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Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών 
απηχούν δικές τους απόψεις

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση της έκδοσης του Β΄ 
τεύχους του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά» για το έτος 
2021, το οποίο παρουσιάζει άρθρα, που έχουν σκοπό να 
κεντρίσουν την προσοχή του κάθε αναγνώστη. Η παρούσα 
έκδοση ξεχωρίζει και εξαιτίας του ένθετου που τη συνοδεύει, το 
οποίο επιμελήθηκε ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας κ. Χρήστος 
Μαυρής. Το εν λόγω ένθετο κάνει μια εκτενή αναφορά στη 
σημασία της επιβολής των ποινών, καθώς και στις ποινές που 
επιβλήθηκαν από το Κυπριακό Δικαστήριο σε εκδικασμένες 
υποθέσεις.
Το περιοδικό έχει ως κύριο θέμα την παράνομη διακίνηση και 
εμπορία προσώπων, η οποία αδιαμφισβήτητα, αποτελεί μια 
σύγχρονη μορφή δουλείας με ποικίλες μορφές. Ο Αστυφύλακας 
3336, της Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων 
και Κοινωνικής Ευθύνης, μέσα από την αφήγηση μιας 
φανταστικής ιστορίας, η οποία όμως δεν διαφέρει και πολύ 
από την ωμή πραγματικότητα της εποχής, μεταφέρει τα όσα 
σκοτεινά συμβαίνουν, σε σχέση με το θέμα αυτό. 
Άξια αναφοράς είναι η συνέντευξη του Α/Λοχ. 2020 Κ. 
Κωνσταντίνου, Υπεύθυνου της Ομάδας Διαπραγματευτών 
και Χειρισμού Κρίσεων της Αστυνομίας. Η συνέντευξη 
που επιμελήθηκε η Αστ. 2259 Π. Γιάγκου έχει ως στόχο να 
παρουσιάσει το ρόλο του διαπραγματευτή ομηριών και 
κρίσεων, τις αρμοδιότητες του, καθώς και την εκπαίδευση που 
παρακολουθεί.
Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μέσω του διαδικτύου, 
είναι μια μάστιγα της εποχής, όπου οι δράστες εντοπίζουν τα 
υποψήφια θύματά τους από το διαδίκτυο. Η Α/Λοχ 116 Στέλλα 
Χαραλαμπίδου μέσα από το άρθρο της αναλύει εύστοχα το 
συγκεκριμένο θέμα και μέσα από το κείμενό της επισημαίνει 
τα θετικά από την εξέλιξη του διαδικτύου, αλλά προειδοποιεί 
και για όλους τους κινδύνους που εμπεριέχει η μη ελεγχόμενη 
χρήση του από ανήλικα πρόσωπα. 
Η αστυνόμευση στην Κύπρο κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας είναι ένα ακόμα θέμα που εμπλουτίζει αυτή 
την έκδοση του περιοδικού μας. Ο Α/Αστ. 2528 Μ. Σιαμπτάνης 
κάνει μια αναδρομή και παρουσιάζει τα ιστορικά γεγονότα της 
εποχής. Η Δρ. Σ. Χατζίδη, συντονίστρια της θεματικής ενότητας 
ΑΣΠ 415 Αστυνόμευση / Δίκαιο & Πολιτιστική Κληρονομιά 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αρθρογραφεί για το 
φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας και το ρόλο που διαδραματίζει 
η διεθνής κοινότητα για την αντιμετώπισή της. Η Αστυνομία 
Κύπρου, σε μια προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού και στο πλαίσιο της πράξης «Polisynergies», 
προχώρησε στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για 
εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργειακά υποβαθμισμένα 
κτίρια της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας. Το θέμα 
παρουσιάζεται από την Αστ.4777 Μ. Παπαδάκη και την Α/Αστ. 
600 Μ. Ανδρέου της Διεύθυνσης Οικονομικών. Στο εν λόγω 
τεύχος φιλοξενείται το άρθρο του Α/Λοχ. 922 Τ. Ασιήκκη, του 
Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου. Το άρθρο αυτό αναφέρεται 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ROADPOL SAFETY DAYS. 

Το τεύχος αυτό φιλοξενεί άρθρο σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Αστ.989 Νατάσα 
Αντωνίου, του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Ε.Ε. 
& Δ.Α.Σ. μας μεταφέρει το νόημα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σκιαγραφεί το ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 
κείμενο του Αρχιπυροσβέστη 3287 Α. Ελευθερίου αναφέρεται 
στη μεγάλη πυρκαγιά του 2016 στην περιοχή Σολιάς, και 
στη φετινή μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λεμεσού 
και Λάρνακας. Το άρθρο που επιμελήθηκε η Άντρια Λαγού, 
Θετική Εκπαιδεύτρια, Ολιστική Θεραπεύτρια και Ερευνήτρια 
Ευημερίας Ζώων, αναλύει τις βασικές ελευθερίες των ζώων, 
τα δικαιώματά τους και τη σπουδαιότητα της διασφάλισης της 
ευημερίας τους.
Τελειώνοντας, στο περιοδικό μας θα ενημερωθείτε για τις 
σημαντικότερες αστυνομικές επιτυχίες των τελευταίων μηνών, 
καθώς και άλλα υπηρεσιακά νέα.
Να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες μας υγεία, πάνω 
από όλα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο 
τεύχος. 

Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Διαπραγματευτών και 
Χειρισμού Κρίσεων της Αστυνομίας Κύπρου, κ. Κ. Κωνσταντίνου
Το έργο του διαπραγματευτή ομηριών και κρίσεων και ο ρόλος των 
ΜΜΕ στην παρουσίαση των συγκεκριμένων υποθέσεων στο ευρύ 
κοινό 

Άρθρο
Η εξέλιξη του διαδικτύου και της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 
μέσω διαδικτύου – παιδικής πορνογραφίας

Αφιέρωμα
Η Αστυνόμευση στην Κύπρο - Μέρος Δ΄

Άρθρο
Η αρχαιοκαπηλία ανά τους αιώνες. Η απάντηση της διεθνούς 
κοινότητας στις προκλήσεις του σήμερα

POLI-SYNERGIES
Διασυνοριακές Συνέργειες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια 
της Αστυνομίας

Εμπορία Ανθρώπων
Η σύγχρονη μορφή σκλαβιάς με τα παγκόσμια πλοκάμια

ROADPOL SAFETY DAYS 2021

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο
Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη μεταπολεμική ιστορία της Κύπρου

Άρθρο
Ευημερία Ζώων – Βασικές Ελευθερίες 

Αφιέρωμα
Requiem για τον Μίκη Θεοδωράκη

Άρθρο
25η Νοεμβρίου 2021  -   Παγκόσμια Ημέρα για την  Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών

Συμμετοχή Μελών της Αστυνομίας Κύπρου, 
στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, της Ελληνικής Αστυνομίας 

Αστυνομικές Επιτυχίες
Νέες επιτυχίες της Αστυνομίας Κύπρου

Υπηρεσιακά Νέα
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Το έργο του διαπραγματευτή ομηριών και κρίσεων και ο
 ρόλος των ΜΜΕ στην παρουσίαση των συγκεκριμένων 

υποθέσεων στο ευρύ κοινό

Της Αστ. 2259 Παναγιώτας Γιάγκου 
ΚΕΔ Λάρνακας -  ΥΑΜ Αρχηγείου

Ο
Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Διαπραγματευτών και Χειρισμού Κρίσεων της 

Αστυνομίας Κύπρου, κ. Κώστα Κωνσταντίνου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπεύθυνος της Ομάδας Διαπραγματευτών και Χειρισμού Κρίσεων της Αστυνομίας Κύπρου, κ. 
Κώστας Κωνσταντίνου, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, παρουσιάζει το έργο που επιτελεί 
ένας διαπραγματευτής ομηριών και κρίσεων, τις αρμοδιότητες που έχει και την εκπαίδευση που 

πρέπει να κατέχει. Επίσης, αναφέρεται στον ορθό τρόπο με τον οποίο τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να προσεγγίζουν 
τέτοιας φύσεως σοβαρές υποθέσεις, όπως είναι μία ομηρία ή μία άλλη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, χωρίς 
να παρεμβαίνουν στο έργο του διαπραγματευτή και να προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην έκβαση της 
υπόθεσης και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Διαπραγματευτές Ομηριών και Κρίσεων. Άνθρωποι καθημερινοί σαν 
όλους τους άλλους. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας που εκτός από 
τα συνήθη καθήκοντα τους, ως αστυνομικοί, ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να κληθούν να χειριστούν ένα περιστατικό ομηρίας/κρίσης ή άλλο 
σοβαρό συμβάν. Σε ένα τέτοιο γεγονός τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
είναι παρόντα, αφού τέτοιου είδους σοβαρές υποθέσεις πάντα 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τι ρόλο όμως διαδραματίζουν 
τα Μ.Μ.Ε. στην εξέλιξη ενός τέτοιου περιστατικού; Την απάντηση αυτή 
μας δίνει ο κ. Κωνσταντίνου στη συνέντευξή του. Από τα λεγόμενα 
του, φαίνεται ότι τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση μίας 
διαπραγμάτευσης, είτε θετικά, είτε  αρνητικά. Πολύ σημαντικό είναι 
να γίνει από όλους κατανοητό, τόσο από τα Μ.Μ.Ε., όσο και από 
όλους τους ενεργούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι 
δεν πρέπει να δημοσιοποιείται οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο είναι 
δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της διαπραγμάτευσης και 
να κινδυνέψει η ανθρώπινη ζωή.
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Κύριε Κωνσταντίνου, θα θέλαμε να μας μιλήσετε 
για την κυπριακή Ομάδα Διαπραγματευτών και 
Χειρισμού Κρίσεων. Πότε δημιουργήθηκε, ποια είναι 
η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι διαπραγματευτές 
και ποιο το έργο που επιτελεί η Ομάδα;
Η Αστυνομία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της 
αναβάθμισης των βέλτιστων πρακτικών και σύμφωνα 
με τη σύγχρονη αντίληψη που αφορά τη διαχείριση 
ομηριών και κρίσεων, θέτει ως άμεση προτεραιότητα την 
επίλυση των περιστατικών ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ. Οι 
διαπραγματεύσεις, ως ένα σημαντικότατο εργαλείο στα 
χέρια της Αστυνομίας, εξυπηρετούν προς αυτόν το σκοπό. 
Οι διαπραγματεύσεις εφαρμόζονται στην Αστυνομία από το 
2009, όπου δημιουργήθηκε η πρώτη ΟΔ&ΧΚ στην Μ.Μ.Α.Δ. 
από μέλη, τα οποία εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν 
από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Για να μπορεί ένας αστυνομικός να εκτελεί 
καθήκοντα διαπραγματευτή χρειάζεται να παρακολουθήσει 
με επιτυχία εκπαίδευση, διάρκειας δύο εβδομάδων, στις 
Βασικές Αρχές Διαπραγμάτευσης, η οποία περιλαμβάνει 
θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εκπαίδευση. Πέραν 
της βασικής εκπαίδευσης, ο κάθε διαπραγματευτής 
εκπαιδεύεται σε χρονιαία βάση, με συντηρητική 
εκπαίδευση μίας εβδομάδας, σε θεωρία και πρακτική 
εξάσκηση. Η εκπαίδευση ακολουθεί εξαντλητικά ωράρια, 
και πραγματοποιείται κάτω από δύσκολες συνθήκες, 
οι οποίες προσομοιάζουν με το χειρισμό πραγματικών 
επεισοδίων. Όλα αυτά οι διαπραγματευτές τα κάνουν με 
πλήρη ανιδιοτέλεια, χωρίς να αποκομίζουν οποιοδήποτε 
προσωπικό όφελος, παρά μόνο την ηθική ικανοποίηση της 
προσφοράς προς το κοινό και την πολύτιμη συμβολή τους 
στη ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΩΝ. 

Ποιος είναι ο αριθμός μελών της 
σήμερα και ποια τα προσόντα 
που πρέπει να έχει ένα μέλος της 
Ομάδας; 
Σήμερα υπάρχουν παγκύπρια 37 
διαπραγματευτές, που απαρτίζουν 
τις Ομάδες Διαπραγματευτών στις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Πάφου. Η Επαρχία 
Λευκωσίας καλύπτεται από διαπραγματευτές της 
Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης, η οποία 
αποτελεί τον Κεντρικό και Συντονιστικό Φορέα, όσον 
αφορά την Εκπαίδευση, Οργάνωση και Λειτουργία των 
Διαπραγματευτών σε Παγκύπρια βάση. Χαρακτηριστικά 
χαρίσματα του διαπραγματευτή είναι: 
• Αυτοέλεγχος
• Καλός ακροατής 
• Ανεπτυγμένη εν-συναίσθηση 
• Ικανότητα στην επικοινωνία 
• Ειλικρίνεια 

Χαρακτηριστικά χαρίσματα του 
διαπραγματευτή είναι: 
• Αυτοέλεγχος
 • Καλός ακροατής 
• Ανεπτυγμένη εν-συναίσθηση 
• Ικανότητα στην επικοινωνία 
• Ειλικρίνεια 

Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος ενός διαπραγματευτή 
και σε ποια περιστατικά καλείται να επέμβει; 
Οι διαπραγματευτές είναι μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, 
τα οποία παράλληλα με τα συνήθη καθήκοντα τους, αν και 
εφόσον το επιβάλλουν οι καταστάσεις, ανταποκρίνονται 
σε επεισόδια που χρήζουν διαπραγμάτευσης. Τα μέλη της 
Ομάδας Διαπραγματευτών είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα 
και καταρτισμένα στον χειρισμό των πιο κάτω περιστατικών: 
α) απαγωγή προσώπου/ομηρία,
β) αεροπειρατεία/πειρατεία, 
γ) εξέγερση φυλακισμένων/κρατουμένων, 
δ) οχύρωση καταζητούμενων προσώπων,
ζ) παγίδευση εγκληματιών σε υποστατικά, 
η) απόπειρα αυτοκτονίας και, 
θ) προσωπική κρίση από άτομο που βρίσκεται εκτός 
ελέγχου και κρίνεται ως επικίνδυνο λόγω του ότι: (i) 

βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, 
φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων 
ουσιών ή (ii) πάσχει από σοβαρής 
μορφής ψυχική ασθένεια. 

Ποιοι παράγοντες μπορούν να 
επηρεάσουν μία διαπραγμάτευση 
και πώς ο διαπραγματευτής 
εκπαιδεύεται, ώστε να 

αντιμετωπίσει τους αστάθμητους αυτούς παράγοντες;
Κάθε περιστατικό είναι μοναδικό, αλλά η διαχείριση του 
περιστατικού από την αστυνομία είναι καθοριστικής 
σημασίας. Οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να 
επηρεάσουν μία διαπραγμάτευση και τους οποίους ο 
διαπραγματευτής καλείται να αντιμετωπίσει είναι οι εξής:
• Οι συνθήκες του περιστατικού (τόπος, χρόνος), 
• Διανοητική και ψυχολογική κατάσταση υποκειμένου 
(υψηλά συναισθήματα), 
• Περιεχόμενο κρίσης (ομηρία, μη ομηρία, αυτοκτονικό, 
κ.λπ.), 
• Κατάσταση ομήρων και σχέση τους με τα υποκείμενα,
• Ο σεβασμός προς το υποκείμενο.
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Τι επηρεάζει το πρόσωπο το οποίο διαπραγματεύεται;
• Διανοητική διαύγεια τη στιγμή της διαπραγμάτευσης, 
• Κόπωση, 
• Ψυχραιμία, 
• Συνθήκες Διαπραγμάτευσης (καιρικές, τόπος, κ.λπ.), 
• Δυνατότητα υποστήριξης διαπραγματευτή, 
• Πληρότητα επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
• Απρόσκοπτη επικοινωνία. 

Ποιος είναι ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης; 
Η μετάδοση/διάδοση πληροφοριών πρέπει να γίνεται πάντα 
σε συνεννόηση με τις αρχές. Η οποιαδήποτε παρέμβαση, 
είτε ακούσια, είτε εκούσια προς το υποκείμενο μπορεί 
να αποβεί μοιραία σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο διακριτικός 
χειρισμός είναι απαραίτητος. 
Τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά 
την έκβαση μίας υπόθεσης και με ποιον τρόπο; 
Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε συγκεκριμένα 
παραδείγματα;
Ναι εννοείται ότι τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να επηρεάσουν είτε 
θετικά, είτε αρνητικά την έκβαση ενός περιστατικού. Θετικά 
όταν ακολουθούν τη στρατηγική των δυνάμεων ασφαλείας 
και προβάλλουν πληροφορίες με τη δέουσα προσοχή 
και μηνύματα στοχευμένα, κατόπιν συνεννόησης με τις 
αρχές. Αρνητικά επηρεάζουν όταν γίνεται γνωστοποίηση 
οποιωνδήποτε ευαίσθητων πληροφοριών. Η μετάδοση 
στοιχείων ή πληροφοριών προερχόμενα μέσα από τη 

διαπραγμάτευση ή τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων 
δίνει τη δυνατότητα στον δράστη π.χ. στην περίπτωση που 
κρατάει ομήρους, να γνωρίζει την εικόνα του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού της Αστυνομίας, δίνοντας του την ευχέρεια να 
σχεδιάσει τις επόμενες του κινήσεις. Επίσης, όταν γίνεται 
απευθείας επαφή με “υποκείμενα”, ομήρους ή με τρίτους 
υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεάσουν την ψυχοδυναμική 
εξέλιξη του περιστατικού. 
Τα Μ.Μ.Ε. ασκούν επιδράσεις στον διαπραγματευτή ή/
και στο πρόσωπο με το οποίο διαπραγματεύεστε; Αν 
ναι, να μας αναφέρεται τις επιδράσεις αυτές.
Η δημοσιοποίηση ειδήσεων από τα Μ.Μ.Ε. που ο 
διαπραγματευτής είτε αγνοεί, είτε σκόπιμα αποκρύπτει, 
για να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην 
έκβαση της διαπραγμάτευσης, ενδεχομένως να του 
προκαλέσει πίεση και πρόβλημα ή ακόμα και διακοπή 
της επικοινωνίας με το υποκείμενο της διαπραγμάτευσής 
του. Τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι 
ικανά να επιδράσουν σημαντικά, τόσο στις αποφάσεις 
του υποκειμένου, όσο και στη διαπραγμάτευση (π.χ. 
ηρωική έξοδος ή αυτοκτονία, δισταγμός σε παράδοση, 
γνωστοποίηση των κινήσεων της αστυνομίας και 
της στρατηγικής της). Η οποιαδήποτε μη ελεγχόμενη 
παρέμβαση, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, 
μπορεί να προκαλέσει αναπάντεχα ή ακόμα και ολέθρια 
αποτελέσματα στο υποκείμενο. 
Ποιο από τα Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης) πιστεύετε ότι επηρεάζει 
περισσότερο την πορεία μίας διαπραγμάτευσης και 
γιατί; 
Όλα τα μέσα έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν 
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Ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές προς 
τους δημοσιογράφους όλων των μέσων που καλύπτουν 
με ζωντανές συνδέσεις τα γεγονότα, κατά την εξέλιξη 
μιας διαπραγμάτευσης; 
Η συνεννόηση με την Αστυνομία και η διακριτικότητα για 
το τι μπορεί να προβληθεί πρέπει να είναι η κυριότερη 
προτεραιότητά τους. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται με φειδώ, και το σημαντικότερο είναι 
ότι δεν πρέπει να προβάλλονται πλάνα από τη σκηνή του 
επεισοδίου π.χ. οχυρό. 
Πού χρειάζεται, ειδικά να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα, 
κατά τη δημοσιογραφική κάλυψη, προκειμένου να 
αποφευχθούν λάθη που θα μπορούσαν να αποβούν 
μοιραία, για την εξέλιξη μίας διαπραγμάτευσης; 
Πρέπει να υπάρχει διαρκής συνεννόηση με τις αρχές 
σχετικά με το τι μπορεί να προβληθεί από τα Μ.Μ.Ε. Πρέπει 

σημαντικό ρόλο και να επηρεάσουν την πορεία μιας 
διαπραγμάτευσης. Η δυναμική όμως που κατέχει η εικόνα 
είναι αυτή, που κατά την άποψη μου, μπορεί να επηρεάσει 
περισσότερο τον δέκτη. Και ποιος αλήθεια θα ήθελε να 
αναλάβει το βάρος της ευθύνης για την απώλεια μίας ζωής 
από την μετάδοση μίας ακατάλληλης εικόνας; Επιπρόσθετα, 
θεωρώ απαραίτητο να τονιστεί, ότι ιδιαίτερους κινδύνους 
εμπερικλείουν και οι τυχόν αναρτήσεις από χρήστες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με μία κατάσταση 
κρίσης, αφού το περιεχόμενο τέτοιων αναρτήσεων είναι 
απρόβλεπτο και βασίζεται στις προσωπικές απόψεις, του 
κάθε χρήστη που κάνει την ανάρτηση. 

Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε υποθέσεις 
διαπραγμάτευσης όπου υπήρξε εμπλοκή των Μ.Μ.Ε.; 
Ποιο το ιστορικό των εν λόγω περιστατικών και ποια 
η τελική τους έκβασή; 
Αρκετά είναι τα περιστατικά στα οποία υπήρξε εμπλοκή 
των Μ.Μ.Ε. Μεταξύ άλλων είναι: 
1. Απαγωγή Κύπριου πολίτη στο εξωτερικό. 
2. Ένοπλη οχύρωση σε μπυραρία στην Επαρχία Λάρνακας.
3. Αεροπειρατεία σε αεροσκάφος των Αιγυπτιακών 
Αερογραμμών. 
4. Ομηρία πατέρα με το βρέφος παιδί του στην Επαρχία 
Λάρνακας.
5. Ομηρία δίχρονου παιδιού στην Επαρχία Αμμοχώστου.

να είμαστε υποψιασμένοι ότι το υποκείμενο πιθανότατα 
να έχει πρόσβαση και να ενημερώνεται άμεσα από 
τηλεοπτικά κανάλια, ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
εξυπακούεται ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαρροή 
της οποιαδήποτε πληροφορίας ή απόφασης των Αρχών. 
Ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον χειρισμό του επεισοδίου, ή με 
πληροφορίες που αφορούν το ίδιο το υποκείμενο, καθώς 
και σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο, ή πεποιθήσεις 
ή εικασίες, που αφορούν πράξη ή την κατάσταση του 
υποκειμένου πρέπει να αποφεύγονται και να μην βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας.
Στην εποχή της κυριαρχίας των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης/social media, ποιες συμβουλές θα δίνατε 
στους χρήστες των social media όσον αφορά το ζήτημα 
της διαπραγμάτευσης; 
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό από όλους, ότι το 
ζήτημα της διαπραγμάτευσης σε μία κατάσταση κρίσης 
είναι άκρως σοβαρό και τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί 
σε οποιοδήποτε στάδιο ή τομέα της διαχείρισής του, 
εγκυμονούν απρόβλεπτους και αστάθμητους κινδύνους. 
Να αποφεύγονται ζωντανές συνδέσεις/μεταδόσεις και σε 
περίπτωση επικοινωνίας με όμηρο, εγκλωβισμένο άτομο 
ή δράστη να έρχονται σε επαφή με τις αρχές για λήψη 
των σωστών οδηγιών. Να αποφεύγονται αναρτήσεις 
που να περιλαμβάνουν  περιεχόμενο ή πληροφορίες που 
μπορεί να δημιουργήσουν ψυχολογική ένταση στο οχυρό. 
Σε καμία περίπτωση να μην παρεμβαίνουν στο έργο της 
Διαπραγματευτικής Ομάδας, με αναρτήσεις σχολίων, 
εικόνων ή προσωπικής επαφής με το υποκείμενο ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Σημ: Η παρούσα συνέντευξη αποτελεί δράση του 
Crime and Media Lab του Κέντρου Μελέτης του 
Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) και δημοσιεύθηκε στην 
Ιστοσελίδα του ΚΕ.Μ.Ε. στις 10 Δεκεμβρίου, 2020.
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Η εξέλιξη του διαδικτύου και της σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων μέσω διαδικτύου – παιδικής πορνογραφίας

Της Α/Λοχίας 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Αρχηγού Αστυνομίας

α αδικήματα της σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων μέσω του διαδικτύου σημειώνουν 
ολοένα αυξανόμενη τάση, τα τελευταία χρόνια, Τ

και αυτό λόγω πολλών παραμέτρων. Σημαντική 
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η συμβολή της 
πανδημίας του κορωνοϊού όπου η παραμονή στο 
σπίτι, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οδήγησε στη 
συχνότερη χρήση του διαδικτύου και στην αύξηση 
διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού εγκλήματος, μεταξύ 
αυτών και της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων-
παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. 
Οι τεράστιες εξελίξεις που συνεχώς 
σημειώνονται στον τομέα της επιστήμης 
της πληροφορικής αφενός βελτιώνουν 
πολλές πτυχές της καθημερινής και 
κοινωνικής ζωής των ανθρώπων και 
αφετέρου θέτουν τις προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία και εξέλιξη πολλών μορφών 
ηλεκτρονικού εγκλήματος παγκόσμια, μια 
εκ των οποίων η σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
Η κοινωνία της πληροφορίας
Είναι γεγονός ότι η ανακάλυψη του διαδικτύου και η περαιτέρω 
επέκτασή του, έχει αποτελέσει ορόσημο στην εξέλιξη τόσο των 
ανθρώπων όσο και των κοινωνιών. Ήρθε να συμβάλει στην 
ενδυνάμωση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, να βοηθήσει 
στις επιστήμες και να αποτελέσει κυρίαρχο μέσο διάχυσης 
των γνώσεων και των πληροφοριών. Το διαδίκτυο γνωστό 
με τον αγγλικό όρο «internet» προέρχεται από τη σύντμηση 
των λέξεων international networks που ερμηνευτικά σημαίνει 
παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και αποτελεί στην ουσία ένα 
νέο είδος πολιτισμού. 
Βεβαίως για την ύπαρξη και λειτουργία του διαδικτύου θα 
μπορούσαμε να μιλήσουμε εκτεταμένα απαριθμώντας τα 
πολλαπλά πλεονεκτήματα του. Παρόλα αυτά, έντονες, είναι 
οι συζητήσεις και οι επικρίσεις αναφορικά με την κακή και 

εγκληματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το 
διαδίκτυο στον άνθρωπο. Τέτοιες συμπεριφορές στοχεύουν 
να πλήξουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό πραγματοποιείται 
με σωρεία δραστηριοτήτων που πλήττουν το άτομο, την 
ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ειδικά όταν το διαδίκτυο 
χρησιμοποιείται με σκοπό την συγκέντρωση, επεξεργασία και 
μετάδοση προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (Ευγ. 
Αλεξανδροπούλου Αιγιπτιάδου, Ζητήματα από το Δίκαιο της 
πληροφορικής, εκδ. Σάκκουλα, 2002).
Οι οποιεσδήποτε εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν 
αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι αποτέλεσμα της 

ραγδαίας ανάπτυξης της πληροφορικής, 
η οποία πέραν της υγιούς αξιοποίησης, 
έτυχε και «παράνομης» και «ανήθικης» 
αξιοποίησης από επιτήδειους, 
που εκμεταλλεύονται την έλλειψη 
επαρκούς νομοθετικού πλαισίου και 
των δυνατοτήτων ελέγχου αυτών των 
παράνομων πράξεων.  

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσω διαδικτύου
Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσω διαδικτύου, που 
αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μορφές των  «παράνομων» 
και ανήθικων» τρόπων αξιοποίησης του διαδικτύου, 
διαπράττεται από δράστες οι οποίοι είναι πολύ καλοί 
γνώστες του διαδικτύου, όπου χρησιμοποιούν ιστοσελίδες 
με θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά προσποιούμενοι ότι 
ενδιαφέρονται και οι ίδιοι για τα θέματα αυτά. Οι παιδόφιλοι 
αναζητώντας τα θύματα τους χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που τους παρέχει το διαδίκτυο έτσι ώστε να εντοπίσουν τα 
παιδιά, τα οποία παρενοχλούν σεξουαλικά και διαδίδοντας το 
υλικό που παράγεται σε άλλους παιδεραστές (Taylor Holland 
& Quayle (2001). Ως εκ τούτου, οι παιδόφιλοι στη συνομιλία 
που θα αναπτύξουν με τα παιδιά στο διαδίκτυο, ακολουθούν 
περίπου τον ίδιο τρόπο δράσης, παρουσιάζοντας τον εαυτό 
τους ως παιδί και αφού καταφέρουν να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη των παιδιών, τα εκμεταλλεύονται σεξουαλικά 
(Γιαννακοπούλου & Σταθοπούλου (2006), Πρεκατέ (2008).

Το διαδίκτυο γνωστό με τον αγγλικό 
όρο «internet» προέρχεται από τη 
σύντμηση των λέξεων international 
networks που ερμηνευτικά σημαίνει 
παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, 
αποτελεί στην ουσία ένα νέο είδος 
πολιτισμού. 
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Αναλυτικότερα, εκμεταλλεύονται τη σχέση εμπιστοσύνης που 
δημιουργείται με τα παιδιά με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο 
να μιλήσουν, για τον διαδικτυακό τους φίλο, είτε στους γονείς 
τους, είτε σε κάποιον εκπαιδευτικό. Οι δράστες επιλέγουν τα 
θύματά τους ανάλογα με την εύκολη, ανεμπόδιστη και χωρίς 
έλεγχο προσβασιμότητά τους στο διαδίκτυο, καθώς και το 
πόσο ευάλωτα, μοναχικά, απομονωμένα είναι, χωρίς αρκετούς 
φίλους, και το κυριότερο, με προβληματική τη γονεακή σχέση 
(Staksrud, 2013). 
Ακολούθως, οι δράστες στις συζητήσεις τους εισάγουν 
θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο για να πείσουν τα παιδιά 
ότι είναι πιο ώριμα από τους άλλους συμμαθητές τους ενώ 
με την επίδειξη φωτογραφιών καταφέρνουν να πείσουν τους 
ανήλικους ότι όσα βλέπουν αποτελούν 
μία φυσιολογική εξέλιξη έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν τις αναστολές που 
ενδεχομένως να αισθάνονται. Όταν 
στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί 
συνάντηση μεταξύ των δύο, τα 
όσα θα ακολουθήσουν, δηλαδή 
πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, οι 
δράστες θα τις φωτογραφήσουν ή 
κινηματογραφήσουν. Αυτό θα τους 
δώσει τη δυνατότητα να εκβιάσουν τα θύματα τους ότι εάν δεν 
υποκύψουν στις απαιτήσεις τους, τότε θα δημοσιοποιήσουν το 
περιεχόμενο του υλικού που κατέχουν (Πρεκατέ, 2008). Αυτή η 
τακτική που ακολουθούν οι δράστες ονομάζεται «περιποίηση» 
(grooming), (Γιαννακοπούλου & Σταθοπούλου, 2006). 
Η πιο συνήθης πορεία που ακολουθεί ο δράστης για να 
προσεγγίσει τα θύματα του και να πετύχει τον στόχο του είναι: 
φιλία, διαμόρφωση στενής σχέσης, αξιολόγηση κινδύνου, 
αποκλειστική σχέση, σεξουαλικό στάδιο, φανταστικό στάδιο 
και τέλος η αποπλάνηση (O’ Connell, 2003). Εν ολίγοις ο 
κυβερνοχώρος μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την 
αποπλάνηση των παιδιών με ότι αυτό συνεπάγεται (Schell, 
Martin, Hung & Rueda, 2006). Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει 
σε όλες τις περιπτώσεις που το παιδί θα χρησιμοποιήσει το 
διαδίκτυο, αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Πρόληψη του φαινομένου της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών 
Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου  και από ανήλικους, αφενός 
για να συνομιλήσουν με άλλα παιδιά και να διευρύνουν το 
φάσμα των φίλων τους και αφετέρου για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, τους εκθέτει σε διάφορους κινδύνους, 
περιλαμβανομένου και της παιδικής πορνογραφίας ή της 
διαδικτυακής αποπλάνησης (grooming). 
Επομένως, για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του 
φαινομένου και κατά συνέπεια να προστατευθούν τα παιδιά, 
θα πρέπει να αναπτυχθεί μία συντονισμένη και συλλογική 
προσπάθεια από όλους τους φορείς. 
Είναι αναγκαίο, σε πρώτο στάδιο, τα παιδιά να εκπαιδευτούν 
στον σωστό και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο (Thornburgh & Lin, 
2004). 

Αδιαμφισβήτητα, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι εκπαιδευτικοί 
της Πληροφορικής έχουν να διαδραματίσουν, ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται για 
αντιμετώπιση και πάταξη του φαινομένου της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου (Πρεκατέ, 2008). 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής είναι σε θέση 
να εκπαιδεύσουν τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια στο 
διαδίκτυο ενώ παράλληλα ο εντοπισμός και υπόδειξη ύποπτων 
ιστοσελίδων θα βοηθήσει τους μαθητές να μην αποτελέσουν 
θύματα τέτοιας κακοποίησης. 
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας με τον πλέον καθοριστικό 
και καταλυτικό ρόλο είναι αυτός των ίδιων των γονιών. Η 
ανάπτυξη αποτελεσματικού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ 

των παιδιών και των γονιών τους 
στηριζόμενος σε μία αμφίδρομη 
σχέση εμπιστοσύνης, κατανόησης 
και ειλικρίνειας θα συμβάλει έτσι 
ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
ενημερώσουν τους γονείς τους και 
να συνομιλήσουν μαζί τους για 
οτιδήποτε ύποπτο προκύψει από την 
επαφή τους με το διαδίκτυο (Williams, 
Elliott, & Beech, 2013). 

Παράλληλα, και οι γονείς από την πλευρά τους, θα πρέπει 
να φροντίσουν να ενημερωθούν για τους κινδύνους 
του διαδικτύου και να μην παραμένουν «αναλφάβητοι» 
διαδικτυακά έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβουλεύσουν 
και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους όταν 
αυτά θα έρθουν αντιμέτωπα με προκλήσεις και κινδύνους, για 
να μπορούν να αντιδράσουν κατάλληλα. Εξίσου σημαντικό 
είναι οι γονείς να γνωρίζουν με ποια άτομα συνομιλούν τα 
παιδιά τους στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς παιδιών μικρότερης 
ηλικίας θα πρέπει, ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν με τι 
ασχολούνται τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και οι υπολογιστές 
να είναι τοποθετημένοι σε χώρο όπου θα μπορεί να γίνεται η 
απαραίτητη επίβλεψη και επιτήρηση (Dombrowski, & Gischlar, 
2005. Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech, & Collings, 2013).     
Επιπτώσεις από τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μπορεί να επιφέρει 
σωρεία επιπτώσεων στο παιδί όπως κατάθλιψη, διαταραχή 
μετα - τραυματικού άγχους, ενδεχόμενη τάση για μελλοντική 
θυματοποίηση του παιδιού και όταν ακόμη ενηλικιωθεί 
και άλλα αρνητικά συνεπακόλουθα (Roosa MW, Reinholtz 
C, Angelini PJ (1999) & Widom CS (1999) & Levitan RD, 
Rector NA, Sheldon T, Goering P (2003)). Η θυματοποίηση 
ενός παιδιού μπορεί να επιφέρει, τόσο σωματικές, όσο και 
ψυχολογικές επιδράσεις.
Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή 
αξιοποίηση του διαδικτύου από τους ανήλικους, παρέχοντας 
σε αυτούς σωστή καθοδήγηση και στήριξη, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε δυσάρεστες συνέπειες.

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 
μέσω διαδικτύου, που αποτελεί 
μία από τις σοβαρότερες μορφές 
των  «παράνομων» και ανήθικων» 
τρόπων αξιοποίησης του διαδικτύου, 
διαπράττεται από δράστες οι οποίοι 
είναι πολύ καλοί γνώστες του 
διαδικτύου
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Αστυνόμευση κατά την Τουρκοκρατία -  Μέρος Δ’

του Α/Αστ 2528 Ματθαίου Σιαμπτάνη
Υπεύθυνου Μουσείου Αστυνομίας

ο 1571, μετά και την κατάληψη της Αμμοχώστου 
από τους Οθωμανούς, ξεκινά ουσιαστικά η 
περίοδος της Τουρκοκρατίας στο νησί. Τότε Τ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ο Λαλά Μουσταφά εγκατέστησε στο νησί 1,000 
Γενίτσαρους και 2,600 Ιππείς.  Τα κύρια καθήκοντα 
τους ήταν η άμυνα του νησιού και η υποταγή 
των κατοίκων. Η περίοδος της τουρκοκρατίας 
χαρακτηρίζεται από αρκετούς ως “Τουρκική 
τυραννίδα”, λόγω της σκληρής διοίκησης και των 
βιαιοπραγιών που υπέστησαν 
οι 160.000 κάτοικοι του νησιού. 
Κατά την εν  λόγω περίοδο, 
τόσο η εκτελεστική, όσο και 
η οικονομική διαχείριση είχαν 
συγκεντρωθεί στα χέρια του 
διοικητή του νησιού, τον οποίο 
σε διάφορα συγγράμματα 
τον συναντούμε με τον 
τίτλο του Μουχασίλη ή Μουσελίμη και κάποτε του 
Μουτασαρρίφη. Από πλευράς διοίκησης, η Κύπρος 
διαιρέθηκε σε δεκαεπτά περιφέρειες ή καζάδες ή 
κατηλίκια (Ζαννέτος, 1997).
Όσον αφορά την Αστυνομία, διοικείτο από αρχιαστυνόμο 
(Σούπασης) που υπαγόταν σε Τούρκο στρατιωτικό 

φεουδάρχη (Σιπάχιδες, Σπάχιδες). 
Επίσης, αστυνομικά καθήκοντα ασκούσαν και οι 
Μουδίρηδες (υπήρχαν 17 σε ολόκληρη την Κύπρο), 
οι οποίοι ήταν διευθυντές κυβερνητικών γραφείων ή 
διευθυντές τμημάτων της επαρχίας. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις αστυνομικά καθήκοντα αναλάμβαναν και 
τα μέλη της στρατιωτικής δύναμης που έδρευε στο νησί 
και αριθμούσε 700 άνδρες (Μαργαρίτης, 1849).
Περαιτέρω, σε κάθε περιοχή της Κύπρου υπήρχε 

περιορισμένος αριθμός 
αστυνομικών που ήταν 
γνωστοί ως Ζαπτιέδες, οι 
οποίοι ενεργούσαν κάτω από 
τις διαταγές Αξιωματικού του 
ιππικού. Διατηρήθηκε επίσης 
και το αξίωμα του μουκτασίπη, 
ενώ παράλληλα λειτουργούσε 
και ο θεσμός του Δερβεντζή, 

με κύρια αποστολή τη φύλαξη των στενών και των 
διαβάσεων. Δερβεντζής στα τούρκικα είναι αυτός που 
περιπολεί και προέρχεται από τη λέξη devriye που 
σημαίνει περιπολία (Χατζηδημητρίου, 1999).
Η ποιότητα της αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας στερείτο αστυνομικής δεοντολογίας και 

Η προκλητική συμπεριφορά των ζαπτιέδων 
καλλιεργούσε το φόβο αλλά και την 
αντιπάθεια του λαού, αφού μόνο μια απλή 
υποψία ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα 
ήταν αρκετή για να προχωρήσουν στην 
δήθεν διερεύνηση που συμπεριελάμβανε 
μαστίγωμα του υπόπτου μέχρι την 
απόσπαση της ομολογίας του

Αστυνομικοί κατά το 1885 ντυμένοι με την τελευταία στολή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η 
φωτογραφία αυτή είναι από τις παλαιότερες που σώζονται μέχρι σήμερα.
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επεδείκνυε παντελή έλλειψη σεβασμού προς τον πολίτη 
(Green, 1914). Όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης, 
ήταν διαβρωμένη σε τέτοιο βαθμό, όπου σύμφωνα με 
τον Κωνσταντινίδη (1930) “πωλείται και αγοράζεται 
ανοικτά”. Οι βασικές λειτουργίες της τότε αστυνομίας 
περιορίζονταν σύμφωνα με τον Hill (1948) στη συλλογή 
φόρων και στην εκτέλεση δικαστικών διαταγμάτων. 
Όμως, πέραν από τα πιο πάνω μη αστυνομικά καθήκοντα, 
υπήρχε προσπάθεια για πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος αφού είχαν δημιουργήσει δύο ομάδες που 
περιπολούσαν τις νύκτες. Η κάθε μια ομάδα ονομαζόταν 
“κόλια” και η μια αποτελείτο από αστυνομικούς και η 
άλλη από στρατιωτικούς. Σύμφωνα με διάφορα γραπτά 
κείμενα που περισώζονται από την εποχή εκείνη, 
αναγάγεται ότι σε διάφορες χρονικές περιόδους της 
οθωμανικής κατοχής, αστυνομικά καθήκοντα ασκούσαν 
και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι, όπως ο σερδάρης 
που ήταν αρχηγός της αστυνομίας στη Λάρνακα και 
αστυνόμευε την πόλη μαζί με τους σούπασηδες και έναν 
μικρό αριθμό άλλου προσωπικού, όπως οι κολ-αγάδες. 
Οι κολ-αγάδες περιπολούσαν την πόλη, κάθε νύκτα, 
τρεις ώρες μετά τη δύση του ήλιου και οποιονδήποτε 
έβρισκαν να κυκλοφορεί τη νύκτα χωρίς φως ή φανάρι, 
τον συλλάμβαναν. 
Η προκλητική συμπεριφορά των ζαπτιέδων καλλιεργούσε 
τον φόβο αλλά και την αντιπάθεια του λαού, αφού μόνο 
μια απλή υποψία ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα ήταν 

αρκετή για να προχωρήσουν στη δήθεν διερεύνηση 
που συμπεριελάμβανε μαστίγωμα του υπόπτου μέχρι 
την απόσπαση της ομολογίας του (Κωνσταντινίδης, 
1930). Σύμφωνα με τον Χουρμούζιο (1878), οι ζαπτιέδες 
περιφέρονταν στα χωριά, ύβριζαν, φυλάκιζαν, έδερναν 
και απαιτούσαν από τους καταταλαιπωρημένους 
κατοίκους του νησιού να πληρώνουν για τη διατροφή 
τους και τη συντήρηση των αλόγων τους.
Η εγκληματικότητα κατά τα τελευταία χρόνια της 
Αγγλοκρατίας βρισκόταν σε έξαρση στην επαρχία 
Πάφου, όπου λόγω της μορφολογίας του εδάφους 
μπορούσαν οι παράνομοι να καλυφθούν και να στήσουν 
ενέδρες στα θύματά τους, αλλά και να κρυφτούν για να 
μην εντοπιστούν εύκολα από την αστυνομία. Κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο, η προσφώνηση “Παφίτης”, πέραν 
από την καταγωγή ήταν ταυτόσημη με την εγκληματική 
συμπεριφορά. Η επαρχία αυτή είχε καταστεί τόσο 
επικίνδυνη σε σημείο όπου οι πολίτες που ήθελαν να 
ταξιδεύσουν προς την Πάφο έπρεπε να συνοδεύονται 
από σωματοφύλακες. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε 
απομακρυσμένα ή απομονωμένα χωριά, οι εγκληματίες 
αναλάμβαναν ηγετικό ρόλο, αφού οι φιλήσυχοι πολίτες 
αδυνατούσαν να αντιδράσουν φοβούμενοι αντίποινα και 
αντεκδίκηση (Καρεκλάς, 1937).

