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Αγαπητοί αναγνώστες,
σε αυτή την ταραγμένη και ασταθή περίοδο που διανύει η
ανθρωπότητα, η διεθνής τρομοκρατία έχει αναμφίβολα
αναδειχθεί σε ένα φλέγον ζήτημα. Οι αποτρόπαιες τρομοκρα-
τικές επιθέσεις των τελευταίων χρόνων στην καρδιά της
Ευρώπης και αλλού, καταδεικνύουν την τεράστια σοβαρό-
τητα του ζητήματος και συνάμα την αναγκαιότητα να κατα-
πολεμηθεί εκ βαθέων και συλλογικά το φοβερό αυτό διεθνές
έγκλημα. Τα «Αστυνομικά Χρονικά» ανοίγουν σε αυτό το
τεύχος τον φάκελο «τρομοκρατία» και παρουσιάζουν τις διά-
φορες παραμέτρους του θέματος μέσα από συνεντεύξεις του
Εθνικού Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και Γενικού
Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
του Διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, καθώς και
του Υπεύθυνου του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρα-
τίας της Αστυνομίας Κύπρου.

Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών συνιστά κορυφαία προτεραι-
ότητα για την Αστυνομία. Πολλά και ενδιαφέροντα μας λέει
επί τούτου ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υ.ΚΑ.Ν., Αστυνόμος Β΄
Στέλιος Σεργίδης. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο δύσκολο
έργο που επιτελούν τα μέλη της Υπηρεσίας και τις ιδιαίτερα
σημαντικές επιτυχίες που έχει στο ενεργητικό της. Ειδική
αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει
η Υπηρεσία ούτως ώστε αρκετοί χρήστες να εισάγονται σε
θεραπευτικά κέντρα, καθώς επίσης και στις δρομολογούμε-
νες διαδικασίες για τροποποίηση της νομοθεσίας με στόχο να
αντιμετωπίζονται οι χρήστες ουσιών από το σύστημα ποινι-
κής δικαιοσύνης ως ασθενείς και όχι ως εγκληματίες.

Ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η Αστυνομία σε αυτό τον
στόχο, είναι και η πρόσφατη υπογραφή από τον Αρχηγό του
Σώματος, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, του Αναθεωρημένου
Πρωτοκόλλου συνεργασίας για παραπομπή νεαρών χρηστών
ναρκωτικών σε θεραπευτικά κέντρα, θέμα το οποίο επίσης
παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος.

Ακόμη, ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο, σε ένα έγκλημα που
διαπράχθηκε στον τόπο μας το 1972 και είχε συγκλονίσει την
κοινή γνώμη, αφού θύμα ήταν η Παραδείσα Παντελή, μια
νεαρή γυναίκα σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης
και θύτης ο σύζυγός της.

Φιλοξενείται επίσης μια ενδιαφέρουσα μελέτη ψυχολογικής
φύσεως που αφορά τα συναισθήματα θυμού και επιθετικότη-
τας σε συνάρτηση με την ανάπτυξη οδικής ταχύτητας, ενώ
στις μόνιμες στήλες της Αστυνομίας ο αναγνώστης έχει επί-
σης την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις πρόσφατες επιτυχίες
της Αστυνομίας καθώς και για αρκετές άλλες δραστηριότητες
στον τομέα της προληπτικής και κοινωνικής της δράσης.

Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ανανεώνουμε το ραντεβού
μας μαζί σας για το καλοκαίρι.

Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης

Τρομοκρατία

Η τρομοκρατία, αν και δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημέ-
νος ορισμός, αποτελεί γενικά τη συστηματική χρήση ή την
απειλή χρήσης βίας, από οργανωμένες ομάδες υποκινού-
μενες από πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα ιδεολογικά κίνη-
τρα, αλλά ακόμη και από κρατικούς μηχανισμούς, και
στρέφεται εναντίον ατόμων, ομάδων ή περιουσιών, με
απώτερο στόχο τις κυβερνήσεις από τις οποίες προσδο-
κούν κάποια αντίστοιχα οφέλη.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στον Μπαμπινιώτη η έννοια
τρομοκρατία παραπέμπει σε σειρά ενεργειών που αποσκο-
πούν στην επιβολή του τρόμου που μπορεί να ασκηθεί είτε
μέσω δολοφονιών, βομβιστικών ενεργειών, απειλών για
τρομοκρατία, αεροπειρατείες και άλλες εγκληματικές ενέρ-
γειες από μέρους ομάδων, οργανώσεων και μειονοτήτων
με στόχο να σπείρουν τον πανικό στο κοινό και σε κυβερ-
νήσεις, σκοπεύοντας την επίτευξη πολιτικών κυρίως στό-
χων. 

Η τρομοκρατία, βάσει ευρύτερης κοινωνιολογικής προσέγ-
γισης, αποσκοπεί σε κοινωνική αλλαγή και στην ανατροπή
του κατεστημένου και υποκινείται από θρησκευτικά και
ιδεολογικά κίνητρα.

Αναλογιζόμενοι τη σοβαρότητα του θέματος, καθώς επί-
σης και τους κινδύνους που ελλοχεύει μiα τρομοκρατική
επίθεση για το κοινό, την κοινωνία, την ίδια τη δημοκρατία,
φιλοξενείται στο παρόν τεύχος του περιοδικού «Αστυνο-
μικά Χρονικά» εκτενές αφιέρωμα στην τρομοκρατία.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει συνέντευξη του κ. Αντρέα Μυ-
λωνά, Εθνικού Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημό-
σιας Τάξης, ο οποίος αναφέρεται στην πολιτική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για πρόληψη και αντιμετώπιση της τρο-
μοκρατίας καθώς και στους μηχανισμούς αντιμετώπισής
της σε εθνικό επίπεδο.

Ακολουθεί συνέντευξη από τον κ. Χρήστο Ιακώβου, Διευ-
θυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, όπου αναλύεται
η δράση και η αποστολή της τρομοκρατικής οργάνωσης
ISIS και εξετάζεται ο ρόλος της Κύπρου στις τρέχουσες εξε-
λίξεις.

Τέλος, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Καταπολέμησης της
Τρομοκρατίας της Κυπριακής Αστυνομίας και στο έργο
που επιτελεί στον τομέα της πρόληψης της τρομοκρατίας. 

Αντρέας Μυλωνάς
Εθνικός Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης
(Ε.Σ.Α.Δ.) και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Έντονη η πολιτική δράση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για πρόληψη και αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας

H Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) μετά και τα πρό-
σφατα τρομοκρατικά
γεγονότα σε ευρωπαϊ-
κό έδαφος, έχει ανα-
πτύξει έντονη πολιτική
δράση και έχει προ-
ωθήσει την εφαρμογή
σημαντικών μέτρων για
την πρόληψη και αντι-
μετώπιση της τρομοκρα-
τίας στο πλαίσιο της δήλωσης της 12ης Φεβρουαρίου 2015
των Αρχηγών των κρατών μελών. 

Έχει δοθεί περισσότερη έμφαση στη λήψη μέτρων για αν-
τιμετώπιση του φαινομένου των «ξένων μαχητών» που
προέρχονται από τα κράτη μέλη. Ο όρος «ξένοι μαχητές»
αποδίδεται σε πολίτες τρίτων χωρών ή κρατών μελών (συ-
νήθως μουσουλμανικής καταγωγής) που δεν συμμετέχουν
στις συγκρούσεις, οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται και με-
ταβαίνουν στις ζώνες συγκρούσεων στο Ιράκ και στη
Συρία για να εκπαιδευτούν σε τρομοκρατικές πράξεις και
να πολεμήσουν στο πλάι τρομοκρατικών οργανώσεων.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά που είναι πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να επιστρέψουν στην
Ευρώπη και να συμμετάσχουν σε τρομοκρατικές πράξεις
σε κράτη μέλη.

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση γύρω
από το θέμα αυτό με τον ορισμό προτεραιοτήτων σε θέ-
ματα που αφορούν: 
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(α)  την αντιμετώπιση της επικοινωνιακής στρατηγικής των
τρομοκρατών, ειδικότερα στο διαδίκτυο, παρέχοντας
εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη για τη δημιουργία
αντιστάσεων και την προβολή θετικών μηνυμάτων.

(β)  την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας των
κρατών μελών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών
αρχών, τόσο στο πλαίσιο εντοπισμού ύποπτων προσώ-
πων, όσο και στη δίωξη των παρανομούντων, και

(γ)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες. 

Μερικά από τα μέτρα που λήφθηκαν ή που βρίσκονται σε
πορεία υιοθέτησης είναι τα ακόλουθα:

• Χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης
των κρατών μελών σε θέματα πρόληψης της ριζοσπα-
στικοποίησης, όπως το RΑΝ (Radicalization Awareness
Network) και η Συμβουλευτική Ομάδα για ανάπτυξη
στρατηγικής επικοινωνίας.

• Προώθηση της υιοθέτησης Οδηγίας για την ανταλλαγή
δεδομένων επιβατών (PNR - Passenger Name Record)
στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων περι-
λαμβανομένων και τρομοκρατικών πράξεων.

• Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ανταλ-
λαγή πληροφοριών για πυροβόλα όπλα.

• Επέκταση της νομοθεσίας για ανταλλαγή πληροφοριών
ποινικού μητρώου για πολίτες τρίτων χωρών.

• Εφαρμογή συστηματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύ-
νορα ακόμα και για ευρωπαίους πολίτες στις διαθέσιμες
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

• Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ορι-
σμό τρομοκρατικών αδικημάτων υπό το φως και του
Ψηφίσματος 2178(2014) των Ηνωμένων Εθνών και του
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης.

• Προώθηση συνεργασίας με εταιρείες μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για μεί-
ωση του τρομοκρατικού προπαγανδιστικού υλικού στο
διαδίκτυο.

• Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπο-
λέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

• Συνεργασία με τρίτες χώρες της Μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ), τα Βαλκάνια και την Τουρκία
μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
της ΕΕ και του Ευρωπαίου Συντονιστή της ΕΕ για την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση
των αντιτρομοκρατικών δομών των χωρών αυτών. 

Σημαντικό επίτευγμα είναι επίσης η σύσταση πρόσφατα
του νέου αντιτρομοκρατικού κέντρου στην Europol, το
οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τρομοκρα-
τίας και τη δημιουργία ειδικής μονάδας για αναφορά υλι-
κού τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο
(IRU-Internet Referral Unit). 

Μηχανισμοί αντιμετώπισης της τρομοκρατίας
σε εθνικό επίπεδο

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο εκάστοτε Γε-
νικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημό-
σιας Τάξης αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Αντι-
τρομοκρατικής Δράσης (Ε.Σ.Α.Δ.) ο οποίος συμβουλεύει
την κυβέρνηση σε θέματα χάραξης πολιτικής αντιμετώπι-
σης της τρομοκρατίας.

Υπό την καθοδήγηση του Ε.Σ.Α.Δ. αναπτύχθηκε η Εθνική
Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας η
οποία οριστικοποιήθηκε από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
και υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώ-
βριο του 2014.

Η Εθνική Στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες (πρό-
ληψη, προστασία, καταστολή, αντίδραση) και η υλοποίηση
της στηρίζεται κυρίως σε διακυβερνητική συνεργασία.
Αναλυτικότερα, οι τέσσερις πυλώνες είναι οι ακόλουθοι: 

Πρόληψη. Αφορά στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποί-
ησης και στρατολόγησης τρομοκρατών μέσα από την κα-
ταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, της
ένταξης των μεταναστών και της ισότητας των ευκαιριών,
κ.ά.

Προστασία. Αναφέρεται κυρίως στις κρίσιμες υποδομές
από ενδεχόμενη επίθεση των αποτελεσματικών συνορια-
κών ελέγχων, κ.ά. 

AΦΙΕΡΩΜΑ
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Καταστολή. Αφορά πρωτίστως στην πρόληψη και κατα-
στολή της τρομοκρατίας μέσω της ανταλλαγής πληροφο-
ριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες στη βάση
διμερών και πολυμερών συμφωνιών ή νομικών πράξεων
ευρωπαϊκού δικαίου, μεγιστοποίηση δυνατοτήτων εκτίμη-
σης της απειλής μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των
αρχών επιβολής του νόμου, αποτελεσματική δίωξη των
παρανομούντων, αξιολόγηση και αναθεώρηση της υφι-
στάμενης νομοθεσίας, εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτι-
στων πρακτικών, μέτρα πρόληψης χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, αντιμετώπιση προπαγάνδας στο διαδίκτυο,
κ.ά. 

Αντίδραση. Επικεντρώνεται στη λήψη μέτρων για ενί-
σχυση της ετοιμότητας χειρισμού ενδεχόμενου τρομοκρα-
τικού χτυπήματος, μείωση των συνεπειών και επιστροφή
στην ομαλότητα, ενδυνάμωση της επικοινωνίας και συνερ-
γασίας με το εξωτερικό, κ.ά..

Επίπεδο ετοιμότητας στην Κύπρο

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, οι παράγοντες που επηρεά-
ζουν το επίπεδο ασφάλειας στην Κύπρο είναι μεταξύ
άλλων η γεωγραφική της θέση, αφού η χώρα μας γειτνιάζει
με τις ζώνες συγκρούσεων, η σχέση που διατηρεί με τις
συμμαχικές δυνάμεις, η μη άσκηση αποτελεσματικού ελέγ-
χου στις κατεχόμενες περιοχές, η έλευση λαθρομετανα-
στών, η παρουσία των Βρετανικών Βάσεων, η παρουσία
εταιρειών ξένων συμφερόντων και η παρουσία Σύρων
στην Κύπρο. Παρόλο που η Κύπρος δεν αντιμετωπίζει το
πρόβλημα στον ίδιο βαθμό με άλλα κράτη μέλη, εντούτοις
οι ανωτέρω παράγοντες δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν.
Ακολούθως, ο κ. Μυλωνάς επισημαίνει ότι από το 2012
μέχρι το 2015 σημειώθηκαν δύο καταδίκες στην Κύπρο για
υποθέσεις που συνδέονται με τρομοκρατικά αδικήματα.

Στο πλαίσιο του πυλώνα «καταστολή» δημιουργήθηκε επί-
σης πλαίσιο διακυβερνητικής συνεργασίας για την αποτε-
λεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρε-
σιών ασφάλειας του κράτους και εμπλεκόμενων υπουρ-
γείων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη εκτίμησης της
απειλής. 

Όσον αφορά στην υλοποίηση της Στρατηγικής, ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται επί του παρόντος στα μέτρα ασφάλειας
εναντίον πιθανών στόχων, στην ενίσχυση των ελέγχων στα
σημεία εισόδου/εξόδου και στα οδοφράγματα υπό τον
πυλώνα «προστασία», καθώς και στην ενίσχυση της συ-
νεργασίας μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους για
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Αυξημένα μέτρα ασφάλειας

• Περιπολίες και φρούρηση κρίσιμων υποδομών και ευά-
λωτων στόχων (ακτές, λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, πε-
ριμετρικά αεροδρομίων, πρεσβείες, περιοχές που
συνορεύουν με τις Βάσεις).

• Επαγρύπνηση ιδιοκτητών ευάλωτων στόχων, όπως εμ-
πορικά κέντρα, ξένα σχολεία, ξενοδοχεία, γραφεία
ασφάλειας, κ.ά.

• Αύξηση περιπολιών στην πράσινη γραμμή και ακτο-
γραμμή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Αύξηση μέτρων ελέγχου στα οδοφράγματα και στην
πράσινη γραμμή.

• Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών στις σχετικές
βάσεις της Interpol και Europol, συμμετοχή σε ομάδες
για ξένους μαχητές, κ.ά.

Έμφαση δίνεται επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, σε
θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού και στη συνεργασία
με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες για τη διοργάνωση
κοινών εκπαιδεύσεων και ασκήσεων σε θέματα τρομοκρα-
τίας.

Εκπαίδευση για τη ριζοσπαστικοποίηση

Καταληκτικά, ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε σε σειρά εκπαι-
δεύσεων που πραγματοποιήθηκαν για δημόσιους λειτουρ-
γούς που εργάζονται σε αρμόδιες και ευαίσθητες υπη-
ρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση, οι φυλακές, οι υπηρεσίες
κοινωνικής ευημερίας, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
(Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων) και το Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών. Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν
σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης και έγκαιρου εντοπισμού
ευάλωτων προσώπων. 

