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συνέντευξη του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ενώ το θέμα του τεύχους αφορά στην
τοκογλυφία, ένα φαινόμενο με καταστροφικές συνέπειες.
Ακολούθως, γίνεται εκτενής αναφορά στο χώρο κράτησης
απαγορευμένων μεταναστών στη Μεννόγεια, που αποτελεί
σημαντικό βήμα στις προσπάθειες να ελεγχθεί το φαινόμενο
της λαθρομετανάστευσης.
Αγγίζουμε, παράλληλα άλλο ένα σημαντικό ζήτημα, την ίση
αμοιβή των γυναικών και των αντρών. Ενόψει και των εορτών
του Πάσχα, στη θεματολογία του περιοδικού περιλαμβάνεται
επίσης άρθρο σχετικό με τη χρήση των κροτίδων που αποτελεί
ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα, με τραγικές συνέπειες και με θύματα κυρίως νέα παιδιά.
Κλείνοντας, τα «Αστυνομικά Χρονικά» σας εύχονται καλό Πάσχα, ευελπιστώντας σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τον
τόπο.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Συνέντευξη με τον υπουργο δικαιοσυνησ και δημοσιασ ταξεωσ:

“Όραμα μου μια
Αστυνομία με
έμφαση στις
ανάγκες της εποχής”

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου,
μιλώντας στη σύνταξη του περιοδικού
«Αστυνομικά Χρονικά» αναφέρθηκε
στα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αστυνομία και η κοινωνία
ευρύτερα, μεταξύ άλλων τα ναρκωτικά,
η λαθρομετανάστευση και το τροχαίο
πρόβλημα τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων και ριζικών λύσεων. Επιπρόσθετα, η προστασία των ανηλίκων
και των θυμάτων βίας στην οικογένεια,
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες
του νέου Υπουργού. Τέλος, ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στις προσπάθειες για
πρόληψη και πάταξη του οργανωμένου
εγκλήματος.
- Ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σας ανακοίνωσε
την απόφασή του;
Πραγματικά ένιωσα ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα
ευθύνης που, μεταξύ πολλών ικανών και άξιων στελεχών,
ο Πρόεδρος επέλεξε εμένα για να αναλάβω ένα τόσο
σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Ένιωσα, επίσης, υπερηφάνεια
αφού με τη συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση Αναστασιάδη,
και δη σε έναν τομέα τον οποίο παρακολουθούσα πολύ στενά
τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Νομικών, θα υπηρετήσω το εθνικό μου χρέος
και ως εκ τούτου, θα αναλώσω όλες τις δυνάμεις μου για
την επιτυχία της νέας Κυβέρνησης.

- Ποιες είναι οι σκέψεις σας αναφορικά με
τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει
η Αστυνομία όπως είναι τα ναρκωτικά, η
λαθρομετανάστευση και το τροχαίο πρόβλημα;
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα μεγάλα προβλήματα που
μαστίζουν την κοινωνία μας γενικότερα και γνωρίζω ότι
η Αστυνομία καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες τόσο για
την πρόληψη όσο και την καταστολή τους. Είναι θέματα στα
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οποία πρέπει να εγκύψουν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες
και φορείς ώστε να τεθούν υπό έλεγχο, ιδιαίτερα μέσω της
πρόληψης.
Από πλευράς μας, έχουμε σκοπό να ανασχεδιάσουμε την
οργάνωση της Αστυνομίας, ώστε να την καταστήσουμε πιο
αποτελεσματική απέναντι στις αυξημένες και διαφοροποιημένες ανάγκες της εποχής. Το μείζον πρόβλημα των ναρκωτικών, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις πλευρές: πρόληψη, θεραπεία, καταστολή. Γι’ αυτό το λόγο, στο
πρόγραμμα του Νίκου Αναστασιάδη υπάρχουν προτάσεις
που καλύπτουν και τους τρεις άξονες, ειδικά όσον αφορά
στον τομέα ευθύνης της Αστυνομίας. Χρειάζεται να υπάρξει μια πιο επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος από
την Υ.ΚΑ.Ν.. Χρειάζεται η ενδυνάμωση της παρέμβασης της
Αστυνομίας στα ζητήματα πρόληψης αλλά και η ανάπτυξη
της συνεργασίας και συμμετοχής της στη θεραπεία. Ειδικά
για το βασικό τομέα ευθύνης της που είναι η καταστολή, η
Αστυνομία χρειάζεται να ενισχυθεί τεχνικά και σε ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Ως εκ τούτου και τη θεσμική θωράκιση των δραστηριοτήτων των μελών της Αστυνομίας όταν
αυτοί ενεργούν ως υπό κάλυψη.
Η λαθρομετανάστευση είναι και αυτή ένα από τα σοβαρά

μας προβλήματα. Χρειάζεται μια πιο συστηματική και αποφασιστική αντιμετώπιση. Τόσο οι δεκάδες χιλιάδες παράνομοι
μετανάστες που διαμένουν στον τόπο μας όσο και οι χιλιάδες Κύπριοι που εργοδοτούν μετανάστες χωρίς δικαίωμα
εργασίας, βαίνουν σε βάρος των Κυπρίων εργαζομένων.
Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει, παράλληλα, από υποθέσεις που διερευνά η Αστυνομία, είναι η έκνομη συμπεριφορά πολλών μεταναστών, οι οποίοι, δυστυχώς, φαίνεται
ότι δεν σέβονται τη χώρα που τους παρέχει επιδόματα. Είναι
ένα θέμα που έχω συζητήσει με τον Αρχηγό Αστυνομίας και
σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε
μια τόσο μεγάλη ανοχή σε αυτούς τους ανθρώπους, όσο και
αν έχουν τη συμπάθειά μας – είτε για την ταλαιπωρία που
έχουν υποστεί συνεπεία κάποιου γεγονότος στη χώρα τους,
είτε για την προσπάθειά τους να αναζητήσουν μια καλύτερη
ζωή.
Το τροχαίο είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο τόπος. Σίγουρα η προσπάθεια που γίνεται
τα τελευταία χρόνια, η οποία στοχεύει στη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων, θα πρέπει να συνεχιστεί αλλά και
να ενδυναμωθεί μέσα από δράσεις στοχευμένες – όχι μόνο
για περιορισμό των θανατηφόρων αλλά και μείωση των τροχαίων παραβάσεων γενικότερα. Το ζήτημα αυτό χρειάζεται
να το αξιολογήσουμε μέσα από τις δράσεις της Αστυνομίας αλλά και την αποτελεσματικότητα των ποινών οι οποίες
επιβάλλονται. Μια προσπάθεια έγινε πέρσι με πρωτοβουλία
δική μου ως προέδρου της Επιτροπής Νομικών, όπου διαφοροποιήθηκαν τα εξώδικα πρόστιμα κατά τρόπο ώστε αυτά να
είναι πιο αποτελεσματικά και δραστικά, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια
πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις τροχαίες παραβάσεις, έτσι
ώστε να γίνεται αντιληπτή από κάθε παραβάτη η σοβαρότητα
του αδικήματος το οποίο διέπραξε. Την ίδια ώρα χρειάζεται
να γίνει μια συστηματική και επιστημονική μελέτη, όχι μόνο
των παραβάσεων, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά και
της συμπεριφοράς του κύπριου οδηγού και των αιτιών που
προκαλούν αυτές τις παραβάσεις. Μέσα από αυτή την επιστημονική ανάλυση θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε πιο
στοχευμένα τόσο τις παρεμβάσεις και δραστηριότητες της
Αστυνομίας αλλά και να στοχοποιήσουμε περισσότερο τις
ποινές των παραβάσεων αυτών.

-Ποιους στόχους και ποιες προτεραιότητες θα
θέσετε όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης;
Στόχοι και πολιτική υπάρχουν για όλα τα τμήματα και
πεδία δράσης του Υπουργείου. Για την Πυροσβεστική
και το Σωφρονιστικό μας σύστημα, για τα ναρκωτικά, την
προστασία των ανηλίκων και τη βία στην οικογένεια.
Βασική πολιτική για το σωφρονιστικό μας σύστημα, πέραν
από τα μέτρα απάμβλυνσης των προβλημάτων που παρατηρούνται στο χώρο των Φυλακών, είναι η προσπάθεια για
ανέγερση νέων φυλακών αξιοποιώντας το σύστημα συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είναι μια από
τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου γιατί χωρίς να
υπάρξουν κατάλληλες φυλακές δεν μπορείς να εφαρμόσεις
σωφρονιστική πολιτική. Και ενόσω διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, οι φυλακές θα αποτελούν χώρο οργάνωσης
εγκληματικών ενεργειών έξω απ’ αυτές, χώρο όπου θα ισχύει ο κανόνας της σιωπής και του ισχυρού, χώρο όπου αντί
να σωφρονίζονται, δυστυχώς, εμπλέκονται περισσότερο σε
οργανωμένες πια ομάδες εγκλήματος.

Έχουμε, επίσης, προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση των
συνθηκών και ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης με τη
σύσταση νέων δικαστηρίων, όπως είναι η ανασύσταση του
Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
η σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο Επίλυσης Εμπορικών Διαφορών, καθώς επίσης και το Δικαστήριο
Ανηλίκων το οποίο θα επιλαμβάνεται υποθέσεων εναντίον
ανήλικων προσώπων και θα τις προσεγγίζει με παιδαγωγική
προσέγγιση και προσανατολισμό.
Στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης στοχεύεται, επίσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία θα αποτελέσει μια από τις
προτεραιότητες αυτής της Κυβέρνησης και μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Υπουργείου μας. Ήδη, στο
Υπουργείο έχουμε ενδυναμώσει και επεκτείνει το μηχανογραφημένο σύστημα και θα προχωρήσουμε με την αξιοποίηση των διαδικτυακών ηλεκτρονικών μέσων για σκοπούς
επικοινωνίας με τους πολίτες. Την ίδια ώρα θα γίνει, σε συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο, ο προγραμματισμός
για ενίσχυση και επέκταση της ηλεκτρονικής ανάπτυξης στα
δικαστήρια.
Πέραν από τα πιο πάνω, που αποτελούν μέτρα με μακροχρόνια αποτελέσματα, σίγουρα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για
την κυπριακή κοινωνία και μια από τις κύριες προτεραιότητές μας, η πρόληψη και η πάταξη του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Το έγκλημα στον τόπο μας, όπως αυτό
σήμερα δραστηριοποιείται, φαίνεται ότι, έχει καταφέρει να
ξεπεράσει τις δυνατότητες διερεύνησης από τις Διωκτικές
Αρχές. Φαίνεται ότι, είτε η πολλαπλότητά του, είτε η βιαιότητά του, είτε οι δυνατότητες και τα μέσα που σήμερα αξιοποιούν, δεν επιτρέπουν στις Διωκτικές Αρχές να διερευνήσουν
κατά τρόπο αποτελεσματικό τις υποθέσεις αυτές με τα πενιχρά μέσα που έχουν και χρήση παραδοσιακών μεθόδων
οι οποίες ήταν αποτελεσματικές σε άλλες εποχές. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός στην προσπάθεια αντιμετώπισης του
εγκλήματος. Πάνω από όλα χρειάζεται μια επιστημονική του
ανάλυση, μια αναλυτική χαρτογράφηση του εγκλήματος από
την οποία να μπορέσουν οι επιστήμονες να αντλήσουν πληροφορίες και στοιχεία για να διαμορφώσουν μια αποτελεσματική αντιεγκληματική πολιτική.
Άμεση προτεραιότητά μας, είναι να ενισχύσουμε την παρουσία μας στους δρόμους και σε περιοχές που διακρίνονται
ως πιο επικίνδυνες για να δώσουμε ένα μήνυμα ασφάλειας
και παρουσίας στον πολίτη, ώστε να τον φέρουμε πιο κοντά
στην Αστυνομία. Για τους επόμενους μήνες, προτεραιότητα
θα δοθεί και στην ενίσχυση του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης διά της δυναμικής πια συμμετοχής και παρουσίας
της Αστυνομίας σε τοπικά συμβούλια πρόληψης του εγκλήματος. Όχι για να δημιουργήσουμε συνδέσμους παροχής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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αφιερωμα
πληροφοριών αλλά πυρήνες που θα μπορούν να καθοδηγήσουν ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια να ξεφύγουν
από τα πλοκάμια εγκληματικών ομάδων ή από τάσεις και
συμπεριφορές που οδηγούν σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική συμμετοχή των μελών της Αστυνομίας σε όλη αυτή την προσπάθεια,
σημαντική είναι και η προστασία τους, όπως, για παράδειγμα, όταν ενεργούν υπό κάλυψη, αλλά και να εφαρμόσουμε
μια σειρά από διαδικασίες που να προστατεύουν τα μέλη
της Αστυνομίας από πράξεις διαφθοράς. Πρόθεσή μας, είναι
να ενισχύσουμε θεσμικά το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο.
Να αναθεωρηθεί ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ομάδας
Προτύπων ώστε να εξελιχθεί σε Ομάδα Ελέγχου που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Αστυνομίας ως ανεξάρτητη και θα
αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό. Για να έχουμε μια σωστή Αστυνομία, θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σωστό σύστημα αξιοκρατίας στο οποίο δεν θα διακρίνονται οι αστυνομικοί σε «ημέτερους» και «υμέτερους». Είμαι σίγουρος ότι
κάποιοι όταν ακούν μια τέτοια διακήρυξη και επειδή έχουν
χάσει κάθε ελπίδα γύρω από το θέμα αυτό, μπορεί και να
μειδιάσουν. Θέλω όμως να τους διαβεβαιώσω ότι η εντολή
την οποία έχω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και που
είναι και δική μου πρόθεση, είναι να εφαρμόσουμε ένα αξιοκρατικό σύστημα μακριά από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις,
περιορίζοντας την υποκειμενική κρίση, εφαρμόζοντας δια-

«Προτεραιότητα
θα δοθεί στην
ενίσχυση του
θεσμού της
Κοινοτικής
Αστυνόμευσης»
δικασίες οι οποίες να επιτρέπουν τον ουσιαστικό της έλεγχο. Είναι στις σκέψεις μας η καθιέρωση γραπτών εξετάσεων για περιπτώσεις προαγωγών, αλλά και η διαδικασία της
συνέντευξης ενώπιον του Συμβουλίου Κρίσεως να γίνεται
με πλήρη στενογραφημένα πρακτικά – για να μη βλέπουμε,
έτσι, κάποιον, από εκατοστός που ήταν στη λίστα υποψηφίων να γίνεται τέταρτος και ο τέταρτος εκατοστός.
- Ποιες δυσκολίες ανησυχείτε ότι θα συναντήσετε
στην προσπάθειά σας να καταστείλετε κάθε είδους
έγκλημα;
Αν και έχω αρκετές γνώσεις για τον τρόπο που λειτουργεί
η Αστυνομία και το έγκλημα, εντούτοις δεν μπορώ να προβλέψω όλες τις δυσκολίες που δυνατό να αντιμετωπίσω.
Δεν σας κρύβω, όμως, ότι με προβληματίζει ο τρόπος με τον
οποίο λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα και το γεγονός
ότι αυτό έχει μετεξελιχθεί και επηρεάζεται ουσιαστικά από
οικονομικά συμφέροντα, πράγμα που το καθιστά αδίστακτο,
καθώς επίσης το γεγονός ότι ενεργεί κατά τρόπο πολύ βίαιο
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και επικίνδυνο.
Την ίδια ώρα, δεν μπορώ να παραγνωρίσω και το γεγονός
ότι, δυστυχώς, στα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να έχουν εμπλοκή μέλη της Αστυνομίας, γεγονός το οποίο σίγουρα καθιστά δυσκολότερο το έργο των
διωκτικών αρχών. Ταυτόχρονα, με ανησυχεί το γεγονός ότι
αφέθηκε το έγκλημα να μετεξελιχθεί με αυτό τον τρόπο και
οι δυνατότητες της Αστυνομίας είναι περιορισμένες καθότι
δεν έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών
και μεθόδων διερεύνησης του εγκλήματος. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί βασίζεται
σε μοντέλα περασμένων δεκαετιών και που έχουν ως πηγή
έμπνευσης τη δεκαετία του ’60.
Δεν με ανησυχεί το κατά πόσο μπορούν να εκσυγχρονιστούν, αλλά ο χρόνος που θα χρειαστεί να γίνουν όλα αυτά
όταν το οργανωμένο έγκλημα συνεχώς εδραιώνεται. Και
είναι φανερό ότι από την οικονομική κρίση έχουν αυξηθεί
τέτοιες δραστηριότητες. Γι’ αυτό, η απαίτηση που θα έχω
από την ηγεσία της Αστυνομίας είναι κάποια πράγματα να
γίνουν με μεγάλη ταχύτητα. Κάποια άλλα, δε, θα πρέπει να
οργανωθούν σωστά. Η αντιμετώπιση του εγκλήματος δεν
μπορεί να έχει επιστροφή, διαφορετικά ο τόπος σύντομα θα
παραμείνει έρμαιο στις απειλές και στους εκβιασμούς όλων
αυτών που οργανώνονται στην παρανομία.
- Με ποια αισθήματα εγκαταλείψατε τα έδρανα της
Βουλής;
Η μεταπήδηση, μετά από 12 χρόνια, από την Κοινοβουλευτική στην Εκτελεστική Εξουσία, αποτελεί αναμφίβολα πράξη
ευθύνης και ανάμικτων συναισθημάτων. Από τη μία χαίρεσαι που αναλαμβάνεις τόσο σημαντικά καθήκοντα, ενώ από
την άλλη εγκαταλείπεις τη Βουλή με ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο. Είναι τεράστια η ευθύνη της ανάληψης του σημαντικού αυτού Υπουργείου και του να είσαι μέλος μιας Κυβέρνησης που αναλαμβάνει να βγάλει τον τόπο από τραγικά
αδιέξοδα και δεν συγκρίνεται με τις ευθύνες ενός βουλευτή: τώρα πια οι αποφάσεις σου είναι καθοριστικές και έχεις
ευθύνη να διαμορφώσεις πολιτική καθώς και να λάβεις τα
απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της. Ως βουλευτής, γίνονται μόνο εισηγήσεις και ασκείται κριτική, η οποία, όσο

