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Τα «Αστυνομικά Χρονικά» επανέρχονται με 
αυτό το φθινοπωρινό τεύχος, φιλοξενώντας 
στις σελίδες τους ποικίλα θέματα που αφορούν 
στην επιχειρησιακή και κοινωνική δράση της 
Αστυνομίας, στο έγκλημα γενικά, αλλά και σε 
θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Αυτή τη φορά επιλέξαμε να παρουσιάσουμε 
την Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΟΜ.Ε.Α.), η 
οποία υπάγεται στη Μονάδα Αεροπορικών Επι-
χειρήσεων και έχει ως βασική αποστολή της, 
την έρευνα και διάσωση ανθρώπων που κινδυ-
νεύουν σε ξηρά και σε θάλασσα. Αποτελείται 
από άρτια εκπαιδευμένα μέλη, τα οποία μοιρά-
ζονται μαζί μας συγκλονιστικές εμπειρίες και 
βιώματα, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα δύσκο-
λων και απαιτητικών καθηκόντων τους (σελ.6).

Η συντονισμένη και συλλογική επιχειρησι-
ακή δράση της Αστυνομίας, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αποδεδειγμένα επιφέρει ιδιαίτε-
ρα θετικά αποτελέσματα στον αγώνα κατά 
του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήμα-
τος. Πάνω από 1,000 άτομα συνελήφθησαν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη για σωρεία σοβα-
ρών αδικημάτων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊ-
κής άσκησης «Αρχιμήδης» η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπό 
τον σχεδιασμό, συντονισμό και υποστήρι-
ξη της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (EUROPOL). 
Στην άσκηση συμμετείχαν 34 χώρες, μεταξύ 
αυτών και η Κύπρος (σελ.16).

Επιτυχίες έχει ωστόσο να επιδείξει η κυπρι-
ακή Αστυνομία σε τοπικό επίπεδο. Εφαρμό-
ζοντας μια στοχευμένη αντεγκληματική πολι-
τική, η Αστυνομία κατόρθωσε, μεταξύ άλλων, 
την περίοδο αυτή να εξαρθρώσει εγκληματι-
κές σπείρες, να δώσει αποτελεσματικά κτυ-
πήματα κατά του ηλεκτρονικού τζόγου και να 
αποτρέψει τη διοχέτευση στην αγορά, μεγά-
λων ποσοτήτων ναρκωτικών (σελ.12).

Οι διαπραγματευτές της Αστυνομίας έχουν κα-
θοριστικό ρόλο να επιτελέσουν, για μία ειρη-
νική, ενδεχομένως και αναίμακτη διαχείριση 
ενός σοβαρού συμβάντος, όπως είναι μία πε-
ρίπτωση απαγωγής, ομηρίας ακόμη και τρο-
μοκρατικής επίθεσης. Τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ένα ση-
μαντικό φόρουμ διαπραγματευτών της Αστυ-
νομίας, κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος «ΑΤΛΑΣ» (σελ.17).

Στον τομέα της διερεύνησης υποθέσεων εν-
δοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κα-
κοποίησης, σημαντικό σταθμό, αλλά και 
βασικό εργαλείο στα χέρια της κυπριακής 
Αστυνομίας, αποτέλεσε η εισαγωγή της με-
θόδου λήψης οπτικογραφημένων καταθέσε-
ων ανηλίκων. Δέκα χρόνια μετά, επιχειρεί-
ται μία σύνοψη όσον αφορά στα οφέλη που 
έχουν προκύψει μέσα από την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης μεθόδου, αλλά και ποιες πε-
ραιτέρω προοπτικές διανοίγει.

Σε μία εποχή όπου η τρομοκρατία παίρνει 
νέες μορφές και ιδιαίτερα ανησυχητικές δια-
στάσεις, αξίζει να ενημερωθούμε για το 
πώς ο θεσμός της κοινοτικής αστυνόμευ-
σης μπορεί να συνδράμει στην καταπολέμη-
ση του τρομερού αυτού διεθνούς εγκλήμα-
τος. ΄Ακρως διαφωτιστικό είναι το σχετικό 
άρθρο που φιλοξενούμε στη σελ.27, το οποίο 
επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποί-
ους η Κοινοτική Αστυνόμευση αξιοποιήθηκε, 
μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στο Λονδί-
νο, το 2005, με στόχο την εμπλοκή της μου-
σουλμανικής κοινότητας στον αγώνα κατά 
της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, μπορείτε σε αυτό το τεύχος να ενη-
μερωθείτε για κάποιες νέες εξελίξεις όσον 
αφορά στην υλοποίηση του Προγράμματος του 
Παρατηρητή της Γειτονιάς, του σημαντικού 
αυτού προγράμματος πρόληψης και καταπο-
λέμησης του εγκλήματος, που στηρίζεται κατά 
κύριο λόγο στην ενεργό εμπλοκή και στην εθε-
λοντική προφορά των πολιτών.

Στις σελίδες του περιοδικού μας θα βρεί-
τε επίσης θέματα αναφορικά με διάφορες 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές δράσεις της 
Αστυνομίας, καθώς και θέματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών, θέματα υγεί-
ας, ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, περιή-
γησης στον τόπο μας κ.α..

Ελπίζουμε να βρείτε το τεύχος που κρατάτε 
στα χέρια σας ή διαβάζετε από τον υπολογι-
στή σας, ενδιαφέρον και ανανεώνουμε το ρα-
ντεβού μας για τον χειμώνα, υπενθυμίζοντάς 
σας ότι η γραμμή επικοινωνίας με σας είναι 
πάντοτε ανοικτή, με στόχο τη συνεχή βελτίω-
ση, αναβάθμιση και εμπλουτισμό των «Αστυ-
νομικών Χρονικών».
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Η Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΟΜ.Ε.Α.)  αποτελεί ένα από τα 
βασικά τμήματα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Α.ΕΠ.) της Αστυνομίας. Η Μ.Α.ΕΠ., που αρχικά ονομαζό-
ταν Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας, συμπληρώνει φέ-
τος 24 χρόνια ζωής και υπάγεται διοικητικά στον Βοηθό Αρ-
χηγό Υποστήριξης.

Η ΟΜ.Ε.Α. αποτελείται από δεκατρία συνολικά άτομα με δύο 
ειδικότητες, τους χειριστές βαρούλκου (Hoist Operators) 
και τους διασώστες-κολυμβητές (Rescue Swimmers). Αυτή 
την περίοδο στην ομάδα εργάζονται τρία μέλη ως χειρι-
στές βαρούλκου και οκτώ ως διασώστες-κολυμβητές. Πα-
ράλληλα, εκπαιδεύονται δύο μέλη ως διασώστες – κολυμ-
βητές, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για αύξηση του 
αριθμού των πρώτων.

Τα «Αστυνομικά Χρονικά» επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 
της ΟΜ.Ε.Α. και συνομίλησαν με τα μέλη της Ομάδας. 

Ο Α/Λοχίας 1777 Αν-
δρέας Τζιακούρης, 
τέως Υπεύθυνος της 
Ομάδας, αφού τα ηνία 
ανέλαβε πρόσφατα ο 
Λοχίας 4681 Γιάννος 
Παναγή, μας μίλησε 
για τα καθήκοντα και 
την αποστολή της. 

Η αποστολή και τα κα-
θήκοντα της ΟΜ.Ε.Α. 
είναι συνυφασμένα 
με τα καθήκοντα της 
Μ.Α.ΕΠ. και συγκεκρι-
μένα επικεντρώνονται στην έρευνα και διάσωση, με κύριο 
άξονα τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν σε ξηρά και 
θάλασσα.

Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) έχει την 
ευθύνη για την εναέρια επιτήρηση των παράκτιων περιοχών 
και των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα-
θώς επίσης και για τη διενέργεια πτητικών περιπολιών εντός 
της περιοχής του Flight Information Region (F.I.R.) Λευκω-
σίας, με στόχο την πρόληψη και πάταξη της λαθρομετανά-
στευσης, της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατί-
ας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της Μονάδας, διενεργούνται  
περιπολίες επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 
στόχο την πρόληψη του εγκλήματος, καθώς επίσης, αποστο-
λές έρευνας και διάσωσης, με σκοπό τη διάσωση ζωών και 
περιουσιών και εντός του F.I.R. Λευκωσίας, σε περιπτώσεις 
ναυτικών και αεροπορικών ατυχημάτων.

Στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Μ.Α.ΕΠ. περιλαμβά-
νονται τα ακόλουθα:

-   Επιτήρηση και παρακολούθηση των κύριων οδικών αρτη-
     ριών και της τροχαίας κίνησης.
-   Μεταφορά σοβαρά ασθενών ή σοβαρά τραυματιών σε κατάλ-
     ληλο ιατρικό κέντρο στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.
-   Κατάσβεση πυρκαγιών, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες 
     υπηρεσίες του κράτους.
-   Έρευνες για διάσωση ζωής και περιουσίας και εντοπισμό 
     τεκμηρίων με τη χρήση δυτών.
-   Μεταφορά ή συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ξέ-
     νων επισήμων ή υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών προσώπων.
-   Μεταφορά μελών της Αστυνομίας ή άλλων κρατικών λει-
     τουργών σε ειδικές υπηρεσιακές αποστολές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΟΜ.Ε.Α.)
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ... ΣΕ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 
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-   Εκτέλεση αποστολών έρευνας - διάσωσης που ανατίθενται 
     από το Κέντρο Συντονισμού έρευνας και διάσωσης (ΚΣΕΔ) 
     Λάρνακας.
-   Ανθρωπιστική/κοινωνική προσφορά (μεταφορά οργάνων 
     για μεταμόσχευση, κ.ά.).
-   Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που ανατίθε-
     νται από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή τον Βοηθό Αρχηγό (Υ).

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μέλη της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων και της 
Ομάδας Ειδικών Αποστολών μετέχουν, καθηκόντως, σε διά-
φορες αποστολές διάσωσης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό, μετά από πρόσκληση για βοήθεια προς την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι, τον Δε-
κέμβριο του 2010 όταν είχαν ξεσπάσει οι μεγάλων διαστάσε-
ων πυρκαγιές στο Ισραήλ, είχε ζητηθεί βοήθεια από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Ως αποτέλεσμα, αποστάληκε ένα  ελικό-
πτερο της Μ.Α.ΕΠ., με μέλη και της ΟΜ.Ε.Α., τα οποία συνέ-
δραμαν στις προσπάθειες για κατάσβεση των πυρκαγιών. Τη 
σημασία της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας εξήρε 
τότε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος σε ει-
δική τελετή τίμησε όλα τα μέλη των πληρωμάτων.

Επίσης, αποστολή για πυρόσβεση στάληκε και στον Λίβανο 
τον Ιούλιο του 2013.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέσω της εντατικής εκπαίδευσης των μελών, τόσο της Μο-
νάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων όσο και της Ομάδας Ει-
δικών Αποστολών, διασφαλίζεται η επάρκεια και η επιχειρη-
σιακή τους ετοιμότητα. Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. πραγματοποιούν 
πτήσεις καθημερινά, βάσει προγράμματος, μαζί με τους χει-
ριστές των ελικοπτέρων, σε όλη την περιοχή που ελέγχει η 
Κυπριακή Δημοκρατία, συντηρώντας τις εκπαιδεύσεις τους, 
ούτως ώστε να παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμό-
τητα, ενώ όποτε τους ζητηθεί ανταποκρίνονται σε πραγματι-
κά γεγονότα. Το καθημερινό τους πρόγραμμα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, ασκήσεις με σκοπό τη διατήρηση της επιχει-
ρησιακής τους ετοιμότητας καθώς και συντήρησης της φυσι-
κής τους κατάστασης με γυμναστική, κολύμπι ή καταδύσεις 
και ολοκληρώνεται με προγραμματισμένες πτήσεις, ημερή-
σιες ή βραδινές. Πέραν αυτής της εκπαίδευσης, όλα τα μέλη 
της ΟΜ.Ε.Α. καταρτίζονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται και στα καθήκοντα τους, ως αυτοδύτες.

Επιπρόσθετα, με τις εκπαιδεύσεις και τα προγράμματα επι-
μόρφωσης και αναβάθμισης των γνώσεών τους, συνεκπαι-
δεύονται στην Κύπρο με τα μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρα-
τικού Ουλαμού της Αστυνομίας, καθώς και με τα μέλη των 
Ομάδων Υποβρύχιων Καταστροφών της Εθνικής Φρουράς. 
Επίσης, συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις που πραγματοποιού-
νται στο εξωτερικό, κυρίως μέσω του οργανισμού Frontex. 

Συγκεκριμένα, μέλη της Ομάδας εκπαιδεύονται κάθε χρό-
νο στο εξωτερικό, με αντικείμενο τη διαβίωση στη θάλασ-
σα, έτσι ώστε σε περίπτωση προσθαλάσσωσης του ελικοπτέ-
ρου λόγω εκτάκτου ανάγκης, οι πιθανοί επιζώντες να είναι 
σε θέση να γνωρίζουν πώς να απεγκλωβιστούν και να επιβι-
ώσουν στη θάλασσα.

Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες, ούτως ώστε τα 
μέλη της Ομάδας να μετέχουν και σε άλλα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις ανά-
γκες της ΟΜ.Ε.Α., όπως προκύπτουν μέσα από τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις της. 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πέραν από τη συνεχή εκπαίδευση και την άρτια φυσική κα-
τάσταση των μελών της ΟΜ.Ε.Α., τα μέλη της επιβάλλεται να 
κατέχουν πιστοποιητικό υγείας, αντίστοιχο αυτού που έχουν 
όλοι οι αυτοδύτες, το οποίο θα πρέπει να ανανεώνουν κάθε 
χρόνο. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο η Ομάδα πληροί όλες τις 
απαιτήσεις των σύγχρονων αναγκών και είναι εφάμιλλη αντί-
στοιχων μονάδων του εξωτερικού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α.

Με βάση τις πιο πάνω παραμέτρους, έχει εκπονηθεί εγχειρί-
διο εκπαίδευσης των μελών (ΟΜ.Ε.Α.) στο οποίο περιλαμβά-
νονται, μεταξύ άλλων, τα απαραίτητα προσόντα που απαιτού-
νται από ένα μέλος για να τοποθετηθεί στην ΟΜ.Ε.Α. και να 
λάβει τη σχετική εκπαίδευση. Τα κριτήρια αυτά είναι:

-   Ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στην Αστυνομική 
     Ακαδημία.
-   Άριστη φυσική κατάσταση.
-   Κατοχή πιστοποιητικού υγείας.
-   Ικανότητα κολύμβησης ή να είναι αυτοδύτης και κάτοχος 
     του πρώτου διπλώματος καταδύσεων από αναγνωρισμένο 
     οργανισμό.
-   Κατοχή και ανανέωση των εξετάσεων Α’ Βοηθειών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Σ.Ε.Δ.

Όπως όλες οι Υπηρσίες, έτσι και η ΟΜ.Ε.Α. έχει επηρεαστεί, 
συνεπεία της οικονομικής κρίσης, αφού παρατηρείται πε-
ριορισμός στα μέσα και εξοπλισμό. Με παρέμβαση, ωστό-
σο, του Διοικητή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Δι-
άσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.) κ. Κωνσταντίνου Φυτιρή έχει παραχωρη-
θεί ένα κονδύλι του Κ.Σ.Ε.Δ., αποκλειστικά για κάλυψη ανα-
γκών της ΟΜ.Ε.Α..
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α.

Τα μέλη της Ομάδας Ειδικών Αποστολών μοιράστηκαν μαζί 
μας κάποιες από τις πολλές και σημαντικές εμπειρίες που 
έζησαν υπηρετώντας στην Ομάδα. 

Α/Αστυφύλακας 2203  Κλεάνθης Κλεάνθους
Α/ Αστυφύλακας 458  Γεώργιος Κακουλλή
Αστυφύλακας 2415  Μιχάλης Χατζηνικόλα
Αστυφύλακας 2896  Παύλος Παύλου
Αστυφύλακας 2958  Δημήτρης Αριστοδήμου
Αστυφύλακας 3053  Αντώνης Χατζηστυλλή
Αστυφύλακας 3086  Μάριος Σουρουλλά
Αστυφύλακας 3254  Αντρέας Ανδρέου
Αστυφύλακας 3795  Γιώργος Μέρτας
Αστυφύλακας 516  Νικόλας Απέητος
Ε/ Αστυφύλακας 5044  Πέτρος Ανδρέου
Ε/ Αστυφύλακας 5257  Πέτρος Πέτρου

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 3053 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ

Το περιστατικό το οποίο έμεινε χαραγμένο στο μυαλό μου, 
ήταν όταν πριν από πέντε χρόνια περίπου, το 2009, βυθί-
στηκε ένα πλοίο ανοικτά του Λιβάνου. Ήταν χειμώνας, οκτώ 
μποφόρ και βράδυ.  Ήμασταν το πρώτο πλήρωμα που έφτασε 
εκεί και εγώ ήμουν «Rescue Swimmer».

Είδα τόσα πολλά πτώματα, που σοκαρίστηκα. Το πλοίο μετέ-
φερε επίσης πρόβατα.  Η θάλασσα ήταν γεμάτη από νεκρά 
ανθρώπινα σώματα και ζώα.

Ψάχναμε με αγωνία να βρούμε ζωντανούς. Κατεβήκαμε στις 
σωστικές λέμβους του πλοίου με σκοπό να εντοπίσουμε επι-
ζώντες, αλλά το μόνο που έβλεπες ήταν νεκρά σώματα.

Στην περιοχή βρίσκονταν και πολεμικά πλοία άλλων χωρών.  
Όταν εντοπίζαμε νεκρούς ρίχναμε φωτιστικά και οι βάρκες 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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τους μάζευαν. Εμείς θέλαμε να κρατούμε κενό το χώρο του 
ελικοπτέρου για τυχόν επιζώντες. Τελικά, σώθηκαν όλα μας 
σχεδόν τα καύσιμα χωρίς να εντοπίσουμε ούτε έναν επιζώ-
ντα. Επιστρέψαμε στη βάση μας και έφυγε άλλο πλήρωμα για 
τον τόπο του ναυαγίου. 

Ένα μήνα μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, κληθήκα-
με να παρέχουμε βοήθεια σε αεροπορικό δυστύχημα ανοι-
κτά του Λιβάνου. Εκεί ήταν κάτι τραγικό. Δεν μπορούσαμε                    
να κάνουμε τίποτα. Τα σώματα που βρίσκαμε ήταν όλα διαμε-
λισμένα. Μικροί και μεγάλοι. 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 3254 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ήμουν πλήρωμα σε μία από τις πτήσεις που έγιναν στο αερο-
πορικό δυστύχημα, το οποίο δυστυχώς δεν είχε κανένα επι-
ζώντα.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από τον Λίβανο και ακριβώς 
μετά την απογείωση έγινε η συντριβή του, κάπου δέκα μίλια 
ανοικτά του Λιβάνου.

Η κατάσταση με το που φτάσαμε εκεί ήταν σοκαριστική. Δια-
μελισμένα σώματα, παιδιών και μεγάλων.

Εκείνη την περίοδο, έγιναν δύο βυθίσεις πλοίων και η συ-
ντριβή του αεροπλάνου. Στην ίδια περιοχή ακριβώς, έξω από 
τον Λίβανο.

Έγιναν τότε διευθετήσεις να προσγειωνόμαστε σε μία στρα-
τιωτική βάση στον Λίβανο για ανεφοδιασμό, ώστε να έχουμε 
περισσότερο χρόνο για έρευνα. 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 3086 ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ

Τα συναισθήματα είναι σε κάθε επιχείρηση τα ίδια, ιδιαίτερα 
όταν υπάρχουν νεκροί.   Απλά η πρώτη φορά δεν ξεπερνιέ-
ται τόσο εύκολα όσο οι επόμενες.  Δεν είναι ότι εξοικειώνε-
σαι, απλά μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, 
να τα ελέγχεις.

Μετά από κάθε αποστολή νιώθεις περιφάνεια πάντα. Η κα-
τάσβεση πυρκαγιάς στον Λίβανο είναι ένα από τα περιστα-
τικά που έμειναν χαραγμένα στο μυαλό μου. Διήρκησε τρεις 
ημέρες.  Κάναμε πυρόσβεση από το πρωί μέχρι το τελευταίο 
φως της ημέρας.

Ε/ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 5257 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα την 
ίδια ώρα.  Δηλαδή, εκτός από το άτομο που πρέπει να σώσουμε, 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το 
έργο μας.  Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και 
τον άνθρωπο που κινδυνεύει αλλά και όλους όσοι βρίσκονται 
στη σκηνή. Να παρέχουμε ασφάλεια σε όλους.

Μία επιχείρηση που είχαμε με τον Α/Αστυφ. 2203 Κλεάν-
θη Κλεάνθους, ήταν η διάσωση ενός Σύρου καπετάνιου,                 
ο οποίος έπαθε ανακοπή καρδίας σε πλοίο ανοικτά της Λε-
μεσού. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ άστατος και εγκυμονού-
σε πολλούς κινδύνους.  Ωστόσο, όλα πήγαν καλά. Λειτουρ-
γήσαμε ως ομάδα, τόσο οι δυο μας όσο και οι συνάδελφοι 
μας πιλότοι. Η ομαδικότητα είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλα                             
τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α..

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 2415 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ

Στις επιχειρήσεις τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πάντα προκύ-
πτει κάτι καινούριο. Κάτι απρόοπτο. Πρέπει όλοι να είμαστε 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει.

Τον Ιανουάριο του 2007, σε μία επιχείρηση με ένα πρώην συ-
νάδελφο, μας τηλεφώνησαν η ώρα 5 το πρωί ότι υπήρχε ναυά-
γιο γύρω στα 85 – 90 μίλια νοτιοδυτικά. Απογειωθήκαμε και 
φτάσαμε στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρήκαμε μία σω-
στική λέμβο και μέσα σε αυτή  πέντε άτομα. Η επιχείρηση 
έπρεπε να γίνει μέσα σε δέκα λεπτά, όσο θα διαρκούσαν τα 
καύσιμα που είχαμε, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να επιστρέ-
ψουμε. Καταφέραμε να  ανεβάσουμε και τους πέντε πάνω 
στο ελικόπτερο. Για καλή μας τύχη υπήρχε εκεί μία γερμανι-
κή φρεγάτα, στην οποία μπορέσαμε να προσγειωθούμε. Τους 
αφήσαμε εκεί και ανεφοδιαστήκαμε για να επιστρέψουμε 
στη βάση μας. 

Ε/ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ  5044 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η επιχείρηση που θα μου μείνει αξέχαστη ήταν η διάσωση 
ενός προσώπου που βρίσκονταν  σε ένα ιστιοφόρο 90 μίλια 
ανοικτά της Πάφου.

Συνήθως σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, μετέχει ένας δια-
σώστης και ένας χειριστής βαρούλκου. Στη συγκεκριμένη 
επιχείρηση ζήτησα από τον Αστυφύλακα 3254 Α. Ανδρέου να 
έρθει μαζί μας ως επιπλέον διασώστης. Εκτός από το πλή-
ρωμα, μαζί μας ήρθε ένας γιατρός και ένας νοσοκόμος.

Ήταν βράδυ και είχε 6 – 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα το ιστιο-
φόρο να μην είναι σταθερό και αναγκαστικά κατέβηκα στη θά-
λασσα αντί στο ιστιοφόρο. Αφού κολύμπησα μέχρι το ιστιο-
φόρο όπου βρισκόταν η γυναίκα, διαπίστωσα ότι είχε κτυπή-
σει τη μέση της και δεν μπορούσε ούτε να κολυμπήσει αλλά 
ούτε και να μπει στο καλάθι μεταφοράς, για να την ανεβά-
σουμε στο ελικόπτερο. Έπρεπε να κατεβεί κάτω το φορείο 
και να την ανεβάσουμε στο ελικόπτερο.  Ωστόσο, λόγω του 
ότι ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν πολύ ψηλός, κατέβηκε 
και ο Ανδρέας και με τη βοήθειά του ανεβάσαμε την επιβάτη. 
Μόλις ανέβηκα στο ελικόπτερο, ο κυβερνήτης μου είπε ότι 
δεν είχαμε άλλα καύσιμα και έπρεπε να φύγουμε αμέσως, με 
αποτέλεσμα ο Ανδρέας να μείνει πάνω στο ιστιοφόρο και να 
μας περιμένει να ανεφοδιαστούμε και να επιστρέψουμε να 
τον παραλάβουμε. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α/ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 2203 ΚΛΕΑΝΘΗΣ  ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Βρίσκομαι στην Υπηρεσία 14 χρόνια, έντεκα από τα οποία ως 
διασώστης.  Βίωσα πάρα πολλές εμπειρίες και η κάθε μία 
ήταν διαφορετική με το δικό της τρόπο.

Η διάσωση του Σύρου καπετάνιου, την οποία σας ανέφερε 
και ο Πέτρος ήταν κάτι πρόσφατο.   Όταν είδα τον άνθρωπο 
ήταν ήδη νεκρός. Όταν τον ανεβάσαμε πάνω στο ελικόπτερο 
και τον συνέδεσε ο νοσοκόμος στα μηχανήματα, δεν υπήρχαν 
κτύποι, μόνο μία ευθεία γραμμή.  Μετά όμως από λίγα δευ-
τερόλεπτα οι παλμοί επανήλθαν. 
 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 3795 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΤΑΣ

Εγώ στη Μονάδα βρίσκομαι μόλις 7-8 μήνες. Συμμετείχα σε 
επιχείρηση πυρόσβεσης αλλά και σε συνοδεία επίσημου 
προσώπου.

Η επιχείρηση πυρόσβεσης ήταν τον περασμένο Ιούνιο στον Άγιο 
Θεράπων, η οποία διήρκησε επτά ώρες. Κλήθηκε προσωπικό 
που δεν εργαζόταν, ώστε να βοηθήσουν στην πυρόσβεση.

Εκείνο που ένιωσα και ξεχώρισα ήταν η ομαδικότητα και         
η στήριξη μεταξύ των συναδέλφων. 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 2896 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

Είμαι στη Μονάδα πάρα πολλά χρόνια. Όλοι μας δίνουμε σε 
κάθε επιχείρηση ένα κομμάτι της ψυχής μας.  Έζησα πολλά 
περιστατικά.  Τις μεγάλες πυρκαγιές των Λευκάρων το 2000, 
διασώσεις,  πυροσβέσεις, την πτώση του ελικοπτέρου με τον 
Ευάγγελο Φλωράκη και πολλές άλλες.

Πιστεύω ότι η κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική. Δεν ξέρεις     
τι θα συναντήσεις.

Κινδυνεύουμε όλοι καθημερινά. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Σε 
κάθε επιχείρηση έχουμε μόνο ένα διασώστη. Αν του συμ-
βεί κάτι όμως ποιος θα βοηθήσει τον ίδιο; Είναι πραγματικά 
επικίνδυνη δουλειά, όμως για όλους ανεξαιρέτως, οι δια-
σώσεις, το ελικόπτερο και γενικά η Μονάδα είναι κομμάτι 
της ψυχής μας.

Το 2013 συμμετείχα σε διάσωση προσώπου που έκανε kite 
surfing και με το που τον βγάλαμε πάνω στο ελικόπτερο, με 
αγκάλιασε κλαίγοντας και με ευχαριστούσε.  Αυτό το συναί-
σθημα είναι απερίγραπτο. 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 3053 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ

Φανταστείτε να χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 3 το πρωί και να 
σε καλούν στη Μονάδα. Καθ’οδόν ενημερώνεσαι για το περι-
στατικό. Για παράδειγμα, ναυάγιο με δύο νεκρούς, αγνοούμε-
νος στη θάλασσα, κ.λπ.. Προσπαθείς μέσα στο μυαλό σου να 

ετοιμάσεις ένα πλάνο. Μέσα στο ελικόπτερο μιλούμε μετα-
ξύ μας συνέχεια, ώστε να διαχειριστούμε το άγχος μας. Όλοι 
μας έχουμε οικογένεια, παιδιά.  Δεν είναι εύκολο. Όταν κα-
τέβεις στη θάλασσα με 7-8 μποφόρ, με πέντε μέτρα κύμα-
τα και αέρα με ταχύτητα 40 χιλιομέτρων και βλέπεις έναν άν-
θρωπο να σε καλεί…

Όταν προσγειωθείς σε ένα ελικοδρόμιο ενός νοσοκομεί-
ου, για παράδειγμα, και παραδώσεις έναν άνθρωπο… Αν τον 
κοιτάξετε στα μάτια εκείνη την ώρα θα καταλάβετε για ποιο 
πράγμα μιλώ. Μετά πας πίσω στην οικογένεια σου χαμογε-
λώντας. Ανακουφισμένος. Περήφανος.