Επεσήμανε παράλληλα την έναρξη διαλόγου με οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω του Επίτροπου
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Εθελοντισμού για εξασφάλιση της συνεισφοράς τους σε
θέματα πρόληψης, ενώ προγραμματίζεται επέκταση της
συνεργασίας με τους δήμους και τις κοινότητες ειδικά για
το θέμα αυτό, έχοντας επίσης υπόψη τη συνεισφορά τους
στο πλαίσιο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και του Παρα-
τηρητή της Γειτονιάς. 

Χρήστος Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών

Ίδρυση και δράση της τρομοκρατικής
οργάνωσης ISIS

Η τρομοκρατική
οργάνωση «Ισλα-
μικό Κράτος του
Ιράκ και του Λε-
βάντε» ιδρύθηκε το
2003 στο κεντρικό
Ιράκ αμέσως μετά
την ανατροπή του
καθεστώτος Σαντάμ
Χουσεΐν με σκοπό
να πολεμήσει τον
αμερικανικό στρα-
τό. Από το καλο-

καίρι του 2011 η
οργάνωση αναμείχθηκε στον συριακό εμφύλιο πόλεμο. Η
Αλ Κάιντα αποκήρυξε τον Φεβρουάριο 2014 την οργά-
νωση ένεκα της σύγκρουσής της με την Αλ Νούσρα, το πα-
ρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία. Η σύνθεση των μελών
της προέρχεται από πολλές παραστρατιωτικές οργανώ-
σεις, όπως η Αλ Κάιντα του Ιράκ και το Συμβούλιο της
Σούρα των Μουτζαχεντίν. Το Ισλαμικό Κράτος αναδύθηκε
από την ιδεολογία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, την
πρώτη ισλαμιστική ομάδα στον κόσμο η οποία ιδρύθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1920 στην Αίγυπτο. Ακολουθεί
μια ακραία αντι-Δυτική ερμηνεία του Ισλάμ, η οποία υιο-
θετεί τη θρησκευτική βία και θεωρεί εκείνους που δεν συμ-
φωνούν με τις ερμηνείες της ως άπιστους και αποστάτες.
Παράλληλα, έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ισλαμικό κρά-
τος (Χαλιφάτο) στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλα μέρη της
Μέσης Ανατολής. Η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους έλ-
κεται από έναν κλάδο του σύγχρονου Ισλάμ που έχει βα-
σικό στόχο την επιστροφή στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ,
απορρίπτοντας τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν αργότερα
στη θρησκεία, οι οποίες πιστεύει ότι διαφθείρουν και αλ-
λοιώνουν επί της ουσίας το αρχικό του πνεύμα.

Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας 

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η δράση του Ισ-
λαμικού Κράτους αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην
ιστορία της Μέσης Ανατολής. Έχει να παρουσιάσει μια
αξιοσημείωτη ικανότητα ταχύτατης κατάληψης εδαφών,
με αποτέλεσμα να φθάσει σε σημείο να θέσει υπό απειλή
όλο το κρατικό οικοδόμημα της Συρίας. Η ανακήρυξη Χα-
λιφάτου τον Ιούνιο 2014, η δυνατότητα σε μεγάλο βαθμό
αυτοχρηματοδότησής της μέσω παρανόμου εμπορίου,
αλλά και η σημαντική οικονομική βοήθεια που έλαβε από
χώρες όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, έδωσε στην
οργάνωση τεράστιες δυνατότητες να ελίσσεται με μεγάλη
ευκολία. Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας άλλαξε
άρδην τα δεδομένα. Αποτελεί στο παρόν στάδιο, πέραν
της υλικής βοήθειας προς τις δυνάμεις του Άσαντ, ισχυρή
ψυχολογική στήριξη για την άμεση ανασυγκρότηση των
δυνάμεων της Δαμασκού και σαφές διπλωματικό μήνυμα
προς περιφερειακούς συντελεστές, οι οποίοι ευνοούν ανα-
τροπή του Άσαντ, όπως η Τουρκία. Η Μόσχα έχει καταστή-
σει τη Συρία πεδίο δοκιμής της νέας διεθνούς πολιτικής και
κατά συνέπεια, εκτός από την επιβίωση του Άσαντ, διακυ-
βεύεται και η αξιοπιστία της επανακάμπτουσας υπερδύνα-
μης. Ο κ. Ιακώβου πιστεύει ότι η υποχώρηση του Ισλαμικού
Κράτους και ο περιορισμός του πάλι στο κεντρικό Ιράκ,
είναι θέμα χρόνου. 

Ο ρόλος της Ρωσίας

Εάν υπάρχει κάτι το οποίο έγινε ευδιάκριτο στις διεθνείς
σχέσεις λόγω της κρίσης στη Συρία είναι η γεωστρατηγική
υποχώρηση των ΗΠΑ. Μετά την επανεκλογή Ομπάμα η
στρατηγική υποχώρησης έγινε χαρακτηριστικό γνώρισμα
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι
σιωπηλώς η παγκόσμια υπερδύναμη έχει αναγνωρίσει ότι
δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίζει
την ηγεμονική πολιτική στο διεθνές σύστημα, όπως έπραξε
τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, και συνεπώς έχει εγκατα-
λείψει την πολιτική αντίληψη περί ευθύνης της παγκόσμιας
τάξης καθώς και την πολιτική βούληση για στρατιωτικές
επεμβάσεις τύπου Αφγανιστάν και Ιράκ. 

Η διαπίστωση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της Νέας Τάξης
που ακολούθησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την
έναρξη ενός νέου μεταβατικού σταδίου, εντός του οποίου
οι ΗΠΑ θα επαναδιατυπώσουν την ιεράρχηση των στρα-
τηγικών τους προτεραιοτήτων, εξέλιξη που αναμένεται να
οδηγήσει από την ανωμαλία της μοναδικής παγκόσμιας
πρωτοκαθεδρίας, που ήταν το μονο-πολικό σύστημα, στο
πιο ισορροπημένο πολυ-πολικό σύστημα. Το αποτέλεσμα
αυτής της αλλαγής είναι ο αποκλεισμός διεθνούς επέμβασης
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στη Συρία και η ισχυρή προοπτική επιβίωσης του καθε-
στώτος Άσαντ, προ του ενδεχομένου δημιουργίας εσωτε-
ρικού χάους και απειλής γεωστρατηγικής ανισορροπίας.

Για τη Ρωσία, η Συρία παρέχει το πλεονέκτημα για την ανά-
πτυξη πελατειακών σχέσεων λόγω, αφενός μεν της ολοένα
ενισχυόμενης εξάρτησης του καθεστώτος Άσαντ από τη
ρωσική διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη, αφετέ-
ρου δε από την αποτυχία των δυτικών δυνάμεων να ανα-
χαιτίσουν την επέλαση του Ισλαμικού Κράτους. Συνεπώς,
όσο πιο αποδυναμωμένη είναι η Συρία άλλο τόσο ενισχύε-
ται ο ρόλος της Ρωσίας, καθώς επίσης και του Ιράν. Για τη
Ρωσία η επιβίωση του Άσαντ είναι περισσότερο ευθύνη και
διακύβευμα παρά στρατηγικό κεφάλαιο. Η Ρωσία μπήκε
σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος στη Συρία και
θέλει να είναι σίγουρη ότι στο τέλος η σύγκρουση θα πρέ-
πει να λειτουργήσει υπέρ της. Συνεπώς, είτε με τον Άσαντ
είτε με ένα νέο καθεστώς, αλλά με ελεγχόμενη από τους
Ρώσους αποχώρηση του Άσαντ, η Μόσχα θέλει να είναι ο
νικητής. 

Δεν αποτελεί έκπληξη η ανάμειξη της Ρωσίας στον εμφύ-
λιο πόλεμο της Συρίας, όπως δεν αποτελεί έκπληξη η αδυ-
ναμία των ΗΠΑ να διαχειριστούν το χάος και τους τζι-
χαντιστές κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Με την τροπή
που έχουν λάβει οι εξελίξεις, εάν χρησιμοποιήσουμε όρους
σκακιού, η Ρωσία έχει μετακινήσει τους ιππότες και τα κά-
στρα της προκαλώντας ματ. 

Για την ΕΕ, ο συνδυασμός αφενός της γεωγραφικής γειτ-
νίασης της Ευρώπης με το κέντρο του μουσουλμανικού κό-
σμου και αφετέρου η δημογραφική αύξηση του Ισλάμ στο
εσωτερικό της Ευρώπης, την αναγκάζει να παρακολουθεί
τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή με μεγαλύτερη προσοχή,
ιδιαίτερα εξελίξεις με αρνητικές επιπτώσεις που θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν την ίδια την ασφάλεια της Ευρώ-
πης. Επιπλέον, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η Ευρώπη έχει
αυξήσει την εξάρτησή της από τις ενεργειακές πηγές του
Περσικού Κόλπου και της Βορείου Αφρικής. Αυτή η σχέση
εξάρτησης έχει ενισχύσει σημαντικά την διασύνδεση της
ΕΕ με αυτές τις μείζονος στρατηγικής σημασίας περιοχές
του μουσουλμανικού κόσμου όπου για την Ευρώπη είναι
απαραίτητη προϋπόθεση η εξασφάλιση μακράς σταθερό-
τητας.

Η συμβολή της Κύπρου στην ανάπτυξη
ενός περιφερειακού συστήματος ασφάλειας

Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, η ήττα του
Ισλαμικού Κράτους είναι θέμα χρόνου, καθώς επίσης η γε-
ωπολιτική απομόνωση της Τουρκίας, είναι γεγονός.

Η περίοδος που διανύουμε απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό
και τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, προσηλωμένες προς
την υλοποίηση στρατηγικών στόχων. Το νέο γεωπολιτικό
περιβάλλον δίδει τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία να είναι μέρος ενός νέου περιφερειακού συστήματος
ασφαλείας, με γεωστρατηγικές συνεργασίες με κράτη
όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, κάτι που δεν είχε τη δυνα-
τότητα να πράξει από την εποχή της δημιουργίας του κυ-
πριακού κράτους.

Α/Λοχίας 759 Νίκος Νικολάου
Υπεύθυνος Γραφείου Καταπολέμησης
Τρομοκρατίας 

Αποστολή και τομείς δράσης του Γραφείου
Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας

Tο Γραφείο Καταπολέμησης Τρο-
μοκρατίας δημιουργήθηκε το
2003 μετά τις τρομοκρατικές
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
2001 αλλά και λόγω των πολλα-
πλών υποχρεώσεων που αναμε-
νόταν να προκύψουν από την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Το Γραφείο υπάγεται επιχειρη-
σιακά και διοικητικά στον Αστυ-

νομικό Διευθυντή του Τμήματος
Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας
και στελεχώνεται από πέντε μέλη.

Αποστολή του Γραφείου είναι ο συντονισμός των ενερ-
γειών από πλευράς της Αστυνομίας για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που
επικρατούν σε διεθνές επίπεδο. Περαιτέρω, το Γραφείο λει-
τουργεί ως σύνδεσμος για την ανταλλαγή πληροφοριών
και αιτημάτων που αφορούν την τρομοκρατία με τα κράτη
μέλη της ΕΕ, τα κράτη μέλη της Αστυνομικής Ομάδας Ερ-
γασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (P.W.G.T.)
καθώς και με τις χώρες που η Κύπρος έχει συνάψει διεθνείς
συμφωνίες.

Το Γραφείο είναι επίσης επιφορτισμένο με ένα ευρύ φάσμα
καθηκόντων, τα κυριότερα από τα οποία αφορούν στην
ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών, στη συμμετοχή σε
ομάδες εργασίας, καθώς και στη διοργάνωση εκπαιδεύ-
σεων.
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1 Ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών-
επιχειρήσεις

Το Γραφείο διατηρεί βάση δεδομένων στην οποία καταχω-
ρούνται στοιχεία τρομοκρατικών οργανώσεων, ύποπτων
προσώπων για τρομοκρατία, καθώς και τρομοκρατικών
επιθέσεων. Διατηρεί επικοινωνία με αστυνομικούς συνδέ-
σμους ξένων χωρών, αναλύει, επεξεργάζεται και ανταλ-
λάσσει πληροφορίες που αφορούν την τρομοκρατία μέσω
κρυπτογραφικών συστημάτων με τις χώρες μέλη της Αστυ-
νομικής Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρο-
μοκρατίας (P.W.G.T.) τη EUROPOL και την ΙΝΤERPOL. 

Διατηρεί επίσης στενή συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες
και τμήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως η Κεντρική
Υπηρεσία Πληροφοριών, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδι-
κημάτων Συγκάλυψης, ο Κλάδος Επιχειρήσεων και ο Κλά-
δος Πληροφοριών της Αστυνομίας. 

Μέλη του Γραφείου παρακολουθούν το διαδίκτυο με
σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την τρο-
μοκρατία καθώς και τον εντοπισμό ριζοσπαστικού υλικού.
Ετοιμάζουν επίσης το ημερήσιο δελτίο αναφοράς με τα κυ-
ριότερα τρομοκρατικά συμβάντα στον διεθνή χώρο για
ενημέρωση της ηγεσίας. 

Επιχειρησιακά το Γραφείο δραστηριοποιείται με συμμε-
τοχή μελών του στις επιχειρήσεις που διεξάγονται σε υπο-
θέσεις τρομοκρατίας, συνδράμοντας με τις γνώσεις και
εμπειρίες τους στις έρευνες και ανακρίσεις ύποπτων προ-
σώπων.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι έχει θεσμοθετηθεί με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου η σύσταση της Ομάδας
Διαχείρισης Πληροφοριών ενεργό μέλος της οποίας είναι
το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας. Στην ομάδα
συμμετέχουν διάφοροι κυβερνητικοί φορείς, όπως η Αστυ-
νομία, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Εθνική

Φρουρά και άλλες υπηρεσίες, και έχει ως κύριο ρόλο την
αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών για θέματα
τρομοκρατίας και τον καθορισμό του επιπέδου τρομοκρα-
τικής απειλής για την Κύπρο.

2 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας

Το Γραφείο αντιπροσωπεύει την Κυπριακή Δημοκρατία
στην Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομο-
κρατίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε επίπεδο εμπειρογνω-
μόνων, στην Αστυνομική Ομάδα Εργασίας για την
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (P.W.G.T.), καθώς και σε
άλλες σχετικές επιτροπές.

Μελετά και υποβάλλει εισηγήσεις για τις ενέργειες που
πρέπει να ληφθούν από την Κυπριακή Αστυνομία για ευ-
θυγράμμιση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Ο.Η.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Κοινές Θέσεις
και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν
στη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας.

Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς και
συμμετέχει σε διάφορες συναντήσεις στην Κύπρο με
σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Επιπρόσθετα, όπως επεσήμανε ο κ. Νικολάου, το Γραφείο
Καταπολέμησης Τρομοκρατίας έχει ορισθεί ως σημείο επα-
φής σε διάφορες ομάδες/ επιτροπές:

• Το νεοσυσταθέν Κέντρο Αντιτρομοκρατίας της EU-
ROPOL (ECTC)

• First Response Network (FRN), πρώην C.T.T.F. - Europol

• Network of the Fusion Task Force - Interpol

• Αναλυτικός φάκελος AWF TERRORISM της Europol

• Σημείο εστίασης Hydra - EUROPOL (ισλαμική τρομο-
κρατία)

• Σημείο εστίασης Dolphin - EUROPOL (μη Ισλαμική τρο-
μοκρατία)

• Σημείο εστίασης Travellers - EUROPOL (ξένοι μαχητές)

• Σημείο εστίασης Check the Web - EUROPOL (διαδι-
κτυακή τρομοκρατία)

• Σημείο εστίασης ΙRU - EUROPOL (διαδικτυακή τρομο-
κρατία)

• High Level Expert Meeting - EUROPOL

• Ομάδα εργασίας DUMAS - συστάθηκε πρόσφατα για θέ-
ματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για
τους ξένους μαχητές

• European Expert Network on Terrorism Issues (EENet).
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3 Εκπαιδεύσεις

To Γραφείο δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στα θέ-
ματα εκπαίδευσης διοργανώνοντας σεμινάρια και πραγ-
ματοποιώντας εκπαιδεύσεις που αφορούν στην πρόληψη
και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ριζοσπαστικοποί-
ησης, τόσο σε μέλη της Αστυνομίας όσο και σε λειτουρ-
γούς άλλων κυβερνητικών και μη υπηρεσιών. 