υπεύθυνη κι αν είναι, ουδέποτε θα μπορούσε να είναι ανάλογη της ευθύνης του Υπουργού.
- Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Νομοθετική
Εξουσία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων που απασχολούν την Αστυνομία;
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι και οι τρεις Πολιτειακές εξουσίες
μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θα
περιοριζόμουν μόνο στη Νομοθετική, για την οποία μπορώ
να πω πολλά, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι σημαντική
είναι και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει και η Δικαστική
εξουσία προς την Αστυνομία: να διευκολύνει το έργο της
επιβάλλοντας αποτελεσματικές και δραστικές ποινές και,
σε περιπτώσεις διαταγμάτων, να μην παραγνωρίζει τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αστυνομία στη διερεύνηση
του εγκλήματος λόγω του ότι αυτό έχει προχωρήσει σε μια
οργανωμένη μορφή.
Η Νομοθετική εξουσία έχει ίσως το σημαντικότερο ρόλο
να διαδραματίσει, τόσο σε σχέση με τους Νόμους και
κανονισμούς που εγκρίνει αλλά και στο πλαίσιο άσκησης
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Νόμοι που μπορούν να
ρυθμίσουν τα ζητήματα που επηρεάζουν την αξιοπρέπεια
και το σεβασμό μεταξύ των μελών της Αστυνομίας, όπως
είναι η ρύθμιση των διαδικασιών προαγωγής, πρόσληψης,
μεταθέσεων, εφαρμογής της χρηστής διοίκησης, ισονομίας,
κατάργησης οποιωνδήποτε διακρίσεων (φύλο, πολιτικές
πεποιθήσεις), διαφάνειας – ζητήματα τα οποία είναι πάντοτε
καθοριστικά για τη σωστή λειτουργία της Αστυνομίας. Νόμοι
που διευκολύνουν το έργο της Αστυνομίας, προστατεύοντας
τα μέλη της στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως μια
αναγκαία νομοθεσία για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς,

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Γεννήθηκε στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας την 21η Ιανουαρίου 1963. Έγγαμος με τη Μαρία Κινάνη. Έχει δύο κόρες.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας με το
ΔΗ.ΣΥ. στις εκλογές της 27ης Μαΐου
2001, της 21ης Μαΐου 2006 και επανεξελέγη στις εκλογές της 22ας Μαΐου
2011.
Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών από τον Ιούνιο
του 2004 μέχρι τον Φεβρουάριο του
2013.
Διετέλεσε εκπρόσωπος της Βουλής των
Αντιπροσώπων στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Δυτικο-Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Κ.Σ. Δ.Ε.Ε)
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας
του ΔH.ΣY. (ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ.), οργανωτικό
στέλεχος του μαθητικού τμήματος και
πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου
της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. την περίοδο 1979-1980.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην
Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Φοιτητικής Παράταξης Κυπρίων “Πρωτοπο-

για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τα
μέσα που μπορούν να προσφέρουν στη διερεύνηση του
εγκλήματος και την άσκηση των καθηκόντών τους. Όλα αυτά
θα βοηθήσουν την Αστυνομία να επιτελέσει το έργο της
αλλά και να κερδίσει το στοίχημα της ασφάλειας του πολίτη.
Υπάρχουν πολλές νομοθεσίες στις οποίες θα μπορούσαμε
να κάνουμε αναφορά και που είναι απαραίτητες και χρήσιμες
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν
σήμερα την Αστυνομία. Όμως οι νομοθεσίες από μόνες τους
δεν είναι αρκετές. Νομοθεσίες έχουμε πάρα πολλές, κάποιες
όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζονται, ή δεν εφαρμόζονται κατά
τρόπο αποτελεσματικό. Και ούτε μπορούν να επιλύσουν
προβλήματα. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται είναι το
Υπουργείο και η Αστυνομία να εφαρμόζουν κατά γράμμα το
Νόμο, και επιπρόσθετα να ακολουθούν πρακτικές οι οποίες
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
- Πώς καταφέρνετε να ισορροπείτε το χρόνο σας
ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένειά σας;
Ποιος είπε ότι τα καταφέρνω;! Με λύπη μου θα σας ομολογήσω
ότι το φέρω βαρέως που η τήρηση των υποσχέσεων και
προγραμμάτων μου γίνεται σε βάρος της οικογένειάς μου. Η
ερώτησή σας αυτή μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω την
απέραντη μου εκτίμηση και ευγνωμοσύνη στη γυναίκα και τις
κόρες μου για την κατανόηση, εμπιστοσύνη και στήριξη που
μου δείχνουν, προσποιούμενες ότι δεν τους απογοητεύει η
συχνή απουσία μου από τις ζωές τους. Εύχομαι να μπορούσα
να τους υποσχεθώ ότι θα αποκτήσουμε περισσότερο
οικογενειακό χρόνο - ίσως με κάποιο νομοσχέδιο που να
προσθέτει άλλες 24 ώρες στην ημέρα; Αν και, ακόμα και σε
μια τέτοια περίπτωση, αμφιβάλλω αν θα έμενε χρόνος για την
οικογένεια…

ρία” και μέλος των συμβουλίων της από
το 1982 έως το 1985. Ήταν επίσης εκπρόσωπος των φοιτητών στο Συμβούλιο
του Τμήματος της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Εθνικής Φοιτητικής
Ένωσης Κυπρίων (Ε.Φ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης. Το 1986 εξελέγη μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ., πρωτοστατώντας στην ίδρυση της Μαθητικής
Κίνησης (ΜΑ.ΚΙ.).
Διετέλεσε εκλελεγμένο μέλος της Επαρχιακής Εκτελεστικής Γραμματείας ΔΗ.ΣΥ.
Λευκωσίας, το 1990 εξελέγη γραμματέας κλαδικών οργανώσεων, το 1993
επαρχιακός οργανωτικός γραμματέας
και το 1999 επαρχιακός γραμματέας
ΔΗ.ΣΥ. Λευκωσίας, θέση που υπηρέτησε
έως το 2003.
Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου
από το 1995 έως το 1998 και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) από
το 1998 έως το 2001.
Έλαβε μέρος σε εξειδικευμένα σεμινάρια
σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, τον ανταγωνισμό, το
στρατηγικό σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των μονοπωλιακών αγορών στην Κύπρο.

Είναι Επίτροπος Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως του ΔΗ.ΣΥ, μέλος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Πολιτικού
Γραφείου του ΔΗ.ΣΥ., καθώς και μέλος
του Ανωτάτου Συμβουλίου του κόμματος. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του
ΔΗ.ΣΥ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ συνέχισε
μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο σε
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με την εναρμόνιση με το κοινοτικό
κεκτημένο και με την απελευθέρωση των
μονοπωλιακών αγορών.
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ΤΟ ΘΕΜΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
αναδρομη στην ιστορια ενοσ εγκληματικου φαινομενου

 Η τοκογλυφια και γιατι
επιστρεφει σε εποχες
οικονομικησ κρισησ
Της Λοχία 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος
Βοηθού Υπεύθυνης
Γραφείο Δημοσίων ΣχέσεωνΑρχηγείο Αστυνομίας

Η τοκογλυφία, ο δανεισμός δηλαδή με υπερβολικά ψηλό τόκο, πάνω απ’
αυτόν που επιτρέπει ο Νόμος (λεξικό Μπαμπινιώτη), συνιστά ένα πολύ
σοβαρό έγκλημα και παράλληλα ένα εξαιρετικά ανησυχητικό κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο.

Γκραβούρα εποχής με τους τοκογλύφους να μαζεύουν τα λάφυρά τους ενώ ο οι χρεώστες τους λιμοκτονούν.

Τις περισσότερες φορές οδηγεί τα
θύματα σ’ ένα φαύλο κύκλο εκβιασμών, απειλών ακόμα και άλλων
σοβαρότερων εγκλημάτων, όπως
εμπρησμοί και σωματικές βλάβες.
Ως αποτέλεσμα της δράσης τοκογλύφων, ολόκληρες περιουσίες
ξεκληρίζονται, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα θύματα οδηγούνται
ακόμη και στην αυτοκτονία.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
δυστυχώς και στον τόπο μας αύξηση στις υποθέσεις τοκογλυφίας
και άλλων αδικημάτων που συνδέονται με αυτήν, όπως εκβιασμοί, απειλές και συνωμοσία.
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Το φαινόμενο της τοκογλυφίας
σήμερα φαίνεται να συνδέεται σε
σημαντικό βαθμό με τις συνθήκες
έλλειψης ρευστότητας ως απότοκο της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης που διέρχεται το παγκόσμιο και η Ε.Ε.. ‘Όπως καταμαρτυρούν σχετικά στοιχεία, τάσεις πολλαπλασιασμού του εγκλήματος
αυτού, παρατηρούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες της
Ε.Ε. που έχουν επηρεαστεί από
την οικονομική κρίση.
Η οικονομική κρίση, η οποία έχει
επιφέρει μεταξύ άλλων, δυσκολία
εξασφάλισης δανείων από τράπε-

ζες, φαίνεται επίσης να αποτελεί
βασικό παράγοντα αύξησης του
φαινόμενου στην Κύπρο, ενώ μία
ακόμη κύρια αιτία φαίνεται να είναι η εξάπλωση του ηλεκτρονικού
τζόγου που έχει παρατηρηθεί τα
τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, δεν θα ήταν υπερβολή
να πούμε ότι οι ρίζες της τοκογλυφίας χάνονται στα βάθη της
ανθρώπινης ιστορίας, με τους
πρώτους βλαστούς της να ξεπροβάλλουν λίγο μετά την εμφάνιση
των πρώτων κερμάτων. Άλλωστε,
το ίδιο το λήμμα τοκογλύφος καταδεικνύει τις αρχαίες καταβολές

Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
«Ο λαός στο όρος σαν
πεινάσει γυρεύκει
τίποτες να φάει
κι ο κυνηός για να τον
πκιασει στήννει
τη τσάκρα κει που παει.
Βάλλει του πάνω έναν
κομμάτι ψουμίν ξερόν
να του γελάσει
του κακορίζικου στ αμμάτιν να ρτει να φα για
να τον πκιάσει….»
Βασίλης Μιχαηλίδης

του φαινομένου. Προέρχεται από
τις λέξεις τόκος και γλύφος (=χαράσσω, σκαλίζω) και αναφέρεται
περιγραφικά στη συνήθεια των
τοκογλύφων να χαράσσουν με τη
γλυφίδα πάνω στο ξύλινο τραπέζι
τους τόκους με τους οποίους επιβάρυναν τους πελάτες τους.

Τοκογλυφία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Συναντούμε την τοκογλυφία στην
αρχαία Αθήνα, όπου και γίνεται,
γύρω στο 600π.Χ., η πρώτη απόπειρα να απαλλαγούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από τα τοκογλυφικά
με τη νομοθέτηση από τον Σόλωνα,
της σεισάχθειας, που σήμαινε αποτίναξη βαρών ή χρεών.
Παρά τους όποιους απαγορευτικούς κανόνες που τέθηκαν διαμέσου των αιώνων, η τοκογλυφία
γιγαντώνεται στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακόμα και μετά
την επικράτηση του Χριστιανισμού
χιλιάδες δανειολήπτες, κυρίως
αγρότες, σύρονταν στη δουλοπαροικία, επειδή αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Χρειάστηκε

να παρέμβει η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325, για να διακόψει την πρακτική της χορήγησης
δανείων με δυσβάστακτα επιτόκια.
Κατά τον Μεσαίωνα, η Εκκλησία
αφορίζει τον παράνομο τοκισμό. Ο
τόκος θεωρούνταν από τη Χριστιανική Εκκλησία ως κάτι γενικά ανήθικο, ανεπίτρεπτο, αμαρτωλό.
Ο εβραϊκός νόμος, επίσης απαγόρευε τη χορήγηση δανείων με τόκο.
Όμως με την πάροδο του χρόνου
η απαγόρευση αυτή θεωρήθηκε
ότι αφορούσε τους ομοεθνείς και
ότι δεν απέκλειε τα δάνεια με τόκο
προς χριστιανούς.
Με το πέρασμα του χρόνου οι πεποιθήσεις αυτές ατόνησαν. Σήμερα
ο έντοκος δανεισμός, ακόμα και η
τοκογλυφία αποτελούν πρακτικές
περισσότερο ή λιγότερο συνήθεις
στον χριστιανικό και τον ιουδαϊκό
κόσμο.
Συνεχίζοντας την περιδιάβασή μας
στο παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι

θύματα τοκογλυφικών δανείων
έχουν πέσει κράτη ολόκληρα, επαναστατημένοι λαοί και κυβερνήσεις.
Στην Ελλάδα χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι τα δύο Δάνεια της
Ανεξαρτησίας, που η σύναψή τους
έγινε στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821.
Στις 7 Φεβρουαρίου 1825, εποχή
που η Επανάσταση βρισκόταν σε
κρίσιμη καμπή, συνομολογήθηκε
στο Λονδίνο εθνικό δάνειο ύψους
2.000.000 χρυσών λιρών για τη
χρηματοδότηση του Αγώνα. Όμως
το δάνειο συμφωνείται στο 55%
της ονομαστικής αξίας του για να
καλυφθούν οι επισφάλειες των
Άγγλων πιστωτών. Αυτομάτως τα
2.000.000 γίνονται 1.100.000
λίρες, ωστόσο η Ελλάδα πλήρωνε
τόκους για 2.000.000.
Αλλά και στην ιδιαίτερη μας πατρίδα
η τοκογλυφία έχει τη δική της ιστορία. Στα τέλη του προπερασμένου
αιώνα και στις αρχές του 20ού, η
φτώχεια και η ανέχεια οδηγούσαν
τους αγρότες στη μεγάλη τους πλειοψηφία, προγόνους μας στο έλεος
των τοκογλύφων, στους οποίους
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ΤΟ ΘΕΜΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
κατέληγαν πολύ μεγάλες εκτάσεις
αγροτικής γης.
Ο Αντρέας Ηρακλέους σημειώνει
ότι «Το τοκογλυφικό σύστημα, το
οποίο αποτελούσε το βασικό άξονα του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος, κυριαρχούσε σε
ολόκληρη την Κύπρο με ιδιαίτερα
σκληρές επιπτώσεις στους κατοίκους των κοινοτήτων της υπαίθρου, οι οποίοι είχαν ως βασική
ενασχόληση τη γεωργία». Σύμφωνα δε με τους κυβερνητικούς
υπολογισμούς, κατά το 1929, πριν
από την οικονομική κρίση που επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση,
μόνο το 18% των Κυπρίων αγροτών δεν ήταν χρεωμένοι στους τοκογλύφους.
Με αλληγορικό αλλά ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιγράφει ο εθνικός
μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης
τα πρόβλημα και τις τραγικές συνέπειες της τοκογλυφίας στην εποχή
του, στο ομότιτλο ποίημά του:

«Ο λαός στο όρος σαν πεινάσει γυρεύκει τίποτες να φάει
κι ο κυνηός για να τον πκιασει στήννει τη τσάκρα κει που
παει.
Βάλλει του πάνω έναν κομμάτι
ψουμίν ξερόν να του γελάσει
του κακορίζικου στ αμμάτιν
να ρτει να φα για να τον πκιάσει….»