Εικόνα δείχνει τα χρώματα της στολής κατά το 1885. Η 
στολή έχει εμφανείς οθωμανικές επιρροές. Σύμφωνα 
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι Χριστιανοί 
Κύπριοι κατά την Αγγλοκρατία δεν έδειχναν 
ενδιαφέρον για να ενταχθούν στην Αστυνομία επειδή 
αντί πηλίκιο φορούσαν σαρίκι το οποίο θεωρούσαν 
δείγμα οθωμανισμού. Φυσικά το φέσι από την στολή 
των αστυνομικών άλλαξε το 1933, μετά από οδηγίες 
του τότε Αρχηγού Αστυνομίας W.C. King. 

Η δυσκολία της αστυνομίας για την πρόληψη και εξιχνίαση 
των εγκλημάτων πήγαζε από τέσσερις βασικούς λόγους, 
οι οποίοι ήταν οι εξής: το δύσκολο οδικό δίκτυο που 
συνέδεε τη μια περιοχή ή επαρχία με την άλλη, το γεγονός 
ότι η Αστυνομία διοικείτο από Τούρκους αξιωματικούς, 
οι οποίοι εξαγοράζονταν με ευκολία και μεροληπτούσαν 
στις διάφορες διενέξεις, η συνεργασία των αστυνομικών 
με εγκληματικά στοιχεία προκειμένου να πετύχουν τη 
δίωξη άλλων εγκληματιών και η απροθυμία του κοινού 
να συνεργαστεί με την αστυνομία, λόγω του φόβου 
της αντεκδίκησης, σε συνάρτηση με την αδυναμία 
της αστυνομίας να προστατεύσει τους μάρτυρες 
(Παπαδημήτρης, 2001).
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Η αρχαιοκαπηλία ανά τους αιώνες

Δρ. Σοφία Χατζίδη, Συντονίστρια της θεματικής ενότητας 
ΑΣΠ 415 Αστυνόμευση / Δίκαιο & Πολιτιστική Κληρονομιά, 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σ
Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις προκλήσεις του σήμερα

ΑΡΘΡΟ

την εποχή της παγκοσμιοποίησης η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς προβάλλει πιο επιτακτική 
από ποτέ. Η αρχαιοκαπηλία αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο απ’ 
τη διεθνή κοινότητα όσο και απ’ τα έθνη κράτη. Οι προκλήσεις πολλές και η χρυσή τομή ανάμεσα στα 

αντικρουόμενα συμφέροντα είναι δύσκολο να ανευρεθεί. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η παρουσίαση 
του φαινομένου της αρχαιοκαπηλίας ανά τους αιώνες και της εξέτασης του ρόλου της διεθνούς κοινότητας 
στην αντιμετώπιση της. Ο αναγνώστης μέσα απ’ το κείμενο αυτό θα κατανοήσει ότι η αρχαιοκαπηλία είναι ένα 
είδος εγκληματικής δραστηριότητας που από πάντα υπήρχε. Επιπλέον αξιολογώντας τη στάση του διεθνούς 
παράγοντα θα αξιολογήσει τη διάσταση της αρχαιοκαπηλίας και τους αποτελεσματικότερους τρόπους 
αντιμετώπισής της.
Η πολιτιστική κληρονομιά εξέχει σημαίνοντα ρόλο στη 
διαμόρφωση της εθνικής και της πολιτιστικής ταυτότητας 
ενός έθνους (Chatzidi, 2009). Αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι ότι είναι το όνομα και το επίθετο για ένα 
άτομο. Η πολιτιστική κληρονομιά συνδέει το παρελθόν με 

Η πολιτιστική κληρονομιά εξέχει 
σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση 
της εθνικής και της πολιτιστικής 
ταυτότητας ενός έθνους. Αποτελεί το 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη 
μιας κοινωνίας. 

το μέλλον και ενέχει το χαρακτηριστικό 
της διαφοροποίησής από τους 
άλλους. Είμαστε αυτοί που είμαστε 
αναφερόμενοι σ’ ότι δεν είμαστε. Οι 
αρχαιότητες και τα εν γένει πολιτιστικά 
αγαθά αποτελούν τους πιο αξιόπιστους 
μάρτυρες του ένδοξου παρελθόντος και 
βοηθούν τους ανθρώπους της να κατανοήσουν το παρελθόν 
τους (Chapin,2001). Ακόμη και στην περίπτωση μη ύπαρξης 
ενός κοινού ιστορικού παρελθόντος δημιουργείται απ’ το 
μηδέν προκειμένου να υπάρξει συνοχή.
Τι συμπεριλαμβάνει όμως ο όρος πολιτιστική κληρονομιά; 
Περιλαμβάνει τόσο τα κινητά όσο και τα ακίνητα μνημεία 
καθώς και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Στα διεθνή 
κείμενα η ορολογία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να 
αλλάζει αλλά η ουσία παραμένει η ίδια (Prinzivalli, A. 2017).
Η αρχαιοκαπηλία ή αλλιώς η παράνομη διακίνηση αρχαίων 
αντικειμένων αποτελεί ένα πολλές φορές δυσεπίλυτο 

πρόβλημα για τα κράτη που είναι πλούσια σε πολιτιστική 
κληρονομιά. Παρά τις αυστηρές εθνικές νομοθεσίες 
εξακολουθεί να συνεχίζει. Η παράνομη διακίνηση έργων 
τέχνης γενικότερα αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το 
οποίο δεν γνωρίζει σύνορα. Συνδέεται με το οργανωμένο 
έγκλημα και διενεργείται με μέσα και μεθόδους που 

προσιδιάζουν στη μαφία’ 
(Σιμόπουλος, 2003: 374). Τα 
κέρδη απ’ την παράνομη αυτή 
δραστηριότητα είναι πολλά και 
δύσκολο να υπολογιστούν. 
Μελετώντας το εμπειρικό 
παράδειγμα της Κύπρου βλέπουμε 

ότι υπήρξε από πάντα παράδεισος τυμβωρύχων, 
αρχαιοκυνηγών και ερασιτεχνών αρχαιολόγων. Ο ρόλος 
του διπλωμάτη και αυτοσχέδιου αρχαιολόγου Cesnola ο 
οποίος πραγματοποίησε ανασκαφές κατά το 1865-1875 
σε συνολικά 65 νεκροπόλεις στην Κύπρο μεταφέροντας 
πολλά απ’ τα ανευρεθέντα σε διάφορα μουσεία ανά τον 
κόσμο, υπήρξε αμφιλεγόμενος. Αποτέλεσε μια απ’ τις 
φρικαλεότερες τυμβωρυχίες της ιστορίας’ (Σιμόπουλος, 
2003: 357). Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής Cesnola 
βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας 
Υόρκης. Η διαρπαγή των αρχαιοτήτων της Κύπρου 
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συνεχίστηκε και από άλλους διπλωμάτες.
Η μεγαλύτερη σύγχρονη αρχαιολογική καταστροφή 
συνέβη το 1974 με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. 
Η Έκθεση Dalibard που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια αποστολής στην Κύπρο μεταξύ του 1975- 1976 
συμπυκνώνει το μέγεθος της ανυπολόγιστης πολιτιστικής 
καταστροφής. Η πιο γνωστή υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 
απόρροια της εισβολής αποτελεί η ιστορία της σύλησης της 
εκκλησίας της Παναγίας της Κανακαριάς από τον Τούρκο 
αρχαιοκάπηλο Αϊντίν Ντικμέν. Τα εντοίχια ψηφιδωτά 
αποτοιχίστηκαν  το 1978-1979, τέσσερα εκ των οποίων 
κατέληξαν το 1988 στην κατοχή της εμπόρου έργων τέχνης 
Peg Goldberg στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ. Η Κυπριακή 
κυβέρνηση και η Εκκλησία της Κύπρου προσέφυγαν 
στο δικαστήριο εναντίον της Goldberg και πέτυχαν την 
επιστροφή των ψηφιδωτών στην γενέτειρά τους το 1991 (Η 
ιστορία της Παναγίας της Κανακαριάς και των περίφημων 
ψηφιδωτών της). Η δράση του Ντικμέν υπήρξε μεγάλη 
και το 1997 σε αστυνομική επιχείρηση σε διαμερίσματά 
του στην Γερμανία κατασχέθηκαν πολιτιστικά αγαθά που 
ανήκαν στην Κύπρο κάποια εκ των οποίων επιστράφηκαν.

Ερχόμενοι στην ελληνική περίπτωση 
η αρχαιοκαπηλία υπήρξε κάτι σύνηθες 
σε καιρούς πολέμων. ‘Ο Ξέρξης, κατά 
την εισβολή στην Ελλάδα, πυρπόλησε 
ή λεηλάτησε στο πέρασμα όλα τα 
μνημεία και καλλιτεχνήματα. Κατά 
την κάθοδο προς τη Βοιωτία και την Αττική ένα τμήμα της 
στρατιάς θα στραφεί προς τους Δελφούς για λαφυραγωγία. 
Στην Αθήνα οι Πέρσες εσύλησαν όλους τους ναούς και 
πυρπόλησαν την Ακρόπολη’ (Σιμόπουλος, 2003: 48). 
Κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών η παράνομη αυτή 
δραστηριότητα συνεχίστηκε. Οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες 
επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επιδόθηκαν στην συλλογή 
αρχαίων όπως στη συνέχεια και οι Ενετοκρατοί. Αξίζει να 
σταθούμε στο ρόλο των ξένων περιηγητών του 18ου και 
19ου αιώνα (Stoneman, 1996). Η εισαγωγή αρχαιοτήτων 
στην Ευρώπη μέσω του λεγόμενου Grand Tour το 18ο 
αιώνα δεν έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής 
ταυτότητας των Ευρωπαϊκών κρατών αλλά διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής ελίτ των 
‘μορφωμένων τζέντλεμαν’ των ‘αριστοκρατών’ (Chatzidi 
2009: 137). 
Η υπόθεση της αρπαγής των Μαρμάρων του Παρθενώνα 
από το Λόρδο Έλγιν αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης 
ανάμεσα στο Βρετανικό Μουσείο και την Ελληνική 
Κυβέρνηση. Πολλές είναι οι προτάσεις που έχουν προταθεί 
αλλά το ερώτημα παραμένει ένα. Πότε θα επιστρέψουν τα 
Μάρμαρα του Παρθενώνα στο τόπο που δημιουργήθηκαν; 
Μπορεί το υπάρχον διεθνές θεσμικό πλαίσιο να δώσει μια 
απάντηση στο ζήτημα αυτό; 
Ο Ναπολέων Βοναπάρτης συνέχισε τη συλλογή έργων 
τέχνης κατά το πρότυπο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ναπολέων έγραψε Συνθήκες 

για να νομιμοποιήσει τις ενέργεις του (Treaties of Milan and 
Campo Formio 1797, ex. The Horses of San Marco from 
Venice) (Greenfield, 1989: 232). 
Στη συνέχεια   ο   Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος επέφερε 
ανυπολόγιστη ζημία στην πολιτιστική κληρονομιά. 
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου περίπου 564.723 έργα τέχνης αξίας 1.25 
εκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν απ’ τους Ναζί. Η 
ανεπανόρθωτη καταστροφή που υπέστη ο πολιτισμός 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησε 
στη θέσπιση της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης του 
1954 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εν 
καιρώ πολέμου. Η σύναψη της συγκεκριμένης Σύμβασης 
αποτέλεσε απόρροια της συνειδητοποίησης της διεθνούς 
κοινότητας για την λήψη μέτρων για την προστασία των 
πολιτιστικών αγαθών σε ένοπλες συρράξεις. 
Το 1970 η εισαγωγή της Διεθνούς Σύμβασης της Unesco  
«για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να εμποδιστεί 
η εξαγωγή, εισαγωγή και μεταβίβαση των παράνομα 
κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών» έχει ως στόχο να 
αντιμετωπίσει την παράνομη διακίνηση έργων τέχνης. Η 

Η μεγαλύτερη σύγχρονη 
αρχαιολογική καταστροφή συνέβη 

το 1974 με την εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο. 

επόμενη χρηστική Διεθνής Σύμβαση 
είναι της Unidroit του 1995 ‘για τα 
κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα 
πολιτιστικά αγαθά’. Η Διεθνής 
Σύμβαση της Λευκωσίας του 2017 
έρχεται να προστεθεί στα όπλα 
ενάντια της παράνομης διακίνησης 

πολιτιστικών αγαθών προβλέποντας για πρώτη φορά 
ποινικές κυρώσεις. 
Τα διεθνή θεσμικά κείμενα είναι πολλά, στην παρούσα όμως 
μελέτη εξετάζονται μόνο οι προαναφερόμενες Συμβάσεις. 
Το εύλογο ερώτημα που διερωτάται κάποιος είναι εάν και 
κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι συγκεκριμένες Διεθνείς 
Συμβάσεις. Αυτό μπορεί κανείς να το απαντήσει εξετάζοντας 
τις διάφορες περιπτώσεις. Για π.χ. η άγρια λεηλασία του 
Μουσείου της Βαγδάτης το 2003 και η παράνομη είσοδός 
τους στο Βρετανικό εμπόριο – παράνομη αγορά τέχνης (η 
νομοθεσία Dealing in Cultural Objects Act 2003 στη Μεγάλη 
Βρετανία ήρθε ως αποτέλεσμα της δημόσιας κατακραυγής) 
ανέδειξε την αναποτελεσματικότητα της διεθνούς θεσμικής 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κλοπή 
των αρχαιοτήτων του Μουσείου της Βαγδάτης οδήγησε 
στην λήψη μέτρων από την τότε Βρετανική Κυβέρνηση. 
Το υπάρχον διεθνές θεσμικό πλαίσιο δεν κατάφερε να 
αποτρέψει την καταστροφή του Μουσείου της Βαγδάτης.
Το τωρινό παράδειγμα της καταστροφής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Συρίας έρχεται να αναδείξει για μια ακόμη 
φορά την αναποτελεσματικότητα του υπάρχοντος διεθνούς 
θεσμικού πλαισίου (Harkin, J. 2014). Τα ερωτήματα 
παραμένουν αναπάντητα και η πολιτιστική κληρονομιά ανά 
τους αιώνες περιμένει την δικαίωση και προστασία της. 
Υπάρχει τρόπος να υπάρξει ένα αποτελεσματικό διεθνές 
μέτωπο αντιμετώπισης και παρεμπόδισης φαινομένων όπως 
της καταστροφής πολιτιστικών αγαθών, λαθρανασκαφών, 
αρχαιοκαπηλίας; Και εάν ναι ποιος μπορεί να είναι αυτός;
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POLI-SYNERGIES
Διασυνοριακές Συνέργειες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

σε Κτίρια της Αστυνομίας

των A/Aστ. 600, Μαρίνας Ανδρέου
και Αστ. 4777, Μαριάννας Παπαδάκη

Διεύθυνση Οικονομικών

έσα στα πλαίσια αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή για μια 
Βιώσιμη Ευρώπη 2030, η Αστυνομία Κύπρου Μ

σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία υλοποιούν 
το έργο «POLI SYNERGIES», το οποίο προέρχεται από 
το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα 
– Κύπρος. Το έργο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεγάλη σπατάλη ενέργειας 
σε κτίρια, το ψηλό ενεργειακό κόστος και την ανάγκη 
για καλλιέργεια μίας κοινής «πράσινης» ενεργειακής 
κουλτούρας στην Ελληνική και Κυπριακή Αστυνομία. 
Τo έργο «POLI SYNERGIES», αφορά στην υλοποίηση 
επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) 
στα ενεργειακά υποβαθμισμένα κτίρια της Ελληνικής 
και Κυπριακής Αστυνομίας και στην ανάπτυξη «κοινών 
συνεργειών» για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 
κατά 50% στα κτίριά τους μέχρι το 2050, ως οι οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο, το οποίο έχει διάρκεια  24 μήνες, έχει ξεκινήσει 
τον Μάιο 2021 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2023. Ο 
Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται  στα €2.050,000 
(Ευρώ δύο εκατομμύρια, πενήντα χιλιάδες) και ο 
Προϋπολογισμός για την Αστυνομία Κύπρου είναι €910.000 
(Ευρώ εννιακόσιες δέκα χιλιάδες). Αποτελεί την πρώτη 
Πιλοτική – Επιδεικτική Πράξη  Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 
κτίρια αστυνομικής υπηρεσίας και εντάσσεται στο πλαίσιο 
της πράξης  “POLISYNERGIES” που υλοποιείται με τη 
συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας 
Κύπρου, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) της 
Ελλάδος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα- Κύπρος».    
Η πράξη έχει ως αντικείμενο, την ανάπτυξη μεθοδολογιών 
μεταξύ των Αστυνομιών της Ελλάδας και της Κύπρου, για 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές υποδομές 
κτιρίων. Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης, 
θεωρήθηκε εξαιρετικά χρήσιμο να συμπεριληφθούν και 
πιλoτικές πράξεις σε κτιριακές υποδομές σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Ο συνολικός στόχος της πράξης, είναι η υλοποίηση 
επιδεικτικών έργων ΕΞΕ σε τρία (3) κεντρικά δημόσια 
κτίρια των Αστυνομιών με μεγάλη επισκεψιμότητα. 
Το έργο στοχεύει επίσης, σε επίτευξη «συνεργειών», έτσι 
ώστε να αναπτυχθούν «κοινά» διαδραστικά πρότυπα 
- πρακτικές που θα ευαισθητοποιήσουν τα στελέχη των 
Αστυνομιών και τους πολίτες, και θα βελτιώσουν την 
περιβαλλοντική τους συνείδηση στην περιοχή.