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ενέταξε στους κύκλους
εκπαιδεύσεων των δόκιμων αστυνομικών εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το οποίο προετοιμάστηκε από το Γραφείο Κα-
ταπολέμησης Τρομοκρατίας και πραγματοποιείται στο τε-
λικό στάδιο της εκπαίδευσης. 

Επίσης, το Γραφείο έχει σχεδιάσει εξειδικευμένα προγράμ-
ματα εκπαίδευσης τα οποία πραγματοποιούνται από μέλη
του και απευθύνονται σε υπηρεσίες τόσο εντός της Αστυ-
νομίας όσο και σε άλλες υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται
στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

Επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στην Κύπρο

Η Κύπρος παραδοσιακά θεωρείται χώρα χαμηλού κινδύ-
νου όσον αφορά την τρομοκρατική απειλή και στο πρό-
σφατο παρελθόν δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα
σε σχέση με το σοβαρότατο αυτό διεθνές έγκλημα.

Παρ όλα αυτά, διάφοροι παράγοντες, όπως η αστάθεια και
η έλλειψη στοιχειώδους ασφάλειας στη γειτονική Συρία
καθώς και η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου με τις εμ-
πόλεμες ζώνες, έχουν συνυπολογιστεί στην αναβάθμιση
του επίπεδου της τρομοκρατικής απειλής. 

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί λόγω της έξαρσης του φαι-
νομένου των ξένων μαχητών που μεταβαίνουν από τις
χώρες τους για να πολεμήσουν στη Συρία και το Ιράκ. Αρ-
κετοί από αυτούς είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι νεαρής ηλι-
κίας, οι οποίοι επηρεασμένοι από την ιδέα του παγκόσμιου
τζιχάντ (ιερός πόλεμος), ριζοσπαστικοποιούνται και μετα-
βαίνουν στις εμπόλεμες ζώνες της Συρίας και του Ιράκ, κυ-
ρίως για να ενταχθούν στις οργανώσεις «Ισλαμικό Κράτος»
και «Al-Nusrah» αναλαμβάνοντας ένοπλη δράση.

Η επιστροφή των ξένων μαχητών από τις εμπόλεμες ζώνες
είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο για διενέργεια τρο-
μοκρατικών επιθέσεων στις χώρες διαμονής τους, αφού
θα έχουν αποκτήσει εκπαίδευση και εμπειρία στα πεδία
των μαχών καθώς και ικανότητες σχεδιασμού και διενέρ-
γειας τρομοκρατικών επιθέσεων. Επιπρόσθετα, με την επι-
στροφή τους είναι δυνατόν να αποτελέσουν κοιμώμενους
πυρήνες (sleeping cells) ενός διεθνούς δικτύου τρομοκρα-

τών, διασυνδεδεμένου με τις τρομοκρατικές οργανώσεις
στις οποίες έχουν ενταχθεί και δραστηριοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στις εμπόλεμες ζώνες. 

Λόγω των πιο πάνω, καθώς επίσης του γεγονότος ότι η Κύ-
προς γειτνιάζει με τις εμπόλεμες ζώνες αλλά και με την
Τουρκία, η οποία θεωρείται ο κυριότερος διαμετακομιστι-
κός σταθμός για τους ξένους μαχητές, εκτιμάται ότι το επί-
πεδο επικινδυνότητας έχει αυξηθεί και κατ’ επέκταση
ο ανάλογος βαθμός επαγρύπνησης των αρχών ασφαλείας. 

Προληπτικά μέτρα

Η Αστυνομία Κύπρου λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω
υπόψη, έχει λάβει σειρά μέτρων αντιμετώπισης του φαινο-
μένου. Έχει μεταξύ άλλων εντατικοποιήσει τους ελέγχους
που διεξάγει με περιπολίες και φρούρηση των κυριότερων
κρίσιμων υποδομών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ση-
μεία εισόδου στη Δημοκρατία και στα οδοφράγματα. 

Πέραν των αυστηρότερων ελέγχων που διεξάγονται, ιδιαί-
τερη έμφαση έχει δοθεί στην εκπαίδευση όλων των μελών
που διενεργούν διαβατηριακούς ελέγχους σε θέματα τρο-
μοκρατίας και εντοπισμού «ξένων μαχητών». Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν από μέλη του Γραφείου Καταπολέμη-
σης Τρομοκρατίας εκπαιδεύσεις σε μέλη μη Αστυνομικών
Υπηρεσιών όπως σε λειτουργούς εμπλεκόμενων υπουρ-
γείων, σε μέλη του Τμήματος Τελωνείων και των Φυλακών,
σε προσωπικό εταιρειών ιδιωτικής ασφαλείας, κ.ά.

Επιπρόσθετα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασίας στα αε-
ροδρόμια και στα λιμάνια, σε δυνητικούς στόχους ξένων
συμφερόντων αλλά και σε ούτω καλούμενους μαλακούς
στόχους («soft targets»), στους οποίους υπάρχει αυξημένη
συγκέντρωση πολιτών.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το Γραφείο Καταπολέμησης
Τρομοκρατίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ξένες υπη-
ρεσίες όπως η Interpol και η Europol καθώς και με ξένους
αξιωματικούς συνδέσμους για συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών.

Τέλος, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπι-
σης του φαινομένου και των μελλοντικών προκλήσεων
που είναι δυνατόν να υπάρξουν, έχει τροχοδρομηθεί με
απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστό-
μου η αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής του Τμήματος
Καταπολέμησης Εγκλήματος με τη δημιουργία νέας Υπο-
διεύθυνσης Τρομοκρατίας και Οργανωμένου Εγκλήματος. 

AΦΙΕΡΩΜΑ
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NEOI BOΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ

Τον Μάρτιο, βάσει των σχετικών κανονισμών που διέπουν
τη λειτουργία της Αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου κατόπιν σύστασης
του Αρχηγού του Σώματος κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου προ-
χώρησε στην προαγωγή τριών Ανώτερων Αστυνόμων
στον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού. 

Πρόκειται για τους κ. Κύπρο Μιχαηλίδη, στον οποίο ανα-
τέθηκαν καθήκοντα Βοηθού Αρχηγού Υποστήριξης, κ. Χρι-
στάκη Μαυρή, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του
Βοηθού Αρχηγού Εκπαίδευσης και κ. Στυλιανό Παπαθεο-
δώρου, ο οποίος ορίστηκε Βοηθός Αρχηγός Διοίκησης. Το
χαρτοφυλάκιο του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων ανατέ-
θηκε στον ήδη Βοηθό Αρχηγό κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους. 

Παρατίθενται τα βιογραφικά σημειώματα των τριών νέων
Βοηθών Αρχηγών της Αστυνομίας. 

Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης

Ο Κύπρος Μιχαηλίδης
γεννήθηκε στην Πάφο το
1957. Αφού υπηρέτησε
την στρατιωτική του θη-
τεία, εντάχθηκε στις τά-
ξεις της Αστυνομίας τον
Απρίλιο του 1977 ως Ειδι-
κός Αστυφύλακας και στις
14/5/78 προσλήφθηκε ως
Αστυφύλακας. 

Αφού ολοκλήρωσε τη βα-
σική εκπαίδευση Δοκίμων
Αστυφυλάκων στην Αστυ-

νομική Σχολή, αρχικά υπη-
ρέτησε ως Αστυφύλακας σε διάφορα Τμήματα, Κλάδους και
Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων στο Γραφείο
Ασφαλείας του Αρχηγείου Αστυνομίας, στη Μηχανοκίνητη
Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.), στη Μονάδα Προεδρι-
κής Φρουράς, καθώς και στην Εισαγγελία Λευκωσίας.

Στη συνέχεια υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Τμήμα Ανι-
χνεύσεως Εγκλημάτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Το 1990 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το
διετές πρόγραμμα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου υπηρετώντας στην Κεν-
τρική Υπηρεσία Πληροφοριών. 

Προήχθη στον βαθμό του Λοχία το 1990 και για μεγάλο
χρονικό διάστημα (1993-1999) εργάστηκε ως εκπαιδευτής

στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου έχοντας την ευθύνη
της ετοιμασίας και διδασκαλίας μαθημάτων που προσφέ-
ρονται στα μέλη της Αστυνομίας.

Από τον Δεκέμβριο 1999 υπηρέτησε με τον βαθμό του
Υπαστυνόμου στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχη-
γείου Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας ανακριτικά καθή-
κοντα και διερευνώντας σοβαρότατα εγκλήματα ανά το
παγκύπριο. 

Το 2003 διετέλεσε Υπεύθυνος του Κλάδου Εισαγγελίας της
Επαρχίας Λευκωσίας φέροντας πλέον τον βαθμό του Ανώ-
τερου Υπαστυνόμου στον οποίο προήχθη τον ίδιο χρόνο.

Έχοντας την εμπειρία στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων
και αφού παρακολούθησε πολλά σεμινάρια και εκπαιδεύ-
σεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό τοποθετή-
θηκε το ίδιο έτος στο σημαντικότατο πόστο του
Υπεύθυνου του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Επαρ-
χίας Λευκωσίας.

Το 2005, αφού προήχθη στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄,
διορίστηκε Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής (Επιχειρή-
σεων) της Επαρχίας Λευκωσίας, θέση την οποία κατείχε
μέχρι τον Ιούνιο 2007. Τον Οκτώβριο 2006 προήχθη σε
Αστυνόμο Α΄ και στις 23/1/2009 σε Ανώτερο Αστυνόμο.

Για περίοδο επτά χρόνων (αρχές Ιουλίου 2007 έως
23/6/2014) υπηρέτησε ως Αστυνομικός Διευθυντής της
Επαρχίας Λευκωσίας, έχοντας τον συντονισμό και την επο-
πτεία του μεγαλύτερου αριθμού Αστυνομικών Σταθμών
Υπαίθρου και Πόλεως, Κλάδων και Τμημάτων, διοικώντας
το πολυπληθέστερο και μεγαλύτερο Τμήμα της Αστυνομίας.

Τον Ιούνιο 2011 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
“Police Management” από το Middlesex University of Lon-
don με τη μέθοδο Work Base Learning Studies. Είναι πολύ
καλός γνώστης της αγγλικής και της τουρκικής γλώσσας. 

Στις 23/6/2014 τοποθετήθηκε ως Αστυνομικός Διευθυντής
Επαρχίας Λεμεσού, θέση στην οποία βρισκόταν μέχρι την
1η Μαρτίου 2016 όπου προάχθηκε στον βαθμό του Βοη-
θού Αρχηγού Αστυνομίας.

Διετέλεσε για αρκετά χρόνια Ταμίας, Αντιπρόεδρος και
Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου
της οποίας είναι Επίτιμος Πρόεδρος, καθώς και Αντιπρό-
εδρος του Συνδέσμου Ανωτέρων Αξιωματικών Κύπρου.

Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία σε αρκετά συνέδρια
και σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Μιχαηλίδη και έχουν δύο
γιους 33 και 29 χρονών. 

Τρεις νέοι Βοηθοί Αρχηγοί στην ηγεσία της Αστυνομίας



Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης
κ. Χριστάκης Μαυρής

Ο Χριστάκης Μαυρής γεν-
νήθηκε το 1959 στην
Άσσια Αμμοχώστου, όπου
και κατοικούσε μέχρι το
1974. Μετά την ολοκλή-
ρωση της στρατιωτικής
του θητείας το 1984
προσλήφθηκε στην Αστυ-
νομία. 

Αφού συμπλήρωσε την
εκπαίδευση των Δοκίμων
Αστυφυλάκων στην
οποία πρώτευσε, υπηρέ-
τησε σε διάφορα Τμήματα

και Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων στον
Κλάδο Επιχειρήσεων, στη θέση του Δημόσιου Κατήγορου,
ως Υπεύθυνος Εισαγγελίας, στο Επιτελικό Γραφείο του Αρ-
χηγού Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος Πόλεως/Προαστίων και
Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής στη Λευκωσία, ως Υπο-
διευθυντής Αστυνομικής Ακαδημίας και από το 2009 υπη-
ρετεί ως Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης
Εγκλήματος.

Ακολούθως, το 1992 προήχθη σε Λοχία και το 1998 σε Υπα-
στυνόμο. Φοίτησε για ένα ακαδημαϊκό έτος στη Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συ-
νέχεια υπηρέτησε ως εκπαιδευτής στην Αστυνομική Ακα-
δημία Κύπρου.

Το 2002 προήχθη σε Ανώτερο Υπαστυνόμο και διορίστηκε
ως Υπεύθυνος Εισαγγελίας Αρχηγείου και στη συνέχεια
στην Εισαγγελία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας.

Το 2005 προήχθη σε Αστυνόμο Β΄, το 2006 σε Αστυνόμο
Α΄ και το 2009 σε Ανώτερο Αστυνόμο. 

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής και πτυχιούχος της Σχολής
Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Την περίοδο 2007-2009 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευ-
θυντής Κεντρικών Φυλακών. Έλαβε μέρος σε αρκετές εκ-
παιδεύσεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και σε άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και στο εξωτερικό.

Διετέλεσε για αρκετά χρόνια μέλος της Επιτροπής του Συ-
νεργατικού Ταμιευτηρίου Αστυνομικών. Είναι επίσης διο-
ρισμένο Μέλος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας.

Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.

Βοηθός Αρχηγός Διοίκησης 
κ. Στυλιανός Παπαθεοδώρου

Ο Στυλιανός Παπαθεοδώ-
ρου κατάγεται από την
Κυρά Μόρφου. Προέρχε-
ται από πολυμελή οικογέ-
νεια ιερωμένου. Από την
πρόσληψή του στην
Αστυνομία το 1990 υπη-
ρέτησε σε διάφορα Τμή-
ματα και Υπηρεσίες, με-
ταξύ των οποίων στο
Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγ-
κλημάτων, στην Εισαγγε-
λία Λευκωσίας, στην
Αστυνομική Ακαδημία,
στο Γραφείο του Αρχηγού
Αστυνομίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου,
καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Κατά τα τελευταία εννιά χρόνια διετέλεσε Διευθυντής της
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομι-
κής Συνεργασίας. 

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και έχει επιτύχει στις Εξετάσεις Νο-
μικού Συμβουλίου. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό στη
Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι
απόφοιτος της Ακαδημίας του FBI.

Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει αρκετές εκπαιδεύσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αφορούν θέματα ανά-
πτυξης ηγετικών ικανοτήτων, ασφάλειας, ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, διαφθοράς, τρομοκρατίας, οργάνωσης, κ.ά.
Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία σε αρκετά συνέ-
δρια και σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτε-
ρικό.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είχε τον γενικό συντονιστικό ρόλο για
την προετοιμασία και την υλοποίηση των δράσεων και
δραστηριοτήτων της Αστυνομίας. 

Είχε επίσης τον συντονισμό όσον αφορά την ετοιμασία με-
λετών για την ισότητα μεταξύ των δυο φύλων στην Αστυ-
νομία Κύπρου, τις αντιλήψεις αντρών και γυναικών
αστυνομικών, για το όριο αφυπηρέτησης στην Αστυνομία,
για  την τροποποίηση Νόμου και Κανονισμών για την Αστυ-
νομία και εισηγήσεων για αναθεώρηση του ποινικού κώ-
δικα.

Είναι νυμφευμένος με την Άννα Παπαθεοδώρου και έχει
τρία παιδιά ηλικίας 24, 21 και 15 ετών.
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Αποτροπή απαγωγής τρίχρονου κοριτσιού

Στο παρά πέντε η Αστυνομία απέτρεψε απαγωγή τρίχρο-
νης στην επαρχία Λευκωσίας. Αξιοποιώντας στοιχεία και
πληροφορίες, μέλη του Σώματος εντόπισαν την 1η Φε-
βρουαρίου 2016 τρία ύποπτα πρόσωπα προερχόμενα από
χώρα του εξωτερικού, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλ-
θουν από τις κατεχόμενες περιοχές στις ελεύθερες μέσω
του oδοφράγματος Αγίου Δομετίου με σκοπό την απα-
γωγή ενός κοριτσιού ηλικίας 3 ετών και τη μεταφορά της
σε ευρωπαϊκή χώρα.

Κατόπιν συντονισμένων και άμεσων ενεργειών, τα εν λόγω
πρόσωπα, ηλικίας 29, 40 και 60 ετών, στην κατοχή των
οποίων εντοπίστηκαν διάφοροι χάρτες με τοποθεσίες στη
Λευκωσία, συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανακρί-
σεων και στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητοι χειρισμοί. Να
σημειωθεί ότι ο ένας από τους συλληφθέντες είχε βεβαρη-
μένο εγκληματικό ιστορικό στη χώρα του. 