Η τοκογλυφία σήμερα: κυκλώματα και βίαιες
συμπεριφορές
Παρατηρώντας την εξέλιξη του
φαινόμενου παγκοσμίως και φτάνοντας στις μέρες μας, βλέπουμε
πλέον τη σύσταση και δράση κυκλωμάτων τοκογλυφίας. Ενδεικτικό του γεγονότος αυτού είναι
ότι στην Ελλάδα, από οικονομικού
χαρακτήρα αδίκημα έχει πλέον περάσει στην κατηγορία του οργανωμένου εγκλήματος.
Σύμφωνα με τον νομικό Μαρίνο
Σκανδάμη, ο μέσος όρος του παράνομου επιτοκίου ανέρχεται σε
139% ανά έτος, ενώ υπάρχουν
περιπτώσεις που το επιτόκιο υπερέβη και το 500%.
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Αναλύοντας τους τρόπους δράσης
των σύγχρονων τοκογλύφων, ο
Σκανδάμης, επισημαίνει ότι η διαδικασία είσπραξης λαμβάνει χώρα
με διάφορους τρόπους, από τους
πιο ήπιους μέχρι τους περισσότερο βίαιους. Σημειώνει επίσης, ότι
η αρχή γίνεται με φιλική συνεννόηση και στη συνέχεια ακολουθούν
οι απειλές που, αν δεν έχουν αποτέλεσμα, μετατρέπονται σε σωματικές βλάβες. Ο θάνατος του θύματος αποφεύγεται όχι για κανέναν

υποκόσμου Stop the clock (=Σταμάτα το ρολόι) και Sit down (=Κάτσε κάτω).
Και μια σημαντική λεπτομέρεια για
τη συμπεριφορά του τοκογλύφου:
«Δεν επιζητά εξαρχής την επαφή
με το θύμα, αλλά αυτό επιδιώκει
την επαφή μαζί του. Βρίσκεται σε
στάση αναμονής και δεν επικεντρώνει την εγκληματική του στόχευση σε συγκεκριμένο θύμα, ούτε
ενεργεί, προτού ενοχληθεί από
αυτό».

άλλο λόγο, παρά μόνο επειδή επιφέρει την οριστική απόσβεση του
χρέους. Οι κακοί πελάτες υφίστανται μια σχεδόν προδιαγεγραμμένη μεταχείριση.
Σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα: «στο πρώτο στάδιο οι εισπράκτορες απομονώνουν το θύμα,
επί του οποίου βιαιοπραγούν, ενώ
του υπενθυμίζουν πόσο αμελές
υπήρξε στις καταβολές του και
το προτρέπουν να τακτοποιήσει
τις εκκρεμότητές του αμέσως. Οι
σωματικές βλάβες κατευθύνονται
κυρίως στα χέρια και τα πόδια
(χρήση σιδερογροθιών, κατάγματα, πρόκληση τραυμάτων κ.τ.λ.),
χωρίς όμως να αποφεύγονται και
τα χτυπήματα στο πρόσωπο ή στην
κοιλιακή χώρα».
Ο τοκογλύφος δεν αποκλείεται
να δώσει περίοδο χάριτος στο
θύμα του. Αυτό συμβαίνει μόνο
για καλούς πελάτες, με στόχο να
ανακάμψουν οικονομικά και να
καταφέρουν στο μέλλον να εξυπηρετήσουν καλύτερα το δάνειο, επισημαίνει ο συγγραφέας. Η τακτική
αυτή ονομάζεται στην αργκό του

Σημαντικό όπλο, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας
Τον Απρίλιο του 2011, η Βουλή
των Αντιπροσώπων, λαμβάνοντας
υπόψη την αυξητική τάση του φαινομένου στον τόπο μας, τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα, ποινικοποιώντας την τοκογλυφία και την
αισχροκέρδεια, ενώ παράλληλα
κάλυψε μορφές αθέμιτων συμπεριφορών σχετικά με απειλές και
εκβίαση προσώπων. Επιπρόσθετα,
η Κεντρική Τράπεζα την 1η Ιουλίου,
2011, καθόρισε με γνωστοποίηση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως επιτόκιο αναφοράς
το 12,18%. Οποιαδήποτε συνομολόγηση δανείου, πέραν του επιτοκίου αναφοράς θεωρείται ως τοκογλυφία.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία,
διαπιστώνεται ότι κατά το 2012
καταγγέλθηκαν και διερευνήθηκαν πέντε υποθέσεις τοκογλυφίας, ενώ, λόγω ακριβώς της προηγούμενης έλλειψης νομοθεσίας,

Γκραβούρα που παρουσιάζει γλαφυρά την κατάσταση που βίωναν τα θύματα της τοκογλυφίας αλλά και οι ίδιοι οι τοκογλύφοι.

δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα
προηγούμενα χρόνια. Τρεις από τις
υποθέσεις έλαβαν χώρα στην επαρχία Λεμεσού, μία στη Λευκωσία και
μία στη Λάρνακα. Τα βασικά υπό
διερεύνηση αδικήματα πέραν της
τοκογλυφίας ήταν τα ακόλουθα:
• Απειλές
• Ξυλοδαρμός
• Έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα
Μέχρι στιγμής οι τρεις από τις πέντε
υποθέσεις τελούν υπό διερεύνηση,
ενώ οι δύο έχουν καταχωρηθεί στο
δικαστήριο για εκδίκαση.
Η ποινικοποίηση της τοκογλυφίας
αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση
της. Η Αστυνομία έχει πλέον αυτό
το ισχυρό όπλο στο χέρια της που
της δίνει τη δυνατότητα να διερευνά τις υποθέσεις τοκογλυφίας με
όλη την απαιτούμενη προσοχή και
σχολαστικότητα οδηγώντας τους
ενόχους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της προληπτικής της δράσης, επιλαμβάνεται της όποιας πληροφορίας που
αφορά τοκογλυφία αξιολογώντας
την, διερευνώντας την σε βάθος
και προειδοποιώντας εκεί και όπου

χρειάζεται, άτομα για τα οποία κάνουν λόγο οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δίνοντας τους το μήνυμα
ότι οι κινήσεις τους παρακολουθούνται.
Ωστόσο, και οι ίδιοι οι πολίτες θα
πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου
ότι από τη στιγμή που αποφασίζουν να προβούν σε δανεισμό από
οποιαδήποτε πρόσωπα που επιδίδονται σε αυτό το επάγγελμα ή ενασχόληση, οφείλουν να βεβαιωθούν
ότι η συμφωνία θα συναφθεί βάσει
της σχετικής νομοθεσίας. Επιβάλλεται επομένως να μελετήσουν
προσεκτικά τα έγγραφα και εάν και
εφόσον εντοπίσουν οποιαδήποτε
αναφορά που αντίκειται στη νομοθεσία, θα πρέπει όχι μόνο να μην
υπογράψουν, αλλά και να καταγγείλουν άμεσα την υπόθεση στην
Αστυνομία.
Στην περίπτωση που κάποιος έχει
ήδη συνάψει την όποια συμφωνία
και αρχίζει να δέχεται εκβιασμούς
ή/και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές είναι και πάλι απαραίτητη
η δίχως καθυστέρηση καταγγελία
στην Αστυνομία. Δεδομένου ότι
στόχος των δραστών, είναι να αποκομίσουν όσο το δυνατό μεγαλύτε-

ρα οικονομικά οφέλη από τα θύματά τους είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι
εγκληματικές αυτές ενέργειες θα
επαναληφθούν, με αποτέλεσμα να
βρεθεί το θύμα σε ένα φαύλο κύκλο
από τον οποίο δύσκολα θα μπορεί
να ξεφύγει. Το να υποκύψει αρχικά
κάποιο υποψήφιο θύμα σε απειλές,
συνιστά ουσιαστικά το βασικότερο
κίνητρο για να συνεχίσουν οι δράστες να το απειλούν και να το εκβιάζουν ή ακόμα και να προκαλέσουν
ζημιά στην περιουσία του, ακόμη και
βλάβη στον ίδιο ή στην οικογένειά
του.
Πηγές:
• Ηρακλέους, Α., «Συνεργατισμός
1909 – 2006 – Συνοπτική θεώρηση». Εκδοση Π.Σ. Συνομοσπονδία,
Λευκωσία 2006
• Παπαθανασίου Μ. «Η άνθηση της
τοκογλυφίας στην Κύπρο», Νομικός
Κόσμος wwwpplawfirm.net
• Σκανδάμης, Μ. 2007, «Η τοκογλυφία. Διαχρονική – εγκληματολογική
προσέγγιση», Νομική Βιβλιοθήκη,
Αθήνα 2007
• Ellas2.wordpress.com “Τοκογλυφία, τόσο παλιά όσο κι ο άνθρωπος»
• www.apodimos.com «Χρήμα, τοκογλυφία, τραπεζίτες, τράπεζες»
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συνεντευξη
συνεντευξη με τον αστυνομο β΄ κωνσταντινο παπαλλα Για τον
χωρο κρατησησ απαγορευμενων μεταναστων στη μεννογεια

“ο χωροσ αυτος Δεν
ειναι σωφρονιστικο
ιδρυμα”
Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Αρχηγείο Αστυνομίας

Ο Χώρος Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια, αποτελεί
ένα έργο με βαρύνουσα σημασία για την Κύπρο. Το έργο αυτό, το οποίο
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών, τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών ξεχωριστά, για
αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης.

Για την ανέγερση και λειτουργία του Χώρου
Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών,
μιλά στο περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά» ο
Υπεύθυνος Αστυνόμος Β΄ κ. Κωνσταντίνος
Παπαλλάς.
- Κύριε Παπαλλά, ας αρχίσουμε με
το ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας
του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων
Μεταναστών στη Μεννόγεια.
Τα σχέδια για τη δημιουργία του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια άρχισαν από το 2006 με Αρχηγό Αστυνομίας τον κ. Ιάκωβο Παπακώστα. Η μελέτη και τα
σχέδια έγιναν από τα Δημόσια έργα σε συνεργασία με τον Κλάδο Κτηριακών Εγκαταστάσεων
της Αστυνομίας. Το 2010 ξεκίνησε η ανέγερση,
η οποία ολοκληρώθηκε το 2011. Η τελική παράδοση του κτηρίου έγινε τον Νοέμβριο του 2012.
Λόγω προβλήματος στη στελέχωση του Χώρου,
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δεν τέθηκε σε λειτουργία και παρέμεινε κλειστό
για ένα χρόνο, μέχρι τη λειτουργία του στις 28
Ιανουαρίου 2013. Βέβαια, για να καταστεί εφικτή η λειτουργία του Χώρου στην προκαθορισμένη ημερομηνία, υπολείπονταν ακόμα πολλά
να γίνουν, όπως η πλήρης διαμόρφωση του, η
πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού στην
Ακαδημία και στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, καθώς επίσης και του προσωπικού
στις εγκαταστάσεις της Μεννόγειας. Παράλληλα, ήταν και η προετοιμασία της φιλοξενίας των
απαγορευμένων μεταναστών με την προμήθεια
των αναγκαίων εφοδίων (προσωπική υγιεινή,
είδη καθαρισμού κ.α.).
- Μιλήστε μας για τις υποδομές, το
προσωπικό και τη χωρητικότητα του
Χώρου Κράτησης.
Ο Χώρος Κράτησης Απαγορευμένων Μετανα-

στών στη Μεννόγεια έχει χωρητικότητα 256 κλινών και
χωρίζεται σε τέσσερις πτέρυγες των 64 κλινών η καθεμία. Συγκεκριμένα, στις τρείς πτέρυγες θα κρατούνται
άντρες και στην τέταρτη μόνο γυναίκες. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για φιλοξενία οικογενειών και ανηλίκων. Σε κάθε πτέρυγα υπάρχει εστιατόριο, χώροι αναψυχής, χώροι υγιεινής και
χώροι καθαρισμού των ρούχων. Επίσης, υπάρχουν τα
δωμάτια ελέγχου, χώροι για συναντήσεις των κρατουμένων με τους δικηγόρους τους και με άλλα πρόσωπα,
καθώς και ιατρείο.
- Για ποια χρονική περίοδο θα κρατούνται οι
απαγορευμένοι μετανάστες;
Η προσπάθεια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι, με τη σύλληψη του παράνομου αλλοδαπού να απελαύνεται αμέσως. Όμως, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο
αλλοδαπός δεν έχει ταξιδιωτικά έγγραφα, οπότε πρέπει
να διευθετηθεί η έκδοσή τους, γεγονός που καθίσταται
ιδιαίτερα δύσκολο προπαντός όταν δεν υπάρχει η συνεργασία του αλλοδαπού. Επιπρόσθετα, ορισμένοι αλλοδαποί κατά τη διάρκεια της κράτησής του, αιτούνται
πολιτικού ασύλου, οπότε σε αυτή την περίπτωση, θα
πρέπει να τύχει εξέτασης από την Υπηρεσία Πολιτικού
Ασύλου ακολουθώντας όλη τη διαδικασία, γεγονός που
οδηγεί σε επέκταση του χρόνου κράτησης.
- Σήμερα πόσους παράνομους αλλοδαπούς
έχουμε στα κρατητήρια της Μεννόγειας;
Αυτή τη στιγμή στο Χώρο Κράτησης στη Μεννόγεια, φιλοξενούνται 120 άτομα, 107 άντρες και 13 γυναίκες.
Όλοι από διάφορες χώρες όπως η Αίγυπτος, το Αφγανιστάν, το Βιετνάμ, η Συρία, το Πακιστάν, Ιράν, Καμερούν,
Μπαγκλαντές και πολλές άλλες.
- Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν αναφορικά με την
εύρυθμη λειτουργία του Χώρου και τη σωστή
διαμονή των κρατουμένων;
Ένα μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με τη διαχείριση του
χώρου, δηλαδή του προσωπικού, των κρατουμένων και
των πόρων, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει
μια αρμονία και στις σχέσεις των κρατουμένων και στις

σχέσεις του προσωπικού. Να αναφέρω συγκεκριμένα
παραδείγματα, όπως η απαγόρευση μεταφοράς φαγητού εντός των κελιών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης. Ακόμα, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ώρες που οι κρατούμενοι
μένουν στα κελιά τους και στον αριθμό των ωρών που
βγαίνουν έξω, έτσι ώστε να μην αισθάνονται ούτε ότι
είναι καταπιεσμένοι όπως οι φυλακισμένοι, αλλά παράλληλα, να μην αισθάνονται ότι μπορούν να έχουν
ανεξέλεγκτες ελευθερίες και να ξεφεύγουν των όσων
αναφέρονται στον Κανονισμό. Προσπαθούμε επίσης,
να διασφαλίζουμε αρμονία σχέσεων των κρατουμένων
που διαμένουν στο ίδιο κελί με κοινά χαρακτηριστικά
όπως η γλώσσα και η θρησκεία.
- Παρά το σύντομο της λειτουργίας του Χώρου
αυτού, μπορείτε να μας μιλήσετε για τα
καθημερινά προβλήματα που συναντάτε;
Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων. Δυστυχώς δεν έχουμε στο
Χώρο Κράτησης Νοσηλευτικό προσωπικό σε 24ωρη
βάση. Όσον αφορά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής
από τους κρατούμενους, η τακτική που ακολουθούμε
είναι η φύλαξη των φαρμάκων τους στο ιατρείο του Χώρου και η συνοδεία των κρατούμενων για τη λήψη τους.
- Είναι βαρύ το φορτίο διοίκησης και διαχείρισης
ενός τέτοιου χώρου και σε τι διαφέρει από ένα
σωφρονιστικό ίδρυμα όπως είναι οι κεντρικές
φυλακές;
Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά του Χώρου Κράτησης της
Μεννόγειας από τις Κεντρικές Φυλακές. Οι κρατούμενοι στη Μεννόγεια δεν είναι ποινικοί κρατούμενοι, δεν
έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα κατά της κοινωνίας.
Δεν τους συμπεριφερόμαστε ως εγκληματίες. Έτσι, θα
πρέπει χωρίς να τους καταπατούμε τα δικαιώματά τους,
χωρίς να τους συμπεριφερόμαστε σαν εγκληματίες να
διατηρούμε την τάξη, την πειθαρχία και την εύρυθμη λειτουργία του Χώρου με τα εχέγγυα που μας παρέχει ο
νόμος.
Ο Χώρος αυτός δεν είναι Σωφρονιστικό Ίδρυμα, είναι
ένας χώρος για κρατούμενους προς απέλαση και μέχρι
την απέλαση τους οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε
συνθήκες ομαλής και σωστής διαβίωσης.
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συνεντευξη