Οι Τρεις (3) Εθνικές Αρχές Δικαιούχοι:
-Σχεδιάζουν ένα κοινό πλαίσιο συνεργειών για 
τη εφαρμογή «Κατάλληλων Πρακτικών» για 
την ενίσχυση της ΕΞΕ στις δημόσιες κτιριακές 
υποδομές των Εθνικών Αρχών.
-Δημιουργούν συνεργατικές δράσεις που 
θα δημιουργήσουν «κουλτούρα περαιτέρω 
συνεργασίας» στις δύο Αρχές, καθώς αυτές θα 
ανταλλάξουν τεχνογνωσία και θα εφαρμόσουν 
μαζί το σχέδιο για την ενσωμάτωση έξυπνων 
και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στις 
κτιριακές τους υποδομές μέχρι το 2050. 
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Οι κτιριακές υποδομές αποτελούν σημαντικό καταναλωτή 
ενέργειας και συμβάλλουν στο συνολικό ενεργειακό 
κόστος για τις δύο Αστυνομίες, Ελλάδας και Κύπρου. Η 
ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ΕΞΕ σε κτίρια των 
δύο Αστυνομιών, Ελλάδας και  Κύπρου θα συμβάλει στη 
μείωση του κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος και θα 
αποτελέσει παράδειγμα για τον μέσο Έλληνα και Κύπριο 
πολίτη που συναλλάσσεται με την Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας και 
Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας, θα γίνουν οι ακόλουθες 
επεμβάσεις:
- Αντικατάσταση εσωτερικού φωτισμού στα κτίρια με 
αντίστοιχο τεχνολογίας LED Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Τοποθέτηση Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Θερμομό-
νωσης Δώματος
-   Αντικατάσταση όλων των Κουφωμάτων με Νέα Ενεργειακά
-  Δημιουργία Επιδεικτικού Εργαστηρίου
- Ενεργειακά Πιστοποιητικά και Αποτίμηση Λειτουργίας 
των Επιδεικτικών Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 
Κτίρια της Αστυνομίας Κύπρου σε Αμμόχωστο & Λευκωσία 
με βάσει τα μετρητικά δεδομένα.
Με τις παρεμβάσεις αυτές βελτιώνεται σημαντικά η 
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και μειώνεται αισθητά 
το λειτουργικό του κόστος, ενώ το κτίριο αναδεικνύεται σε 

Ώριμες Επιδεικτικές πράξεις στα ακόλουθα τρία 
(3) εμβληματικά κτίρια των Αστυνομιών Ελλάδας 
και Κύπρου:
1) Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ΕΛ.ΑΣ
2) Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας, ΑΔΕ 
Αμμοχώστου
3) Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας, ΑΔΕ 
Λευκωσία
Τα πιο πάνω κτίρια έχουν επιλεγεί καθότι:
1. Διαθέτουν καθαρό νομιμοποιητικό υπόβαθρο, 
διατίθενται τα πλήρη τεχνικά στοιχεία, έχουν 
επιλεγεί ξεκάθαρο μίγμα παρεμβάσεων.
2. Συμβάλλουν εμπράκτως τη «συνεργατική» 
επίτευξη του στόχου της ΕΞΕ κατά 50% στα 
κτίρια των Αστυνομιών Ελλάδας και Κύπρου 
έως το 2050.
3. Βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, εξασφαλίζοντας 
μεγάλη προβολή σε πολίτες/επισκέπτες.
4. Εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες που θα 
λειτουργήσουν ως πρότυπο καλής πρακτικής 
και για τους εργαζόμενους σε αυτά, οι οποίοι θα 
διαπιστώσουν άμεση  βελτίωση της άνεσης 
που απολαμβάνουν κατά την εργασία.
5. Συμβάλουν μέσω του ρόλου της Αστυνομίας 
ως «κρίσιμο μοχλό» διάδοσης των ωφελειών 
της ΕΞΕ σε κάθε πολίτη. 

Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων

Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας

Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας
«σημείο αναφοράς». Θα γίνει αποτίμηση της λειτουργίας 
των πράξεων στα 3 κτίρια μέσω έκδοσης Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης και στοιχείων προερχόμενων από 
σύγχρονα μετρητικά συστήματα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προγραμματισθεί 
συνεργατικές δράσεις δημοσιότητας & πληροφόρησης 
όπως Υλικό Δημοσιότητας, Σεμινάρια, Συνέδρια, 
Ιστοσελίδα, Βίντεο, και Κοινωνικά Μέσα.  
Στις 5 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Χανίων, η 1η Εταιρική Συνάντηση Ομάδας 
Έργου, με τη συμμετοχή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) της Ελλάδος, του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και εκπροσώπου 
της Αστυνομίας Κύπρου. 
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Εμπορία Ανθρώπων
Του Αστ.3336 Μιχάλη Μιχαήλ

Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων 
Σχέσεων  και Κοινωνικής Ευθύνης

Η ζωή στη χώρα της Σόνιας ήταν δύσκολη. Όχι μόνο για εκείνη, 
αλλά και για πολλούς άλλους. Σε μια χώρα που μαστιζόταν από 
φτώχια, βία και κοινωνικές ανισότητες, η αγορά εργασίας ήταν 
εξαιρετικά περιορισμένη. Η
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Η σύγχρονη μορφή 
σκλαβιάς με τα 
παγκόσμια πλοκάμια

Το είχε ήδη πάρει απόφαση. Θα πήγαινε να δουλέψει στο 
εξωτερικό. Έπρεπε να ζήσει την οικογένειά της. Άλλωστε, 
τα όσα της είχε υποσχεθεί, την προηγούμενη εβδομάδα, ο 
κύριος που είχε επισκεφθεί το χωριό της, ήταν πολύ καλά 
για να τα απορρίψει. Θα πήγαινε, λέει, σε μια ωραία 
και πλούσια χώρα, θα έκανε μια αξιοπρεπή δουλειά, 
θα είχε πολύ καλούς όρους εργασίας και ένα πολύ 
καλό μισθό.
Οι μέρες πέρασαν. Η Σόνια πήρε το αεροπλάνο και 
έφτασε σ’ αυτή την όμορφη χώρα. Οι πρώτες εντυπώσεις 
ήταν θετικές. Πράγματι, όμορφη χώρα. Οι άνθρωποι 
που την περίμεναν στο αεροδρόμιο ήταν θερμοί και φιλικοί. 
Της ζήτησαν, μάλιστα τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, για να 
διευθετήσουν αυτοί όλα τα σχετικά με την παραμονή και την 
εργασία της στη χώρα.
Οι άνθρωποι αυτοί είχαν διευθετήσει και τη διαμονή της. Την 
είχαν μεταφέρει σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο μιας μεγάλης 
πόλης, όπου θα έμενε με άλλες κοπέλες, από διάφορες 
χώρες. Αυτό που την ξένισε ήταν η συμπεριφορά των 
συγκατοίκων της. Φαινόντουσαν όλες ψυχρές, απόμακρες 
και επιφυλακτικές απέναντί της.
Δεν την ένοιαξε και πολύ όμως. Ήταν ενθουσιασμένη 
με τη νέα προοπτική και την ευκαιρία, που... νόμιζε πως 
απλωνόταν μπροστά της. «Νόμιζε...». Γιατί, μόλις μερικές 
μέρες αργότερα, κατάλαβε και η ίδια, πως οι άλλες γυναίκες 
δεν ήταν ψυχρές και απόμακρες, αλλά φοβισμένες. Ήταν τότε 
που της ζητήθηκε να «πάει» με τον πρώτο πελάτη.
Στην αρχή αρνήθηκε. Φώναξε. Έκλαψε.
Σκέφτηκε να φύγει.
Πού να πάει όμως; Ήταν μόνη, σε μια άγνωστη χώρα, χωρίς να ξέρει κάποια γλώσσα για να μπορεί να 
συνεννοηθεί. Χωρίς να έχει καν τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, αφού τα κράτησαν εκείνοι που νόμιζε, πως θα τη 
βοηθούσαν. 
Από πού να ζητούσε βοήθεια; Κι αν της έλεγαν πως τα ‘θελε και τα ‘παθε;
Ίσως αν έδειχνε τους μώλωπες από το ξύλο, που έτρωγε μετά από κάθε άρνησή της, ίσως να μπορούσε να 
τους πείσει για την κατάσταση που βίωνε. Και πάλι όμως φοβήθηκε. Οι «φίλοι» της, της το είπαν καθαρά. «Αν 
φύγεις, αν μιλήσεις πουθενά, θα κάνουμε κακό στην οικογένειά σου, πίσω στη χώρα σου». 
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Στα μάτια της όλοι οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Οι επιλογές της ήταν μονόδρομος. Να συνεχίζει να υπομένει και 
να υπακούει στις ορέξεις του κάθε πελάτη, απλά για να συνεχίζει να υπάρχει...
Η πιο πάνω ιστορία αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Μπορεί όμως η ιστορία να είναι φανταστική, όμως άνθρωποι, κάθε 
φύλου και ηλικίας, με ιστορία ίδια ή παρόμοια με αυτή της Σόνιας υπάρχουν εκατομμύρια στον κόσμο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως, αγγίζουν κάθε χρόνο τα 21 
εκατομμύρια ανθρώπους. Από αυτούς, 5,5 εκατομμύρια είναι παιδιά.
Η ιστορία της Σόνιας είναι παραστατική για τον εφιάλτη που βιώνουν τα θύματα εμπορίας. Έναν εφιάλτη, 
που δεν αφορά μόνο εξαναγκαστική εκπόρνευση και σεξουαλική κακοποίηση. Οι μορφές της εκμετάλλευσης 
που μπορεί να υφίστανται τα θύματα είναι πολλές και διάφορες.  Θύματα διακινούνται ή κρατούνται παρά 
τη θέλησή τους, με σκοπό τη σύναψη γάμου, την καταναγκαστική επαιτεία στους δρόμους, τη διάπραξη 
εγκληματικών ενεργειών, τη συμμετοχή σε παράνομες υιοθεσίες ή ακόμα την εμπορία των ιδίων των 
οργάνων τους. Επίσης, πολλές φορές, θύματα εξαναγκάζονται να εργάζονται και να διαβιούν κάτω από 
άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς ωράρια εργασίας, χωρίς 
ξεκούραση και εργασιακά δικαιώματα και κάποιες φορές χωρίς 
μισθό. 
Ο τρόπος με τον οποίο οι έμποροι προσεγγίζουν και ελέγχουν 
τα θύματά τους διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. 
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν δόλια μέσα και εξαπάτηση, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι έμποροι διαμορφώνουν με 
τέτοιο τρόπο τα δεδομένα, ώστε να «έχουν στο χέρι» τα 
θύματά τους. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις δίνει το 
παρόν της η ωμή βία και οι απειλές.
Η εμπορία προσώπων μπορεί να υπάρξει παντού. Σε 
πόλεις, χωριά, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές. Μπορεί να υπάρξει οπουδήποτε και με 
οποιαδήποτε μορφή, φτάνει μόνο να υπάρχουν οι 
ανάλογες συνθήκες. Να υπάρχει δηλαδή, ζήτηση 
για παροχή τέτοιων υπηρεσιών, αλλά και ευκαιρίες 
για αποκόμιση εύκολου, γρήγορου και μεγάλου 
κέρδους για τους εμπόρους και τους διακινητές. 
Άλλωστε, η εμπορία ανθρώπων, αποτελεί τη 
δεύτερη πιο προσοδοφόρα μορφή εγκλήματος, 
μετά την εμπορία ναρκωτικών. Σύμφωνα με 
εκτίμηση του ΟΗΕ, τα ετήσια κέρδη από την 
εμπορία προσώπων, ανέρχονται σε παγκόσμιο 
επίπεδο στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια.
Από την άλλη πλευρά, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, 
μπορεί να προέρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη. Από κάθε 
κοινωνία, όπου οι συνθήκες καθιστούν τους ανθρώπους ευάλωτους 
μπροστά στον κίνδυνο θυματοποίησής τους. Τέτοιες συνθήκες είναι σίγουρα 
η φτώχεια και η ανέχεια, η ύπαρξη δημοκρατικών ελλειμάτων και διακρίσεων, 
καθώς και η έξαρση της βίας, ένοπλης και μη.
Η παγκόσμια κοινότητα καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για καταπολέμηση αυτής της 
μορφής εγκλήματος, μέσω κυβερνητικών/ εθνικών και παγκόσμιων οργανισμών, αλλά και μέσω Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το πρόβλημα όμως παραμένει τεράστιο, αφού η αντιμετώπισή του ήταν και 
παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Σ’ αυτό συμβάλλει, τόσο η ίδια η κρυφή φύση και ευμετάβλητη ιδιότητα 
της εμπορίας ανθρώπων, όσο και η εμπλοκή σε αυτήν παγκόσμιων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος.
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Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Θύματα εμπορίας ανθρώπων εντοπίζονται και στην Κύπρο, η οποία 
αποτελεί χώρα προορισμού των θυμάτων. Τις περισσότερες φορές 
θύματα εμπορίας, κυρίως γυναίκες, εντοπίστηκαν να προσφέρουν 
καταναγκαστικά ερωτικές υπηρεσίες. Άλλες εντοπίστηκαν 
κλεισμένες σε διαμερίσματα, με τους εμπόρους να κατακρατούν τα 
ταξιδιωτικά τους έγγραφα, με σκοπό να τελέσουν γάμο παρά τη 
θέλησή τους. Παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου 
τα θύματα ήταν άνδρες, αυτά εντοπίστηκαν να εργάζονται και να 
διαβιούν σε απάνθρωπες συνθήκες.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, την περίοδο 2015 – 2021, 
εντοπίστηκαν στη χώρα μας 1122 πιθανά θύματα εμπορίας, από τα 
οποία 231 αναγνωρίστηκαν ως τέτοια. 
Στην πλειοψηφία τους οι υποθέσεις που διερευνά η Αστυνομία 
αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων προσώπων, ενώ σε 
μία περίπτωση διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
ανηλίκου. Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις ξεχωρίζουν σε αριθμό οι 
υποθέσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, οι οποίες ορισμένες φορές 
συναντώνται και σε συνδυασμό με σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και υποθέσεις καταναγκαστικών γάμων. Διερευνώνται 
επίσης υποθέσεις καταναγκαστικής επαιτείας και εξαναγκασμού στη διάπραξη αδικήματος.
Τη διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν εμπορία προσώπων, αναλαμβάνει το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας 
Προσώπων, το οποίο αποτελεί το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα και κύριο εκφραστή των δράσεων της Αστυνομίας κατά της 
συγκεκριμένης μορφής εγκλήματος. Πέραν της διερεύνησης των υποθέσεων, το συγκεκριμένο Γραφείο ασχολείται και με 
την αναγνώριση, το χειρισμό και τη στήριξη θυμάτων εμπορίας.
Σε όλα αυτά φυσικά, το ΓΚΕΠ έχει συνοδοιπόρους και συνεργάτες κυβερνητικούς φορείς, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας και το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών μειώθηκε η φυσική επαφή 
με θύματα, εκτός των περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης, ενώ 
παρατηρήθηκε μείωση και του αριθμού των αναφορών που 
λάμβανε η Αστυνομία, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας και των ΜΚΟ. Επίσης, λόγω του καθολικού εγκλεισμού 
και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν, περιορίστηκε ο 
ρυθμός λήψης πληροφοριών για τέτοιες υποθέσεις, με αποτέλεσμα 
να μειωθούν και οι σχετικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας. 
Επιπρόσθετα, υποθέσεις που βρίσκονταν υπό εκδίκαση στα 
Δικαστήρια αναβλήθηκαν, λόγω της πανδημίας.
Την ίδια στιγμή ο εντοπισμός κρουσμάτων κορωνοϊού στα 
καταφύγια φιλοξενίας των θυμάτων, είχε ως αποτέλεσμα την 
καθυστέρηση της αξιολόγησής τους, αλλά και της ψυχολογικής 
τους στήριξης. 
Η πανδημία επηρέασε ακόμα και τον τρόπο δράσης των 
διακινητών, ωθώντας τους στην αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, 
για τη διεκπεραίωση των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων. 
Όπως έχει παρατηρηθεί σε κάποιες περιπτώσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης, η στρατολόγηση των θυμάτων και η εκμετάλλευση 
τους, γίνεται πλέον ακόμα και μέσω διαδικτύου.

Την ήδη δύσκολη αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, έκανε ακόμα πιο προβληματική η έλευση της πανδημίας του 
COVID-19. Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των καθολικών εγκλεισμών, επηρέασαν 
αρνητικά το έργο των Αρχών, όσον αφορά τον εντοπισμό θυμάτων, τη στήριξη και την διερεύνηση των υποθέσεων της 
εμπορίας προσώπων.

Η πανδημία του COVID-19 και οι επιπτώσεις στην πάταξη της εμπορίας προσώπων

Το τελευταίο διάστημα διοργανώθηκαν 
διαδικτυακές κοινές εκπαιδεύσεις, για 
όλους τους λειτουργούς που ασχολούνται 
με την ολιστική προσέγγιση της εμπορίας 
προσώπων. Οι εκπαιδεύσεις διεξήχθησαν 
με τη συνδρομή της Βρετανικής Ύπατης 
Αρμοστείας στην Κύπρο και σε αυτές έλαβαν 
μέρος μέλη του ΓΚΕΠ, αστυνομικοί των 
Βρετανικών Βάσεων, λειτουργοί της Νομικής 
Υπηρεσίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας και των Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας, καθώς και μέλη Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων.
Στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν η περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση και βελτίωση των 
δεξιοτήτων των λειτουργών σε θέματα 
όπως η αναγνώριση θυμάτων, η γνωστική 
συνέντευξη, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές 
κατά τη δικαστική διαδικασία.  
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην επιχειρησιακή 
δραστηριότητα των Αρχών Επιβολής του Νόμου, φυσικά, 
δεν αφορούν μόνο την Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε 
σχετικές εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, 
όπως η EUROPOL και η INTERPOL, τέτοιες επιπτώσεις  
έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες. 
Μπροστά σε όλες αυτές τις δυσκολίες η Αστυνομία και το 
Γ.Κ.Ε.Π., δεν μπορούσαν να μείνουν αδρανείς. Για το λόγο 
αυτό, προχώρησαν στη λήψη σειράς μέτρων και δράσεων, 
για μετριασμό των επιπτώσεων στην επιχειρησιακή τους 
δραστηριότητα, αλλά και για περαιτέρω εκπαίδευση, τόσο 
των μελών της Αστυνομίας, όσο και άλλων αρμόδιων 
λειτουργών.
Από τις δράσεις αυτές ξεχωρίζουν η δημιουργία ενός 
νέου ειδικά διαμορφωμένου χώρου για τη διενέργεια 
συνεντεύξεων και λήψη καταθέσεων από τα πιθανά θύματα 
εμπορίας προσώπων, η διοργάνωση, σε συνεργασία 
με άλλους φορείς, διαδικτυακών εκπαιδεύσεων για 
όλους όσους ασχολούνται με το θέμα και η δημιουργία 
τετραψήφιας τηλεφωνικής γραμμής, το 1497, για λήψη 
παραπόνων και πληροφοριών σχετικά με θέματα εμπορίας 
προσώπων.  
Σύμφωνα με την Υπεύθυνη του Γ.Κ.Ε.Π., Υπαστυνόμο Ελένη 
Μιχαήλ: «μέσα από τις νέες αυτές δράσεις επιχειρείται η 
περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, 
ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προσπάθειες, με την 
συνεργασία όλων των φορέων, εντός και εκτός Αστυνομίας,  
πρωτίστως, για την προστασία, ασφάλεια και ευημερία των 
θυμάτων της εμπορίας προσώπων, αλλά και για την πάταξη 
του φαινομένου της εμπορίας προσώπων».

Η καλή ψυχολογία είναι απαραίτητη για τα θύματα 
εμπορίας. Γι’ αυτό και ο νέος χώρος για λήψη 

συνεντεύξεων και καταθέσεων, έχει διαμορφωθεί 
ειδικά ώστε να είναι φιλικός και άνετος για τα πιθανά 

θύματα. 

Ανάμεσα στους στόχους του Γραφείου Καταπολέμησης 
Εμπορίας προσώπων, είναι και η περαιτέρω ενθάρρυνση 
των πολιτών στη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την 
εμπορία προσώπων. Γι’ αυτό και από τον Μάρτιο του 2021 
λειτουργεί την τετραψήφια τηλεφωνική γραμμή 1497. 
Η γραμμή αυτή αποτελεί ένα νέο τρόπο επικοινωνίας του 
κοινού με την Αστυνομία, σε ότι έχει να κάνει με το έγκλημα 
της εμπορίας ανθρώπων. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση και 
τυγχάνει χειρισμού από μέλη του Γ.Κ.Ε.Π.. 
Μέσα από το 1497 δίνεται η δυνατότητα σε όλους να 
καταγγείλουν ή να δώσουν πληροφορίες, επώνυμα 
ή ανώνυμα, σχετικά με διακινητές ή πιθανά θύματα 
εμπορίας. Ουσιαστικά με την εν λόγω τηλεφωνική γραμμή, 
γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης όλων όσοι επιθυμούν να 
συνδράμουν τον αγώνα κατά του εγκλήματος αυτού, μέσω 
της διαβίβασης πληροφοριών.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Γ.Κ.Ε.Π. βρίσκεται στη διαδικασία 
δημιουργίας και διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας, 
για καταχώρηση τέτοιων πληροφοριών ή καταγγελιών. Η 
πλατφόρμα αυτή αναμένεται να λειτουργήσει στο σύντομο 
μέλλον.

1497 - Η τετραψήφια γραμμή επικοινωνίας
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ROADPOL SAFETY DAYS 2021

Του Α/Λοχ.922 Τάσου Ασιήκκη
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης & Μελετών 

Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου

ξιολογώντας τις συνεχείς προσπάθειες που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο των πολιτικών 
για την περαιτέρω βελτίωση της οδικής Α

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ασφάλειας και εκτιμώντας την ανάγκη διαφώτισης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, με σκοπό την πρόληψη 
των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, το 
Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL, 
του οποίου η Κυπριακή Αστυνομία είναι πλήρες 
μέλος, αποφάσισε να διοργανώνει σε ετήσια βάση το 
πρόγραμμα ROADPOL SAFETY DAYS.
Η πρώτη του έκδοση πραγματοποιήθηκε κατά το 
έτος 2020, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα EDWARD 

Όλοι οι ιδιωτικοί οργανισμοί, 
σε κάθε χώρα που 

συμμετείχε στο πρόγραμμα, 
κλήθηκαν και ανάρτησαν τις 
δραστηριότητες τους στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος 
roadpolsafetydays.eu και 

όλες οι δράσεις είναι πλέον 
εμφανείς σε ειδικό διαδραστικό 

χάρτη.