Πλήγμα κατά του εμπορίου «λευκού θανάτου»
από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών

Τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. έδωσαν για άλλη μια φορά γερό κτύ-
πημα κατά των εμπόρων ναρκωτικών με τον εντοπισμό
και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών
που επρόκειτο να διοχετευτούν στην κυπριακή αγορά. 

Συγκεκριμένα, στα μέσα Δεκεμβρίου 2015, μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν. ανέκοψαν στη Λευκωσία για έλεγχο αυτοκίνητο

που οδηγούσε 39χρονος. Σε έρευνα που ακολούθησε στο
όχημα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 16 κιλά
κάνναβης. Για την υπόθεση αυτή, πέραν του 39χρονου συ-
νελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων ακόμα τέσ-
σερα πρόσωπα. 

Ακόμη πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη κα-
τοχή, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την
προμήθειά τους. Μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. τους εντόπισαν στη
διάρκεια έρευνας που έγινε τον Δεκέμβριο σε οικία στη Λε-
μεσό, όπου ανευρέθηκε επίσης ποσότητα κάνναβης βά-
ρους 8 κιλών καθώς και 25 υπό καλλιέργεια φυτά κάνναβη
ύψους 10-60 εκατοστών. 

Εξάλλου, στα μέσα Φεβρουαρίου εντοπίστηκαν και κατα-
σχέθηκαν συνολικά 14 περίπου κιλά κάνναβης σε δύο δια-
φορετικές περιπτώσεις, ενώ συνελήφθηκαν έξι πρόσωπα
για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Συγκεκριμένα, συνελή-
φθηκαν 29χρονος και 23χρονη, στον χώρο εταιρείας ταχυ-
μεταφορών στη Λάρνακα, όπου είχαν μεταβεί και παρα-
λάβει ένα χάρτινο κιβώτιο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε
περιείχε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 11,5 κιλών.
Επίσης, άλλα τέσσερα πρόσωπα συνελήφθηκαν στην
επαρχία Λάρνακας στην προσπάθειά τους να αφήσουν
κάτω από δέντρο πλαστική σακούλα που περιείχε ποσό-
τητα κάνναβης βάρους 2.224 γραμμαρίων. 

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

Αξιοσημείωτες επιτυχίες της Αστυνομίας στην πρόληψη και καταπολέμηση του
εγκλήματος



Εξιχνίαση σωρείας υποθέσεων διαρρήξεων και
κλοπών στην επαρχία Πάφου

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Πάφου, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, οδη-
γήθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες στην εξάρ-
θρωση σπείρας που δρούσε στην επαρχία Πάφου και προ-
έβαινε σε διαρρήξεις και κλοπές από κατοικίες. 

Μέσω του εντοπισμού και της σύλληψης έξι προσώπων,
ξετυλίχθηκε το κουβάρι υποθέσεων διαρρήξεων και κλο-
πών που διαπράττονταν από το 2015. Σε έρευνα που ακο-
λούθησε στα υποστατικά των υπόπτων εντοπίστηκε
μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ-
σκευών και άλλων αντικειμένων. Εντοπίστηκαν επίσης τέσ-
σερα οχήματα τα οποία, όπως διαφάνηκε, είχαν κλαπεί από
οικίες στην Πάφο και συνδέονται με την υπόθεση.

Συλλήψεις για διαρρήξεις και κλοπές από
εξωκλήσια

Στις αρχές Φεβρουαρίου μέλη του Αστυνομικού Σταθμού
Ορόκλινης, μετά από πληροφορία ότι ύποπτα πρόσωπα
προέβαιναν σε διαρρήξεις εξωκλησιών, μετέβηκαν στο
εξωκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας στη Δρομολαξιά,
όπου αντιλήφθηκαν δύο πρόσωπα να εξέρχονται από
αυτό και να εισέρχονται σε αυτοκίνητο με σκοπό να δια-
φύγουν. 

Αμέσως το όχημά τους ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυ-
νομίας και, όπως διαπιστώθηκε, σε αυτό επέβαιναν 44χρο-
νος και 51χρονος. Σε έλεγχο που ακολούθησε, εντο-
πίστηκαν στο όχημα ένα κατσαβίδι και μια πένσα τα οποία
παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Τα εν λόγω πρόσωπα οδηγή-
θηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, όπου ανακρινόμε-
νος ο 51χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη 30

περίπου διαρρήξεων και κλοπών από ξωκλήσια της επαρ-
χίας Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

Στη συνέχεια, συνελήφθηκαν και οι δύο με δικαστικά εν-
τάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των
ανακρίσεων. 

Εξάρθρωση σπείρας κλοπής εξαρτημάτων από
αυτοκίνητα στην επαρχία Λευκωσίας

Στα μέσα Ιανουαρίου η Αστυνομία εξάρθρωσε σπείρα η
οποία προέβαινε σε κλοπές εξαρτημάτων από αυτοκίνητα
στην επαρχία Λευκωσίας. Μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλήματος της Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Μόρφου, εντοπίστηκαν και συνελήφ-
θηκαν επτά πρόσωπα για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Σε ελέγχους που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν διάφορα
εξαρτήματα αυτοκινήτων, μία μοτοσικλέτα και άλλη περι-
ουσία που όπως φαίνεται αποτελούσε προϊόν κλοπής.

Εξάρθρωση κυκλώματος με πλαστά έγγραφα της
Κυπριακής Δημοκρατίας

Με σκοπό την εξασφάλιση διαφόρων αδειών που αφορού-
σαν στην παραμονή αλλοδαπών στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία, μέλη κυκλώματος προέβαιναν σε καταρτισμό πλαστών
εγγράφων της Δημοκρατίας. 

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχεί-
ρηση του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλήματος του Αρχη-
γείου της Αστυνομίας σε συνεργασία με μέλη του Ουλαμού
Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευ-
κωσίας και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Λευκωσίας στα μέσα Φεβρουαρίου. Κατά την επιχείρηση
που διενεργήθηκε, τα μέλη της Αστυνομίας ερεύνησαν με
δικαστικά εντάλματα έξι οικίες και υποστατικά σε Λευκω-
σία, Λεμεσό και Λάρνακα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν
και παραλήφθηκαν εννέα σφραγίδες με τα αποτυπώματα
υπηρεσιών διαφόρων κρατών, ένας ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής και άλλα αντικείμενα, ενώ συνελήφθηκαν δύο πρό-
σωπα για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 
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«Καθοριστικός ο ρόλος της Υ.ΚΑ.Ν. στην
πρόσβαση χρηστών σε θεραπευτικά κέντρα»

Ο Αστυνόμος Β’ κ.
Στέλιος Σεργίδης,
Εκπρόσωπος Τύπου
της Υπηρεσίας Κατα-
πολέμησης Ναρκω-
τικών (Υ.ΚΑ.Ν) σε
συνέντευξή του στα
«Αστυνομικά Χρο-
νικά» μιλά για το δύ-
σκολο έργο που επι-
τελούν τα μέλη της
Υπηρεσίας και τις
προσπάθειες που
καταβάλλουν με κίν-
δυνο πολλές φορές

της ίδιας τους της
ζωής, για τον εντοπισμό και σύλληψη των εμπόρων ναρ-
κωτικών, έχοντας στο ενεργητικό τους ιδιαίτερα σημαντι-
κές επιτυχίες. 

Όπως ανέφερε, πέραν από τα καθήκοντά τους ως αστυνο-
μικοί, τα μέλη της ΥΚΑΝ είναι και άνθρωποι και στόχος
τους είναι να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα νέα
παιδιά να ζήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον, μακριά από τα
ναρκωτικά.  

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στον τομέα της κατα-
στολής και πρόληψης του φαινομένου, σύμφωνα με τον κ.
Σεργίδη, αποτελούν οι διαδικασίες που έχουν τροχοδρο-
μηθεί για τροποποίηση της Νομοθεσίας για τους χρήστες
ψυχοτρόπων ουσιών, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι
χρήστες ουσιών από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, ως
ασθενείς και όχι ως εγκληματίες.

Κύριε Σεργίδη πείτε μας αρχικά πώς σκιαγραφείται το
φαινόμενο των ναρκωτικών στην Κύπρο σήμερα; 

Το φαινόμενο των ναρκωτικών χαρακτηρίζεται γενικότερα
από μια δυναμική, έτσι και στην Κύπρο, είναι ένα φαινό-
μενο που αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς. Σύμφωνα με τα

επιστημονικά δεδομένα στα οποία βασίζεται η πολιτεία για
να προσδιορίσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο
μέλλον, στην Κύπρο παρατηρείται αυξητική τάση των χρη-
στών κάνναβης και αυτό φαίνεται από τους δείκτες του
Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης για
τα Ναρκωτικά, όπως π.χ. τα αιτήματα θεραπείας, αλλά και
μέσα από τις κατασχέσεις της Υ.ΚΑ.Ν. Να αναφέρω ότι το
2015 ήταν η χρονιά με τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ποσο-
τήτων κάνναβης. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 226 κιλά
κάνναβης και 2.814 φυτά κάνναβης. Από το ποσοστό των
χρηστών που ζητούν θεραπεία, το 57% κατά το 2015 ήταν
χρήστες κάνναβης ή άτομα που έκαναν κατάχρηση της
κάνναβης. Αυτό φυσικά οφείλεται και στις παρεμβάσεις
της Αστυνομίας, μέσω του πλαισίου των Λειτουργών Κοι-
νωνικής Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν., όπου παρέχονται υπη-
ρεσίες συμβουλευτικής και κινητοποίησης για την
παραπομπή των χρηστών σε θεραπεία. 

Η δεύτερη ουσία που φαίνεται να κυριαρχεί στην αγορά
των χρηστών είναι η κοκαΐνη, όπου και πάλι το 2015 κατα-
σχέθηκαν 107 κιλά, ποσότητα τεράστια για τα δεδομένα
της Κύπρου.

Όσον αφορά την ηρωίνη στην Κύπρο, όπως και σε άλλες
χώρες, υπάρχει μια γενικότερη στασιμότητα στη ζήτησή
της, ωστόσο συνεχίζει να είναι η δεύτερη ουσία κατάχρη-
σης με ποσοστό της τάξης του 22% των ατόμων που
ζητούν θεραπεία. 

Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Συνέντευξη Εκπροσώπου Τύπου Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών,
Αστυνόμου Β’ κ. Στέλιου Σεργίδη

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το εργαστήρι με θέμα «Λαϊκές Ιστορίες
και Παραμύθια κατά των Εξαρτήσεων» που παρακολούθησαν παιδιά
της Πέμπτης Τάξης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου.
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Από την άλλη, η χρήση μεταμφεταμίνης κινείται σε χαμηλά
επίπεδα. Η μεταμφεταμίνη αποτελεί περιορισμένο μεν
αλλά αναδυόμενο πρόβλημα με πιθανότητα εξάπλωσης. 

Ανησυχητικό επίσης είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρείται αύξηση στη χρήση συνθετικών οπιοειδών και συγ-
κεκριμένα της οξυκοδόνης.

Σε ποιά επίπεδα βρίσκεται η Κύπρος σε σύγκριση με τον
ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά στη χρήση ναρκωτικών;

Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, εάν λάβουμε υπόψη τις υπάρ-
χουσες έρευνες και τους δείκτες του Ευρωπαϊκού Παρατη-
ρητηρίου για τα Ναρκωτικά. Όπως όμως έχει προανα-
φερθεί, υπάρχει μια αυξητική τάση του φαινομένου των
ναρκωτικών σε ορισμένες ουσίες και η νέα πρόκληση που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εκτός από την μεταμφεταμίνη
και τα συνθετικά οποιοειδή, είναι οι νέες ψυχοτρόπες ου-
σίες. Κάθε εβδομάδα στον ευρωπαϊκό χώρο εμφανίζονται
δύο νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Αυτό θέτει τις υπηρεσίες κα-
ταστολής να είναι συνεχώς σε εγρήγορση γύρω από το
θέμα. Ως εκ τούτου, προτεραιότητα της Υ.ΚΑ.Ν. είναι η σύλ-
ληψη των εμπόρων και διακινητών παράνομων ουσιών
εξάρτησης και η προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης.
Αυτό στοχεύει στη μείωση της διαθεσιμότητας δηλαδή στη
μείωση της προσφοράς, ώστε να μην διοχετεύονται μεγά-
λες ποσότητες στην αγορά των χρηστών.

Πέραν από τον επιχειρησιακό τομέα, η Υ.ΚΑ.Ν. επικεν-
τρώνει τις προσπάθειές της στον τομέα της πρόληψης.
Σε ποιες ενέργειες προβαίνει; Τι είναι η πρόληψη της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και πότε αρχίζει;

Η πρόληψη περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια για μείωση ή
καθυστέρηση της ζήτησης χρήσης ουσιών. Είναι σημαν-
τικό να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και να ξεκινά από μι-
κρές ηλικίες με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας
στάσης ζωής χωρίς εξαρτήσεις, που να σέβεται τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του. 

Όταν αναφέρουμε πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ου-
σιών εννοούμε αγωγή υγείας στην οποία εμπλέκονται όλοι,
ο καθένας γύρω από τον κοινωνικό του ρόλο, ως γονιός,
εκπαιδευτικός, κάτοικος κοινότητας. Όπως ορίζεται, τόσο
από την ευρωπαϊκή, όσο και από την εθνική στρατηγική,
το θέμα των ναρκωτικών είναι θέμα δημόσιας υγείας. 

Επομένως, στον κατασταλτικό τομέα έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε αφενός τους εμπόρους και διακινητές με την αυ-
στηρότητα που μας παρέχει ο Νόμος και αφετέρου τους
χρήστες, που πλέον δεν ορίζονται ως εγκληματίες, αλλά
ως ασθενείς, αφού η Πολιτεία αντιμετωπίζει το θέμα ως ζή-
τημα δημόσιας υγείας. Σημαντικό είναι να πούμε ότι η
Υ.ΚΑ.Ν. από ιδρύσεως της το 1991 ήταν δραστηριοποι-
ημένη στον τομέα της πρόληψης. Η φιλοσοφία όμως γύρω
από την καθολική πρόληψη που επικρατούσε εκείνη την
εποχή και βάσει στατιστικών στοιχείων δεν μπορούσε να
επιφέρει πλέον αποτελέσματα. Εκείνο που σήμερα φαίνε-
ται να λειτουργεί αποτελεσματικά είναι η στοχευμένη πρό-
ληψη σε άτομα ευάλωτων ομάδων, σε ομάδες πιθανόν
υψηλού κινδύνου ή σε ομάδες με περισσότερους παρά-
γοντες κινδύνου. 

Βάσει αυτής της φιλοσοφίας, η Υ.ΚΑ.Ν. σε συνεργασία με
το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, προβαίνει σε δράσεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διάλεξη της Υ.ΚΑ.Ν. σε κληρωτά και μόνιμα στελέχη της Εθνικής Φρου-
ράς σε στρατόπεδο της επαρχίας Λευκωσίας.
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Χαμηλά επίπεδα χρήσης ναρκωτικών στην
Κύπρο συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη
της Ε.Ε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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προς τους εθνοφρουρούς, όπου υπάρχει συγκεντρωμένος
πληθυσμός με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εδώ να επι-
σημάνω ότι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου έχει υπο-
γράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας,
την Υ.ΚΑ.Ν. και άλλες Υπηρεσίες και προβαίνουμε σε κα-
θορισμένες δράσεις. 

Άλλες ομάδες στόχου στις οποίες έχει δοθεί έμφαση είναι
τα Εσπερινά Γυμνάσια-Λύκεια, οι Εσπερινές Τεχνικές Σχο-
λές, καθώς και η Προπαρασκευαστική Μαθητεία (πλαίσιο
εκπαίδευσης που ευρίσκεται εκτός του τυπικού εκπαιδευ-
τικού σχολικού συστήματος). Σε συνεννόηση με το Υπουρ-
γείο Παιδείας, γίνονται ειδικά μαθήματα στους μαθητές
που φοιτούν εκεί με στόχο να αλλάξουμε την αντίληψή
τους για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης. 

Επίσης, εκτός από τις στοχευμένες δράσεις (προγράμματα)
πρόληψης, έχουμε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς, με συνδέσμους γονέων,
όπου γίνονται διαλέξεις/ εργαστήρια σε οικογένειες και πα-
ρεμβάσεις/ εισηγήσεις σε επαγγελματίες, όπως νοσηλευ-
τές, τελωνειακοί, συνάδελφοι άλλων υπηρεσιών της
Αστυνομίας, καθώς και σε νεοεισερχόμενα μέλη της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας, αλλά και άλλους συνδέσμους που
απευθύνονται στην Υπηρεσία. 