Ο Αστυνόμος Β’, Παναγιώτης Τσιακκής, τέως Διοικητής 
Μ.Α.ΕΠ., αφού τον περασμένο Σεπτέμβριο καθήκοντα ανέλα-
βε ο Ανώτ. Αστυνόμος Κωστάκης Σωτηρίου, μας μίλησε για 
την ΟΜ.Ε.Α.

Η ΟΜ.Ε.Α., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
Μ.Α.ΕΠ., στελεχώνεται από οκτώ διασώστες και τρεις χει-
ριστές βαρούλκου, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους με 
επαγγελματισμό και ανιδιοτέλεια. Καθήκον τους, η διάσω-
ση της ανθρώπινης ζωής μέρα και νύχτα προσφέροντας, χω-
ρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο, τις υπηρεσίες τους με ζήλο 
και υπερηφάνεια, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, 
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ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Με τη χρήση καταδυτικού 
εξοπλισμού εκτελούν διάφορες αποστολές στη θάλασσα και 
έρευνες σε φράκτες. Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. εκπαιδεύονται σε 
θέματα ναυαγοσωστικής και Α’ Βοηθειών, με σκοπό να βρί-
σκονται στη μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα 
και με πλήρη επαγγελματική κατάρτιση. Με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, περιορίζο-
ντας την πιθανότητα ανθρώπινου κόστους, γιατί είναι συνει-
δητοποιημένοι ότι η ανθρώπινη ζωή είναι δυσαναπλήρωτη.

Η συμβολή της ΟΜ.Ε.Α. είναι τεράστια για την έγκαιρη αντα-
πόκριση στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε 
θέματα Έρευνας και Διάσωσης (SAR), σε όλη την επικρά-
τεια του FIR Λευκωσίας, ενώ τεράστια είναι η συμβολή της 
και στη διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη και γενικά των 
συμφερόντων του κράτους.

Ευρύτερα για την κοινωνία, η ΟΜ.Ε.Α. και τα μέλη που την 
απαρτίζουν θα πρέπει να βρίσκονται πολύ ψηλά στη συ-
νείδηση όλων και να αισθανόμαστε όλοι ξεχωριστή περη-
φάνια που η μικρή Κύπρος έχει στις τάξεις της και διατη-
ρεί μια τόσο ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική Ομάδα. Η 
ΟΜ.Ε.Α. και τα μέλη της είναι πάντα παρόντες για όποιον                 
χρειάζεται βοήθεια.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

Η ομάδα των καταδύσεων τις ΟΜ.Ε.Α. αποτελείται από δώδε-
κα άτομα. Οκτώ κανονικούς αυτοδύτες και τέσσερις εθελοντές.

Ασχολείται με διασώσεις και έρευνες για ανάσυρση ατόμων 
ή περιουσίας. 

Μόλις το ελικόπτερο προσεγγίσει το στόχο του, στα τελευταία 
10 – 20 μέτρα, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης χάνουν 
οπτική επαφή με το σημείο.

Η δουλειά του χειριστή βαρούλκου είναι να καθοδηγεί 
τον κυβερνήτη στο σωστό σημείο. Είναι δηλαδή τα μάτια            
του πιλότου.

Το ελικόπτερο μένει σταθερό, με μία κλήση 30 μοιρών.

Πρέπει να ενημερώνει τον κυβερνήτη για το διασώστη,            
ο οποίος κατεβαίνει στο στόχο.  Να έχει ξεκάθαρη εικόνα για 
το τι έχει γύρω του και για τους πιθανούς κινδύνους.

Ο διασώστης με το που φτάνει στον τραυματία πρέπει να τον 
ηρεμήσει και να του εξηγήσει τι θα ακολουθήσει.  

Των Αστυφυλάκων 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου  και 1037 Μαρίνας Χριστοδουλίδου 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Μεγάλος αριθμός αποκωδικοποιητών, ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, συνδρομητικών καρτών καναλιών και εξοπλισμός 
που χρησιμοποιείται για παράνομη αναμετάδοση σήματος, 
εντοπίστηκε σε έρευνες της Αστυνομίας, που διεξήχθηκαν 
με δικαστικά εντάλματα σε οικίες και υποστατικά τριών προ-
σώπων, στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. 

Τα πιο πάνω αντικείμενα εντοπίστηκαν στα μέσα του περα-
σμένου Μαΐου, στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που 
έγινε από μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημά-
των του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Δικανικού Εργαστηρίου 
Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Δ.Ε.Η.Δ.) Αρχηγείου Αστυνομίας, 
του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων (Ο.Π.Ε.) Λευκωσίας και 
του Τμήματος Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) Λάρνακας. 
Κατά την επιχείρηση συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα για διευ-
κόλυνση των ανακρίσεων.

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη στα 
μέσα του περασμένου Ιουνίου στη Λάρνακα, συνελήφθη-
σαν 13 πρόσωπα για παράνομη κατοχή οπλισμού και επι-
θετικών όπλων.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 
μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, της Μ.Μ.Α.Δ. 
και της Τροχαίας Αρχηγείου, στήθηκε μετά από αξιολόγηση 
και αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών που εξασφάλι-
σε η Αστυνομία. Βάσει αυτών ζητήθηκαν και εκδόθηκαν δι-
καστικά εντάλματα έρευνας οικιών, υποστατικών, οχημάτων 
και επαγγελματικών στεγών, 26 προσώπων, στην πόλη και 
επαρχία της Λάρνακας.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία 40χρονου, εντοπί-
στηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, ένα έμφορτο πιστό-
λι, αριθμός φυσιγγίων, ένα ηλεκτροφόρο ρόπαλο, σιδερογρο-
θιές, κουκούλες και θήκες πιστολιού. Τόσο ο 40χρονος, όσο 

και η σύζυγός του συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλ-
μάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά τη διάρκεια 
της επιχείρησης, συνελήφθηκαν επίσης άλλα έντεκα πρό-
σωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με αδική-
ματα όπως, παράνομη κατοχή αντικειμένων που εκκενώνουν 
επιβλαβή αέρια, παράνομη κατοχή περιουσίας, επιθετικών 
όπλων και ναρκωτικών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Η Αστυνομία με τις συνεχιζόμενες συντονισμέ-
νες και στοχευμένες εκστρατείες στο πλαίσιο της 
αντεγκληματικής της δράσης, σημείωσε νέες επι-
τυχίες στην πάταξη του εγκλήματος και της πα-
ραβατικότητας. Η άμεση κινητοποίηση των με-
λών της και οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις της, 
οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικών σπει-
ρών που δρούσαν σε διάφορες επαρχίες και επιδί-
δονταν σε εγκληματικές ενέργειες.
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Η Αστυνομία εξάρθρωσε σπείρα, η οποία προέβαινε σε 
απειλές και εμπρησμούς αυτοκινήτων.
 
Με τη σύλληψη δύο προσώπων, που εκτιμάται ότι ανήκουν 
σε εγκληματική ομάδα, η οποία δρούσε εδώ και καιρό στη 
Λευκωσία, η Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική σπείρα. Συ-
γκεκριμένα μετά από καταγγελία που έγινε στις 26 Σεπτεμ-
βρίου 2014, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, 
στην οποία έλαβαν μέρος μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου, ΤΑΕ Λευ-
κωσίας και της Μ.Μ.Α.Δ..

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ερευνήθηκαν με δικαστι-
κά εντάλματα τρία υποστατικά στη Λευκωσία και ένα στη Λε-
μεσό, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρί-
ων, ενώ συνελήφθηκαν 32χρονος και 38χρονος. Από τις εξε-
τάσεις που έγιναν, πιστεύεται ότι οι δύο ύποπτοι εμπλέκονται 
σε απειλές προσώπων και σε τουλάχιστον 13 εμπρησμούς 
οχημάτων και υποστατικών.

Σημανικό πλήγμα κατά παραβάσεων του Νόμου περί 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 
Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου συνελήφθησαν τέσσερα 
πρόσωπα για συνωμοσία και για αδικήματα κατά παράβαση 
του Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου και της σύμβασης 
κατά του εγκλήματος μέσω διαδικτύου. Τα εν λόγω πρόσω-
πα φέρονται να τροποποιούσαν και να πωλούσαν παράνομα, 
συσκευές παρακολούθησης κινηματογραφικών ταινιών και 
συνδρομητικών καναλιών του εξωτερικού μέσω διαδικτύου, 
παρέχοντας στους πελάτες τους τη δυνατότητα παρακολού-
θησης κινηματογραφικών ταινιών κατά παράβαση των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, ως επίσης την παρα-
κολούθηση συνδρομητικών καναλιών του εξωτερικού χωρίς 
την άδεια των εν λόγω καναλιών.
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Στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν, εντοπίστηκε αριθμός 
συσκευών, οι οποίες είχαν τροποποιηθεί, ούτως ώστε να πα-
ρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης κινηματογραφικών 
ταινιών από το διαδίκτυο, ως επίσης αρχείο με ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις 1.597 συνδρομητικών καναλιών, που, όπως δια-
πιστώθηκε, δεν είχαν εγγραφεί στην Κύπρο.

Μέλος της Αστυνομίας, εκτός υπηρεσίας απέτρεψε 
εγκληματική ενέργεια.

Εγκληματική ενέργεια απετράπηκε γύρω στα τέλη του περα-
σμένου Σεπτέμβρη, χάρη στην παρατηρητικότητα μέλους της 
Αστυνομίας, όταν ανέκοψε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 
τέσσερα άτομα που είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με 
κουκούλες.

Ο αστυφύλακας ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και οδηγού-
σε το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μακεδονίας στη Λεμεσό, 
γύρω στα μεσάνυκτα, αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο, στο οποίο 
επέβαιναν τα εν λόγω πρόσωπα, να κινείται ύποπτα. Όταν 
πρόσεξε ότι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες 
και αφού θεώρησε ύποπτες τις κινήσεις τους, ανέκοψε το όχη-
μα. Σε σωματικό έλεγχο που τους έγινε, εντοπίστηκε στην κατο-
χή του ενός, μια συσκευή εκτόξευσης επιβλαβών αερίων. Όλοι 
συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Νέες σημαντικές επιτυχίες στον εντοπισμό και σύλληψη 
εμπόρων του λευκού θανάτου. Αποτράπηκε η διοχέτευση 
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην κυπριακή αγορά. 
 
Κατά τους μήνες Μάιο – Σεπτέμβριο 2014, η Υπηρεσία Κα-
ταπολέμησης Ναρκωτικών συνέλαβε 25 συνολικά πρόσω-
πα για σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων, στην 
κατοχή των εν λόγω προσώπων εντοπίστηκαν και κατασχέθη-
καν συνολικά, ποσότητα κάνναβης πέραν των 100 κιλών, πο-
σότητα κοκαΐνης πέραν των 20 κιλών, κρυστάλλινη ουσία βά-
ρους ενός κιλού περίπου, καθώς επίσης 14,500 χάπια τύ-
που «έκσταση» και 570 περίπου κουτιά, τα οποία περιεί-
χαν διάφορες ταμπλέτες και αμπούλες, που εκ πρώτης όψε-
ως, φαίνεται να πρόκειται για αναβολικές ουσίες. Εξάλλου, 
η Υ.ΚΑ.Ν.«εκρίζωσε» 213 φυτά κάνναβης, ύψους 65 εκατο-
στών μέχρι 5 μέτρων, κατά τη διερεύνηση υπόθεσης παρά-
νομης καλλιέργειες φυτών κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν 
σε υποστατικό – αποθήκη σε βιοτεχνική περιοχή της Λευκω-
σίας. Για την εν λόγω υπόθεση, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 
36χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 

Συλλήψεις για μεγάλες υποθέσεις διαρρήξεων, κλοπών, 
ληστειών και παράνομης κατοχής περιουσίας.
 
Τον περασμένο Μάιο συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα για πα-
ράνομη κατοχή περιουσίας μεγάλης ποσότητας. Τα εν λόγω 
πρόσωπα συνελήφθηκαν στη διάρκεια έρευνας που έγινε σε 
οικία στη Λεμεσό, όπου ανευρέθηκε μεγάλος αριθμός ηλε-
κτρονικών ειδών (φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές), καθώς επίσης και άλλη περιου-
σία (γυαλιά ηλίου, ρολόγια χειρός κ.α.) που όπως διαπιστώ-
θηκε πρόκειται για κλοπιμαία περιουσία.

Συνελήφθη επίσης στα μέσα Ιουλίου, 34χρονος, για διάφο-
ρες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Ανακρινόμενος, φέ-
ρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη αριθμού υποθέσεων 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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διαρρήξεων κτιρίων και κλοπών, που διαπράχθηκαν κατά το 
μήνα Μάιο του 2014, στη Λευκωσία.

Επίσης, στο τέλος του περασμένου Ιουλίου εντοπίστηκε με-
γάλη ποσότητα κλοπιμαίας περιουσίας, στην κατοχή 30χρο-
νης. Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά της στη Λεμεσό, 
εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλ-
λων: 43 γυναικεία και αντρικά ρολόγια, 50 περιδέραια χρυ-
σού και ασημένιου χρώματος, 60 σκουλαρίκια, 40 βραχιόλια, 
22 αρώματα, 18 γυναικείες και αντρικές τσάντες, επτά κινητά 
τηλέφωνα, δέκα φορτιστές κινητών τηλεφώνων, τρεις φορη-
τοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τέσσερις φωτογραφικές μη-
χανές και άλλα αντικείμενα, καθώς και διάφορα διαρρηκτικά 
εργαλεία. Η 30χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανα-
κρίσεων, αφού δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις όσον αφο-
ρούσε στην προέλευσή των εν λόγω αντικειμένων.

Εξάλλου, περί τα τέλη Ιουλίου άλλα τρία πρόσωπα συνελή-
φθηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου για παράνομη κατοχή 

περιουσίας, υποθέσεις κλοπών, καθώς επίσης και για τρεις 
υποθέσεις ληστειών.

Επίσης, κατά το συγκεκριμένο χρόνο συνελήφθηκαν στην 
επαρχία Λεμεσού άλλα δύο πρόσωπα, που πιστεύεται ότι 
αποτελούσαν μέλη σπείρας διαρρηκτών. Σε έρευνα που έγι-
νε στο διαμέρισμά τους, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χρυ-
σαφικών και κοσμημάτων, για τα οποία οι δύο συλληφθέ-
ντες δεν ήταν σε θέση να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις για 
την προέλευσή τους.

Επιπρόσθετα, στις αρχές Αυγούστου συνελήφθη 38χρονος 
για υπόθεση κλοπής μεγάλης ποσότητας εμπορευμάτων (οι-
κιακές και ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα εργαλεία) από 
αποθήκη στη Λάρνακα. Ο 38χρονος συνελήφθη για διευκό-
λυνση των ανακρίσεων και στη διάρκεια έρευνας που έγινε 
στα υποστατικά του, εντοπίστηκε η κλοπιμαία περιουσία.

Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ EUROPOL
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
«JOINT ACTION DAY» (17-18/9/14 ΚΑΙ 22-23/9/14)

Μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση της 
Europol κατά του σοβαρού και οργα-
νωμένου εγκλήματος, πραγματοποιή-
θηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με στόχο τη διατάραξη των δραστηριο-
τήτων, ακόμη και των πιο επικίνδυνων 
εγκληματικών ομάδων, που δραστηριο-
ποιούνται σε όλη την Ευρώπη, πραγμα-
τοποιήθηκε μεταξύ 15-23 Σεπτεμβρίου 
2014, μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρη-
ση κατά του σοβαρού και οργανωμένου 
εγκλήματος.

Η επιχείρηση «Αρχιμήδης», έλα-
βε χώρα σε 28 κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, καθώς επίσης στην 
Αυστραλία, στην Κολομβία, στη Νορβη-
γία, στη Σερβία, στην Ελβετία και στις 
ΗΠΑ, ενώ βρισκόταν υπό το συντονι-
σμό και την υποστήριξη της EUROPOL. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συντονι-
σμένη επιχείρηση που πραγματοποιή-
θηκε ποτέ στην Ευρώπη, η οποία επι-
κεντρώθηκε σε στοχευμένες ομάδες 
του οργανωμένου εγκλήματος σε ολό-
κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η επι-
χείρηση έλαβε χώρα μεταξύ 15-23 Σε-
πτεμβρίου 2014 σε εκατοντάδες το-
ποθεσίες όπως αερολιμένες, σημεία 
διέλευσης των συνόρων, λιμάνια και 
συγκεκριμένα σημεία στις πόλεις, τα 
οποία είχαν υποδειχθεί μέσα από τις 
βάσεις δεδομένων της Europol. Η Κύ-
προς έλαβε μέρος σε τρεις δράσεις 
που αφορούσαν την παράνομη λαθρο-
μετανάστευση, την εμπορία προσώπων 
και αδικήματα κατά περιουσίας. 

Στις 17-18/9/14, η επιχείρηση επικε-
ντρώθηκε στα δύο αεροδρόμια της Κύ-
πρου, Λάρνακας και Πάφου, προς εντο-
πισμό πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων 
και θυμάτων εμπορίας προσώπων.

Στις 22-23/9/14 η επιχείρηση διεξή-
χθη σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, 
καθώς επίσης και στα δύο αεροδρό-
μια Λάρνακας και Πάφου προς εντοπι-
σμό ύποπτων προσώπων που ενέχονται 
σε υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, 
αλλά και κλεπταποδόχων. 

Στις δύο επιχειρήσεις ενεπλάκησαν 
αρκετές υπηρεσίες και τμήματα της 
Αστυνομίας και έλαβαν συνολικά μέρος 
505 μέλη του σώματος.

Συγκεκριμένα, έγιναν 1,026 έρευνες 
σε οχήματα, 672 έλεγχοι σε άτομα, 
84 έλεγχοι σε υποστατικά και 15,950 
έλεγχοι σε επιβάτες.

Στο πλαίσιο της ίδιας άσκησης, μέλη 
της Κοινοτικής Αστυνόμευσης επισκέ-
φθηκαν, παγκύπρια, 3,643 οικίες και 
υποστατικά και προέβησαν σε προλη-
πτική ενημέρωση του κοινού για διαρ-
ρήξεις και κλοπές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 
έγιναν τέσσερις συλλήψεις, για υπο-
θέσεις που σχετίζονταν με διαρρή-
ξεις και κλοπές, ενώ κατασχέθηκε μι-
κρή ποσότητα ναρκωτικών, ηλεκτρο-
νικά είδη και λαθραία τσιγάρα. Έγιναν, 
επίσης, πέντε συλλήψεις για πλαστά                             
ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όσον αφορά στην εμπορία προσώπων, 
έγιναν συνολικά 65 συνεντεύξεις για 
εντοπισμό πιθανών θυμάτων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης 
ανταλλάσσονταν πληροφορίες, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δό, μέσω ειδικού γραφείου επιχειρή-
σεων που λειτούργησε γι’ αυτό το σκο-
πό στην έδρα της Europol.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Έλαβαν μέρος 34 χώρες με-
ταξύ των οποίων και η Κύ-
προς. Πέραν των 1,000 συλλή-
ψεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
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Της Α/Λοχία 317 Λευκής Σολομώντος 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείου Αστυνομίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΛΑΣ»
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ, ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Η διαχείριση ενός περιστατικού απα-
γωγής, ομηρίας ή οχύρωσης σε κατοι-
κία ή άλλο χώρο, καθώς και η ειρηνι-
κή επίλυση μιας κατάστασης κρίσης, 
με μόνο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας 
το διαδίκτυο, ήταν ανάμεσα στα θέμα-
τα που απασχόλησαν τους συμμετέχο-
ντες σε τριήμερο ευρωπαϊκό φόρουμ 
διαπραγματευτών της Αστυνομίας, που 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, στη Λευκωσία.

Το φόρουμ διοργάνωσε κατόπιν δικής 
της πρωτοβουλίας, η Κυπριακή Αστυ-
νομία και συγκεκριμένα η Συντονιστι-
κή Ομάδα Διαπραγματευτών της Κυ-
πριακής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται 
στη ΜΜΑΔ και αποτελεί μέλος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ Δι-
απραγματευτών που δραστηριοποιεί-
ται κάτω από την  ομπρέλα του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος ΑTLAS (ATLAS 
NEGO FORUM). Να σημειωθεί ότι στο 
εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχουν 36 
αντιτρομοκρατικά τμήματα και μονά-
δες που λειτουργούν σε εθνικό επίπε-
δο στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Βασικός στόχος του φόρουμ ήταν η 
ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στις 
διαπραγματεύσεις σε σχέση με τρομο-
κρατικά επεισόδια, περιστατικά ομη-
ρίας και οχυρώσεων, καθώς και άλλα 
περιστατικά διαχείρισης κρίσης.

Απευθύνοντας χαιρετισμό, κατά την τε-
λετή έναρξης των εργασιών του φό-
ρουμ, ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζα-
χαρίας Χρυσοστόμου υπογράμμι-
σε, μεταξύ άλλων, την τεράστια σημα-
σία που προσδίδει η Κυπριακή Αστυ-
νομία στην πραγματοποίηση του συ-
γκεκριμένου φόρουμ στην Κύπρο, δε-
δομένου του καθοριστικού ρόλου που 

διαδραματίζουν οι διαπραγματευτές 
της Αστυνομίας στην αποτελεσματική 
διαχείριση μιας κατάστασης κρίσης.

«Η παρουσία μας σήμερα εδώ καταδει-
κνύει ότι όλοι μοιραζόμαστε τους ίδιους 
στόχους και φιλοδοξίες, με πρώτη και 
κυριότερη την αποτελεσματική προστα-
σία του Ευρωπαίου πολίτη», σημείωσε 
εμφαντικά ο κ. Χρυσοστόμου. 

Από πλευράς του, ο Διοικητής της 
ΜΜΑΔ, Αστυνόμος Α΄, κ. Σάββας Χρί-
στου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 
για κοινή στρατηγική, συνεργασία και 
ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και για  
εντατική εκπαίδευση, στόχοι που μπο-
ρούν να επιτευχθούν μέσω δράσεων 
όπως το υπό αναφορά φόρουμ.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής 
δράσης, διαπραγματευτές από διάφορες 
χώρες της Ε.Ε., με πλούσιες και σημα-
ντικές εμπειρίες, καθώς και εξειδικευ-
μένες γνώσεις, μεταξύ αυτών και μέλη 
της Ομάδας της Κυπριακής  Αστυνομί-
ας,  παρουσίασαν και ανέλυσαν τον τρό-
πο διαχείρισης πραγματικών περιστατι-
κών κρίσεων.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία των διορ-
γανωτών συζητήθηκε για πρώτη φορά 
εκτενώς, το θέμα των διαπραγματεύσε-
ων μέσω διαδικτύου. Αυτό το είδος δι-
απραγμάτευσης, το οποίο παρουσι-
άζεται ολοένα και συχνότερα δεδομέ-
νης της παντοδυναμίας του διαδικτύου 
στις μέρες μας, εμπεριέχει ιδιαίτερες 

και επιπρόσθετες δυσκολίες, αφού σε 
πολλές τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρ-
χει οποιαδήποτε οπτικοακουστική επι-
κοινωνία μεταξύ διαπραγματευτή και δι-
απραγματευόμενου.

Κατά γενική ομολογία, το Φόρουμ Δια-
πραγματευτών του Προγράμματος «ΑΤ-
ΛΑΣ», στην Κύπρο, που διεξήχθη ένα 
χρόνο μετά την   πετυχημένη συνάντη-
ση των Διοικητών- μελών του «ΑΤΛΑΣ» 
στο νησί μας, πέτυχε επίσης στους βα-
σικούς στόχους και σκοπούς διεξαγω-
γής της. Οι συμμετέχοντες έχουν απο-
κομίσει  ιδιαίτερα οφέλη μέσα από τη 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που 
διεξήχθη, γεγονός που αναμένεται να 
συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελε-
σματικότερη διεκπεραίωση του εξαι-
ρετικά δύσκολου και απαιτητικού λει-
τουργήματος του διαπραγματευτή. 

Καθοριστικός ο ρόλος των δια-                  
πραγματευτών της Αστυνομίας σε 
καταστάσεις κρίσης.
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

«Αν είσαι και παπάς,
με την αράδα σου θα πας»

Φράση που μας την έκανε πιο γνωστή 
και από τότε έμεινε, ο γέρος του Μω-
ριά Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης. Λε-
γόταν, κυρίως στους μύλους και στις 
βρύσες, που περίμεναν με τη σειρά 
τους ν’ αλέσουν ή να πάρουν ένα στα-
μνί νερό. Έτσι, όταν έβλεπαν κανέναν 
παπά να θέλει να μην τηρήσει τη σειρά 
του λέγανε τη φράση αυτή. 

«Άνθος Χαρίτων»

Είναι μια φράση παρμένη από τον τίτλο 
ενός βιβλίου «ψυχοφελού», που έκα-
νε πολλές εκδόσεις στη Βενετία. Μετά 
συναντάμε διάφορα βιβλία με σχετικές 
επιγραφές: «‘Ανθος Χαρίτων», «Κή-
πος Χαρίτων» του Δαπόντε (Αθ. 1880) 
και του Νικόδημου του Αγιορείτη (Ενετ. 
1819). Η φράση αυτή λέγεται ειρωνικά 
σε εκείνον που επαινεί κάποιον κουτό. 

«Άνθρακες ο θησαυρός»

Τη φράση τη χρησιμοποιούμε, όταν δι-
αψεύδονται οι ελπίδες μας. Η πλή-
ρης διατύπωσή της είναι: «άνθρακες 
ο θησαυρός πέφηνε», όπως αναφέρε-
ται από τον Λουκιανό, δηλαδή αποδεί-
χτηκε ότι ο θησαυρός ήταν άνθρακες. 
Η έκφραση προήλθε από μια δοξασία 
των αρχαίων, σύμφωνα με την οποία 
καλά δαιμονικά αποκαλύπτουν σε αν-
θρώπους την ώρα που κοιμούνται, το 
σημείο που υπάρχει κρυμμένος θησαυ-
ρός, που για να βρεθεί, θα πρέπει αυ-
τός που είδε το όνειρο, μόνος του να 
ψάξει και να τον βρει, χωρίς ν’ αποκα-
λύψει σε κανέναν το μυστικό, γιατί αλ-
λιώς θα βρει άνθρακες και στάχτη.
(Δεύτερη εκδοχή) Πάντα ο κόσμος 
πιστεύει ότι κάπου υπάρχει κρυμμέ-
νος θησαυρός και ότι τον φυλάνε στοι-
χειά, αράπηδες ή δράκοι. Κοινή είναι 
και η δοξασία ότι σε πολλά άτομα, στον 
ύπνο τους, αποκαλύπτονται τα σημεία 
που είναι κρυμμένος ο θησαυρός με 
την προϋπόθεση ότι εκείνος που θα δει 
το όνειρο δεν πρέπει να το ανακοινώ-
σει σε κανένα, γιατί τότε τα χρήματα θα 

γίνουν κάρβουνο. Έτσι, από τα περιστα-
τικά και τις δοξασίες αυτές ξεκίνησαν 
οι φράσεις ... «κάρβουνα ο θησαυρός», 
«το μάλι γίνει κάρβουνα» (Καρπαθιώ-
τικη παραλλαγή), οι οποίες είναι πα-
ραφράσεις της αρχαίας παροψίας «άν-
θρακες ο θησαυρός», που συναντάται 
σε πολλούς αρχαίους συγγραφείς με 
διάφορες μορφές.

