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Η διοικητική προσέγγιση στην καταπολέμηση του
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος
Οι τοπικές αρχές μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην
αντιμετώπιση και καταπολέμηση διαφόρων εγκληματικών
ενεργειών

Νέος Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου
Κύπρος Μιχαηλίδης

“Θα πράξω ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να
ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος”

Νέος Υπαρχηγός Αστυνομίας Κύπρου
Στυλιανός Παπαθεοδώρου

“Με σκληρή και συλλογική δουλειά θα αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις που παρουσιάζονται μπροστά μας”

ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,
στα χέρια σας βρίσκεται το Α’ τεύχος του περιοδικού
«Αστυνομικά Χρονικά» για το έτος 2019. Αναμφίβολα οι
εξελίξεις από αστυνομικής πλευράς ήταν πολλές.
Μεταξύ αυτών, τη δύσκολη αυτή περίοδο, το τιμόνι της
Αστυνομίας Κύπρου ανέλαβε ο μέχρι πρότινος Υπαρχηγός
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο οποίος στις 7 Μαΐου,
2019 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Αρχηγός Αστυνομίας, διαδεχόμενος τον τέως Αρχηγό
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Επίσης, στη θέση του Υπαρχηγού Αστυνομίας διορίστηκε στις 10 Μαΐου, 2019 από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο μέχρι πρότινος Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων, κ. Στυλιανός Παπαθεοδώρου. Σχετικό
εκτενές άρθρο παρουσιάζεται στις αρχικές σελίδες του εν
λόγω τεύχους.
Όσον αφορά στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μια σοβαρή εν δυνάμει απειλή στη σύγχρονη εποχή
για την κοινωνία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για
τους πολίτες και τους θεσμούς. Μια από τις αποτελεσματικές μεθόδους που χρησιμοποιούν σήμερα πολλοί αστυνομικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αστυνομία
Κύπρου, για την καταπολέμηση αυτού του είδους εγκληματικότητας, είναι η Διοικητική Προσέγγιση. Εκτενή αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα κάνει στο κύριο άρθρο του
Περιοδικού, ο Υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριηλίδης, του
Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος.
Στο παρόν τεύχος φιλοξενείται επίσης συνέντευξη του
Προέδρου του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου
κ. Δήμου Αντωνίου, που έδωσε στον Λοχία 597 Αντρέα
Ιωάννου, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων, στην
οποία παρουσιάζονται ο ρόλος, οι στόχοι και οι σκοποί του
Παρατηρητηρίου για την προώθηση και προάσπιση των
δικαιωμάτων των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
Εξάλλου, ένα άλλο σοβαρό θέμα που δημοσιεύεται στο
τεύχος αυτό, είναι η παραβίαση των ορίων ταχύτητας
στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχετική
έρευνα στην οποία προέβη ο Α/Λοχ. 922 Τάσος Ασιήκκης
του Γραφείου Πρόληψης, Διαφώτισης & Μελετών του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, παρουσιάζονται ευρήματα μελετών για τη σχέση μεταξύ ταχύτητας και οδικών
συγκρούσεων.
Επιπρόσθετα, σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα
ποικίλου περιεχομένου και ενδιαφέροντος, ενώ παρουσιάζονται ο Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους, καθώς επίσης
και καινοτόμα προγράμματα της Αστυνομίας.

Τέλος, οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τις σημαντικές επιτυχίες του Αστυνομικού Σώματος
στην εξιχνίαση διαφόρων σοβαρών εγκλημάτων, καθώς
και για τις νέες μεγάλες επιτυχίες που σημείωσε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων διακίνησης και διοχέτευσης ναρκωτικών
στην Κυπριακή αγορά.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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ΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
Διορισμός Αρχηγού Αστυνομίας
κ. Κύπρου Μιχαηλίδη
Σε μια σεμνή τελετή
που
πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαίου,
2019 στο Προεδρικό
Μέγαρο, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας προέβη στον διορισμό του
νέου Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Κύπρου Μιχαηλίδη, ο οποίος διαδέχθηκε τον τέως
Αρχηγό Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, με ισχύ από την
ίδια μέρα.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε μεταξύ άλλων, πως η απόφαση για τον διορισμό του κ. Μιχαηλίδη, βασίστηκε στην ακαδημαϊκή του
κατάρτιση και στα προσόντα του, στον ακέραιο χαρακτήρα του, την εργατικότητα, την επαγγελματικότητα και
την αμεροληψία που έχει επιδείξει, υπηρετώντας το Αστυνομικό Σώμα από το 1977 από διάφορες θέσεις, φθάνοντας μέχρι τον βαθμό του Υπαρχηγού. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαίωση ότι, ο κ. Μιχαηλίδης θα φανεί αντάξιος
των προσδοκιών που συνοδεύουν τον διορισμό του, τόσο
των δικών του, όσο και των μελών της Δύναμης και ευρύτερα της κυπριακής κοινωνίας.
Με τη σειρά του ο κ. Μιχαηλίδης, αφού ευχαρίστησε θερμά
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη την
οποία του έδειξε τόσο για τον διορισμό του πριν από δύο
ακριβώς χρόνια στη θέση του Υπαρχηγού Αστυνομίας όσο
και τώρα στη θέση του υψηλότατου θεσμού του Αρχηγού
Αστυνομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων «Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τη δικαιολογημένη αντίδραση της κοινής γνώμης, την
οποία πλήρως κατανοούμε, σας διαβεβαιώ ότι θα πράξω
ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, σε πλήρη, συνεχή και αγα-
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στή συνεργασία με τον νέο πολιτικό προϊστάμενο μας, και
τη λοιπή Ηγεσία του Σώματος, έτσι ώστε να ανακτήσουμε
και πάλι το χαμένο έδαφος. Να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την Αστυνομία, τα στελέχη
και τα μέλη της, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
επιτελούν καθημερινά ένα σημαντικό και αξιοζήλευτο
έργο. Με την ευκαιρία, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές
ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου, προς όλα τα στελέχη
και μέλη της Αστυνομίας, περιλαμβανομένων των μελών
και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που νυχθημερόν εργάζονται με ευσυνειδησία και ζήλο, για την ανεύρεση των σορών των θυμάτων των αποτρόπαιων αυτών
εγκλημάτων αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλλεται
για την πλήρη εξιχνίασή τους.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους πολίτες, που με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο βοηθούν και συνδράμουν στο έργο των ανακριτικών αρχών, στην προσπάθεια διερεύνησης της πρωτοφανούς σε αγριότητα εγκληματικής δράσης κατά
ανυποψίαστων θυμάτων και υπόσχομαι σε εσάς και στην
κοινωνία των πολιτών που μας παρακολουθεί, ότι θα εξαντλήσω μαζί με τους συνεργάτες μου όλα τα περιθώρια, δυνάμεις, εμπειρίες και γνώσεις, έτσι ώστε να φανώ αντάξιος
της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών σας.
Γνωρίζω ότι στην πορεία μας προς το μέλλον, τα πράγματα
δεν είναι καθόλου εύκολα, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή,
παρά να επιστρατεύσουμε κάθε ικμάδα δύναμης, γνώσης
και εμπειρίας, για να δώσουμε ξανά την ελπίδα στον πολίτη».
Επίσης, ευχαρίστησε για την άψογη και αγαστή συνεργασία που είχαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό Αστυνομίας, οι οποίοι, όπως ανέφερε, έχουν επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, που αφορά στην πρόοδο, στην
ευημερία, στην εκπαίδευση, στον εκσυγχρονισμό, στη συνεργασία με τον πολίτη, τις Αστυνομίες και Οργανισμούς
Ευρωπαϊκών και άλλων κρατών και έχουν αφήσει το
στίγμα τους στο Αστυνομικό Σώμα.

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Βιογραφικό σημείωμα Αρχηγού Αστυνομίας
κ. Κύπρου Μιχαηλίδη
Ο Κύπρος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Πάφο το 1957.
Αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, εντάχθηκε
στις τάξεις της Αστυνομίας τον Απρίλιο του 1977 ως Ειδικός Αστυφύλακας, ενώ στις 14/5/1978 προσλήφθηκε ως
Αστυφύλακας.
Αφού ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αστυνομική Σχολή, αρχικά υπηρέτησε
σε διάφορα Τμήματα, Κλάδους και Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων, στο Γραφείο Ασφαλείας του
Αρχηγείου Αστυνομίας, τη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης
Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ), τη Μονάδα Προεδρικής Φρουράς,
καθώς και την Εισαγγελία Λευκωσίας ως απλός Αστυφύλακας.
Στη συνέχεια, υπηρέτησε επί σειρά ετών, στο Τμήμα
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Επαρχίας Λευκωσίας.
Το 1990, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το
διετές πρόγραμμα εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, υπηρετώντας στην
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κατέχει επίσης πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
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 ειδικευμένων μαθημάτων
που προσφέρονται στα μέλη της Αστυνομίας.

δεύσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τοποθετήθηκε το ίδιο έτος, στο σημαντικότατο πόστο του
Υπεύθυνου του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Επαρχίας Λευκωσίας.
Το 2005, αφού προήχθη στον βαθμό του Αστυνόμου Β΄
διορίστηκε Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής (Επιχειρήσεων) της Επαρχίας Λευκωσίας, θέση την οποία κατείχε
μέχρι τον Ιούνιο του 2007. Τον Οκτώβριο του 2006 προήχθη σε Αστυνόμο Α΄ και στις 23.1.2009 σε Ανώτερο Αστυνόμο.
Από τις αρχές Ιουλίου του 2007 μέχρι τις 23/6/2014 υπηρέτησε ως Αστυνομικός Διευθυντής της Επαρχίας Λευκωσίας, έχοντας τον συντονισμό και την εποπτεία του
μεγαλύτερου αριθμού Αστυνομικών Σταθμών Υπαίθρου
και Πόλεως, Κλάδων και Τμημάτων, διοικώντας το πολυπληθέστερο και μεγαλύτερο Τμήμα της Αστυνομίας.
Τον Ιούνιο του 2011 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών “Police Management” από το Middlesex University of
London, με τη μέθοδο Work Base Learning Studies.
Στις 23/6/2014 ανέλαβε ως Αστυνομικός Διευθυντής Επαρχίας Λεμεσού μέχρι την ημερομηνία προαγωγής του στον
βαθμό του Βοηθού Αρχηγού την 1/3/2016. Από την ίδια
ημερομηνία ορίστηκε Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης.
Στις 16/5/2017 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Υπαρχηγός Αστυνομίας και από τις 7/5/2019
ως Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου.

Από τον Δεκέμβρη του 1999, υπηρέτησε με τον βαθμό του
Υπαστυνόμου, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας ανακριτικά καθήκοντα και διερευνώντας σοβαρότατα εγκλήματα ανά το
παγκύπριο.

Διετέλεσε για αρκετά χρόνια Ταμίας, Αντιπρόεδρος και
Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου
(Α.Ε.Α.Κ.) της οποίας είναι Επίτιμος Πρόεδρος, καθώς και
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ανωτέρων Αξιωματικών Κύπρου (Σ.Α.Α.Κ.).

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

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

Έχοντας την εμπειρία στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων
και αφού παρακολούθησε σωρεία σεμιναρίων και εκπαι-

Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Μιχαηλίδη και έχουν δύο
γιούς.
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ΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
Διορισμός Υπαρχηγού Αστυνομίας
κ. Στυλιανού Παπαθεοδώρου
Την επίσημη διαβεβαίωσή του ως νέος Υπαρχηγός της Αστυνομίας,
έδωσε στις 10/5/2019,
ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας, ο
κ. Στυλιανός Παπαθεοδώρου.
Σε μια σεμνή τελετή
που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κάλεσε
τον νέο Υπαρχηγό να
αναλώσει το σύνολο
των δυνάμεων του, ώστε να εκπληρώσει με αποτελεσματικότητα την αποστολή του απέναντι στην πολιτεία, την
κοινωνία και τους πολίτες, συναισθανόμενος την ευθύνη
των καθηκόντων και τη σπουδαιότητα του ρόλου του.
Μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στους λόγους επιλογής
του κ. Παπαθεοδώρου, στη θέση του Υπαρχηγού της
Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι
αυτή «εδράστηκε αφενός στις ακαδημαϊκές σπουδές και
αφετέρου στη μέχρι τώρα πολύχρονη πορεία του σε μάχιμες και νευραλγικές θέσεις του Αστυνομικού Σώματος,
η οποία είχε ως γνώμονα και χαρακτηρίστηκε από την
προσήλωση στο καθήκον, τον επαγγελματισμό, την
υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα».
Από πλευράς του, ο νέος Υπαρχηγός Αστυνομίας, αφού
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, για την εμπιστοσύνη και την
εκτίμηση που του επέδειξε με τον διορισμό του, διαβεβαίωσε ότι, σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως, τον Αρχηγό και την υπόλοιπη Ηγεσία της Αστυνομίας, θα πράξει το καλύτερο δυνατό για
την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων «Αναλαμβάνω τη θέση
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αυτή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ηθικά φορτισμένη χρονική συγκυρία για τη χώρα μας, η οποία είναι αποτέλεσμα των τελευταίων γεγονότων. Η σκέψη όλων μας
οφείλει πρώτιστα να είναι στα θύματα αυτού του τραγικού και απεχθούς εγκλήματος και στις οικογένειές τους.
Στην αποκάλυψη των συνθηκών διάπραξης των εν λόγω
εγκλημάτων, η κοινωνία μένει άφωνη από το τόσο πρωτοφανές, για τη δική μας κοινωνία, έγκλημα. Μαζί με την
κοινωνία και εμείς, Αστυνομικοί και Πυροσβέστες βιώνουμε από την πρώτη στιγμή τα διαδραματισθέντα
γεγονότα».
Επίσης, ανέφερε «ως Ηγεσία αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προβούμε σε τομείς και αλλαγές που θα συμβάλουν σε μια ουσιαστική αναδόμηση και ενίσχυση των
διαδικασιών που ακολουθούνται από την Αστυνομία,
ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιου είδους εγκλήματα
στο μέλλον» και πρόσθεσε «Ως εκ τούτου οφείλουμε να
εργαστούμε για μια Αστυνομία ισχυρή και έτοιμη να
αντιταχθεί αποτελεσματικά στο έγκλημα και σε κάθε θεσμική εκτροπή. Αυτό αναμένει και δικαίως απαιτεί ο
κάθε πολίτης αυτού του τόπου από το Αστυνομικό
Σώμα. Είναι καθήκον μας να λειτουργούμε πάντοτε σε
δημοκρατικό πλαίσιο με σεβασμό στις αρχές της ισότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας. Η Δημοκρατία
κατά τον ιστορικό Θουκυδίδη, μόνο τότε ευημερεί, όταν
συλλειτουργούν οι γραπτοί και άγραφοι ηθικοί Νόμοι.
Με σκληρή και συλλογική δουλειά, επαγγελματισμό και
σύνεση θα αντιμετωπίσουμε το φάσμα των προκλήσεων
που παρουσιάζονται μπροστά μας. Μόνο μέσω αυτού
του επίμοχθου και επίπονου οδοιπορικού θα καταστεί
δυνατό η Αστυνομία να αναβαθμίσει το έργο και την
προσφορά της στην κοινωνία και να εξελιχθεί σε ένα
σύγχρονο και αποτελεσματικό Οργανισμό που θα έχει
ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία των πολιτών. Η Αστυνομία Κύπρου έχει τις δυνατότητες και αυτές
θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό
βαθμό, επενδύοντας περισσότερο στο έμψυχο υλικό

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
που διαθέτουμε. Ο καθένας αποτελεί μια πολύ σημαντική μονάδα στο οικοδόμημα που ονομάζεται Αστυνομία Κύπρου και ο καθένας καλείται να δώσει τον
καλύτερό του εαυτό».
Καταλήγοντας, ο κ. Παπαθεοδώρου ευχαρίστησε για την
αγαστή συνεργασία που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας τους, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως και τον τέως Αρχηγό Αστυνομίας, οι οποίοι, όπως
ανέφερε, έχουν επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, για την
Αστυνομία.