Επιπρόσθετα, σήμερα η Υ.ΚΑ.Ν. με το Αντιναρκωτικό Συμ-
βούλιο Κύπρου είναι εταίροι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που αφορά στις ψυχοτρόπες ουσίες. Στο πλαίσιο αυτού του
προγράμματος, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις των
μελών της Υπηρεσίας, του Τελωνείου, των Ιδιωτικών Εται-
ρειών Ταχυμεταφορών και του Ταχυδρομείου με στόχο τη
βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου του συστήματος εισα-
γωγής πακέτων, δημοφιλής μέθοδος εισαγωγής νέων ψυ-
χοτρόπων ουσιών στην Κύπρο. 

Όσον αφορά στην πρόληψη από μικρές ηλικίες, ποιά
προληπτική πολιτική κατά των εξαρτησιογόνων
ουσιών ακολουθεί η Υπηρεσία;

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια βασική λειτουργία
της Υ.ΚΑ.Ν. που είναι η πρώιμη παρέμβαση, με σκοπό να
ανακόψουμε τους νεαρούς στην πορεία τους προς τη
χρήση. Πρόκειται για διαφορετική μεταχείριση νεαρών
συλληφθέντων για ναρκωτικά στους οποίους, με ορισμένα

κριτήρια, παρέχεται η εναλλακτική της θεραπείας σε θερα-
πευτικά κέντρα από την προσαγωγή τους ενώπιον Δικα-
στηρίου και τον επακόλουθο στιγματισμό τους. Όταν τα
άτομα ολοκληρώσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα με επι-
τυχία, τότε η υπόθεση με σχετική βεβαίωση ταξινομείται
ως «Άλλως Διατεθείσα», νοουμένου ότι η ενέργεια αυτή θα
έχει την συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα. Η αναφερό-
μενη μεταχείριση δεν αποκλείει περιπτώσεις ατόμων που
δεν πληρούν τα κριτήρια, νοουμένου ότι η παραπομπή
τους σε θεραπευτικά κέντρα δεν θα σχετίζεται με τις νομι-
κές συνέπειες σε περίπτωση που εναντίον των ατόμων εκ-
κρεμεί ποινική υπόθεση ναρκωτικών.

Η πολιτική της παραπομπής των νεαρών χρηστών για θε-
ραπεία ξεκίνησε σε πιλοτική βάση τον Ιανουάριο 2007, με
τη δημιουργία της Υπηρεσίας των Λειτουργών Κοινωνικής
Παρέμβασης στο Γραφείο Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν. Τον Δε-
κέμβριο 2008 μέχρι τον Δεκέμβριο 2009 υιοθετήθηκε η πι-
λοτική εφαρμογή του γερμανικού προληπτικού προγράμ-
ματος με την επωνυμία «Fred goes Net» μαζί με άλλες 17
ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα διανύει τη μεταβατική
του περίοδο από το 2010-2011 και υπογράφεται τροποποι-
ημένο το 2011 με την ονομασία «πρωτόκολλο συνεργα-
σίας». Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου υπέγραψε το αναθεωρημένο
πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο σε συνεννόηση με το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο προνοεί τη λειτουργία θεραπευ-
τικών κέντρων (μη κρατικών) σε ορισμένες γεωγραφικές
περιοχές όπου κρίνεται αναγκαίο για να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες των εξυπηρετούμενων.

Σε τι ποσοστό ανέρχεται σήμερα ο αριθμός των νεα-
ρών χρηστών που παραπέμπεται στα θεραπευτικά κέν-
τρα για θεραπεία από την Υ.ΚΑ.Ν.; Πόσο σημαντική
αποδεικνύεται αυτή η δράση;

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι κατά το 2015 παραπέμφθηκαν
από τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν.

Αύξηση στη χρήση συνθετικών οπιοειδών 
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συνολικά 548 άτομα, από τα οποία οι 393 ήταν χρήστες
ναρκωτικών, καθώς και 155 άτομα που προέρχονταν από
το υποστηρικτικό τους περιβάλλον (γονείς, αδέλφια, κ.ά.).

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευση του Εθνικού Πα-
ρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά στην Κύπρο αυτή τη
στιγμή η Αστυνομία Κύπρου (Υ.ΚΑ.Ν.) είναι η πρώτη πηγή
παραπομπής αιτούντων για θεραπεία βάσει της διαδικα-
σίας που υλοποιείται μέσω του πρωτόκολλου συνεργασίας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτός ο πληθυσμός χωρίς
την παρέμβασή μας δεν θα είχε πρόσβαση ποτέ σε θερα-
πευτικά κέντρα. Ένα ποσοστό νεαρών ατόμων που πειρα-
ματίζονται με τη χρήση, χωρίς έγκαιρη παρέμβαση, πιθα-
νότατα να προχωρήσει στη χρήση ή/ και τελικά στην εξάρ-
τηση. 

Επιπρόσθετα, ως Αστυνομία μέσω της παροχής βοήθειας
σε νεαρή ηλικία προσβλέπουμε και στη μείωση της εγκλη-
ματικότητας μακροχρόνια, διότι η εμπλοκή με τις εξαρτη-
σιογόνες ουσίες οδηγεί και σε άλλες μορφές παραβα-
τικότητας.

Αυτή η εξέλιξη, με την υπογραφή του αναθεωρημένου
πρωτοκόλλου από τον Αρχηγό Αστυνομίας, θεωρώ ότι είναι
πάρα πολύ σημαντική, γιατί εμπλέκεται τώρα και η κοινω-
νία των πολιτών και ευαισθητοποιείται πολύ περισσότερο
από ότι προηγουμένως ένα κομμάτι των μη κυβερνητικών
οργανισμών στο θέμα της έγκαιρης παρέμβασης των νεα-
ρών στη θεραπεία.

Κύριε Σεργίδη πείτε μας επίσης λίγα λόγια για τον υπό
συζήτηση Νόμο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα
ουσιοεξαρτώμενα άτομα, τα οποία θα αντιμετωπίζον-
ται πλέον ως ασθενείς.

Πρόκειται για νέα Πρόταση Νόμου που καταργεί τον Περί
Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμο του
1992 ο οποίος ήταν ανενεργός. Η νέα νομοθεσία θέτει ένα
εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο στη βάση ευρωπαϊ-
κών πρακτικών, όπου οι κατηγορούμενοι ή καταδικασθέν-
τες χρήστες ή τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα δεν θα
αντιμετωπίζονται πλέον ως κοινοί εγκληματίες, αλλά θα
υποστηρίζονται θεραπευτικά. 

Η Αστυνομία Κύπρου είναι υπέρ της τάχιστης προώθησης
αυτής της πρότασης Νόμου, αφού θα καλύψει ένα τερά-

στιο κενό ως προς την υλοποίηση της πρακτικής της πα-
ροχής βοήθειας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες
χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους.

Τέλος, θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμα προς τους
νέους και προς τα μέλη της Υπηρεσίας σας.

Το μήνυμα που στέλνουμε ως Υπηρεσία Καταπολέμησης
Ναρκωτικών προς τους νέους είναι ότι είμαστε δίπλα τους
και πιστεύουμε στις ικανότητές τους. Πιστεύουμε ότι είναι
πάρα πολύ δημιουργικοί και μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην
κοινωνία μας χωρίς να χρειάζονται τεχνητά μέσα. 

Σε όσους αισθάνονται ότι χρειάζονται βοήθεια, η παρά-
κληση μας είναι να το ζητήσουν προτού ο πειραματισμός
με τις παράνομες ουσίες γίνει εξάρτηση. Στην Υπηρεσία
Καταπολέμησης Ναρκωτικών λειτουργεί η Ανοικτή Τηλε-
φωνική Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας
1498 όλο το 24ωρο, στην οποία μπορούν να αποτείνονται
και αφού τους δοθούν συμβουλές, γίνεται ο ανάλογος χει-
ρισμός της κάθε περίπτωσης, πάντα με εχεμύθεια και εμ-
πιστευτικότητα. 

Όσον αφορά τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. το έργο που επιτελούν
είναι δύσκολο και πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την ίδια
τους τη ζωή. Τα μέλη μας που εργάζονται τόσο στον κατα-
σταλτικό όσο και τον προληπτικό τομέα εκλαμβάνουν το
επάγγελμα τους ως λειτούργημα διότι έχει να κάνει με αν-
θρώπινες ψυχές. Για να είμαστε ρεαλιστές, ο αγώνας ενάν-
τια στην απειλή των ναρκωτικών είναι άνισος αλλά η
απάντησή μας είναι άμεση και αποφασιστική με πρώτιστο
μέλημά μας την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών χωρίς
εξαρτησιογόνες ουσίες.

Οι χρήστες ναρκωτικών είναι ασθενείς και
θύματα, όχι εγκληματίες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Διαφθορά. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν τους τερμίτες,
σχεδόν αθέατοι στο εσωτερικό ενός οικοδομήματος που το
καταστρέφουν σταδιακά και αθόρυβα έως ότου καταρρεύσει.

Διαφθορά - τι είναι;

Σύμφωνα με τον Νόμο 7(ΙΙΙ)/2004 περί της Σύμβασης Αστι-
κού Δικαίου για τη Διαφθορά (κυρωτικός) και τις Συμπλη-
ρωματικές Διατάξεις του 2004, η διαφθορά ορίζεται ως η
«απαίτηση, η προσφορά, η παροχή, ή αποδοχή, άμεσα ή έμ-
μεσα δωροδοκίας ή οποιουδήποτε άλλου μη νομίμου πλε-
ονεκτήματος ή προσδοκίας αυτών, που διαταράσσει την
ομαλή εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος ή συμπεριφο-
ράς που αναμένεται από τον αποδέκτη της δωροδοκίας,
του μη νόμιμου πλεονεκτήματος ή της προσδοκίας αυτών». 

Στο προοίμιο της Σύμβασης Αστικού Δικαίου για τη δια-
φθορά, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τόνι-
σαν μεταξύ άλλων ότι «η διαφθορά αποτελεί σοβαρότατη
απειλή για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη εν
γένει, εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη».

Διαφθορά στην Αστυνομία

Σύμφωνα με άρθρο του Ευάγγελου Στεργιούλη, η δια-
φθορά στην Αστυνομία αναφέρεται σε πράξη ή παράλειψη
που αποσκοπεί στην εξασφάλιση χρηματικού ή οποιουδή-
ποτε άλλου ωφελήματος υλικού ή μη, που σχετίζεται είτε
άμεσα είτε έμμεσα με την ιδιότητά του ως αστυνομικός ή
τα καθήκοντά του.

Για τους Francis L. McCafferty, MD, και Margaret A. McCaf-
ferty, RN (1998), διαφθορά είναι η χρήση από κάποιον της
ιδιότητάς του ως αστυνομικός για δικό του όφελος, ενώ
σύμφωνα με τους ίδιους, σε έρευνα που έγινε στην Αστυ-
νομία του Σικάγο μεταξύ 1970-1976 καταδείχθηκε ότι η
αστυνομική διαφθορά μπορεί να πάρει τη μορφή της ψευ-
δούς κατάθεσης σε δικαστήριο, της μεταφοράς όπλου
χωρίς άδεια, της κατοχής επιθετικών οργάνων ή ναρκωτι-
κών.

Γενεσιουργές αιτίες της αστυνομικής διαφθοράς

Σύμφωνα με τους Francis L. McCafferty, MD, και Margaret A.
McCafferty, RN (1998), η δυσαρέσκεια στην εργασία αποτε-
λεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, αφού η αύξηση της δυ-
σαρέσκειας οδηγεί σε αύξηση της απρεπούς συμπεριφοράς

των αστυνομικών προς τους πολίτες. Επιπρόσθετα, κατά
τους αρθρογράφους του παρόντος άρθρου, οι αστυνομικοί
που αισθάνονται απογοήτευση και εισπράττουν την έλλειψη
σεβασμού είναι πιο επιρρεπείς στην άσκηση διαφθοράς σε
μια προσπάθεια να κερδίσουν με τον τρόπο αυτόν τον
σεβασμό.

Όπως αναφέρει ο Ευάγγελος Στεργούλης σε άρθρο του, η
οικονομική κρίση αποτελεί άλλον έναν γενεσιουργό παρά-
γοντα που αναπόφευκτα συμβάλει στην αύξηση της διαφθο-
ράς στην Αστυνομία. Σε αρκετές χώρες του κόσμου, οι
αστυνομικοί αποτελούν την τάξη του εργατικού δυναμικού
που αμείβεται πιο χαμηλά. Οι αποκοπές που έχουν γίνει τε-
λευταία αναντίλεκτα συνέβαλαν σε περαιτέρω υποβάθμιση
των απολαβών τους, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις
δυνατότητες που τους παρέχονται για αξιοπρεπή διαβίωση. 

Τρόποι αντιμετώπισης και μέτρα για την πάταξη της
διαφθοράς

Όπως έχει διαφανεί από τα πιο πάνω, η διαφθορά γενικά,
αλλά ειδικότερα στην Αστυνομία, αποτελεί ένα υπαρκτό
πρόβλημα. 

Οι Francis L. McCafferty, MD, και Margaret A. McCafferty,
RN (1998), εισηγούνται μια σειρά καθοριστικών μέτρων.
Αρχικά, οι Francis L. McCafferty, MD, και Margaret A. Mc-
Cafferty, RN, (1998), δίνουν έμφαση στον έλεγχο που πρέ-
πει να ασκείται. Χαρακτηριστικά, στην Αστυνομία χρειά-
ζεται ένας αρχηγός/ηγέτης ώριμος, σταθερός και να δια-
κατέχεται από προσωπική εντιμότητα και ήθος. 

Επίσης, οι Francis L. McCafferty, MD, και Margaret A. McCaf-
ferty, RN, (1998) υποστηρίζουν ότι θα είναι αρκετά βοηθη-
τική η συμβολή αστυνομικών με ακαδημαϊκές σπουδές ή
αστυνομική εκπαίδευση και μερικά χρόνια εμπειρίας. Πα-
ράλληλα, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός
προγράμματος εκπαίδευσης μέσα από το οποίο οι αστυνο-
μικοί να αποκτούν περισσότερη γνώση σχετικά με την αντι-
μετώπιση της διαφθοράς. Οι αστυνομικοί αυτοί θα μπορούν
να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο στην πυραμίδα του σώματος.

Η σωστή διαδικασία προσλήψεων των αστυνομικών μπο-
ρεί να συμβάλει στην πάταξη της διαφθοράς. Όπως ανέ-
φεραν οι Francis L. McCafferty, MD, και Margaret A.
McCafferty, RN (1998), η αξιολόγηση των υποψηφίων
αστυνομικών πρέπει να γίνεται βάσει ψυχολογικών τεστ,

Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης
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κοινωνικής προσφοράς, κλινικής συνέντευξης και «κοσκι-
νίσματος» της προσωπικότητάς τους, θέση η οποία υπο-
στηρίζεται και από τους Bruce A. Arrigo και Natalie
Claussen (2003), που τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι
αστυνομικοί θα είναι σε θέση να μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν στις συναισθηματικές και ψυχολογικές πιέσεις αυτής
της δουλειάς, ενώ θα ενισχυθούν οι προσπάθειες πάταξης
και καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Η επαρκής πληρωμή και η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς
μισθού θα συμβάλουν στην πάταξη της διαφθοράς. Σύμ-
φωνα με τους Francis L. McCafferty, MD, καιMargaret A.
McCafferty, RN (1998), όταν ένας αστυνομικός δεν αμείβε-
ται ικανοποιητικά βάσει των κινδύνων και του άγχους που
δημιουργούνται καθημερινά, γίνεται πιο επιρρεπής και
ευάλωτος.