(European Day Without A Road Death 
– Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Οδικούς 
Θανάτους), που είχε υλοποιηθεί κατά 
την τετραετία 2016 – 2019.
Το πρόγραμμα ROADPOL SAFETY 
DAYS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα οδικής ασφάλειας, την εποπτεία 
και τον συντονισμό του οποίου 
ανέλαβε η Κυπριακή Αστυνομία 
(Τμήμα Τροχαίας). 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίζεται σθεναρά 
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, μεταξύ 16 – 22 
Σεπτεμβρίου, 2021, ενώ η 21η Σεπτεμβρίου, 2021, είχε 
οριστεί ως ημέρα κατά την οποία καθορίστηκε ο στόχος 

να μην προκληθεί οδικός θάνατος στις συμμετέχουσες 
χώρες.
Η Κυπριακή Αστυνομία ετοίμασε και προώθησε στο 
Δίκτυο ROADPOL μηνύματα στην αγγλική γλώσσα, που 
στοχεύουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της οδικής 
συνείδησης, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 
του Δικτύου. Τα μηνύματα αυτά έχουν προωθηθεί προς 
ευαισθητοποίηση του κοινού και από τους εκπροσώπους 
των Ευρωπαϊκών χωρών στο δίκτυο ROADPOL, στην 
εθνική τους γλώσσα.
Αξιολογώντας τα αποτελέσματα του προγράμματος, 
μπορεί να λεχθεί ότι υπήρξε μια έντονη δραστηριοποίηση 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την 
υλοποίηση του προγράμματος, 
αφού διεξήχθησαν πέραν των 600 
δράσεων για την οδική ασφάλεια 
στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.
16 Ευρωπαϊκές χώρες και μέλη του 
Δικτύου ROADPOL, ανάμεσά τους 
και η Κύπρος, από τις 28 χώρες 
που συμμετέχουν στο Δίκτυο, 
κατέγραψαν μηδενικούς οδικούς 
θανάτους στις 21 Σεπτεμβρίου, 2021, 

που είχε καθοριστεί ως η ημέρα – στόχος.  Επίσης, 23 
από τις 28 χώρες – μέλη του Δικτύου είχαν συμμετάσχει 
ενεργά στην πραγματοποίηση της εκστρατείας. 
Είχαν σημειωθεί 35 οδικοί θάνατοι, αριθμός που 
αντιστοιχεί με το 43% του μέσου όρου των 62 οδικών 
θανάτων που καταγράφονται καθημερινά σε δρόμους 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο αριθμός των 35 νεκρών 
αποτελεί θετική πτώση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μέσος όρος των 62 νεκρών περιορίζεται στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις χώρες που ανακοίνωσαν 
αποτελέσματα περιλαμβάνονται και χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ας  σημειωθεί ότι σε όλη την 
Ευρωπαϊκή επικράτεια σημειώνονται καθημερινά, κατά 
μέσο όρο, 220 οδικοί θάνατοι, γεγονός που δεν αφήνει 
οποιαδήποτε περιθώρια επίδειξης ελαστικότητας στον 
τομέα της οδικής ασφάλειας.
Όλοι οι ιδιωτικοί οργανισμοί, σε κάθε χώρα που 
συμμετείχε στο πρόγραμμα, κλήθηκαν και ανάρτησαν τις 
δραστηριότητες τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
roadpolsafetydays.eu και όλες οι 
δράσεις είναι πλέον εμφανείς σε 
ειδικό διαδραστικό χάρτη.
Στα πλαίσια αυτού του 
προγράμματος, το κοινό καθώς 
και όλοι οι αρμόδιοι φορείς στον 
τομέα της Οδικής Ασφάλειας 
είχαν κληθεί να προβούν σε 
μια δέσμευση υπογράφοντας 
ηλεκτρονικά σχετική δήλωση. 

Βάσει της ίδιας δέσμευσης, ο 
κάθε χρήστης του οδικού δικτύου 
κλήθηκε να υποσχεθεί ότι θα 
εστιάζει πλήρως την προσοχή του 
στο δρόμο και στους υπόλοιπους 
χρήστες του οδικού δικτύου και ότι 
δεν θα αποσπάται η προσοχή του 
από τη χρήση κινητού τηλεφώνου 
ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
του κατά την οδήγηση.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την υπόσχεση που καλείται 
ο κάθε χρήστης του οδικού δικτύου να τηρήσει, ότι θα 
είναι προσεκτικός, θα εφαρμόζει τους κανόνες οδήγησης, 
θα τηρεί το όριο ταχύτητας, θα φέρει τη ζώνη ασφάλειας 
ή το προστατευτικό του κράνος είτε ως οδηγός είτε ως 
επιβάτης, θα αποφεύγει την κατανάλωση αλκοόλης 
πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης και δεν θα 
καταναλώνει ναρκωτικές ουσίες.
Βάσει της ίδιας δέσμευσης, ο κάθε χρήστης του οδικού 
δικτύου κλήθηκε να υποσχεθεί ότι θα εστιάζει πλήρως 
την προσοχή του στο δρόμο και στους υπόλοιπους 
χρήστες του οδικού δικτύου και ότι δεν θα αποσπάται 
η προσοχή του από τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή από 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του κατά την οδήγηση.

Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, διεξήχθηκε 
και εκστρατεία αστυνόμευσης / διαφώτισης για την 

αντιμετώπιση της απόσπασης της 
προσοχής κατά την οδήγηση. Το 
φαινόμενο αυτό αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα  πρόκλησης οδικών 
συγκρούσεων, αφού μόλις τρία 
δευτερόλεπτα απροσεξίας επαρκούν 
για να συμβεί το μοιραίο. Η 
εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε 
ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες του 
Δικτύου ROADPOL. 

Είναι άξιο προσοχής ότι καταβάλλεται προσπάθεια, 
μακροπρόθεσμα,να εξασφαλιστούν διεθνείς υποστη-
ρικτές του προγράμματος, μέσω των επαφών του Δικτύου 
ROADPOL με διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο Διεθνής 
Σύνδεσμος Αρχηγών Αστυνομίας (IACP – International 
Association of Chiefs of Police), από τον οποίο λήφθηκε 
η δέσμευση ότι θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν 
το πρόγραμμα και κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, 
αλλά και ο Διεθνής Σύνδεσμος Αστυνομικών (IPA – 
International Police Association).
Εν κατακλείδι, θα επιδιωχθεί κατά τα επόμενα χρόνια 
και η ενεργός εμπλοκή χωρών πέραν των ευρωπαϊκών 
συνόρων, όπου η συχνότητα πρόκλησης οδικών 
θανάτων και σοβαρών οδικών τραυματισμών είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη. 
Η εμπλοκή και άλλων χωρών είναι επιβεβλημένη, 
δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ύψιστης 
σημασίας ζήτημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, 
η οποία ανησυχεί έντονα από την ετήσια απώλεια 1.35 
εκατ. ανθρώπων, συνεπεία οδικών συγκρούσεων, ανά το 
παγκόσμιο και από το γεγονός ότι οι οδικές συγκρούσεις 
αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για την ηλικιακή 
ομάδα 5 – 29 ετών, σε παγκόσμιο επίπεδο.
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

της Αστ.989 Νατάσας Αντωνίου, 
Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Ε.Ε - ΔΑΣ

Σύμβαση έχει επικυρωθεί από 47 Κράτη και εγγυάται 
ιδιαίτερα το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής Η

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι μια διεθνής Συνθήκη βάσει της οποίας 
τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμεύονται για τη διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όχι μόνο των υπηκόων τους, αλλά και κάθε ατόμου που βρίσκεται στην εδαφική δικαιοδοσία 
τους. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου 1950 στη Ρώμη της Ιταλίας και τέθηκε σε ισχύ το 1953 και 
περιλαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων και εγγυήσεων, στα οποία τα Κράτη οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό. 

και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης, την 
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, 
το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιοκτησίας. Απαγορεύει τα 
βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική ποινή και 
μεταχείριση, τη δουλεία και την αναγκαστική εργασία, την 
αυθαίρετη και παράνομη κράτηση, καθώς και τις διακρίσεις 
κατά την απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που 
αναγνωρίζονται στη Σύμβαση.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και ποιος ο ρόλος του;

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) είναι διεθνές Δικαστήριο που ιδρύθηκε το 1959 
και εδρεύει στο Στρασβούργο. Η ΕΣΔΑ καθιερώνει το 
Δικαστήριο, και τον τρόπο λειτουργίας του, το οποίο 
είναι αρμόδιο για ατομικές ή κρατικές προσφυγές κατά 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Από το 1998, το Δικαστήριο συνεδριάζει μόνιμα και κάθε 
πολίτης έχει δυνατότητα άμεσης προσφυγής. Από την 
ίδρυσή του, το Δικαστήριο έχει εξετάσει εκατοντάδες 
χιλιάδες υποθέσεις.

Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για τα Κράτη και έχουν 
οδηγήσει Κυβερνήσεις σε τροποποιήσεις νομοθεσιών και 
διοικητικών πρακτικών σε ποικίλους τομείς. Η νομολογία 
του Δικαστηρίου καθιστά τη Σύμβαση ένα σύγχρονο και 
δυναμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων 
και την εδραίωση του Κράτους Δικαίου και της δημοκρατίας 
στην Ευρώπη. Με τη νομολογία του, το Δικαστήριο έχει 
μετατρέψει τη Σύμβαση σε ένα ζωντανό εργαλείο.
Το ΕΔΑΔ απαρτίζεται από αριθμό δικαστών, ίσο προς 
εκείνο των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
που έχουν επικυρώσει την ΕΣΔΑ. Οι δικαστές μετέχουν 
στο Δικαστήριο με την ατομική τους ιδιότητα και δεν 
εκπροσωπούν οποιοδήποτε κράτος. 
Η αποστολή του Δικαστηρίου συνίσταται στο να ελέγχει, 
κατά πόσο τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις που προβλέπονται 
από τη Σύμβαση γίνονται σεβαστά από τα Κράτη Μέλη. Για 
να προχωρήσει σε αυτόν τον έλεγχο, πρέπει προηγουμένως 
να έχει υποβληθεί καταγγελία («προσφυγή») από πολίτη ή 
από Κράτος. Όταν το Δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη 
παραβίασης ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων από 
Κράτος Μέλος, εκδίδει  απόφαση, η οποία έχει δεσμευτική 
ισχύ και η εμπλεκόμενη χώρα υποχρεούται να εκτελέσει την 
απόφαση.
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Με βάση τη Σύμβαση διακρίνονται δύο ειδών προσφυγές: οι 
ατομικές, που εισάγονται από ιδιώτη/ες ή Μη Κυβερνητικό 
Οργανισμό, όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους 
παραβιάσθηκαν και οι Διακρατικές Προσφυγές, οι οποίες 
εισάγονται από ένα Κράτος Μέλος κατά άλλου Κράτους 
Μέλους.
Οι προσφυγές πρέπει να στρέφονται απαραίτητα κατά 
ενός ή περισσοτέρων Κρατών που έχουν επικυρώσει τη 
Σύμβαση. 

Πως μπορεί κάποιος να προσφύγει στο Δικαστήριο;

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει απευθείας ο ίδιος, 
χωρίς να απαιτείται η εκπροσώπηση του από δικηγόρο στο 
αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Απαιτείται η αποστολή του 
εντύπου της προσφυγής στο Δικαστήριο, το οποίο πρέπει 
να είναι επιμελώς συμπληρωμένο και να συμπεριλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα. 

Πως μπορεί κάποιος να προσφύγει στο Δικαστήριο;

Για την υποβολή της προσφυγής πρέπει να έχουν 
εξαντληθεί όλα τα πρόσφορα εσωτερικά ένδικα μέσα, 
που θα μπορούσαν να επανορθώσουν την κατάσταση 
για την οποία υποβλήθηκε το παράπονο (δηλαδή άσκηση 
προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Εθνικού Δικαστηρίου, 
ακολουθούμενη, εάν χρειάζεται, από έφεση ενώπιον του 
Ανώτατου Δικαστηρίου).
Από την ημερομηνία της εσωτερικής τελεσίδικης απόφασης 
(συνήθως, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου), εντός 
έξι μηνών πρέπει να υποβληθεί προσφυγή στο Δικαστήριο. 
Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, το ΕΔΑΔ δε θα 
κάνει δεκτές τις οποιεσδήποτε προσφυγές.

Ποιος μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και που 
στρέφονται οι προσφυγές;

Η προσφυγή υποβάλλεται στο 
Δικαστήριο, εάν ο αιτητής θεωρεί ότι 
κάποιο από τα δικαιώματά του, όπως 
αυτά καθιερώνονται στη Σύμβαση ή 
στα Πρωτόκολλά της, έχουν ευθέως 
παραβιασθεί. Δεν μπορεί να καταγγέλλει γενικώς και 
αορίστως ένα νόμο ή μια πράξη, επειδή παραδείγματος 
χάριν φαίνονται άδικα. Η παραβίαση πρέπει να έχει 
διαπραχθεί από Κράτος Μέλος που δεσμεύεται από τη 
Σύμβαση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο αιτητής δεν χρειάζεται να έχει 
ιθαγένεια Κράτους Μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Πρέπει απλώς η παραβίαση για την οποία υποβάλλει το 
παράπονο να έχει διαπραχθεί από κάποιο Κράτος Μέλος, 
στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. 

Πως εκτελούνται οι αποφάσεις;

Όταν το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία 
κρίνεται ότι υπήρξε παραβίαση, διαβιβάζει το φάκελο στην 
Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
η οποία συνεργάζεται με το εμπλεκόμενο Κράτος για να 

Σε τι μπορεί να αναφέρεται μια προσφυγή

Η προσφυγή πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως σε 
ένα από τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μπορεί να αφορά 
ένα ευρύ σύνολο ισχυρισμών, όπως για παράδειγμα, 
βασανιστήρια και κακομεταχείριση κρατουμένων, 
νομιμότητα της προσωρινής κράτησης, σεβασμός της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του οικογενειακού 
ασύλου και της αλληλογραφίας, περιορισμούς στην 
ελευθερία της έκφρασης, της επικοινωνίας ή της λήψης 
πληροφοριών, ελευθερία του συνέρχεσθαι, απελάσεις και 
εκδόσεις ατόμων, κατάσχεση αγαθών και απαλλοτριώσεις.
Δεν μπορεί να υποβληθεί παράπονο για παραβίαση 
άλλου νομικού κειμένου εκτός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως η Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της 
Κυπριακής Δημοκρατίας;

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστεί για παραβιάσεις 
άρθρων της Σύμβασης, ορισμένες εκ των οποίων αφορούν 
και την Αστυνομία. Ενδεικτικά αναφέρεται, η υπόθεση 
Rantsev v. Cyprus and Russia, η οποία αφορούσε το 
θάνατο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, Ρωσίδας υπηκόου. 
Το Δικαστήριο καταδίκασε τη Δημοκρατία για παραβίαση 
του Άρθρου 2 (αποτυχία αποτελεσματικής διερεύνησης), του 
Άρθρου 4 (απαγόρευση της δουλείας και καταναγκαστικών 
έργων) και του Άρθρου 5 (δικαίωμα στην προσωπική 
ελευθερία και ασφάλεια).  
Επιπρόσθετα, αξίζει να γίνει αναφορά στις πρόσφατες 
καταδικαστικές αποφάσεις στις ατομικές προσφυγές Thuo 
v. Cyprus, Khani Kabbara v. Cyprus και Danilczuk v. Cyprus. 
Στην πρώτη υπόθεση, η Δημοκρατία καταδικάστηκε για μη 
αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης και τις συνθήκες 
κράτησης του αιτητή σε Αστυνομικά Κρατητήρια. Στη 
δεύτερη υπόθεση, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρξε 
παραβίαση του άρθρου 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων). 
Η τελευταία υπόθεση, αφορά καταδίκη της Δημοκρατίας για 
εξευτελιστική μεταχείριση κρατούμενου, κατά τη διάρκεια 
κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές. 

Οι καταδικαστικές αποφάσεις 
είναι δεσμευτικές και τα Κράτη 
Μέλη είναι υποχρεωμένα να τις 

εκτελούν.

αποφασιστεί ο τρόπος συμμόρφωσης 
με την απόφαση του Δικαστηρίου 
και πώς θα αποφευχθούν ομοειδείς 
παραβιάσεις της Σύμβασης στο μέλλον.
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Η μεγαλύτερη πυρκαγιά 
στη μεταπολεμική ιστορία 
της Κύπρου

του Αρχιπυροσβέστη 3287
Ανδρέα Ελευθερίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

…. Πάμε 5 χρόνια πίσω. Ήταν το 2016 περίπου, όταν 
το νησί μας βίωσε μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές 
όλων των εποχών, καθώς έκταση 18 τετραγωνικών 
χιλιόμετρων πευκόδασων, ελαιόδεντρων, χαρουπιών, 
ευκάλυπτων και άγριας βλάστησης έγιναν παρανάλωμα 
του πυρός, στην περιοχή Σολιάς. 
Η ανθρώπινη αμέλεια ήταν η αιτία αυτής της πυρκαγιάς 
που σημάδεψε την ιστορία του νησιού μας, και τότε όλοι 
είπαμε ότι το νησί μας δεν αντέχει άλλες τραγωδίες, 
καθώς οι καταστροφές και οι συνέπειές της ήταν ολέθριες.
Ακολούθησε σειρά από συσκέψεις με σκοπό να 
εξευρεθούν λύσεις και να παρθούν όλα τα απαραίτητα 
δραστικά μέτρα, για να μην ξαναβρεθεί το νησί μας σε 
τέτοια δύσκολη κατάσταση. Αποφασίστηκε να υπάρχουν 
συνεχή περίπολα σε δύσβατες περιοχές, έτσι ώστε σε 
περίπτωση πυρκαγιάς να καταστέλλεται εν τη γενέση της 
και πολλά άλλα, τα οποία τηρούνταν με κάθε λεπτομέρεια. 

προειδοποιήσεις ότι η χρονιά αυτή δεν ξεκίνησε 
με τον ιδανικό τρόπο ήταν συνεχείς. Η πανδημία, 
η οποία  από το 2019 κτύπησε ολόκληρο τον 
κόσμο,  δυο χρόνια μετά άφησε ανεξίτηλες 

Οι
πληγές και στο νησί μας. Ολόκληρη η ανθρωπότητα ζούσε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, υπήρχε έντονος ο φόβος 
για την ανθρώπινη ζωή και μεγάλη αβεβαιότητα για το τι 
επιφυλάσσει το αύριο. Οι συνεχείς απαγορεύσεις και οι 
περιορισμοί σε όλα, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν 
δεδομένα προκάλεσαν και λαϊκές αντιδράσεις. Η Αστυνομία 
ήταν αυτή στην οποία ανατέθηκε ο άχαρος ρόλος της 
επιβολής των μέτρων για την πανδημία, με αποτέλεσμα μια 
μερίδα του κόσμου να την στοχοποιεί.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ορεινή 
Λεμεσού και Λάρνακας και χαρακτηρίστηκε, ως η 
δεύτερη μεγάλη τραγωδία που έζησε το νησί μας, 

μετά το 1974

Κάποιοι εξ αυτών θεώρησαν ότι η απάντησή τους για 
τις καταγγελίες που αφορούσαν την πανδημία ήταν να 
βάζουν φωτιές γιατί θεωρούσαν ότι με αυτό τον τρόπο 
τιμωρούν την αστυνομία. Και να ήταν μόνο αυτό; Ο 
άνθρωπος κουβαλάει νοοτροπίες που δεν αλλάζουν από 
τη μια μέρα στην άλλη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, 
όπως το παράνομο καψάλισμα, είναι η κυριότερη αιτία 
των πυρκαγιών. Παρόλες τις συνεχείς προειδοποιήσεις 
για τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις συνέπειες του 
καψαλίσματος, εντούτοις κάποιοι δεν διστάζουν εν μέσω 
των καλοκαιρινών μηνών με θερμοκρασίες που αγγίζουν 
και τους 45βαθμούς, να ανάβουν φωτιά για να καψαλίσουν. 