Εγκαινιαστηκε
από τον τεωσ
υπουργο
δικαιοσυνησ και
δημοσιασ ταξεωσ
Κ. λουκα λουκα
Τα εγκαίνια του Χώρου Κράτησης
Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια
πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο
Φεβρουάριο από τον τέως Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Λουκά
Λουκά.
Στο πλαίσιο των εγκαινίων, τελέστηκε ο καθιερωμένος
αγιασμός από τον Μητροπολίτη Τριμιθούντος και Λευκάρων κ. Βαρνάβα. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο τέως
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Λουκάς Λουκά, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης κ. Γλυκέριος Λεοντίου.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Λεοντίου, αναφέρθηκε στις επίπονες και άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε τόσο η
Ηγεσία της Αστυνομίας, όσο και τα μέλη της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με απώτερο σκοπό την
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υλοποίηση και λειτουργία του έργου.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου,
ανέφερε ότι το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά και ολόκληρο τον κόσμο και επομένως
κάθε βήμα που γίνεται για την αντιμετώπισή του συνιστά γεγονός εξαιρετικής σημασίας. Πρόσθεσε παράλληλα, «ότι η λειτουργία του Χώρου Κράτησης, που έγινε με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί καθοριστική εξέλιξη στους σχεδιασμούς για μια ολοκληρωμένη
μεταναστευτική πολιτική στη χώρα μας».
Τέλος, ο κ. Λουκά, τόνισε την αναγκαιότητα της ίδρυσης του Χώρου αυτού, επισημαίνοντας ότι η ανέγερση
του ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πρόσθεσε ότι
ο κάθε κρατούμενος θα τυγχάνει σεβασμού, αξιοπρεπούς μεταχείρισης και συμπεριφοράς.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Τη γλώσσα
μου έδωσαν
Ελληνική
Επιμέλεια: Ανώτερος Υπαστυνόμος Γιώργος Ζαννέτος
Υπεύθυνος Αρχείου Τμήματος Α΄
Από το βιβλίο του Τάκη Νατσούλη «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις»

«Ακόμη το στόμα του γάλα μυρίζει» Τη φράση αυτή τη μεταχειρίστηκε και ο ποιητής του Ερωτόκριτου (Δ’
408): «Ακόμη μές’ στο στόμα μου είναι
των βυζιών το γάλα και λογισμόν δεν
έβαλα σε πράματα μεγάλα». Λέγεται
για μικρούς στην ηλικία, που η γνώση
τους δεν έχει πέραση ή τις πράξεις τους
θα πρέπει να τις κρίνουν με επιείκεια.
Όμοιες παρομοιώδεις φράσεις συναντάμε και στη Γαλλία.

«Άκουσον μέν, πάταξον δε»

«Χτύπησε με, μα άκουσε με». Αυτή την
απάντηση έδωσε, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος (Θεμιστοκλέους 11) ο Θεμιστοκλής στο Σπαρτιάτη ναύαρχο Ευρυβιάδη*,
όταν θέλησε εκείνος να τον χτυπήσει, ερεθισμένος, επειδή ο Θεμιστοκλής υποστήριζε πως η ναυμαχία έπρεπε να γίνει στα
νερά της Σαλαμίνας και όχι κοντά στον
Ισθμό όπως πρότεινε ο Ευρυβιάδης. Από
τότε έμεινε παροιμιώδης η φράση και λέγεται, για να δείξει την ηρεμία και τη σταθερότητα που κρατά μέσα σε αναμμένη
συζήτηση, όποιος αποβλέπει να βρεθεί η
αλήθεια και να γίνει το σωστό.

«Ακριβά είναι τα σφουγγάτα
σου» Στα θαύματα του Αγίου Γεωργίου

διηγούνται και το εξής: Ένα παιδί έπαιζε,
σε χωριό της Παφλαγονίας, στην αυλή
της εκκλησίας, αλλά έχανε συνέχεια. Τότε
γύρισε το πρόσωπο του στην εκκλησία
και είπε δυνατά: «Άγιε Γεώργιε, ποίησον
με νίκησαι, ίνα φέρω είς τον ναόν σου
σφογγάτον καλόν». Και ω του θαύματος,
από τη στιγμή αυτή κέρδισε όλους τους
συμπαίκτες του. Συνεπής στην υπόσχεση
του ο μικρός, πήγε στο σπίτι του και σε
λίγο γύρισε στην εκκλησία και τοποθέτησε μπροστά στο εικόνισμα του Αγίου το
σφουγγάτο. Μόλις έφυγε το παιδί, σε λίγο
μπήκαν τέσσερις προσκυνητές και βλέποντας το σφουγγάτο που άχνιζε, σκανδαλιστήκανε και το φάγανε, σκεπτόμενοι ότι
ο Άγιος δεν είχε ανάγκη από τροφή και
ότι θα ήταν προτιμότερο να του άφηναν
χρήματα για να αγοραστεί λάδι και κερί
για την εκκλησία του. Υπολογίσανε όμως,

χωρίς τον ξενοδόχο, όπως θα λέγαμε
σήμερα, γιατί ο Άγιος είχε διαφορετική
γνώμη. Μόλις λοιπόν τοποθέτησαν τα
χρήματα και θέλησαν να βγουν από την
πόρτα, ήταν αδύνατο να βαδίσουν. Σκέφτηκαν τότε ότι τα χρήματα που άφησαν
θα ήταν λίγα και κατέθεσε ο καθένας τους
από ένα μιλιαρήσιο, δηλαδή μια δραχμή
αργυρή, αλλά και πάλι δεν μπορούσαν να
βγουν. Τότε αποφάσισαν να καταθέσουν
όλοι μαζί μια χρυσή λίρα. Αλλά μπόρεσαν να βγουν, όταν κατάθεσαν ο καθένας
από ένα χρυσό φλουρί και συνεχίζεται η
αφήγηση: «και σαν βγήκαν, στάθηκαν έξω
από την εκκλησία και είπαν: Άγιε Γεώργιε,
ακριβά πουλείς τα σφουγγάτα σου». Για
αυτό και εμείς σήμερα, για κάποιον που
αντί πολλού τιμήματος παρέχει τις υπηρεσίες του, λέμε ότι: «ακριβά είναι τα σφουγγάτα του».

«Άκρον άωτον» Τη φράση χρησιμοποιούμε, για να χαρακτηρίσουμε το
ανυπέρβλητο, το ανώτατο δυνατό όριο
(αρετής ή κακίας), καλοσύνης, ευγένιας, σεμνότητας κ.λπ.. Ο Καλλίμαχος
(ποιητής από την Κυρήνη, σύγχρονος
του Θεόκριτου) στον β΄ ύμνο του (στον
Απόλλωνα), στιχ. 112 αποκαλεί το καθαρό νερό «άκρον άωτον ύδατος». Την
έκφραση μεταχειρίζεται και ο Πίνδαρος.

«Αλά Μπουρνέζικα»

Όταν μας μιλάει κάποιος και θέλουμε να του πούμε
πως δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει, τότε
του λέμε πως μιλάει… αλά μπουρνέζικα. Πολλοί νομίζουν, πως είναι μια λέξη.
Είναι όμως δύο. Όπως το αλά Γαλλικά.

Μπουρνέζικα, λοιπόν, είναι η γλώσσα που
μιλούσαν σε κάποιο τόπο ή και θα μιλάνε ακόμα, γιατί ο τόπος αυτός πράγματι
υπάρχει. Είναι σε μια περιοχή του Σουδάν,
όπου ζει η φυλή Μπουρνού. Ξέρετε πόσο
δύσκολη είναι η αραβική γλώσσα και μάλιστα στις διαλέκτους της. Σε μας τους
Έλληνες λοιπόν, δίκαια όσα θα ακούγαμε
από αυτούς, θα φαίνονταν αλά - Μπουρνέζικα. Οι Μπουρνού είναι μια φυλή, που
ήρθε στην Ελλάδα με τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ. Δεύτερη εκδοχή: Λέγεται πως
ο αρχικός τύπος της λέξης ήταν «αλιβορνέζικα», δηλαδή αυτά που προέρχονται
από το Λιβόρνο, ασυνήθιστα και περίεργα
είδη.

«Αλήθεια του Λα Παλίς» Η έκφραση «αλήθεια του Λα Παλίς», σημαίνει τη φανερή κοινοτοπία. Η φράση
προήλθε από το όνομα του Ιάκωβου ντε
Σομπάν, αυθέντη του Λα Παλίς, Γάλλου
στρατιωτικού, που σκοτώθηκε το 1525
στη μάχη της Παβίας. Οι στρατιώτες του
συνέθεσαν, για να τον τιμήσουν, ποίημα που τελείωνε με το στίχο: «Ένα τέταρτο προ της ώρας του θανάτου του,
βρισκόταν ακόμη στη ζωή». Ασφαλώς
οι στρατιώτες του ήθελαν να δηλώσουν
με αυτό, ότι μαχόταν μέχρι το τέλος. Άλλοι, μεταγενέστεροι, ερμηνεύοντας το
στίχο αυτό κατά γράμμα, το θεώρησαν
ως κλασικό υπόδειγμα αφελέστατης
κοινοτοπίας από την οποία προήλθε και
η φράση.
* Στο συμβούλιο της Σαλαμίνας, στα 480 π.Χ.
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ευρωπαϊκα θεματα

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ATLAS»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ και σκοπός του Προγράμματος
Του Αστυνόμου Α΄ Σάββα Χρίστου
Διοικητή Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης

To «ATLAS» αποτελεί ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με απόφαση των Αρχηγών Αστυνομίας των χωρών κρατών μελών της Ε.Ε.. Σκοπός του προγράμματος
είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας των Αντιτρομοκρατικών Μονάδων των χωρών της Ε.Ε. σε όλους τους τομείς (επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό καθώς επίσης και
στην ανταλλαγή πληροφοριών) για την καλύτερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2001 στις Βρυξέλες, οι προϊστάμενοι των Αντιτρομοκρατικών Μονάδων
της Ε.Ε. ομόφωνα κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι ήταν απόλυτη ανάγκη να δημιουργηθεί ένα
ασφαλισμένο δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη.
Μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία, το καλοκαίρι του 2004, λήφθηκε απόφαση σύμφωνα
με την οποία η Europol θα αναλάμβανε την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος και το
Σεπτέμβριο του 2004, πραγματοποιήθηκε το
1ο επίσημο Συνέδριο «ATLAS PROJECT» όπου
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Δημιουργία Πλατφόρμας επικοινωνίας
2. Θέσπιση εσωτερικών κανονισμών
3. Δημιουργία Εκτελεστικού Γραφείου
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4. Εκλογή Προέδρου (διετή
θητεία).
Η Αστυνομία Κύπρου μέσω
της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης
(Μ.Μ.Α.Δ.) προσκλήθηκε
και συμμετείχε στο δεύτερο
Συνέδριο του ΑTLAS, το
Δεκέμβριο του 2004, και
έκτοτε συμμετέχει ενεργά
στις διάφορες συναντήσεις
των Ομάδων Εργασίας του Προγράμματος,
αλλά και σε κοινές ασκήσεις που πραγματοποιούνται με τα άλλα κράτη μέλη.
Οι ομάδες εργασίας του ATLAS χωρίζονται
στις ακόλουθες επιχειρησιακές κατηγορίες.
1. NAVAL (Τακτικές Επιχειρήσεις σε Πλοία)
2. SNIPER (Ελεύθεροι Σκοπευτές)

3. ENTRY (Πυροτεχνουργοί)
4. AIRCRAFT (Τακτικές Επιχειρήσεις σε Αεροπλάνα)
5. TRANSPORT (Τακτικές Επιχειρήσεις σε Πλοία, Τρένα, Λεωφορεία)
6. NEGOTIATIONS (Διαπραγματεύσεις)
7. BUILDINGS (Τακτικές Επιχειρήσεις σε Κτίρια)
Στις συναντήσεις των Διοικητών των Αντιτρομοκρατικών Μονάδων, την Κυπριακή Αστυνομία εκπροσωπεί ο εκάστοτε Διοικητής της Μ.Μ.Α.Δ.. Στις εν λόγω
συνεδρίες, οι επικεφαλής ενημερώνονται για την
πρόοδο όλων των ομάδων εργασίας και γίνεται ανάλυση και έγκριση του προϋπολογισμού κάθε έτους.
Επίσης ασχολούνται με διαδικαστικά θέματα εκλογής
προέδρου και προώθηση εκπαιδεύσεων και κοινών
ασκήσεων.
Η Κυπριακή Αστυνομία μέσω της Μονάδας είναι ενεργή και συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα του Προγράμματος τα τελευταία έτη. Συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις,
κοινές ευρωπαϊκές ασκήσεις και βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με το Εκτελεστικό Γραφείο του «ΑTLAS».
Η Κύπρος συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή άσκηση
«ATLAS COMMON CHALLENGE 2013». Στην εν
λόγω άσκηση έλαβαν μέρος όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίες
έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τη
γεωγραφική τους θέση. Στις ομάδες έχει ήδη δοθεί
συγκεκριμένο θέμα άσκησης το οποίο κλήθηκαν να
εκτελέσουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ταυτόχρονα,
στις 17 Απριλίου 2013. Η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία εκτέλεσαν άσκηση

με θέμα «Δυναμικές Επεμβάσεις σε λεωφορεία». Η
Κύπρος διέθεσε έντεκα μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού Ε.Α.Ο., της Μ.Μ.Α.Δ., για να συμμετάσχουν στην άσκηση.
Η Κύπρος έχει μέχρι στιγμής φιλοξενήσει τρείς εκπαιδευτικές συναντήσεις του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, έγιναν δύο συναντήσεις που αφορούσαν την
κατηγορία «ENTRY» (Πυροτεχνουργοί και Breachers)
και μία σχετικά με εκπαίδευση για το χειρισμό της
Πλατφόρμας Επικοινωνίας του Προγράμματος.
Στην τελευταία συνάντηση των Διοικητών του
«ATLAS», με εισήγηση του Διοικητή της Μ.Μ.Α.Δ.,
Αστυνόμου Α΄ Σάββα Χρίστου, έγινε ανακατανομή
των ομάδων εργασίας για επαναπροσδιορισμό και
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των κρατών
μελών. Επίσης, πετύχαμε μετά από έντονο συναγωνισμό (μεταξύ επτά χωρών), να αναλάβουμε τη συνάντηση των Διοικητών όλων των Αντιτρομοκρατικών
Μονάδων της Ευρώπης η οποία θα διεξαχθεί στην
Κύπρο, τον Οκτώβριο του 2013.
Με τη μέχρι τώρα συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα,
τον υψηλό επαγγελματισμό και συνέπεια, έχουμε
κερδίσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των εταίρων μας αναβαθμίζοντας το κύρος της Κυπριακής
Αστυνομίας, εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο τη
θέση της Μ.Μ.Α.Δ. στους κόλπους των Ευρωπαϊκών
Αντιτρομοκρατικών Μονάδων. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή μας στο εν λόγω πρόγραμμα μας δίνει την
ευκαιρία αξιοποίησης σημαντικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
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ευρωπαϊκα θεματα

To Κέντρο Ανάλυσης
Πληροφοριών της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης
IntCen (Intelligence Analysis Centre)
Του Υπαστυνόμου Βύρωνα Βύρωνος
BSc (Hons) Criminal Justice Studies
ΑΔΕ Λεμεσού

Το Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργήθηκε το
Νοέμβριο του 2001, από τον τότε Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. Javier Solana. Η ανάγκη δημιουργίας του, προέκυψε από τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του
2001 στις Η.Π.Α. καθώς επίσης και από την ανάγκη του προσωπικού της Ε.Ε., που
ασχολείται με τον καθορισμό πολιτικής, να έχει πρόσβαση σε ακριβείς και έγκυρες αναλύσεις, για τις πιθανές απειλές από την τρομοκρατία.
Αρχικά ονομαζόταν SitCen (Situation Analysis Centre),
υπαγόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαρτιζόταν
από προσωπικό της Ε.Ε.. Το 2005, ενισχύθηκε από εθνικούς εμπειρογνώμονες από τις Υπηρεσίες Πληροφοριών των κρατών μελών, σε θέματα τρομοκρατίας. Με
αυτό τον τρόπο το SitCen απέκτησε την ικανότητα να
ετοιμάζει στρατηγικές αποτιμήσεις των απειλών από την
τρομοκρατία, τις οποίες διαβιβάζει προς το προσωπικό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από το 2007, το κέντρο άρχισε τη συνεργασία με το
Στρατιωτικό Επιτελείο της Ε.Ε. σε θέματα πληροφοριών
και ετοιμασίας κοινών στρατηγικών αποτιμήσεων των
απειλών από την ισλαμική τρομοκρατία.
Η συνθήκη της Λισσαβόνας αποτελεί ορόσημο για το
SitCen. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, τέθηκε υπό τη διοίκηση της Εξωτερικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
και έχει μετονομαστεί ως Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών (Intelligence Analysis Center – IntCen).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, τον Μάιο
του 2011, το κέντρο ανάλυσης πληροφοριών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε.
σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, εξυπηρετώντας τα κράτη μέλη της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και άλλα ευρωπαϊκά
σώματα. Περαιτέρω οι αναλύσεις του κέντρου αφορούν
διαχείριση κρίσεων, έκδοση έγκαιρων προειδοποιήσεων,
παροχή διευκολύνσεων αντιμετώπισης κρίσεων, παραγωγή αναλύσεων καταστάσεων, κρίσεων και απειλών
και πολλά άλλα.
Η ανάλυση είναι ο βασικός τομέας δραστηριότητας του
κέντρου αφού δεν έχει καμία επιχειρησιακή αρμοδιότητα. Οι αναλύσεις που γίνονται προέρχονται από πληρο-
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Ο Διευθυντής του IntCen, Φιλανδός, Illka Salmi με τον Υπαστυνόμο
Βύρωνας Βύρωνος.