αρκετά συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία,
είχε τον γενικό συντονιστικό ρόλο για την προετοιμασία
και την υλοποίηση των δράσεων και δραστηριοτήτων
της Αστυνομίας. Ανέπτυξε ποικίλες πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες με απώτερο στόχο την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αστυνομία Κύπρου.

Βιογραφικό σημείωμα Υπαρχηγού Αστυνομίας κ. Στυλιανού Παπαθεοδώρου

Είχε επίσης τον συντονισμό όσον αφορά στην ετοιμασία
μελετών για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην

Ο Στυλιανός Παπαθεοδώρου γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε σε μία πολυμελή οικογένεια ιερωμένου. Κατάγεται από τα κατεχόμενα χωριά, Κυρά και Μάσσαρι της
επαρχίας Μόρφου, ενώ τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε
σε ένα χωριό κοντά στη Λευκωσία, το Μένοικο. Από την
πρόσληψη του στην Αστυνομία το 1990, υπηρέτησε σε
διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων,
στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, στην Εισαγγελία
Λευκωσίας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στο Γραφείο
του Αρχηγού Αστυνομίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση
Αμμοχώστου, καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Διετέλεσε, επίσης, Διευθυντής της
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Από το 2016 μέχρι το 2018 κατείχε
τη θέση του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης, ενώ από τον
Μάρτιο του 2018 ασκούσε καθήκοντα Βοηθού Αρχηγού
Επιχειρήσεων.

Αστυνομία Κύπρου, για το όριο αφυπηρέτησης στην
Αστυνομία, για την τροποποίηση Νόμων και Κανονισμών για την Αστυνομία και εισηγήσεων για αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα.
Καταλυτικός ήταν επίσης ο ρόλος και η συμβολή του στις
προσπάθειες που καταβάλλονται για αναδιοργάνωση
της Αστυνομίας Κύπρου.
Όραμα του η δημιουργία ενός Οργανισμού που θα
εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον κάθε πολίτη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, προασπίζοντας τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση του καθενός ξεχωριστά.
Με σκληρή και συλλογική δουλειά, σε συνεργασία με
όλα τα μέλη της Αστυνομίας, και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει επιτύχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Κατέχει επίσης
Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του FBI.

και η τεχνολογία, οραματίζεται μία Αστυνομία σύγχρονη,
αποτελεσματική με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.
Προς τον σκοπό αυτό αναμένει από το κάθε μέλος όπως
αναλώσει το σύνολο των δυνάμεων του εργαζόμενος με
τον ίδιο ζήλο έτσι ώστε να υλοποιηθεί η αποστολή της

Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει αρκετές εκπαιδεύσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αφορούν θέματα
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, τρομοκρατίας, οργάνωσης κ.α. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία σε

Αστυνομίας απέναντι στην Πολιτεία, την κοινωνία και
τους πολίτες.
Είναι νυμφευμένος με την Άννα Παπαθεοδώρου και
έχουν τρία παιδιά.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου και ο ρόλος του.
Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου κ. Δήμος Αντωνίου:
Στόχος μας η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ατόμων
της τρίτης ηλικίας
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής τα
τελευταία χρόνια αποτελεί επιτυχία των
σύγχρονων κοινωνιών
και του σύγχρονου
τρόπου διαβίωσης.
Σήμερα τα άτομα τρίτης ηλικίας σε σύγκριση με παλαιότερα
είναι υγιέστερα, πιο
μορφωμένα με περισσότερες
ευκαιρίες
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
είναι ενεργά ως προς
Του Λοχία 597 Αντρέα Ιωάννου
την κοινωνική προΔιεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων
σφορά. Παράλληλα,
έχουν βελτιωμένες
προοπτικές απασχόλησης και διεκδικούν ευκαιρίες για
συμμετοχή και συνεισφορά στα κοινωνικά δρώμενα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ), το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται δε,
ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός θα έχει φθάσει το 1,2
δισεκατομύριο, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού άνω των 80 ετών είναι η Ιταλία (6,4%), η Ελλάδα (6%
με πρόβλεψη αύξησης στο 13,5% το 2080) και η Γαλλία
(5,7%). Στον αντίποδα με τα χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται η Ιρλανδία και η Σλοβακία με 3% και η Κύπρος
με 3,1%.
Στην Κύπρο λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας
που στοχεύει στην προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου, οι
στόχοι και οι σκοποί του καταγράφονται στη συνέντευξη
που μας έδωσε ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου κ. Δήμος
Αντωνίου. Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι τα άτομα τρίτης
ηλικίας αποτελούν μια από πιο τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο νησί και πως είναι επιβεβλημένο να τυγχάνουν
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της ανάλογης ασφάλειας και προστασίας από όλους μας
και την κοινωνία στην οποία ζουν.
Κ. Αντωνίου θα θέλαμε
κατ’ αρχήν να μας πείτε
λίγα λόγια για το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου.
Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του
2015 για την προώθηση
και προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας
και την εξασφάλιση μιας
καλής ποιότητας ζωής,
O κ. Δήμος Αντωνίου
σύμφωνα με τις πολιτικές,
τις αρχές και τις αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Οι άνθρωποι της τρίτης
ηλικίας έχουν το δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς διακρίσεις, με
ίσες ευκαιρίες, ισότιμη μεταχείριση και ενεργό συμμετοχή
σε όλους τους τομείς στην κοινωνία. Στο Παρατηρητήριο
λειτουργεί επίσης Γραφείο Παραπόνων για κακομεταχείριση και κακοποίηση ηλικιωμένων.
Πότε δημιουργήθηκε το Γραφείο αυτό και με ποιά
αφορμή;
Το Τμήμα Παραπόνων για κακομεταχείριση και κακοποίηση ηλικιωμένων δημιουργήθηκε τον Μάϊο του 2016 μετά
από αρκετά ανώνυμα τηλεφωνήματα που δέχθηκε το
Παρατηρητήριο σχετικά με αυτό το θέμα. Τα πλείστα αφορούσαν υποθέσεις κακομεταχείρισης σε οίκους ευγηρίας
με το παράδοξο κάποιες οικογένειες να μην επιθυμούν να
προχωρήσουν να καταγγείλουν τα περιστατικά, είτε στην
Αστυνομία είτε στο Γραφείο Ευημερίας. Με αυτό το σκεπτικό, το Παρατηρητήριο αποφάσισε να δράσει ως το
ενδιάμεσο κανάλι ώστε να ωθεί τις οικογένειες να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες και να ενημερώνεται για την
εξέλιξή των υποθέσεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ποιές οι συνέπειες της κακομεταχείρησης/κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων;
Τα περιστατικά βίας, κακομεταχείρισης ή παραμέλησης
είναι φαινόμενα που πληγώνουν και μειώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα και καταδεικνύουν την έλλειψη σωστής εποπτείας στους χώρους
φιλοξενίας, την απουσία βασικών γνώσεων αντιμετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη στέρηση του
δικαιώματος της επιλογής. Επίσης, καταδεικνύουν έλλειψη
σεβασμού και ευαισθησίας στη φροντίδα των ανθρώπων/θυμάτων. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στη διαδικασία της φροντίδας, τόσο σε στέγες ηλικειωμένων όσο και
κατ’ οίκον, θα πρέπει να έχουν μια ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική εκπαίδευση. Δεν αρκούν μόνο οι ιατρικές/νοσηλευτικές και άλλες τυπικές γνώσεις.

λαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό των δημοκρατικών κοινωνιών. Η συμμετοχή της Αστυνομίας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην
εφαρμογή των πολιτικών που θα υιοθετηθούν είναι αδιαμφισβήτητη. Κυρίως στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της βίας οποιασδήποτε μορφής κατά των ηλικιωμένων, στην άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες και στην
ανάληψη δράσεων σε σχέση με την ασφάλειά τους. Η συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργείων είναι ουσιαστική για να
αντιμετωπισθούν σφαιρικά όλες οι προοπτικές.

Ποιες είναι οι εισηγήσεις σας για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας; Ποιά μέτρα θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν προληπτικά τόσο από το
Κράτος, όσο και από την Αστυνομία ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος και η παραβατική συμπεριφορά κατά των
ηλικιωμένων;
Ειναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας πολυδιάστατης στρατηγικής και πολιτικής για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
στην αντιμετώπιση της διαδικασίας της γήρανσης και των
όσων προκύπτουν στην πορεία αυτή. Για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική όμως, θα πρέπει να εμπλέκονται
και να συνεργάζονται άμεσα τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο
και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τρίτης ηλικίας. Οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν λόγο σε ότι τους αφορά κατά τον
σχεδιασμό των λύσεων που είναι κατάλληλες και επωφελείς για όλους.
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής και της πολιτικής θα πρέπει
να προωθεί την καλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων που
μεγαλώνουν και να εξασφαλίζεται ο σεβασμός και η από-

Σχέδιο δράσης για προστασία των ηλικιωμένων
Με την υιοθέτηση πολιτικών επικεντρωμένων στην τρίτη
ηλικία εξασφαλίζεται:

• Ενεργή γήρανση όπως προνοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
• Πρόσβαση στα προγράμματα υγείας
• Ελεύθερη μετακίνηση/προσβασιμότητα στους δρόμους και στα κτίρια

• Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες
• Κοινωνικότητα και ενεργός συμμετοχή στα κοινά στο
μέτρο των δυνατοτήτων τους

• Εξασφάλιση συντάξεων και οικονομικής ενίσχυσης
όπου χρειάζεται

• Πνευματικη υγεία και νοητική ενδυνάμωση
• Προστασία και προσωπική ασφάλεια
• Δημιουργία χώρων ενεργούς απασχόλησης
Ως εκ τούτου, τα άτομα τρίτης ηλικίας πρέπει να τυγχάνουν
του ανάλογου σεβασμού και προστασίας. Ας μην ξεχνάμε
ότι είναι αυτοί που κάποτε μας φρόντισαν και μας έδωσαν
τα κατάλληλα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο
μέλλον.
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ΕΡΕΥΝΑ
Η παραβίαση των ορίων ταχύτητας στους δρόμους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί την αιτία του ενός τρίτου
των οδικών θανάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα
στις περισσότερες οδικές συγκρούσεις.
Η σχέση μεταξύ ταχύτητας και οδικών συγκρούσεων έχει μελετηθεί εκτενώς και τα
ευρήματα των διαφόρων ερευνών καταδεικνύουν ότι, η πιθανόΤου Α/Λοχία 922 Τάσου Ασιήκκη
τητα μιας οδικής σύγΓραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης &
κρουσης
και η σοβαΜελετών Τμήματος Τροχαίας
ρότητα
των
τραυμάΑρχηγείου
των αυξάνονται ενόσω αυξάνεται η ταχύτητα. Σύμφωνα με τις έρευνες ποσοστό 55% των οδικών
θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισυμβαίνουν σε αγροτικούς δρόμους που συνήθως σχεδιάζονται χωρίς στηθαίο
ασφαλείας που να διαχωρίζει την τροχαία κίνηση. Επιπρόσθετα, λόγω του χαμηλού επιπέδου ασφάλειας των οδικών
υποδομών, των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται
και της διακίνησης διαφορετικών κατηγοριών οδικών χρηστών, οι αγροτικοί δρόμοι ως δευτερεύον οδικό δίκτυο
θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι από απόψεως σχεδιασμού.
Θα μπορούσαν να σώζονται 2100 ανθρώπινες ζωές
κάθε χρόνο στην Ευρώπη, εάν η μέση ταχύτητα των
οχημάτων μειωνόταν κατά 1 ΧΑΩ
Βάσει ειδικής μελέτης, ως ασφαλές ανώτατο όριο ταχύτητας στους αγροτικούς δρόμους όπου δεν υπάρχει στηθαίο
ασφαλείας, θα πρέπει να καθορίζεται το όριο των 70 χλμ.
ανά ώρα (ΧΑΩ) ενώ στους αυτοκινητόδρομους όπου
υπάρχουν στηθαία ασφαλείας στο κέντρο και στις πλευρές, θα πρέπει να καθορίζεται το όριο των 100 ΧΑΩ. Οι
έρευνες καταδεικνύουν ότι σε περίπτωση υιοθέτησης
αυτών των ορίων, ένα ποσοστό της τάξης του 90% των οδικών συγκρούσεων που θα προκαλούνταν, νοουμένου ότι
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θα τηρούνταν τα όρια αυτά, δεν θα είχαν ως αποτέλεσμα
την πρόκληση σοβαρών ή θανάσιμων τραυματισμών.
Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση σχετικής έκθεσης του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC –
European Transport Safety Council), ότι στις πλείστες υπό
εξέταση χώρες όπου οι οδικοί θάνατοι κατά το έτος 2017
ήταν πιο λίγοι από 50 ανά εκατομμύριο κατοίκους – που
είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. – στους αγροτικούς δρόμους
ισχύει το ανώτατο όριο των 70-80 ΧΑΩ. Αυτές οι χώρες
είναι η Σουηδία (25 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων), η
Νορβηγία (20 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων), η Ελβετία (27), η Δανία (32), η Ολλανδία (36), η Φινλανδία (41) και
η Μάλτα (41). Στην Κύπρο κατά το έτος 2017 είχαμε 62 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
ως απάντηση στην έλλειψη προόδου στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η Γαλλική Κυβέρνηση εξήγγειλε μια σειρά
καινούριων μέτρων, περιλαμβανομένης της μείωσης του
ανώτατου ορίου ταχύτητας, από τα 90 ΧΑΩ στα 80 ΧΑΩ,
στους αγροτικούς δρόμους με δύο μόνο λωρίδες που δεν
διαχωρίζονται με στηθαίο. Το μέτρο αυτό τέθηκε σε ισχύ
από την 1η Ιουλίου, 2018, αφού όπως είχε διαπιστωθεί ποσοστό 63% των οδικών θανάτων στη Γαλλία επισυνέβαινε
σε αγροτικούς δρόμους, ενώ εκτιμάται ότι ο καθορισμός
του ανώτατου ορίου σε 80 ΧΑΩ, αντί 90 ΧΑΩ θα συμβάλει
στην αποτροπή 350-400 οδικών θανάτων ετησίως, σε περίπτωση που επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση των οδηγών στη Γαλλία με το όριο αυτό.
Ασφαλώς, για να γίνει εις βάθος αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτού του μέτρου (της μείωσης δηλαδή του
ανώτατου ορίου ταχύτητας από τα 90 ΧΑΩ στα 80 ΧΑΩ