Μια τέτοια περίπτωση ήταν και η πρόσφατη πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε στην Ορεινή Λεμεσού και Λάρνακας και 
χαρακτηρίστηκε, ως η δεύτερη μεγάλη τραγωδία που έζησε 
το νησί μας, μετά το 1974.
Με μια ταχύτητα του ανέμου γύρω στα 5-6 μποφόρ η 
πυρκαγιά μεταδιδόταν αστραπιαία, χωρίς να μπορεί να 
συλλάβει  ο ανθρώπινος νους πόσο γρήγορα είναι ικανή 
να εξαπλωθεί η καταστροφή. Οι κυριότεροι παράγοντες 
εστιάζουν στα πιο κάτω:
1) Η πυκνή βλάστηση της περιοχής ευνοούσε την 
μετάδοση της πυρκαγιάς με απίστευτη ευκολία.
2) Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο υγρασίας που 
επικρατούσε τη δεδομένη στιγμή.
3) Το δύσβατο της περιοχής, με αποτέλεσμα 
τα πυροσβεστικά  οχήματα να μην μπορούν να 
προσεγγίσουν τη πυρκαγιά.
Τέσσερεις ώρες κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ήταν 
αρκετές για να κατακάψουν 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
έκτασης γης, μια απίστευτα μεγάλη έκταση και να 
θρηνήσουμε το χαμό τεσσάρων νέων ανθρώπων. Ο 
πόνος και η θλίψη είναι μεγάλη και δεν αφήνει ασυγκίνητο 
κανένα υγιή σκεπτόμενο άνθρωπο. Είναι γεγονός ότι στον 
Αρακαπά έγινε το τέλειο έγκλημα γι αυτό το νησί και άφησε 
μεγάλες πληγές. Χωριά που έκαναν αγώνα δρόμου για να 
στηρίξουν την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο είδαν 
τους κόπους και τους μόχθους τους να χάνονται μέσα σε 
ελάχιστες ώρες. 
Ο Αρακαπάς, η Οδού, η Ορά, η Μελίνη, η Εφταγώνια, 
η Βαβατσινιά, οι Αγ. Βαβατσινιάς, η Ακαπνού έζησαν 
σκηνές τρόμου και μια ασύλληπτη τραγωδία. Παρά τις 
τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, 
του Τμήματος Δασών, των Εθελοντών Πυρόσβεσης, της 
Πολιτικής Άμυνας και άλλων πολλών επωνύμων αλλά 
και ανωνύμων που προσέτρεξαν να βοηθήσουν στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς και παρά την βοήθεια που είχαμε 
από γειτονικές χώρες(Ισραήλ, Ελλάδα ), εντούτοις κάποιοι 
έχασαν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους, τα οποία 
καήκαν ολοσχερώς. Παρά το γεγονός ότι αρκετός κόσμος 
έχασε τα εισοδήματα του από αυτή την πρωτόγνωρη 
καταστροφή, είναι βέβαιο ότι ο Κύπριος θα βρει την πορεία 
του. Αυτό όμως που δεν αντικαθίσταται με τίποτα είναι η 
απώλεια της ανθρώπινης ζωής. 
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Μιλώντας με τους ανθρώπους που πάλεψαν στην πρώτη 
γραμμή, με αυτούς δηλαδή που έδωσαν μεγάλες μάχες 
με την πυρκαγιά και αναλύοντας τα συναισθήματα τους, 
όλοι συμφωνούσαν ότι αυτό που βίωσαν ήταν κάτι 
πρωτόγνωρο. Όλοι έδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους για να κατασβήσουν την πυρκαγιά, αλλά υπήρξαν 
οι στιγμές που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα… 
Κατανοούμε την οργή και τον πόνο αυτών που έχασαν 
τα σπίτια τους και νιώθουμε βαθύτατη θλίψη που δεν 
καταφέραμε να τα σώσουμε. Δεν παρουσιαζόμαστε ούτε 
ως ήρωες, ούτε ως υπεράνθρωποι. Βιώνουμε και εμείς 
το πόνο και την απογοήτευση για καθετί που χάνεται, 
αλλά και την ικανοποίηση όταν σώζουμε ανθρώπινες 
ζωές και περιουσίες. 
Τελικά ποια συναισθήματα συνοψίζονται? Περισσότερο 
αίσθημα ευθύνης? Κάποιες καινούργιες προοπτικές για 
την επόμενη μέρα? Χίλια δυο πράγματα θα καταλάβουμε 
τις επόμενες εβδομάδες αυτής της αδυσώπητης 
καταστροφής. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει και 
επιβάλλεται να γίνουμε καλύτεροι για την αντιμετώπιση 
των όποιων κινδύνων ελλοχεύουν. Και πραγματικά οι 
κίνδυνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι….

Τέσσερεις εργάτες από την Αίγυπτο που έφτασαν στην 
Κύπρο για ένα καλύτερο μέλλον, δεν τα κατάφεραν και 
παγιδεύτηκαν στην πυρκαγιά βρίσκοντας έναν οικτρό 
θάνατο. Το επίπεδο της πυρόσβεσης στο τόπο μας παρά τα 

μύρια προβλήματα και την έλλειψη προσωπικού που 
υπάρχει είναι αρκετά ψηλό και το έδειξε και σε αυτή την 
καταστροφική πυρκαγιά. Με τη δράση του το προσωπικό 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφερε τα πιο κάτω:
1) Αρκετά σπίτια σώθηκαν από τη σωστή τοποθέτηση 
των οχημάτων μας και την έγκαιρη παρέμβαση του 
προσωπικού μας.
2) Κάποια από τα μέλη μας  δεν δίστασαν να δώσουν ότι 
έχουν και δεν έχουν και να ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή 
τους για να βοηθήσουν τους συνάνθρωπους μας που 
βρίσκονταν σε απόγνωση.
Ότι και αν έχει συμβεί πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη 
μέρα. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη όπως οι ποινές που 
επιβάλλονται σε ανθρώπους που δεν συμμορφώνονται 
με τους νόμους και γίνονται η αιτία να προκαλούνται 
τέτοιες καταστροφές να είναι αμείλικτες, για να 
αποτρέψουν όποιους δεν έχουν την ιδιά ευαισθησία 
και αγάπη γι΄ αυτό τον τόπο. Δεν αρνείται κανείς ότι η 
επόμενη μέρα ξημερώνει δύσκολη και χρειάζονται πολλές 
και συντονισμένες προσπάθειες για να ξαναχτίσουμε ότι 
χάσαμε. Αδιαμφισβήτητα υπάρχει η όρεξη, το πάθος και 
το όραμα και θα πετύχουμε!

Η Ευρώπη μας στηρίζει….. 
Δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μιλώντας στη Κοινότητα της 
Οράς, στη παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας, ως επίσης 
και της Διεύθυνσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του 
Τμήματος Δασών και μελών μας που έλαβαν μέρος στη 
κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην Ορεινή Λεμεσού και 
Λάρνακας.
«Με πολύ βαριά καρδιά άκουσα για τα τέσσερα άτομα που 
έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πυρκαγιές. Με 
συγκλόνισαν οι εικόνες της πυρκαγιάς, καταστρέφοντας 
τα πάντα στο δρόμο της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, 
εσάς τους πρώτους ανταποκριτές, τους πυροσβέστες, 
για το πραγματικά ηρωικό σας έργο. Σας χρωστάμε τόσα 
πολλά. Ακόμα και στις στιγμές της απόλυτης εξάντλησης, 
να θυμίσω σε όλους το ευγενές καθήκον που επιτελείτε.
Σήμερα, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση 
της έκτακτης ανάγκης της κρίσης. Αλλά θα είμαστε 
επίσης εδώ για να σας βοηθήσουμε να ανοικοδομήσετε, 
μακροπρόθεσμα. Μπορείτε να βασιστείτε στην Ευρώπη».
Αντλώντας δύναμη από αυτή την τοποθέτηση της 
Επιτρόπου, μπορούμε να δούμε την επόμενη μέρα με 
αισιοδοξία. Ξέρουμε ότι όσα κακά και να περάσουμε θα 
βρούμε τον τρόπο και την δύναμη να ξαναδημιουργήσουμε 
και να ξαναφτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. 
Βασικό όμως είναι να μην κάνουμε τα ίδια λάθη να μην 
αργούμε να υλοποιούμε σημαντικές αποφάσεις που αυτές 
θα μας ανοίξουν το δρόμο για την αντιμετώπιση των όποιων 
προκλήσεων προκύψουν. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και δεν 
επιτρέπεται ο εφησυχασμός!!!!!

Δεν είναι ούτε από τις φωτιές στην Φλώριδα αλλά ούτε 
και στην Ελλάδα. Δυστυχώς οι φωτογραφίες είναι από 
τον Αρακαπά και παρουσιάζουν την υπερπροσπάθεια 
των μελών μας να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες 
και δύσκολες καταστάσεις, που σε άλλες εποχές θα 
φαίνονταν σαν στιγμιότυπα από κινηματογραφικές 
ταινίες.

ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ…..
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Ευημερία Ζώων – Βασικές Ελευθερίες 

της Άντριας Λαγού 
Θετική εκπαιδεύτρια ζώων 

ταν αναφέρεται η λέξη ευημερία για τα ζώα εννοείται 
η καλή διαβίωση των ζώων και πιο συγκεκριμένα η 
διασφάλιση των σωματικών και ψυχικών αναγκών Ό

Ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχικά, νιώθω υποχρέωση μου, να εκφράσω τη χαρά και την 
ευγνωμοσύνη μου για τη δημιουργία της Αστυνομίας για τα ζώα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι 
πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα πολιτισμού που σκοπό έχει τη διαφύλαξη της ευημερίας του 

κάθε ζώου. 

τους. 
Η ευημερία που σχετίζεται με τα ζώα δεν είναι μια μοντέρνα 
ορολογία, ούτε κάτι που οι ζωόφιλοι έχουν εφεύρει 
πρόσφατα. Έχει μεγάλη ιστορία πίσω της και πολλές 
επιστημονικές μελέτες προς τεκμηρίωση όλων όσων θα 
ακολουθούσαν. 

Λίγα λόγια για τις βασικές ελευθερίες των ζώων

Το 1965 βρετανική κοινοβουλευτική έρευνα εστίασε το 
ενδιαφέρον της στην καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής. 
Πιο συγκεκριμένα στο δικαίωμα τους να μπορούν να έχουν 
ελευθερία κίνησης, να μπορούν δηλαδή να ξαπλώσουν, να 
σταθούν, να γυρίσουν. 
Το 1979 ο  καθηγητής John Webster ταράζει τα νερά και 
η Συμβουλευτική Επιτροπή αγροτικών ζώων κάνει άλμα, 
καταγράφοντας τις πέντε βασικές ελευθερίες των ζώων, 
προσπαθώντας να καλύψει, τόσο τις σωματικές, όσο και 
τις ψυχικές ανάγκες τους. 
Στην συνέχεια η Συμβουλευτική επιτροπή μετονομάστηκε 
σε Συμβούλιο Καλής Διαβίωσης Αγροτικών Ζώων. 

Το 1993 οι βασικές ελευθερίες των ζώων παίρνουν άλλη 
μορφή, αφού ενημερώθηκαν με επεξηγηματικούς όρους 
ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους. Το ίδιο έτος γίνονται 
μέρος της πολιτικής του RSPCA (Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals).
Οι πέντε βασικές ελευθερίες ήταν το πρώτο τεκμηριωμένο 
μοντέλο που αποτύπωσε τις βασικές πτυχές της καλής 
διαβίωσης των ζώων και ήταν ευρέως αποδεκτό. 
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Άμεση πρόσβαση σε φρέσκο καθαρό νερό.
Σωστή διατροφή για διατήρηση της υγείας

Κατάλληλο περιβάλλον (απουσία κλιματικού στρες)
Κατάλληλος χώρος στέγασης
Κατάλληλος χώρος ανάπαυσης

Πρόληψη για αποφυγή τραυματισμών και ασθενειών
Ταχεία διάγνωση
Άμεση θεραπεία

Διατροφική συμπεριφορά
Κινητική συμπεριφορά (δυνατότητα κίνησης και άλλων 
φυσιολογικών κινήσεων)
Κοινωνικές σχέσεις (με ζώα του ίδιου είδους ή και άλλα 
είδη εαν αυτό εκφράζει η φυσιολογική συμπεριφορά του 
συγκεκριμένου είδους)

Απουσία – αποφυγή ψυχικής οδύνης
Σωστή σχέση με τον άνθρωπο
Αποφυγή γεγονότων που προκαλούν φόβο

ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
FIVE FREEDOMS

ΑΝΑΓΚΕΣ
(επεξηγηματικοί όροι προς διερεύνηση)

1) Ελευθερία από την πείνα και δίψα

2) Ελευθερία από δυσφορία

3) Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό ή 
ασθένεια

4)Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής 
συμπεριφοράς

5) Ελευθερία από φόβο και αγωνία

Μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο πλαίσιο συνεχίζει να 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την εξέταση 
της καλής διαβίωσης των ζώων (όχι μόνο των ζώων 
εκτροφής). Συνοψίζει τα δικαιώματα των ζώων και μας 
παρέχει τη δυνατότητα της έναρξης μιας αντικειμενικής 
εξέτασης.
Στη συνέχεια, όπου κρίνεται απαραίτητο, η διερεύνηση 
προχωρεί με άλλα ισχυρά εργαλεία που έχουν ως στόχο τη 
σωστή τεκμηρίωση. 
Στην πραγματικότητα η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, 
μέτρων ή εργαλείων που αφορούν την ευημερία των ζώων, 
αντικατοπτρίζουν την παιδεία, την κουλτούρα, τον υγιή 
τρόπο σκέψης και τη σωστή συμπεριφορά. Αυτό είναι που 
πρέπει να καλλιεργήσουμε στην κοινωνία, στα παιδιά μας, 
ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι απαραίτητο να 
μάθουμε να σεβόμαστε κάθε πλάσμα που ζει και υπάρχει 
στον πλανήτη.
Σεβασμός στα ζώα δεν σημαίνει υιοθετώ όσα ζώα μπορώ 
και καταλήγω να κάνω συλλογή. Σεβασμός στα ζώα δεν 
σημαίνει υιοθετώ σκύλο και καταλήγει έγκλειστος στο κλουβί 
για ολόκληρη τη ζωή του. Σεβασμός στα ζώα δεν σημαίνει 

μόνο η προσφορά φαγητού. Ο σεβασμός στα ζώα είναι να 
κοιτάξουμε πιο βαθιά μέσα μας και να τους δώσουμε μια 
ισάξια θέση με τα παιδιά μας. Μπορούμε; Μπορούμε να 
κατανοήσουμε ότι οι ανάγκες των ζώων και κάθε έμβιου 
όντος είναι ίσες με τις δικές μας ανάγκες; Δεν είναι απλά 
ένας σκύλος, δεν είναι απλά ένας γάτος, δεν είναι απλά 
ένας ελέφαντας, μια αγελάδα, ένα γαϊδουρι, είναι ψυχούλες 
που πονάνε, φοβούνται, χαίρονται και έχουν το δικαίωμα 
να ζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε αυτό τον πλανήτη.
Η διασφάλιση της ευημερίας των ζώων δεν είναι απλά μια 
επιστήμη που στόχο έχει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των ζώων, αλλά είναι πολιτισμός, είναι σεβασμός, είναι 
ηθική, είναι αγάπη, είναι ευθύνη, είναι υποχρέωση όλων 
μας! 

H Άντρια Λαγού είναι:
Θετική εκπαιδεύτρια ζώων (Positive Animal Trainer) 

Ολιστική θεραπεύτρια ζώων (Animal Aromatherapist & 
Bach remedies)

Ερευνήτρια ευημερίας ζώων (Animal Cruelty Investigator)
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Requiem
Μίκη Θεοδωράκη
για τον

Του Αστ.3336 Μιχάλη Μιχαήλ
Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων 

Σχέσεων  και Κοινωνικής Ευθύνης
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Δεν ήταν μέρα Μαγιού, αλλά Σεπτέμβρη που μας 
μίσεψε ο Μίκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο μεγάλος 
συνθέτης. Ο παγκόσμιος Έλληνας. Που ακούστηκε 
και τραγουδήθηκε σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος 
που στο πρόσωπό του αποτυπώνεται όλη η 
σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Που το όνομα και η 
μουσική του έγιναν σύμβολο αντίστασης και αγώνα 
για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 
Η συνεισφορά του Μίκη Θεοδωράκη στον σύγχρονο 
ελληνικό πολιτισμό είναι τεράστια. Μέσω του έργου 
του κατάφερε να παντρέψει τη λαϊκή με τη συμφωνική 
μουσική και να βάλει την ποίηση στα χείλη όλων 
των Ελλήνων. Όχι μόνο την ελληνική ποίηση των 
Ρίτσου, Ελύτη, Σεφέρη, Λειβαδίτη και άλλων, αλλά 
και την ξένη αφού μελοποίησε ποιήματα των Πάμπλο 
Νερούδα, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, Μέρναρντ 
Μπίαμ και άλλων.
Η μουσική του και τα τραγούδια του ταξίδεψαν σε 
όλο τον κόσμο και τραγουδήθηκαν από θρύλους της 
παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως οι Beatles, η 
Τζόαν Μπάεζ, η Έντιθ Πιάφ, ο Αλ Μπάνο, η Μίλβα 
και πολλοί άλλοι.
Συνέθεσε μουσική για μεγάλες κινηματογραφικές 
ταινίες, όπως το «Σέρπικο» με τον Αλ Πατσίνο και το 
«Zorba the Greek» με τον Άντονι Κουίν, μέσα από το 
οποίο ξεπήδησε ίσως ο πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς, 
ελληνικός ρυθμός το «Συρτάκι».

Παράλληλα όμως ο Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε 
ενεργά παρόν σε όλες τις μεγάλες στιγμές της 
σύγχρονης Ελλάδας. Συμμετείχε σε μάχες κατά 
των κατακτητών και φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής. Εξορίστηκε στη Μακρόνησο, κατά 
τη διάρκεια του εμφυλίου. Ενώ μετά τη φυλάκισή 
του, στα χρόνια της Δικτατορίας, η Χούντα των 
Συνταγματαρχών, τον εκδίωξε από τη χώρα, για 
να βρει καταφύγιο στη Γαλλία. Απ’ εκεί μέσω της 
μουσικής του και όχι μόνο, συνεχίζει τον αγώνα. Τα 
τραγούδια του λογοκρίνονται και απαγορεύονται 
στην Ελλάδα. Γίνονται όμως σύμβολο αντίστασης και 
αγώνα κατά της Δικτατορίας και σύνθημα στα χείλη 
του ελληνικού λαού, των εργατών, των φοιτητών.
Με την μεταπολίτευση γυρίζει στην Ελλάδα. Συνεχίζει 
το έργο του και διοργανώνει συναυλίες για την 
ελευθερία. Εκλέγεται άλλες δύο φορές βουλευτής ( η 
πρώτη ήταν το 1964) και διορίζεται υπουργός. 
Για το έργο και τη δράση του ο Μίκης Θεοδωράκης 
έλαβε διάφορα βραβεία και διακρίσεις. Του 
απονεμήθηκε το Βραβείο Ειρήνης Λένιν, της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν δύο φορές υποψήφιος για 
βραβείο Grammy, ενώ υπήρξε και υποψήφιος για το 
Νόμπελ Ειρήνης.
Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε το πρωί της 2ας 
Σεπτεμβρίου, για το μεγάλο ταξίδι, αφήνοντας πίσω 
του ένα τεράστιο έργο. Παρακαταθήκη σε εμάς και τις 
επόμενες γενεές.       
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25η Νοεμβρίου 2021  -   Παγκόσμια Ημέρα για την  Εξάλειψη 
της Βίας κατά των Γυναικών 

της  Α/Αστ.4597, Κλειούς Δαμιανού, 
Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων 

Ευάλωτων Προσώπων

25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως η Διεθνής Μέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 
κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Η

Ηνωμένων Εθνών (17/12/1999). Ιστορικά ωστόσο, είχε ήδη 
σηματοδοτηθεί  από το 1981 όταν οι διάφορες γυναικείες 
οργανώσεις καθιέρωσαν τη μέρα αυτή εις μνήμη του 
βασανισμού και της δολοφονίας των τριών αδελφών 
Μιραμπάλ, με καταγωγή τη Δομινικανή Δημοκρατία,  στις 
25 Νοεμβρίου 1960, οι οποίες πολέμησαν ενάντια στον 
δικτάτορα, Ραφαέλ Τρουχίγιο.  
Με αφορμή την ημέρα αυτή, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και 
προσοχή, μέσα από το παρόν άρθρο, σε μια από τις εκφάνσεις 
της βίας κατά των γυναικών, που αποτελεί σήμερα, το επίκαιρο, 
αλλά και διαχρονικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας 
και υπογραμμίζεται από την Αστυνομία Κύπρου, ως μια από 
τις προτεραιότητές της για την πρόληψη, αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. 

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί πράξη βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, ενώ επιπρόσθετα η 
ενδοοικογενειακή βία, αποτελεί μια σκόπιμη πράξης βίας 
κατά ενός μέλους της οικογένειας από ένα άλλο μέλος της 
οικογένειας, η οποία παραβιάζει την αξιοπρέπεια και τα 
θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα του ατόμου.