Ακολούθως, απαιτείται πιο μακρόχρονη επιτήρηση των νε-
αρών αστυνομικών, ώστε να αποκτήσουν και την αστυνο-
μική κουλτούρα αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να αντι-
μετωπίσουν και τα όποια προβλήματα συναντήσουν στα
πρώτα και ίσως πιο δύσκολα χρόνια της καριέρας τους.
Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των υπευθύνων στην
αντιμετώπιση της διαφθοράς, αφού λόγω φιλικών σχέσεων
που αναπτύσσονται ορισμένες φορές με τους υφιστάμε-
νούς τους, αγνοούνται τυχόν ενδείξεις. Παρόλο που μπορεί
να μην δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την πτυχή, εν-
τούτοις είναι σημαντική. Όπως υποστηρίζουν οι Francis L.
McCafferty, MD, και Margaret A. McCafferty, RN, (1998), επι-
βάλλεται όπως όλοι οι αστυνομικοί κάθε πέντε χρόνια να
επαναξιολογούνται σε σχέση με τη ψυχολογική τους στα-
θερότητα και τον αυτοέλεγχό τους. Με αυτόν τον τρόπο
θα δίνεται η ευκαιρία στην ηγεσία της αστυνομίας να συγ-
κρίνει τα στοιχεία των αστυνομικών τόσο κατά την πρόσ-
ληψή τους όσο και στην πορεία της καριέρας τους. Αυτός
ο έλεγχος θα πρέπει να είναι συχνότερος σε αστυνομικούς
που υπηρετούν σε θέσεις όπως η καταπολέμηση ναρκω-
τικών, ο χειρισμός και φύλαξη τεκμηρίων και άλλα.

Τέλος, η πειθαρχία θα πρέπει να είναι συνεχής και άμεση.
Όσοι αστυνομικοί προβαίνουν σε πράξεις διαφθοράς θα
πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από την Αστυνομία.

Διαφθορά και Κυπριακή Αστυνομία

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς από
την Κυπριακή Αστυνομία, η ηγεσία της Αστυνομίας προ-
χώρησε το 2011 στη σύσταση της Διεύθυνσης Επαγγελμα-
τικών Προτύπων (ΔΕΠ) με κύρια αποστολή της τη
διασφάλιση των επαγγελματικών προτύπων, με τη βελ-
τίωση και αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών
πρακτικών ή διαδικασιών και την εισαγωγή και εφαρμογή

εκείνων των μηχανισμών που θα συμβάλουν στην πρό-
ληψη, έλεγχο και καταστολή όλων των κρουσμάτων δια-
φθοράς (Α.Δ. 1/86).

Επιπρόσθετα, την ίδια αναγκαιότητα εντόπισε και η νέα κυ-
βέρνηση με ιδιαίτερη αναφορά στο Πρόγραμμα Διακυβέρ-
νησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστα-
σιάδη 2013-2018 στον τομέα Ασφάλειας, όπου γίνεται
ειδική μνεία στη θεσμική θωράκιση της Αστυνομίας κατά
της διαφθοράς και σύσταση Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσω-
τερικών Υποθέσεων.

Καταληκτικά, η αστυνομική διαφθορά αποτελεί τροχοπέδη
στην πρόοδο και εξέλιξη. Συμβάλει μάλιστα στην καταβα-
ράθρωση των Αστυνομικών Σωμάτων αφού χάνουν τον
κυρίαρχο τους ρόλο ως θεματοφύλακας του Νόμου και της
Τάξης. Επομένως, είναι αδήριτη η ανάγκη για άμεση επί-
λυση και αντιμετώπιση της διαφθοράς στη βάση της
λήψης μέτρων που θα καταπολεμήσουν τις αιτίες που την
προκαλούν, οδηγώντας την Αστυνομία σε πιο υγιείς συν-
θήκες με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Βιβλιογραφία

Bruce A. Arrigo and Natalie Claussen (2003). Police Cor-
ruption and Psychological Testing: A Strategy for Pre-
emloyment Screening. International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology. Ανακτήθηκε
από http://ijo.sagepub.com. 47, 272-275.

Cyrille Fijnaut and Leo Huberts, (ιιιι). Corruption, In-
tegrity and Law Enforcement. Kluwer Law International,
The Hague, Printed in The Netherlands. 3(34), 8-10.

Francis L. McCafferty, MD, and Margaret A. McCafferty,
RN. (1998). Corruption in Law Enforcement: A Para-
digm of Occupational Stress and Deviancy. Journal Am
Acad Psychiatry Law. 26(1), 57-65. 

Στεργιούλης Ε. Οικονομική εξαθλίωση και διαφθορά
στην Αστυνομία. (25/3/2013). Ανακτήθηκε από
http://www.bloko.gr/swmata-asfaleias.

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης Προέδρου της Δημοκρα-
τίας Νίκου Αναστασιάδη, 2013-2018, θέματα Ασφάλειας.

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων (ΔΕΠ), Αστυνο-
μική Διάταξη Αρ. 1/86, (2011), ΑΑΚ.

Κύπρος. Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας (2004).
Ο Περί της Σύμβασης Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά
(κυρωτικός) και Συμπληρωματικές Διατάξεις Νόμος,
μέρος (ΙΙ) και (ΙΙΙ). Λευκωσία: Κυβερνητικό Τυπογραφείο.
σ.σ. 131-155.

Κύπρος. Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας (2000).
Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποί-
ηση της Διαφθοράς (Ν.23 (ΙΙΙ). Λευκωσία: Κυβερνητικό
Τυπογραφείο.



Αστυνομικά Χρονικά 21

ΕΡΕΥΝΑ

Η εκδήλωση επιθετικότητας σε άψυχα σώματα παρουσιά-
ζει τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει διότι η επιθετι-
κότητα εκφράζεται (μόνο σε αυτή την περίπτωση) ως ένα
«μη-διαπροσωπικό» φαινόμενο. Η παρατήρηση συμπερι-
φορών επιθετικότητας σε άψυχους στόχους οδηγεί στη θε-
ωρία του «ακουστικού ερεθισμού», στην υπόθεση δηλαδή
ότι το ίδιο το επιθετικό ξέσπασμα κινητοποιείται από την
ανάγκη πρόκλησης ακουστικών ερεθισμάτων. Το πώς η θε-
ωρία αυτή ρίχνει νέο φως στο φαινόμενο της οδικής ταχύ-
τητας, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της εν λόγω μελέτης.

Επιθετικότητα έναντι άψυχων στόχων

Ο θυμός αποτελεί ένα φαινόμενο καθολικό, το οποίο κα-
ταλαμβάνει μια διευρυμένη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
πτυχή της καθημερινής ανθρώπινης συμπεριφοράς (Βaron
& Richardson, 1994). Είτε υπό τη μορφή ενός απλού, καθη-
μερινού περιστατικού χειροδικίας είτε υπό τη μορφή χεί-
ριστων μορφών βίας (π.χ. πολεμικών επιχειρήσεων μα-
ζικής εξόντωσης), η ίδια η επιθετικότητα είναι αυτή που
αδιαμφισβήτητα πληροί ένα μεγάλο μέρος της ροπής της
ανθρώπινης φύσης. 

Περισσότερο ενδιαφέρουσες πάντως είναι οι πράξεις της
εξωτερίκευσης του θυμού, που στρέφονται όχι σε άτομα
αλλά σε άψυχα σώματα. Μολονότι μυστήριες μέχρι στιγ-
μής, οι πράξεις αυτές δεν εκπλήσσουν. Θα μπορούσε να ει-
πωθεί ότι οι σύγχρονοι κώδικες συμπεριφοράς δικαιο-
λογούν πλήρως τη μετατόπιση της επιθετικότητας από έμ-
ψυχους σε άψυχους στόχους ως αναμενόμενο στοιχείο

προσαρμοστικότητας της κοινωνικής μας εξέλιξης: αντιμε-
τωπίζω μηδενικές επιπτώσεις εάν χτυπήσω με βία το τρα-
πέζι, αλλά αντιθέτως μέχρι και ποινικές διαδικασίες εάν
χτυπήσω έναν συμπολίτη. Η διοχέτευση της επιθετικότη-
τας σε άψυχους στόχους αποτελεί φυσικό επακόλουθο της
κοινωνικής προσαρμοστικότητας του ατόμου, της κοινω-
νικής προόδου του συνόλου στο οποίο συμπεριλαμβάνε-
ται, αλλά και της εξέλιξης και διαιώνισης του ανθρώπινου
είδους, γενικότερα. 

Η θεωρία του ακουστικού ερεθισμού

Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η επιθετικότητα αναγνωρίζεται
στη γενική της μορφή ως ένα «διαπροσωπικό» φαινόμενο
(με την έννοια της πρόκλησης ζημιάς σε άλλα άτομα) μια
πράξη επίθεσης προς λ.χ. ένα τραπέζι, ένα τηλέφωνο, έναν
υπολογιστή, θα μπορούσε κάλλιστα και αυτόματα να χα-
ρακτηριστεί ως «μη-διαπροσωπικό» φαινόμενο. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει επίσης μια συγκεκριμένη βασική
ομοιότητα που παρουσιάζουν οι πράξεις επίθεσης έναντι
άψυχων σωμάτων. Ας δούμε τα παρακάτω παραδείγματα
εξωτερίκευσης του θυμού μέσω αυτού του τύπου επιθετι-
κότητας, από τη βιβλιογραφία και την καθημερινότητά
μας: χτύπημα χεριού στο τραπέζι (Brandt, 2014), χτύπημα
ποδιών στο έδαφος (Spielberger, 1988). Μολονότι οι πα-
ραπάνω πράξεις ορίζονται ως «επιθετικές» (με την έννοια
της πρόκλησης βλάβης σε υλικά σώματα στα οποία στρέ-
φονται: τραπέζι, έδαφος) εκείνο που διαφαίνεται στην
πραγματικότητα είναι ότι η πράξη επίθεσης σε άψυχους
στόχους επικεντρώνεται σε κάθε περίπτωση σε ένα θέμα:
την πρόκληση ηχητικού ερεθισμού. Θα μπορούσε να ειπω-
θεί ότι ο σκοπός είναι η πρόκληση βλάβης, όμως το χτύ-
πημα των ποδιών στο έδαφος, θα μπορούσε να αποσκοπεί
σε κάθε άλλο από αυτόν τον σκοπό. Επομένως, όχι μόνο η
πράξη της επίθεσης σε άψυχα σώματα είναι προσωπικό
φαινόμενο, αλλά στην ουσία δεν εκτελείται με βασική
βλέψη την πρόκληση βλάβης του στόχου. Αυτή η θεωρη-
τική προσέγγιση οδηγεί στην υπόθεση του ακουστικού
ερεθισμού, στην άποψη δηλαδή ότι η πράξη της επίθεσης
σε υλικά σώματα αποσκοπεί πρωτίστως στην πρόκληση
ηχητικού ερεθίσματος. Με άλλα λόγια θεωρούμε ότι το
εξοργισμένο άτομο χτυπά τα πόδια στο έδαφος, τη γροθιά
στο τραπέζι κτλ, όχι με σκοπό να βλάψει τους συγκεκριμέ-
νους στόχους, αλλά για να λάβει την ηχητική ανατροφο-
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δότηση, που έπεται σαν βέβαιο αποτέλεσμα της κινηματι-
κής αυτής πράξης.

«...Το μόνο που απομένει, για τη δική σου ικανοποίηση, είναι
να χτυπήσεις τον τοίχο με τη γροθιά σου όσο πιο δυνατά μπο-
ρείς. Λοιπόν, αυτές οι θνητές πράξεις, δεν προσφέρουν τίποτε,
παρά μόνο μια έντονη απόλαυση, που ορισμένες φορές αγ-
γίζουν τον υψηλότερο βαθμό της ηδονής» (Dostoevsky, 2004,
p. 62)».

Η βάση της θεωρίας του ακουστικού ερεθισμού

Η αναφερόμενη ιδέα στηρίζεται στη βάση ενός μεγάλου
αριθμού θεωρητικών απόψεων. Η πιο ενδιαφέρουσα από
αυτές, η οποία αναφέρεται στο κείμενο αυτό, επικεντρώ-
νεται στην αντίληψη της πράξης πρόκλησης ακουστικού
ερεθίσματος ως πράξης επιβεβαίωσης, μιας πράξης εκπλή-
ρωσης στόχου. Με άλλα λόγια χτυπώ το χέρι μου στο τρα-
πέζι διατηρώντας το υποσυνείδητο κίνητρο να λάβω την
επιβεβαίωση της πράξης μου αυτής (Fromm, 1964), δη-
λαδή σε αυτήν την περίπτωση τον ήχο του χτυπήματος.
Πράγματι, οι κλασσικές ψυχολογικές θεωρίες θέλουν τον
θυμό να κατευνάζει έπειτα από μια θεληματική πράξη εκ-
πλήρωσης στόχου. Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι ο θυμός
μπορεί, εφόσον άλλωστε προκαλείται από την αποτυχία
του ατόμου να εκπληρώσει έναν στόχο (Berkowitz, 1989),
να καταλαγιάσει ύστερα από δραστηριότητες εκπλήρωσης
στόχων (π.χ. ρίξιμο μπάλας σε ένα καλάθι κτλ., Murray &
Feshbach, 1978). Με άλλα λόγια, μια πράξη επιτυχίας σε
μια δραστηριότητα, πιστεύεται ότι μπορεί να αποκαταστή-
σει την ψυχική ευημερία που επικρατούσε πριν την πρό-
κληση του θυμού, δηλαδή της αποτυχίας στην προηγη-
θείσα απόπειρα εκπλήρωσης κάποιου στόχου (Denzler
& Forster, 2012).

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να υποβληθεί δικαιωματικά
το ερώτημα: «Γιατί τα εκνευρισμένα άτομα δεν επιδίδονται
σε μη επιθετικές πράξεις εκπλήρωσης στόχων (π.χ. ρίψη
μπάλας στο καλάθι κτλ.);». Οι πιθανοί λόγοι είναι δύο: πρώ-
τον, διότι θυμός και επιθετικότητα προκύπτουν σχεδόν αυ-
τόματα και ακούσια, εντός περιορισμένου χρονικού
πλαισίου, σε βαθμό που δεν υπάρχει περιθώριο να κατα-
στρωθεί και να εκτελεστεί κανένα «παιχνίδι εκπλήρωσης
στόχου». Δεύτερον, διότι πάντοτε υπάρχει η αβεβαιότητα
του ατόμου σχετικά με την πιθανότητα εκπλήρωσης του
νέου στόχου. Για παράδειγμα, η απόπειρα ρίψης της μπά-
λας στο καλάθι σχετίζεται με πιθανότητες αποτυχίας. Αν-
τίθετα, ένα σχεδόν αυτόματο ξέσπασμα χτυπήματος του
χεριού στο τραπέζι, λόγου χάρη, συνοδεύεται με την αντί-
ληψη και σκέψη μιας «βεβαιότητας», όσον αφορά το απο-

τέλεσμα (λήψη ανατροφοδοτικού ερεθίσματος, δηλαδή
ήχου). Ως εκ τούτου, η σημαντικότητα της πρόκλησης ηχη-
τικού ερεθισμού κατά το επιθετικό επεισόδιο, θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ο ψυχολογικός μηχανισμός άμυνας, η
συνειδητή εκείνη απόπειρα «αποκατάστασης» ενός αισθή-
ματος ελέγχου, το οποίο παραβιάστηκε αρχικά, και αποτέ-
λεσε άλλωστε τη βασική αιτιολογία της έγερσης του
θυμού. 

Oδική ταχύτητα

H οδική ταχύτητα αποτελεί συμπεριφορά, η οποία εξηγεί-
ται με περισσότερη ακρίβεια, υπό το πρίσμα της θεωρίας
του ακουστικού ερεθισμού. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως
επιθετική συμπεριφορά υπό την έννοια ότι αγνοείται το
σοβαρό ενδεχόμενο πρόκλησης φυσικής βλάβης στους
άλλους, καθώς και του ιδίου του οδηγού. Αποτελεί μια καθ’
όλα επιθετική συμπεριφορά αμέλειας. Μέχρι τώρα η πα-
ρεκκλίνουσα (κυρίως όσον αφορά την ταχύτητα) οδική
συμπεριφορά τύγχανε επεξηγήσεων στη βάση της θεώρη-
σης μιας καταστασιακά μεταβαλλόμενης λειτουργίας αν-
τίληψης επικινδυνότητας (Lerner & Keltner, 2001): όσο
περισσότερο θυμωμένο είναι το άτομο, τόσο περισσότερη
γενική αισιοδοξία αισθάνεται και τόσο περισσότερο απο-
μακρυσμένα τοποθετείται από την ιδέα ότι πρόκειται να
υποστεί οδικό ατύχημα (ή να ανακοπεί από την τροχαία),
ως αποτέλεσμα της οδικής ταχύτητας. 