φορίες που αποστέλλουν οι υπηρεσίες πληροφοριών
των κρατών μελών και το κέντρο αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας των 27 κρατών μελών με τα διάφορα σώματα
της Ε.Ε.. Πέραν όμως των πληροφοριών από τα κράτη
μέλη, το κέντρο έχει καταφέρει να εισρέουν πληροφορίες και από άλλες πηγές όπως: ανοικτές πηγές, αποστολές και επισκέψεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και άλλες.
Με βάση τα πιο πάνω, το κέντρο έχει αποκτήσει την αποκλειστικότητα, στην ανάλυση και εκτίμηση των διαφόρων
απειλών προς την Ε.Ε. και ιδιαίτερα στον τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Δήμαρχος Αγίας Νάπας Αντώνης Τσόκκος

Ένας Δήμαρχος στο
πλευρό της Αστυνομίας
Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

Στις 21 Ιανουαρίου 2013, με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για τον αδόκητο χαμό του Δημάρχου της Αγίας Νάπας Αντώνη Τσόκκου.

Ο τέως Δήμαρχος Αγίας Νάπας ήταν πάντοτε δίπλα στην Αστυνομία, στήριζε τους αστυνομικούς και ζητούσε την ενίσχυση της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου για να μπορεί να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο που επιτελεί για την πρόληψη και
εξιχνίαση του εγκλήματος.
Ο Αντώνης Τσόκκος γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1952, στην
Αγία Νάπα. Σπούδασε Λογιστική και Ναυτιλιακά στην Αγγλία.
Μετά την αποπεράτωση των σπουδών του, ασχολήθηκε με επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού.
Από πολύ μικρή ηλικία αναμείχθηκε στα κοινά. Διετέλεσε Πρόεδρος στην Επιτροπή Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Νάπας, του Σωματείου ΑΠΕΑΝ, της Συντονιστικής Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΣΕΤΑ) και του Ανοικτού Σχολείου.
Εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος το 2006 και επανεξελέγη το
2011 συγκεντρώνοντας ποσοστό 77.72%, το υψηλότερο από
οποιονδήποτε άλλο Δήμαρχο Παγκύπρια. Εγκαταλείπει σύζυγο,
την ΄Εμιλυ Τσόκκου, δύο παιδιά, την Κούλα και τον Παύλο καθώς
και δύο εγγόνια.
Ο τέως Δήμαρχος Αγίας Νάπας ξεχώρισε ιδιαίτερα για τη λιτότητα, την εργατικότητα, τη δημοκρατικότητα και τη σαφήνεια στο
λόγο του. Ήταν άνθρωπος διακριτικός, απεχθανόταν την υπερβολή και την περίσσια προβολή. Κατά πρώτο λόγο και πάνω από
όλα ήταν ενεργός πολίτης με συμμετοχή, δράσεις και μετρήσιμα
αποτελέσματα. Σε κάθε εκδήλωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αμμοχώστου βρισκόταν πάντοτε δίπλα μας.
Πρώτος έδινε το παράδειγμα της συμμετοχής στα κοινά και πα-

ρότρυνε και ενθάρρυνε τους νέους του Δήμου Αγίας Νάπας, να
συμμετέχουν ενεργά σε κάθε κοινή δράση, για να αποτελέσουν
ικανά μέλη της κοινωνίας. Επίσης, αναμόρφωσε το Δήμο Αγίας
Νάπας, εκτέλεσε έργα υποδομής και αναδιαμόρφωσε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
Παράλληλα, υποστήριξε με σταθερότητα αρχές και αξίες, ενεργούσε σωστά και αποτελεσματικά και υπηρέτησε τον τόπο μας
με εντιμότητα και σεμνότητα.
Κέρδισε δίκαια, με πολλή προσωπική δουλειά και διατηρώντας
πάντα χαμηλούς τόνους, την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των
πολιτών της Επαρχίας Αμμοχώστου, καθώς και ολόκληρης της
Κύπρου.
Εκ μέρους των μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, τον ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξή
του. Φτωχότερη είναι πλέον η Επαρχία Αμμοχώστου και δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει πίσω του.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

Απολογισμός της
Κυπριακής Προεδρίας
και η συνεισφορά της
Αστυνομίας
Του Αστυνόμου Α’
Στέλιου Παπαθεοδώρου
Διευθυντή Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Η προετοιμασία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Αστυνομίας που αφορούσαν
την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), απoτέλεσε ένα
σημαντικό μέρος του έργου που επιτέλεσε η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) κατά το 2012.

Συγκεκριμένα, κατά το α’ εξάμηνο του υπό επισκόπηση έτους,
η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. επικεντρώθηκε στην οργάνωση, συντονισμό
και προετοιμασία των ενεργειών που απαιτούνταν για την Προεδρία. Κατά το β’ εξάμηνο οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην
υλοποίηση των υποχρεώσεων της Αστυνομίας σε σχέση με την
Κυπριακή Προεδρία, οι οποίες συνοπτικά αφορούσαν την πραγματοποίηση και προεδρία των συναντήσεων στο εξωτερικό, κυρίως στις Βρυξέλες, αλλά και των συναντήσεων στην Κύπρο.
(α) Κυπριακή Προεδρία: Συναντήσεις στο εξωτερικό
Η Δ.Ε.Ε.& Δ.Α.Σ. είχε το συντονιστικό ρόλο, σε ό,τι αφορούσε
τις συναντήσεις που έγιναν στο εξωτερικό, είτε αυτές πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. είτε στο
πλαίσιο άλλων Ευρωπαϊκών οργανισμών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την επιτυχή υλοποίηση των υποχρεώσεων
της Αστυνομίας, η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. συντόνισε την προετοιμασία
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των συναντήσεων, την καθοδήγηση των μελών και τη μετάβαση
τους σ’ αυτές, το συντονισμό των διαφόρων τμημάτων/υπηρεσιών εντός και εκτός Αστυνομίας, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε άψογα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
και τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας.
Συγκεκριμένα, μέλη της Αστυνομίας προήδρευσαν σε 8 ομάδες
και 13 υποομάδες εργασίας του Συμβουλίου της E.E.. Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών, πραγματοποιήθηκαν 39 συναντήσεις
στο εξωτερικό και 6 συναντήσεις στην Κύπρο (εκ των οποίων σε
μία δεν προήδρευσε η Αστυνομία). Επιπρόσθετα, προήδρευσαν
σε 17 συναντήσεις εκτός του πλαισίου του Συμβουλίου της Ε.Ε.
(π.χ. EUROPOL, CEPOL).
Παράλληλα, η Αστυνομία παρείχε συνδρομή σε 7 ομάδες εργασίας και επιτροπές του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της EUROJUST,
οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων /
Υπηρεσιών, είτε με τη συμμετοχή μελών της σε συναντήσεις,

είτε με άλλου είδους συνεισφορά.
Σημαντική επίσης ήταν και η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ηγηθεί 9 αποστολών αξιολόγησης SCHENGEN, οι
οποίες ήταν προγραμματισμένες κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.
Επίσης, από την 1η Ιουνίου 2011, με αξιωματικό σύνδεσμο
στη Χάγη, η Κύπρος προήδρευσε της ομάδας εργασίας της
EUROPOL, Corporate Matters.
Υποχρέωση της Αστυνομίας κατά την Κυπριακή Προεδρία ήταν
και η εκ περιτροπής προεδρία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του
Διοικητικού Συμβουλίου Συνολικού Προγράμματος (Global
Programme Management Board – GPMB), για το SIS II. Το εν
λόγω Συμβούλιο συνεδρίαζε σχεδόν κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλες και για το λόγο αυτό αποσπάστηκε από τον Ιούνιο του
2012, μέλος της Αστυνομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ.Α.Ε.Ε.).
Παράλληλα όμως, η Κυπριακή Αστυνομία συνέχισε να συμμετέχει σε άλλες συναντήσεις/εκπαιδεύσεις/σεμινάρια στο εξωτερικό που διεξάγονταν εκτός Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Δ.Ε.Ε.& Δ.Α.Σ. χειρίστηκε/
συντόνισε τα ακόλουθα θέματα:
• Στελέχωση/ορισμός Προεδρευόντων ομάδων εργασίας και
παροχή στήριξης/ καθοδήγησης.
• Συνδρομή στον καταρτισμό του 18μηνου προγράμματος της
Προεδρίας.
• Καταρτισμός/οριστικοποίηση της Κληρονομηθείσας Ημερήσιας Διάταξης (Inherited Agenda) και των Εντύπων Διαχείρισης
Θεμάτων (Dossier Management Fiche) και ανάρτησή τους στο
σύστημα SHAREPOINT.
• Συντονισμό της Β’ φάσης εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας, η
οποία άρχισε τον Οκτώβριο του 2011 και συνεχίστηκε μέχρι τον
Μάιο του 2012. Τα εν λόγω μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε
συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και το
Γαλλικό Ινστιτούτο.
• Χειρισμό της διαδικασίας απόσπασης (4) μελών της Αστυνομίας στη Μ.Α.Ε.Ε..
• Συντονισμό της συμμετοχής των εμπλεκομένων μελών της
Αστυνομίας στα Εργαστήρια/ Εκπαιδεύσεις Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Στις εν λόγω εκπαιδεύσεις συμμετείχαν περίπου 95 μέλη της Αστυνομίας.
• Συνδρομή στον καταρτισμό Ημερολογίου συναντήσεων Προεδρίας.
• Συνδρομή στον καταρτισμό του εξάμηνου προγράμματος της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε..
• Καταρτισμός Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστυνομίας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε..
• Προετοιμασία/Συντονισμό δύο Πανευρωπαϊκών κοινών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση των ροών λαθρομεταναστών
και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος οχημάτων.
• Διευθέτηση συμμετοχής 13 μελών της Αστυνομίας για ασφάλεια του κτιρίου του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά τις συναντήσεις
των Αρχηγών Κρατών.
• Συνδρομή στον καταρτισμό της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης της
Κυπριακής Προεδρίας για τα θέματα των ομάδων εργασίας που
προήδρευε η Αστυνομία.
• Συνδρομή στον καταρτισμό της Τελικής Αξιολόγησης της Κυπριακής Προεδρίας για τα θέματα των ομάδων εργασίας που
προήδρευε η Αστυνομία.

Συμπερασματικά, η υλοποίηση των υποχρεώσεων της Αστυνομίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ε.Ε. χαρακτηρίζεται επιτυχής. Όλες οι συναντήσεις τόσο εκτός
όσο και εντός Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία εκπλη-

(β) Κυπριακή Προεδρία: Συναντήσεις στην Κύπρο
Η Δ.Ε.Ε.& Δ.Α.Σ. είχε το συντονιστικό ρόλο, σε ό,τι αφορούσε
τις συναντήσεις που έγιναν στην Κύπρο σε συνεργασία με τα

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία διοργάνωσε στην Κύπρο 26 συναντήσεις που αφορούσαν τα Διοικητικά Συμβούλια CEPOL,
EUROPOL και FRONTEX, Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομάδες Εργασίας, αλλά και Σεμινάρια, εκ των οποίων προήδρευσε
των 17.
Η Δ.Ε.Ε.& Δ.Α.Σ. σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, προχώρησαν στην
έκδοση υλικού με σκοπό την ενημέρωση / διαφώτιση των μελών της Αστυνομίας. Δημιουργήθηκαν ένθετο για την Κυπριακή Προεδρία στο περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», αφίσες σε
όλους τους Σταθμούς και Τμήματα της Αστυνομίας, διαφάνεια
εργασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Αστυνομίας, κ.α..
Η δημιουργία σχετικής σύνδεσης στην επίσημη ιστοσελίδα της
Αστυνομίας για την εμπλοκή της Αστυνομίας στην Κυπριακή
Προεδρία του Συμβουλίου, ήταν ακόμα μία σημαντική δραστηριότητα, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της Αστυνομίας και
άλλων ενδιαφερομένων.

Ο επαγγελματισμός και η
συνεισφορά των εμπλεκομένων
καθώς επίσης και η έγκαιρη
προετοιμασία για την προεδρία
έφεραν την επιτυχή
ολοκλήρωση της
κυπριακής Προεδρίας.
ρώνοντας τους στόχους τους.
Εξίσου σημαντικές ήταν και οι πρωτοβουλίες της Κυπριακής
Προεδρίας που αφορούν την Αστυνομία και οι οποίες συνοπτικά
έχουν ως ακολούθως:
• Συμπεράσματα του Συμβουλίου Δ.Ε.Υ. σχετικά με την προστασία των ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις.
• Συμπεράσματα του Συμβουλίου Δ.Ε.Υ. σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών από τρομοκρατικές απειλές.
• Εκπόνηση ευρωπαϊκού εγχειριδίου Βέλτιστων Πρακτικών αναφορικά με το ρόλο των Αρχών Επιβολής του Νόμου για αντιμετώπιση του προβλήματος «φθοράς» των υποθέσεων Βίας στην
Οικογένεια.
• Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η πρωτοβουλία που αφορά στον καταρτισμό του «Κοινού Εγχειριδίου» για τον εντοπισμό της κατάχρησης Ταξιδιωτικών εγγράφων.
Για την επιτυχή πραγματοποίηση των προαναφερομένων ενεργειών / δράσεων συνέβαλαν ο επαγγελματισμός και η συνεισφορά των εμπλεκομένων, ως επίσης και η έγκαιρη προετοιμασία για την Προεδρία.
Παράλληλα, η άρτια συνεργασία τόσο με τη Γραμματεία της Προεδρίας όσο και μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών / τμημάτων
εντός και εκτός Αστυνομίας, αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα
για την πραγματοποίηση των αρχικών στόχων της Αστυνομίας.
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Προεδρία του Δ. Σ. της
Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής
Ακαδημίας (CEPOL)
Του Ανώτερου Αστυνόμου Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Διευθυντή Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιουλίου 2012, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας
Κύπρου, Ανώτερος Αστυνόμος Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ανέλαβε την Προεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL.

Ως προεδρεύων είχε την ευθύνη διαχείρισης, συντονισμού,
ελέγχου και διαβούλευσης για όλα τα θέματα που εμπίπτουν
των αρμοδιοτήτων της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου
της CEPOL.
Οι προετοιμασίες με σκοπό την επιτυχή ανάληψη της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, άρχισαν ένα χρόνο
πριν την 1η Ιουλίου 2012. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν
πρόσκλησής μας, επίσημη επίσκεψη του Διευθυντή της CEPOL,
Dr. Ferenc Banfi στην Κύπρο μεταξύ των ημερομηνιών 9-11 Μαΐου 2011. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχαμε την ευκαιρία
να συζητήσουμε με το Διευθυντή της CEPOL διάφορα θέματα σε
σχέση με την όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία μας, για την
ανάληψη της προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Πέραν τούτου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με διάφορους ανώτατους αξιωματούχους του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΞ και του Αρχηγού Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ανάληψης της Προεδρίας
του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, καταρτίστηκε κείμενο
με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Διοικητικού
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Συμβουλίου, οι οποίες αποστάληκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εγκρίθηκαν. Σημειώνεται ότι, το
έγγραφο αυτό βασιζόταν τόσο στις πρόνοιες του Προγράμματος της Στοκχόλμης, όσο και στις προτεραιότητες της Κυπριακής
Αστυνομίας. Βασικές προτεραιότητες αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης
(European Training Scheme – ETS) και των συζητήσεων για τη
Νέα Νομική Βάση της CEPOL, η ολοκλήρωση του Εγχειριδίου με
τίτλο: «E.U. Handbook of Best Police Practices on Overcoming
Attrition in Domestic Violence Cases» και η σύσταση νέων Ομάδων Εργασίας, στο πλαίσιο εξορθολογισμού της CEPOL.

Προεδρία Συναντήσεων στην Κύπρο και στο Εξωτερικό
Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, προεδρεύσαμε συνολικά εφτά συναντήσεων. Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες για την κάθε συνάντηση:

* CEPOL 41/2012 Presidency Conference “Overcoming
Attrition in Domestic Violence through Policing”, 1012 Ιουλίου 2012, Λεμεσός.
Το Συνέδριο Προεδρίας της CEPOL πραγματοποιήθηκε στη

Λεμεσό, μεταξύ των ημερομηνιών 10-12 Ιουλίου 2012. Του
Συνεδρίου προήδρευσε ο Αστυνόμος Β’ Κώστας Βέης και συνπροήδρευσε η Αστυνόμος Β’ Κυριακή Λαμπριανίδου. Σε αυτό
συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τη Γερμανία, την Ιρλανδία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη CEPOL και τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και το παρακολούθησαν τριάντα επτά αντιπρόσωποι από δεκαεννέα συνολικά κράτη μέλη της
Ε.Ε..
Το συνέδριο διοργανώθηκε με γενικό στόχο την υιοθέτηση ενός
εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών της Αστυνομίας, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της «φθοράς» των υποθέσεων και
γενικότερα του φαινομένου της παρέκκλισης, εκτροπής ή/και
αποτυχημένης διεκπεραίωσής τους στο πλαίσιο ενός ποινικού
συστήματος.

* Framework Partners Meeting, 12 Σεπτεμβρίου 2012,
Bramshill.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2012,
στο Bramshill, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε αυτή συμμετείχαν
οι Framework Partners (εταίροι–ΚΜ) της CEPOL. Της συνάντησης
συν-προήδρευσε ο Ανώτερος Αστυνόμος Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ως Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με το Διευθυντή της CEPOL, Dr. Ferenc Banfi.
Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων
σχετικά με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της CEPOL το 2013
(Grant Agreement Process for 2013).

* 7th National Contact Points Meeting, 15-17 Οκτωβρίου 2012, Bramshill.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Bramshill, μεταξύ των ημερομηνιών 15-17 Οκτωβρίου 2012. Της εν λόγω συνάντησης
προήδρευσε ο Α/Λοχίας 727 Γιώργος Χριστόπουλος Υπεύθυνος του Γραφείου CEPOL. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της
CEPOL. Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ως προς την πρόοδο των εργασιών της Ε.Ε. για την ετοιμασία ανακοίνωσης (Communication)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης (European Training Scheme) και το νέο Νομικό Πλαίσιο
της CEPOL, τα οποία απορρέουν από το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

* Research and Science Correspondence Meeting, 2931 Οκτωβρίου 2012, Πορτογαλία.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία μεταξύ των
ημερομηνιών 29-31 Οκτωβρίου του 2012. Της εν λόγω συνάντησης προήδρευσε η Υποδιευθύντρια Α.Α.Κ., Αστυνόμος Β’ Κυριακή Λαμπριανίδου.
Σκοπός ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων/ιδεών και
εισηγήσεων μεταξύ των εθνικών ανταποκριτών για την έρευνα
και την επιστήμη. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε έγγραφο που
αφορά στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τους λέκτορες,
εκπαιδευτές και ερευνητές (CEPOL Lecturers, Teachers and
Researchers Database), που αξιοποιούνται από τη CEPOL στα
εκπαιδευτικά της προγράμματα.

* 28th Governing Board Meeting, 13-14 Νοεμβρίου
2012, Λευκωσία.
Η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία,
μεταξύ των ημερομηνιών 13-14 Νοεμβρίου 2012. Προεδρεύων της εν λόγω συνάντησης ήταν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Ανώτερος Αστυνόμος, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.
Σε αυτήν έλαβαν μέρος εξήντα (60) συμμετέχοντες. Μεταξύ αυτών, Διευθυντές των Αστυνομικών Ακαδημιών των ΚΜ, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων χωρών Ισλανδίας και Ελβετίας,
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Europol, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Κολεγίων
(Association of European Police Colleges-AEPC) και η Προεδρεύων της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Panel) της CEPOL.
Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλάμβανε σημαντικά
θέματα όπως, θέματα στρατηγικής σε σχέση με το μέλλον της
CEPOL και τη σύσταση νέων Ομάδων Εργασίας, μετά την πρόσφατη αλλαγή στη δομή και λειτουργία του Οργανισμού και τη
συνεπαγόμενη διάλυση τόσο των Επιτροπών, όσο και των προηγούμενων Ομάδων Εργασίας. Τελικά, αποφασίστηκε η σύσταση
έξι μόνο Ομάδων Εργασίας, σε αντικατάσταση τεσσάρων Ομάδων Εργασίας, δεκατεσσάρων υπο-Ομάδων και πέντε Επιτροπών.
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Επιπρόσθετα, η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε θέματα που αφορούν στο μέλλον της αστυνομικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάρτισης (European Training Scheme-ETS) και στη νέα νομική
βάση της CEPOL (New Legal Basis), με βάση το Πρόγραμμα της
Στοκχόλμης.
Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήγειρε το θέμα της πιθανής
συγχώνευσης της CEPOL με τη EUROPOL. Η πλειοψηφία των
ΚΜ (18) κατά την τοποθέτησή τους επί του θέματος, τάχθηκαν
εναντίον της συγχώνευσης. Με το πέρας της συνάντησης ψηφίστηκαν δέκα έξι (16) Αποφάσεις.

* 4th Annual Network Meeting of the National Common
Curricula Coordinators, 12-13 Δεκεμβρίου 2012,
Bramshill.
Η πιο πάνω συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Bramshill, μεταξύ των ημερομηνιών 12-13 Δεκεμβρίου 2012. Της εν λόγω συνάντησης προήδρευσε ο Α/Λοχίας 727 Γιώργος Χριστόπουλος,
Υπεύθυνος του Γραφείου της CEPOL.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των Προγραμμάτων
Κοινού Κορμού Εκπαίδευσης της CEPOL, καθώς επίσης η συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί συντονιστές σχετικά με την εφαρμογή τους.

* 4th E-net Managers Meeting, 11-13 Δεκεμβρίου
2012, Reading, Ηνωμένο Βασίλειο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Reading, στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 11-13 Δεκεμβρίου 2012. Στην εν λόγω συνάντηση
προήδρευσε ο Αστυνομικός 58 Κυριάκος Κυριάκου, ως Εθνικός
Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Δικτύου του Οργανισμού.

Άλλες Συναντήσεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας
* Συνάντηση με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ε.Ε. κα Cecilia Malmstrom, 3 Δεκεμβρίου 2012,
Bramshill.
Η συνάντηση με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε στο Bramshill στις 3 Δεκεμβρίου
2012. Σ΄ αυτή συμμετείχαν ο Διευθυντής Α.Α.Κ., Ανώτερος
Αστυνόμος Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ως Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, ο Διευθυντής του Οργανισμού, Dr. Ferenc Banfi, o κ. Reinhard Priebe, Director Internal
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Security DG Home, ο κ. Joaquim Nunes De Almeida, Head of
Unit Police Cooperation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Soren
Schonberg, Cabinet Expert Advisor και οι εκπρόσωποι της Ιρλανδίας (Incoming Presidency) και της Λιθουανίας (Presidency
after the Incoming Presidency). Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν
στο μέλλον της CEPOL και πιο συγκεκριμένα στις προθέσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διερεύνηση του ενδεχομένου συγχώνευσης της CEPOL με τη EUROPOL.

* Handover Meeting Cyprus to Ireland, 4 Δεκεμβρίου
2012, Bramshill.
Η συνάντηση παράδοσης παραλαβής της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL από την Κύπρο στην Ιρλανδία
πραγματοποιήθηκε στο Bramshill στις 4 Δεκεμβρίου 2012. Της
εν λόγω συνάντησης προήδρευσε ο Διευθυντής Α.Α.Κ.

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου CEPOL
Όσον αφορά στις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της
Κυπριακής Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL,
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν τριάντα (30)
αποφάσεις, ορισμένες εκ των οποίων εξέχουσας σημασίας για
τη συνέχιση της άρτιας λειτουργίας της CEPOL, ως Ευρωπαϊκού
Οργανισμού. Συγκριτικά επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της
προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL από την Πολωνία, το δεύτερο εξάμηνο του 2011, πάρθηκαν δώδεκα (12)
αποφάσεις, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, όταν προήδρευε η Δανία, υιοθετήθηκαν δεκαπέντε (15) αποφάσεις.
Οι πιο βασικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την Κυπριακή
Προεδρία αφορούν, μεταξύ άλλων, στη σύσταση μόνο έξι νέων
Ομάδων Εργασίας της CEPOL, σε αντικατάσταση τεσσάρων
Ομάδων Εργασίας, δεκατεσσάρων υπο-Ομάδων και πέντε Επιτροπών, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του Οργανισμού, στην
υιοθέτηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της CEPOL και στη
συνεργασία με Οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα.

Εξωτερικές Σχέσεις της CEPOL με τρίτες χώρες
Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Διοικητικού
Συμβουλίου της CEPOL, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην πολιτική εξωτερικών σχέσεων του Οργανισμού. Σε αυτό τα πλαίσιο,
υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2012, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της CEPOL και της Ακαδημίας Stefan Cel Mare
του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας.
H τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στη Μολδαβία και σε αυτή παρέστη ο Ανώτερος Αστυ-

νόμος Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ως Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, ο Διευθυντής του Οργανισμού Dr.
Ferenc Banfi και ο Υπεύθυνος για τις Εξωτερικές Σχέσεις της
CEPOL, Dr. Stefano Failla.
Ακολούθησε επίσκεψη στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνοριακή Βοήθεια στην Ουκρανία (European Union
Border Assistance Mission –EUBAM), όπου έγιναν διαδοχικές
συναντήσεις με αντιπροσωπεία της EUBAM και του Οdessa
State University of Internal Affairs της Ουκρανίας. Η συνάντηση
με τον Πρύτανη του πιο πάνω Πανεπιστημίου είχε ως στόχο την
έναρξη των διαδικασιών για σύναψη συμφωνίας συνεργασίας
μεταξύ της CEPOL και του Οdessa State University of Internal
Affairs της Ουκρανίας.
Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την πιο πάνω πολιτική, κατά τη
διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της
CEPOL και του Κέντρου Εκπαίδευσης της Αστυνομίας της Αλβανίας (Centre for Police Education of the Albanian State Police)
είχαν θετική κατάληξη. Η Συμφωνία Συνεργασίας αναμένεται να
υπογραφεί κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Περαιτέρω να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της 28ης συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, στη Λευκωσία,
εγκρίθηκε το κείμενο της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του
Οργανισμού και του Federal State Public Training Institution of
Higher Professional Education, Academy of Management of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής της CEPOL όπως υπογράψει
τη συμφωνία, όταν ληφθεί η έγκριση από το Συμβούλιο της Ε.Ε.
Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τα όσα έχουν προαναφερθεί και με βάση τα σχόλια που επανειλημμένα δεχθήκαμε τόσο από το Διευθυντή και
τα μέλη Γραμματείας της CEPOL, όσο και από αρκετά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η Κυπριακή Προεδρία ήταν ομολογουμένως και εκ του αποτελέσματος κριθείσα,
άκρως επιτυχημένη.
Χαρακτηριστική είναι η ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε,
μετά το πέρας της Προεδρίας, ο Διευθυντής της CEPOL στον
προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
τον οποίο συνεχάρη για την επιτυχή προεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τα σημαντικά
επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας.

Συνέδριο των Κέντρων Αστυνομικής
κaι Τελωνειακής Συνεργασίας (PCCC’s)
Της Λοχία 176 Ελένης Μιχαήλ
Υπεύθυνης Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
Η συνεργασία μεταξύ της
Αστυνομίας και των Τελωνειακών αρχών των κρατών
μελών είναι αναγκαία, για τη
διατήρηση της ασφάλειας, την
ενίσχυση τόσο της ανταλλαγής πληροφοριών, όσο και
την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών. Η συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας και των
Τελωνειακών αρχών των κρατών μελών είναι αναγκαία,
για τη διατήρηση της ασφάλειας, την ενίσχυση τόσο της
ανταλλαγής πληροφοριών,
όσο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε,
κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., το 3ο Συνέδριο
των Κέντρων Αστυνομικής
και Τελωνειακής Συνεργασίας (P.C.C.C.’s), στις Βρυξέλλες
μεταξύ 6-7 Νοεμβρίου 2012,
το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Του Συνεδρίου προήδρευσε ο Υπαστυνόμος Αντρέας
Ανδρέου υποβοηθούμενος
από τον Πρόεδρο της ομάδας
εργασίας DAPIX (Information

Exchange) Aστυνόμο Α’ Σολωμό Σολωμού και την Εθνική Αντιπρόσωπο της ομάδας
Λοχία 176 Ελένη Μιχαήλ.
Στόχος του συνεδρίου ήταν η
καλύτερη αξιοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας, της
κοινής εκπαίδευσης και του
κοινού καναλιού ανταλλαγής
πληροφοριών, λαμβάνοντας
υπ’ όψη τις πρόσφατες και
μελλοντικές εξελίξεις, ειδικά
σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή
πληροφοριών.
Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, συζητήθηκαν
τα πιο κάτω θέματα:

• Υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας για την ανταλλαγή
πληροφοριών.
• Βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών λειτουργίας
των Κέντρων.
• Πληροφορίες για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Ενίσχυση της Συνεργασίας
των PCCC’s».
Να σημειωθεί ότι, στο συνέδριο συμμετείχαν 92 εκπρόσωποι κρατών μελών που εργάζονται ή ασχολούνται στα
Κέντρα Αστυνομικής και Τελωνειακής Συνεργασίας. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Europol, οι οποίοι
προέβηκαν σε ομιλίες, επισημαίνοντας την επιπρόσθετη
αξία από την καθημερινή χρήση των Κέντρων, στον τομέα
της συνεργασίας των Αρχών
Επιβολής του Νόμου.
Τα συμπεράσματα του 3ου
Συνεδρίου PCCC’s, παρουσιάσtηκαν
εκτενώς τόσο
στις ομάδες εργασίας, DAPIX
– Information Exchange και
Αρχών Επιβολής του Νόμου,
όσο και στη συνάντηση του
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ξηλωθηκαν
ΚΥΚΛΩΜΑτα ΚΛΟΠΩΝ
ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ, ΛΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ναρκωτικων
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου Αρχηγείο Αστυνομίας

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε η Αστυνομία το τελευταίο διάστημα.
Ένα μικρό δείγμα παρουσιάζουμε σε αυτό το δισέλιδο.

Ξηλώθηκε μεγάλο
κύκλωμα για κλοπές
κλοπή αυτοκινήτων και
σωρεία διαρρήξεων
και κλοπών

Σπείρα που δρούσε σε ολόκληρη την Κύπρο, κλέβοντας

οποία προέβαινε σε κλοπές οχημάτων και άλλες εγκληματικές ενέργειες, έστησαν μεγάλη επιχείρηση παρακολούθησης και ξηλώματος της σπείρας. Συνελήφθηκαν αρχικά τρία
πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε ποσότητα
κλοπιμαίων κλειδιών διαφόρων αυτοκινήτων, αριθμός πιστωτικών καρτών, κινητών τηλεφώνων, κοσμημάτων και
άλλων αντικειμένων. Ακολούθως, για τις εν λόγω υποθέσεις, συνελήφθηκαν και άλλα τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των
οποίων και υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τρίτων χωρών, τα οποία ανακρίθηκαν και προσήχθησαν
ενώπιον Δικαστηρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, εξαρθρώθηκε μια
μεγάλη σπείρα, η οποία προέβηκε σε εκατοντάδες διαρρήξεις
οικιών και κλοπές, ενώ έκλεψε πέραν των 200 αυτοκινήτων
από όλη την Κύπρο. Τα μέλη της σπείρας, αφού έκλεβαν τα
αυτοκίνητα, τα μετέφεραν σε συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στη Λεμεσό, όπου αποσυναρμολογούνταν ή τροποποιούνταν τα αναγνωριστικά τους στοιχεία, με σκοπό να
πωληθούν.