ΕΡΕΥΝΑ
στους αγροτικούς δρόμους) απαιτείται η πάροδος δύο
ετών. Ωστόσο, προκαταρκτική μελέτη που διενεργήθηκε
από κοινού από το Γαλλικό Ινστιτούτο Cerema και το
Γαλλικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας καταδεικνύει
ότι το μέτρο αυτό έχει ήδη αρχίσει να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι σε αγροτικούς
δρόμους, όπου ορίστηκε ως ανώτατο το όριο των 80 ΧΑΩ,
καταγράφηκαν 116 οδικοί θάνατοι λιγότεροι. Αυτή η διαπίστωση απορρέει από τη σύγκριση της εξάμηνης περιόδου του έτους 2018 με τις αντίστοιχες περιόδους των ετών
2013-2017.

εάν η μέση ταχύτητα μειωνόταν μόνο κατά 1 ΧΑΩ σε όλους
τους δρόμους της Ευρώπης. Αυτό το στατιστικό εύρημα
αποκαλύπτει ότι ακόμα και οι μικρές μειώσεις της μέσης
ταχύτητας μπορούν να ελαχιστοποιήσουν κατά πολύ τους
κινδύνους και τη σοβαρότητα των οδικών συγκρούσεων.
Να σημειωθεί ότι εδώ και δεκαετίες τα μέτρα αντιμετώπισης της υπερβολικής ταχύτητας βρίσκονταν στο επίκεντρο
των πολιτικών οδικής ασφάλειας και έχει ήδη επιτευχθεί
σημαντική πρόοδος. Πλην όμως, ακόμη υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια για βελτίωση της κατάστασης, τόσο σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η ίδια έκθεση του ETSC αποκαλύπτει ότι, βάσει των μετρήσεων της ταχύτητας που αναπτύσσουν τα οχήματα μεταφοράς αγαθών σε αυτοκινητόδρομους στη Σουηδία, ένα
ποσοστό της τάξης του 87% των ταχυτήτων (που καταγράφηκαν) ήταν πάνω από το ανώτατο όριο, ενώ στην Κύπρο
αυτό το ποσοστό ήταν 20% και στη Σερβία 16%.

Δυστυχώς, στη Γαλλία, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες, οι
οδηγοί τείνουν να υπερεκτιμούν το χρόνο που χάνουν
μέσω της συμμόρφωσης με χαμηλά όρια ταχύτητας, αλλά
και τον χρόνο που κερδίζουν με την παραβίαση του ανωτάτου ορίου. Γι΄αυτό τον λόγο, στη Γαλλία καταβάλλονται
προσπάθειες, μέσω εκστρατειών διαφώτισης του κοινού,
για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες των οδηγών περί απώλειας του χρόνου τους. Στο κοινό υποδεικνύεται ότι με τη
συμμόρφωση των οδηγών με το νέο όριο ταχύτητας μειώνεται η απόσταση φρεναρίσματος του οχήματος κατά 13
μέτρα, ενώ η αύξηση του χρόνου άφιξης στον προορισμό
τους είναι μόλις ένα δευτερόλεπτο ανά χιλιόμετρο. Αυτό
υποδηλώνει ότι για να απωλέσει κανείς χρόνο 5 λεπτών θα
χρειαστεί να διανύσει απόσταση 300 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, κατόπιν έρευνας, έχει διαπιστωθεί ότι, η μείωση κατά 1 ΧΑΩ της μέσης ταχύτητας του
οχήματος δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά
8.3% του κινδύνου πρόκλησης οδικού θανάτου. Βάσει
αυτού του δεδομένου, θεωρείται ότι θα μπορούσαν να σώζονται 2100 ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο στην Ευρώπη,

Όσον αφορά στους οδηγούς μοτοσικλετών, οι οποίοι αποτελούν τους πλέον ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, αφού κατέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό στους
οδικούς τραυματισμούς και θανάτους, έχουν από 9 μέχρι
30 φορές περισσότερες πιθανότητες – ανάλογα με τη χώρα
στην οποία οδηγούν – να σκοτωθούν σε οδική σύγκρουση,
σε σύγκριση με τους οδηγούς αυτοκινήτων. Ο κίνδυνος να
υποστούν σοβαρά τραύματα συνεπεία οδικής σύγκρουσης
είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι,
βάσει των μετρήσεων της ταχύτητας που αναπτύσσουν οι
οδηγοί μοτοσικλετών σε αυτοκινητόδρομους στη Σερβία,
ποσοστό της τάξης του 62% των ταχυτήτων (που καταγράφηκαν) ήταν πάνω από το ανώτατο όριο, ενώ στη Σουηδία
το ποσοστό αυτό ήταν 53% και στην Κύπρο 42%.
Τέλος, βάσει των μετρήσεων της ταχύτητας που αναπτύσσουν τα μηχανοκίνητα οχήματα στο αστικό οδικό δίκτυο,
σε δρόμους με ανώτατο όριο τα 50 ΧΑΩ, η έκθεση του
ETSC αποκαλύπτει ότι κατά την περίοδο 2007 – 2017 στην
Πολωνία ένα ποσοστό της τάξης του 75% των ταχυτήτων
(που καταγράφηκαν) ήταν πάνω από το ανώτατο όριο, ενώ
στην Ιρλανδία αυτό το ποσοστό ήταν 68%, στη Σλοβενία
56%, στη Μεγάλη Βρετανία 52%, στη Δανία 50%, στη Σερβία 49%, στην Αυστρία, Γαλλία και Νορβηγία 46%, στην
Τσεχία 43%, στην Κύπρο 37%, στο Βέλγιο 36%, στη Σουηδία 35% και στην Ιρλανδία 10%.
Πηγή:

Reducing Speeding in Europe – PIN Flash Report 36 –
February, 2019. European Transport Safety Council

Αστυνομικά Χρονικά

11

ΑΡΘΡΟ
Οι νόμοι της θάλασσας, σαν παραμύθι…
Γ’ μέρος
4. Ποινική δικαιοδοσία επί ξένου πλοίου
4.1 Διέλευση από Χωρικά Ύδατα Άρθρο 27 (UNCLOS)
Η ποινική δικαιοδοσία
του παράκτιου κράτους σε ξένο πλοίο
διερχόμενο από τη
χωρική του θάλασσα,
("αβλαβής διέλευση",
δηλαδή, διασχίζει την
χωρική θάλασσα του
παράκτιου κράτους
προερχόμενο από λιμένα άλλης χώρας και
με προορισμό λιμένα
τρίτης χώρας ) επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
Του Αστυνόμου Β' Χριστόδουλου Παναγή
(LLM Commercial Law - UWE Univercity UK.
Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων Πλοίαρχος Β τάξεως)

(α) αν οι συνέπειες της
παράνομης πράξης ή
παράληψης επεκτείνονται στο παράκτιο
κράτος

(β) αν διαταράσσεται η ειρήνη της χώρας ή η τάξη στη
χωρική θάλασσα,
(γ) αν ζητήθηκε από τον πλοίαρχο του πλοίου ή τις διπλωματικές αρχές της σημαίας. Επιτρέπεται ωστόσο, αν το
πλοίο απέπλευσε από το παράκτιο κράτος.
Το παράκτιο κράτος οφείλει να ειδοποιήσει τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους της σημαίας, πριν από
τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, αν αυτό ζητηθεί από τον
πλοίαρχο, ή αν ο πλοίαρχος αρνηθεί να συγκατατεθεί. Σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γνωστοποιηθεί κατά τη λήψη των μέτρων. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της ναυσιπλοΐας.
Εκτός εξαιρέσεων, το παράκτιο κράτος δεν δικαιούται
επέμβασης για έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από την
είσοδο του σκάφους στη χωρική θάλασσα και, απλώς διέρ-
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χεται από τη χωρική θάλασσα χωρίς να εισέλθει στα εσωτερικά ύδατα.
4.2 Πλοίο κινούμενο εντός χωρικών υδάτων από ή προς το
παράκτιο κράτος
Το παράκτιο κράτος έχει πλήρη ποινική δικαιοδοσία και δικαίωμα επέμβασης.

4.3 Πλοίο κινούμενο στη συνορεύουσα ζώνη
Το παράκτιο κράτος διατηρεί τις εξουσίες του για αδικήματα τα οποία συντελέσθηκαν εντός των χωρικών του ή
εσωτερικών του υδάτων, καθώς επίσης και αδικήματα τελωνιακής φύσεως.
4.4 Ανοικτή θάλασσα (περιοχή μη διεκδικούμενη μετά την
αποκλειστική οικονομική ζώνη του κράτους)
Δικαίωμα επεμβάσεως έχει πολεμικό πλοίο οποιασδήποτε
σημαίας ή κυβερνητικό πλοίο της σημαίας του πλοίου για
τα ακόλουθα αδικήματα:
α) το πλοίο επιδίδεται σε πειρατεία
β) το πλοίο επιδίδεται σε δουλεμπόριο
γ) το πλοίο επιδίδεται σε παράνομες εκπομπές και το
κράτος της σημαίας του πολεμικού έχει δικαιοδοσία
σύμφωνα με το άρθρο 109
δ) το πλοίο δεν έχει εθνικότητα ( ή φέρει διπλή εθνικότητα) ή χωρίς άλλη υπόνοια για τα προαναφερθέντα
ε) εάν και φέρει ξένη σημαία ή αρνείται να υψώσει τη
σημαία του, αυτό έχει στην πραγματικότητα την ίδια
εθνικότητα με το πολεμικό.

ΑΡΘΡΟ
4.5 Διαφορά νηοψίας και δικαιώματος επίσκεψης
Συχνά αναφέρεται ο ένας όρος ή ο άλλος χωρίς να γίνεται
διάκριση μεταξύ τους μιας και στην πράξη είναι το ίδιο
ακριβώς πράγμα. Σαν ορολογία όμως, δικαίωμα επίσκεψης
νοείται το δικαίωμα του παράκτιου κράτους για έλεγχο παραπλέοντος πλωτού κατασκευάσματος εν καιρώ ειρήνης,
ενώ νηοψία τελείται μόνο από πολεμικά πλοία ή κυβερνητικά πλοία εντεταλμένα για τέτοια εργασία με εμφανή διακριτικά της χώρας και μόνο εν καιρώ πολέμου.

θάλασσα ή σε περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας οιουδήποτε
Κράτους. Η αντιμετώπιση της επάγεται οικουμενική δικαιοδοσία.