Αυτή όμως η εξήγηση, μολονότι ρίχνει αρκετό φώς, στο
πώς η επιθετική οδήγηση απελευθερώνεται και εξελίσσε-
ται, δεν διασαφηνίζει το πώς αυτή γεννάται. Για παρά-
δειγμα, ενώ υπάρχει επεξήγηση για τους ψυχολογικούς
λόγους που επιτρέπουν την επιθετική εκδήλωση με τη
μορφή οδικής ταχύτητας, δεν προσδιορίζονται οι λόγοι
που επεξηγούν την κινητοποίηση της ίδιας της πράξης της
επιθετικής οδήγησης. 

Αντίθετα, στη βάση της υπόθεσης του ακουστικού ερεθι-
σμού, η επεξήγηση παρουσιάζεται επαρκέστερη και τοπο-
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θετείται με τον εξής ενδιαφέρον τρόπο: ο κυριευμένος από
θυμό οδηγός διεγείρεται από την έντονη ψυχολογική
ανάγκη λήψης ακουστικού ερεθισμού. Πράγματι, το μηχα-
νοκίνητο όχημα είναι στα μάτια του εξοργισμένου ατόμου
ένα μέσο πρόκλησης έντονων ακουστικών ερεθισμάτων.
Άρα χρησιμοποιείται σε κάθε δεδομένη ευκαιρία ως τέτοιο:
όσο περισσότερο γκαζώνει ο οδηγός τόσο δυνατότερος
φτάνει στα αυτιά του ο ήχος της μηχανής του οχήματος,
και όσο δυνατότερος είναι ο ήχος της μηχανής του οχήμα-
τος, τόση περισσότερη επιβεβαίωση αισθάνεται, τόσο κα-
λύτερα αποκαθίσταται ο έλεγχός του πάνω στη φύση και
τη δεδομένη κατάσταση. Επομένως, η ιδέα του εκνευρι-
σμένου οδηγού που διψά για ερεθισμό και θέλει την επι-
θετική οδήγηση υπό την επήρεια θυμού θεωρείται ως ένα
φυσικό και αναμενόμενο συμπεριφορικό φαινόμενο.

«Μοναχός στη μέση της νύχτας, γκάζωσε τη φερράρι του
στο τέρμα, στο δρόμο μεταξύ του Μόντε Κάρλο και τις
Κάννες, για να εξιλεώσει το θυμό του, o οποίος τον βασά-
νιζε.» (Evans, 1986).

Συμπέρασμα

Η θεωρία του ακουστικού ερεθισμού παρουσιάζεται χρή-
σιμη στην ανάλυση συμπεριφορών που απασχολούν την
αστυνόμευση. Οι κλασσικές θεωρίες που μέχρι τώρα επι-
στρατεύονται στην εξήγηση του φαινομένου που ονομά-
ζεται επιθετική οδική συμπεριφορά παρουσιάζονται
ανεπαρκείς. Αντιθέτως, η ιδέα της ακραίας οδικής ταχύτη-
τας ως αποτέλεσμα συμπεριφορών αναζήτησης ακουστι-
κού ερεθισμού εισαγάγει καινούργιες προσεγγίσεις
μελέτης του φαινομένου αυτού.
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Το αναθεωρημένο πρωτόκολλο συνεργασίας που διέπει τη
διαδικασία για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων χρη-
στών ναρκωτικών από την Αστυνομία Κύπρου (Υ.ΚΑ.Ν.) σε
θεραπευτικά κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και σε μη κρατικά θεραπευτικά κέντρα
ως εναλλακτική παρέμβαση αντί της ποινικής δίωξης, υπο-
γράφηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσο-
στόμου τον Φεβρουάριο. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο
έχουν επίσης υπογράψει ο Πρόεδρος του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου και ο Διευθυντής
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Δρ. Γιάννης Καλακούτας. 

Το πρωτόκολλο απευθύνεται σε νεαρούς από 14-24 χρό-
νων, που έχουν συλληφθεί ή εναντίον των οποίων έχει σχη-
ματιστεί ποινικός φάκελος ως συνέπεια της χρήσης ή/και
κατοχής ποσότητας παράνομων ουσιών εξάρτησης που
προορίζεται αποκλειστικά για δική τους χρήση. Εντούτοις,
δεν αποκλείει περιπτώσεις ατόμων που δεν πληρούν τα
αναφερόμενα κριτήρια, νοουμένου ότι η παραπομπή τους
δεν θα σχετίζεται με τις νομικές συνέπειες, σε περίπτωση
που εναντίον τους εκκρεμεί ποινική υπόθεση ναρκωτικών.

Το εν λόγω πρωτόκολλο στοχεύει στην πρώιμη και έγκαιρη
παρέμβαση/θεραπεία από μέρους των θεραπευτικών κέν-
τρων των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των μη κρατικών
θεραπευτικών κέντρων που είναι εγκεκριμένα από το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

Της Α/Αστυφύλακα 705 Σοφίας Κουσάριδου
Γραφείο Πρόληψης Υ.ΚΑ.Ν.

Αναθεωρημένο πρωτόκολλο συνεργασίας

Παραπομπή νεαρών χρηστών ναρκωτικών σε θεραπευτικά κέντρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
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Η στυγερή δολοφονία της 22χρονης Παραδείσας Παντελή
από τον σύζυγό της, η οποία βρισκόταν στον 8ο μήνα της
εγκυμοσύνης της, συγκλόνισε για μεγάλο χρονικό διά-
στημα την κοινή γνώμη της εποχής. 

Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα διαπράχθηκε τη νύχτα της
29ης Αυγούστου 1972 σε δασώδη περιοχή του δρόμου της
κατεχόμενης σήμερα Μύρτου προς το χωριό Διόριος, όπου
μετά από τηλεφώνημα η Αστυνομία εντόπισε νεκρή μέσα
σε αυτοκίνητο την Παραδείσα Παντελή και σε διπλανό
σημείο πρόχειρα δεμένο πάνω σε κορμό πεύκου τον σύ-
ζυγο της Παντελή Βρακά.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο Παντελής Βρακάς, σύζυγος της Παραδείσας Παντελή, ο
οποίος εργαζόταν στη Λευκωσία, είχε συνάψει σχέσεις με
την αρραβωνιαστικιά του εργοδότη του και από τότε άρ-
χισαν οι προστριβές μεταξύ του ζεύγους, ενώ ο Βρακάς
προέβαλλε διάφορες προφάσεις για να δικαιολογήσει την
εξωσυζυγική του σχέση. Γνωρίζοντας ότι η Παραδείσα, η
οποία ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, δεν του έδινε
διαζύγιο άρχισε να σχεδιάζει διάφορους τρόπους εξόντω-
σής της. Μεταξύ άλλων, είχε σχεδιάσει με τον φίλο του Ηλία
Τρύφωνος (Καρεκλά) να την οδηγήσει στο περιβόλι του και
να την ρίξει μέσα σε λάκκο. Τελικά ο φίλος του δεν τόλμησε
να την σπρώξει, προφανώς γιατί την λυπήθηκε.

Υπήρξε όμως ακόμη μία απόπειρα εναντίον της εννιά
μέρες πριν την δολοφονία, στις 20 Αυγούστου 1972. Γύρω
στις 12.45π.μ., ενώ τρεις άντρες κατευθύνονταν προς το
χωριό τους, τη Σκυλλούρα, παρά το κέντρο «Ανεμώνες» εμ-
φανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους η Παραδείσα χωρίς πα-
πούτσια και τους εκλιπαρούσε να την πάρουν μαζί τους.
Ήταν αναστατωμένη και έκλαιγε, ενώ στα μαλλιά της υπήρ-
χαν χώματα. Μετά από λίγο πλησίασε ο σύζυγός της και η
άτυχη κοπέλα συνέχισε να τους παρακαλά να την πάρουν
μαζί τους γιατί θα την σκότωνε. Όπως ανέφερε την είχε κα-
ταδιώξει και της έβαλε το κεφάλι κάτω από τις ρόδες του
αυτοκινήτου. Πήρε τα παπούτσια της και την τσάντα της
και οι τρεις την μετέφεραν στο χωριό της. Καθ΄οδόν τους
ευχαριστούσε για τη σωτηρία της από τον σύζυγό της. 

Όταν η άτυχη γυναίκα βρέθηκε τελικά δολοφονημένη, η
Αστυνομία συνέλαβε τον σύζυγό της Παντελή Βρακά και
τον φίλο του Ηλία Τρύφωνος (Καρεκλά). 

Η μαρτυρία του Καρεκλά

Ο Καρεκλάς κατά την κράτησή του απέστειλε επιστολή
στον Γενικό Εισαγγελέα όπου εξηγούσε τη συμμετοχή του
στο έγκλημα και εξέφραζε την μετάνοιά του. Σε θεληματική
του κατάθεση ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Παναγιώτου
Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεωρήσεως και Ελέγχου

Υπόθεση δολοφονίας Παραδείσας Παντελή: ένα αποτρόπαιο έγκλημα του 1972
που συγκλόνισε την κοινή γνώμη 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Η στυγερή δολοφονία της Παραδείσας Παντελή που διαπράχθηκε τη

νύχτα της 29ης Αυγούστου 1972 αποτελούσε για μεγάλο διάστημα

κύρια είδηση στις εφημερίδες της εποχής. Στη θέση του συνοδηγού κα-

θόταν η άτυχη Παραδείσα. Στο πάτωμα διακρίνεται η τσάντα της. (Φωτ.:

εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος)
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«Στις 29 Αυγούστου, ο Βρακάς μου είπε να νοικιάσω για λο-
γαριασμό του αυτοκίνητο και μού έδωσε το ποσό των 300
λιρών. Η ώρα 19.30 της 29ης Αυγούστου μου τηλεφώνησε
και μου είπε να βρίσκομαι η ώρα 22.00 στο δρόμο Μύρ-
του-Διορίου να μου δώσει κάτι πράγματα για να τα πάρω
στη Λευκωσία γιατί δεν μπορούσε να τα πάρει στη Βασί-
λεια. Η ώρα 22.10 πήγα στο σημείο, έσβησα τα φώτα και
περίμενα. Μετά από λίγα λεπτά ήλθε ο Βρακάς, κατέβηκε
και άνοιξε την πόρτα της Παραδείσας. Έπιασε την Παρα-
δείσα από τα μαλλιά, την έριξε κάτω και εκείνη άρχισε να
φωνάζει «Παντελή, Παντελή Παναγία μου άφησμε». Την
έβγαλε από το αυτοκίνητο, την ετσίλλησεν κάτω κρατών-
τας το ένα χέρι με το γόνατο του και με το άλλον χέρι ετσιλ-
λούσε το στόμα της και την μύττη της. Του είπα «για το
όνομα του Θεού, παραίτα ήντα που κάμνεις» και άρχισα να
τον τραβώ από τα ρούχα και εσχίστηκε το δεξί του μανίκι
του πουκαμίσου. Εκείνος μου είπε «τράβα πίσω γιατί δεν
γλυτώνεις ούτε εσύ». Η Παραδείσα κλωτσούσε τα πόδια
της και σε λίγα λεπτά έπαυσε να κλωτσά και τότε κατάλαβα
ότι ήταν νεκρή. Τότε την άφησε και μου είπε: «βοήθα με να
την κάτσουμε μέσα στο αυτοκίνητο». Τον βοήθησα και την
κάτσαμε στο αυτοκίνητο….. Έπιασε ένα σπάγγο από το
ταμπλό και μου είπε «δώσμου κάμποσες μπουνιές και πά-
τσους και μετά δέσε με πάνω εις τον πεύκο». Του έδωσα
κάμποσες μπουνιές πάνω στη κεφαλή, στα πλευρά και σε
άλλα μέλη του σώματός του. Ακολούθως τον έδεσα πάνω

στον πεύκο. Μου είπε όταν φθάσω στη Λευκωσία να τηλε-
φωνήσω της αστυνομίας ότι ενώ περνούσα με το αυτοκί-
νητό μου είδα τέσσερα άτομα να κτυπούν ένα άλλον.
Μόλις πήγα στη Λευκωσία ήπια έναν καφέ και τηλεφώ-
νησα της Αστυνομίας».

Ποινή ισόβιας κάθειρξης στον συζυγοκτόνο 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του αποτρόπαιου αυτού εγ-
κλήματος, ο γιατρός που είχε εξετάσει τον Παντελή απο-
φάνθηκε ότι οι εκδορές στο δέρμα προκλήθηκαν από
νύχια ανθρώπου, δεν υπήρχε καμία βλάβη στο κρανίο, ενώ
ο δράστης δεν είχε καταβάλει καμία προσπάθεια να σπά-
σει τα δεσμά, που εάν το επιχειρούσε θα κατόρθωνε να
απελευθερωθεί με λίγη προσπάθεια.

H υπόθεση εκδικάστηκε με ανακριτή τον Φανή Δημητρίου
στο Κακουργιοδικείο της κατεχόμενης Κερύνειας. Οι Βρα-
κάς και Καρεκλάς καταδικάστηκαν τελικά, ο πρώτος σε
ποινή ισόβιας κάθειρξης και ο δεύτερος σε πολυετή φυλά-
κιση. Στις 20 Ιουλίου 1974, όταν ανοίχθηκαν οι Κεντρικές
Φυλακές για να εξέλθουν οι αντιστασιακοί πολίτες και
αστυνομικοί που είχαν φυλακιστεί μετά την εκδήλωση του
πραξικοπήματος, οι δύο κατάδικοι βρήκαν την ευκαιρία
και δραπέτευσαν. Αργότερα ωστόσο επέστρεψαν στις φυ-
λακές και εξέτισαν την ποινή τους. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
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Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουά-
ριο, η Αστυνομία τίμησε 50 ευσυνείδητους και άξιους πο-
λίτες, οι οποίοι συνέδραμαν καθοριστικά σε περιπτώσεις
που αφορούσαν διάσωση ζωής, κατάσβεση πυρκαγιάς,
εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων, παράδοση ευρεθέντων
χρηματικών ποσών και παροχή πολύτιμων υπηρεσιών
στην Αστυνομία αφιλοκερδώς. 

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζα-
χαρίας Χρυσοστόμου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τό-
νισε ότι οι πολίτες αυτοί αποτελούν λαμπρά παραδείγματα
προσφοράς, ανθρωπιάς, ανιδιοτέλειας εθελοντισμού και
αλληλεγγύης. Η συμπεριφορά των τιμώμενων προσώπων
είναι αξιέπαινη, καθώς με τις πράξεις τους τιμούν απόλυτα
την ιδιότητα του ενεργού πολίτη που προσφέρει χωρίς να
περιμένει ανταλλάγματα, τυμπανοκρουσίες, προβολή ή
αναγνωσιμότητα, που παραμερίζει ατομικά συμφέροντα
και θέτει ως προτεραιότητα το κοινό καλό, τόνισε ο κ. Χρυ-
σοστόμου.

Από την πλευρά του ο έντιμος Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, ανέφερε ότι η βρά-
βευση αποτελεί ηθική αμοιβή και ταυτόχρονα έκφραση
της ευγνωμοσύνης εκ μέρους της Πολιτείας για τη συνει-
σφορά στη ζωή του τόπου. «Η συμφιλίωση της Αστυνομίας
με τον πολίτη, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για αύξηση
του αισθήματος της ασφάλειας», πρόσθεσε ο κ. Νικολάου. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής αποδόθηκαν επίσης τιμές
στους Αξιωματικούς Συνδέσμους της Γαλλίας και Ρουμα-

νίας για τη σημαντική συνεισφορά και συνεργασία τους με
την Αστυνομία Κύπρου. 

Αξίζει εξάλλου να αναφερθεί ότι μεταξύ των πολιτών που
τιμήθηκαν ήταν ένας μαθητής της έκτης τάξης του Δημο-
τικού, οποίος εντόπισε και παρέδωσε στην Αστυνομία με-
γάλο αριθμό κροτίδων, καθώς και πορτοφόλι που περιείχε
σημαντικό χρηματικό ποσό.

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

Εκδήλωση προς τιμήν πολιτών που συνέδραμαν στο αστυνομικό έργο
Συνέβαλαν σε διασώσεις, στην κατάσβεση πυρκαγιών και στην εξιχνίαση εγκλημάτων

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας τίμησε μέλη της
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λευκωσίας προς τα μέλη της πραγματοποι-
ήθηκε τον Μάρτιο εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετη-
σάντων μελών της Αστυνομίας, μελών στα οποία παραχω-
ρήθηκε ηθική και υλική αμοιβή ή/ και συγχαρητήρια, ως
επίσης μελών που τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος
κατά το 2015.