«Άνθρωπο ζητώ»

Λένε για τον αρχαίο ιωνικό Φιλόσο-
φο Διογένη (4ος αιώνας π.Χ.), πως μια 
μέρα άναψε ένα λυχνάρι και περπατώ-
ντας στην αγορά έλεγε τις λέξεις αυτές 
σε όσους τον ρωτούσαν τι έκανε με το 
αναμμένο λυχνάρι, εννοώντας ένα σω-
στό άνθρωπο, με προσωπικότητα (Διο-
γένης Λαέρτιος 6.2). Γι’ αυτό μιλούμε 
και για το φανάρι του Διογένη. Λέμε 
σήμερα τη φράση αυτή με το νόημα, 
πως ζητούμε ανθρώπους, που δεν εί-
ναι εύκολο να βρεθούν για τη δουλειά, 
που τους χρειαζόμαστε ή που να έχουν 
ανώτερη ηθική προσωπικότητα.

«Άνθρωπος αγράμματος τούβλο 
απελέκητο»

Είναι μια κοινή έκφραση που τη μετα-
χειριζόντουσαν πολύ οι πρόγονοι μας 
και την έλεγαν για τους αγράμματους. 
Το τούβλο το απελέκητο είναι «άνευ 
αξίας», έτσι και ο άνθρωπος ο αγράμ-
ματος δεν έχει καμμιά αξία. Τη συνα-
ντούσαν δε πάνω από τις έδρες των 
γραμματοδιδασκάλων της εποχής. Έλε-
γαν μάλιστα και ένα τετράστοιχο σαν 
παροιμία από τους προπάτορες μας και 
από αυτό φαίνεται, πόσο δύσκολα ήταν 
τότε τα γράμματα: «Όπoιoς το μάθημα 
αγαπά και την σπουδήν γυρεύει, θέλει 
πολλάς υπομονάς, θέλει πολλάς ημέ-
ρας, τιμήν είς τον διδάσκαλον, δουκά-
τα είς τας χείρας, τότε να μάθει ο μα-
θητής και τέλειος να γίνει».

«Άνθρωπος των κατέργων» 
-«Κάθε κατεργάρης»

Η Γαλέρα ήταν πολεμικό κυρίως 
πλοίο με τρία κατάρτια, που το χρησι-                                                               

μοποιούσαν τα κράτη της Μεσογείου 
μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Η κίνη-
ση του γινόταν ή με τα κουπιά ή με τα 
πανιά. Οι κωπηλάτες (25-30 σε κάθε 
πλευρά) ήταν συνήθως κατάδικοι. Γι’ 
αυτό το λόγο, το όνομα «γαλέρα» επι-
κράτησε να σημαίνει στις γλώσσες των 
κρατών της Δύσης, τη φυλακή, την ποι-
νή των καταδικαζόμενων να κωπηλα-
τούν σε γαλέρες και γενικά τα κατανα-
γκαστικά έργα. Ανάλογα προς τις «γα-
λέρες» ήταν τα «κάτεργα» των Βυ-
ζαντινών και των μεσαιωνικών γενι-
κά χρόνων, που ήταν μακριά και χα-
μηλά πλοία και η κίνησή τους γινόταν 
ή με κουπιά ή με πανιά και χρησίμευ-
αν σαν πολεμικά ή σαν κουρσάρικα 
πλοία. Κατά τους νεότερους χρόνους, 
το πλήρωμα των πλοίων αυτών αποτε-
λούνταν από τους βαρυποινίτες, κατά-
δικους ή αιχμάλωτους των πολέμων, 
οι οποίοι με αυτό τον τρόπο έκαναν την 
ποινή τους, κάτω βέβαια από τις πιο 
άθλιες συνθήκες. Η υπηρεσία στο «κά-
τεργο» καθιερώθηκε επίσημα σαν ποι-
νή (κυρίως στον πληθυντικό «κάτερ-
γα») από το 16ον αιώνα και καταργή-
θηκε, όταν άρχισαν να αχρηστεύονται 
σαν πολεμικά. Σήμερα ονομάζουν «κά-
τεργο», παλιό αχρηστευμένο πλοίο και 
που το χρησιμοποιούν σαν φυλακή. Με 
τη φράση: «Άνθρωπος των κατέργων», 
εννοούμε σήμερα τον εγκληματία, τον 
κακοποιό, τον φαυλόβιο. (Βλέπε και 
«κάθε κατεργάρης στον πάγκο του»).

«Ανίκητος ει, ώ παι»

Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος θέλησε 
να εκστρατεύσει στην Ασία και πήγε 
στους Δελφούς για να πάρει χρη-
σμό, η Πυθία αρνήθηκε να χρησμο-
δοτήσει, γιατί ήταν ημέρα αποφράδα 
και αυτές τις ημέρες της απαγορευό-
ταν. Τότε, ο Μεγάλος Αλέξανδρος την 
έσυρε με τη βία μέσα στο ναό, για να 
του δωσει το χρησμό. Νικημένη η Πυ-
θία του είπε: « Ανίκητος ει, ώ παί». 
Ο Μ. Αλέξανδρος δεν περίμενε τίπο-
τε άλλο ν’ ακούσει, αυτό του αρκούσε                               
(Πλούταρχος Αλέξ. 14).

Επιμέλεια: Τέως Ανώτερος Υπαστυνόμος Γιώργος Ζαννέτος 
Από το βιβλίο του Τάκη Νατσούλη «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις»
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ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η οπτικογραφημένη κατάθεση ενός παιδιού αποτελεί μία βι-
ντεοσκοπημένη αντανάκλαση ευρύτερων κοινωνικών προ-
βλημάτων, όπως σεξουαλικών κακοποιήσεων και οικογενει-
ακών φόνων. Η σωστή λήψη μίας τέτοιας κατάθεσης, φρο-
ντίζει αυτή η αντανάκλαση να γίνει χειροπιαστή, δηλαδή να 
ληφθεί με τέτοιο τρόπο που να παραχωρεί πλούσια αποδει-
κτικά στοιχεία, αξιόπιστες πληροφορίες και να δομήσει μία 
σωστή μαρτυρία. Το λειτούργημα του ανακριτή και εξετα-
στή όμως, δεν περιορίζεται στο να στρέψουν αυτήν την αντα-
νάκλαση σε αποδεικτικό στοιχείο. Το έργο τους επεκτείνε-
ται στο να καθρεφτίσουν πίσω στην κοινωνία οτιδήποτε προ-
σφέρεται από τις οπτικογραφημένες καταθέσεις αλλά επι-
βάλλεται να μετατρέπονται σε δεδομένα (σωστά αστυνομικά 
αρχεία), τα δεδομένα σε γνώσεις και οι γνώσεις σε αλλαγές 
στην κοινωνία. 

Τι έγινε μέσα στα δέκα χρόνια υλοποίησης του θεσμού των 
οπτικογραφημένων καταθέσεων ανηλίκων στην Κύπρο; Το 
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κα-
κοποίησης Ανηλίκων (Γ.Χ.Θ.Β.Ο.Κ.Α) είναι υπεύθυνο για την 

υλοποίηση, επίβλεψη και βελτίωση του θεσμού των οπτικο-
γραφημένων καταθέσεων στην Κύπρο. Το 2004, λήφθηκε η 
πρώτη οπτικογραφημένη κατάθεση ανηλίκου από την Αστυ-
νομία Κύπρου. Την ίδια χρονολογία διεξήχθηκε η πρώτη δίκη 
από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, όπου έγινε απο-
δεκτή η οπτικογραφημένη κατάθεση ενός ανηλίκου, ως η 
κύρια μαρτυρία του θύματος. Το 2011 δημοσιεύθηκε η πρώ-
τη ακαδημαϊκή έρευνα για την ποιότητα των οπτικογραφημέ-
νων καταθέσεων της Κύπρου. Μετά από τέσσερα χρόνια συλ-
λογής δεδομένων (251 μεταβλητές), η έρευνα ανέδειξε ότι η 
ποιότητα των ανακριτικών καταθέσεων της Κύπρου είναι εξί-
σου ικανοποιητική ως προς τα είδη ερωτήσεων (π.χ. ανοι-
κτές ερωτήσεις), συμπεριφορές αστυνομικών (π.χ. δωροδο-
κίες), συλλογή στοιχείων (π.χ. περιγραφή γεννητικών οργά-
νων) και δομή συνέντευξης (π.χ. rapport phase) με άλλες 7 
χώρες (Kyriakidou, 2011).

Δέκα χρόνια μετά την υλοποίηση του θεσμού των οπτι-
κ ογρ α φ η μ έ νων  κ α τα θ έ σ ε ων  σ τ ην  Κ ύ π ρ ο ,  υ π ά ρ-
χει στο Γ.Χ.Θ.Β.Ο.Κ.Α. ένα δείγμα από 138 αντίγραφα 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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απομαγνητοφωνημένων καταθέσεων ανηλίκων. Αυτό υπολο-
γίζεται να είναι μόνο το ένα τρίτο των συνολικών οπτικογρα-
φημένων καταθέσεων ανηλίκων. Από αυτό το δείγμα, οι πε-
ρισσότερες σε ποσοστό 23.2% (32 από τις 138) λήφθηκαν το 
2009. Αν και θα ανέμενε κάποιος αύξηση των αριθμών των 
οπτικογραφημένων καταθέσεων, όπου λαμβάνονται από την 
αστυνομία, τα υπό παρουσίαση δεδομένα δεν φαίνεται να εκ-
προσωπούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για την Κύπρο.
Αν και το δείγμα είναι μικρό και η γενίκευση θα πρέπει να 
αποφεύγεται, επ’ ευκαιρίας των 10 χρόνων αυτού του θε-
σμού, γίνεται αναφορά σε κάποια ευρήματα.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μία οπτικογραφημένη κατάθεση ενός ανήλικου διαρκεί πε-
ρίπου 31 λεπτά (τυπική απόκλιση 22 λεπτά). Φαίνεται να 
υπάρχει μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της δι-
άρκειας μίας κατάθεσης και της ηλικίας του παιδιού. Η ανά-
λυση αναδεικνύει, ότι όσο αυξάνεται η ηλικία του παιδιού 
τόσο αυξάνεται και η διάρκεια της κατάθεσης (πίνακας 1). 
Υπήρχαν έξι υποθέσεις όπου ο ανακρινόμενος είχε νοητική 
υστέρηση. Εξαιρώντας αυτές τις υποθέσεις, ο μέσος όρος 
ηλικίας των παιδιών στο δείγμα ήτανε 9.7 ετών (τυπική από-
κλιση=3.3) με τους δύο νεαρότερους μάρτυρες να ήταν 3 
ετών. Για κάθε 10 καταθέσεις που λαμβάνει η Αστυνομία οι 
έξι αφορούν κορίτσια μάρτυρες ή θύματα. Οι περισσότερες 
καταθέσεις, 82%, λήφθηκαν από γυναίκες ανακριτές.

Μία μειονότητα των καταθέσεων 12.4% παραχωρήθηκε από 
παιδιά, τα οποία δεν φέρουν την κυπριακή υπηκοότητα. Τα 
περισσότερα από αυτά τα παιδιά ήταν ρουμάνικης, ρώσι-
κης και ολλανδικής καταγωγής. Δόθηκε η ευκαιρία από την 
Αστυνομία σε αυτούς τους μάρτυρες να καταθέσουν στη μη-
τρική τους γλώσσα, καθώς 13.8% των καταθέσεων έτυχαν 
υποστήριξης από μεταφραστές.

Πίνακας 1: Η διάρκεια μίας κατάθεσης σε σχέση με την ηλικία του ανακρινόμενου

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΘΥΤΗΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Λόγω του ότι η υπό παρουσίαση έρευνα είναι ακόμη σε εξέ-
λιξη σε συνδυασμό με κάποιες δυσκολίες στη συλλογή δεδο-
μένων, μόνο για 53 υποθέσεις (38.4% του δείγματος) υπήρ-
χαν δεδομένα για τον ύποπτο θύτη. Από αυτές τις 53 υποθέ-
σεις, στις περισσότερες καταθέσεις το παιδί περίγραφε ως 
θύτη τον πατέρα του (9/53, 16.9%), ένα φίλο του οικογενει-
ακού περιβάλλοντος ή φίλο του παιδιού (8/53, 15%) και τον 
πατριό του παιδιού (7/53, 13.2%). 

Σε τέσσερις από τις 53 υποθέσεις υπήρχαν περισσότεροι 
από ένας θύτες. Η λήψη μαρτυριών για τέτοια περιστατι-
κά απαιτεί εξειδικευμένες ανακριτικές γνώσεις. Για να λη-
φθεί ορθά μία τέτοια μαρτυρία, προϋποθέτει την προσφορά 
σταθερής επίβλεψης της βελτίωσης του ανακριτή και συνε-
χή ανατροφοδότησή του. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα είναι κατά παράξενο τρόπο οικονομικό και ταυτόχρονα                 
ιδιαίτερα χρήσιμο.

Ένα παιδί έχει περίπου μία στις δέκα πιθανότητες να κακο-
ποιηθεί από έναν άγνωστο ή τη μητέρα του ή τον παππού του. 
Αυτό το αποτέλεσμα είναι ανησυχητικό και αντικρούει ακα-
δημαϊκές βιβλιογραφίες, όπου ένας άγνωστος φέρει τις λιγό-
τερες πιθανότητες στο να είναι ο θύτης συγκριτικά με άλλους 
θύτες όπως η μητέρα του παιδιού. Αν ένας άγνωστος στην 
Κύπρο είναι εξίσου πιθανό να κακοποιήσει ένα παιδί όσο η 
μητέρα ή ο παππούς του παιδιού, τότε φέρει ευθύνη η Αστυ-
νομία να ενημερώσει το εκπαιδευτικό σύστημα, τους αστυ-
νομικούς, το Γραφείο Ευημερίας και το Σύνδεσμο Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), ού-
τως ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για ενημέρω-
ση του κοινού. Είναι σημαντικό όμως πρώτα από όλα, να δια-
σφαλιστούν αξιόπιστα δεδομένα.

Εγκλήματα παιδιών εναντίον παιδιών φαίνεται να αυξήθη-
καν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε μία περίπτω-
ση όπου ένα 11χρονο κορίτσι ανέφερε ότι κακοποιήθηκε σε-
ξουαλικά από ένα 15χρονο αγόρι. Τέτοιες μαρτυρίες από 

παιδιά αποτελούν πρόκληση για τον ανακριτή και ανακρινό-
μενο, λόγω των ραγδαίων εξελικτικών αλλαγών στα γνωστι-
κά σχήματα του θύματος ως προς τη σεξουαλική ανάπτυ-
ξη του ίδιου ως θύματος και την κατανόηση αυτής στον ύπο-
πτο θύτη. Αυτές οι υποθέσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προ-
σοχή, όχι μόνο στον τρόπο λήψης της κατάθεσης αλλά και 
στο πώς δικαστήρια και αστυνομία θα τη χειριστούν. Θερα-
πεία, μαζί με σωστή εκπαίδευση, τιμωρία σε μορφή κοινω-
νικής προσφοράς (για το θύτη) και τεχνικές αποκατάστασης                                       
θα πρέπει να προσφέρονται. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο κάθε ανακριτής και εξεταστής έχει την ηθική υποχρέωση 
να μην περιορίζεται στη λήψη αποδεικτικών στοιχείων, αλλά 
ν’ ακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αναλαμβάνει μέ-
χρι το τέλος (π.χ. αποτέλεσμα δίκης). Την ηθική υποχρέωση 
να ενημερώνουν το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, με κάθε λεπτομέ-
ρεια ακόμη και με τις προσωπικές του απόψεις για την ποιό-
τητα μίας κατάθεσης. Όπως εσείς, φέρουμε και εμείς ευθύ-
νη να μεταφέρουμε δημοσίως τα συγχαρητήρια μας για την 
εισαγωγή αυτού του θεσμού στην Κύπρο εδώ και 10 χρόνια, 
τα σέβη μας για την αξιόλογη συλλογή οπτικογραφημένων 
καταθέσεων από την Αστυνομία Κύπρου συγκριτικά με άλλες 
χώρες, αλλά και να θίξουμε την ανάγκη εισδοχής συνεχούς 
επίβλεψης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και 
τη δημιουργία παγκύπριας βάσης δεδομένων ειδικά σχεδια-
σμένη για τις οπτικογραφημένες καταθέσεις ανηλίκων. 

Των Δρων Μαριλένας Κυριακίδου1

και  Αλέξιας Ζάλαφ2

Εξελικτικός Δικαστικός Ψυχολόγος
Δικαστικός Ψυχολόγος
Research Fellow, Coventry University 
Εθελόντριες Ερευνήτριες στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας 
στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων
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Ο φόνος αποτελεί μία μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς, 
κατά την οποία το πέρασμα από τη σκέψη του θύτη να δια-
πράξει αυτό το έγκλημα μέχρι την τέλεση της πράξης, εξαρ-
τάται από κάποιες ψυχικές διεργασίες. Οι ανθρωποκτόνοι με 
θύμα ένα μόνο πρόσωπο, δεν αποτελούν μία ενιαία κατηγο-
ρία ανθρώπων με κοινά στοιχεία στο κοινωνικό “status” και 
στην ψυχοσύνθεσή τους. Η μοναδική ομοιότητα μεταξύ τους 
είναι ότι αφαίρεσαν μία ζωή. Ιδιαίτερη ωστόσο περίπτωση 
αποτελεί ο ανθρωποκτόνος «ζήλειας» που αποτελεί μία ιδι-
άζουσα περίπτωση και η συμπεριφορά του μπορεί να ανα-
ζητηθεί στα κοινωνικά στερεότυπα του ανδρικού ρόλου στην 
κοινωνία. Άλλες μορφές ανθρωποκτόνων, κατά τις οποίες 
οι δράστες μεταξύ τους υφίστανται κάποιες κοινές, αυτή τη 
φορά, ψυχικές διεργασίες, είναι οι κατά συρροή δολοφόνοι 
(serial killers), οι μαζικοί ανθρωποκτόνοι (mass killers) και 
οι δράστες φόνων έξαψης (spree killers). 
                                 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΘΥΜΑ

Κατά τον Leonce Manouvrier, πρωτοπόρο της εγκληματολο-
γικής ανθρωπολογίας, ο δράστης οδηγείται στο έγκλημα αν 
δεν τον συγκρατήσουν η ηθική αποδοκιμασία για την πράξη, 
ο φόβος της ποινής, οι δυσκολίες εφαρμογής του φόνου και 

η συναίσθηση του κακού που προκαλεί στο θύμα του. Κατά 
τον Ε. De Greeff, ο οποίος προχώρησε ένα βήμα παραπάνω 
στη μελέτη του Manouvrier, οι ψυχικές διεργασίες του δρά-
στη μέχρι την τέλεση του φόνου περνούν από τέσσερις φά-
σεις. Η αδιαμόρφωτη συναίνεση, όπου το «υπερεγώ» επη-
ρεάζει σε κάποιο βαθμό το άτομο στη λήψη της απόφασης 
να εγκληματήσει, οι δισταγμοί του όμως είναι πλέον λιγότε-
ροι.  Η διαμορφωμένη συναίνεση, κατά την οποία ο αναχαι-
τιστικός ρόλος του «υπερεγώ» αποδυναμώνεται από τα κίνη-
τρα της πράξης. Στην ουσία είναι το αδύνατο «εγώ».  Η φάση 
της κρίσης και απόφασης, όπου ο δράστης έχει πια αποφα-
σίσει ότι θα πραγματοποιήσει την εγκληματική πράξη και τέ-
λος η διάπραξη της εγκληματικής πράξης. Ωστόσο, για την 
ολοκληρωμένη σκιαγράφηση του προφίλ του δράστη πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητά του, τα κίνητρα, 
ο τρόπος και ο χρόνος που έδρασε, η αντίδραση προς την 
αστυνομία, η συμπεριφορά του προς το θύμα (π.χ. αν το πυ-
ροβόλησε, ή το βασάνισε πρώτα), καθώς και όποιο στοιχείο 
μπορεί να τεκμαίρεται από αυτή την εγκληματική ενέργεια 
για το ψυχολογικό προφίλ του δράστη.

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥ «ΖΗΛΕΙΑΣ» Ή «ΕΡΩΤΑ»

Είναι μία κατηγορία που απασχολεί κατά καιρούς και την 
Αστυνομία Κύπρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κόσμος του 
συνειδητού και πάλι, συγκρούεται με τον κόσμο του ασυνεί-
δητου και σε κάποιες περιπτώσεις η αδυναμία του υποκει-
μένου (δράστης) να κρατήσει μια ισορροπία το οδηγεί στο 
έγκλημα, είτε ως μια διέξοδο στις εσωτερικές του συγκρού-
σεις, είτε ως ένα μονοπάτι ανακούφισης της κατάστασης που 
βιώνει. Στη συντριπτική πλειοψηφία, τα εγκλήματα αυτά δια-
πράττονται από το αρσενικό φύλο. Ένας άντρας κυρίαρχος, 
απαιτητικός, σκληρός, με εξουσία πάνω στη γυναίκα, είναι 
αυτός που πληροί τα ταμπού του άνδρα. Αν κάποιες συμπερι-
φορές στις καθημερινές σχέσεις αλλοιώνουν αυτά τα γνωρί-
σματα ή νιώθει πως του μειώνουν την προσωπικότητα, αλλά 
και την εικόνα που θέλει να δείχνει στον κοινωνικό του κύ-
κλο, είναι υποψήφιος να αντιδράσει με την πράξη του φό-
νου. Οι φάσεις της ψυχικής διαδικασίας που περνάει κά-
ποιος που διαπράττει ένα έγκλημα «πάθους» είναι δυστυχώς 
αστραπιαίες, χωρίς ευδιάκριτα όρια και διαδέχονται η μία 
την άλλη με μεγάλη ταχύτητα. Το συναίσθημα που κυριαρ-
χεί μετά την πράξη του δράστη είναι η εξιλέωση, αδιαφορώ-
ντας συνήθως για τα επακόλουθα. Στην Κύπρο συμπεραίνου-
με πως η διάπραξη τέτοιας ανθρωποκτονίας οφείλεται στον 
απότομα αναβαθμισμένο πλέον ρόλο, με τα πρότυπα μιας 
ανεπτυγμένης κοινωνίας, της άλλοτε υποτακτικής γυναίκας 

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ

http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/
young/bulger/4.html

Στις 12 Φεβρουαρίου 1993, οι 11χρονοι Robert Thompson 
και ο Jon Venables, απήγαγαν και στη συνέχεια βασάνι-
σαν και σκότωσαν τον 2χρονο James Bulger. Τα δυο αγό-
ρια κατάγονταν από το Λίβερπουλ, μια πόλη με σωρεία κοι-
νωνικών και οικονομικών προβλημάτων, με ανεργία κοντά 
στο 30% και μεγάλη εγκληματικότητα. Καταλύτης της απο-
τρόπαιης πράξης ήταν το οικογενειακό περιβάλλον των δύο 
παιδιών δραστών, που ήταν κτηνώδες.
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και τη σύγκρουση που υφίσταται με τον πατριαρχικού τύπου 
άνδρα που ήταν συνηθισμένος αλλιώς. Αυτοί οι ανθρωποκτό-
νοι θα έπρεπε να ονομάζονταν φόνοι ερωτικών συντρόφων 
και όχι «ζήλειας», «πάθους», «έρωτα». Αυτά τα εγκλήμα-
τα αποτελούν πολύ αγαπημένο θέμα των Μ.Μ.Ε. και οι δολο-
φονίες που γίνονται μεταξύ ερωτικών ή εν δυνάμει ερωτικών 
συντρόφων, βαφτίζονται εγκλήματα «πάθους». Ο De Greeff  
διατύπωσε την άποψη πως «…οι ανθρωποκτονίες από έρω-
τα δεν εξαρτώνται καθόλου από την ένταση της αγάπης ούτε 
από τη μοναδική ποιότητα του πάθους, αλλά αποκλειστικά 
από σοβαρές ανεπάρκειες της προσωπικότητας του δράστη… 
η ζήλια που πυροδοτεί αυτού του είδους τις αντιδράσεις εί-
ναι παθολογική, επειδή η διανοητική συγκρότηση αυτών των 
ατόμων είναι παθολογική». Έτσι λοιπόν, οι δράστες των αν-
θρωποκτονιών από «πάθος», «ζήλεια» ή «έρωτα», σκοτώ-
νουν το θύμα τους, είτε ως αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης 
κακοποίησης (σωματική ή και ψυχολογική), είτε λόγω της 
μη εκπλήρωσης της επιθυμίας τους να αποκτήσουν τον απο-
κλειστικό έλεγχο στο σύντροφό τους. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί ο δολοφόνος της Βέροιας στον εξής σύνδε-
σμο: http://news.in.gr/greece/article/?aid=754895

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΥΜΑΤΑ

Τέτοιες ανθρωποκτονίες διαπράττονται σε περιόδους πο-
λέμων, τρομοκρατικών ενεργειών, γενοκτονιών, επικίν-
δυνη και αλόγιστη οδήγηση, ανθρωποκτονιών πληρωμέ-
νων δολοφόνων, λατρευτικών ανθρωποκτονιών (σχετικά με 
το τελευταίο υπάρχει αναφορά στους σατανιστές της Παλ-
λήνης στους εξής συνδέσμους http://www.youtube.com/
watch?v=heWrmstWBD0 και  http://www.mas-ela.com/
maselografia/43-street-stories/672-oi-satanistes-            
tiw-pallhnhs.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, για την Εγκληματολογική Ψυχολογία 
παρουσιάζουν οι κατά συρροή δολοφόνοι (serial killers), οι 
μαζικοί ανθρωποκτόνοι (mass killers) και οι δράστες φό-
νων έξαψης (spree killers) καθώς εκεί μπαίνει και η ανά-
λυση του ψυχικού στοιχείου. Λόγω του αδύναμου «εγώ» που 
δεν αντέχει στερήσεις, που βιώνει μια άρνηση, μια απόρριψη 
ή μια πίεση με διαφορετικό τρόπο και δίνει διαφορετική ση-
μασία σε αυτή την αποστέρηση με αποτέλεσμα να εκφράσει 
αυτή τη βιαιότητα.
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ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
(SERIAL KILLER)

Είναι γνωστοί από τις ταινίες, οι οποίες άλλωστε είναι βα-
σισμένες πάντα σε πραγματικά γεγονότα. Αυτοί οι δολοφό-
νοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τρία θύματα σε διαφορετι-
κό χρόνο και τόπο, έχοντας κάποιο κίνητρο που σύμφωνα με 
το F.B.I. είναι ο θυμός, η συγκίνηση, το οικονομικό όφελος 
και η αναζήτηση δημοσιότητας. Κάποιες απόψεις αποκλεί-
ουν το κίνητρο του υλικού οφέλους σε αυτού του είδους τους 
φόνους και τους σχετίζουν μόνο με την επιθυμία του δράστη 
για απόκτηση εξουσίας και ισχύος πάνω στα θύματά του. Οι 
σαδιστικοί δράστες μία άλλη υποκατηγορία, συνδυάζουν το 
φόνο με σεξουαλική κακοποίηση του θύματος, βασανιστή-
ρια και ακρωτηριασμούς. Θεωρούν τους εαυτούς τους σω-
τήρες και διαπράττουν δολοφονίες ατόμων με συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά (π.χ. πόρνες, αλλοδαπούς, ναρκομανείς), 

αφού θεωρούν πως είναι μια αποστολή που τους έχει ανατε-
θεί. Η αποπροσωποποίηση των θυμάτων, ο θυμός και το μί-
σος του δράστη απέναντί τους, εντοπίζεται σε ένα μηχανι-
σμό εκλογίκευσης της πράξης του. Εκλαμβάνοντας ως απόρ-
ριψη τη συμπεριφορά των υποψήφιων θυμάτων του, το θύμα 
πρέπει για τον δράστη, να υποφέρει για αυτή τη συμπερι-
φορά του. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτών των δολοφό-
νων, η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι αυτή της τριάδας του 
Macdonald ή «τριάδα της ψυχοπαθητικής προσωπικότη-
τας». Ο J.Macdonald παρατήρησε μια τριάδα συμπτωμά-
των της παιδική ηλικίας των Serial Killers, που αφορού-
σαν, τη νυχτερινή ενούρηση, την ενασχόληση με τη φωτιά και 
την κακοποίηση μικρών ζώων. Αυτές οι συμπεριφορές θεω-
ρεί πως είναι μια αντίδραση  στη γονική εγκατάλειψη και πα-
ραμέληση και στην κακοποίηση, σωματική ή και ψυχολο-
γική, που υφίσταται το παιδί (http://en.wikipedia.org/wiki/
Macdonald_triad).