4.6 Αδικήματα που επιτρέπουν επέμβαση ανεξαρτήτως θέσεως του πλοίου, (εκτός χωρικών υδάτων άλλης χώρας)

• Πειρατεία (UNCLOS)
• Δουλεμπόριο (UNCLOS)
• Παράνομη εκπομπή σημάτων στην ΑΘ (UNCLOS)
• Έλλειψη σημαίας – εθνικότητας πλοίου (UNCLOS) ή
ύπαρξη διπλής εθνικότητας

• Ένοπλη ληστεία (περίπτωση πειρατείας, εντός χωρικών υδάτων –δεν καλύπτεται από UNCLOS)

• Παράνομη διακίνηση προσώπων στη θάλασσα
• Λαθρομετανάστευση
• Λαθρεμπόριο
• Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών

• Μεταφορά/Διακίνηση επικίνδυνων υλικών και υλικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ΟΜΚ ή σε τρομοκρατικές ενέργειες

• Χρήση πλοίου ως όπλο
• Χρήση του πλοίου για μετάδοση σημάτων σε τρίτη
χώρα με σκοπό την προπαγάνδα
4.7 Πειρατεία
Είναι η παράνομη πράξη βίας, η οποία διαπράττεται σε διεθνή ύδατα από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ιδιωτικού σκάφους (για τυχόν κυβερνητικό σκάφος εξυπακούεται εχθρική ενέργεια) για ιδιωτικό σκοπό, ενέργεια η οποία γίνεται
εναντίον άλλου πλοίου ή αεροσκάφους1.
Ως πειρατεία ο όρος απαντάται μόνο στην ανοικτή

1. Άρθρο 101 UNCLOS 1982:
Πειρατεία συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις:
– Κάθε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή διαρπαγής που
διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς, από το πλήρωμα ή
τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή αεροσκάφους στην ανοικτή θάλασσα ή σε τόπο εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδή-

U.N.C.L.O.S. Unite Nations Convention on the
Law Of the Sea
Με τον όρο ένοπλη ληστεία σε πλοίο περιγράφεται η «Πειρατεία» στη χωρική θάλασσα ενός Κράτους. Είναι στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του παράκτιου Κράτους, και
δεν υπάρχει ως έννοια στην UNCLOS 1982.
Ως όρος μπορεί να ανευρεθεί σε άλλα κείμενα (π.χ. SUA,
Αποφάσεις ΣΑ/ ΟΗΕ, ΙΜΟ Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against
Ships).
Παρά τη διαφορά της ορολογίας οι νομικές συνέπειες είναι
ταυτόσημες με την πειρατεία.
Η πρώτη παγκόσμια καταστολή πειρατείας είναι αυτή των
βασιλιά Μίνωα και του αδελφού του Ραδάμανθυ της Κρήτης, οι οποίοι κατέστειλαν την πειρατική δράση των Καρών
και των Φοινίκων αποκτώντας πλήρη έλεγχο των θαλασσίων οδών και του εμπορίου στο Αιγαίο.
Όσον αφορά στην πειρατεία θεωρείται ότι υπάρχει οικουμενική δικαιοδοσία όλων των κρατών (universal jurisdiction) ως προς τη λήψη μέτρων σαν διεθνώς αξιόποινη και
κολάσιμη πράξη (jure gentium). Πιο συγκεκριμένα οι πειρατές χαρακτηρίζονται ως εχθροί της ανθρωπότητας
(hostis humani generis).
Το Δ’ μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο
τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά».

ποτε κράτους, εναντίον άλλου πλοίου ή αεροσκάφους ή
εναντίον προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων πάνω στο
πλοίο ή στο αεροσκάφος αυτό.
– Κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής.
– Κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης"
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η διοικητική προσέγγιση στην καταπολέμηση του σοβαρού
και οργανωμένου εγκλήματος
Η ραγδαία εξάπλωση
του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος στον σύγχρονο
κόσμο αποτελεί μια
σοβαρή εν δυνάμει
απειλή, τόσο για την
κοινωνία και την κοινωνική συνοχή, όσο
και για τους πολίτες
και τους θεσμούς.
Πλέον, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες εμφανίζουν διεθΤου Υπαστυνόμου Μιχάλη Γαβριηλίδη νικά χαρακτηριστικά,
με υψηλού επιπέδου
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος
επαγγελματικά/εγκληματικά δίκτυα, τα οποία πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν και να διασπαστούν.
Παρόλο ότι η διοικητική προσέγγιση εφαρμόσθηκε
στην Αμερική από τις μέρες του Αλφόνσο «Αλ»
Καπόνε, μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και την άμεση λήψη δράσεων από τις αστυνομικές αρχές όλων των Κρατών. Επίσης,
προτάσσει την άμεση ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης και καταπολέμησής του, προτού να είναι αργά.
Ένας από τους τρόπους που θεωρούνται πολύ αποτελεσματικοί για τη διάλυση της σχέσης μεταξύ νόμιμης και παράνομης κοινωνίας είναι η διοικητική προσέγγιση.
Οι τοπικές διοικητικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στη συνεχή εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών, αφού
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διαθέτουν συγκεκριμένα διοικητικά μέσα για την αντιμετώπιση των τοπικών αποτελεσμάτων της εγκληματικότητας, π.χ. αναστολή, ανάκληση, άρνηση χορήγησης αδειών,
κλείσιμο υπόπτων υποστατικών κλπ. Οι κυβερνητικές και
οι τοπικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες
εγκληματικές ενέργειες, όπως η καλλιέργεια της κάνναβης
σε σπίτια ή σε απομονωμένες γεωργικές περιοχές, ένα
ινστιτούτο μασάζ ως κάλυψη για πορνεία, επενδύσεις σε
ακίνητη περιουσία και άλλες πρακτικές για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
εκμετάλλευση, παράνομο εμπόριο αυτοκινήτων. Τέτοια
αδικήματα μπορούν να παρουσιαστούν οπουδήποτε, για
παράδειγμα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα, internet cafe, «οίκους» που χρησιμοποιούνται για
την αγορά σεξ, καθώς και σε σπίτια και επιχειρήσεις και
επηρεάζουν άμεσα την αξιοπρέπεια της κοινωνίας, θέτοντας σε κίνδυνο και απειλή το περιβάλλον των κατοίκων. Οι
πρώτοι που συχνά αντιλαμβάνονται τις ενδείξεις του οργανωμένου εγκλήματος και των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι.
Η διοικητική προσέγγιση, ως μέτρο για την καταπολέμηση
του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, δεν είναι καινούρια. Γνωστό παράδειγμα διοικητικής προσέγγισης χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, την περίοδο που ο
περιβόητος Αλφόνσο «Αλ» Καπόνε εξουσίαζε το Σικάγο
στις ΗΠΑ. Ο Καπόνε έλεγχε τις περισσότερες εγκληματικές
δραστηριότητες στην πόλη, όπως η λειτουργία των καζίνο,
η οργάνωση της πορνείας και το παράνομο εμπόριο
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των υπηρεσιών που παρέχονται από τη νόμιμη αγορά (οικονομικές συναλλαγές, άδειες και εγκαταστάσεις/υποστατικά/κτίρια (premises) κλπ.).

αλκοόλ. Η Αστυνομία γνώριζε για τα εγκλήματα του, αλλά
λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, συνέχιζε τις δραστηριότητες του για πολύ καιρό χωρίς να τιμωρείται. Στο
τέλος, δεν ήταν η Αστυνομία που τον έβαλε πίσω από τα
κάγκελα της φυλακής, αλλά η Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων, η οποία κατάφερε να αποδείξει ότι ο Καπόνε είχε
αδήλωτο εισόδημα και είχε διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Παρόλο που η διοικητική προσέγγιση είχε εφαρμοσθεί
στην Αμερική από τις μέρες του Καπόνε, μόλις στις αρχές
της δεκαετίας του 1990, εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά
στην Ευρώπη. Η εφαρμογή της επηρεάζεται πρώτιστα από
τη δομή ευκαιριών, με κύρια χαρακτηριστικά την πυκνότητα του πληθυσμού, τον βαθμό αστικοποίησης, το (διεθνές) εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, την κατοχή πολυτελών καταναλωτικών αγαθών, τον τρόπος ζωής, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεχνολογία των πληροφοριών. Ως
εκ τούτου, η διοικητική προσέγγιση στοχεύει στην εξάλειψη ή ματαίωση της χρήσης αυτής της δομής ευκαιριών
από το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα που, για να ευδοκιμήσει χρειάζεται να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις:
(α) η παρουσία πιθανών δραστών
(β) η παρουσία κατάλληλων στόχων και
(γ) η απουσία επαρκούς επίβλεψης
Το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα αναπτύσσεται
όπου οι ευκαιρίες ή οι συνθήκες για τους δράστες είναι
ευνοϊκές
Συγκεκριμένα, το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα αναπτύσσεται, όπου οι ευκαιρίες ή οι συνθήκες για τους δράστες είναι ευνοϊκές, ενώ εξαρτάται από τις τοπικές
υποδομές και τις διευκολύνσεις/εγκαταστάσεις για να διεξαγάγει τις δραστηριότητες του. Είναι σχεδόν αδύνατον να
διεξαχθούν παράνομες δραστηριότητες χωρίς τη χρήση

Παράλληλα, οι εγκληματικές ομάδες αναζητούν συνεχώς
τρόπους για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα τους από τις
παράνομες δραστηριότητες τους, επενδύοντας ιδιαίτερα
σε κτηματική περιουσία. Όταν αγοράζει περιουσία ένας
εγκληματίας χρησιμοποιεί υπηρεσίες, περιλαμβανομένων
των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, εκτιμητών, τραπεζών.
Ο σημαντικότερος κίνδυνος αυτής της ενσωμάτωσης στην
τοπική ζωή είναι ότι, ο υπόκοσμος και η νόμιμη κοινωνία
ενδέχεται να «σμίξουν», χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό.
Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό προσφέρει και ευκαιρίες. Η
διοικητική προσέγγιση είναι αποτελεσματική στο σημείο
όπου ο υπόκοσμος έρχεται σε επαφή με την κοινωνία και
αφού η δομή ευκαιριών διευκολύνει το οργανωμένο και
σοβαρό έγκλημα, ο τρόπος που προσεγγίζεται η δομή
ευκαιριών μπορεί να παρεμποδίσει ή να ανατρέψει το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα.
Στη βάση της διοικητικής προσέγγισης, οι δημόσιες διοικήσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό και κυβερνητικό επίπεδο, αναλαμβάνουν ενέργειες/δράσεις που σχετίζονται με την
εξάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες
παρεμποδίζουν ή ανατρέπουν τις δραστηριότητες του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος. Το σκεπτικό είναι να
εξοπλιστεί η διοίκηση με τα αναγκαία εργαλεία προκειμένου να καταπολεμηθούν τα εγκληματικά φαινόμενα και τα
μέσα δράσης των εγκληματικών ομάδων. Η κεντρική αρχή
αυτής της προσέγγισης, είναι ότι τα εθνικά και τοπικά διοικητικά σώματα (Δημοτικές Αρχές, Υπουργεία: Εσωτερικών,
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων) μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.
Για την επιτυχία ή αποτυχία της, η διοικητική προσέγγιση
εξαρτάται απόλυτα από τη συνεργασία που υπάρχει στον
τομέα της ασφάλειας μεταξύ της Αστυνομίας και της Γενικής Εισαγγελίας, του Τελωνείου, του Τμήματος Φορολογίας, κ.λ.π. Στο πλαίσιο αυτό, η ανταλλαγή πληροφοριών
ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς, είναι ζωτικής σημασίας.
Η διοικητική προσέγγιση είναι μια πολυτομεακή προσέγγιση με ποινικό και προληπτικό στοιχείο. Όταν η ποινική
έρευνα και δίωξη από την αστυνομία και τις δικαστικές
αρχές, συνδυάζεται με διοικητικά και φορολογικά μέτρα,
αυτό έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πιο βέλτιστη και
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αποτελεσματική πρακτική καταπολέμησης του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος: την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Για το σκοπό αυτό, οι διάφοροι φορείς όπως είναι οι
τοπικές αρχές, η αστυνομία, η γενική εισαγγελία, ο φόρος
εισοδήματος (Tax Administration) και οι εξειδικευμένες
υπηρεσίες διερεύνησης/έρευνας, συνεργάζονται απόλυτα.

υποστηρικτικές δραστηριότητες του. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, ανάμεσα σε άλλα, είναι η παρακολούθηση
και ο έλεγχος, απόσυρση/ανάκληση αδειών, οι μηχανισμοί
εγγραφής και γενικά μέτρα που αποσκοπούν στη νομιμότητα. Οι δράσεις δεν αποσκοπούν πρωτίστως στους δράστες, αλλά στις δομές ευκαιριών, όπως αυτές αναλύθηκαν
πιο πάνω, οι οποίες το διευκολύνουν και το ενθαρρύνουν.
Οι διάφορες κυβερνητικές ή τοπικές αρχές, μπορεί επίσης
άθελά τους, να διευκολύνουν δραστηριότητες του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, μέσω κανονισμών
(όπως συστήματα αδειοδότησης, κανόνες επιδότησης
κτλ.) που δεν ελέγχονται ικανοποιητικά.

Η διοικητική προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα
αποθάρρυνσης των εγκληματιών και των εγκληματικών
ομάδων από το να προχωρήσουν στην εγκληματική
τους δράση
Μέσα από την ποινική έρευνα μια υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί μόνο σε διοικητική έρευνα/ενέργεια, ενώ σε άλλες
υποθέσεις, μπορεί να προκύψει μόνο ποινική δίωξη ή συνδυασμός των δύο. Αντίθετα, μέσω της διοικητικής προσέγγισης διενεργείται κοινή εξέταση της υπόθεσης για να
διαπιστωθεί ποια αρχή/υπηρεσία έχει τα καλύτερα μέσα
στη διάθεσή της, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη
διερεύνηση, αλλά συμπλήρωμα σε αυτή. Η Διοικητική
Προσέγγιση στοχεύει να:

• αποτρέψει τους εγκληματίες από το να «διευκολύνονται» από τις κυβερνητικές υπηρεσίες,

• αποτρέψει την ανάμειξη του υποκόσμου με την
«κανονική» κοινωνία

• διαλύσει τις οικονομικές θέσεις εξουσίας, οι οποίες
δημιουργούνται με το κεφάλαιο, που προέρχεται από
εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Διοικητική Προσέγγιση δεν στοχεύει τόσο τον πυρήνα
των παράνομων εργασιών του οργανωμένου και σοβαρού
εγκλήματος, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στις ζωτικές
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Όπως διαπιστώνεται υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις τοπικές αρχές (επαρχίες), σε σχέση με τη μορφή και τον
βαθμό του εγκλήματος που υπάρχει. Αυτές οι διαφορές
σχετίζονται ανάμεσα σε άλλα, με το μέγεθος της περιοχής
της τοπικής αρχής και τη γεωγραφική της τοποθεσία. Δεν
υπάρχει όμως χρυσός κανόνας για τον καθορισμό της μορφής και του βαθμού του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, λόγω του μεγέθους και της τοποθεσίας της περιοχής
της τοπικής αρχής και αυτό σημαίνει ότι, η προσέγγιση
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κάθε περιοχή.
Αυτό που έχουν κοινό οι εγκληματικές πρακτικές είναι ότι,
αποσκοπούν πάντα στην απόκτηση/δημιουργία εύκολου
κέρδους. Πολλές εγκληματικές πρακτικές είναι συνδεδεμένες, έτσι ώστε να νομιμοποιούνται έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω για παράδειγμα ενός εστιατορίου, το οποίο χρησιμοποιείται παράλληλα, για κάλυψη
αδικημάτων εμπορίας ναρκωτικών. Παρόλο ότι υπάρχουν
ορισμένοι ευάλωτοι τομείς στους οποίους διεξάγονται οι
εγκληματικές δραστηριότητες, όπως είναι τα εστιατόρια
και τα ακίνητα, το θέμα σχετίζεται περισσότερο με τα
άτομα, παρά με τους τομείς. Η επιχείρηση είναι συχνά αναγκαίο μέσο για την εκτέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εκμετάλλευση μιας
υπηρεσίας παράδοσης φαγητού για να διευκολυνθεί η
εμπορία ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Οι εγκληματίες και τα εγκληματικά δίκτυα, εξαρτώνται από τις τοπικές αρχές, για
παράδειγμα, για την απόκτηση αδειών και χορηγήσεων.
Παράλληλα, χρειάζονται κτίρια, από τη μία, για την αποθήκευση αγαθών και διαμονή και από την άλλη, για τη νομιμοποίηση των παράνομων κερδών τους.

Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία
Η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών μειώνεται
εξαιτίας της ενόχλησης και του εκφυλισμού που συνο-
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δεύουν τις εγκληματικές δραστηριότητες. Το εμπόριο ναρκωτικών απειλεί την ειρήνη, τη δημόσια τάξη, καθώς και
την ασφάλεια της τοπικής περιοχής, λόγω της εισροής χρηστών ναρκωτικών και τουριστών για αγορά ναρκωτικών
(drug tourists). Οι πολίτες ενδέχεται επίσης να βιώσουν την
ενόχληση με ένα πιο άμεσο τρόπο, για παράδειγμα, εάν
ενοικιάσουν ένα σπίτι από έναν ανέντιμο σπιτονοικοκύρη.
Οι οικονομικές δραστηριότητες τοπικών επιχειρηματιών
διαταράσσονται από τις εγκληματικές δραστηριότητες. Οι
παράνομες επιχειρήσεις στρεβλώνουν τον συναγωνισμό
και οι οικονομικές δραστηριότητες των νόμιμων επιχειρηματιών επηρεάζονται από τις εγκληματικές πρακτικές παράνομων επιχειρηματιών, επειδή, για παράδειγμα, έχουν
χαμηλότερο κόστος ή επειδή μπορούν να αντισταθμίζουν
τις ζημιές με το «παράνομο» χρήμα. Η οικονομική θέση
μιας καλόπιστης επιχείρησης οικοδομών, για παράδειγμα,
θα κινδύνευε εάν ένας δόλιος ανέντιμος κτίστης ξεκινούσε
μια επιχείρηση.
Ως εκ τούτου, οι εγκληματικές πρακτικές παραβιάζουν
τους κανόνες και τους νόμους και υπονομεύουν το Κράτος.
Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν παρακολουθούν στενά το
σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και χάσουν τον έλεγχο
του, τότε οι παράνομες πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και την εξουσία τους. Οι απόπειρες των εγκληματιών να διαφθείρουν την τοπική κυβέρνηση, αποτελούν
επίσης μια άλλη απειλή που εμπίπτει στο φαινόμενο της
διαφθοράς.

Τα διοικητικά μέσα
Συμπερασματικά, οι εγκληματικές ενέργειες, μπορούν να
καταπολεμηθούν μέσω διοικητικών μέσων. Οι εγκληματίες
βασίζονται πάντα σε ένα βαθμό στην κοινωνία και αυτό
που συμβαίνει είναι ότι χρειάζονται κτίρια ή/και επιχειρήσεις για να μπορούν να διεξάγουν τις παράνομες δραστηριότητες τους. Για την αγορά κτιρίων και επιχειρήσεων,
απαιτούνται άδειες και διαδικασίες προσφορών από την
τοπική αρχή και τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Είναι ακριβώς
αυτή η πτυχή που δημιουργεί σχέση εξάρτησης και ο υπόκοσμος και η κοινωνία έρχονται αναπόφευκτα σε επαφή.
Αυτή η αλληλεπίδραση προσφέρει στην τοπική και κρατική αρχή, πιθανότητες για δράσεις, κατά προτίμηση μαζί
με εξωτερικούς εταίρους.

ματική τους δράση, ενώ την ίδια στιγμή, οδηγεί τους
«παλιούς» εγκληματίες έξω από την περιοχή δράσης τους,
για παράδειγμα, απορρίπτοντάς τους αιτήσεις για άδειες ή
χορηγήσεις. Επιπρόσθετα, δράσεις μπορούν να αναληφθούν κατά καταστάσεων όπου φαίνεται ότι οι άδειες ή οι
χορηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν για εγκληματικές δραστηριότητες. Μια επιχείρηση μπορεί να κλείσει για ένα καθορισμένο διάστημα ή επ’ αόριστον ή μπορούν να καθοριστούν αυστηρότερες προϋποθέσεις για άδειες ή η άδεια
που δόθηκε μπορεί να ανακληθεί.
Μια καλά οργανωμένη και ενσωματωμένη διοικητική προσέγγιση μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμα μια αποτελεσματική προληπτική πολιτική της τοπικής αρχής. Αιτούντες
που προέρχονται από εγκληματικούς κύκλους θα είναι πιο
διστακτικοί να αιτούνται άδειες και χορηγήσεις. Παράλληλα, συνεισφέρει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για
τον χειρισμό εγκληματικών πρακτικών, όπου το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος αναλαμβάνει τις δικές του αρμοδιότητες.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι όσον αφορά στην Αστυνομία
Κύπρου, συμμετέχει στο ανεπίσημο δίκτυο εμπειρογνώμων της Ε.Ε. για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος μέσω της διοικητικής
προσέγγισης. Επίσης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και
εθνικών επιχειρήσεων για καταπολέμηση του σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος, η Αστυνομία Κύπρου συνεργάζεται με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και τοπικές
αρχές, μέσω της διοικητικής προσέγγισης με πολύ καλά
αποτελέσματα. Εξάλλου, σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν
μεταρρυθμίσεις στις Νομοθεσίες, και προστέθηκαν ή και
ενισχύθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα.

Ως εκ τούτου, η διοικητική προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα αποθάρρυνσης των εγκληματιών και των εγκληματικών ομάδων από το να προχωρήσουν στην εγκλη-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Νέο καίριο κτύπημα κατά των εμπόρων ναρκωτικών από την Υ.ΚΑ.Ν.
Με μεγάλη επιτυχία εξιχνιάσθηκαν και άλλες σοβαρές υποθέσεις
Σημαντικότατο είναι
το έργο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης
Ναρκωτικών
(Υ.ΚΑ.Ν) τόσο στον
τομέα της πρόληψης, όσο και στον
τομέα της καταστολής, με απώτερο
στόχο την προστασία της κοινωνίας
και ιδιαίτερα των
ανήλικων προσώπων από τα ναρκωτικά. Τα μέλη της
Υπηρεσίας μέσα από
Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
τις συντονισμένες και
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
στοχευμένες επιχειρήσεις τους κατάφεραν
να εξαρθρώσουν εγκληματικές ομάδες, οι οποίες επιχείρησαν την εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα, την διετία
2017 και 2018, η Υ.ΚΑ.Ν προέβη στην κατάσχεση 13 κιλών
κοκαΐνης και 465 κιλών κάνναβης, ενώ τους πρώτους τρεις
μήνες του 2019 κατασχέθηκαν πέραν των 30 κιλών κοκαΐνης και 123 κιλών κάνναβης.
Συγκεκριμένα, στις 18 Μαρτίου, 2019 εντοπίστηκε από
μέλη της Υ.ΚΑ.Ν ποσότητα κάνναβης, βάρους πέραν των
100 κιλών στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών σχετικά
με παράνομη εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίου που πιθανό
να περιείχε ναρκωτικά. Όπως διαπιστώθηκε, το εμπορευματοκιβώτιο είχε μεταφερθεί σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού, που ελέγχεται από την Αστυνομία των Βρετανικών
Βάσεων. Με τη συνδρομή τους, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν επέδραμαν στον χώρο που βρισκόταν το εμπορευματοκιβώτιο και
κατά την προκαταρτική έρευνα που έγινε, εντοπίστηκαν
σε ειδικά κατασκευασμένα κιβώτια, πέραν των 350
συσκευασιών που περιείχαν κάνναβη, βάρους 100 κιλών
περίπου. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων τέσσερα
πρόσωπα. Συνελήφθησαν επίσης από την Υ.ΚΑ.Ν άλλα
τέσσερα πρόσωπα. Σε δηλώσεις του, με αφορμή τη νέα
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επιτυχία της Υ.ΚΑ.Ν, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας
κ. Αντρέας Αγγελίδης, τόνισε, ότι στόχος της Αστυνομίας
είναι η προστασία της κοινωνίας μας. Επίσης, επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της Αστυνομίας για καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών. Να σημειωθεί ότι
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ακόμα 23 κιλά
κάνναβης.

Εξάλλου, η Υ.ΚΑ.Ν στα μέσα του περασμένου Μαρτίου
προχώρησε στον εντοπισμό και κατάσχεση 16,5 κιλών κοκαΐνης στη Λάρνακα, σε συνεργασία με άλλη ευρωπαϊκή
χώρα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη
και τέθηκε υπό κράτηση 25χρονος για διευκόλυνση των
ανακρίσεων. Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου, οι έρευνες συνεχίζονται σε Κύπρο και εξωτερικό, στη βάση της συνεργασίας της Αστυνομίας και της Υ.ΚΑ.Ν τόσο με τη
Europol, όσο και με την Interpol και άλλους οργανισμούς.
Ο κ. Αγγελίδης, χαρακτήρισε την υπόθεση, ως πολύ σημαντική για την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών στην
κοινωνία μας. Επιπρόσθετα, στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν ανέκοψαν για έλεγχο 36χρονο,
ο οποίος εξερχόταν από την οικία άλλου προσώπου ηλικίας 34χρόνων στην επαρχία Λευκωσίας. Ο 36χρονος είχε
στην κατοχή του μια τσάντα η οποία, όπως διαπιστώθηκε
περιείχε συνολικά 14 κιλά κοκαΐνης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του
34χρονου, όπου φέρεται να παρέδωσε στους στυνομικούς
ένα κιλό κοκαΐνης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των €2,010, και άλλη περιουσία, τα οποία κρατήθηκαν ως τεκμήρια.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Εξιχνίαση άλλων σοβαρών υποθέσεων
Με την σύλληψη 35χρονου η Αστυνομία εξιχνίασε σωρεία
υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών
Πέραν των 16 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, εξιχνίασε η Αστυνομία, μετά τη σύλληψη προσώπου ηλικίας
35 ετών. Τα μέλη της Αστυνομίας έφθασαν στα ίχνη του
υπόπτου, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σχετικά με διάρρηξη κατοικίας που διαπράχθηκε στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, στην περιοχή Λατσιών. Σύμφωνα με τα
υπό εξέταση στοιχεία, οι εν λόγω διαρρήξεις και κλοπές
διαπράχθηκαν στην περιοχή Λατσιών, μεταξύ Δεκεμβρίου,
2018 και Ιανουαρίου, 2019.

Σύλληψη 52χρονης καταζητούμενης από τις
Ρωσικές αρχές
Στη σύλληψη 52χρονης, εναντίον της οποίας εκκρεμούσε
διεθνές δικαστικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Ρωσίας σχετικά με υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά
τα έτη 2014 και 2015 στη Ρωσία, προχώρησαν στις 13 του
περασμένου Ιανουαρίου, μέλη της Αστυνομίας, στην επαρχία Πάφου, μετά από σχετικό μήνυμα που λήφθηκε από
την Interpol. Τα μέλη της Αστυνομίας μετά από εμπεριστατωμένες εξετάσεις που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι η
52χρονη καταζητούμενη διέμενε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου.

διαβατήριο, το οποίο εκ πρώτης όψεως ήταν πλαστό. Από
περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε, ότι εναντίον του ενός προσώπου, εκκρεμούσαν δύο εντάλματα
σύλληψης για υποθέσεις διάρρηξης (διαπράχθηκε στην
επαρχία Λεμεσού) και εμπρησμού αυτοκινήτων (διαπράχθηκε στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου).

Διεθνής επιχείρηση PANGEA
Η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες
του Κράτους συμμετείχε για 8η συνεχή φορά σε διεθνή επιχείρηση PANGEA για τον εντοπισμό και κατάσχεση ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων που διακινούνται
μέσω διαδικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των
ημερομηνιών 9–16 Οκτωβρίου, 2018 και συνδιοργανώθηκε από τους Οργανισμούς της INTERPOL, τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τελωνείων, την EUROPOL και το Μόνιμο Forum
για το Παγκόσμιο Έγκλημα.
Μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που λήφθηκαν από
το εξωτερικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οι εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες του Κράτους διενήργησαν συντονισμένες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν πέραν των 24.000 παράνομων σκευασμάτων και συνελήφθηκαν τέσσερα πρόσωπα για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σε παγκόσμιο επίπεδο κατασχέθηκαν 10,000,000 σκευάσματα υπολογιζόμενης αξίας
13,939,823.36 δολαρίων Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα διαγράφηκαν 3,671 παράνομες ιστοσελίδες και συνελήφθηκαν 859 άτομα.
Η επιχείρηση, στην οποία έλαβαν μέρος 116 χώρες, πέραν
του εντοπισμού και τις κατασχέσεις ψευδεπίγραφων φαρμάκων, στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση τέτοιων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το κυριότερο μέλημα όλων των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών στη Δημοκρατία είναι πρωτίστως η προστασία της υγείας του κοινού από τη χρήση
φαρμάκων ή άλλων σκευασμάτων που εξασφαλίζονται με
οποιοδήποτε τρόπο χωρίς ιατρική συνταγή.

Συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για σωρεία σοβαρών αδικημάτων
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, 2019 δύο πρόσωπα
σε σχέση με αδικήματα συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και
εκρηκτικών υλών, πλαστογραφίας, πλαστοπροσωπίας και
κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Συγκεκριμένα, σε
έρευνα που διεξήχθη βάσει δικαστικού εντάλματος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν ένα έμφορτο πιστόλι και 13 σφαίρες, καθώς επίσης και ένα
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Διεθνής συνεργασία Interpol για την καταπολέμηση των νέων
μορφών εγκλήματος

Ο τέως Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις και αντάλλαξε απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος
και μελλοντικής συνεργασίας με τους επικεφαλής διεθνών αντιπροσωπειών.
Με κύριο θέμα την καταπολέμηση του σύγχρονου διασυνοριακού εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα από τις 18 μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2018,
η 87η Γενική Συνέλευση της Interpol.

Αρχηγών Αστυνομίας από όλο τον κόσμο, καθώς επίσης
και επικεφαλής ή εκπροσώπους Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οργανισμών, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η Europol και
o Frontex.

Αστυνομική διπλωματία και διμερείς επαφές
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε ο τέως Αρχηγός
Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου συνοδευόμενος
από τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ανώτερο Υπαστυνόμο κ. Χάρη Φιλιππίδη.
Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ο κ. Χρυσοστόμου είχε
την ευκαιρία να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις
και επαφές με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών του
Ισραήλ, της Ελλάδας, της Σερβίας και της Ολλανδίας και
να ανταλλάξει μαζί τους απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, του δόθηκε η ευκαιρία να έχει
επαφές με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Σερβίας
και Υπουργό Εσωτερικών, κ. Nebojsa Stefanovic και τον

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Πρόεδρο της Interpol,
τον κ. Kim Jong Yang από τη Νότια Κορέα, ενέκρινε την
ένταξη δύο νέων κρατών μελών - το Βανουάτου και το Κιριμπάτι – και απέρριψε αντίστοιχο αίτημα του Κοσόβου.
Η Γενική Συνέλευση επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση
των διαφόρων μορφών του σύγχρονου διασυνοριακού
εγκλήματος, με ιδιαίτερη έμφαση, πρώτον, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία στην αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων προκλήσεων και απειλών
σε σχέση με τις τάσεις του εγκλήματος, όπως παρουσιάζεται σήμερα, και δεύτερον, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Παράλληλα, συζητήθηκε
εκτενώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η
έρευνα και καινοτομία στην προσπάθεια που καταβάλλεται, έτσι ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να καταστούν
πιο αποτελεσματικές.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 1,200 περίπου υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις 192 χώρες μέλη του
Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων 40 Υπουργών και 85
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Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Interpol, κ. Jurgen Stock στον οποίο απηύθυνε επίσημη πρόσκληση για πραγματοποίηση επίσκεψης στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρυσοστόμου και η Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol, κα Catherine De Bolle, είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής στον τομέα της επιβολής του Νόμου.

θορίζοντας τη γενική πολιτική που ακολουθεί ο Παγκόσμιος αυτός Οργανισμός. Αποφασίζει για το εκτελεστικό
πρόγραμμα, τις δραστηριότητες, αλλά και τις προτεραιότητες του Οργανισμού στον αγώνα κατά του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, του
ηλεκτρονικού εγκλήματος και άλλων προκλήσεων που
κατά καιρούς παρουσιάζονται και απειλούν τη δημόσια
ασφάλεια.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο Διοικητικό
Σώμα της Interpol, το οποίο συνέρχεται μία φορά τον
χρόνο και λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις, κα-

Η επόμενη Γενική Συνέλευση της Interpol (88th General
Assembly), αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο
Οκτώβριο στη Χιλή.

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση του τέως Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου με την Ανώτατη Ηγεσία και άλλους στενούς του συνεργάτες
Αποχαιρετιστήρια συνάντηση είχε στις 6 Μαΐου, 2019 ο
τέως Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου με
την υπόλοιπη ηγεσία της Αστυνομίας, τους Αστυνομικούς
Διευθυντές και Διοικητές, καθώς και άλλους στενούς του
συνεργάτες στο Αρχηγείο Αστυνομίας.
Ο κ. Χρυσοστόμου φανερά συγκινημένος ανέφερε ότι
αισθάνεται ευλογημένος και υπερήφανος για τα 33 χρόνια που υπηρέτησε στην Αστυνομία Κύπρου σε διάφορα
Τμήματα, Υπηρεσίες και Μονάδες. Είπε επίσης ότι ως
Αρχηγός αισθάνεται πλήρης καθώς αποχωρεί ύστερα από
5 χρόνια, έχοντας υλοποιήσει καινοτομίες, όπως τα
κριτήρια πρόσληψης και οι εισηγήσεις για κριτήρια
ανέλιξης και βάζοντας τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό
της Αστυνομίας. Πρόσθεσε επίσης ότι όταν ανέλαβε τα
καθήκοντα Αρχηγού Αστυνομίας τον Απρίλιο του 2014,
έθεσε στρατηγικούς στόχους, τοποθετώντας ψηλά τον
πήχη και είχε καταβάλει συνεχείς προσπάθειες να είναι
δίκαιος και να επιτυγχάνει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ο κ. Χρυσοστόμου καταλήγοντας είπε: «Τα τελευταία
πέντε χρόνια ως Αρχηγός Αστυνομίας έκανα το καθήκον

μου όσο καλύτερα μπορούσα. Σας ευχαριστώ για την εδώ
παρουσία σας, εύχομαι σε όλους καλή πορεία, ευχαριστώ
την υπόλοιπη ηγεσία που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν
δίπλα μου».

Αποχαιρετώντας τον κ. Χρυσοστόμου ο νυν Αρχηγός
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, εξέφρασε συγκίνηση
αλλά και λύπη για όσα μεσολάβησαν μετά τα τραγικά
συμβάντα με αποτέλεσμα την αποχώρησή του. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης στη στενή και γόνιμη συνεργασία τους και την παραγωγή σημαντικού έργου επί
θητείας του, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Χρυσοστόμου
έδωσε το ευρωπαϊκό στίγμα στην εξέλιξη της Αστυνομίας. Του ευχήθηκε δε καλή συνέχεια και να είναι πάντα
καλά, με υγεία.
Ευχόμαστε επίσης καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν
κάνει.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους
Άμεση και καταλυτική η παροχή βοήθειας από το ερπυστριοφόρο
διασωστικό όχημα

Του Λοχία 146 Ηρόδοτου Παναγή
Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους

Ο Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους στεγάζεται σε πετρόκτιστο
κτίριο στην πλατεία
Τροόδους. Aπέχει από
τη Λεμεσό γύρω στα
40 χλμ και είναι ένας
από τους 10 σταθμούς
υπαίθρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού. Αριθμεί οκτώ
μέλη τα οποία εργάζονται ανά δυο με το
σύστημα βάρδιας και
ένα Λοχία, ο οποίος
εκτελεί χρέη υπεύθυνου του Σταθμού.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους συνορεύει με τους Σταθμούς Πλατρών, Λάνιας, Αγρού, Κακοπετριάς και Πεδουλά και έχει την ευθύνη για την ασφάλεια
της περιοχής που αστυνομεύει. Παρόλο ότι στην περιοχή
δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, εντούτοις υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι στις διάφορες επιχειρήσεις, εστιατόρια,
ξενοδοχεία και περίπτερα, ενώ ολόχρονα παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα από ντόπιους και ξένους τουρίστες,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Χειμώνα. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης οι εγκαταστάσεις του Ομίλου Χιονοδρόμων
Κύπρου, με τρεις χιονοδρομικές πίστες στην υψηλότερη
κορυφή του Ολύμπου και ιδιαίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα χιλιάδες λάτρεις του σκι εκδράμουν στην περιοχή.
Η κοσμοσυρροή που παρατηρείται, αλλά και οι καιρικές
συνθήκες τον Χειμώνα, αρκετές φορές εγκυμονούν κινδύνους για τους επισκέπτες. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα
μέλη του Σταθμού κλήθηκαν να παράσχουν βοήθεια σε
πολίτες, οι οποίοι εγκλωβίζονται με τα οχήματά τους στα
χιόνια, ή που τραυματίζονται ή χάνουν τον προσανατολισμό τους στα μονοπάτια της φύσης που υπάρχουν στην
περιοχή. Επίσης, όποτε χρειαστεί, τα μέλη του Σταθμού παρέχουν τροχαίες διευκολύνσεις.
Πέραν από την εκπαίδευση και την εμπειρία των μελών του
Σταθμού για να μπορούν να εκτελούν με επιτυχία τα καθήκοντά τους σε αυτά τα περιστατικά, ο Σταθμός διαθέτει και
ένα ερπυστριοφόρο διασωστικό όχημα, που αποτελεί το
δεξί χέρι των μελών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των χιονο-
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πτώσεων. Το όχημα αυτό είναι ιταλικής κατασκευής και
αγοράστηκε από την Αστυνομία Κύπρου ειδικά για να παραχωρηθεί στον Σταθμό Τροόδους.
Το συγκεκριμένο όχημα οδηγείται από εκπαιδευμένα και
κατάλληλα καταρτισμένα μέλη. Με τα συστήματα που διαθέτει μπορεί να κινείται με μεγάλη ευκολία πάνω στα χιόνια, και σε δύσβατες περιοχές. Επίσης, έχει την δυνατότητα
να μεταφέρει στο πίσω μέρος με ασφάλεια μέχρι και δέκα
καθίμενα πρόσωπα.
Το όχημα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατοντάδες περιπτώσεις όπου περιηγητές, ντόπιοι και ξένοι, παγιδεύτηκαν
στα χιόνια, σε δύσβατες περιοχές ή τραυματίστηκαν κατά
την πεζοπορία τους ή ακόμα και ασθένησαν. Σε όλες τις περιπτώσεις παραλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς
χώρους. Μερικές από τις περιπτώσεις που κλήθηκε η
Αστυνομία Τροόδους να βοηθήσει με το ερπυστριοφόρο
διασωστικό όχημα είναι η αποπαγίδευση οικογένειας με
τρία παιδιά, στις 6 Ιανουαρίου, 2019, στην περιοχή Τροόδους – Φράγματος Προδρόμου. Για τρεις και πλέον ώρες,
βρίσκονταν σε αγροτικό χιονισμένο δρόμο κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μέλη του Σταθμού έσπευσαν
άμεσα στην περιοχή και με τη χρήση του ειδικού διασωστικού οχήματος εντόπισαν την οικογένεια σε δύσβατη
χιονισμένη περιοχή. Επίσης, παρασχέθηκε βοήθεια σε οικογένεια από την Επαρχία Πάφου, η οποία έχασε τον προσανατολισμό της, με αποτέλεσμα να περιπλανάται στο
χιονισμένο δάσος για τρεις και πλέον ώρες. Εξάλλου, στις
8 του περασμένου Ιανουαρίου παρασχέθηκε βοήθεια σε
εκδρομικό λεωφορείο με 25 ξένους περιηγητές. Σε όλες τις
περιπτώσεις η συνδρομή του ερπυστριοφόρου διασωστικού οχήματος ήταν καταλυτική αφού απεγκλώβισε με
ασφάλεια και βοήθησε το κοινό που βρισκόταν σε περιοχές δύσβατες και απρόσιτες να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΑ
20η Συνάντηση της Ομάδας «ENLTES-Mobile» στην Κύπρο
Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών
από τις αρχές επιβολής του νόμου ήταν
το κύριο θέμα της
20ης συνάντησης της
Ομάδας «ENLTES –
Mobile» που φιλοξένησε η Αστυνομία
Κύπρου τον περασμένο
Νοέμβριο,,
στην οποία συμμετείχαν πέραν των 50
ατόμων από την
Κύπρο
και το εξωτεΤου Λοχία 1630 Ζήνωνα Σαββίδη
ρικό ως εκπρόσωποι
Γραφείο Έρευνας & Ανάλυσης Τεχνολογίας
15 χωρών της Ευρωτου Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης
παϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και από
τους οργανισμούς INTERPOL, eu-LISA, Frontex και το
Πανεπιστήμιο του LEEDS.
Κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης, χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας εκφώνησε ο
Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης κ. Ανδρέας Κουσιουμής,
ο οποίος υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει για την αστυνόμευση, η τεχνολογία, η οποία όπως
ανέφερε «επιβάλλεται να χρησιμοποιείται τόσο στον
επιχειρησιακό, όσο και στον προληπτικό τομέα αστυνόμευσης».

Επιπρόσθετα, όπως τόνισε ο Δρ. Πραστίτης η έξυπνη
αστυνόμευση βασίζεται στους δύο κύριους πυλώνες, της
εμπειρίας σε αστυνομικά θέματα και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης του εγκλήματος, θεωρείται σημαντική για την
ανάλυση και αντιμετώπισή του, ενώ εξίσου σημαντική
είναι και η γνώση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και η συμβολή της στη βελτίωση και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων αστυνόμευσης.
Στη συνάντηση αναπτύχθηκε η νέα προσέγγιση που ακολουθείται από αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου μέσω της τεχνολογίας κινητών μονάδων/ συσκευών. Παράλληλα, εκπρόσωποι των αρχών
επιβολής του νόμου προέβησαν σε παρουσιάσεις των
συστημάτων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και ανταλλάγησαν απόψεις και εισηγήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μέλη του Τμήματος
Τεχνολογικής Ανάπτυξης προέβησαν σε παρουσίαση και
επίδειξη του αστυνομικού εξοπλισμού (Αυτόματη Αναγνώ- ριση Πινακίδων (ANPR), Μη Επανδρωμένα Εναέρια
Μέσα (UAV), Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων μέσω
Δορυφορικής Σύνδεσης (OB Van)).

Εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου στη συνάντηση,
ήταν ο Αστυνόμος Α’ Δρ. Λοΐζος Πραστίτης, Διευθυντής
του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης και ο υποφαινόμενος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Δρ. Πραστίτης
αναφέρθηκε στο νέο μοντέλο αστυνόμευσης που έχει
σαν επίκεντρο την πληροφορία, η οποία θα ενισχύεται
παράλληλα από την έξυπνη αστυνόμευση, αξιοποιώντας
την τεχνολογία και την επιστήμη. Στόχος είναι η επίτευξη
των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων με το λιγότερο
δυνατό κόστος σε μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Αστυνομικά Χρονικά

23

ΑΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Του Κλάδου Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών
Διεύθυνση Οικονομικών Αρχηγείου Αστυνομίας

Προς υλοποίηση από την Αστυνομία Κύπρου τρία νέα ανταγωνιστικά
έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς 2019, έχει σηματοδοτήσει και
την έναρξη της διαχείρισης τριών νέων ανταγωνιστικών
έργων χρηματοδότησης από τον Κλάδο Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών της Διεύθυνσης Οικονομικών του
Αρχηγείου Αστυνομίας.
Προερχόμενα από διαφορετικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και το καθένα με διαφορετική θεματολογία
στο αντικείμενο υλοποίησής του, τα έργα εμπίπτουν στις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προέρχονται από τις εγκεκριμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλες τις αρχές επιβολής του Νόμου.
Τα έργα τυγχάνουν κεντρικής διαχείρισης από τη Διεύθυνση Οικονομικών και η υλοποίηση τους γίνεται με καθορισμένες ομάδες ατόμων που προέρχονται από διάφορες
Υπηρεσίες/Τμήματα/Διευθύνσεις, αναλόγως του αντικειμένου του έργου.
Τα έργα είναι τα εξής:
INTEGRISPORT ERASMUS+: Έργο για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων
To έργο IntegriSport Erasmus+ θα υλοποιηθεί μεταξύ
Ιανουαρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020 και έχει ως στόχο
να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ερευνών και
ποινικών διώξεων που σχετίζονται με τη χειραγώγηση
αθλητικών διοργανώσεων στην Κύπρο, Φινλανδία, Πορτογαλία και Σλοβακία.
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Η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, γνωστή με τον ορισμό
«στημένα παιχνίδια» (match-ﬁxing), είναι ένα σχετικά νέο
φαινόμενο στον δικαστικό κόσμο, αλλά και ένα αυξανόμενο πρόβλημα στον κόσμο του αθλητισμού. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές άρχισαν μόλις
πρόσφατα να αναγνωρίζουν τη σύνδεση μεταξύ της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και του οργανωμένου
εγκλήματος (σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο).
Το IntegriSport Erasmus+ αποτελεί ένα εκ των δύο προγραμμάτων για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων,
τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του Erasmus+ Sport το 2018 και στοχεύει κυρίως
στην επιβολή του νόμου και την προσαγωγή των υπόπτων
στη δικαιοσύνη. Το έργο, διάρκειας δύο ετών, έχει συνολικό προϋπολογισμό €400.000 και σε αυτό συμμετέχει το
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (ΤΑΕ Αρχηγείου). Η
εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε τον Ιανουάριο,
2019 και η αποστολή των εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Έργου κ. Norbert Rubicheck, και τον
Υποδιευθυντή του Τμήματος Σοβαρού και Οργανωμένου
Εγκλήματος της Βελγικής Αστυνομίας κ. Guy Goudenstone
για τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Μαΐου, 2019. Στο πλαίσιο αυτό
έγιναν συναντήσεις με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών και τον Σύνδεσμο Διαιτητών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΤΑ
CERETAB: Έργο για τη βελτίωση της επιτήρησης των
συνόρων Ελλάδας - Κύπρου
Το έργο CERETAB έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Ταμείο Συνόρων και στοχεύει στη
βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ δύο κρατών μελών της Ε.Ε.,
της Ελλάδας και της Κύπρου, αφού η γεωγραφική θέση και
των δύο χωρών, τις καθιστά σημαντικούς στόχους λαθρομετανάστευσης. Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των δύο Εθνικών Κέντρων Συντονισμού. Το
CERETAB μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών επιτήρησης
των συνόρων, όπως η ανάπτυξη συστημάτων μη επαν-

PRINCE: Έργο για τη βελτίωση της ετοιμότητας και
ανταπόκρισης στα περιστατικά ασφάλειας
Το έργο PRINCE αφορά στη βελτίωση της ετοιμότητας και
ανταπόκρισης στα περιστατικά ασφάλειας για CBRNE σε
πρώτους ανταποκριτές, βασισμένη σε εκπαιδεύσεις, ενημέρωση και διενέργεια ασκήσεων σε πραγματικό ή τεχνητό περιβάλλον.

δρωμένων αεροσκαφών (UASs), τα οποία διευκολύνουν
την ανταλλαγή πληροφοριών, θα ενισχύσει την πρόληψη
του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης, βελτιστοποιώντας παράλληλα τις κοινές προσπάθειες για τη διάσωση προσώπων που διατρέχουν
κίνδυνο στη θάλασσα, π.χ. σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης (SAR). Το έργο είναι μια πρωτοβουλία των εθνικών
αρχών της Ελλάδας και της Κύπρου με την Ελληνική Αστυνομία να ενεργεί ως επικεφαλής εταίρος. Στο έργο συμμετέχουν και άλλοι εταίροι, μεταξύ των οποίων το ερευνητικό
κέντρο «ΚΟΙΟS» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο. Το έργο διάρκειας δύο ετών, έχει συνολικό
προϋπολογισμό €1.023.990,00 και σε αυτό συμμετέχει η
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Altus LSA Commercial and Manufacturing SA, το Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το έργο έχει διάρκεια 36 μηνών με
συνολικό προϋπολογισμό €2.875.646,40 και σε αυτό
συμμετέχουν ο Κλάδος Πυροτεχνουργών της Αστυνομίας
και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο ρόλος της Αστυνομίας Κύπρου στο έργο είναι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια, για τη
δημιουργία προτύπων όσον αφορά στις διαδικασίες που
ακολουθούνται σε περιστατικά με CBRN-E, η συγγραφή
του εκπαιδευτικού εγχειριδίου, η συμμετοχή στις ασκήσεις
ετοιμότητας και η ενημέρωση του κοινού για τα θέματα
CBRN-E. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων μέλη μας
θα μεταβούν στο εξωτερικό και θα διεξαχθούν συσκέψεις
μέσω τηλεδιασκέψεων.
Η Αστυνομία Κύπρου ενεργεί ως εταίρος στο έργο, με επικεφαλής την Ελληνική Αστυνομία. Στο έργο συμμετέχουν
επίσης και άλλοι εταίροι, μεταξύ των οποίων το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η
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Η Αστυνομία κάθε χρόνο στηρίζει έμπρακτα τη «Διαδρομή Αγάπης»
που διοργανώνει ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Η Αστυνομία Κύπρου στήριξε και φέτος έμπρακτα την 19η
ετήσια «Διαδρομή Αγάπης» που πραγματοποιείται κάθε
χρόνο τον μήνα Μάρτιο, με διοργανωτή τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις
«Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Η έναρξη της επίσημης «Διαδρομής Αγάπης» έγινε από τον τέως Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, στην Τάφρο Ντ’ Αβίλα, στη Λευκωσία.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ» κ. Γιώργος Πενηνταέξ, ενώ
σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Λέσχης
Μοτοσικλετιστών Star Club και Υπεύθυνος της Διαδρομής
κ. Τζίμης Αγγελίδης, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιαννάκης Γιαννάκη και ο κ. Χρύσανθος Φάκας εκ μέρους του Δημάρχου Λευκωσίας. Στον δικό του χαιρετισμό ο κ.
Χρυσοστόμου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή», για το έργο που διαχρονικά
επιτελεί και μεταξύ άλλων ανέφερε πως «ως Αστυνομία, δε
θα μπορούσαμε να είμαστε απόντες από τη συγκεκριμένη
διοργάνωση», καθώς όπως σημείωσε «ο σκοπός είναι
ιερός». Η «Διαδρομή Αγάπης» διήρκησε πέντε ημέρες,
κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες μοτοσικλετιστές, συνοδεία μοτοσικλετιστών μελών της Αστυνομίας για σκοπούς
παροχής τροχαίων διευκολύνσεων και ασφάλειας προς
τους συμμετέχοντες, μετέβηκαν σε Δήμους και Κοινότητες
της Κύπρου με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά
και νέοι που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Αιμοδοσία
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής σε συνεργασία
με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού και την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Καντού, πραγματοποίησαν, εθελοντική αιμοδοσία στις 18 Μαρτίου, 2019, κατά την
οποία συγκεντρώθηκαν 35 μονάδες αίματος για τις
ανάγκες της Τράπεζας Αίματος.

Φωτογραφία από την εκδήλωση "Για τους δικούς μας μικρούς
ήρωες-Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον
καρκίνο", στην οποία έλαβαν μέρος και μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας, στις 15 Δεκεμβρίου, 2018 στο πάρκο Αθαλάσσας στη
Λευκωσία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συνάντηση Εκπροσώπου Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας με τον Διοικητή
της Πολιτικής Άμυνας
Συνάντηση με τον Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας, κ. Ανδρέα Φραντζή, πραγματοποίησε τον περασμένο Μάρτιο,
ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ κ.
Ανδρέας Αγγελίδης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά
από πρόσκληση του Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας για παρουσίαση των πρακτικών που υιοθετούνται από την Αστυνομία σε θέματα επικοινωνίας και χειρισμού των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν λειτουργοί της Πολιτικής Άμυνας στους οποίους έγινε σχετική
παρουσίαση. Ακολούθησε συζήτηση για την επικοινωνιακή πολιτική της Αστυνομίας, καθώς και για τις πρακτικές
που χρησιμοποιούνται για την προβολή του έργου της. Ο
κ. Φραντζή ευχαρίστησε τον Εκπρόσωπο Τύπου για την παρουσίαση και μεταξύ άλλων εξήρε την άψογη συνεργασία
μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Πολιτικής Άμυνας.

Του Α/Λοχία 3644 Κώστα Περιστιάνη
Υπεύθυνου Τμ. Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας

Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Futsal
Στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς
της Αστυνομίας, η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε
συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, διοργάνωσε τον περασμένο
Οκτώβριο, τουρνουά ποδοσφαίρου Futsal στα γήπεδα του
Δήμου Στροβόλου στο Στρόβολο. Η εκδήλωση τελούσε
υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας. Όλα τα έσοδα
διατέθηκαν στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Φιλανθρωπικό Πανηγύρι Χαράς
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο
«Ζωή» διοργάνωσαν τον περαμένο Οκτώβριο,
Πανηγύρι Χαράς, στο πάρκο Ακρόπολης στο Στρό-

βολο. Η Εκδήλωση περιελάμβανε, μουσική, χορό,
διασκεδαστικά παιχνίδια, Τα έσοδα διατέθηκαν για
την οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου.

Εκστρατεία Κινητής Μονάδας Διαφώτσης στον 13ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού
Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγίου Ιωάννη Λεμεσού,
στο πλαίσιο του 13ου Μαραθωνίου Λεμεσού, πραγματοποίησαν τον περασμένο Μάρτιο, εκστρατεία διαφώτισης με την Κινητή Μονάδα Διαφώτισης του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στόχος της εκστρατείας ήταν
η πρόληψη αδικημάτων που αφορούσαν κλοπές από αυτοκίνητα, κλοπή αυτοκινήτων, κλοπές από πρόσωπα και διαρρήξεις.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Παραδόθηκε και επίσημα το νέο υπερσύγχρονο κτίριο της ΑΔΕ
Αμμοχώστου
Τα εγκαίνια τέλεσε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων, επαίνεσε
την Αστυνομία για
την καταπολέμηση
του εγκλήματος.
Στις 4 Φεβρουαρίου,
2019 τελέστηκαν τα
εγκαίνια του νέου
υπερσύγχρονου κτιρίου της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αμμοχώστου, από τον Εξοχότατο
Πρόεδρο της
Της Α/Αστυφύλακα 1993
Κυπριακής ΔημοκραΚωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου τίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας
αλλά και μελών της Αστυνομίας.
Στον χαιρετισμό του ο τέως Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών, «που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και στις απαιτήσεις της εποχής μας και το οποίο
αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά το επίπεδο παροχής αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο στον εγχώριο πληθυσμό όσο και στους χιλιάδες ξένους επισκέπτες που διαμένουν ή και διακινούνται καθημερινά στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου».
Ο κ. Χρυσοστόμου, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της
αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομίας Κύπρου για την ευημερία και την αποδοτικότητα των
μελών της, καθώς και στη σημασία που δίδεται στο θέμα
του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος σε σχέση με
τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, κάνοντας ανασκόπηση των τελευταίων πέντε ετών στην αναβάθμιση
των κτιριακών υποδομών της Αστυνομίας, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε μεταξύ άλλων «κατά τα τελευταία πέντε χρόνια κατορθώσαμε με την καθολική στήριξη της κυβέρνησης, να υλοποιήσουμε στόχους σε σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα, οι οποίοι παρέμεναν ανεκπλήρωτοι για δε-
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καετίες. Μεταξύ άλλων, έγινε κατορθωτό να παραχωρηθούν στην Αστυνομία και να ανακαινιστούν κτίρια, για τον
Αστυνομικό Σταθμό Ζυγίου, ως επίσης για το Τ.Α.Ε. Λευκωσίας και τον Αστυνομικό Σταθμό Αγρού. Επίσης ολοκληρώθηκε η ανέγερση του κτιρίου της τρίτης φάσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, ενώ σε προχωρημένο στάδιο
βρίσκεται η ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου, που αναμένεται να
ολοκληρωθούν περί τα μέσα του 2019. Κατά το τρέχον
έτος εξάλλου, αναμένεται η ολοκλήρωση του Αστυνομικού
Σταθμού Παναγιάς, και η ανακαίνιση- επέκταση του Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας. Έχει επίσης περιληφθεί
στον προϋπολογισμό για την Αστυνομία, η ανέγερση τριών
αστυνομικών σταθμών, των Λατσιών, των Κουκλιών και
του Στρουμπιού, και βρισκόμαστε εν αναμονή της έναρξης
υλοποίησης και των συγκεκριμένων έργων». Παράλληλα,
αναφέρθηκε και στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους
για τη μεταρρύθμιση της Αστυνομίας σε σύγχρονο οργανισμό.
Κατά τον χαιρετισμό του στο περιθώριο των εγκαινίων, ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επαίνεσε δημόσια την Αστυνομία Κύπρου για το
έργο της, τονίζοντας τα άμεσα επιτεύγματά της.
Στα εγκαίνια του κτιρίου χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο
Δήμαρχος Παραλιμνίου κ. Θεόδωρος Πυρίλλης, ενώ αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολογιότατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειος.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Του Μιχαήλ Οδυσσέως
Προέδρου IPA - Κυπριακό Τμήμα

35ο ετήσιο Συνέδριο ΙΡΑ Κύπρου
Το Βράδυ του Σαββάτου, το Τοπικό Τμήμα IPA Αμμοχώστου διοργάνωσε αποχαιρετιστήριο χορό, στον
οποίο συμμετείχαν 200 περίπου άτομα, συμπεριλαμβανομένων μελών των αστυνομικών και τοπικών
αρχών. Επίσης τιμήθηκαν μέλη του Συνδέσμου που
διακρίθηκαν σε Διεθνείς αγώνες διαφόρων αθλημάτων που διοργανώθηκαν από τον Διεθνή Σύνδεσμο
Αστυνομίας.