Σύμφωνα με μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 19/11/2018, «η βία 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια 
πανδημία.  Είναι μια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, ένα σημάδι ντροπής για όλες μας τις 
κοινωνίες και ένα σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική, 
ισότιμη και αειφόρο ανάπτυξη». 
Χαρακτηριστικά επίσης είναι τα λόγια του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι: “Πρέπει να 
μιλάμε ανοιχτά για την έμφυλη βία για να βοηθήσουμε τα 
θύματα να σπάσουν τη σιωπή, να εκφράσουμε τη δέσμευσή 
μας για τη μη χρήση βίας και την ισότητα και κυρίως, να την 
εξαλείψουμε”.

Παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η  Ενδοοικογενειακή βία 

Η  βία κατά των γυναικών αποτελεί μια εκδήλωση των  
άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των 
ανδρών και μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν 
καθημερινά σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύουν ότι οι 
γυναίκες θύματα βίας, υπόκεινται σε κάθε μορφής βία 
(ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, 
αναγκαστικός γάμος, εγκλήματα που διαπράττονται στο 
όνομα της επονομαζόμενης «τιμής» και ακρωτηριασμό 
των γεννητικών οργάνων). Κατ’ επέκταση, όσον αφορά  
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την ενδοοικογενειακή βία, αποτελεί καταστρατήγηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύμφωνα με τις διεθνείς 
καταγραφές τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες.
Αναμφίβολα,  η ενδοοικογενειακή βία, δυνατόν να θεωρείται 
ένα «αθέατο ή αφανές» έγκλημα, το οποίο συμβαίνει στην 
σφαίρα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόμου 
όπου δύσκολα μπορεί να αναγνωρισθεί ή ανακοινωθεί μέσα 
στο στενό περιβάλλον των θυμάτων. Οι εγκληματικές αυτές 
πράξεις (άσκηση σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, 
οικονομικής βίας του ενός συζύγου/συμβίου  απέναντι στον 
άλλο, επιθέσεις και κακοποίηση παιδιών, κ.λπ), αποτελούν 
όλα σοβαρά αδικήματα τα οποία διώκονται ποινικά 
(*βλ. επίσης το αρ.5, Ν.115(ι)/2021, Πίνακας Ποινικών 
Αδικημάτων του Κεφ.154).

Σύμφωνα  με διεθνείς έρευνες, η βία στην οικογένεια, 
συνήθως, τείνει να είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
με  3 στάδια: 
• Το στάδιο όπου αρχίζει να δημιουργείται η ένταση 
(κάθε μικρό πράγμα που ενοχλεί τον θύτη και δημιουργεί 
θυμό)
• Το στάδιο της άσκησης βίας (σε αυτό το στάδιο 
συνήθως τα θύματα καλούν τις Αρχές για βοήθεια)
• Το στάδιο του ‘μήνα του μέλιτος’ (μετά την άσκηση 
της βίας, ο θύτης/δράστης, γίνεται άλλο πρόσωπο, 
απολογείται για τις πράξεις του και πείθει ότι ήταν ένα 
μεμονωμένο περιστατικό που δεν θα ξανασυμβεί).

Αυτά τα στάδια μπορεί να διαρκούν για πολλά χρόνια και 
πολλές φορές η βία αρχίζει με την πάροδο του χρόνου, να 
μετατρέπεται από τον θύτη σε πιο έντονη και  βάναυση, που 
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο του θύματος. 
Ειρήσθω εν παρόδω, επισημαίνεται ενδεικτικά, ότι ο όρος 
που τείνει να εμφανίζεται συχνά τον τελευταίο καιρό, είναι 
ο όρος «γυναικοκτονία», ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν 
αποτελεί στην κυπριακή έννομη τάξη ένα νομικό όρο στο 
παρόν στάδιο, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα προς μελέτη 
σε σχέση με τα αδικήματα βίας κατά των γυναικών. 
Επίσης, η αυξανόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπόθεση  Kontrovà 
v. Slovakia 31 May 2007, που αφορούσε παραβίαση του 
δικαιώματος στη ζωή, άρθρο 2 της ΕΣΔΑ), αποδεικνύει 
ότι η βία κατά γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία είναι 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στην Κύπρο, σε σχέση με όλα τα αδικήματα Βίας στην 
Οικογένεια και Βίας κατά Γυναικών/Ενδοοικογενειακής 
Βίας, τυγχάνουν εφαρμογής οι πιο κάτω νομοθεσίες:
• ο περί  Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 
Θυμάτων) Νόμος του 2000 (Ν. 119 (Ι)/2000), ο οποίος 
τυγχάνει εφαρμογής στις υποθέσεις και περιστατικά βίας 
στην οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων. 
• ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά 
των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί 

Επιπρόσθετα, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κάθε πολίτη (Μέρος 2 του Κυπριακού Συντάγματος):  
• Σύμφωνα με το  άρθρο 7,  κάθε πολίτης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έχει δικαίωμα στη ζωή και  στη σωματική του 
ακεραιότητα,
• Σύμφωνα με το  άρθρο 11, έχει δικαίωμα στην ελευθερία 
και προσωπική ασφάλεια, 
• Σύμφωνα με το άρθρο 15, έχει το δικαίωμα απόλαυσης και 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί η 
Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων 
Προσώπων (Υ.Δ.Υ.Ε.Π.) του Τμήματος Καταπολέμησης 
Εγκλήματος, σε σχέση με τα περιστατικά καταγγελιών 
ενδοοικογενειακής βίας για τη χρονική περίοδο 2015 -2020, 
σημειώνεται ότι υπήρξε μια αυξητική τάση κατά το 2020.  
Η Βοηθός Διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης 
Εγκλήματος - Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων 
Ευάλωτων Προσώπων, Αστυνόμος Β’, κ. Κυριακή 
Λαμπριανίδου, αναφέρει ότι «τα στατιστικά στοιχεία και 
οι μορφές βίας κατέδειξαν, κατά τον Ιανουάριο του 2020, 
ότι υπήρχε αύξηση στις καταγγελίες πριν από την περίοδο 
επιβολής των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας».

Συγκεκριμένα, σημειώνονται οι εξής καταγραφές 
από το 2018 μέχρι το 2020, σε σχέση με τα 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας:
• Κατά το έτος 2018, σύνολο 947.
• Κατά το έτος 2019, σύνολο 1161.
• Κατά το έτος 2020, σύνολο 1832.

Επίσης, όσον αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας, κατά φύλο των θυμάτων, τα στοιχεία είναι τα εξής:  
• Κατά το έτος 2018, το σύνολο των θυμάτων βίας ήταν 
1024, από τα οποία το ποσοστό κατά φύλο ήταν  34% - 
άνδρες/αγόρια και  66%  γυναίκες/κορίτσια θύματα. 
• Κατά το έτος 2019, το σύνολο ήταν 1256, από τα οποία 
το  28% ήταν άνδρες/αγόρια και το 72% ήταν γυναίκες/
κορίτσια. 
• Κατά το έτος 2020, το σύνολο ήταν 1968, από τα οποία 
το 23% ήταν άνδρες/αγόρια και το 77% ήταν γυναίκες/
κορίτσια.
• Κατά το έτος 2021 έχουν καταγραφεί μέχρι τον Νοέμβριο 
2021, συνολικά 1374 περιστατικά βίας.

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 (Ν. 115(Ι)/2021),  ο 
οποίος θέτει το νομικό πλαίσιο για την προστασία των 
γυναικών και κοριτσιών από κάθε μορφής βία (ο πρόσφατα 
ψηφισθείς νόμος και δημοσιευθείς στις 13 Μαϊου 2021)
• ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και 
Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021 (Ν. 
114(Ι)/2021)  (επίσης πρόσφατα ψηφισθείς και δημοσιευθείς  
νόμος στις 13 Μαϊου 2021).
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Ωστόσο πολλές φορές οι αριθμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στην πραγματικότητα, αν λάβουμε υπόψη ότι 
πολλά από τα περιστατικά βίας δεν έχουν καταγγελθεί στην 
Αστυνομία και   όπως ενδεικτικά αναφέρει η Υπεύθυνη 
του Κλάδου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια, 
Υπαστυνόμος κ. Εύη Νικολάου, της Υ.Δ.Υ.Ε.Π.  «η βία 
στην οικογένεια είναι ένα από τα εγκλήματα που η έκταση 
τους δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια και οι έρευνες 
δείχνουν ότι τα στατιστικά στοιχεία αποδίδουν ένα μέρος 
του προβλήματος, καθότι υπάρχει διστακτικότητα στην 
καταγγελία από τα θύματα για διάφορους λόγους, άρα 
υπάρχει ένας μεγάλος σκοτεινός αριθμός για τα αδικήματα 
αυτά».

Παρά τους οποιουσδήποτε  δισταγμούς των θυμάτων 
να αποταθούν στις Αρχές, με το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο, υπάρχουν περισσότεροι μηχανισμοί και δομές 
στήριξης για την καταπολέμηση των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας. 
Χαρακτηριστικά, σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι 
σύμφωνα με σχετική αναφορά του Αρχηγού Αστυνομίας 
κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου, σε εγκύκλιο  του, ημερομηνίας 
18 Αυγούστου 2021, «η άμεση διερεύνηση τέτοιας φύσεως 
υποθέσεων και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε κάθε 
υπόθεση με την χρήση του σχετικού πρωτοκόλλου, που 
αποσκοπεί στην λήψη των ανάλογων προστατευτικών 
μέτρων, συνιστούν τα θεμέλια για την αποτελεσματική 
διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Αστυνομίας».
Ακόμη, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Βοηθό Διευθύντρια 
της Υ.Δ.Υ.Ε.Π. κα. Λαμπριανίδου, μετά το έτος 2018,  η 
αύξηση στις καταγγελίες, ίσως απορρέει από το γεγονός ότι 
«η Αστυνομία έκανε άνοιγμα προς την κοινωνία και κάλεσε 
τα θύματα να μιλήσουν και να καταγγείλουν», ως επίσης 
ότι «δεν σημαίνει ότι επειδή αυξήθηκαν οι καταγγελίες 
αυξήθηκε και το πραγματικό πρόβλημα. Σίγουρα, σιγά σιγά 
ανεβαίνουν οι αριθμοί γιατί ως επί το πλείστον, τα θύματα 
που έρχονται να καταγγείλουν είχαν ήδη βιώματα». 

Σε αυτό το πλαίσιο,  η Αστυνομία Κύπρου έχει προβεί 
σε σημαντικά βήματα για αντιμετώπιση του φαινομένου.  
Συγκεκριμένα,  έχει δημιουργηθεί κατόπιν ορισμού 
και σύστασης από τον Αρχηγό Αστυνομίας, η νέα 
Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων 
Προσώπων (Υ.Δ.Υ.Ε.Π.), η οποία  δραστηριοποιείται σε 
όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις  με σκοπό την καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας. 
Παράλληλα, διατηρεί την τηλεφωνική γραμμή 22-808442, 
η οποία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 07.00-14.30 και στην οποία 
λαμβάνονται κλήσεις από πολίτες, για να αναφέρουν 
οποιοδήποτε περιστατικό βίας. 
Επιπρόσθετα, έχουν λειτουργήσει τα Επαρχιακά Κλιμάκια 
Διερεύνησης Υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια, τα οποία 
επιλαμβάνονται και διερευνούν περιστατικά βίας στην 
οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με 
την Υπαστυνόμο κ. Νικολάου της Υ.Δ.Υ.Ε.Π., «με την 
δημιουργία των Κλιμακίων, η Αστυνομία ενισχύει την φωνή 
των θυμάτων. Απώτερος στόχος μας, είναι μέσα από την 
εξειδίκευση των μελών μας και τον επαγγελματισμό τους, 
να αυξήσουμε το επίπεδο της εμπιστοσύνης των θυμάτων 
προς την Αστυνομία».
Εντούτοις, δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι υπάρχει 
πάντοτε η αναγκαιότητα συνεργασίας και συν-διαχείρισης 
των εν θέματι περιστατικών, με άλλες συναρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς του κράτους αλλά και ΜΚΟ.  
Συμπερασματικά, η βία κατά των γυναικών και ειδικότερα, 
η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν ένα ειδεχθές έγκλημα 
στη σύγχρονη κοινωνία και  είναι σημαντικό να γνωρίζουν 
τα θύματα ότι μπορούν να αποταθούν στις Αρχές για 
καταγγελία, καλώντας στο 199 ή 112 για άμεση επέμβαση,  
στο 1460 – Γραμμή του Πολίτη, στον Αστυνομικό Σταθμό 
της περιοχής που διαμένουν, στα Επαρχιακά Κλιμάκια 
Βίας στην Οικογένεια και επιπρόσθετα μπορούν να 
επικοινωνήσουν στην τηλεφωνική γραμμή  22808442 της 
Υ.Δ.Υ.Ε.Π., στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Πηγές
1. 25 Νοεμβρίου-Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη 
της Βίας κατά των Γυναικών, διαθέσιμο στον 
διαδικτυακό τόπο: 
https://unric.org/el/2νοεμβρίου
2. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,  
Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011, διαθέσιμο στον 
διαδικτυακό τόπο: https://rm.coe.int/1680462536      
3. Βασίλης Γατσάς, Βία κατά των Γυναικών, 
Εκδόσεις Καλοκάθη: 2006, σ.31.  
4. Walker & Browne, 1985 
5. Βασίλης Γατσάς, Βία κατά των Γυναικών, 
Εκδόσεις Καλοκάθη: 2006, σ.σ.37-38

Προτεραιότητες  της Αστυνομίας

Βάσει έρευνας, πιο κάτω παρατίθενται οι αιτιάσεις 
των θυμάτων: 
1. Φόβος ότι ο σύζυγος/σύμβιος της θα την 
εκδικηθεί
2. Είναι οικονομικά εξαρτώμενη του
3. Λυπάται να τον εγκαταλείψει 
4. Είναι ψυχολογικά εξαρτώμενη του
5. Αισθάνεται ένοχη και υπεύθυνη για τις πράξεις 
του 
6. Διατηρεί την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή 
εκείνος θα σταματήσει να της συμπεριφέρεται 
βίαια. 



35

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Τεύχος 2/2021



36 Αστυνομικά Χρονικά

Συμμετοχή Μελών της Αστυνομίας Κύπρου, 
στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 

Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης, της Ελληνικής Αστυνομίας

της Α/Λοχίας 281 Δώρας Νικάνδρου 
Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ

εταξύ των ημερομηνιών 25/01/2021 – 28/05/2021, 
πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση του Τμή-
ματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυ-Μ

παστυνόμων (ΤΕΜΑ), της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης, στην οποία συμμετείχαν 31 
Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας και τέσσερεις 
Α/Λοχίες της Αστυνομίας Κύπρου, οι Α/Λοχίας 192 
Ιωάννης Μουσικός (Α.Δ.Ε. Λεμεσού), Α/Λοχίας 281 Δώρα 
Νικάνδρου (Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.), Α/Λοχίας 1028 Μάριος Σάββα 
(Δ.Ε.Π.Ε.&Ε.) και Α/Λοχίας 1833 Ιωάννης Χριστοδούλου 
(Α.Δ.Ε. Πάφου).

Η εκπαίδευση, από τις 25/01/2021 μέχρι και τις 
14/05/2021, γινόταν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης 
(μέσω Webex, λόγω πανδημίας), με τα μαθήματα να 
πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 0800 μέχρι 
τις 1400. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάστηκαν 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, για τη 
διεξαγωγή των γραπτών τελικών εξετάσεων (με φυσική 
παρουσία) και στην τελετή ορκωμοσίας και αποφοίτησης, 
από τις 17/05/2021 μέχρι τις 28/05/2021.

Όλες οι διαλέξεις πραγματοποιούνταν από 
διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, 

εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και 
Ανώτερους Αξιωματικούς της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Συνολικά, η εκπαίδευση 
αποτελείτο από 486 διδακτικές περιόδους, που 

αντιστοιχούν σε 81 ημέρες.

H εκπαίδευση, περιλάμβανε και επτά, μη 
εξεταζόμενες, θεματικές ενότητες, ως ακολούθως: 
(1) Στοιχεία Ιδιωτικού Δίκαιου
(2) Θέματα Κρατικής Ασφάλειας 
(3) Θέματα Πολιτικής Άμυνας
(4) Θέματα Πληροφορικής
(5) Ειδικοί  Ποινικοί  Νόμοι
(6) Διοικητικές Εξετάσεις 
(7) Στοιχεία Δημόσιου Δικαίου
        α/ Συνταγματικό Δίκαιο 
        β/ Διοικητικό Δίκαιο
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Παρά τις διαφορές που υπάρχουν, ανάμεσα στα 
Συστήματα Ποινικής Δικαιοσύνης Κύπρου και Ελλάδας, 
οι εκπαιδευόμενοι, αποκόμισαν τεράστια οφέλη σε ότι 
αφορά την ευρύτητα των γνώσεων τους, σε σχέση με 
το Ελληνικό Ποινικό Σύστημα, τη Δικαστική Διαδικασία, 
τον Ποινικό Κώδικα, τις αστυνομικές πρακτικές και πιο 
γενικά τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αυτό, αναμφίβολα συνδράμει στην ενδυνάμωση και 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αστυνομιών. 
Επιπρόσθετα, πολύτιμες είναι και οι γνώσεις που 
αποκομίστηκαν, σε θέματα κοινού αστυνομικού 
ενδιαφέροντος όπως είναι η εγκληματολογία, η διοίκηση 
προσωπικού και η ιατροδικαστική.
Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι η παρουσία, αλλά και η 
φιλοξενία, των μελών της Αστυνομίας Κύπρου, στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, ήταν καθόλα άψογη! 
Παρά το γεγονός ότι, η αρχική γνωριμία 35 ανθρώπων, 
είχε γίνει όταν ο καθένας βρισκόταν στο σπίτι ή στο 
γραφείο του, αυτό, δεν τους εμπόδισε από το να φτιάξουν 
μια ζεστή ατμόσφαιρα, από την πρώτη μέρα συνάντησής 
τους στη Σχολή. Η γνωριμία με συναδέλφους, από 
πολλές περιοχές της Ελλάδας, δημιούργησε μία όμορφη 
παρέα, η οποία για δύο εβδομάδες, λειτουργούσε ως μία 
οικογένεια. 

Η εκπαίδευση, αποτελείτο από επτά εξεταζόμενες 
θεματικές ενότητες, ως ακολούθως: 
(1) Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου
(2) Θέματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου &  
     Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων
(3) Θέματα Εγκληματολογίας & Ανακριτικής
(4) Θέματα Ιατροδικαστικής
(5) Θέματα Διοίκησης Προσωπικού
(6) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας
     α. Αντιμετώπιση εγκλήματος (πρόληψη –  
         καταστολή)
β. Εξερεύνηση σκηνής εγκλήματος
γ. Θέματα Ναρκωτικών
δ. Θέματα Διεθνούς Αστυνομικής  
    Συνεργασίας 
(7) Θέματα Αστυνομίας Τάξης
    α. Θέματα πεζής & εποχούμενης   
        αστυνόμευσης - Λειτουργία  
        Αστυνομικού Τμήματος 
    β. Γενικά περί Συναθροίσεων -  
        Συγκεντρώσεων κ.λπ.        
        Εκδηλώσεων. Λήψη μέτρων Τάξης.
     γ. Θέματα Τροχαίας
     δ. Θέματα διαχείρισης κρίσεων.  
         Διαπραγματεύσεις - Ομηρίες
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Νέες επιτυχίες της Αστυνομίας Κύπρου
Τους τελευταίους μήνες η Αστυνομία Κύπρου με τη μεθοδική δράση των μελών της, σημείωσε μια 
σειρά από επιτυχίες όσον αφορά στη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών και την κατάσχεση μεγάλων 
ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, στην καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, 
στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων και στη σύλληψη υπόπτων προσώπων για διάφορες 
σοβαρές υποθέσεις. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

το πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων και πληροφοριών, 
μέλη της Υ.ΚΑ.Ν., του ΤΑΕ Λεμεσού, της Υπηρεσίας 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και του Κλάδου 

Επιμέλεια Λοχ.3269 Ελένης Κωνσταντίνου 
Κλάδος Επικοινωνίας – Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, 

Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης

Σ

Σ την κατάσχεση 23 κιλών κάνναβης προχώρησαν 
στις 14 Αυγούστου, 2021 τα μέλη της Αστυνομίας. 