Στην εκδήλωση αποδόθηκε επίσης μετά θάνατον τιμή
στον τέως Αστυφ. 2049 κ. Αθανάσιο Καρεκλά του Αστυνο-
μικού Σταθμού Λυκαβηττού. Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης τιμήθηκαν συνολικά τέσσερα μέλη τα οποία αφυπη-
ρέτησαν, πενήντα τέσσερα μέλη στα οποία παραχωρή-
θηκε ηθική και υλική αμοιβή ή/ και συγχαρητήρια και δέκα
μέλη τα οποία τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Βοηθός Αρχηγός Υποστήρι-
ξης κ. Κύπρος Μιχαηλίδης εκ μέρους του Αρχηγού Αστυ-
νομίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας Ανώτερος
Αστυνόμος κ. Δημήτρης Δημητρίου, καθώς και ο Πρό-
εδρος του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου κ. Νεόφυτος Πα-
παμιλτιάδους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Στο πλαίσιο των καθιερωμένων δράσεών του, ο Σύνδεσμος
Αποφοίτων της Εθνικής Ακαδημίας FBI Κύπρου πραγματο-
ποίησε τον Φεβρουάριο την 3η ετήσια τακτική γενική συ-
νέλευση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανώτερος Υπαστυνόμος
κ. Ανδρέας Αγγελίδης, προέβη σε παρουσίαση αναλύοντας
τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής καθώς επίσης
και τα οικονομικά του Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τόσο τα μέλη της Διοι-
κούσας Επιτροπής όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέ-
σμου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να
θέσουν τις εισηγήσεις τους όσον αφορά την πραγματοποί-
ηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και άλλων
εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Σύνδεσμος στο προ-
σεχές μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση παρών ήταν και ο
Βοηθός Αξιωματικός Σύνδεσμος του FBI στην Κύπρο Μr.
Simon Samuel, ο οποίος ανάφερε μεταξύ άλλων ότι θα
στηρίξει το έργο του Συνδέσμου στον μέγιστο δυνατό
βαθμό.

Η εν λόγω δραστηριότητα είχε παράλληλα και κοινωνικό
χαρακτήρα, αφού με το πέρας της συνέλευσης παραχωρή-
θηκε δείπνο στους αποφοίτους.

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

3η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Αποφοίτων
της Εθνικής Ακαδημίας FBI Κύπρου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Τελετή παράδοσης οστών έξι Ελλαδιτών
Πεσόντων

Αρχηγό Αστυνομίας

Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις θερμές μου ευχαριστίες για
την άρτια συνεργασία που είχαμε, αλλά κυρίως το άψογο
αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την τελετή παράδοσης των
οστών έξι Ελλαδιτών Πεσόντων στις οικογένειες τους στις
18 Ιανουαρίου 2016.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειες όλων μας να
αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές στους ήρωες μας, αλλά και
να νιώσουν οι οικείοι τους την αγάπη και ευγνωμοσύνη
όλων μας για τη θυσία των δικών τους ανθρώπων.

Είμαι βέβαιος ότι η αγαστή συνεργασία μας θα συνεχιστεί
και στο μέλλον.

Με εκτίμηση,
Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας

Ενταφιασμός λειψάνων του ήρωα αστυνομικού
Περικλή Περικλέους στη Σαλαμιού

Αρχηγό Αστυνομίας 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα η οικογένεια του ήρωα
Περικλή Περικλέους επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της
ευχαριστίες τόσο σε εσάς που μας τιμήσατε με την παρου-
σία σας, όσο και στον Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας κ. Λάμ-
προ Θεμιστοκλέους, τον Αστυνομικό Διευθυντή και τον
Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου και όλους όσοι συ-
νέβαλαν στην οργάνωση της όλης τελετής, όπως την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Πάφου, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων, τη ΜΜΑΔ και τη Φιλαρμονική.

Παρακαλώ όπως διαβιβαστούν οι ευχαριστίες μας σε
όλους. 

Με εκτίμηση
Η οικογένεια του ήρωα

Αποτροπή επεισοδίων σε σχολείο

Αρχηγό Αστυνομίας

Με την παρούσα επιστολή θέλω να ευχαριστήσω το Αστυ-
νομικό Σώμα Κύπρου για την πάντα άμεση ανταπόκρισή
του στα πολλά περιστατικά που ταλανίζουν το σχολείο μας,
καθ’ ότι αυτό βρίσκεται σε μία δύσκολη εκπαιδευτική πε-
ριφέρεια. Θα ήθελα μέσω σας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα

τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας και τον Σταθμάρχη
που παρά την υποστελέχωση του Σταθμού είναι πάντα
κοντά μας. 

Η σύλληψη μαθητών που πραγματοποιήθηκε τον περα-
σμένο Οκτώβριο που θα εισέρχονταν σε πάρτυ του σχο-
λείου μας συνέβαλε στην αποτροπή επεισοδίων στο
σχολείο μας.

Προσδοκούμε στη συνέχιση της άψογης συνεργασίας,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι και των δύο φορέων,
είναι κοινοί όσον αφορά στην πρόληψη και διαπαιδαγώ-
γηση των νέων.

Διευθυντής
Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας
Νεόφυτος Παπαϊωάννου

Ανεύρεση σκύλου που συντροφεύει παιδάκι με
πρόβλημα υγείας

Αρχηγό Αστυνομίας

Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στην Αστυνο-
μία για την βοήθεια που μας προσέφερε η Α/Αστυφύλακας
1841 Άντρη Ισαάκ στην εξεύρεση ενός σκύλου ράτσας Ger-
man Shepherd που είχαμε.

Ο σκύλος αυτός έχει πολύ σημαντική επίδραση στον οκτά-
χρονο γιό μου που υποφέρει από αυτισμό αφού, τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, αποτελεί σχεδόν τη μοναδική συντροφιά
του. 

Μετά την απώλεια του σκύλου απευθύνθηκα στον Λοχία
1593 Πιεράκη Γλυκαίνου ο οποίος με έφερε σε επαφή με
την κα Ισαάκ επιδεικνύοντας άμεσα προσωπικό ενδιαφέ-
ρον. Αποτέλεσμα των ενεργειών της κα Ισαάκ ήταν η εξεύ-
ρεση του σκύλου μερικές μόνο μέρες από την ημέρα που
χάθηκε από το σπίτι. 

Τα συναισθήματα του γιού μου μόλις αντίκρισε τον σκύλο
του ήταν απερίγραπτα. Είμαι βέβαιος ότι η παρουσία του
σκύλου συμβάλει θετικά στην ιδιαίτερη κατάσταση της
υγείας του παιδιού μου.

Πιστεύω ότι η παρουσία και μόνο τέτοιων ανθρώπων στην
Αστυνομία συντελεί τα μέγιστα στις υπηρεσίες που προ-
σφέρει στο κοινό. 

Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στην
Αστυφύλακα 1841 Άντρη Ισαάκ.

Με εκτίμηση
Α.Π.
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Λαθρεμπόριο καπνού

Αρχηγό Αστυνομίας 

Αναφορικά με υπόθεση λαθρεμπορίου 20 τόνων καπνού
και μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων που ανευρέ-
θηκαν σε αποθήκη στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου
στη Λάρνακα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
προς τον Διοικητή και τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. για την καθορι-
στική συμβολή τους στον εντοπισμό της μεγαλύτερης πο-
σότητας αδασμολόγητου καπνού που έχει κατασχεθεί
μέχρι σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και για
τη συνδρομή που παρείχαν προς τούτο στους αρμόδιους
λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων.

Δημήτριος Χ΄ Κωστής
Αναπληρωτής Διευθυντής
Τμήματος Τελωνείων

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη δράστη νυκτερινής
διάρρηξης

Αρχηγό Αστυνομίας

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας εκφράσω τις
ευχαριστίες μου για την άμεση ανταπόκριση σε κλήση
προς την Αστυνομία που έγινε από γείτονές μου κατά τη
διάρκεια νυκτερινής διάρρηξης στο σπίτι μου ενώ απου-
σίαζα σε διακοπές.

Κατά την είσοδο του Αστυφύλακα 4577 Ανδρέα Ψαθά στην
κατοικία μου, ο διαρρήκτης προέβαλε αντίσταση τραυμα-
τίζοντας σοβαρά τον αστυφύλακα, ο οποίος αφού κατέ-
βαλε ιδιαίτερη προσπάθεια κατάφερε στο τέλος να τον
συλλάβει.

Ως εκ τούτου αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω ιδιαί-
τερες ευχαριστίες στον Αστυφύλακα Ψαθά, καθώς επίσης
και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που χειρίστηκαν την
υπόθεση.

Σας ευχαριστώ.
Με εκτίμηση
Γ.Σ.

Συνοδεία τραυματία στο νοσοκομείο

Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας 

Μέσω αυτής της επιστολής θα ήθελα να εκφράσω τις ευ-
χαριστίες μου στην Αστυνομία, καθώς επίσης και σε δύο

μέλη του Τμήματος σας, τον Αστυφύλακα 3568 Ιωάννη Συ-
ρανίδη και τον Αστυφύλακα 3585 Μάριο Χαριλάου, για την
βοήθεια που μας προσέφεραν.

Συγκεκριμένα, μετά από δυστύχημα που συνέβη ενώ με-
τέβαινα με το ποδήλατό μου σε δημόσιο δρόμο, οι υπό
αναφορά αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν καθήκον
κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, διευκόλυναν λόγω
της τροχαίας κίνησης τη μεταφορά μου από τη γυναίκα
μου στο νοσοκομείο.

Πιστεύουμε ότι τέτοιες πράξεις πρέπει να επικροτούνται
όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμάς αλλά γιατί συμβάλλουν στη
βελτίωση της εικόνας του αστυνομικού τμήματος.

Με εκτίμηση
Α. Α.

Παγκόσμιο Συνέδριο IPA 2015 

Αρχηγό Αστυνομίας

Με την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Παγκό-
σμιου Συνεδρίου IPA 2015 επιθυμώ να σας εκφράσω τις ευ-
χαριστίες του Προέδρου του International Police
Association Pierre Martin Moulin, τις προσωπικές μου ευ-
χαριστίες, καθώς και τις ευχαριστίες των μελών του Κυ-
πριακού Τμήματος για τη συμπαράσταση και βοήθεια που
παρέχετε στο Σύνδεσμο μας και κυρίως τη βοήθεια για την
επιτυχία του 21ου Παγκόσμιου Συνεδρίου.

Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι τα μέλη μας είναι
έτοιμα να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια στην Αστυνο-
μία για να φέρει σε πέρας τη δύσκολη αποστολής της.

Με εκτίμηση
Μ. Οδυσσέως
Πρόεδρος IPA 
(Τμήμα Κύπρου)

Άμεση ανταπόκριση σε περιστατικό ακραίων
καιρικών συνθηκών

Αρχηγό Αστυνομίας

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν τρία μέλη
της Αστυνομίας στη διάσωση της επιχείρησής μου η οποία
υπέστη εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια σφοδρών
ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή του Αεροδρο-
μίου Πάφου.
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Πρόκειται για τους Α/Αστυφύλακα 2623 Μάριο Ιωάννου,
Ε/Αστυφύλακα 5655 Δημήτρη Άσπρο και Ε/Αστυφύλακα
5413 Γιαννάκη Μυλωνά. 

Με εκτίμηση
Ι. Κ. 

«Πακέτα αγάπης»

Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας
Δημήτρη Δημητρίου

Αξιότιμε Κύριε,

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας σας ευχα-
ριστεί θερμά για την ευγενή καλοσύνη που είχατε να συγ-
κεντρώσετε τρόφιμα από τα μέλη της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λευκωσίας για άπορες πολύτεκνες οικογέ-
νειες.

Παραχωρώντας μας τα τρόφιμα που συγκεντρώσατε ενι-
σχύσατε τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τις άπορες
πολύτεκνες οικογένειες ετοιμάζοντας και προσφέροντας
«πακέτα αγάπης».

Με εκτίμηση
Βιβή Βαλιαντή
Πρόεδρος
Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας

Ποδοσφαιρικός αγώνας Ανόρθωση-Απόλλωνας

Αρχηγό Αστυνομίας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επιθυμούμε να απευθύ-
νουμε τις ευχαριστίες μας προς την Αστυνομία και τα εμ-
πλεκόμενα τμήματα τα οποία εργάστηκαν έτσι ώστε ένα
τόσο επικίνδυνο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στις
23/1/2016 να διεξαχθεί μέσα σε κόσμιο και αθλητοπρεπές
κλίμα.

Τόσο η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, η Μ.Μ.Α.Δ., η
Εθνική Υπηρεσία κατά του Χουλιγκανισμού, όσο και οι εμ-
πλεκόμενοι από πλευράς των αρχών του σταδίου «Αντώ-
νης Παπαδόπουλος» ενήργησαν σε πνεύμα πλήρους
αρμονίας, συντονισμού και αλληλοβοήθειας πετυχαίνον-
τας αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον Βοηθό
Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας Ανώτερο Υπαστυνόμο
Χριστάκη Παπαδημήτρη, τον Υποδιοικητή της Μ.Μ.Α.Δ.

κ. Κώστα Κωνσταντίνου, τους Λοχίες Δ. Καρατζιά και τον

Μ. Ηροδότου της Εθνικής Υπηρεσίας κατά του Χουλινγκα-

νισμού, καθώς και τον Αστυνομικό Α. Σταυρινό του Γρα-

φείου Επιχειρήσεων Λάρνακας για την άψογη και

επαγγελματική στάση τους και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Νιώθουμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να λειτουργή-

σουμε συλλογικά και παρακαλώ μεταφέρετε σε όλους τις

ευχαριστίες μας και την πεποίθησή μας ότι με τέτοια συ-

νεργασία και απόδοση σύντομα θα μπορέσουμε να απαλ-

λαχθούμε από βίαια και ακραία συμβάντα στους

αθλητικούς χώρους.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους της Ανόρθωσης Αμμοχώστου

Αντρέας Θεμιστοκλέους

Γενικός Διευθυντής

Σύλληψη δραστών

Αρχηγό Αστυνομίας

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να συγχαρώ τόσο

εσάς όσο και τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης της

οδού Λήδρας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση

που επιδεικνύουν στο έργο τους.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλά

κρούσματα κλοπών πορτοφολιών στα καταστήματά μας

Terranova και Piazza Italia στην οδό Λήδρας. Τα κρούσματα

αυτά αυξήθηκαν σε ανησυχητικό βαθμό. Ο Αστυφύλακας

4835 Ιωάννης Ιωαννίδης επισκέφθηκε αρκετές φορές τα

καταστήματα μας με σκοπό την ενημέρωση του προσωπι-

κού μας, την πρόληψη αλλά και τη συλλογή πληροφοριών

προς τη σύλληψη των δραστών. 

Αποτέλεσμα των ενεργειών του κ. Ιωαννίδη ήταν η σύλ-

ληψη των δραστών που διαφάνηκε ότι ήταν μέλη οργανω-

μένης σπείρας.

Η εξαιρετική συμπεριφορά του είναι άξια συγχαρητηρίων,

αφού τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν θετικά στην εμπιστο-

σύνη μας προς την Αστυνομία.

Με εκτίμηση

Παντελής Φτελέχας

Ιδιοκτήτης των καταστημάτων Terranova και Piazza Italia
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Ίσο δικαίωμα στην πρόσβαση για τα άτομα με
αναπηρίες

Αρχηγό Αστυνομίας

Λαμβάνω την πρωτοβουλία να σας ενημερώσω για την
ευαισθησία και ευσυνειδησία ενός μέλους της Αστυνομίας
το οποίο είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή προσφέροντας
μας βοήθεια και υποστήριξη.

Αναφέρομαι στην Αστυφύλακα 4786 Άντρη Χ΄Αυξέντη της
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Βορόκλινης, η οποία έκανε την
ιδέα μας πράξη δουλεύοντας σκληρά για τη διοργάνωση
της εκδήλωσης με θέμα «Ίσο δικαίωμα στην πρόσβαση για
τα άτομα με αναπηρίες». Η κα Χ΄Αυξέντη εργάστηκε άοκνα

και πέραν από το ωράριο εργασίας της για να στηρίξει τους

σκοπούς της εκδήλωσης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά την διοργάνωση

της εκδήλωσης αυτής επιδείχθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον

και ευαισθησία για τα δικαιώματα διακίνησης των ατόμων

με αναπηρίες.

Θερμά συγχαρητήρια που έχετε τέτοια μέλη στις τάξεις της

Αστυνομίας, για το ήθος τους και το έργο που επιτελούν.

Με εκτίμηση

Αχιλλέας Αλεξάνδρου

Συντονιστής-Παρατηρητής

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ/ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ