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΨΙΑ (ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ)
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ 

Η σκιαγράφηση, γνωστή και ως ψυχολογική αυτοψία, δεν 
προσδιορίζει ποτέ την ταυτότητα του δράστη. Με βάση όμως 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης του, παρέ-
χει στοιχεία και πληροφορίες στις διωκτικές αρχές για το εί-
δος του δολοφόνου. Η σκιαγράφηση βασίζεται στην υπόθε-
ση πως ακόμη και αν κάποια στοιχεία της εγκληματικής συ-
μπεριφοράς ενός δράστη μεταβάλλονται όσο περνάει ο χρό-
νος, κάποια άλλα παραμένουν σταθερά αντιπροσωπεύοντας 
το ψυχολογικό του αποτύπωμα. Πρόκειται πάντα για πιθανό 
ψυχολογικό προφίλ, αφενός γιατί τα στοιχεία που εξετάζο-
νται αφορούν τη δράση ενός εγκληματία προτού συλληφθεί 
και αποκαλυφθεί η ταυτότητά του και αφετέρου, επειδή υφί-
σταται μία μεγάλη διαμάχη για το πόσο αξιόπιστες είναι οι 
μέθοδοι σκιαγράφησης ενός εγκληματία. Ο βαθμός επιτυχί-
ας της σκιαγράφησης των ψυχολογικών πορτρέτων των δολο-
φόνων έχει δυσκολία στο να μετρηθεί, μιας και μόνο οι επι-
τυχημένες σκιαγραφήσεις απολαμβάνουν τη δημοσιότητα, σε 
αντίθεση με τις αποτυχημένες. Σε κάθε περίπτωση, η από-
πειρα σκιαγράφησης του ψυχολογικού προφίλ των δραστών 
αποτελεί ένα εργαλείο στη διαλεύκανση ή ακόμα και απο-
τροπή τέτοιων εγκλημάτων αν συλληφθεί έγκαιρα ο δράστης 
προτού κάνει και άλλες δολοφονίες.

Αφού έχουν συλλεγεί από τον τόπο του εγκλήματος όλα τα 
τεκμήρια που κρίνονται απαραίτητα, οι ειδικοί στη σκιαγρά-
φηση, έχοντας και ως γνώμονα το πόρισμα του ιατροδικαστή, 
θέτουν κάποια ερωτήματα για το πώς, που, πότε και εναντίον 
ποιου διαπράχθηκε το έγκλημα. Απώτερος σκοπός είναι να 
κατανοηθεί γιατί έγινε το έγκλημα, κυρίως ποια είναι τα χα-
ρακτηριστικά του δράστη και να αξιολογηθεί η ψυχοκοινω-
νική του κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αφο-
ρούν το ίδιο το έγκλημα, αν δηλαδή από τα στοιχεία διαφαί-
νεται προμελέτη π.χ. Ήταν το θύμα αιχμάλωτο; Υπήρξαν στοι-
χεία κακοποίησης; Υπάρχουν στο θύμα σημάδια πάλης; Το 

ΕΓΚΛΗΜΑ
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θύμα είχε μώλωπες, εκδορές; Από τι αντικείμενο προκλή-
θηκαν; Τα τραύματα μπορούν να υποδείξουν αν το θύμα είχε 
τις αισθήσεις του, αν ο δράστης τα έκανε απλά για να το ακι-
νητοποιήσει ή αν ήταν μέρος του σχεδίου του. Με βάση τα 
στοιχεία, είναι δεξιόχειρας, αριστερόχειρας, ψηλός, κοντός; 
Ποιες ώρες απαγάγει τα θύματά του; Αυτό μπορεί να υποδη-
λώνει ίσως αν ο δράστης διαμένει κάπου κοντά, εργάζεται 
κάπου και ποιές ώρες. Το είδος του αντικειμένου ή όπλου 
που χρησιμοποιήθηκε και ο τρόπος που χρησιμοποιήθη-
κε, μαρτυρά το βαθμό προμελέτης του δράστη, καθώς και το 
βαθμό διαστροφής και μίσους που κρύβει για τα συγκεκρι-
μένα θύματα.

Ένα χαρακτηριστικό των κατά συρροή δολοφόνων, είναι το 
λεγόμενο στίγμα τους, κάτι σαν “modus operandi”, που μπο-
ρεί να είναι μία συνήθεια του δράστη στον τόπο του εγκλήμα-
τος, όπως για παράδειγμα η μεταθανάτια στάση που τοποθε-
τεί το θύμα του. Είχε ο δράστης δικό του χώρο και πώς ήταν 
διαρρυθμισμένος; Σκότωσε τα θύματα στο σπίτι τους; Ποια 
ήταν τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των φόνων και τι μπο-
ρεί να μεσολαβεί σε αυτά; Ίσως εργάζεται ή διαμένει λοι-
πόν σε άλλη πόλη; Έγινε πιο επιφυλακτικός ή πιο επιθετικός 
σε σχέση με τον τελευταίο φόνο; Σε σχέση με το θύμα, πώς 
έπεσε στα χέρια του δράστη, το ξεγέλασε ή το πήρε με τη 

βία, μήπως με βάση αυτό συμπεραίνουμε ότι είναι χειροδύ-
ναμος ή «ευφυής»; Που άφησε το πτώμα και σε τι κατάστα-
ση; Έκανε στο θύμα κάποιου είδους σεξουαλική κακοποί-
ηση, γεγονός που υποδηλώνει μήπως δίκη του σεξουαλική 
δυσλειτουργία; Πήρε κάτι από το θύμα ή τράβηξε φωτογρα-
φίες στα θύματά του; Τέλος, ενδιαφέροντα ερωτήματα φυσι-
κά, υπάρχουν και στο είδος των θυμάτων που επιλέγει ο δρά-
στης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής αναζητά πληρο-
φορίες, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, η εμφά-
νιση, οι συνήθειες του θύματος και μαρτυρίες για πρόσφατες 
γνωριμίες του.

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ
(MASS MURDERER)

Στις 2 Φεβρουαρίου 1996, ο Barry Dale Loukaitis, 14 ετών, 
δολοφονεί την καθηγήτρια της άλγεβρας και δύο συμμαθη-
τές του, οι οποίοι συνήθιζαν να τον κοροϊδεύουν την ώρα του 
μαθήματος, στο χώρο του σχολείου του, στην Washington. 
Την ώρα που έβλεπε το ένα από τα θύματα να αιμορραγεί, 
είπε ειρωνικά “This sure beats algebra, doesn’t it?”. Αγα-
πημένη του ταινία ήταν το “Natural Born Killers” του Oliver 
Stone, ενώ ταύτισε τον εαυτό του με τον πρωταγωνιστή του 
video clip των Pearl Jam, “Jeremy”, ο οποίος πάει στο σχο-
λείο για να σκοτώσει και στη συνέχεια αυτοκτονεί.

Ο μαζικός ανθρωποκτόνος είναι ένα άτομο που σκοτώνει 
στην ίδια τοποθεσία (π.χ. σε ένα σχολείο ή μια καφετέρια) 
τρία ή περισσότερα, συνήθως τυχαία επιλεγμένα θύματα, 
σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα θύματά του μπορεί να είναι 
απλοί περαστικοί, συμμαθητές του ή απλοί άνθρωποι που 
βρέθηκαν σε λάθος τόπο τη λάθος στιγμή. Στα κίνητρα των 
δραστών μαζικών ανθρωποκτονιών περιλαμβάνονται η εκ-
δίκηση ή η δημοσιότητα. Υπάρχουν δύο τύποι μαζικών αν-
θρωποκτόνων. Στον πρώτο τύπο ανήκουν εκείνοι που επι-
λέγουν συγκεκριμένους στόχους που τους θεωρούν αιτί-
ες του άγχους τους. Σύνηθες παράδειγμα αποτελεί το σχο-
λείο, ιδιαίτερα αν αυτό λειτουργεί πιεστικά για τον δράστη.
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Σε αυτή την περίπτωση, η τοποθεσία που αποφασίζει να 
δράσει αποτελεί για αυτόν ένα γνώριμο περιβάλλον και τα 
θύματα τα γνωρίζει. Ο δεύτερος τύπος μαζικού δολοφό-
νου, επιλέγει να σκοτώσει άτομα άγνωστά του, που δεν έχουν 
σχέση μαζί του, παρά μόνο ότι ανήκουν στην κατηγορία των 
ανθρώπων που μισεί. Τις περισσότερες φορές, οι δράστες 
αυτών των πράξεων, είτε αυτοκτονούν, είτε σκοτώνονται από 
ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Στην αναζήτηση 
αιτιολογικών παραγόντων στην εκδήλωση αυτής της συμπε-
ριφοράς, ερευνήθηκαν συνθήκες όπως η γονική αμέλεια, η 
κακοποίηση και η ύπαρξη τραυματικών γεγονότων στη ζωή 
του δράστη. Ανεξάρτητα πάντως από την ύπαρξη κάποιας δι-
αταραχής προσωπικότητας  ή την εκδήλωση ψυχωτικής συ-
μπτωματολογίας, που λειτουργούν  επιβαρυντικά, η ενεργο-
ποίηση της βίας συναρτάται άμεσα με ερεθίσματα από το πε-
ριβάλλον του δράστη. (Ο Anders Behring Breivik και το μα-
κελειό στην Utoya της Νορβηγίας είναι ένα πρόσφατο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα).

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΕΞΑΨΗΣ Ή ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΟΣ 
(SPREE KILLER)

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι πως σκοτώνουν δύο ή 
περισσότερα άτομα σε διαφορετικές τοποθεσίες, μέσα σε 
μια χρονική περίοδο ωρών, ημερών ή εβδομάδων. Πρόκειται 
για πρόσωπα με ψυχοπαθητικά προβλήματα, χειρότερα από 
τους serial killers, καθώς είναι μονίμως σε συναισθηματική 
έξαρση (ξέσπασμα), ενώ σε σχέση με τους μαζικούς ανθρω-
ποκτόνους, η κύρια διαφορά αφορά το διαφορετικό τόπο που 
γίνονται οι φόνοι, όσο και το χρονικό διάστημα μεταξύ τους 
και στο ότι σκοτώνουν διαφορετικές ομάδες ατόμων. Αυτοί 
πάντα στο τέλος επιχειρούν να αυτοκτονήσουν ή σκοτώνονται 
από τους αστυνομικούς σε ανταλλαγή πυρών.

Ο Charles Raymond Starkweather είναι από τους διαση-
μότερους spree killers των Η.Π.Α., που σε συνεργασία με 
τη σύντροφό του Caril Ann Fugate σκότωσαν έντεκα άτο-
μα ηλικίας 2-70 ετών (http://www.trutv.com/library/crime/
notorious_murders/mass/starkweather/index_1.html).

ΕΓΚΛΗΜΑ
Του Αστυφύλακα 3935 Χριστόδουλου Μαυρίδη

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, Αρχηγείου Αστυνομίας
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Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση αποτελεί 
ίσως την πλέον σύγχρονη μορφή αστυ-
νόμευσης στο δυτικό κόσμο και όχι 
μόνο. Παρά το ότι η έναρξη εφαρμο-
γής της δεν είναι απόλυτα καθορισμέ-
νη, αν ανατρέξει κάνεις στο παρελθόν 
θα μπορούσε να την καθορίσει στη δε-
καετία του 1970 στη Νέα Υόρκη. Ο τότε 
διευθυντής της Αστυνομίας της Νέας 
Υόρκης, Patrick Murphy, εξάγγειλε 
την ανάγκη δημιουργίας καλών σχέσε-
ων μεταξύ Αστυνομίας και Κοινότητας 
(Wadman & Allison, 2004). Περαιτέρω, 
την ίδια περίοδο ο καθηγητής Herman 
Goldstein (1979) δήλωνε ότι η αστυ-
νομία θα πρέπει να εγκαταλείψει την 
αντιδραστική μορφή αστυνόμευσης και 
να προσανατολισθεί στα κοινωνικά αί-
τια της παραβατικότητας.

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του 
Cordner (1999) ο οποίος αναγνώρισε 
ότι η κοινοτική αστυνόμευση δεν μπο-
ρεί να αποτελεί την απάντηση σε όλα 
τα προβλήματα που καλείται η σύγχρο-
νη αστυνομία αντιμετωπίσει, αλλά ούτε 

και πρόκειται να μετατρέψει το αστυ-
νομικό επάγγελμα σε κοινωνική εργα-
σία. Θα πρέπει όμως σε κάθε περιοχή, 
κάθε αστυνομικό τμήμα να εφαρμόσει 
τέτοιες τακτικές σύμφωνα με τις κοινά 
αποδεκτές αρχές, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις ανάγκες και τα περιστατικά που 
ισχύουν κάθε φορά.

Τα τρομοκρατικά κτυπήματα της 7ης 
Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο είχαν ωθή-
σει την Βρετανική Κυβέρνηση σε αλ-
λαγή πολιτικής κατά της τρομοκρατί-
ας αφού είχε διαπιστωθεί ότι σε αυτά 
ενέχονταν άραβες 2ης και 3ης γενιάς 
που είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει στην 
ίδια την Βρετανία. Αφού ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος βρισκόταν εντός των συ-
νόρων του Η.Β., η διεθνής απειλή μπή-
κε σε δεύτερη προτεραιότητα. Το ερώ-
τημα που τέθηκε από την πρώτη στιγ-
μή ήταν κατά πόσο με νομοθετικά και 
κατασταλτικά μέτρα, το φαινόμενο της 
τρομοκρατίας θα μπορούσε να καταπο-
λεμηθεί ικανοποιητικά.

ΜΕΛΕΤΗ
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Η κοινοτική αστυνόμευση, που στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είχε εφαρμοστεί για 
χρόνια, καλείτο να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. Στην εποχή που κάθε πολίτης 
επιζητεί την όλο και στενότερη επα-
φή με την αστυνομία και που ταυτόχρο-
να το ίδιο το κράτος αναζητεί την ενερ-
γότερη εμπλοκή του πολίτη στην αντι-
μετώπιση κάθε παραβατικής συμπερι-
φοράς, η κοινοτική αστυνόμευση δεν 
είχε άλλη επιλογή από το να εμπλα-
κεί και να βοηθήσει με κάθε τρόπο 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας        
(Klausen, 2009).

Ως επακόλουθο των τρομοκρατικών 
κτυπημάτων της 7/7, διαπιστώθηκε ότι 
οι κοινότητες όπου ζούσαν, σπούδα-
ζαν και εργάζονταν οι επίδοξοι τρομο-
κράτες, όχι μόνο τους κάλυπταν αλλά 
ταυτόχρονα τους βοηθούσαν, αποκρύ-
πτοντας σημαντικές πληροφορίες από 
τις αρμόδιες αρχές, την αστυνομία και 
υπηρεσίες πληροφοριών (McDonald, 

2011). Αποτέλεσμα των πιο πάνω δια-
πιστώσεων ήταν να εφαρμοστεί η αρχή 
της καταπολέμησης με την συνδρομή 
της κάθε κοινότητας. Η εμπλοκή της 
μουσουλμανικής κοινότητας στο όλο 
εγχείρημα ήταν ο πρωταρχικός στόχος, 
αφού θεωρήθηκε ως κλειδί, τόσο στην 
διαμεσολάβηση όσο και στη λήψη προ-
ληπτικών μέτρων (Lambert, 2011).

Σύμφωνα με τον Brown (2007), η κοι-
νοτική αστυνόμευση ήταν πολύ χρή-
σιμη ως επιπρόσθετο μέτρο στην πα-
ραδοσιακή στρατηγική της καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας. Ο παραδοσι-
ακός τρόπος αντιμετώπισης της τρο-
μοκρατίας, μέσω της σκληρής προ-
σέγγισης (hard approach), απωθού-
σε τους πολίτες από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, ενώ από την άλλη, η κοινοτική 
αστυνόμευση εφαρμόζοντας «απαλή» 
ή «ήπια» προσέγγιση (soft approach), 
ωθούσε τους πολίτες να συνεργαστούν 
με την αστυνομία.

Λαμβάνοντας σκληρά μέτρα, η συλλο-
γή πληροφοριών που θα οδηγούσε στις 
διάφορες οργανώσεις ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολη, αφού είναι πολύ καλά γνωστό 
ότι οι τρομοκρατικές ομάδες ενεργούν 
με πολύ καλά οργανωμένες καλύψεις. 
Η κοινοτική αστυνόμευση με τις σχέ-
σεις που αναπτύσσει με τους πολίτες, 
έχει τη δυνατότητα να συλλέγει σημα-
ντικές πληροφορίες που αποτελούν 
προμηνύματα για τη δράση των τρομο-
κρατών (Briggs. et. al., 2010). Μετά τα 
κτυπήματα της 7/7, η Βρετανική Κυ-
βέρνηση δημιούργησε επτά ομάδες ερ-
γασίας για αντιμετώπιση των απειλών 
που προέκυψαν. Μια από τις ομάδες 
αυτές είχε ως σκοπό την πρόληψη από 
τον εξτρεμισμό και σε αυτή λάμβαναν 
μέρος αντιπρόσωποι από την μουσουλ-
μανική κοινότητα. Με τη συνδρομή με-
λών της κοινοτικής αστυνόμευσης έκα-
ναν συναντήσεις με τους ιμάμηδες των 
διαφόρων τεμενών στο Λονδίνο, με 
σκοπό τον εντοπισμό κάθε ριζοσπαστι-
κής δραστηριότητας για καταπολέμηση 

ΜΕΛΕΤΗ
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της (Lambert, 2011). Θα ήταν παράλει-
ψη να μην αναφερθεί εδώ και η στρα-
τηγική του Ηνωμένου Βασιλείου γνω-
στή ως CONTEST (2006), η οποία δι-
αχωρίζεται σε τέσσερα μέρη: καταδί-
ωξη, πρόληψη, προστασία και προπα-
ρασκευή (HM Government, 2006). Η 
κοινοτική αστυνόμευση έχει ως πρω-
ταρχικό στόχο την πρόληψη, μέσω της 
οποίας ενδυναμώνεται η ασφάλεια            
των πολιτών.

Το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να 
κερδηθεί στον ούτω καλούμενο «πόλε-
μο κατά της τρομοκρατίας» είναι η δη-
μιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσω 
του οποίου κάθε πολίτης θα νιώθει 
ασφαλής να μοιραστεί κάθε πληροφο-
ρία, σημαντική ή ασήμαντη, με τα αρ-
μόδια τμήματα του κράτους. Η κοινοτι-
κή αστυνόμευση, ως φιλοσοφία, βασί-
ζεται ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη των 
πολιτών και όλες οι στρατηγικές που 
κτίζονται βάσει του μοντέλου αυτου, 
έχουν να κάνουν με τη σχέση αστυ-
νομίας και κοινού (Hanniman, 2008). 
Θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό 
από όλα τα αρμοδία τμήματα ότι κάθε 

τρομοκρατική ομάδα ενεργεί και ως 
εγκληματική ομάδα αφού για επίτευξη 
των στόχων της χρειάζεται όπλα, χρή-
ματα και μέσα. Προς εξασφάλιση αυ-
τών διαπράττουν εγκλήματα του κοινού  
ποινικού κώδικα. Οι κοινοτικοί αστυνο-
μικοί με τη δημιουργία του αισθήματος 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ 
των πολιτών, διερευνούν κάθε ασήμα-
ντη πληροφορία που λαμβάνουν για δι-
άπραξη πιθανών ποινικών αδικημάτων, 
που λαμβάνουν χώρα στον τομέα ευθύ-
νης τους, τα οποία θα τους οδηγήσουν 
στους επίδοξους τρομοκράτες, προτού 
αυτοί προχωρήσουν στην επίτευξη των 
στόχων τους.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η συμμετοχή 
των πολιτών σε θέματα όπως η δημό-
σια ασφάλεια και η λήψη αποφάσεων 
μόνο θετικά μπορεί να υπηρετήσει το 
δημόσιο συμφέρον. Η κοινοτική αστυ-
νόμευση έχει αποδείξει τουλάχιστον 
σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
ότι προσφέρει τα μέγιστα τόσο στην 
επίτευξη των στόχων του κράτους όσο 
και του κοινού γενικότερα. Η σωστή 

προσέγγιση και συνεργασία με το κοι-
νό δημιουργεί ένα δυνατό πλέγμα, το 
οποίο αποτελεί ασπίδα κατά κάθε εί-
δους απειλή.

Καταλήγοντας, στη μικρή Κύπρο όπου 
οι θεσμοί και οι αξίες δεν έχουν ακό-
μα ξεθωριάσει, ο μόνος τρόπος για δη-
μιουργία κλίματος ασφάλειας και αντι-
μετώπισης του κινδύνου της ισλαμικής 
τρομοκρατίας που μαστίζει τη γύρω 
περιοχή, αποτελεί η Κοινοτική Αστυ-
νόμευση που ίσως είναι το μόνο ισχυ-
ρό όπλο του κράτους αλλά και των πο-
λιτών, για αντιμετώπισή του.
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Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου τα τελευταία 
χρόνια έχει επιφέρει πάμπολλες προκλήσεις για την Αστυ-
νομία αναφορικά, τόσο  με την εξιχνίαση σχετικών ποινικών 
αδικημάτων, όσο και με την αναγκαιότητα προστασίας των 
θυμάτων, κυρίως των ανήλικων. Για το σκοπό αυτό, η Αστυ-
νομία Κύπρου έχει προχωρήσει από το 2009 στην ίδρυση του 
Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Δ.Ε.Η.Δ.),  
με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη εξέταση ηλεκτρονι-
κών δεδομένων.

Κύρια αποστολή του Δ.Ε.Η.Δ. είναι η συλλογή και δικανι-
κή εξέταση ηλεκτρονικών τεκμηρίων (computers forensic), 
ως επίσης και η παρουσίαση επιστημονικής μαρτυρίας ως 
εμπειρογνώμονες στο Δικαστήριο. 

Το Δ.Ε.Η.Δ. στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο (Υπαστυνόμος) 
και τον βοηθό Υπεύθυνο (Λοχίας) ως διοικητικό προσωπι-
κό (που είναι ταυτόχρονα και Υπεύθυνοι για το Γραφείο Κατα-
πολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) και δέκα τεχνικούς/
εξεταστές, οι οποίοι  είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου στον 
κλάδο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλους συναφείς κλά-
δους. Υπάρχουν εξεταστές, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτ-
λο στη δικανική εξέταση ηλεκτρονικών δεδομένων και άλ-
λοι οι οποίοι έτυχαν εκπαίδευσης, ώστε να θεωρούνται εκ-
παιδευτές σε προγράμματα δικανικής εξέτασης τεκμηρίων, 
που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Europol), η Δι-
εθνής Αστυνομία (Interpol) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
κατά της Απάτης (OLAF). Όλο το προσωπικό έχει εκπαιδευ-
τεί στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο σε θέματα που αφο-
ρούν στον κλάδο τους.

Τα μέλη του Δ.Ε.Η.Δ. μεταβαίνουν σε ολόκληρη την ελεύ-
θερη Κύπρο, για διεξαγωγή ερευνών σε υποστατικά όπου 
υπάρχει η υποψία για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
που επιβάλλεται η συλλογή μαρτυρίας. Οι περισσότερες υπο-
θέσεις που απασχολούν το Γραφείο αφορούν στον ηλεκτρονι-
κό τζόγο, στην παιδική πορνογραφία, στις απάτες μέσω δια-
δικτύου, στις πλαστές πιστωτικές κάρτες, σε υποθέσεις ναρ-
κωτικών ή οποιαδήποτε άλλη υπόθεση σχετίζεται με ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές. Τα μέλη του Δ.Ε.Η.Δ. συμμετέ-
χουν, επίσης, σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση κριθεί ανα-
γκαίο, ακόμα και για σκοπούς ενίσχυσης άλλων Τμημάτων 
της Αστυνομίας, σε όλων των ειδών υποθέσεις ή ακόμη και 
άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών. Σε πολλές περιπτώσεις το 
Δ.Ε.Η.Δ. παρείχε βοήθεια σε κυβερνητικά τμήματα, πέραν 
της Αστυνομίας, καθώς και σε Αρχές άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών, κατόπιν αιτήματος Δικαστικής Συνδρομής.

Ανάμεσα στα καθήκοντα του Δ.Ε.Η.Δ. περιλαμβάνονται           
τα ακόλουθα:

     -  Δικανική Αντιγραφή Τεκμηρίων
     -  Δικανική Ανάλυση Τεκμηρίων
     -  Index Search (αναζήτηση με λέξεις κλειδιά)
     -  Data Recovery (εντοπισμός όλων των αρχείων, είτε 
         αυτά είναι διαγραμμένα είτε κρυμμένα σε κάποιο
         σημείο ή φάκελο (folder) του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
         Δεν έχει σημασία εάν αυτά διαγράφηκαν σκόπιμα
         ή κατά λάθος)  
     -  Export (παραχώρηση όλων των ευρημάτων
         στον ανακριτή)
     -  Επιθεώρηση Δεδομένων
     -  Ταύτιση Ηλεκτρονικών Αρχείων

Στο Δ.Ε.Η.Δ. ο αριθμός των τεκμηρίων που αποστέλλονται 
συνεχώς αυξάνεται. Το 2012 παραλήφθηκαν στο Δ.Ε.Η.Δ. 
προς εξέταση, 1937 τεκμήρια, το 2013 παραλήφθηκαν 3813 
τεκμήρια και μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2014, παρα-
λήφθηκαν ήδη 3200 τεκμήρια.

Κάθε δικανικό εργαστήριο ηλεκτρονικών δεδομένων πρέ-
πει να είναι κατάλληλα εφοδιασμένο με εξοπλισμό τελευταί-
ας τεχνολογίας. Λόγω της οικονομικής κρίσης, όμως, ήταν 
αδύνατη η αναβάθμιση του εξοπλισμού του Δ.Ε.Η.Δ. με κρα-
τικά κονδύλια. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών, αναζητήθηκαν και 
εντοπίστηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 
Μετά από σοβαρή και επίμονη εργασία για υποβολή αίτησης, 
παραχωρήθηκε κονδύλι ύψους €55,000 περίπου, το οποίο 
αξιοποιήθηκε εντός του 2014. Το Δ.Ε.Η.Δ. απέκτησε κυρίως 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (workstations) υψηλής τεχνο-
λογίας ειδικά για εργαστήρια ηλεκτρονικών δεδομένων και 
πολλά άλλα δικανικά εργαλεία. Ο εξοπλισμός του Δ.Ε.Η.Δ. θεω-
ρείται από τους πιο σύγχρονους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΔΙΚΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑ
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Του Υπαστυνόμου Ανδρέα Αναστασιάδη, Υπεύθυνου Γραφείου Καταπολέμησης
 Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Γ.Κ.Η.Ε.) και Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Δ.Ε.Η.Δ.), Αρχηγείου Αστυνομίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Η.Δ.

Το Δ.Ε.Η.Δ. ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργεί 
πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μεταξύ άλλων, έχει καταρτι-
στεί εγχειρίδιο εργασίας (μια επιβαλλόμενη πρακτική για ένα 
δικανικό εργαστήριο), το οποίο εγκρίθηκε από την ηγεσία 
της Αστυνομίας, υιοθετήθηκε και τέθηκε σε πλήρη εφαρμο-
γή, ούτως ώστε ο κάθε εξεταστής να εφαρμόζει την ίδια τα-
κτική. Βάσει του εγχειριδίου εργασίας, δίνονται σαφείς οδη-
γίες για την εξέταση τεκμηρίων και όλα εκτελούνται βάσει 
προγράμματος χωρίς παρεκκλίσεις. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ
ΣΚΗΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
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«Τίμα και εσύ με τον ενδεδειγμένο τρόπο αυτούς που για 
τόσα χρόνια τιμούσαν με τον καλύτερο τρόπο τα δικά σου 
ιδανικά και πιστεύω, καθώς και την Υπηρεσία τους».

Με αυτό το σκεπτικό, το Υπουργικό Συμβούλιο απένειμε την 
ανάλογη και οφειλόμενη τιμή στους έξι ήρωες της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, που το πρωινό της 11ης Ιουλίου 2011, 
έδωσαν τη ζωή τους για να φανούν αντάξιοι της αποστολής 
που τους ανατέθηκε. Οι μετονομασίες Πυροσβεστικών Σταθ-
μών με τα ονόματα των έξι ηρώων συναδέλφων αποτελεί 
ελάχιστο φόρο τιμής και δόξας στα ηρωικά αυτά μέλη της 
Ε.Μ.Α.Κ..

Οι έξι μετονομασίες των Πυροσβεστικών Σταθμών πραγμα-
τοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο, υπό την αιγί-
δα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά 
Νικολάου, στην παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχα-
ρία Χρυσοστόμου ή εκπροσώπου του, καθώς επίσης και πλή-
θους κόσμου, συναδέλφων, συγγενών και φίλων των ηρώων 
μας. Οι Σταθμοί που μετονομάστηκαν είναι:

1.  Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Αρ. 1,
      σε Πυροσβεστικό Σταθμό
      Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου

2.   Εκπαιδευτικό κέντρο Ε.Μ.Α.Κ.,
       σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Λοχία Γιώργου Γιακουμή 

3.   Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ.3 Λευκωσίας,
       σε Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως
       Λοχία Σπύρου Τταντή

4.   Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λεμεσού,
      σε Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη
      Λοχία Βασίλη Κρόκου,

5.   Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Αρ.2,
      σε Πυροσβεστικό Σταθμό
      Λοχία Ορόκλινης Παναγιώτη Θεοφίλου

6.   Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου,
      σε Πυροσβεστικό Σταθμό Λοχία Αδάμου Αδάμου 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Α.Κ. ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
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11Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ώρα 05.50….Τρία χρόνια μετά. Αμίλητοι, βουβοί, με τις 
μνήμες να ζωντανεύουν λες και ο χρόνος πάγωσε εκείνη 
τη μέρα. Οι άντρες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) πορεύθηκαν από την Ε.Μ.Α.Κ. 
προς τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο 
Μαρί, όπου στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πολιτικών αξιωματούχων και συγγενών, 
τελέστηκε τρισάγιο στο χώρο της έκρηξης και κατατέθη-
καν δάφνινα στεφάνια εις μνήμην των δεκατριών ηρώων. 

Το ίδιο βράδυ, σε μία σεμνή τελετή, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου και του Αρχηγού 
Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία τίμησε τα έξι παλληκάρια της. 

Ανδρέα, Σπύρο, Γιώργο, Αδάμο, Παναγιώτη, Βασίλη θα 
σας θυμόμαστε για πάντα. Θα έχετε πάντοτε ένα ξεχωρι-
στό κομμάτι στην καρδιά μας. Αιωνία σας η μνήμη.

Της Πυροσβέστη 3239 Κωνσταντίνας Δημητρίου 
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΖ ΦΙΓΟΥΡΕΣ

Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσαν και φέτος 
δυναμικά το παρών τους, με τη συμμετοχή ένστολων γυναι-
κών στην καθιερωμένη πλέον πορεία με τις Ροζ Φιγούρες.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου στη Λευκω-
σία, στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρω-
σης του κοινού για τον καρκίνο του μαστού και διοργανώθη-
κε από την Europa Donna Κύπρου και το Κυπριακό Φόρουμ 
Καρκίνου του Μαστού.

Στο τέλος της πορείας τοποθετήθηκαν, σε κεντρικό σημείο στη 
Λευκωσία, 590 ροζ χάρτινες φιγούρες, όσος είναι και ο αριθμός 
των περιστατικών καρκίνου του μαστού κατά το έτος 2013.

Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποτελούν διαχρο-
νικά ένθερμους υποστηρικτές της κάθε προσπάθειας που γί-
νεται για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σο-
βαρά κοινωνικά ζητήματα, καθώς και θέματα που αφορούν 
στην υγεία των πολιτών.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων , Αρχηγείο Αστυνομίας

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με 
πρωτοβουλία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, 
τελετή βράβευσης 22 μελών της Διεύθυνσης, τα οποία 
τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος, καθώς και 64 με-
λών των Αντιοχλαγωγικών Ομάδων της Διεύθυνσης. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός 
και ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, ο Βοηθός Αρχη-
γός, η έπαρχος Λεμεσού, καθώς και ο Πρόεδρος και 
τα μέλη του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου Κύπρου και 
του παραρτήματος Λεμεσού. 

Χαιρετίζοντας αυτή τη λιτή, ωστόσο μεστή μηνυμά-
των εκδήλωση, ο Αρχηγός Αστυνομίας συνεχάρη τον 
Αστυνομικό Διευθυντή και τα μέλη της Διεύθυνσης 
για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν τη συγκε-
κριμένη τελετή, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη βαθιά 
εκτίμηση και το σεβασμό του προς τα τιμώμενα μέλη.

Επανέλαβε την τεράστια σημασία που η ηγεσία προσ-
δίδει στο έμψυχο δυναμικό της Αστυνομίας, η οποία 
καλείται σήμερα να λειτουργήσει σ’ ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό και δύσκολο εργασιακό περιβάλλον. 

Τέλος, ο Αρχηγός Αστυνομίας υπογράμμισε ότι, κατα-
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή ενίσχυ-
ση της ασφάλειας των μελών και σε αυτό το πλαίσιο 
έχουν δρομολογηθεί, μεταξύ άλλων, ενέργειες για 
την εξασφάλιση αλεξίσφαιρων γιλέκων.

Του Λοχία 492 Παναγιώτη Γενεθλίου
Αξιωματικού Διοίκησης, ΑΔΕ Λεμεσού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
MEDIC ALERT ΚΥΠΡΟΥ

Συνάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου 
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο με αντιπροσω-
πεία του Ιδρύματος Medic Alert Κύπρου, στο πλαίσιο περαι-
τέρω ανάπτυξης και σύσφιγξης των σχέσεων της Αστυνομίας 
με κοινωνικούς οργανισμούς και φορείς.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τη 
συμβολή της Αστυνομίας στην υλοποίηση των σκοπών και 
στόχων του Ιδρύματος, που αφορούν στην εξυπηρέτηση συ-
νανθρώπων μας με προβλήματα υγείας ή αλλεργίες και που 
προστατεύονται με τη μεταλλική ταυτότητα Medic Alert Κύ-
πρου. Τέθηκαν επίσης επί τάπητος, πιθανοί τρόποι στενότε-
ρης συνεργασίας του Ιδρύματος με την Αστυνομία.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου (ΑΕΑΚ) διοργάνωσε 
τον περασμένο Ιούλιο, μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου (Futsal) 
ανάμεσα σε μέλη της Αστυνομίας. 

Το τουρνουά ήταν αφιερωμένο στους πεσόντες της έκρηξης 
της 11ης Ιουλίου 2011, στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλω-
ράκης» και σ’ αυτό έλαβαν μέρος 13 ομάδες.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΑΚ, η οποία κέρδι-
σε στον τελικό την ομάδα της ΚΥΠ Αρχηγείου. Η ομάδα της 
ΑΕΑΚ αποτελείτο από τους πιο κάτω:

ΡΑΔΙΟΜΑΡΘΩΝΙΟΣ 2014
ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Ραδιομαραθωνίου Αγάπης, για τα παιδιά 
με ειδικές ικανότητες, πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτω-
βρίου 2014, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, η καθι-
ερωμένη τελετή υποδοχής της πορείας των δρομέων της 
Αστυνομίας. 

Κατά την τελετή, ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυ-
σοστόμου, παρέδωσε στον Πρόεδρο του Συντονιστικού 
Επιτελείου Ραδιομαραθωνίου, κ. Δημήτρη Σπαρσή, το 
χρηματικό ποσό των €3,014, το οποίο συγκεντρώθηκε από 
έρανο που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Αστυνομίας. 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείο Αστυνομίας

Του Μαρίνου Χριστοδούλου
Αναπλ. Γραμματέα ΑΕΑΚ

1. Άρης Αρτέμη
2. Παναγιώτης Φούτρος 
3. Αργύρης Γιαγκουδάκης 
4. Δημήτρης Χρυσάνθου

5. Ανδρέας Ανδρέου 
6. Γιάννος Ιωαννίδης 
7. Μαρίνος Χριστοδούλου
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας, 
πραγματοποίησε κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, διάφορες 
εκδηλώσεις για την ημέρα του παιδιού. Σκοπός των εκδηλώ-
σεων ήταν η σύσφιγξη των σχέσεων και η ενδυνάμωση του 
αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας – κοινού, κα-
θώς επίσης και η οικονομική στήριξη συνανθρώπων μας. Οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με δήμους, 
δημοτικές αρχές, οργανωμένα σύνολα, συνδέσμους γονέων 
και άλλους αρμόδιους φορείς.  

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν τις δυνά-
μεις τους σε διάφορες δραστηριότητες, να τραγουδήσουν, να 
χορέψουν αλλά και να απολαύσουν διάφορες λιχουδιές.

Του Α/Λοχία 3644 Κώστα Περιστιάνη
Υπεύθυνου του Τμήματος, Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Για 7η συνεχή χρονιά, η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσί-
ας, σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο «Πεύκιος Γεωρ-
γιάδης»,  πραγματοποίησε εκδήλωση ποδηλασίας με σύνθη-
μα «Ποδηλατώ με ασφάλεια για την υγεία μου και το περι-
βάλλον». Η εκδήλωση, στην οποία έλαβαν μέρος 60 μαθητές 
του σχολείου, πραγματοποιήθηκε στο τέλος Μαΐου και περι-
λάμβανε:

-  Θεωρητικό μέρος: Διάλεξη για το ποδήλατο και την οδική 
    ασφάλεια από μέλος της Κοινοτικής Αστυνόμευσης 
-  Πρακτικό μέρος: Τα παιδιά με το ποδήλατό τους και υπό 
    την καθοδήγηση – επίβλεψη του δάσκαλου Φυσικής Αγω-
    γής και του Αστυνομικού της Γειτονιάς, κλήθηκαν να πο-
    δηλατήσουν σε διάφορες διαδρομές, όπου χρειάστηκε να 
    περάσουν ανάμεσα από εμπόδια, να ισορροπήσουν και να 
    προσπεράσουν, ακολουθώντας πάντοτε τους κανόνες οδι-
    κής ασφάλειας.

Του Α/Αστυφύλακα 2435 Νίκου Κουσιουμή
Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας πραγματοποίησε, 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, διάφο-
ρες εκδηλώσεις αιμοδοσίας με το Δήμο Ιδαλίου, την ενο-
ρία Δασούπολης, το σωματείο «Χαράλαμπος Πεττεμε-
ρίδης», καθώς και την ενορία Χρυσελεούσας, που είχαν 
στόχο την ενίσχυση της τράπεζας αίματος και την ανάδει-
ξη των αλτρουιστικών αισθημάτων των δημοτών. Η αντα-
πόκριση των δημοτών, έδωσε μία ξεχωριστή νότα αισιο-
δοξίας για την επικράτηση της ανθρωπιάς και της αλλη-
λεγγύης στην κοινωνία μας. 

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

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
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Γ/Αστ. 1993 Κωνσταντία Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Αμμοχώστου, σε συνεργασία 
με την Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Λιοπετρίου και τη 
Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου, διοργάνωσαν 
τον περασμένο Αύγουστο εκδήλωση στο Αμφιθέατρο της 
Κοινότητας Λιοπετρίου, με στόχο την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των μοτοσικλετιστών ως προς τη χρή-
ση του κράνους και της στολής.

Η εκδήλωση άρχισε με τρισάγιο στη μνήμη των αδικοχα-
μένων νέων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχή-
ματα και δεν έφεραν προστατευτικό κράνος, ενώ στη συ-
νέχεια απονεμήθηκαν αναμνηστικά στις οικογένειές τους.  
Ακολούθως, η κα Λένα Μαυρικίου εκ μέρους του Ιδρύμα-
τος Οδικής Ασφάλειας «Γεώργιος Μαυρίκιος», αναφέρθη-
κε στην τραγική εμπειρία που έζησε αυτή και η οικογένειά 
της όταν έχασε το γιο της σε τροχαίο δυστύχημα. Ακολού-
θησαν τραγούδια αφιερωμένα στους αδικοχαμένους νέους 
της κοινότητας και διάλεξη από τον πρόεδρο της Λέσχης 
Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου κ. Ζανέττο Κουμάση, με θέμα 
την αναγκαιότητα της χρήσης κράνους και στολής κατά την 
οδήγηση μοτοσικλέτας. Στο τέλος της εκδήλωσης προ-
σφέρθηκαν κράνη στους παρευρισκόμενους.

Στο πλαίσιο συνεργασίας Αστυνομίας και Εθνικής Φρου-
ράς, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης στρατιώτες 
των στρατοπέδων που εδρεύουν στις Κοινότητες Λιοπε-
τρίου και Σωτήρας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού στο πλαίσιο 
της κοινωνικής του προσφοράς, σε συνεργασία με την φι-
λόπτωχο αδελφότητα της εκκλησιάς του Αγίου Λουκά-Αγίας 
Μαρίνας και Αγίου Θέρισου, πραγματοποίησε  τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, στο προαύλιο της εκκλησίας, στον κυβερνητικό 
οικισμό Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, φιλανθρωπική εκδή-
λωση για τις άπορες οικογένειες της Ενορίας.

Στην εκδήλωση, διατέθηκαν προς πώληση αρωματικά και 
καλλωπιστικά φυτά και άνθη και αριθμός παιδικών παιχνι-
διών και άλλων αντικειμένων.

Παράλληλα, με τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, το 
κοινό ενημερώθηκε για μέτρα ασφάλειας της περιουσίας του και 
εφοδιάστηκε από μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης με έντυπο 
ενημερωτικό υλικό για πρόληψη διαρρήξεων και κλοπών.

Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς συνιστά μία σύγχρονη 
μέθοδο πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος, η οποία 
βασίζεται πάνω στην εθελοντική προσφορά των πολιτών. 

Στην επαρχία Αμμοχώστου, ο θεσμός εφαρμόστηκε για πρώ-
τη φορά στον Δήμο Σωτήρας, στις 10/4/13. Ακολούθησε ο 
Δήμος Δερύνειας, στις 5/2/14 και από τις 10/6/14 ο θεσμός 
λειτουργεί και στο Λιοπέτρι. Στο παρόν στάδιο υλοποίησης 
του προγράμματος, στη Σωτήρα συμμετέχουν 290 παρατηρη-
τές, στη Δερύνεια 191 και στο Λιοπέτρι 607. 

Τους προσεχείς μήνες το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις 
Κοινότητες Αυγόρου, Ξυλοφάγου και Ορμήδεια.

Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για προώθηση και εφαρ-
μογή του προγράμματος του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», σε 
όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου, πραγματοποι-
ήθηκε στις 30/09/14, στο Φρέναρος, παγκοινοτική συγκέντρω-
ση. Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχη-
γού Αστυνομίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου, Αστυ-
νόμος Α΄, κύριος Αντώνης Παπακωνσταντίνου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Της Αστυφύλακα1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου
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«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»: 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΛΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΡΕΚΟΡ
ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

Ο θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», ο οποίος  εδράζεται 
στην εθελοντική και ενεργό συμμετοχή των πολιτών, μπορεί να 
συμβάλει, όπως η μέχρι τώρα εμπειρία καταδεικνύει, με τρό-
πο πρακτικό και ουσιαστικό στην ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά 
και ταυτόχρονα του αισθήματος ασφάλειας  των πολιτών στις 
τοπικές κοινωνίες.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη λειτουργίας 
του προγράμματος στον Δήμο Ιδαλίου, ο οποίος υπήρξε πρω-
τοπόρος στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφού ήταν η πρώτη τοπική 
αρχή, που εφάρμοσε το πρόγραμμα, με πολύ καλά αποτελέσμα-
τα όσον αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήμα-
τος στην περιοχή. Σήμερα, συμμετέχουν, 4,600 εθελοντές πα-
ρατηρητές, αριθμός που αναλογεί στους μισούς περίπου κατοί-
κους του Δήμου. Σε παγκύπρια βάση, υπάρχουν σήμερα πάνω 
από 31,000 παρατηρητές, με το Πρόγραμμα να εφαρμόζεται σε 
100 περίπου δήμους και κοινότητες.

 Με αφορμή την πετυχημένη πορεία υλοποίησης του προγράμ-
ματος του «Παρατηρητή» στο Δάλι, πραγματοποιήθηκε τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο, εκδήλωση, στην παρουσία του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνά Νικολάου,  του Δή-
μαρχου  Ιδαλίου, κ. Λεόντιου Καλλένου,  του  Αρχηγού Αστυ-
νομίας, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, του Αστυνομικού Διευθυντή 
Λευκωσίας, κ. Δημήτρη Δημητρίου, τοπικών παραγόντων, εθε-
λοντών «Παρατηρητών της Γειτονιάς» και  άλλων δημοτών.     

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, απευθύνοντας 
χαιρετισμό, συνεχάρη τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στο να καθιερωθεί και να 
εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα ο 
θεσμός αυτός, τον οποίο χαρακτήρισε ως «σημαντική επέν-
δυση στην επίτευξη της επιθυμητής ασφάλειας». Αναφερό-
μενος στα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει επιφέρει η λει-
τουργία του Προγράμματος, σημείωσε ότι αυτά «καταδεικνύ-
ουν πόσο ορθή ήταν η πολιτική μας, να θέσουμε στις προτε-
ραιότητες μας το πρόγραμμα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης 
και του Παρατηρητή της Γειτονιάς».   

Από πλευράς του, ο Αρχηγός Αστυνομίας έκανε λόγο για 
«μία δυναμική, εξελικτική και ανοδική πορεία του θεσμού 
του Παρατηρητή της Γειτονιάς», με αποτέλεσμα να πετυ-
χαίνει τους βασικούς στόχους και σκοπούς του. Υπογράμμι-
σε επίσης την τεράστια σημασία που αποδίδει η Αστυνομία, 
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σε αυτή την καινοτόμο μέθοδο πρόληψης και καταστολής 
του εγκλήματος, ως επίσης το γεγονός ότι η όλη φιλοσοφία 
και  τρόπος υλοποίησής του Προγράμματος του Παρατηρη-
τή της Γειτονιάς εναρμονίζονται πλήρως με την προσέγγιση 
στην αστυνόμευση που έχει πλέον υιοθετήσει και εφαρμόζει 
η Αστυνομία.  

Την περηφάνια του για τη συμβολή του Δήμου Ιδαλίου στην 
όλη πορεία υλοποίησης του θεσμού στον τόπο μας εξέφρασε 
στο δικό του  χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ιδαλίου, ο οποίος πα-
ράλληλα υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος σε 
ολόκληρη της Κύπρο. 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
«ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»  

Τα στατιστικά στοιχεία, μέσα από τα οποία διαφαίνεται η σημα-
ντική συμβολή του θεσμού στην πρόληψη και καταπολέμηση 
του εγκλήματος, παρουσιάστηκαν από τον Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Λευκωσίας, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρητές διαδραμάτισαν 
καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση και πρόληψη συγκεκριμένων 
εγκλημάτων, μεταξύ άλλων, διαρρήξεων και κλοπών, ληστειών 
και υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

 Ιδιαίτερη μνεία έγινε απ’ όλους στην «ψυχή», όπως χαρακτηρίστη-
κε του Παρατηρητή, στους εθελοντές, οι οποίοι αφιερώνουν αρκε-
τό από τον ελεύθερο τους χρόνο, προσφέροντας στην τοπική κοι-
νωνία, στέλνοντας παράλληλα  ηχηρά και αισιόδοξα μηνύματα.

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του εθελοντή παρατηρητή και Αρ-
χισυντονιστή του Προγράμματος, κύριου Σταύρου Νεοφύτου, ο 
οποίος μοιράστηκε με τους παριστάμενους τις εμπειρίες του 
μέσα από τη συμμετοχή του στο σημαντικό αυτό  θεσμό πρό-
ληψης του εγκλήματος.   Οι ‘Παρατηρητές’ του Δήμου Ιδαλί-
ου ανακοίνωσαν, μέσω κ. Σταύρου Νεοφύτου, ότι προγραμματί-
ζουν, ως επόμενο βήμα, τη διοργάνωση ‘περιπάτων ασφάλειας 
και φροντίδας’, με στόχο να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο 
το  επίπεδο ασφάλειας στην περιοχή μέσω του θεσμού του Πα-
ρατηρητή της Γειτονιάς.          

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε η υπάλληλος του 
Δήμου, κυρία Στάλω Γεωργίου, για τον υπέρμετρο ζήλο που επι-
δεικνύει όσον αφορά στην ενδυνάμωση του θεσμού στο Δάλι 
μέσα από τα διάφορα καθήκοντα που της ανατίθενται.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι παρατηρητές της γειτονιάς έχουν συνοψίσει κάποιες 
σημαντικές συμβουλές, για να γίνουν οι γειτονιές, οι 
πόλεις και τα χωριά μας πραγματικά ασφαλή.

Κατά τον περίπατο μας παρατηρούμε τα πιο κάτω που 
έχουν σχέση γενικά με την ασφάλεια:

1.    Άγνωστα πρόσωπα

2.    Άγνωστα οχήματα

3.    Εμπόδια στο δρόμο/ πεζοδρόμιο:

 •  ακινητοποιημένα οχήματα
 •  κλάδεμα δέντρων στο δρόμο/ πεζοδρόμιο
 •  σωροί από άμμο κ.λπ. στο δρόμο/ πεζοδρόμιο
 •  οτιδήποτε άλλο εμποδίζει την ομαλή διακί-
     νηση & διέλευση οχημάτων & πεζών κ.λ.π.

4.    Κλαδιά δέντρων που εμποδίζουν
        την ορατότητα πινακίδων τροχαίας

5.    Κλαδιά δέντρων που εμποδίζουν
        τον φωτισμό τη νύκτα

6.    Καμένοι λαμπτήρες του οδικού φωτισμού

7.    Σκοτεινά σημεία σε δρόμους/ πεζόδρομους

8.    Διάφορες παγίδες σε δρόμο/ πεζοδρόμιο: 

 •  αφαίρεση σχαρών 
 •  χαλασμένα πεζοδρόμια
 •  λακκούβες στο δρόμο

9.    Ζημιές σε ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανά-
        γκες και εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση 
        (π.χ. σταθμευμένα οχήματα ή άλλα αντικείμενα)  
10.  Φθαρμένες/ αλλοιωμένες πινακίδες τροχαίας,
        ανεπαρκής σηματοδότηση δρόμου
11.  Εκτεθειμένα/ αφύλακτα αντικείμενα:

 •  γεωργικά εργαλεία
 •  σκάλες
 •  οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
     από εγκληματία 
 •  οτιδήποτε άλλο μπορεί να κλαπεί 

12.   Ανοικτά/ παραβιασμένα παράθυρα/ πόρτες
         κατά την απουσία του ενοίκου
13.   Ξεκλείδωτα αυτοκίνητα με ή χωρίς τα κλειδιά πάνω
14.   Εκτεθειμένα αντικείμενα μέσα στα οχήματα
         με τρόπο που να φαίνονται
15.   Οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια

Παρατηρούμε επίσης οτιδήποτε έχει σχέση με ανθρω-
πιστικά θέματα και ειδικότερα με προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν συνάνθρωποι μας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Της Λοχία 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος,

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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3οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

Στους τρίτους ευρωπαϊκούς αγώνες τριάθλου που πραγ-
ματοποιήθηκαν στη Βρέμη της Γερμανίας τον περασμέ-
νο Αύγουστο, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τέσσερις                    
αθλητές-αστυνομικούς.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος 15 χώρες (Αυστρία, Αγγλία, Βέλ-
γιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Τσεχία, Σλοβακία, Ιτα-
λία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Μονακό και Κύπρος)         
με 65 αθλητές και 21 αθλήτριες.

Τις πρώτες θέσεις στους άνδρες έλαβαν οι ακόλουθοι:
   1.  Bachor Konstantin από τη Γερμανία και χρόνο 1:52:28
   2.  Birngruber Christian από την Αυστρία και χρόνο 1:54:49
   3.  Celerier Hugo από τη Γαλλία και χρόνο 1:56:20

Στις γυναίκες έλαβαν τις πρώτες θέσεις οι ακόλουθες:

   1.  Kuhl Julia από τη Γερμανία και χρόνο 2:11:10.
   2.  Keller Luisa από τη Γερμανία και χρόνο 2:14:46.
   3.  Nitzge Lena από τη Γερμανία και χρόνο 2:15:13.

Οι αθλητές της κυπριακής αποστολής, Πυροσβέστης 4811 
Ανδρέας Τζιακουρής της ΕΜΑΚ, Αστυνομικός 3342 Ανδρέας 
Ευσταθίου της ΜΜΑΔ, Α/Αστυφύλακας 145 Μιχάλης Αντωνί-
ου της ΑΔΕ Λεμεσού και Πυροσβέστης 1161 Μαρίνος Γεωρ-
γίου του Πυροσβεστικού Σταθμού αρ.3 της Λευκωσίας, έδω-
σαν τον καλύτερο τους εαυτό για μία καλή παρουσία έχο-
ντας να ανταγωνιστούν με επαγγελματίες αθλητές. Σε γενικές 
γραμμές η όλη διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία και απέ-
σπασε τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων.

ΒΡΕΜΗ

Η όμορφη πόλη της Βρέμης, με πληθυσμό περίπου 500,000 
και 1.200 χρόνια παράδοσης, διαθέτει μεγάλα πάρκα και αξι-
όλογα από αρχιτεκτονικής άποψης, παλαιά κτίρια. Ένα από 
τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το μεγαλοπρεπές 
δημαρχείο, με το αναγεννησιακό στιλ του Weser, καθώς και        
η σεβάσμια φιγούρα του Roland (μνημείο παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς της UNESCO) στην ιστορική κεντρική 
πλατεία. Και φυσικά, εδώ βρίσκονται οι παγκοσμίου φήμης 
μουσικοί της Βρέμης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γραφείο Αντιμετώπισης της Νε-
ανικής Παραβατικότητας-Αρχηγείο 
Αστυνομίας (Γραφείο) είχε ασχοληθεί 
με το θέμα της αναθεώρησης μερών 
του συστήματος διαχείρισης ανήλι-
κων παραβατών σε ανύποπτο χρόνο. 
Για παράδειγμα, το 2009 μελετήθηκε 
ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής 
Μεταχείρισης Ανηλίκων Παραβατών1 
(Επιτροπή), εντοπίστηκαν πρακτικές 
που έχρηζαν βελτίωσης, έγιναν δια-
βουλεύσεις εμπλεκομένων, αποφα-
σίστηκαν από την αρμόδια Αρχή (Γε-
νικό Εισαγγελέα) διορθωτικά μέτρα 
και φαίνεται να εφαρμόστηκαν μερι-
κά από αυτά. Επίσης, το 2010 μελε-
τήθηκε το πλαίσιο διαχείρισης των 
νεαρών παραβατών, τεκμηριώθηκε η 
έλλειψη παρεμβατικού-στηρικτικού 
προγράμματος (αντίστοιχου με εκεί-
νου για νεαρούς χρήστες ναρκωτι-
κών), σχεδιάστηκε και προτάθηκε 
τέτοιο πιλοτικό πρόγραμμα υπό την 
κωδική ονομασία «Πυγμαλίων», το 
οποίο, ωστόσο, για διάφορους λό-
γους, δεν κατέστει δυνατό να υλοποι-
ηθεί. Παρά τη θέληση της Αφροδίτης 
και του Πυγμαλίωνα, η Γαλάτεια παρέ-
μεινε άγαλμα, και ο «Πυγμαλίων» έμει-
νε στο ράφι!