Η ποσότητα κάνναβης, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο των 
αποσκευών 25χρονου, ο οποίος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο 
Πάφου, προερχόμενος από την Ελλάδα. Ο 25χρονος 
συνελήφθηκε και τέθηκε υπό κράτηση. 
Εξάλλου, στα τέλη του περασμένου Μαΐου, τα μέλη της 
Υ.ΚΑ.Ν. και του Τμήματος Τελωνείων σταμάτησαν την 
εισαγωγή νέας μεγάλης ποσότητας κάνναβης στην Κύπρο, 
όταν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας εντοπίστηκαν στην κατοχή 
48χρονης και κατασχέθηκαν 26 νάιλον συσκευασίες, που 
περιείχαν κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 333 γραμμαρίων 
περίπου. Η 48χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων. 
Επίσης, στα τέλη του περασμένου Απριλίου,2021, η 
Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 
30 και 26 ετών, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Σε έλεγχο 
που έγινε στην αποσκευή της 30χρονης, εντοπίστηκαν 
και κατασχέθηκαν 20 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 
κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 10,808 κιλών, ενώ 
σε έλεγχο που έγινε στην αποσκευή της 26χρονης, 
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 νάιλον συσκευασίες 
που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5,839 
κιλών.
Εξάλλου, στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε στις 
4 του περασμένου Ιουλίου, 2021, η Υ.ΚΑ.Ν. Σε συνεργασία 
με μέλη του Τμήματος Τελωνείων του Αεροδρομίου 
Λάρνακας, ανέκοψαν για έλεγχο δύο πρόσωπα ηλικίας 32 
και 41 ετών, τα οποία αφίχθηκαν από το εξωτερικό. Κατά 
τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 
στην αποσκευή του 32χρονου, 22 νάιλον συσκευασίες που 
περιείχαν συνολικά 14 κιλά και 470 γραμμάρια κάνναβη. 

Σκύλων, διενήργησαν στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, 
2021, συντονισμένες επιχειρήσεις και έρευνες σε 
υποστατικά, οικίες και οχήματα στη Λεμεσό, κατά τις οποίες 
συνελήφθησαν τρία πρόσωπα. Συγκεκριμένα, στην αυλή 
της οικίας 33χρονου, εντοπίστηκε θαμμένο ένα πιστόλι, 
128 πλήρη φυσίγγια και 35 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης. 
Στην οικία 27χρονου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια σε ειδικά 
διαμορφωμένη ξύλινη κατασκευή, ενώ στην οικία δεύτερου 
27χρονου, εντοπίστηκε μεθαμφεταμίνη βάρους ενάμισι 
κιλού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Επίσης στην αποσκευή του 41χρονου, εντοπίστηκαν 8 
νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού 
βάρους 13 κιλών και 39 γραμμαρίων και συνελήφθησαν 
και οι δύο για αυτόφωρα αδικήματα. Επίσης, συνελήφθη 
47χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν το πρόσωπο το οποίο 
θα παραλάμβανε τα ναρκωτικά.
Επιπρόσθετα, στα τέλη του περασμένου Μαΐου, 2021, 
σε έρευνα που έγινε στο όχημά 44χρονου, ανευρέθηκε 
ποσότητα κάνναβης, βάρους ενός κιλού και 140 γραμμαρίων, 
ενώ στην οικία του στη Λεμεσό εντοπίστηκε από μέλη της 
Υ.ΚΑ.Ν ειδικά διαρρυθμισμένο θερμοκήπιο εσωτερικού 
χώρου, με εγκατεστημένα συστήματα ειδικού φωτισμού και 
εξαερισμού, καθώς επίσης και 22 υπό καλλιέργεια φυτά 
κάνναβης, ύψους 14 - 20 εκ.. Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε και 
κατασχέθηκε νέα μεγάλη ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής 
ύλης κάνναβης, βάρους 12 κιλών και 300 γραμμαρίων, 
καθώς και μεγάλος αριθμός τεκμηρίων.

Κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων 
ναρκωτικών ουσιών και σύλληψη εμπόρων 
ναρκωτικών

Σύλληψη τριών προσώπων για κατοχή 
πιστολιών, ναρκωτικών και μεγάλου 
χρηματικού ποσού

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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τις 8 του περασμένου Ιουλίου, 2021, στο πλαίσιο 
επιχείρησης της Αστυνομίας στην επαρχία 
Αμμοχώστου, διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες 

50χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
πιστόλι, 161 φυσίγγια πιστολιού, ένα κυνηγετικό όπλο 
με κομμένη κάννη, ποσότητα κάνναβης, μεγάλος αριθμός 
εκρηκτικών υλών, όπως φωτοβολίδες, κροτίδες και 
καπνογόνα, 3,510 πακέτα αδασμολόγητων τσιγάρων και 
161 πακέτα αδασμολόγητου καπνού,10 δίκτυα παγίδευσης 
άγριων πτηνών και θηραμάτων, τρεις συσκευές 
αναπαραγωγής μιμητικών φωνών άγριων πτηνών, 20 
κατεψυγμένα άγρια πτηνά, έξι ζωντανοί λαγοί, μια συσκευή 
εκτόξευσης επιβλαβών αερίων και ένα ζεύγος χειροπέδων. 

Σ
Σύλληψη 50χρονου - Κατασχέθηκαν 
όπλα, εκρηκτικές ύλες, ναρκωτικά και 
αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα

υνελήφθησαν στις 20 του περασμένου Μαΐου, 
2021 πέντε πρόσωπα στην Πάφο, στο πλαίσιο 
συντονισμένης επιχείρησης μελών της Αστυνομίας, 

μετά από αίτημα συγκεκριμένης χώρας για έκδοσή τους.
Κατά την επιχείρηση διεξήχθηκαν έρευνες, με δικαστικά 
εντάλματα σε οικίες υποστατικά και οχήματα των 
συγκεκριμένων προσώπων, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν 
τεκμήρια που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, 
καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Σ
Συνελήφθησαν από την Αστυνομία πέντε 
πρόσωπα εκζητούμενα από χώρα του 
εξωτερικού

εγάλη ποσότητα καταλυτών αυτοκινήτων, που 
φαίνονται να είναι κλοπιμαίοι, εντόπισε και 
κατάσχεσε, στις 21 του περασμένου Μαΐου, 

2021 στη Λάρνακα, η Αστυνομία και συνελήφθη δυνάμει 
δικαστικού εντάλματος, ο 48χρονος ιδιοκτήτης της 
αποθήκης στην οποία εντοπίστηκαν. Συγκεκριμένα, εντός 
της αποθήκης εντοπίστηκαν μέσα σε μεγάλες σακούλες, 
γύρω στους 2000 καταλύτες διαφόρων αυτοκινήτων, η αξία 
των οποίων υπολογίζεται περί τις €200,000.

Μ
Ανευρέθηκαν 2,000 καταλύτες αυτοκινήτων 
- Συνελήφθη ο 48χρονος ιδιοκτήτης της 
αποθήκης την εξιχνίαση 16 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών 

που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, προχώρησε η 
Αστυνομία στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, 2021, 

μετά τη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 30 και 41 ετών, 
καθώς και τον εντοπισμό κλοπιμαίας περιουσίας. Έντεκα 
από τις διαρρήξεις και κλοπές διαπράχθηκαν τη φετινή 
χρονιά, δύο διαπράχθηκαν το 2020, και τρεις διαρρήξεις 
διαπράχθηκαν το 2017, το 2018 και το 2019.

Σ
Εξιχνιάστηκαν 16 υποθέσεις διαρρήξεων και 
κλοπών στη Λεμεσό

ετά τη σύλληψη 27χρονου στα τέλη του περασμένου 
Ιουνίου, 2021, η Αστυνομία εξιχνίασε τουλάχιστον 
15 υποθέσεις διαρρήξεων κτιρίων και κλοπών 

αυτοκινήτων, που διαπράχθηκαν στην Πάφο και στη 
Λεμεσό. Ο 27χρονος φέρεται να συνδέεται με τη διάπραξη 
τεσσάρων συνολικά διαρρήξεων κτιρίων και κατοικίας στην 
Πάφο, καθώς και με την κλοπή έντεκα αυτοκινήτων, από τα 
οποία τα έξι στην Πάφο και τα πέντε στη Λεμεσό.

Μ
Εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις διαρρήξεων 
κτιρίων και κλοπών αυτοκινήτων σε Πάφο 
και Λεμεσό

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Επιμέλεια Λοχ.3269 Ελένης Κωνσταντίνου 

Κλάδος Επικοινωνίας – Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, 
Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης

H Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα 
Στέφη Δράκου επισκέφτηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, 
το Αρχηγείο Αστυνομίας και είχε την πρώτη 

εθιμοτυπική συνάντησή της με Αστυνομικούς Διευθυντές, 
Διοικητές και Διευθυντές Τμημάτων. 
Μεταξύ άλλων, η κα Δράκου ενημέρωσε για τους στόχους 
του Υπουργείου της και άκουσε τις θέσεις και απόψεις των 
επικεφαλής της Αστυνομίας. Παράλληλα, συνεχάρη τα 
μέλη της Δύναμης για το δύσκολο και σημαντικό έργο που 
επιτελούν. 
Από πλευράς του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος 
Παπαθεοδώρου ανέφερε ότι παρά τις πολλαπλές 
προκλήσεις και δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Αστυνομία, 
προχωρεί στην υλοποίηση έργων που αφορούν εσωτερικά 
και εξωτερικά ζητήματα της Δύναμης, καθορίζοντας τις 
προτεραιότητες και το σχεδιασμό των δράσεων της, 
βασιζόμενη στην κυβερνητική πολιτική, ούτως ώστε να 
προβεί σε όλες τις δέουσες αλλαγές και καινοτομίες. 
Η Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας 
συμφώνησαν ότι η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας είναι 
κοινός στόχος και ότι θα συμβάλει τα μέγιστα ώστε να 
καταστεί η Αστυνομία ένας πραγματικά σύγχρονος και 
παραγωγικός οργανισμός. 

ραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου, 2021 στο 
Αρχηγείο Αστυνομίας, συνάντηση μεταξύ του 
Αρχηγού Αστυνομίας κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου Π

και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου, με σκοπό τη συζήτηση του 
τρόπου ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και 
Υφυπουργείου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης ο 
καταρτισμός ενός στρατηγικού πλάνου, για ψηφιοποίηση 
πολλών διαδικασιών που διεκπεραιώνει μέχρι στιγμής 
η Αστυνομία με φυσική επαφή. Η όλη προσπάθεια 
θα γίνεται παράλληλα με τις υπόλοιπες ενέργειες που 
πραγματοποιούνται με σκοπό την αναδιοργάνωση της 
Αστυνομίας Κύπρου και στο πλαίσιο των προτάσεων που 
έχουν υποβληθεί για την Αστυνομία, στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας με τον 
Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής 

Σε μια σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 
11 του περασμένου Ιουνίου, 2021, στην Αστυνομική 
Ακαδημία Κύπρου, βραβεύθηκαν συνολικά δέκα 

διακριθέντα μέλη της Αστυνομίας. Στο χαιρετισμό του ο 
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου τόνισε πως 
ένας Αστυνομικός Οργανισμός για να είναι πετυχημένος θα 
πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής και 
μεταρρύθμισης, με στόχο την αύξηση της απόδοσης, αλλά 
και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δίδεται σημαίνουσα 
βαρύτητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής της 
Α.Α.Κ. συνεχάρη με τη σειρά του τα διακριθέντα μέλη.

Σ
Τελετή βράβευσης μελών της Αστυνομίας

. . . . . . . . . . . . . . . . 
τις 19 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε φιλοφρονητική 
συνάντηση μελών της Αστυνομίας Κύπρου, που είναι 
αποσπασμένα στην EUROPOL, με την Εκτελεστική Σ

Διευθύντρια της EUROPOL, κα Catherine De Bolle, 
στην έδρα του οργανισμού στην Χάγη. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν, η Υπαστυνόμος Μαρία Χαραλάμπους, 
αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας της Κύπρου στην 
EUROPOL και ο Αστυφύλακας 3553 Κώστας Ανδρέου, του 
Γραφείου Αξιωματικών Συνδέσμων Κύπρου. 
Στην κα De Bolle προσφέρθηκε αναμνηστικό δώρο 
(αντίγραφο Καράβι της Κερύνειας), το οποίο απέστειλε ο 
Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου, κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου 
και της μεταφέρθηκαν οι ευχαριστίες του, για την 
υποστήριξη που προσφέρει η EUROPOL στις Κυπριακές 
Αστυνομικές Αρχές. Η κα De Bolle με τη σειρά της, εξέφρασε 
τις ευχαριστίες της προς τον Αρχηγό Αστυνομίας και 
σημείωσε ότι η EUROPOL θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό 
της Κύπρου για υποστήριξη των Μονάδων Επιβολής του 
Νόμου στις επιχειρησιακές τους ανάγκες. 

Συνάντηση μελών της Αστυνομίας Κύπρου  
που Υπηρετούν στην EUROPOL  με την 
Εκτελεστική Διευθύντρια EUROPOL, κα 
Catherine De Bolle

Επίσκεψη της Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης στο Αρχηγείο Αστυνομίας

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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τις 24 Ιουνίου 2021, προτάθηκε η υποψηφιότητά του 
Αστυνόμου Β΄ Στέλιου Σεργίδη, Υποδιοικητή Δ΄ της 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, για τρίτη 

συνεχή φορά  στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΤΕΠΝ). Κατά τη 
μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε ο κ. Σεργίδης 
επανεκλέγηκε ομόφωνα με 30 ψήφους. Η νέα θητεία του θα 
διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2024

Σ
Τιμητική διάκριση για την Αστυνομία 
Κύπρου

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 «Olympus Mythical Trail», αποτελεί μια αγωνιστική 
δοκιμασία ορεινής υπεραντοχής, που έχει σε 
μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά υποστηριζόμενης 

προσπάθειας με ψηλό επίπεδο δυσκολίας και με έντονο 
τον ορειβατικό χαρακτήρα. Στη διοργάνωση που διεξήχθη 
στην Ελλάδα στις 3 και 4 Ιουλίου 2021, έλαβε μέρος ο 
Αρχιπυροσβέστης Ανδρέας Τζιακούρης, ο οποίος ανάμεσα 
σε 129 αθλητές από 15 χώρες, κατέλαβε την 4η θέση 
με χρόνο 18:08:37. Του ευχόμαστε ακόμα μεγαλύτερες 
επιτυχίες στο μέλλον!

O Αρχιπυροσβέστης Α. Τζιακούρης κατέλαβε 
την 4η θέση στο «Olympus Mythical Trail» 

έσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα τα μέλη 
της Αστυνομίας αποχαιρέτησαν πέντε Ανώτερους 
Αστυνόμους, οι οποίοι αναχώρησαν πρόσφατα 

από τις τάξεις της Αστυνομίας με προαφυπηρετική άδεια. 
Πρόκειται για τους Ανώτερους Αστυνόμους, Παντελή 
Πολυβίου της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 
Σπύρο Σπύρου της Διεύθυνσης Επαγγελματικών 
Πρωτοτύπων, Επιθεωρήσεως και Ελέγχου, Γιαννάκη 
Χαραλάμπους τέως Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας, 
Νίκο Σοφοκλέους τέως Διοικητή Λιμενικής και Ναυτικής 
Αστυνομίας και Νίκο Πενταρά τέως Αστυνομικό Διευθυντή 
Πάφου. Πρόκειται για πέντε άξια μέλη της Αστυνομίας, τα 
οποία πιστά στον όρκο που έδωσαν, εργάστηκαν με ζήλο, 
εντιμότητα και αποφασιστικότητα κατά την μακρόχρονη και 
ευδόκιμη τους υπηρεσία. Εμείς τους ευχόμαστε πάνω απ’ 
όλα υγεία και κάθε καλό σε προσωπικό και οικογενειακό 
επίπεδο.

Μ
Αφυπηρετήσεις ανώτερων αξιωματικών της 
Αστυνομίας

θελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε η Αστυνομία, 
στις 29 του περασμένου Απριλίου, 2021, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, με την 

ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, καθώς και της εορτής της 
Αγίας Ειρήνης, Προστάτιδας της Αστυνομίας Κύπρου. Την 
αιμοδοσία διοργάνωσε η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, 
σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, για ενίσχυση των αποθεμάτων 
της Τράπεζας Αίματος. Στον χώρο όπου διεξαγόταν η 
αιμοδοσία παρευρέθηκε ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος 
Παπαθεοδώρου, όπου και είχε την ευκαιρία να εκφράσει 
τις ευχαριστίες του, τόσο προς τα μέλη της Δύναμης που 
μετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία προσφέροντας αίμα, 
όσο και προς τους λειτουργούς της Τράπεζας Αίματος του 
Γενικού Νοσοκομείο Λευκωσίας για το έργο που επιτελούν.

Ε
Εθελοντική Αιμοδοσία μελών της 
Αστυνομίας

ραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου, 2021 στο Αρχηγείο 
Αστυνομίας, συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού 
Αστυνομίας, κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου και του Π

Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. 
Γιώργου Κούμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα που αφορούσαν στην έναρξη της νέας 
ποδοσφαιρικής χρονιάς. 

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας και 
Προέδρου της ΚΟΠ 

Ο

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Σ
Εκλογές στην ΑΕΑΚ για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

τις 17 του περασμένου Ιουνίου, 2021, 
πραγματοποιήθηκαν εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Κ. για την τριετία 

2021-2024. 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως 
ακολούθως: Πρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μαρίνος, Αναπλ. 
Πρόεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Στέλλα, Αντιπρόεδρος 
ΙΩΝΑ Λοΐζος, Γενικός Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
Μάριος, Ταμίας ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Γιάννος, Βοηθός 
Γραμματέα ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βίκυ, Μέλος (Εκπρ. 
Τύπου) ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Αργύρης, Μέλος (Βοηθός 
Ταμία) ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ανδρέας, Μέλη Κορομίας Πέτρος, 
Χαραλαμπίδης Μάριος και Σολέας Ελευθέριος. Σημειώνεται 
ότι προτεραιότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
να προχωρήσει με τον σχεδιασμό και την εκπόνηση 
προγραμματισμού για την τριετία 2021-2024, με δράσεις 
που αποσκοπούν να προωθήσουν περαιτέρω τον 
αθλητισμό στην Αστυνομία, αλλά και την παροχή κινήτρων 
σε όλα τα μέλη της για ενεργό συμμετοχή στις πλείστες 
δραστηριότητες.. . . . . . . . . . . . . . . . 
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ΠΕΝΘΙΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τον αδόκητο και πρόωρο χαμό τριών αξιαγάπητων 
μελών της θρηνεί η Αστυνομία Κύπρου 

του Λοχ. 2732 Στέλιου Παναγιώτου του Αστ. 2994 
Ανδρέα Χρυσάνθου και της ΕΑ 5116 Χαράς Φράγκου 

Το αδόκητο και πρόωρο χαμό τριών αξιαγάπητων μελών της θρηνεί η Αστυνομία Κύπρου: 
Του Λοχία 2732 Στέλιου Παναγιώτου, ο οποίος υπηρετούσε στο ΚΕΜ Λάρνακας, του Αστ. 2994, 
Ανδρέα Χρυσάνθου, ο οποίος υπηρετούσε στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και της ΕΑ 5116 
Χαράς Φράγκου, η οποία υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας.

Ο Λοχίας 2732 Στέλιου Παναγιώτου

Ο Αστ. 2994 Ανδρέας Χρυσάνθου
Ο Αστυφύλακας 2994 Ανδρέας Χρυσάνθου, με καταγωγή από την Τσάδα της Πάφου, 
γεννήθηκε στις 04 Ιουνίου 1969 στη Λευκωσία. Εντάχθηκε στο Αστυνομικό Σώμα στις 
24 Ιουλίου του 1990 ως Ειδικός Αστυνομικός με τον αριθμό 5325, και από τις 11/09/2000 
υπηρετούσε στο Σώμα ως Αστυφύλακας με τον αριθμό 2994. Μετά την αποφοίτησή 
του από την Α.Α.Κ. υπηρετεί σε διάφορα Τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Λεμεσού και στη συνέχεια στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Από τις 24 
Μαΐου 2004 τοποθετήθηκε στη Μονάδα Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, όπου και 
υπηρέτησε μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2021. Η κηδεία του τελέστηκε στις 28 Ιουνίου 2021 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού. Καταλείπει 
δύο τέκνα, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα.

Ο  Λοχίας 2732 Στέλιος Παναγιώτου γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1963 στη 
Μοσφιλωτή. Προσλήφθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας στις 29 Δεκεμβρίου 1997 και 
υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας με πολυετή ωστόσο 
υπηρεσία στην Υ.ΚΑ.Ν και στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου. Απεβίωσε στις 20 
Αυγούστου 2021 και η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Μοσφιλωτής 
στις 23 Αυγούστου 2021.  Καταλείπει μια ανήλικη κόρη τη Σοφία. 

Η Ε/Αστ. 5116 Χαρά Φράγκου

Η E/Aστ. 5116 Χαρά Φράγκου, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου στις 19 
Ιουλίου, 2010, σε ηλικία 30 ετών. Υπηρέτησε στην Αστυνομία με πολυετή υπηρεσία από 
το 2010 μέχρι και το 2017 στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, καθώς και στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Λευκωσίας, όπου υπηρετούσε μέχρι και πριν τον θάνατό της.
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