Το 35ο ετήσιο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου
Αστυνομίας (IPA) Κύπρου φιλοξενήθηκε από το
Τοπικό Τμήμα της Αμμοχώστου, μεταξύ των ημερομηνιών 25-28 Οκτωβρίου, 2018.
Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από το
IPA Ελλάδας, Ισραήλ, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ρωσίας
και του Ηνωμένου Βασίλειου. Επίσης, σε αυτό συμμετείχαν μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
Κύπρου, καθώς και μέλος της Διεθνούς Εκτελεστικής
Επιτροπής και η Αντιπρόεδρος του IPA Gal SHARON,
η οποία απηύθυνε χαιρετισμό. Στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της
ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, ενώ την τελευταία
μέρα του Συνεδρίου (Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018)
οι εργασίες του, διεξήχθηκαν στο Μουσείο Θάλασσας
στην Αγία Νάπα.
Οι επικεφαλής των ξένων αντιπροσωπειών προσφώνησαν τους συνέδρους και εξέφρασαν τις ευχαριστίες
τους. Παράλληλα, τα μέλη ενημερώθηκαν από τον
Πρόεδρο του Κυπριακού Τμήματος για το έργο του
IPA κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τα μελλοντικά
σχέδια του Συνδέσμου.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Του Λοχία 1653 Κυριάκου Περικλέους
Γενικού Γραμματέα ΙΡΑ Κύπρου

Διάκριση Αστυνομίας Κύπρου στους 1ους διεθνείς αγώνες του Διεθνούς
Συνδέσμου Αστυνομίας: Ο Αστ. 314 Αβραάμ Αβραάμ κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο και ο Αστ. 4885 Θεόδωρος Σοφοκλέους το χάλκινο
Μεταξύ των ημερομηνιών 13-18 Μαΐου, 2018 πραγματοποιήθηκαν στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας οι πρώτοι Διεθνείς Αγώνες του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομίας (IPA)
με τη συμμετοχή 400 περίπου αθλητών από 23 χώρες.
Η κυπριακή αποστολή, την οποία συνόδευε ο Λοχίας 1653
Κ. Περικλέους, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για αθλητικά
θέματα, σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου (ΑΕΑΚ) συμμετείχε με επτά αθλητές, (τέσσερις
για τον Μαραθώνιο και τρεις στην Σκοποβολή), τους: Αστυνόμο Α’ Γεώργιο Γεωργίου (Αρχηγό Αποστολής), Αστ. 314
Αβραάμ Αβραάμ, Αστ. 4885 Θεόδωρο Σοφοκλέους, Α/Αστ.
4484 Μαρία Κουντούρη, Αστ. 2010 Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Αστ. 3613 Χρίστο Γερασίμου, Αστ. 347 Νάγια Μοδέστου και τον Προπονητή Σκοποβολής Ανδρέα Φιακά,
συνταξιούχο Ανώτερο Υπαστυνόμο.

Όλοι οι αθλητές μας αγωνίστηκαν και τίμησαν την Κύπρο,
το ΙΡΑ και την Αστυνομία Κύπρου λαμβάνοντας υψηλές θέσεις στα αγωνίσματα. Ο Αστ. 314 Αβραάμ Αβραάμ, αθλητής στον Μαραθώνιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη
γενική κατάταξη και στο ίδιο αγώνισμα ο Αστ. 4885 Θεόδωρος Σοφοκλέους κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στη
γενική κατάταξη η Κύπρος κατέλαβε την 4η θέση διεθνώς.

Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου της Αστυνομίας Κύπρου για τη μικρή
ΖΩΗ που πάσχει από καρκίνο
Η Αστυνομία Κύπρου διοργάνωσε στις 2 Μαρτίου, 2019
στο Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου, φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση
της οικογένειας της 16χρονης Ζωής που δίνει τη δική της
μάχη με τον καρκίνο. Την πρωτοβουλία είχε η Αστυνομική
Διεύθυνση Λευκωσίας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας και του
ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο τέως Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο
Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Κ. Λούκας Πέτρου. Ο κ. Μιχαηλίδης,
απηύθυνε χαιρετισμό και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και όλους όσοι συνέδραμαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Ανέφερε επίσης ότι η ηγεσία της Αστυνομίας επαινεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες τονίζουν την σημασία
που έχουν η συναδελφοσύνη, η αλληλεγγύη και η ανθρω-
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πιά στη μεγάλη οικογένεια της Αστυνομίας. Επίσης υπογράμμισε ότι η Αστυνομία διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις
φιλανθρωπικού χαρακτήρα και θα συνεχίσει να το πράττει
για όλους τους πολίτες και πόσο μάλλον για τα μέλη της.
Στη συνέχεια, απένειμε τιμητικά μετάλλια και βραβεία συγχαίροντας ξανά όλους τους συμμετέχοντες ιδιαίτερα τη νικήτρια ομάδα της Α.Ε.Α.Κ, η οποία κέρδισε την ομάδα του
Τ.Α.Ε. στον τελικό, στη διαδικασία των πέναλτι.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου θρηνεί τον πρόωρο χαμό τεσσάρων
μελών της
Σε κλίμα βαρύτατου πένθους και βαθιάς συγκίνησης η
οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, αποχαιρέτησε τέσσερα μέλη της.
Τον Ε/Αστ. 5434 Χριστόφορο Βασιλειάδη,
ηλικίας 45 ετών, ο
οποίος υπηρετούσε
στον Ειδικό Ουλαμό
Φρουράς, στην Αστυνομική Διεύθυνση
Λευκωσίας, τον αποχαιρέτησαν από τον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στη Λακατάμεια. Ο Χριστόφορος Βασιλειάδη από
τις 3 Ιουλίου, 2017 υπηρετούσε στον Ειδικό Ουλαμό Φρουράς και έφυγε από τη ζωή στις 20 Φεβρουαρίου, 2019.
Την επόμενη ημέρα στις 24 Φεβρουαρίου, 2019 τα μέλη
της Αστυνομίας Κύπρου είπαν το στερνό αντίο στον Ε/Αστ,
5137 Δημοσθένη Χαραλάμπους, ηλικίας 44 ετών στο
μεγάλο του ταξίδι για την αιωνιότητα, από τον Ιερό Ναό
του Προφήτη Ηλία, στους Αγίους Τριμιθιάς. Στον κατάμεστο από κόσμο Ιερό Ναό, η οικογένεια της Αστυνομίας
αποχαιρέτησε το χαμογελαστό παιδί, που υπηρέτησε το
Αστυνομικό Σώμα για 21 ολόκληρα χρόνια. Ο Δημοσθένης
έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου, 2019, ενώ βρισκόταν για θεραπεία σε ιατρικό κέντρο στη Γερμανία. Προσελήφθη στην Αστυνομία στις 2 Ιανουαρίου, 1998 και υπηρέτησε σε διάφορους Αστυνομικούς
Σταθμούς, ενώ από
την 1η Μαρτίου,
2017 υπηρετούσε
στον Αστυνομικό
Σταθμό Περιστερώνας.

Επίσης, ο άδικος χαμός της Αστ.2211 Μαρίας Στεφάνου που
υπηρετούσε στον Ειδικό Ουλαμό Φρουράς, στην Αστυνομική
Διεύθυνση Λευκωσίας, βύθισε ξανά στο
πένθος την οικογένεια
της Αστυνομίας Κύπρου. Η Μαρία, ηλικίας 53 ετών, έφυγε
από τη ζωή στις 9
Μαρτίου, 2019 και η κηδεία της τελέστηκε στις 12 Μαρτίου, 2019 από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην
Αγλαντζιά. Η Μαρία υπηρετούσε με ευσυνειδησία, ζήλο και
αφοσίωση στο καθήκον.
Τέλος, ο άδικος χαμός του Α/Αστ. 2837 Νίκου Οικονομίδη,
στις 22 Μαρτίου 2019, σκόρπισε ξανά θλίψη στην οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου που του είπε το στερνό αντίο
στις 26 Μαρτίου, 2019 από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στην Ανθούπολη. Ο Νίκος Οικονομίδης, ηλικίας 58 ετών, υπηρετούσε στο Οδόφραγμα του Λήδρα
Πάλλας στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας. Προσελήφθη
στις Τάξεις της Αστυνομίας στις 28 Απριλίου, 1981 και υπηρέτησε σε διάφορα
Τμήματα της Αστυνομίας.
Η στήριξη της Ηγεσίας
και των μελών της
Αστυνομίας προς την
οικογένεια και τους οικείους των αδικοχαμένων μελών μας είναι
δεδομένη.
Αιωνία σας η μνήμη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει.
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ΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
Έντιμο Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου
Έντιμε κ. Αρχηγέ,

Αρχηγό Αστυνομίας
Ευχαριστίες στο Προσωπικό της Αστυνομικής

Θερμές ευχαριστίες στον Αρχηγό Αστυνομίας για
την επιστροφή της σεπτής εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Με την ευκαιρία της παραλαβής στην Ιερά Αρχιεπισκοπή της σεπτής εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία
είχε κλαπεί μετά την τουρκική εισβολή από τον ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου στον κατεχόμενο Καραβά και εντοπίστηκε προς δημοπράτηση στην Ζυρίχη, απευθύνουμε
θερμές ευχαριστίες σε εσάς προσωπικά για την άμεση
και αποτελεσματική ανταπόκριση σε σχετική επιστολή
που σας αποστείλαμε για το θέμα αυτό. Παρακαλούμε
όπως διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας και στα μέλη της
Δύναμης που στελεχώνουν το Γραφείο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, ιδιαίτερα στον Δρ. Παναγιώτη Νικολαΐδη
Αστυνόμο Β’ και στον Υπαστυνόμο Δημήτρη Μιχαήλ, με
τους οποίους έχουμε αγαστή συνεργασία επί σειρά
ετών για παρόμοιας φύσεως υποθέσεως. Ευχόμαστε
κάθε ευλογία και ενίσχυση παρά Θεού στο υψηλό έργο
και αποστολή σας.
Μετ’ ευχών
† Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος
Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Ναοδομίας,
Μνημείων και Χριστιανικής Τέχνης της Εκκλησίας
της Κύπρου

Ακαδημίας Κύπρου
Αρχηγέ μου,
Με μεγάλη τιμή ορίστηκα από την Ελληνική Αστυνομία να συμμετάσχω στο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Διοικητικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων Λοχιών,
Αρ.110» κατά την περίοδο 18/2/2019 – 12/04/2019.
Θα ήθελα δια της παρούσης, και βέβαιος πλέον, να
ευχαριστήσω δια μέσου εσάς όλη την Αστυνομία Κύπρου για την άψογη φιλοξενία, την ανιδιοτελή αγάπη
που με περιέλαβαν όλα τα μέλη της και ειδικότερα
τους συμμαθητές μου Λοχίες, την θαλπωρή από όλο
το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
με επικεφαλής τον Ανώτερο Αστυνόμο κ. Θεμιστό
Αρναούτη. Θα μου επιτρέψετε όμως, να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία στον Υπεύθυνο του Προγράμματος μου
Υπαστυνόμο κ. Στέλιο Νέστορος, ο οποίος από την
πρώτη στιγμή ήταν πλάι μου σε ότι χρειάστηκα, πολλές φορές σκεπτόμενος πριν από εμένα κάθε ανάγκη
μου προσωπική και μη. Αν μη τι άλλο οι παραπάνω
συμπεριφορές προάγουν το αίσθημα αδελφοσύνης
και αγαστής αγάπης του λαού μας και ειδικότερα των

Ευχαριστίες στον Σταθμάρχη Τροόδους για παροχή
βοήθειας σε οικογένεια

Σωμάτων μας. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι όλα
τα παραπάνω συνιστούν την καθημερινή πρακτική
της Κυπριακής Αστυνομίας, κατατάσσοντας την στην

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου
στον Λοχία 2146 Ηρόδοτο Παναγίδη του Αστυνομικού
Σταθμού Τροόδους για την αμέριστη συμπαράσταση
που επέδειξε σε εμένα και τα παιδιά μου όταν αποκλειστήκαμε λόγω μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου μας
στο Τρόοδος στις 26 Δεκεμβρίου, 2018. Επέδειξε εξαιρετικό επαγγελματισμό. Είναι λαμπρό παράδειγμα. Και
πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον Λοχία Ηρόδοτο Παναγίδη και σε όλη την Αστυνομική Δύναμη.

καρδιά μου.

Με τους χαιρετισμούς μου

Με εκτίμηση,

Λοΐζος Σιδέρης
Associate Account Director

Γεώργιος Φ. Πολυχρονόπουλος
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Και αν σκοπός του προγράμματος για τον οποίο ήρθα
ήταν να εξέλθω σοφότερος, αυτό επιτεύχθηκε στο
μέγιστο δυνατόν, πλην όμως το σημαντικότερο ήταν
ότι με την αναχώρησή μου από το όμορφο και βασανισμένο νησί σας, κρατώ την αγάπη μου για όλους
σας και το νόστο της επανασύνδεσης.

Ανθυπαστυνόμος
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