Η παρακολούθηση και ανάλυση της 
εξέλιξης δείγματος των υποθέσεων 
ανήλικων παραβατών, έτσι ώστε να δι-
αφανούν πρόσθετα στοιχεία επί του 
θέματος και να καθοδηγήσουν περαι-
τέρω έρευνα ή/και τομές, αποτελούσε 
πρόσθετο στόχο του Γραφείου. Ο στό-
χος αυτός κατέστη μερικώς εφικτός με 
την προσωρινή τοποθέτηση για έξι μή-
νες εγκληματολόγου (κα. Νιόβη Αδαμί-
δου) στο Γραφείο στο πλαίσιο του προ-
γράμματος εξάμηνης επαγγελματικής 
κατάρτισης ανέργων νέων επιστημόνων 
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, το οποίο υπό την εποπτεία και 
καθοδήγηση του Υπευθύνου και με τη 

βοήθεια άλλου μέλους (κα. Μαρία Ξε-
νοφώντος-Χριστοδούλου, Λοχίας 957) 
του Γραφείου ανέλαβε να προωθήσει 
το ζήτημα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ,
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΙΓΜΑ

Παρακολουθήθηκε, καταγράφηκε
και αναλύθηκε η πορεία, εξέλιξη και 
κατάληξη των ποινικών υποθέσεων 
στις οποίες εμπλεκόταν τουλάχιστον 
ένας ανήλικος  παραβάτης (κάτω των 
16 ετών) και είχαν διαβιβαστεί στο Αρ-
χηγείο Αστυνομίας κατά τα έτη 2008-
2009. Επίσης, καταγράφηκε η υποτρο-
πή των ανήλικων παραβατών της προ-
αναφερόμενης διετίας κατά τα τρία 
έτη που ακολουθούν το κάθε έτος ανα-
φοράς. Επιλέγηκαν ως βάση αναφο-
ράς τα δύο συγκεκριμένα έτη, καθό-
τι εκτιμήθηκε ότι αφενός αναμενό-
ταν να μην εκκρεμούν υποθέσεις (υπό 
εξέταση ή υπό εκδίκαση) και αφε-
τέρου έδιναν τη δυνατότητα μελέτης 
υποτροπής κατά την επόμενη τριετία.  
Αντλήθηκαν πληροφορίες και στοι-
χεία από το αρχείο υποθέσεων νεα-
νικής παραβατικότητας, που τηρείται 
στο Γραφείο, και  συλλέχθηκαν πρό-
σθετα στοιχεία από τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες προς Γραφεία Εισαγγελίας 
κάθε Αστυνομικής Διεύθυνσης ή/και                                        
προς Αστυνομικούς Σταθμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η πορεία και κατάληξη των υποθέσε-
ων της διετίας 2008-2009 παρουσιά-
ζεται συνοπτικά στον Πίνακα 1. Σημει-
ώνεται ότι, οι αριθμοί που αναφέρο-
νται στο κάθε έτος αφορούν σε υπο-
θέσεις που διαβιβάστηκαν κατά το συ-
γκεκριμένο έτος στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας και όχι κατ’ ανάγκη σε υποθέσεις 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 
έτους αναφοράς. Για παράδειγμα, μία 

υπόθεση του 2007 μπορεί να εξιχνιά-
στηκε και διαβιβάστηκε το 2008, ή μία 
υπόθεση του Νοέμβρη 2008 να διαβι-
βάστηκε στις αρχές του 2009, μετά που 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Επι-
τροπής. Ως εκ τούτου, αριθμοί υποθέ-
σεων και παραβατών δεν είναι συγκρί-
σιμοι με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία 
για ανήλικους παραβάτες που δημοσιο-
ποιεί η Αστυνομία, δεν αντανακλούν στην 
έκταση του φαινομένου, η δε διακύμαν-
σή τους από έτος σε έτος δεν υποδεικνύ-
ει κατ’ ανάγκη διαχρονική τάση.

Η υποτροπή των ανήλικων παραβατών 
κατά την τριετία που ακολουθεί το έτος 
αναφοράς (2008 ή 2009) καταγράφε-
ται στους Πίνακες 2 και 3 για κάθε έτος 
ξεχωριστά και για την τριετία συνολικά 
και για τα δύο έτη αναφοράς (2008 και 
2009) μαζί στον Πίνακα 4. Στους Πίνα-
κες αυτούς υπολογίζεται ξεχωριστά η 
υποτροπή ανήλικων που διώχθηκαν, 
που δεν διώχθηκαν και που ήταν ποινι-
κά ανεύθυνοι (επίσης δεν διώχθηκαν). 
Δίδονται ξεχωριστές συνολικές τιμές 
για τις υποτροπές και για τους ανήλι-
κους που υποτροπίασαν, αν και οι δύο 
μετρήσεις είναι πολύ κοντά.

Από τον Πίνακα 1 παρατηρείται αρχικά 
ασυμμετρία μεταξύ των αριθμών αφε-
νός των υποθέσεων και αφετέρου των 
παραβατών. Παρόλο που σε κάθε υπό-
θεση υπάρχει τουλάχιστο ένας ανήλι-
κος παραβάτης, το αντίστοιχο σύνο-
λο των ανήλικων παραβατών2 (635) εί-
ναι κατά 148 μονάδες μικρότερο. Τούτο 
συνάδει με παλαιότερο εύρημα, σύμ-
φωνα με το οποίο στο σύνολο 50 υπο-
θέσεων (2008 & 2009) ενός συγκεκρι-
μένου Αστυνομικού Σταθμού με ανήλι-
κους παραβάτες, αντιστοιχούσαν 121 
κατηγορούμενοι, οι οποίοι ήταν 66 φυ-
σικά πρόσωπα3, και δίδει διαφορετι-
κή ερμηνεία στα σχετικά ετήσια στα-
τιστικά3  της Αστυνομίας, σύμφωνα με 
τα οποία ο αριθμός των ανήλικων πα-
ραβατών φαίνεται να είναι σταθερά 

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ
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αισθητά ψηλότερος των υποθέσεων. 
Αυτό ενισχύεται και από το συνολικό 
αριθμό (872) αποφάσεων του Γενικού 
Εισαγγελέα ή/και των εισηγήσεων της 
Επιτροπής, που είναι ψηλότερος τόσο 
του αριθμού των υποθέσεων (783) όσο 
και του αριθμού των παραβατών (635). 
Προκύπτουν δηλαδή ζητήματα πολλα-
πλής παραβατικής συμπεριφοράς από 
τα ίδια πρόσωπα, ή/και παραβατικής 
δράσης παρεών ανήλικων, που χρή-
ζουν ειδικής περαιτέρω μελέτης.

Το ποσοστό των ανήλικων παραβα-
τών που δεν υπέχουν ποινικής ευθύ-
νης (κάτω των 14) φθάνει στο 25% και 
κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό, συ-
νυπολογίζοντας τόσο τον προβληματι-
σμό ως προς τη φύση και περιεχόμε-
νο της εναλλακτικής μη ποινικής δια-
χείρισής τους, όσο και τα ψηλά επίπε-
δα υποτροπής τους (βλ. Πίνακες 2-4),                   
που σχολιάζονται πιο κάτω.

Η σχεδόν ταύτιση της Επιτροπής και 
του Γενικού Εισαγγελέα ως προς το 
δείκτη εισήγησης/απόφασης για ποι-
νική δίωξη ή μη των παραβατών 
(56%:44% και 57%:43% αντίστοιχα) 
για τη διετία 2008-2009, η οποία εντο-
πίστηκε και σε προηγούμενη ανάλυση 
για το έτος 20075 με δείκτη 60%:40% 
και για τις δύο πλευρές6, φαινομενι-
κά και τουλάχιστον αριθμητικά, είναι 

ενδεικτική υγιούς και ισορροπημένης 
κατάστασης.  Κατά βάθος φαίνεται πως 
πρόκειται περί του αντιθέτου, δηλα-
δή περί παθογένειας. Η Επιτροπή7 εί-
ναι διμερής, σε αυτή μετέχουν ισότι-
μα η Αστυνομία και οι ΥΚΕ, και απο-
σκοπεί στην υποβοήθηση της άσκησης 
των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, 
υποβάλλοντας σε αυτόν εισήγηση για 
κάθε παραβάτη, αφού εξεταστεί και 
συνυπολογιστεί τόσο ο ποινικός φάκε-
λος της Αστυνομίας, όσο και η κοινω-
νική έκθεση των ΥΚΕ για τον παραβά-
τη. Η Επιτροπή υφίσταται για να εξα-
ντλούνται όλα τα περιθώρια μη ποινι-
κής διαχείρισης των ανήλικων παρα-
βατών, για τούτο και μετέχουν σε αυτή 
οι ΥΚΕ, που δεν συνιστούν διωκτική 
υπηρεσία.  Διαφορετικά, θα ήταν απο-
κλειστικά ζήτημα μεταξύ δύο διωκτι-
κών αρχών (Αστυνομία και Γενικός Ει-
σαγγελέας). Οι προαναφερόμενοι δεί-
κτες καταδεικνύουν πως η Επιτροπή 
δεν είναι καθόλου λιγότερο διωκτική 
από το Γενικό Εισαγγελέα, ή το αντί-
στροφο.  Υποστηρίζουμε το πρώτο. Αν 
και το ποσοστό των ανήλικων παραβα-
τών που δεν διώκονται δεν είναι χα-
μηλό (43%), εν τούτοις τα στοιχεία ως 
προς την υποτροπή (βλ. Πίνακες 2-4) 
υποδεικνύουν μάλλον πρόσθετο όφε-
λος από τυχόν αύξηση του ποσοστού 
μη ποινικής δίωξης και εναλλακτικής
διαχείρισης των παραβατών.

Ως προς την έκβαση των υποθέσεων με 
ανήλικους παραβάτες ενώπιον της Δι-
καιοσύνης, από το σύνολο των υποθέ-
σεων που καταχωρούνται σε Δικαστή-
ρια (504), 66% καταλήγουν σε καταδί-
κη, 8% σε αθώωση, ενώ 26% δεν ολο-
κληρώνονται μέχρι το τελικό στάδιο. 
Εξαιρουμένων των υποθέσεων που δεν 
ολοκληρώνονται, οι καταδικαστικές 
αποφάσεις είναι το 90% και οι αθωω-
τικές το υπόλοιπο 10%. Είναι αυτονό-
ητο ότι ένα σύστημα απονομής ποινι-
κής δικαιοσύνης αποσκοπεί στην από-
δοση ή μη ποινικής ευθύνης στα πρό-
σωπα που κατηγορούνται και στην επι-
βολή των ανάλογων ποινών/κυρώσε-
ων στα πρόσωπα που κρίνονται ένο-
χα. Υπό αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται 
ότι οι προαναφερόμενοι δείκτες έκ-
βασης των υποθέσεων που εκδικάζο-
νται, καταδεικνύουν επίτευξη του ποι-
νικού σκοπού.  Στην προκειμένη όμως 
περίπτωση, στη βάση του νεαρού της 
ηλικίας των αδικοπραγούντων, τόσο οι 
Διωκτικές Αρχές όσο και τα Δικαστή-
ρια, εφαρμόζουν θεσμικά εναλλακτι-
κά μέτρα ή/και χαλαρώσεις (πχ. Επι-
τροπή και εναλλακτικές ποινές), απο-
σκοπώντας αρχικά στην αποποινικο-
ποιημένη μεταχείριση του παραβά-
τη και μετέπειτα στην επιβολή κυρώ-
σεων που αρμόζουν στην ηλικία, στο-
χεύοντας πάντοτε στο σωφρονισμό, 
στην αποτροπή και στη μη υποτροπή. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπό αυτό το εναλλακτικό πλαίσιο, τα 
στοιχεία στους Πίνακες 2-4 ως προς 
την υποτροπή, εκ πρώτης όψεως αφή-
νουν σαφείς ενδείξεις αποτυχημένης 
ποινικής/δικαστικής διαχείρισης.

Περιοριζόμαστε εδώ στη συζήτηση των 
στοιχείων του Πίνακα 4, καθότι σ’ αυ-
τόν αθροίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία 
των Πινάκων 2 και 3 ως προς τις υπο-
τροπές κατά την τριετία που ακολου-
θεί το κάθε έτος αναφοράς.  Σημειώνε-
ται κατ’ αρχή πως οι υποτροπές8 φθά-
νουν συνολικά το 26% των παραβάσε-
ων.  Το ποσοστό αυτό είναι δύσκολο να 
ερμηνευθεί αφ’ εαυτού. Αυτό που φαί-
νεται να έχει μεγαλύτερη σημασία, εί-
ναι η διακύμανση του ποσοστού μετα-
ξύ των ετών που ακολουθούν το έτος 
αναφοράς, καθώς και μεταξύ των τρι-
ών τύπων διαχείρισης της παραβατι-
κής συμπεριφοράς.  Το ότι η υποτροπή 
είναι στο ψηλότερο της επίπεδο (45%) 
μεταξύ των ανηλίκων που διώκονται, 
στο χαμηλότερο επίπεδο (14%) μετα-
ξύ αυτών που αποφασίζεται να μην δι-
ωχθούν και σε μέσο επίπεδο (33%) με-
ταξύ αυτών που δεν μπορούν να διω-
χθούν συνεπεία μη ποινικής ευθύνης, 
είναι άκρως σημαντικό εύρημα, που 
το ολιγότερο χρήζει περαιτέρω μελέ-
της.  Παρουσιάζεται εδώ μια κάπως 
παράδοξη κατάσταση, όπου αφενός 
στις περιπτώσεις που το ποινικό σύ-
στημα δύναται να αποφανεί αν θα δι-
ωχθεί ή όχι ένας παραβάτης, η υπο-
τροπή είναι αισθητά χαμηλότερη όταν 
αποφασίζεται δίωξη παρ’ ότι όταν δί-
δεται δεύτερη ευκαιρία και αφετέρου 
στις περιπτώσεις που το ποινικό σύ-
στημα δεν νομιμοποιείται να διαχειρι-
στεί ποινικά τον παραβάτη, η υποτρο-
πή είναι χαμηλότερη από τη δίωξη και 
ψηλότερη από τη μη δίωξη. Η παρα-
δοξότητα αυτή μπορεί να ειδωθεί δια-
φορετικά ή και να αναιρεθεί, όταν συ-
νυπολογιστεί ο χρόνος κατά τον οποίο                               
προκύπτει η υποτροπή. 

Από τις σειρές του Πίνακα 4 φαίνεται 
ότι τόσο επί του συνόλου, όσο και κατά 
κάθε τύπο διαχείρισης των παραβα-
τών, η υποτροπή είναι στο μέγιστο επί-
πεδο κατά τον πρώτο χρόνο που ακο-
λουθεί το έτος αναφοράς και μειώνεται 
σταδιακά και αισθητά κατά τα επόμε-
να δύο χρόνια.  Αυτή η αποκλιμάκωση 
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είναι πολύ πιο αισθητή στην περίπτω-
ση της ποινικής δίωξης. Στη διερευνη-
τική αυτή μελέτη, δεν συνυπολογίστη-
καν χρονικά ορόσημα που αφορούν στη 
δίωξη ενός ανήλικου, όπως για παρά-
δειγμα τα χρονικά σημεία εξιχνίασης, 
εισήγησης Επιτροπής, απόφασης Γε-
νικού Εισαγγελέα για δίωξη, καταχώ-
ρισης υπόθεσης σε Δικαστήριο, πρώ-
της κλήτευσης κατηγορούμενου, από-
φασης Δικαστηρίου και επιβολής ποι-
νής.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθη-
κε προϋποθέτει πως η εξιχνίαση προ-
έκυψε κατά ή πριν το έτος αναφοράς 
και ότι η απόφαση Επιτροπής και Γε-
νικού Εισαγγελέα λήφθηκε στις πλεί-
στες περιπτώσεις κατά το έτος αναφο-
ράς και κατ’ εξαίρεση στις αρχές του 
έτους που το ακολουθεί (λόγω χρόνου 
διακίνησης/διαχείρισης του ποινικού 
φακέλου).  Για τα προαναφερόμενα κα-
τοπινά χρονικά ορόσημα δεν υπήρξε 
πληροφόρηση και τούτο δεν αποκλεί-
ει το ενδεχόμενο κατά τον πρώτο χρό-
νο που ακολουθεί το έτος αναφοράς να 
μην είχε προκύψει Δικαστική απόφαση 
ή/και επιβολή ποινής.  Τούτο δεν απο-
κλείεται να μολύνει τα αποτελέσμα-
τα μας και δυνητικά να αποσυνδέει τη 
δίωξη από την ψηλή υποτροπή, όπως 
προαναφέρθηκε.

Εν πάση περιπτώσει, παραμένει ασφα-
λές το εύρημα ότι το πρώτο έτος που 
ακολουθεί το χρόνο εξιχνίασης υπό-
θεσης με ανήλικο παραβάτη, τείνει να 
είναι και στους τρεις τύπους διαχεί-
ρισης το σημαντικότερο ως προς την 
υποτροπή. Κατά τον ευαίσθητο αυτό 
χρόνο, που κυρίως μεσολαβεί μετα-
ξύ εξιχνίασης υπόθεσης και απόφα-
σης για δίωξη ή πρώτης κλήτευσης, ο 
οποίος αν και είναι ενεργός και αξιο-
ποιείται από το σύστημα ποινικής δι-
καιοσύνης για αξιολόγηση και απόφα-
ση, αλλά δεν αποκλείεται να προσλαμ-
βάνεται ως ποινικά αδρανής και «νε-
κρός» από τον παραβάτη, εκτιμάται ότι 
θα πρέπει να προκύπτουν μη ποινικές 
στηρικτικές παρεμβάσεις προς αποφυ-
γή υποτροπών ανεξάρτητα της όποιας 
διαχείρισης αποφασιστεί ή επιβεβαι-
ωθεί.  Καθώς φαίνεται, κατά το χρόνο 
που οι εμπλεκόμενοι φορείς εκτιμούν 
τον ανήλικο παραβάτη και τις περιστά-
σεις της παράβασής του, αυτός τεί-
νει να υποτροπιάζει.  Τούτο συνηγορεί 

στο ότι παράλληλα με τις εκτιμήσεις 
και αποτιμήσεις είναι σημαντικό να συ-
ντρέχουν και στηρικτικές παρεμβάσεις 
που να στοχεύουν στον περιορισμό ή και 
πρόληψη της περαιτέρω υποτροπής.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα ευρήματα αυτής της διερευνητικής 
και μικρής εμβέλειας μελέτης, τείνουν 
να υποστηρίζουν τη θέση ότι το ευρύ-
τερο σύστημα μεταχείρισης ανήλικων 
παραβατών χρήζει εκ βάθρων ανασχε-
διασμού και αναδιάταξης κατά τρόπου 
που να ενισχύονται οι ανθρωποκεντρι-
κές προληπτικές παρεμβάσεις. Ενώ-
πιον της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Νομικών εκκρεμεί Πρόταση Νό-
μου με τίτλο «Ο Περί Ανηλίκων Νό-
μος του 2003»9, την οποία είχε κατα-
θέσει αρχικά ο νυν Υπουργός Δικαιοσύ-
νης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νι-
κολάου (τότε Πρόεδρος της Επιτροπής 
Νομικών). Η Πρόταση, η οποία επιχει-
ρεί να προσεγγίσει το ζήτημα της νε-
ανικής παραβατικότητας κατά τρόπο 
σφαιρικό, αποσκοπεί στην αντιμετώ-
πιση «της παραβατικότητας των ανη-
λίκων και  της δημιουργίας των προ-
ϋποθέσεων για την επιστροφή τους 
στον ομαλό βίο και ιδιαίτερα εκείνων 
οι οποίοι έχουν έλθει σε σύγκρουση με 
το νόμο». Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνη-
σης του νυν Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, υπό το Κεφάλαιο «Πολιτική για την 
Ασφάλεια»10, αναφέρεται πως

  «… οι επικρατούσες ιδέες αντιμετώ-
  πισης της νεανικής παραβατικότητας 
  έχουν χρεοκοπήσει. Από τη μια η απου-
  σία πολιτικής αντιμετώπισης της παρα-
  βατικότητας και από την άλλη η εκδίκα-
  ση των υποθέσεων ανηλίκων και η με-
  ταχείριση τους με κυρώσεις και δια-
  δικασίες του γενικού ποινικού δικαίου, 
  αποτελούν βασικές αιτίες στην αύξηση 
  της παραβατικότητας και της αντικοι-
  νωνικής συμπεριφοράς.» (σελ. 16).

Με αυτή τη μελέτη ή/και με αναφορές 
σε κάποιες προηγούμενες έρευνες, 
δεν κομίζουμε Γλαύκας εις Αθήνας, 
παρά μόνο καταθέτουμε ένα πρόσθε-
το τεκμήριο της «χρεοκοπίας». Πράτ-
τουμε δε τούτο, έχοντας πλήρη συναί-
σθηση πως όντας εμπλεκόμενοι με τη 

διαχείριση της νεανικής παραβατικό-
τητας, είμαστε αυτόματα και μέρος του 
προβλήματος, χωρίς αυτό να αποκλεί-
ει τη δυνατότητα συνεισφοράς μας στη 
λύση. Θα λέγαμε πως είναι οι επικρα-
τούσες πρακτικές για τη διαχείριση της 
παραβατικότητας και η φιλοσοφία και 
η ιδέα που τις περιβάλλει, που έχουν 
χρεοκοπήσει.  Θα προσθέταμε δε, πως 
μη χρεοκοπημένες ιδέες υπήρχαν και 
εξακολουθούν να υπάρχουν και πως 
είναι έντονη η απουσία κερδοφόρων 
σχετικών πράξεων. 

Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής 

Μεταχείρισης Ανηλίκων Παραβατών. Γραφείο 

Αντιμετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας, Αρχηγείο 

Αστυνομίας, 20 Ιανουαρίου 2009.

Εδώ ο κάθε παραβάτης με περισσότερες της μιας 

παράβασης στο χρόνο αναφοράς μετριέται μια φορά. 

Μετριούνται δηλαδή οι παραβάτες ως φυσικά πρόσωπα.

Βέης Κώστας, Σεργίδης Στέλιος, Χριστοδούλου Μαρία, 

(Φεβρουάριος 2010).  Χειρισμός Νεαρών Παραβατών από 

την Αστυνομία Κύπρου. Αστυνομία Κύπρου.

Υποθέσεις που ενέχονται ανήλικοι, πρόσβαση στη 

διεύθυνση http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/

All/D5E568187C6F2948C2257CAE003F6F5D?OpenDocu

ment [8/4/14].

Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής 

Μεταχείρισης Ανηλίκων Παραβατών. Γραφείο 

Αντιμετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας, Αρχηγείο 

Αστυνομίας, 20 Ιανουαρίου 2009. 

Ακόμα και η εδώ αναφερόμενη πλήρης ισορροπία 

μεταξύ των δύο πλευρών, δεν συνεπάγεται ότι ο Γενικός 

Εισαγγελέας συμφωνεί με όλες τις εισηγήσεις της 

Επιτροπής. Αποκλίσεις προκύπτουν και προς τη μια και 

προς την άλλη κατεύθυνση.

Λειτουργεί μια Επιτροπή σε κάθε Επαρχία

Η επιλογή του έτους αναφοράς στη βάση της διακίνησης 

των ποινικών φακέλων, που υιοθετήθηκε εδώ 

μεθοδολογικά, διασφαλίζει έναντι του ενδεχομένου 

φαινομενικής υποτροπής που τείνει να παρουσιάζεται 

όταν έτος αναφοράς είναι το έτος διάπραξης αδικήματος, 

λόγω της μεταχρονολογημένης ταυτόχρονης εξιχνίασης 

υποθέσεων.

Νομοσχέδια – Προτάσεις Νόμου Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών, Ι΄ Βουλευτική Περίοδος, 

http://www2.parliament.cy/parliament

gr/008_06/02/003.04.05.02.pdf [2/4/14].

Αναρτημένο στο εσωτερικό δίκτυο της Αστυνομίας 

Κύπρου, http://portalsrv:7777/Lists/Announcements/

Attachments/31/ΠΟΛΙΤΙΚΗ%20ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf [9/4/14].
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Του Αστυνόμου Β΄ Κώστα Μ. Βέη, Υπεύθυνου Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων , Τμήματος Γ΄, Αρχηγείου Αστυνομίας
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Το 1798 γεννήθηκε σε ένα αρχοντικό 
σπίτι στη Ζάκυνθο, ο Διονύσιος Σολω-
μός. Την ίδια χρονιά, πέθανε στο Βε-
λιγράδι, θανατωμένος από τους Τούρ-
κους, ο Ρήγας. « Η μοίρα σοφά σα να 
ταίριασε – σημειώνει ο Παλαμάς – στο 
ίδιο κυκλοχρόνισμα το τέλος του εθνο-
μάρτυρα με τα μεγάλα σαλπίσματα, το 
πρώτο γλυκοχάραμα του άλλου, που θα 
ταίριαζε τα μεγάλα σαλπίσματα μέσα 
στη μουσική συμφωνία της τέχνης».

Το Έθνος ήταν ακόμα σκλαβωμένο 
όταν γεννήθηκε ο ποιητής, αλλά στα 
Εφτάνησα που δεν γνώρισαν τον τουρ-
κικό ζυγό, πνέει αλλιώτικος αέρας. Ο 
Σολωμός μορφώνεται μέσα σε φιλε-
λεύθερο κλίμα και έχει την ευκαιρία, 
από τα δέκα μέχρι τα είκοσι του χρό-
νια, να παιδευτεί στην Ιταλία.

Ακολουθώντας τους μεγάλους δασκά-
λους της Αναγέννησης, όπως ο Δάντης, 
ο Μπάιρον και ο Σέλλευ, στιχουργεί 
με αφάνταστη ευκολία σε μια γλώσσα 
καλλιεργημένη από αιώνες ποιητικής 
άσκησης και τα ιταλικά του ποιήματα 
θαυμάζονται από Έλληνες και Ιταλούς. 
Ανάμεσα σε ιταλικές ωδές και σονέτα, 
αμέσως μετά την επιστροφή του στην 
πατρίδα, δοκιμάζει την έξοχη του ιδιο-
φυία στη μητρική του γλώσσα.

Το ποίημα που κλείνει τον κύκλο των 
νεανικών ποιημάτων του και φέρνει την 
ποιητική του καθιέρωση είναι ο «Ύμνος 
εις την Ελευθερία». Αν ο Ρήγας ορα-
ματίζεται την Ανάσταση του Γένους, ο 
Σολωμός ψάλλει την πραγματοποίησή 
της. Το ποίημα, γραμμένα μέσα σε ένα 
μήνα, το Μάη του 1823, αντανακλά στο 
χαρμόσυνο και εμπνευσμένο τόνο του 
τα σύγχρονα μεγάλα γεγονότα. Ο ποι-
ητής, πότε επικός και πότε ειδυλλια-
κός, εδώ λυρικά οραματιστής και εκεί 
προφητικός και νουθετικός, μας μετα-
φέρει από τον έναν στον άλλον, στους 
αγιασμένους τόπους όπου η ελληνι-
κή ελευθερία έγραψε τους πρώτους 
της θριάμβους: Τριπολιτσά, Δερβενά-
κια, Μεσολόγγι, Αχελώος, Τένεδος. Το 
ποίημα είχε καταπληκτική απήχηση. 