Συλλήψεις και
εντοπισμός δραστών
μεγάλων υποθέσεων
ληστειών
εκατοντάδες αυτοκίνητα, τα οποία αποσυναρμολογούσε ή
τροποποιούσε τα αναγνωριστικά τους στοιχεία και πωλούσε
στο ανυποψίαστο κοινό και η οποία διέπραξε επίσης σωρεία
διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών, ξήλωσε η Αστυνομία
μετά από συντονισμένες και μεθοδικές της ενέργειες.
Συγκεκριμένα, στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, μέλη
του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλήματος (ΤΑΕ) Λεμεσού,
του Γραφείου Συλλογής Πληροφοριών Λεμεσού και της
Υπηρεσίας Συλλογής Επεξεργασίας Ανάλυσης Πληροφοριών Αρχηγείου, στο πλαίσιο αξιολόγησης και αξιοποίησης
πληροφοριών που έκαναν λόγο για ομάδα προσώπων, η
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Τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μέσα από συντονισμένες ενέργειες, εντόπισαν ύποπτο πρόσωπο σχετικά με διερευνώμενη
υπόθεση ληστείας κοσμηματοπωλείου που διαπράχθηκε
στις 10 Δεκεμβρίου 2012, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. Οι δράστες της υπόθεσης αυτής ήταν τέσσερις και
έκλεψαν περιουσία συνολικής αξίας €800.000 (ρολόγια
επωνύμων μαρκών, διαμάντια κ.ά.). Κατά τη διερεύνηση της
υπόθεσης, προέκυψε επιστημονική μαρτυρία εναντίον ενός
εκ των δραστών, από χώρα του εξωτερικού και εκκρεμεί
ένταλμα σύλληψής του.
Επίσης, συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα σε σχέση με υπόθεση
ληστείας ανταλλακτηρίου χρημάτων στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, που διαπράχθηκε τον περασμένο Σεπτέμ-

βριο όπου κλάπηκαν €4,500 σε μετρητά και κάρτες κινητής
τηλεφωνίας.
Εξάλλου, συνελήφθηκαν δύο πρόσωπα αναφορικά με υπόθεση ληστείας σε χρυσοχοείο στην οδό Γρίβα Διγενή στη
Λεμεσό, που διαπράχθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2013, κατά
την οποία δύο πρόσωπα εισήλθαν στο χρυσοχοείο και
αφού χτύπησαν τον ιδιοκτήτη, έκλεψαν χρυσαφικά συνολικής αξίας €15.000.

κτρικής ενέργειας.

Εξάρθρωση κυκλωμάτων
διακίνησης - διοχέτευσης
μεγάλων ποσοτήτων
ναρκωτικών

Δύο πιστόλια, 37 κιλά κάνναβης, τρία κιλά κοκαΐνης, πο-

Επ’ αυτοφώρω συλλήψεις
υπόπτων εγκληματικών
ενεργειών από μέλη
της Αστυνομίας
Η παρατηρητικότητα και η άμεση κινητοποίηση μελών της
Αστυνομίας, με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους, οδήγησε
στη σύλληψη δραστών εγκληματικών ενεργειών.
Κατά τον περασμένο Φεβρουάριο, μέλος της Τροχαίας Λεμεσού, το οποίο διενεργούσε έλεγχο τροχαίας στη νότια
πλευρά της λεωφόρου Αμαθούντος στη Λεμεσό, αντιλήφθηκε τρία πρόσωπα να τρέχουν και το ένα από αυτά να
κρατά μαχαίρι. Αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη, ο αστυφύλακας τους καταδίωξε και ακινητοποίησε τον ένα από
τους τρεις, ηλικίας 24 ετών. Στην κατοχή του εντοπίστηκε
χρηματικό ποσό, ύψους €5.520, το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από διαμέρισμα στο οποίο λίγα λεπτά προηγουμένως είχε γίνει διάρρηξη.
Εξάλλου, κατά τον περασμένο Ιανουάριο, μέλη της Τρο-

χαίας Λάρνακας, τα οποία διενεργούσαν έλεγχο τροχαίας,
ανέκοψαν ύποπτο αυτοκίνητο για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια
του ελέγχου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 23 εκτοξευτές ηλεκτρικού ρεύματος, ένα σπρέι εκκένωσης επιβλαβών αερίων, πέντε πτυσσόμενα ρόπαλα, ένα ζευγάρι χειροπέδες, 34 σακουλάκια που περιείχαν μεταλλικά σκάγια,
πέντε αεροβόλα πιστόλια, δύο ομοιώματα πιστολιών που
εκτοξεύουν πλαστικά σφαιρίδια, 17 αμπούλες αεροβόλου
όπλου και μία πλαστική γεμιστήρα, ενώ ο οδηγός, ηλικίας
55 ετών συνελήφθη. Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε
στην οικία του 55χρονου στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν και
παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, 12 ομοιώματα πιστολιών που
εκτοξεύουν πλαστικά σφαιρίδια και ένας εκτοξευτής ηλε-

σότητα εκρηκτικών υλών και η σύλληψη επτά προσώπων,
ήταν το αποτέλεσμα μεγάλων επιχειρήσεων μελών της
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.
Στις 19 Δεκεμβρίου 2012, γύρω στο μεσημέρι, μέλη της
Υ.ΚΑ.Ν. στο πλαίσιο αξιοποίησης σχετικής πληροφορίας,
έκαναν σήμα στους οδηγούς δύο αυτοκινήτων στην περιοχή Κόρνου – Αλάμπρας, να σταματήσουν για έλεγχο. Αντ’
αυτού οι δύο οδηγοί, ηλικίας 34 και 27 ετών, ανέπτυξαν
ταχύτητα και αφού καταδιώχθηκαν, έγινε κατορθωτή η ανακοπή των οχημάτων τους. Σε έρευνα που έγινε σε αυτά,
εντοπίστηκαν τα δύο πιστόλια, 24 κιλά κάνναβης, ένα κιλό
κοκαΐνης και ποσότητα εκρηκτικών υλών, ενώ σε έρευνα
που ακολούθησε στην οικία του 34χρονου, εντοπίστηκαν
και κατασχέθηκαν δύο κιλά κοκαΐνης, 210 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ποσότητα εκρηκτικών υλών. Επίσης, σε
έρευνα που έγινε στην οικία του 27χρονου, εντοπίστηκαν
και κατασχέθηκαν τρία γραμμάρια κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον και άλλων τριών προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.
Επίσης, στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, η Υ.ΚΑ.Ν.
εξάρθρωσε σπείρα, η οποία επρόκειτο να διακινήσει στην
Κύπρο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Η αποκάλυψη της
υπόθεσης έγινε στις 8/2/13, όταν από τις Αρχές χώρας
του εξωτερικού, κατασχέθηκαν 13 περίπου κιλά κάνναβης,
τα οποία προορίζονταν να αποσταλούν σε συγκεκριμένα
πρόσωπα στην Κύπρο. Τα μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέβηκαν στη σύλληψη
58χρονου και 53χρονου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και ήταν μέλη κυκλώματος, το οποίο
δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή ναρκωτικών στο νησί μας
από χώρες του εξωτερικού.
Εξάλλου, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σημείωσε και άλλες επιτυχίες, αφού μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2013, σε τρεις περιπτώσεις στη
Λάρνακα και μία στη Λευκωσία, απέτρεψε τη διάθεση στην
κυπριακή αγορά, κάνναβης συνολικού βάρους 5,400 γραμμαρίων και 7 περίπου κιλών συνθετικής ναρκωτικής ουσί-

ας. Επίσης, προχώρησε στη σύλληψη των οκτώ προσώπων που εμπλέκονταν στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
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μελετη

το φαινομενο τησ
αστυνομικησ
διαφθορασ
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Αντρέα Τρύφωνος
Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων

Η διαφθορά δεν αποτελεί περιστασιακό φαινόμενο, δεν αφορά μερικά άτομα διαβρωμένα, δεν πρόκειται για τυχαίες και απροσδόκητες ρωγμές που θα κλείσουν,
ούτε για μια ιάσιμη λοίμωξη. Είναι διαχρονικό φαινόμενο, έχει δε άμεση σχέση με
την άσκηση εξουσίας οποιασδήποτε μορφής.

Σε ό,τι αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό της διαφθοράς, πρέπει κατ’ αρχάς να σημειώσουμε ότι, δεν υπάρχει ένας
συγκεκριμένος, ενιαίος και γενικά αποδεκτός ορισμός. Η διαφθορά ως όρος χρησιμοποιείται στην ποινική μορφή αδικημάτων που διαπράττονται από πρόσωπα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με
σκοπό το κέρδος ή άλλο αντάλλαγμα, προς ίδιον όφελος. Η
διαφθορά μπορεί να οριστεί ως “η κατάχρηση εξουσίας για
προσωπικό όφελος”.

Η διαφθορά ως κοινωνικό φαινόμενο

Παρά το γεγονός ότι η διαφθορά ως κοινωνικά αποκλίνουσα
συμπεριφορά, συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, δεν έχει
καταστεί μέχρι σήμερα αντικείμενο ικανοποιητικής επιστημονικής έρευνας. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική από
τη στιγμή που θα θελήσουμε να δώσουμε απάντηση σε κάποια κρίσιμα ερωτήματα.
Αν λάβουμε υπόψη ότι τα αστυνομικά καθήκοντα διεξάγονται
μέσα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, τότε γίνεται αντιληπτό ότι το φαινόμενο της διαφθοράς μπορεί να εκδηλωθεί σε όλους σχεδόν τους τομείς
της κοινωνικοοικονομικής ζωής, με απρόβλεπτες διαστάσεις.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η ακριβής μέτρηση και ο
υπολογισμός της έκτασης και του βάθους της διαφθοράς, εί-
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ναι πολύ δύσκολος αν όχι αδύνατος.

Γενικά

Σε μία χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα, ο αστυνομικός πρέπει να είναι πρόσωπο πολύ προσφιλές για την κοινωνία.
Γιατί η Αστυνομία αποτελεί – και πρέπει να αποτελεί – εγγύηση ασφάλειας των πολιτών και να προστατεύει τις ατομικές
ελευθερίες.
Το τι συμβαίνει όμως στις ημέρες μας στην Κύπρο, είναι σε
όλους καλά γνωστό. Παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί
και μία επικίνδυνη νοοτροπία που διαβρώνει τα θεμέλια του
κράτους και της κοινωνίας. Το κυνήγι του χρήματος, με θεμιτά, αθέμιτα και εγκληματικά μέσα.
Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού παρακολουθεί από καιρό
ανήσυχη, χωρίς όμως και να εκπλήττεται, τη διαδοχική αποκάλυψη σκανδάλων, με εμπλοκή ανθρώπων που βρίσκονται
από τα ψηλότερα μέχρι τα χαμηλότερα κοινωνικά επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που έταξαν ως καθήκον τους το Νόμο.
Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα που δεν απαντάται μόνο στο θεσμό της Αστυνομίας αλλά

σε όλους σχεδόν τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Σε
ό,τι αφορά την Αστυνομία, η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο
παραβίαση ενός νομικού πλαισίου, αλλά και ενός ευρύτερου
κοινής αποδοχής κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας.
Το φαινόμενο της διαφθοράς βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο και εμείς, το κοινό, αντιδρούμε σπασμωδικά. Από τη μια
πλευρά νοιώθουμε προσβεβλημένοι, ζητούμε κυρώσεις και
εκκαθαρίσεις, νέους νόμους και ίσως μία νέα ηθική. Από την
άλλη, έχουμε παραιτηθεί και δείχνουμε με παθητικό τρόπο,
ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε
για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά.

Αστυνομικό Ήθος (Ηθική)

Όταν μιλάμε για ηθική χρησιμοποιούμε λέξεις όπως δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα, υποχρεώσεις και καθήκοντα. Η
ηθική έχει άμεση σχέση με το σωστό και το λάθος, το καλό και
το κακό, με προτιμήσεις και επιλογές. Συνεπώς, είναι στενά
συνδεδεμένη με ατομικές και συλλογικές αρχές.

οποίοι είναι οικονομικοί παράγοντες και επιχειρηματίες.
Ακόμη και από μη προνομιούχους, για να ικανοποιήσουν
τις απαιτήσεις τους, τις φιλοδοξίες τους, τη μη δίωξη τους ή
το οποιοδήποτε όφελος. Χρησιμοποιούν κάθε μέσο και βρίσκουν χρήματα και εξαγοράζουν τους αστυνομικούς. Αυτά
είναι τα χρήματα του εύκολου κέρδους. Δέλεαρ στο οποίο
είναι δύσκολο να αντισταθεί ο αστυνομικός και χρειάζεται
μεγάλη εσωτερική δύναμη. Έτσι, όταν ξεγελαστεί μία φορά
είναι δύσκολο να σταματήσει να δωροδοκείται, μέχρι να συλληφθεί. Του γίνεται συνήθεια και πολλές φορές επιζητεί ο
ίδιος τη δωροληψία.

Εξουσία

Η ανικανοποίητη φιλοδοξία, ο εγωκεντρισμός ενός αστυνομικού είναι η κινητήρια δύναμη με την οποία ξεκινά η ψυχοσωματική φθορά του για το πάθος και τη μανία της βαθμοθηρίας, προϊόν της οποίας είναι η αρχή (εξουσία). Βέβαια δεν

Η ηθική δεν αποτελείται από τεχνικές που αποκτούνται με τη
μάθηση αλλά από ατομικές αξίες. Δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί ώστε να δίνει λύσεις σε ηθικά προβλήματα, αλλά μόνο
με την εφαρμογή αρχών ηθικής.
Έχω ισχυρή πεποίθηση ότι το θεμέλιο της ηθικής συμπεριφοράς ενός ατόμου είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας του, ο οποίος
όμως δυνατό να επηρεάζεται τόσο από εξωγενείς, όσο και
από ενδογενείς παράγοντες.

Ηθική και Αστυνομικός ηγέτης

Είναι παραδεχτό ότι οι “μεγάλοι” και χαρισματικοί Αστυνομικοί ηγέτες (οποιουδήποτε βαθμού), κατά κανόνα επιδεικνύουν συνέπεια λόγων και έργων, τόσο στο καθήκον όσο και
στην ιδιωτική τους ζωή. Παρ’ όλο που υποστηρίζεται από διάφορους μελετητές ή ερευνητές η άποψη ότι η επιτυχία ενός
ηγέτη στηρίζεται σε τεχνικές και μάθηση, αλλά δεν συνδέεται
με το χαρακτήρα και τις αξίες του, η εμπειρία στην Κυπριακή
Αστυνομία, διδάσκει ότι εξαρτάται απόλυτα από την ατομική
του ηθική αξία.

είναι τα μοναδικά, αλλά συνεπικουρούμενα από ζηλοτυπία
ένεκα επιτυχιών άλλων συναδέλφων, την έλλειψη αυτοεκτίμησης, την αίγλη και το κύρος των ανωτέρων (λόγω θέσεως
και βαθμού). Αποτέλεσμα τούτων είναι να προβαίνει σε ολισθήματα, “γλειψίματα”, αδικίες, θυσία αρχών, προκειμένου
να τον οδηγήσουν στον αυτοσκοπό πλέον της εξουσίας.

Γι’ αυτό, η ευθύνη κάθε ηγεσίας της Αστυνομίας πρέπει να
είναι η επιλογή ατόμων με υψηλό βαθμό ατομικής ηθικής και
χαρακτήρα, ώστε να τους καταστήσουν ικανούς και άξιους
ηγέτες.

“Νοσεί τίθησι των αμεινόνων τας φρένας παράδειγμα έχοντας των κακών της εξουσίας” Ευριπίδης
“Από τη διεφθαρμένη εξουσία μολύνονται και οι έντιμοι πολίτες και ακολουθούν το παράδειγμά τους” (Μετάφραση)

ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Καταπίεση

Οι εφαρμογές των ηθικών αρχών των αστυνομικών, κατά
καιρούς αναστέλλονται ή παραμερίζονται καθ’ ότι προσβάλλονται από δελεαστικές προσφορές, οι κυριότερες των οποίων αναφέρονται πιο κάτω:

Είναι ο εκβιασμός που γίνεται στον αστυνομικό με απειλές
για αποκάλυψη λαθών, συναλλαγής ή άλλων ανήθικων πράξεων. Ο φόβος της αποκάλυψης τον καθιστά ευάλωτο σε
κάθε απειλή και ανήμπορο να αντιδράσει.