Τυπώνεται στο Παρίσι, τυπώνεται ακό-
μη στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, κρί-
νεται, σχολιάζεται, απομνημονεύεται. Ο 
Σολωμός, είκοσι πέντε ετών, καθιερώ-
νεται εθνικός ποιητής.

Για κάθε άλλον, η πρώτη αυτή καθι-
έρωση μπορούσε να ήταν ικανοποιη-
τική ανταμοιβή. Για τον Σολωμό δεν 
ήταν παρά η αρχή μιας επίμονης πο-
ρείας. Ο αληθινός ποιητής προχωρεί 
προς το βάθος και η ελληνική ποιητική 
παράδοση είχε απέραντους ανεξερεύ-
νητους βυθούς.

Μετά τον «Ύμνο» και αφού άσκησε την 
ποιητική του δύναμη στο λιτό επίγραμ-
μα των Ψαρών, στη μουσικότατη «Φαρ-
μακωμένη», στην «Ωδή εις Μοναχήν», 
και στον υψηλό λυρισμό του «Κρητικού», 
προσπαθεί να αναστήσει στην ποιητι-
κή γλώσσα, το θαύμα της αντίστασης και 
της εξόδου του Μεσολογγίου. Από την 
πρώτη στιγμή, η έξοχη ηρωική πράξη, 
είχε ανυψωθεί στην ποιητική του φαντα-
σία σε σύμβολο και τώρα, για δεκαπέντε 
και περισσότερα χρόνια, από το 1834 μέ-
χρι το 1849, εργάζεται αποκλειστικά το 
ποιητικό αυτό θέμα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
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Το πρόβλημα της αποσπασματικής μορ-
φής του σολωμικού έργου και της έκδο-
σής του είναι ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα της μελέτης της σολωμικής ποί-
ησης αλλά και της Ελληνικής Φιλολογί-
ας εν γένει. Τα μόνα έργα του Σολωμού 
που δημοσιεύθηκαν όσο ζούσε ήταν ο 
Ύμνος εις την Ελευθερίαν, ένα απόσπα-
σμα του Λάμπρου και το επίγραμμα Εις 
Φραγκίσκα Φραίζερ. Τα υπόλοιπα έργα 
του έμειναν ανολοκλήρωτα. Ο Σολωμός 
επεξεργαζόταν συνεχώς τα έργα του και 
αγωνιζόταν για την επίτευξη της απόλυ-
της τελειότητας στη μορφή, προσπαθώ-
ντας να τα απαλλάξει από οτιδήποτε πε-
ριττό, που κατέστρεφε την καθαρά λυ-
ρική ουσία. Τα χειρόγραφά του δεν πε-
ριέχουν τα έργα καθαρογραμμένα, αλλά 
αποκαλύπτουν όλα τα στάδια επεξεργα-
σίας τους, χωρίς απαραίτητα η τελευταία 
επεξεργασία να είναι η τελική. Ο ποιητής 
συνελάμβανε πρώτα ένα προσχέδιο του 
ποιήματος σε πεζό, το οποίο κατέγραφε 
στα ιταλικά και στη συνέχεια άρχιζε την 
ελληνική επεξεργασία. Για πολλούς στί-
χους σώζονται διάφορες παραλλαγές, οι 
στίχοι συχνά δεν είναι στη σωστή σειρά, 
κάποιοι είναι ανολοκλήρωτοι, ενώ υπάρ-
χουν και χάσματα. Συχνά στην ίδια σελί-
δα ο ποιητής μπορεί να έγραφε στίχους 
από διαφορετικά ποιήματα.

Το σημαντικό, σύμφωνα με το Λίνο Πο-
λίτη, είναι πως το καθένα από τα «απο-
σπάσματα», όταν το δούμε μόνο του, 
αποτελεί μια μικρή ολοκληρωμένη και 
τελειωμένη λυρική ενότητα με εσω-
τερική συνοχή και συνέπεια, όχι μόνο 
στη σύλληψη, αλλά και στην έκφραση 
και στη μορφή.

Ο Διονύσιος Σολωμός πέθανε τον Φε-
βρουάριο του 1857. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψη
Που με βία μετρά τη γη.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Της Αστυφύλακα 3633 Παναγιώτας Γεωργίου
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου Αστυνομίας
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Η εκκλησία της Παναγίας Φωτολάμπουσας, βρίσκε-
ται πάνω σε ένα λόφο στη νοτιοδυτική πλευρά του 
χωριού Δορά, της επαρχίας Λεμεσού. Είναι ρυθμού 
βυζαντινού μετά τρούλλου, αρχαία, που ανακαινί-
σθηκε το 1929. Η παράδοση λέει ότι το κτίσιμο της 
άρχισε στο χωριό. Όμως η Παναγία δεν ήθελε να 
κτιστεί εκεί, γι’ αυτό και κάθε νύχτα, μετακινούσε 
τις πέτρες στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα. Επί-
σης, η εκκλησία της Παναγίας της Φωτολάμπουσας 
θεωρείται θαυματουργή, αφού, σύμφωνα με την πα-
ράδοση, ένας τούρκος πέρασε μία νύχτα, κλεισμέ-
νος με τον τυφλό γιό του, μέσα στο μοναστήρι, πα-
ρακαλώντας την Μεγαλόχαρη να τον θεραπεύσει. Η 
παράκλησή του, έπιασε τόπο και μόλις  ξημέρωσε, 
ο γιός του βρήκε και πάλι το φώς του.

Οι Δοράτες είναι περήφανοι και αξιοπρεπείς αν-
θρώποι. Επί τουρκοκρατίας οι τούρκοι δεν τολμού-
σαν να περάσουν από το χωριό τους. Ο πασάς της 
Σταυροκόνου, κάθε τόσο περνούσε από το χωριό 
και μόλις έβλεπε ωραία κοπέλλα, την απήγαγε. Έτσι 
οι όμορφες κοπέλλες, κάθε φορά που ερχόταν ο 
πασάς, έβαφαν τα πρόσωπα τους για να φαίνονται 
άσχημες. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να τον εξο-
ντώσουν και αφού του έστησαν ενέδρα πλησίον του 
χωριού, τον σκότωσαν. Ταυτόχρονα, έδωσαν το μή-
νυμα στους τούρκους να μήν ξαναπατήσουν στο χωριό 
τους διαφορετικά θα είχαν την ιδία τύχη. Από τότε οι 
τούρκοι δεν τόλμησαν να ξαναέρθουν στο χωριό.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ:
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΔΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η «ΠΑΤΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Στον ίδιο λόφο και σε μικρή απόσταση από την εκκλησία 
της Παναγίας Φωτολάμπουσας, βρίσκεται ο βράχος με την 
«πατημσιά της Παναγίας». Η Παράδοση αναφέρει ότι, η 
Παναγία στην προσπάθεια της να δρασκελίσει και να περάσει 
στην απέναντι πλευρά, πάτησε σε αυτό το βράχο και έμεινε το 
αποτύπωμα του ποδιού της. Η θέα στην απέναντι πλευρά και 
γύρω περιοχή είναι μαγευτική.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΩΤΟΛΑΜΠΟΥΣΑ

Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Παναγιώτου 
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων & Ελέγχου
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Στις μέρες μας, προβλήματα με το θυ-
ρεοειδή εμφανίζονται σ’ ένα μεγά-
λο ποσοστό ανθρώπων, εκ των οποίων    
αρκετοί δεν το γνωρίζουν.

O θυρεοειδής είναι ένας ενδοκρινής 
αδένας, ο οποίος βρίσκεται στη βάση του 
λαιμού και έχει σχήμα πεταλούδας.

Παράγει τρεις βασικές ορμόνες, τη θυ-
ροξίνη (γνωστή και ως Τ4), την τριιω-
δοθυρονίνη (γνωστή και ως Τ3) και την 
καλσιτονίνη. Οι T3 και T4 ορμόνες χρη-
σιμεύουν στον οργανισμό μας κυρίως 
για τη ρύθμιση του μεταβολισμού, ενώ η 
καλσιτονίνη παίζει μεγάλο ρόλο στη ρύθ-
μιση του μεταβολισμού του ασβεστίου.

Ως μεταβολικός θερμοστάτης, ο θυρεο-
ειδής ελέγχει τη θερμοκρασία του σώ-
ματος, τα επίπεδα της ενέργειας και τη 
διαδικασία της ανάπτυξης στην παιδική 
ηλικία. Στέλνει χημικά μηνύματα μέσω 
των ορμονών σε κάθε κύτταρο, διατηρώ-
ντας τη θερμοκρασία του σώματος, τον 
καρδιακό παλμό και τη λειτουργία των 
οργάνων σε φυσιολογικά επίπεδα.

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες παθήσεις του 
θυρεοειδούς, είναι ο υπερθυρεοειδισμός 
και ο υποθυρεοειδισμός. Στην πρώτη περί-
πτωση, έχουμε υπερλειτουργία του θυρε-
οειδούς με υπερέκκριση ορμονών του θυ-
ρεοειδή και στη δεύτερη, υπολειτουργία με 
μειωμένη έκκριση ορμονών.

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Στην περίπτωση του υπερθυρεοειδισμού 
τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη    
διατροφή είναι:

-  Αύξηση του βασικού μεταβολισμού,
    με αποτέλεσμα να παρατηρείται απώ-
    λεια βάρους, ακόμα και αν ο πάσχων 
    καταναλώνει μεγάλες ποσότητες τροφής
-  Σε ορισμένες περιπτώσεις οστεοπόρωση
-  Διάρροια

Οι ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό πα-
ρουσιάζουν ευερεθιστότητα, υπερκινητι-
κότητα, νευρικότητα, μυϊκή αδυναμία και 
εύκολη κόπωση. Παράλληλα, ο ασθενής 
έχει εξάψεις και δεν ανέχεται τη ζέστη.

Θεραπεία
Τα θεραπευτικά όπλα για τον υπερθυρε-
οειδισμό περιλαμβάνουν φάρμακα που 
καταστέλλουν τη λειτουργία του θυρεο-
ειδούς αδένα, το ραδιενεργές ιώδιο και 
τη χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση 
του αδένα.

ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Στην περίπτωση του υποθυρεοειδισμού 
τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη δι-
ατροφή είναι:

-  Μείωση του βασικού μεταβολισμού, με 
    αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση 
    βάρους, ακόμα και αν ο ασθενής κατα-
    ναλώνει μικρές ποσότητες τροφής
-  Δυσκοιλιότητα

Ο υποθυρεοειδισμός δεν έχει ειδικά συ-
μπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι τα συμπτώ-
ματα του υποθυρεοειδισμού εμφανίζο-
νται και σε άλλες ασθένειες και ότι όλοι 
οι ασθενείς δεν εμφανίζουν τα ίδια συ-
μπτώματα.

Εκδηλώνεται με σωματική κόπωση και 
πνευματική νωθρότητα, υπνηλία και δυ-
σκολία έγερσης το πρωί, με αύξηση του 
βάρους. Οι γυναίκες μπορεί να παρουσι-
άζουν διαταραχές περιόδου.

Άλλα συμπτώματα αφορούν το καρδιαγ-
γειακό σύστημα, το αναπνευστικό και το 
μυϊκό σύστημα.

Θεραπεία
Για τον υποθυρεοειδισμό γίνεται με χο-
ρήγηση θυροξίνης εφ’ όρου ζωής.

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ιώδιο
Αποτελεί συστατικό στοιχείο των ορμο-
νών του θυρεοειδούς αδένα και έτσι η 
έλλειψή του οδηγεί σε μειωμένη παρα-
γωγή ορμονών.
Τρόφιμα όπως θαλασσινά και φύκια, κα-
θώς και το ελληνικό ιωδιούχο αλάτι είναι 
πηγές πλούσιες σε ιώδιο.

Σελήνιο
Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την 
παραγωγή των ορμονών του θυρεοει-
δούς, καθώς και για τη μετατροπή της 
θυροξίνης (Τ4) σε τριιωδοθυρονίνη (Τ3). 
Πηγές: Ξηροί καρποί, δημητριακά, μο-
σχάρι, αυγά, ψάρια, τόνος, καβούρια, 
αστακός.

Ψευδάργυρος
Η νόσος του θυρεοειδούς συχνά οδηγεί 
σε ανεπάρκεια ψευδαργύρου. Πλούσι-
ες πηγές είναι τα θαλασσινά, τα ψάρια, το 
συκώτι, το κρέας, τα αυγά, τα μανιτάρια 
και τα σύκα.

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΥΓΕΙΑΤης Μαργαρίτας Σωκράτους 
Κλινικής διαιτολόγου - διατροφολόγου, RD (info@ieatwise.com)

ΠΗΓΗ
Περιοδικό «Healthy Life» της Εφημερί-
δας«Φιλελεύθερος», τεύχος 31/8/2014
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ΥΓΕΙΑ

Μια διατροφή πλούσια σε φυτικής 
προελεύσεως τροφές και ίνες μπορεί 
να μειώσει τις πιθανότητες για εμφά-
νιση διάφορων ειδών καρκίνου,όπως 
καρκίνο του μαστού και γαστρεντερο-
λογικού σωλήνα, μέχρι και 35%. Πα-
ρόλο που οι αποδεδειγμένοι καρκινο-
γόνοι παράγοντες είναι λίγοι, ο ρόλος 
της διατροφής φαίνεται να παίζει θε-
μελιώδη ρόλο. Η διατροφή κατατάσσε-
ται ως δεύτερη αιτία ανάπτυξης καρ-
κίνου,  από τις  μεταβλητές αιτίες, 
μετά το κάπνισμα. Σύμφωνα με μελέ-
τες (NationalCancerInstitute) to 60%  
των καρκίνων στις ανεπτυγμένες χώ-
ρες οφείλεται  στο κυρίαρχο διατροφι-
κό πρότυπο με τις μεγάλες ποσότητες 
κρέατος, λευκό αλεύρι, και ζάχαρης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διατηρήστε το βάρος σας σε υγιή πλαί-
σια: 1 στα 5 άτομα που έχουν διαγνω-
στεί με καρκίνο, έχουν συσχετιστεί με 
παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος 
-ΔΜΣ Kg/m ²≥30)  ή υπέρβαρα επίπε-
δα βάρους (ΔΜΣ 24.9-29.9). Μολονότι 
η αιτία αύξησης του κινδύνου δεν είναι 
γνωστή, παχύσαρκα ή υπέρβαρα επίπε-
δα βάρους έχουν συσχετιστεί περισσότε-
ρο με το καρκίνο του μαστού και ενδομή-
τριου (μετά την εμμηνόπαυση).

Μειώστε την κατανάλωση τροφών 
πλούσιων σε λίπος ή/και ζάχαρη        
και θερμίδες: Αυξημένη κατανάλωση 
τέτοιων τροφών αυξάνει το κίνδυνο για 
παχυσαρκία. Επιπλέον, περιορίζει το  
χώρο για πιο θρεπτικές τροφές πλού-
σιες σε παράγοντες που δρουν ενάντια 
στο καρκίνο.

Τρώτε καθημερινά τουλάχιστον 5 με-
ρίδες φρούτων και λαχανικών: Κατα-
νάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων φρού-
των και λαχανικών έχει συσχετιστεί με 
μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 

του πνεύμονα, στομάχου, παχέος εντε-
ρού και στόματος. Πολλά συστατι-
κά των φρούτων και λαχανικών έχουν 
μελετηθεί για την επίδρασή τους στο 
καρκίνο χωρίς να έχει ξεχωρίσει ένα 
μαγικό συστατικό. Οπόταν απολαύστε 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ φρούτων και λαχανικών για 
να επωφεληθείτε στο μέγιστο! Γεμίστε 
το μισό πιάτο σε κάθε γεύμα με λαχα-
νικά και εντάξετε το φρούτο στα ενδιά-
μεσα γεύματα, ή και στο πρόγευμα.

Όσπρια και Ολικής Άλεσης Προϊόντα:
Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες 
έχουν συσχετιστεί με πιθανή μείωση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου γύρω 
στο 20%. Τα όσπρια εκτός από φυτικές 
ίνες είναι καλή πηγή πρωτεΐνης χω-
ρίς λιπαρά. Εντάξετε τα όσπρια στη δι-
ατροφή σας τουλάχιστο 2-3 φορές τη 
βδομάδα και τα προϊόντα ολικής άλε-
σης (προϊόντα βρώμης, κριθάρι, σιτάρι 
κτλ) καθημερινά.

Μειώστε το κρέας κυρίως το κόκκινο 
κρέας (χοιρινό, βοδινό και αρνί), κα-
πνιστό κρέας (συσχέτιση με καρκίνο 
στο παχύ έντερο), επεξεργασμένο κρέ-
ας χαμ, λουκάνικα κτλ) όπως και πα-
στά ψάρια(συσχέτιση με ρινοφάρυγ-
γα).  Παρόλο που τα αποτελέσματα των 
ερευνών δεν είναι συστηματικά και η 
συσχέτιση της υψηλής κατανάλωσης 
κρέατος με τα διάφορα είδη καρκίνων 
χαρακτηρίζεται ως πιθανή,συστήνε-
ται  μειωμένη κατανάλωση.Εντάξετε το 
ψάρι τουλάχιστο 2 φορές τη βδομάδα 
στη διατροφή σας και εκμεταλλευτείτε 
τη ψηλή περιεκτικότητα του σε ω-3 λι-
παρά οξέα.

Αποφύγετε το ψήσιμο του κρέατος στα 
κάρβουνα: Η ξεροψημένη κρούστα που 
δημιουργείται είναι πλούσια στην καρ-
κινογόνα ουσία ετεροκυκλικά αμινοξέα 
(heterocyclicamines). Σύμφωνα με με-
λέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of 
Food Science, 2011, η προσθήκη δεν-
δρολίβανου ή κιτρινόριζας (turmeric) 
σε μπιφτέκια που ψήνονται στα κάρ-
βουνα μπορεί να μειώσει κατά 40% τις 

συγκεκριμένες καρκινογόνες ουσίες. 
Μία άλλη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
American Journal of Clinical Nutrition  
τον Μάιο του 2010, έδειξε πως προσθή-
κη του μίγματος από αλεσμένο γαρύφαλ-
λο, κανέλλα, ρίγανη, τζιντζερ, μαύρο πι-
πέρι, πάπρικα, σκόρδο, και δενδρολίβα-
νο  στο κρέας μείωσε τις καρκινογόνες 
αυτές ουσίες κατά 70%.

Αλάτι: Σε χώρες όπου καταναλώνουν 
πολλά τρόφιμα με συντηρητικό το αλά-
τι όπως τα ξιδάτα, τουρσί, παρατηρή-
θηκαν αυξημένα επίπεδα καρκίνων του 
στομάχου και ρινοφάρυγγα. Παρόλα 
αυτά, δεν αποδείχτηκε ότι η προσθήκη 
αλατιού στο φαγητό επηρεάζει το κίν-
δυνο για καρκίνο. Εισήγησή μου είναι 
να διαβάζετε τις πινακίδες τροφίμων 
για να αποφεύγετε μεγάλες ποσότητες 
τροφών πλούσιων σε αλάτι. Όλοι,συ-
μπεριλαμβανομένων και των παιδιών, 
συστήνεται να καταναλώνουν λιγότε-
ρο από 2300 μιλλιγραμάρια (mg) αλα-
τιού (=1 κουταλάκι) ημερησίως. Άτο-
μα 51 χρονών και άνω, άτομα υπερτα-
σικά, με διαβήτη ή με χρόνιες ασθένει-
ες ήπατος συστήνεται να καταναλώνουν 
1500mg ημερησίως.

Αλκοόλ: Τα στοιχεία δείχνουν μία πει-
στική συσχέτιση κατανάλωσης μεγάλης 
ποσότητας αλκοόλ με διάφορα είδη 
καρκίνων όπως στόματος, φάρυγγα, 
λάρυγγα, οισοφάγου, μαστού και εντέ-
ρου. Ανεξάρτητα από το είδος του αλ-
κοόλ που θα καταναλώσετε, περιορί-
στε την ποσότητα σε 1 μερίδα για της 
γυναίκες και 2 για τους άντρες (1 με-
ρίδα=3.5oz κρασί ή 1.5 oz σκληρό ποτό 
όπως ουίσκι).

Συμπληρώματα Διατροφής: Αυξη-
μένη κατανάλωση φρούτων και λα-
χανικών έχει αποδεικτή προστα-
τευτικός παράγοντας για κάποια 
είδη καρκίνων παρόλα αυτά έρευ-
νες με συμπληρώματα όπως Βι-
ταμίνη Ε, Γ αλλά ακόμη και με φυ-
τοχημικά ή β-καροτίνη δεν απο-
δ ε ί χ τ η κ α ν  ν α  έ χο υ ν  ε π ί δ ρ α σ η .

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΣΥΜΜΑΧΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 



αστυνομικάχρονικά 51

Αντίθετα, αυξημένη δοσολογία β-κα-
ροτίνης σε συμπλήρωμα αύξησε το κίν-
δυνο καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα 
υψηλού κινδύνου. Η καλύτερη πηγή 
θρεπτικών συστατικών κατά του καρκί-
νου είναι η ποικιλία θρεπτικών τροφών.

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
 
-  Καθημερινή κατανάλωση σόγιας 
    από μικρή ηλικία (φασόλια σόγιας, 
    τόφου κτλ): πρέπει να αποφεύγεται
    η συχνή χρήση της από άτομα που 
    παίρνουν φάρμακα αντι-οιστρογόνα 
    και θυροξίνη

-  Ελαιόλαδο (ανάγκη για περισσότερες
    μελέτες) παρθένο ή extra παρθένο 
    πρέπει να αποθηκεύεται σε σκοτεινό 
    μέρος για προστασία των αντιοξιδο-
    τεικών ιδιοτήτων 
-  Πράσινο τσάι περιέχει 3 φορές
    περισσότερες κατεχίνες από το μαύ-
    ρο τσάι, επίσης περιέχει πολύφαινό-
    λες και φλαβονοειδή
-  Μούρα (φράουλες, βατόμουρα,
    κεράσι) μελετήθηκαν για προστασία 
    από καρκίνο των πνευμόνων και
    οισοφάγου λόγω κυρίως της ψηλής 
    περιεκτικότητας σε φλαβονοειδή
-  Λιναρόσπορος - φυτοοιστρογόνα και 
    ω-3 λιπαρά: πρέπει να αποφεύγεται 
    συχνή χρήση τους από άτομα που 
    παίρνουν ασπιρίνη 

-  Σταφύλι είναι πλούσιο σε πολυφαι-
    νόλες και resveratrol- σταφύλι με τη 
    φλούδα είναι πιο πλούσιο παρά στα-
    φίδες αποξηραμένες ή μαρμελάδα 
    σταφυλιού 
-  Ντομάτες - λυκοπένη απορροφάται 
    καλύτερα όταν καταναλώνεται με
    λίπος πχ ελαιόλαδο.

     
Κάτια Κυριάκου, MS, RD

Κλινική Διαιτολόγος
Χαλκάνωρος 7 διαμ 109

Δάλι-Λευκωσία 
www.nutritionmatters.cy.net

katiakp@cy.net

Κάτια Κυριάκου, MS, RD
Κλινική Διαιτολόγος
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς αλήθεια ορίζεται το ηλεκτρονικό έγκλημα; Έχουν γίνει 
πολλές προσπάθειες. Η «Forester and Morrison» το 1994 
το προσδιόρισε ως «μια εγκληματική πράξη στην οποία ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως το κυριότερο 
μέσο τέλεσής της».

Όμως είναι τόσο απλό; Όχι, σύμφωνα με μια άλλη, τριπλή 
αυτή τη φορά προσέγγιση (Αγγέλης, 2000) η οποία ορίζει το 
ηλεκτρονικό έγκλημα ως εξής:

   Α. Μια νέα μορφή εγκλήματος που διαπράττεται με τη
        χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
   Β. Μια παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων εγκλημάτων,
        τα οποία διαπράττονται με υπολογιστές.
   Γ. Μια εγκληματική πράξη στην εκδήλωση της οποίας
       συμμετέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο ένας
       ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Σίγουρα το βασικό συστατικό για ένα επιτυχημένο ή μη 
ηλεκτρονικό έγκλημα δεν είναι άλλο από τον ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή ή μία συσκευή ηλεκτρονικής επεξεργα-
σίας δεδομένων γενικότερα όπως είναι τα smartphone, 
τα tablet κ.ά.

Μια τέτοια συσκευή είτε αποτελεί στόχο μιας επίθεσης, είτε 
μέσο για τη διάπραξη μιας επίθεσης, είτε ακόμα να είναι το βο-
ηθητικό μέσο για τη διάπραξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Υπάρχουν πολλές, διαφορετικές και εξίσου επικίνδυνες, 
καθεμιά για διαφορετικό λόγο.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
(HACKING ΚΑΙ CRACKING)

Αφορούν στην παράνομη πρόσβαση σε μεμονωμένους ή 
σε δίκτυα υπολογιστών. Σκοπός είναι η πρόκληση ζημιάς 
(Hacking) ή το οικονομικό όφελος (Cracking).

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Γίνονται για την εξάντληση των πόρων ενός υπολογιστή ή ενός 
συστήματος έτσι ώστε να αδυνατεί να εξυπηρετήσει άλλους 
υπολογιστές. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται η διακοπή 
τουλάχιστον μίας σημαντικής υπηρεσίας που προσφέρεται από 
έναν ή περισσότερους διακομιστές, επιφέροντας έτσι ανυπολό-
γιστη ζημιά και ταλαιπωρία σε οργανισμούς και πελάτες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΟΥΜΕ 
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Θεόφιλος Κουτρουμάνης
Copywriter, Marketway/Publicis

ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Πρόκειται για προγράμματα που φτιάχνονται ειδικά για να 
προκαλέσουν ζημιά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με 
σκοπό την υποκλοπή, τη διαγραφή ή την αλλοίωση δεδομέ-
νων και προγραμμάτων. Το κακόβουλο λογισμικό το συναντά-
με με τη μορφή Ιού (virus), Σκουληκιού (worm), και Δούρει-
ου Ίππου (Trojan Horse).

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (SPAM)

Αφορά στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε μεγάλη 
ποσότητα. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για διαφημιστικά μη-
νύματα που στέλνονται συνεχώς με αποτέλεσμα ο λήπτης να 
ενοχλείται με πληροφορίες που δεν τον ενδιαφέρουν.

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Προπαγάνδα, χιούμορ ή και προσβολή είναι ο σκοπός αυτών 
των επιθέσεων που γίνονται σε ιστοσελίδες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ (PHISING)

Με το ηλεκτρονικό ψάρεμα γίνεται προσπάθεια συλλογής 
προσωπικών πληροφοριών όπως είναι αριθμοί πιστωτικών 
καρτών, κωδικοί πρόσβασης (passwords) κ.λπ. έτσι ώστε 
να  χρησιμοποιηθούν σε παράνομες δραστηριότητες. Οι 
επιθέσεις αυτές γίνονται συνήθως με την αποστολή email 
όπου ο παραλήπτης παραπλανάται προδίδοντας συνήθως    
ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα. 
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ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πρόκειται για την αναπαραγωγή προγραμμάτων (software) 
που προστατεύονται με πνευματικά δεδομένα, με σκοπό 
τη διάθεση τους στο κοινό χωρίς τη συναίνεση του δημι-
ουργού τους.

ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ενδεχομένως όλοι να έχουμε λάβει κάποιο email από τη Νιγη-
ρία που μας πληροφορεί για κάποια μεγάλη κληρονομιά ενός 
συγγενή μας που δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Πολλές επί-
σης απάτες συντελούνται με τη χρήση πιστωτικών καρτών.

ΚΛΟΠΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ό,τι ακριβώς λέει. Πρόκειται για την υποκλοπή στοιχείων 
της ταυτότητάς μας με σκοπό  τη χρήση τους για παράνο-
μες δραστηριότητες. 

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η πιο γνωστή μέθοδος εξαφάνισης χρημάτων που προέρχονται 
από κάθε λογής παράνομες δραστηριότητες όπως είναι ο μεγά-
λος αριθμός προϊόντων που αγοράζονται από το διαδίκτυο.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η διακίνηση φωτογραφιών και βίντεο με πορνογραφικό περι-
εχόμενο όπου πρωταγωνιστούν παιδιά αποτελεί μάστιγα στην 
εποχή μας. Είναι μία από τις χείριστες μορφές ηλεκτρονικού 
εγκλήματος η οποία, σχεδόν καθημερινά, απασχολεί τα Μ.Μ.Ε. 
και τις διωκτικές αρχές.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αφορά στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύ-
ων με σκοπό την τέλεση κάποιας τρομοκρατικής επίθεσης.

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
(CYBERBULLING)

Σε αυτήν την περίπτωση οι Η/Υ, τα κινητά τηλέφωνα αλλά και 
άλλα μέσα χρησιμοποιούνται για στον εκφοβισμό, την απειλή 
και τον εκβιασμό θυμάτων για οικονομικούς λόγους ή και για 
την επίλυση προσωπικών διαφορών.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προληπτικά μέτρα προστασίας πρέπει πάντα να λαμβάνονται 
από τους χρήστες Διαδικτύου, διότι οι κίνδυνοι από ιούς, πα-
ράνομες εισβολές και υπερβολικές χρεώσεις σε τηλεφωνι-
κούς λογαριασμούς είναι συχνότατοι.

Κατά προτίμηση, ο χρήστης  που εισέρχεται στο Διαδίκτυο 
από dial up σύνδεση θα πρέπει να κλείνει με κωδικό που 
θα προμηθευτεί από τον πάροχο τηλεφωνίας του τις εξερ-
χόμενες διεθνείς κλήσεις, καθόσον υπάρχει ο κίνδυνος του  
dialer (κώδικας που συνδέει τον Η/Υ του χρήστη σε I.S.P. 
της αλλοδαπής  με αποτέλεσμα την υπερβολική τηλεφωνι-
κή χρέωση του). Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει εγκα-
ταστήσει προγράμματα για την προστασία από ιούς και ηλε-
κτρονικές επιθέσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

    -  Τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο
        πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.
    -  Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με αγνώστους 
        που μπορούν να τα βλάψουν.
    -  Τα παιδιά υπόκεινται σε πιέσεις από τις έμμεσες αλλά 
        επιβλητικές διαφημίσεις στο Διαδίκτυο.
    -  Τα παιδιά μπορούν να εθιστούν στη χρήση του Διαδικτύου
        και έτσι κινδυνεύουν να παραμελήσουν τις κοινωνικές 
        τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις, 
       τα παιχνίδια τους με φίλους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

    -  Εξηγείτε στους γονείς σας τις εμπειρίες σας κατά την 
        περιπλάνησή σας στο Διαδίκτυο.
    -  Πάντα να μιλάτε στους γονείς σας ή σε κάποιον ενήλικα

        για εικόνες ή κείμενα που βρήκατε στο Διαδίκτυο και 
        σας ανησυχούν ή σας φοβίζουν.
    -  Διαφυλάσσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
        Ποτέ  μην δίνετε το όνομα σας, την διεύθυνση σας,
        την διεύθυνση και το όνομα του σχολείου σας,
        το τηλέφωνο σας, φωτογραφίες σας σε αγνώστους που 
        συναντάτε στο Διαδίκτυο ακόμη και αν σας το ζητήσουν.
    -  Κρατάτε τον κωδικό εισόδου στον υπολογιστή
        σας μυστικό. Είναι σαν το κλειδί του σπιτιού σας
        που δεν θα το δανείζετε σε κανέναν.
    -  Μόνο με την άδεια και την παρουσία των γονιών σας 
        μπορείτε να συμφωνήσετε να συναντήσετε κάποιον/
        κάποια που γνωρίσατε στο Διαδίκτυο.
    -  Προσέχετε όταν μιλάτε διαμέσου chatroom ή e-mail. 
        Διακόψτε τη συνομιλία όταν κάποιοι σας κάνουν
        να νιώθετε άβολα.
    -  Μην εμπιστεύεστε ότι διαβάζετε στο Διαδίκτυο.
        Μάθετε να βλέπετε το περιεχόμενο με κριτικό μάτι.

Θεόφιλος Κουτρουμάνης
Copywriter, Marketway/Publicis
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

    -  Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε χώρους όπως 
        το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. 
    -  Ασχοληθείτε με τον τρόπο που δουλεύει το Διαδίκτυο 
        και αφιερώστε χρόνο να περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά 
        σας στον Κυβερνοχώρο και μάθετε από αυτά.
    -  Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενήμερα,
        ότι πρέπει να ανησυχούν για αγνώστους που συναντούν 
        μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
    -  Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα παιδιά
        χρησιμοποιούν τα chatrooms (δωμάτια συνομιλίας),
        χωρίς την επίβλεψη σας. 
    -  Μην αφήσετε τα παιδιά σας να συναντήσουν κάποιον
        που γνώρισαν μέσω του Διαδικτύου χωρίς να είστε
        και εσείς μαζί.

   

    -  Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιμούν
        τις ιστοσελίδες που εσείς θέλετε και όχι αυτές που
        θεωρείτε ανάρμοστες.
    -  Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας κάποιο λογισμικό 
        φίλτρο που απαγορεύει την προσπέλαση σε
        συγκεκριμένες σελίδες του Διαδικτύου.
    -  Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια του
        Διαδικτύου. Συζητώντας τους μελλοντικούς κινδύνους 
        μέσω του Διαδικτύου με τα παιδιά χρειάζεται να δείξετε 
        ευαισθησία και έγνοια έτσι ώστε να κατανοήσουν και
        τα ίδια τους κινδύνους.
    -  Γνωρίστε ποιους πρέπει να ενημερώσετε και εν ανάγκη 
        να καταγγείλετε σε περίπτωση που συναντήσετε
        βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Ένα φίλτρο είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο μπορεί 
να αποκλείσει την προσπέλαση σε τόπους του Κυβερνο-
χώρου με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.

Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου εξαρτάται από την επι-
νοητικότητα του λογισμικού καθώς και από το πόσο ανανεω-
μένες είναι οι λίστες με τους απαγορευμένους τόπους. 

Διαφορετικά φίλτρα είναι αποτελεσματικά στο να απο-
κλείουν την πρόσβαση σε τόπους με διαφορετικό περιε-

χόμενο. Για παράδειγμα, κάποιο φίλτρο μπορεί να είναι 
πιο αποτελεσματικό στο να αποκλείει την πρόσβαση 
σε τόπους με πορνογραφικό περιεχόμενο, ενώ κάποιο 
άλλο να είναι πιο αποτελεσματικό σε περιεχόμενο με 
βία η ρατσισμό.

Κάποιοι από τους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ έχουν 
ήδη εγκαταστήσει λογισμικά φίλτρα στις υπηρεσί-
ες τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση άλλων φίλτρων.

Θεόφιλος Κουτρουμάνης
Copywriter, Marketway/Publicis
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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΚΛΟΠΙΜΑΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Στις 9 Ιουλίου, 2014 κλάπηκε το αυτοκίνη-
το του υιού μου, το οποίο ήταν σταθμευ-
μένο δίπλα από το γυμνάσιο Διανέλλου και 
Θεοδότου στη Λευκωσία.  Αμέσως επικοι-
νωνήσαμε με την Αστυνομία και εντός λί-
γων λεπτών έφτασαν στη σκηνή ο Υπαστυ-
νόμος Ιωάννης Γιωρκάτζιης και ο Α/Λοχί-
ας 829 Δώρος Ευστρατίου.  Τα συγκεκριμέ-
να μέλη, μας αντιμετώπισαν με επαγγελμα-
τισμό και ευγένεια και γνωστοποίησαν αμέ-
σως την κλοπή του οχήματος παγκύπρια, 
μέσω ασυρμάτου. 

Εντός δύο ημερών το όχημα εντοπίστηκε στη 
Λεμεσό, απ’ όπου και το παραλάβαμε.

Με την επιστολή αυτή θέλω να εκφράσω θερ-
μές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη, από εμέ-
να προσωπικά αλλά και από τον υιό μου προς 
τους συγκεκριμένους αστυνομικούς, οι οποίοι 
αποτελούν τιμή για το Αστυνομικό Σώμα. 

Πιστεύω ότι η Αστυνομική μας Δύναμη 
εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά της, χάρη 
στην ευσυνειδησία, τον επαγγελματισμό και 
την αφοσίωση αριθμού μελών της, όπως τα 
πιο πάνω μέλη σας. 

Με εκτίμηση, 
Αλέξανδρος Χριστοδούλου

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σχετικά με τη διάρρηξη η οποία έγινε στην 
οικία μου στις 24/05/14, στο Παλιομέτοχο, 
όπου οι διαρρήκτες απέσπασαν από 
την οικία μου κοσμήματα και τιμαλφή 
χρηματικής και συναισθηματικής αξίας για 
εμένα και την οικογένειά μου, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω θερμά τους Αστυνομικούς 
της Μονάδας Άμεσης Δράσης, καθώς και 
του Αστ. Σταθμού Κοκκινοτριμιθιάς για την 
άμεση επέβασή τους στο συμβάν και τη 
σύλληψη των διαρρηκτών / δραστών το ίδιο 
βράδυ, λίγη ώρα μετά τη διάρρηξη.

Ευχαριστίες στους:
-   Λοχία 1012 Μιχάλη Παυλίδη (Μ.Μ.Α.Δ.)
-    Ε/Αστυφ. 5912 Ανδρέα Δημτηρίου 
     (Μ.Μ.Α.Δ.)
-    Ε/Αστυφ. 5026 Φειδία Χριστοδούλου 
     (Μ.Μ.Α.Δ.)
-    Ε/Αστυφ. 5719 Μάριο Παστού (Μ.Μ.Α.Δ.)
-    Αστυφ. 87 Παναγιώτη Χατζηγιακουμή
     (Αστ. Στ. Κοκκινοτριμιθιάς)

Αισθάνθηκα μεγάλη υπερηφάνεια  ως πρώ-
ην αστυνομικός, γνωρίζοντας πως χωρίς 
την καίρια επέμβαση και αμεροληψία των 
εν λόγω Αστυνομικών δεν θα μπορούσα-
με να είχαμε βρει τα κλοπιμαία, ούτε και θα 
μπορούσαμε να παραπέμψουμε στη Δικαιο-
σύνη τους διαρρήκτες.

Με εκτίμηση, 
Ανδρέας Ξενοφώντος 
Συνταξιούχος Αστυνομικός

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗ Λ. & Ν.Α. 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία στις 02/08/14, εκδήλωση με τίτ-
λο «Ναυτικό Σάββατο», που διοργα-
νώθηκε από τον Δήμο Πόλεως Χρυ-
σοχούς, σε συνεργασία με τη Λιμενική 
και Ναυτική Αστυνομία και το Ναυτικό 
Όμιλο Πόλης.

Στην εκδήλωση υπήρχε πλούσιο καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή 
της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας και 
του Χορευτικού Συγκροτήματος του Δή-
μου Πόλης. Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης έγινε, επίσης, ξενάγηση των επι-
σκεπτών στις ακάτους της Λιμενικής και 
Ναυτικής Αστυνομίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκ-
δήλωσης επιτρέψετέ μου να εκφρά-
σω τις θερμές μου ευχαριστίες προς 
το Αρχηγείο Αστυνομίας και τη Λιμε-
νική Αστυνομία, τόσο για την πρόθυ-
μη ανταπόκριση και στήριξη στη δι-
οργάνωση της εκδήλωσης με τη συμ-
μετοχή της Φιλαρμονικής της Αστυνο-
μίας, όσο και στην εκπροσώπηση του 
Αρχηγείου Αστυνομίας με την παρου-
σία του Βοηθού Αρχηγού, κ. Λάμπρου 
Θεμιστοκλέους και του Διοικητή της 
Λ.&Ν.Α., κ. Πανίκου Αντωνίου.

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνερ-
γασίας και της στήριξης του Δήμου από 
την Αστυνομία Κύπρου στην πραγματο-
ποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων, καθώς 
εκδηλώσεις όπως αυτή αποδεικνύουν 
έμπρακτα την άριστη συνεργασία που 
υπάρχει μεταξύ των τοπικών αρχών και 
της Αστυνομίας, αναδεικνύοντας ταυτό-
χρονα το κοινωνικό πρόσωπο της Δύνα-
μης, γεγονός που αναμφισβήτητα οδη-
γεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέ-
δωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας των πολιτών. 

Με εκτίμηση 
Άγγελος Γεωργίου
Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς
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ASSISTANCE
TO HMS DIAMOND

I am writing to thank you and your staff 
for all the assistance provided to HMS DI-
AMOND since February.  We have enjoyed 
our time in Limassol and we leave the 
island of Cyprus with a safe and secure 
Ship’s Company.

When alongside my Ship’s Company are 
looking for a time to relax after a stress-
ful period at sea and the importance of 
feeling safe in your surroundings cannot 
be underestimated in contributing to this.  
The low crime we have encountered, the 
security you have provided and the help-
fulness of your officers in quickly expedit-
ing any issues that have arisen is a credit 
to yourself and your staff.

The Ship leaves full of enjoyable memo-
ries of life in Cyprus and I am pleased 
to say that many of the Ship’s Company 
would look forward to returning to the is-
land in the future.

As our program ends in this part of the 
world, I thank you once again for all the 
assistance you have provided to DIAMOND 
that in turn has contributed to her opera-
tions being a success. 

A R Ingham
Commander Royal Navy
Commanding Officer

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες, τόσο τις 
προσωπικές μου όσο και των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και 
του προσωπικού της Πολιτιστικής και Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, για την 
άψογη συνεργασία μας με την Αστυνομία 
Κύπρου, στη διοργάνωση της διάλεξης με 
την Επιτροπή Υγείας Διαφώτισης και Πρό-
ληψης του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε 
με εξαιρετική επιτυχία στις 26/05/14 στο 
Δημοτικό Μέγαρο.

Η συμμετοχή σας, καθώς και η παρουσία-
ση του θέματος, συνέβαλαν στην πληροφό-
ρηση των νέων και ενηλίκων δημοτών μας. 
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο που 
επιτελείτε. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
Δρ. Κώστας Πέτρου 
Δήμαρχος Αγίου Δομετίου

39Η ΠΟΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΣ

Παρακαλώ δεχθείτε τις ολόθερμες ευχα-
ριστίες και την ευγνωμοσύνη του Προέ-
δρου και των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, αλλά και όλων μεάς που ερ-
γαζόμαστε στον Αντικαρκινικό Σύνδε-
σμο Κύπρου, για την ευγενική σας χει-
ρονομία να συγκεντρώσετε και να παρα-
δώσετε στο Σύνδεσμό μας το ποσό των 
€532, με την ευκαιρία της 39ης Πορείας                        
Χριστοδούλας, 2014.

Οι εισφορές στον Αντικαρκινικό Σύν-
δεσμο Κύπρου, χρησιμοποιούνται για 
την προσφορά δωρεάν φροντίδας και 
υπηρεσιών σε ασθενείς με καρκίνο 
στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντί-
δας ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ, στην Υπηρεσία 
Ημερήσιας Φροντίδας Ασθενών, στην 
Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
και για την προαγωγή έργων και προ-
γραμμάτων για την κατανόηση, θερα-
πεία, τη διαφώτιση, την πρόληψη και 
την επιμόρφωση για την καταπολέμη-
ση του καρκίνου.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη χειρο-
νομία σας, η οποία εκτιμάται τα μέγιστα.

Με εκτίμηση, 
Ανδρέας Αθανασιάδης
Συντονιστής Πορείας Χριστοδούλας
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Λοχίας 2248 Χαράλαμπος Νίττης έχει προ-
σφέρει μόσχευμα μυελού των οστών στις 
19/06/14 σε ασθενή που πάσχει από λευχαιμία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. 
Νίττη για την αλτρουιστική του πράξη που ως 
αποτέλεσμα έχει δώσει την ελπίδα  ζωής σε 
κάποιο πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Είναι μεγάλη μας τιμή που τον είχαμε στο αρ-
χείο μας και μεγάλη η χαρά μας όταν άνθρω-
ποι όπως ο κ. Νίττης αποδεικνύουν περίτρα-
να ότι ο εθελοντισμός υπάρχει ακόμα.

Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε και εσάς που συμβάλατε έτσι ώστε 
ο κ. Νίττης να προχωρήσει με ευκολία στη δι-
αδικασία αυτή, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα 
από το χώρο εργασίας του.

Ελπίζουμε ότι και άλλες υπηρεσίες θα ακο-
λουθήσουν το παράδειγμά σας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη στήριξη και 
την κατανόησή σας. 

Με εκτίμηση, 
Ανίτα Κουμουλή
Υπεύθυνη Αρχείου 

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

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

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ

Με αφορμή το πέρας της πιο πάνω υπόθε-
σης, επικοινωνώ μαζί σας για να σας εκφρά-
σω την ικανοποίησή μου για τη συνεργασία 
που είχα με τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών Πάφου, από την πρώ-
τη στιγμή που ήρθε στα χέρια μου η υπόθε-
ση μέχρι την διεκπεραίωσή της στο Κακουρ-
γιοδικείο Πάφου.

Όλα τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. που εμπλέκονται 
στην υπόθεση, με προθυμία ανταποκρίθη-
καν στις εκκλήσεις μου για συνεργασία και 
ανταλλαγή απόψεων για τον καλύτερο χειρι-
σμό της υπόθεσης επ’ ακροατηρίω, με απο-
τέλεσμα όλη η μαρτυρία που προσκόμισε η 
Δημοκρατία να γίνει αποδεκτή από το Δικα-
στήριο, παρόλη τη μαχητικότητα της Υπερά-
σπισης.
Παρακαλώ όπως δεχθείτε τα συγχαρητήριά 
μου για την ικανότητα, τον επαγγελματισμό, το 
αίσθημα καθήκοντος και την προθυμία αντα-
πόκρισης και συνεργασίας που έχουν επιδεί-
ξει τα πιο πάνω πρόσωπα. 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 
Ανδρέας Χατζηκύρου 
Δικηγόρος της Δημοκρατίας 
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

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

ΚΛΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ

Διά μέσου της επιστολής μου θα ήθελα να 
εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Αστυ-
νομική Δύναμη Κύπρου και συγκεκριμένα 
στους δύο Αστυφύλακες του ΤΑΕ Λάρνακας 
Α/Λοχία 1344 Ανδρέα Λουκά και Αστυφ. 1150 
Γιάννο Ιωάννου.  Οι συγκεκριμένοι Αστυφύλα-
κες εκτελούσαν με απαράμιλλο ζήλο και επι-
μέλεια τα καθήκοντά τους, δείχνοντας υψηλό 
επαγγελματικό επίπεδο. 

Με εκτίμηση, 
Έλενα Αυξεντίου

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και 
σας ευχόμαστε οικογενειακή ευτυχία και 
κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι Τοπικές Επιτροπές Πολυτέκνων Αγ. Βαρ-
βάρας, Αλάμπρας, Αναλυόντα, Δαλίου, Λυ-
μπιών, Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Πέρα Χω-
ριού, Σιας, Τσέριου, με την Επαρχιακή Επι-
τροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας, σας ευχα-
ριστεί θερμά για την ευγενή καλοσύνη που 
είχατε να παραχωρήσετε δωρεάν την ορ-
χήστρα της Φιλαρμονικής της Αστυνομί-
ας, για την πραγματοποίηση της 1ης Περι-
φερειακής Χοροεσπερίδας, που έγινε στις 
13/08/14 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Με εκτίμηση, 
Βιβή Βαλιαντή 
Πρόεδρος 
Κώστας Κωνσταντίνου
Γραμματέας
Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 
Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας 
εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για 
τη μεγάλη σας προσφορά με την παραχώρηση 
της Ορχήστρας της Αστυνομίας Κύπρου στην 
εκδήλωσή μας, που πραγματοποιήθηκε στο 
«Φαράγγι της Κακκαρίστρας» στις 09/09/14.

Τόσο η ορχήστρα της Αστυνομίας όσο και η 
δημοτική χορωδία Λατσιών έδωσαν το καλύ-
τερο των δυνατοτήτων τους και παρουσίασαν 
ένα ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάτω από 
το φως της πανσέληνου. 

Ευελπιστούμε σε συνεχή συνεργασία μαζί σας. 

Με εκτίμηση, 
Δρ. Μιχάλης Σωκράτους 

Δημοτικός Γραμματέας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Allow me to express my sincere thanks 
for the Cyprus Police Band’s participation 
at yesterday evening’s celebration of the 
723rd Anniversary of Switzerland at The 
Sporting Club. 

It is indeed a pleasure for me and all 
my guests to enjoy the Band’s varied 
repertoire on this auspicious occasion. 

Yours Sincerely, 
Gabriela Nutzi Sulpizio
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Επιμέλεια Αστυφύλακας Ελένη Κωνσταντίνου 
Γραφείο Τύπου, Αρχηγείου ΑστυνομίαςΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΓΧΩΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΆΤΩΣΕ ΤΗ ΔΑΝΙΑ
 

Η νευρικότητα ενός νεαρού άνδρα που διά-
βαζε ένα βιβλίο για την τρομοκρατία μέσα 
σε ένα τρένο που κατευθυνόταν στην Κο-
πεγχάγη οδήγησε σε…ανθρωποκυνηγητό 
από τις αστυνομικές αρχές που αναζητού-
σαν μανιωδώς τον «επίδοξο τρομοκράτη», 
μέχρι να ανακαλύψουν τελικά ότι επρόκειτο 
για έναν στρεσαρισμένο φοιτητή που πήγαι-
νε να δώσει εξετάσεις.

«Εάν δείτε τον άνδρα που, σύμφωνα με 
έναν μάρτυρα, έχει ύποπτη συμπεριφορά, 
επικοινωνήστε με την αστυνομία», ανέφερε 
το πρωί μέσω του Twitter η αστυνομία της 
Δανίας. Δόθηκαν μάλιστα στη δημοσιότητα 
τρεις φωτογραφίες του «υπόπτου», τραβηγ-
μένες από κάμερα ασφαλείας.

Λίγο αργότερα, η τυχαία ανακάλυψη μιας 
ξεχασμένης βαλίτσας σε μια πλατεία της 
Κοπεγχάγης προκάλεσε πανικό αλλά και 
την ευρεία κάλυψη του θέματος από τα το-
πικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος άνδρας είχε «μεσανατολίτι-
κα χαρακτηριστικά, μαύρα μαλλιά και πυ-
κνά γένια». Μετά από έξι ώρες αναζήτησης 
η αστυνομία παραδέχτηκε τελικά ότι δεν 
υπήρχε καμία αστυνομική απειλή και ότι 
ο «μεσανατολίτης» ήταν απλώς ένας φοι-
τητής, αγχωμένος από το διαγώνισμα που 
επρόκειτο να γράψει.

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
Λένε πως ο διαδικτυακός «χώρος» εί-
ναι ένας μικρόκοσμος της πραγματικότη-
τας. Οι αναρτήσεις σας στο ίντερνετ και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούν 
στην ουσία και τον χαρακτήρα σας. Πώς θα 
σας φαινόταν αν ακόμα και η ευτυχία ήταν 

μεταδοτική και στο Διαδίκτυο; Την ώρα που 
τα θετικά συναισθήματα περνούν από τον 
έναν άνθρωπο στον άλλο, αμερικανοί επι-
στήμονες υποστηρίζουν πως τα αισιόδοξα 
μηνύματα στο Facebook «ταξιδεύουν» πιο 
μακριά από ότι οι δυσάρεστες αναρτήσεις.

Αφού ανέλυσαν περισσότερες από ένα δι-
σεκατομμύριο ανανεώσεις στο status χρη-
στών του Facebook, οι επιστήμονες συμπέ-
ραναν ότι οι θετικές δηλώσεις οδηγούσαν 
σε παρόμοιες δηλώσεις μεταξύ φίλων. Μά-
λιστα, κάθε αισιόδοξη ανάρτηση οδηγούσε 
κατά μέσο όρο στην παραγωγή 1,75 θετικών 
αναρτήσεων, ενώ κάθε αρνητική ανάρτηση 
απέφερε 1,29 αρνητικές αναρτήσεις.

Σύμφωνα με το techit.gr, ο James Fower, 
καθηγητής πολιτικών επιστημών από το 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, δήλωσε ότι 
«η έρευνά μας δείχνει πώς οι άνθρωποι 
επιλέγουν να συναναστρέφονται με εκεί-
νους που τους μοιάζουν και ότι μπορούν να 
επηρεάσουν τη συναισθηματική κατάσταση 
των φίλων τους».

ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΕΚΑΝΕ ΚΑΜΗΛΑ ΠΟΥ 
ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΣΙΡΚΟ
 
Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο θέα-
μα να βλέπει κανείς καμήλες να κυκλοφο-
ρούν αμέριμνες στη Νορβηγία. Για δεύτερη 
φορά μέσα σε 24 ώρες, μια καμήλα δραπέ-
τευσε από ένα περιοδεύον τσίρκο και πήρε 
τους δρόμους.

Η καμήλα με το όνομα Αλί δραπέτευσε από 
το σπίτι της στο τσίρκο Arnardo και εντο-
πίστηκε να βόσκει στο ίδιο ακριβώς ση-
μείο όπου είχε βρεθεί και την προηγούμε-
νη ημέρα.

Το τσίρκο έλαβε επιπλέον μέτρα ασφαλεί-
ας προκειμένου να μην κάνει και τρίτη από-
πειρα απόδρασης. Μάλιστα ο διευθυντής 
του δήλωσε πως προσέλαβε ακόμη έναν 
φύλακα για να την παρακολουθεί συνεχώς.

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΚΛΟΠΕΣ 
ΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΩΣ ΝΑ 
ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΣΑΣ ΑΝ ΤΟ ΚΛΕΨΟΥΝ
 
«Μπλόκο» από σήμερα στις κλοπές κινη-
τών, αφού πλέον ο κάτοχος του τηλεφώνου 
που έχει κλαπεί μπορεί να το «κλειδώνει» 
και να το κάνει άχρηστο για τον κλέφτη!

Με εντολή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων, όλες οι εται-
ρίες κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεω-
μένες να απενεργοποιούν μέσω του κωδι-
κού ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment 
Identity- Διεθνής Κωδικός Κινητών Τηλε-
φώνων), όλες τις συσκευές που δηλώνονται 
ως κλεμμένες.

Ο κωδικός ΙΜΕΙ περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο 
της συσκευής και αποτελεί την «ταυτότητα» 
κάθε συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, το κι-
νητό δεν θα μπορεί να μεταπωληθεί και δεν 
θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ούτε με άλλη 
κάρτα SIM.

Το μόνο που έχουν να κάνουν όσοι πέφτουν 
θύματα κλοπής του κινητού τους τηλεφώνου 
είναι να δηλώνουν στην αστυνομία ότι τους 
έκλεψαν το κινητό και στη συνέχεια να κά-
νουν αίτηση στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας 
όπου είναι συνδρομητές για απενεργοποίηση 
της συσκευής. Αφού γνωστοποιήσουν το IMEI 
της συσκευής και προσκομίσουν το αποδει-
κτικό της δήλωσης κλοπής στην αστυνομία, 
το κινητό θα «κλειδώνεται».

ΠΗΓΗ
www.ikypros.com
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