Σεξ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Παρ’ όλο που δυνατόν να μην είναι ωραίοι εμφανισιακά, να
υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ηλικία, εντούτοις γίνονται στόχος από άλλους ή άλλες, προκειμένου να κερδίσουν
από την ισχύ τους, “την εξουσία τους”, ή την εύνοιά τους,
χωρίς να το αντιλαμβάνονται ότι τους γίνεται εκμετάλλευση.
Τούτο διαπιστώνεται μόλις αφυπηρετήσουν ή μετατεθούν ή
χάσουν το ρόλο ή την ισχύ τους.

Χρήματα

Οι αστυνομικοί γίνονται εύκολη λεία στους ανθρώπους οι

Η διαφθορά στην Αστυνομία αντανακλά τη χαλαρότητα των
ηθών και την κρίση των ηθικών αξιών της κοινωνίας, μέρος
της οποίας αποτελεί και το Αστυνομικό Σώμα.
Κατά τον Ισοκράτη “Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις
άρχουσι”. Δηλαδή, το ήθος όλων των πολιτών γίνεται όμοιο
με το ήθος των αρχόντων (Κυβερνώντων).

Ορισμός

Από την εμπειρία μου υποστηρίζω ότι είναι η συγκέντρωση
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μελετη
υπερβολικής εξουσίας, χωρίς έλεγχο, ή η παροχή διακριτικής
εξουσίας σε λανθασμένο πρόσωπο.

Μέγεθος

Μέχρι ποιού σημείου διείσδυσε η διαφθορά στις τάξεις της
Αστυνομίας; Μπορεί ο πολίτης να έχει εμπιστοσύνη στην αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του θεσμού της Αστυνομίας;
Μήπως αποτελεί ζήτημα ύψους της προσφερόμενης αμοιβής
ή αν ο αστυνομικός είναι εξαγοράσιμος ή όχι;
Η απάντηση κατά τη γνώμη μου δεν είναι δύσκολη. Δύσκολο
είναι το εγχείρημα της υποστήριξης επιχειρημάτων με μετρήσιμα κριτήρια, καθ’ ότι η ενημέρωση του πολίτη που γίνεται
από τα ΜΜΕ, δεν είναι η πρέπουσα προς το Αστυνομικό σώμα.

φορές.
(γ) Οι αδυναμίες στον πεπαλαιωμένο νόμο για την απόδειξη
καθιστούν το έγκλημα της διαφθοράς σε αρκετές περιπτώσεις
ατιμώρητο ή δύσκολη την εξιχνίαση του.
(δ) Το σύστημα πελατειακών σχέσεων που εκκολάπτεται από
την πολιτική και τις πρακτικές παρεμβατισμού της, στην Αστυνομία. Αποτέλεσμα η αναξιοκρατία, ή μάλλον, η ευνοιοκρατία.
(ε) Η ανοχή του πολίτη σε κάθε πράξη διαφθοράς, για την
οποία όμως δεν φέρει αποκλειστική ευθύνη.
(στ) Ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για κάθαρση σεσηπότων
διαφθοράς, πέραν των ευχολογίων, υποσχέσεων και βαρύγδουπων δηλώσεων του τύπου θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς, θα
φθάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
(ζ) Η διακριτική ευχέρεια (ή εξουσία) χωρίς αυτή να ελέγχεται
από μέτρο ή το ολιγότερο από τον κατάλληλο από ήθος αστυνομικό, παράγει τη διαφθορά.
(η) Ο συνδυασμός του υλιστικού τρόπου ζωής του καλλιεργούμενου κλίματος ανταγωνισμού, του διαβρωμένου αισθήματος
δικαίου και η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών διαφθοράς
(ίσως και από το εξωτερικό) προωθούν κατά πρώτο τη διαφθορά και κατά δεύτερο, μειώνουν την ικανότητα αντίστασης σ’
αυτήν.
(θ) Έλλειψη επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου είτε
από καθαρά ανεξάρτητο μη Αστυνομικό σώμα, είτε από ευυπόληπτους και έντιμους αστυνομικούς που έχουν δοκιμαστεί.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Προσωπικές

Κανείς άνθρωπος ποτέ δεν ευτύχησε, ούτε χάρηκε μόνο με
την απόκτηση υλικών αγαθών. Μαζί μ’ αυτά εξασφάλισε το
φθόνο και το μίσος των συνανθρώπων του. Εισέπραξε την
αποστροφή και περιφρόνηση των συναδέλφων του. Πλήγμα
βαθύ δέχεται και από τον οίκτο της οικογένειας του για το κατάντημά του, ως και τον δια παντός στιγματισμό των μελών
της οικογένειας του. Ουδέποτε θα γίνεται πιστευτός για την
ηθική και την ορθότητα των θέσεων και απόψεων του. Άρα
λοιπόν, μια πιθανή σύλληψη για διαφθορά ενός αστυνομικού
τον διαλύει προσωπικά – οικογενειακά.
Όπως αναλύει και υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Άνθος Λυκαύγης, “… η διαρπαγή κατάντησε κοινωνική μαγκιά. Και η
λεηλασία εξυπνάδα για όσους την αποτολμούν σε βάρος των
υπολοίπων, που έχουν θέση τιμίων και ασχέτων αμνοεριφίων… Σημασία έχει ότι πολλοί από εκείνους που ετάχθηκαν να
υπηρετούν το νόμο και το κράτος και να κήδονται του πολίτου,
λεηλατούν το πρώτο και καρφώνουν το δεύτερο. Με πρώτο
θύμα την εμπιστοσύνη του πολίτου προς αυτούς… Ακόμη και
αν έχει μπροστά του ανεπίληπτους και ευσυνείδητους λειτουργούς, γι’ αυτόν μετρά τελικά εκείνο που έχει σφραγίσει
την τρέχουσα ειδησεογραφία”. (Εφημερίδα ο Φιλελεύθερος,
ημερομηνίας 24/09/2002)

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Για κάθε καλή ή κακή πράξη που γίνεται από τα πρόσωπα,
υπάρχουν οι αιτίες, οι λόγοι δηλαδή που επιτρέπουν, ενθαρρύνουν ή προάγουν την πράξη. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και
στις διεφθαρμένες πράξεις των αστυνομικών. Από τη μελέτη
των αστυνομιών διαφόρων χωρών, σχετικά με τους λόγους
(αίτια) που οδήγησαν τους αστυνομικούς σ’ αυτή τη συμπεριφορά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κυριότεροι λόγοι
είναι οι πιο κάτω:
(α) Ύπαρξη Νομοθετικών κενών ή αδυναμιών.
(β) Η ανυπαρξία νόμου σε συγκεκριμένες πράξεις ή συμπερι-

32 / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Υπηρεσιακές

Κάθε περίπτωση διαφθοράς στην Αστυνομία, δεν αποτελεί
μόνο ανασταλτικό παράγοντα στην απρόσκοπτη και ομαλή
εκτέλεση του Αστυνομικού έργου, αλλά απειλή για όλες τις
δομές της Αστυνομίας και κατ’ επέκταση του Δημοκρατικού
πολιτεύματος. Χάνει η Αστυνομία την αξιοπιστία της ως και
κάθε μέλος της, διασύρονται και με όσα δυσμενή μπορούν να
υπολογιστούν.

Κοινωνικές

Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η διαφθορά του συστήματος,
όταν οι νόμοι χάνουν την αξία τους, από την αντίληψη ότι η
διαφθορά μπορεί να επηρεάσει την πολιτική και την οικονομική ζωή, μπορεί να αλλάξει τη νομοθεσία και μπορεί να γελοιοποιήσει το δικαστικό σύστημα. Η διαφθορά του συστήματος
δημιουργεί οικονομικό κόστος, διαστρέφοντας τα κίνητρα,
πολιτικό κόστος υπονομεύοντας τους θεσμούς και κοινωνικό
κόστος, ανακατανέμοντας τον πλούτο και τη δύναμη σε πλούσιους και προνομιούχους.

ΤΡΟΠΟΙ / ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Τι λοιπόν ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ; Διότι ασφαλώς η σαθρότητα και
τα παράγωγα της δεν αναιρούνται με ορθές διαπιστώσεις και
καλές προθέσεις. Η διαφθορά δεν ανακόπτεται με συστάσεις.

Η ευνομία, η ευταξία και η χρηστότητα των πολιτειακών θεσμών και δομών διασφαλίζονται με βούληση και αναγκαία μέτρα όσον οδυνηρά και αν είναι.
Για το σκοπό αυτό η Αστυνομία, από το 2009, έχει προχωρήσει στη σύσταση της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων
η οποία έχει ως στόχο τα ακόλουθα:
• τη διασφάλιση επαγγελματικών προτύπων,
• τη βελτίωση και αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή διαδικασιών και την εισαγωγή και εφαρμογή
στην Κυπριακή Αστυνομία μηχανισμών πρόληψης,
• ελέγχου,
• εντοπισμού
• και πάταξης της αποκλίνουσας ή και παραβατικής συμπεριφοράς μελών της, που προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της.
Από το 2009 που έχει συσταθεί η πιο πάνω Διεύθυνση γίνεται
αποτελεσματικός έλεγχος της όλης κατάστασης με επακόλουθο να συμβάλλει στη μείωση των παραβάσεων παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς από μέλη της Αστυνομίας.

Κατά δε τον Αριστοτέλη, “το να αποκτήσει κύρος ηθικόν μία
πολιτεία, είναι στο χέρι των πολιτών της”.
Η οργάνωση δηλαδή της κοινωνίας στα πρότυπα περίπου
της αρχαίας Αθηναϊκής πολιτείας, της οποίας οι πολίτες δεν
θα χειραγωγούνται, αλλά θα μετέχουν ενεργά στα κοινά, θα
αξιώνουν λογοδοσία, θα καταγγέλλουν την παρανομία και τη
διαφθορά των αρχόντων. Θα στιγματίζουν επίσης την αδικία,
το ψεύδος και την υποκρισία. Αυτοί οι πολίτες που πρέπει να
υπερασπίζονται όχι μόνο τα δικά τους δικαιώματα αλλά και τα
δικαιώματα των άλλων.

Συμπεράσματα – Απόψεις

Πολιτικοί - Κοινωνικοί

(α) Αταλάντευτη προσήλωση αρχόντων και πολιτών στους
υφιστάμενους νόμους και θεσμούς. Νόμους που να μην χαρίζονται κανενός. Η ανελαστικότητα των νόμων ισοδυναμεί
με ποιότητα αυτών.
(β) Άμεση προσαγωγή ενόχων διαφθοράς ενώπιον Δικαστηρίου και να μην επιδεικνύεται ανοχή ή αδράνεια. Κατά τον
Πλάτωνα, η ατιμωρησία είναι το μεγαλύτερο των κακών.
(γ) Να περιοριστεί η διακριτική ευχέρεια των αστυνομικών
(όλων των βαθμών) και να οριστούν σαφείς κανόνες διαχείρισης της εξουσίας που κατέχουν.
(δ) Εκσυγχρονισμός των νόμων ιδιαίτερα της απόδειξης, ώστε
να γίνεται πιο εύκολη η καταδίκη των διεφθαρμένων. Σε αντίθετη περίπτωση, λειτουργεί συνδρομητικά υπέρ της διαφθοράς.

Αστυνομικοί

(α) Θεσμοθέτηση τμήματος εσωτερικού ελέγχου είτε από
αστυνομικούς ή από πολίτες, που με επαρκή μέσα να “παρακολουθούν” τη συμπεριφορά (το ήθος) των αστυνομικών.
(β) Οργάνωση και στρατηγική για εντοπισμό του είδους της
διαφθοράς που γίνεται για ανάπτυξη ανάλογων και κατάλληλων μεθόδων καταπολέμησης. Ίσως να χρειαστεί εξειδικευμένο προσωπικό.
(γ) Παροχή κινήτρων μόρφωσης, επιμόρφωσης, των αστυνομικών.
(δ) Αμερόληπτος και δίκαιος ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση των αστυνομικών, τόσο σε επαγγελματική επάρκεια όσο
και από ηθικής πλευράς.
(ε) Παροχή ικανοποιητικών κινήτρων στους πολίτες, για να
υπάρχει “ζήτηση” του Αστυνομικού Λειτουργήματος, έτσι που
να γίνεται επιλογή μεταξύ των καλυτέρων.
(στ) Διατήρηση καλών Δημόσιων Σχέσεων για την προβολή
του πολύμορφου κοινωνικού έργου της Αστυνομίας.
(ζ) Ενθάρρυνση των πολιτών για καταγγελία ανήθικων πράξεων καθώς και πράξεων διαφθοράς από αστυνομικούς.
Τα πιο πάνω δεν είναι τα μοναδικά μέτρα / μέθοδοι που μπορούν να ληφθούν. Ίσως να υπάρχουν και πολλά άλλα. Αυτά
όμως κατά τη γνώμη μου είναι τα κυριότερα, μερικά από τα
οποία μπορούν να εισαχθούν σε μια μεταρρύθμιση προς την
ορθή κατεύθυνση.

Η καλλιέργεια του σωστού ήθους

Κατά τον Ισοκράτη, “το ήθος της πολιτείας είναι ίδιον με το
ήθος των αρχόντων της”.

Η μελλοντική διαφθορά στην Αστυνομία δεν θα σχετίζεται,
κατά την άποψη μου με παράνομες συναλλαγές σε διαπροσωπικό επίπεδο, αλλά αντιθέτως με την εμπλοκή και την υποστήριξη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Απαιτείται λοιπόν
επειγόντως η υλοποίηση μεταρρύθμισης για ολοκληρωτική
αναδιάρθρωση του υφιστάμενου συστήματος και των δομών
λειτουργίας του.
Τούτο προϋποθέτει πολιτικές δεσμεύσεις σε ανώτατα επίπεδα,
καθιέρωση αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, μηχανισμών διαφάνειας και απόδοση ευθύνης. Και τέλος, βελτίωση
των συνθηκών εργασίας και απολαβών των αστυνομικών.
Ο περιορισμός της πράξης της διαφθοράς στην Αστυνομία δεν
είναι μόνο έργο της δικαιοσύνης, αλλά εξαρτάται από την προθυμία της κοινωνίας να απορρίψει τη διαφθορά σε κάθε της
διάσταση.
“Με τους επαγγελματίες άριστους στην Αρχή, μοναδικούς
προστάτες του δικαίου και της ηθικής και αποκλειστικούς
γνώστες και υπερασπιστές των συμφερόντων των πολιτών”
– Πλάτων.
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αφιερωμα
Και φέτος επί ποδός η Αστυνομία για προστασία του κοινού

ΚΡΟΤΙΔΕΣ, ΕΝΑ «ΕΘΙΜΟ»
ΜΕ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Της Λοχία 317 Λευκής Άρνου – Σολομώντος Βοηθός Υπεύθυνη Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και
Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Αστυνομίας

Η πρόκληση εκρήξεων συνδέθηκε στον τόπο μας, ως έθιμο, με τους εορτασμούς για
το Πάσχα, γι’ αυτό και τη συνήθεια της ρίψης κροτίδων κατά την περίοδο αυτή, τη συναντούμε στο νησί μας από τα πολύ παλιά χρόνια. Ποια είναι όμως τα αποτελέσματα
της χρήσης των κροτίδων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από νέα παιδιά, που
δυστυχώς και στις μέρες μας «καλά κρατεί»;

Τραυματισμοί, ακρωτηριασμοί, μόνιμη απώλεια όρασης, κατεστραμμένες ζωές, οικογενειακές τραγωδίες, πόνος και απώλεια. Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι από το 2007 μέχρι το
2012, 50 περίπου άτομα τραυματίστηκαν, υπέστησαν εγκαύματα ή ακόμη και ακρωτηριάστηκαν. Να θυμίσουμε ακόμη ότι
το Πάσχα του 1997 αμαυρώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο,
αφού η ενασχόληση ενός 27χρονου με τις κροτίδες του στοίχισε την ίδια του τη ζωή. Ενώ, κατά την πιο πάνω περίοδο η
Αστυνομία εξέτασε περίπου 258 υποθέσεις.

Το «έθιμο»... «καλά κρατεί»

Η μανία αρκετών νεαρών να επιδίδονται στην καταστροφική
συνήθεια της κατασκευής και της χρήσης των κροτίδων φαίνεται να αποτελεί μια ακόμη έκφραση ενός βασικού χαρακτηριστικού της νεότητας, τη γοητεία του να παίζεις με τον κίνδυνο, να
ρισκάρεις ακόμα και την ίδια τη ζωή σου χωρίς να συνειδητοποιείς πλήρως τις συνέπειες. Παράλληλα, δείχνει να αποτελεί
ακόμη μια μορφή της έξαρσης της νεανικής παραβατικότητας
που συναντούμε στις μέρες μας, ενός φαινομένου των σύγχρονων κοινωνιών που οφείλεται μεταξύ άλλων, σε βίαια πρότυπα
που καλλιεργούνται μέσα από τα ΜΜΕ και τη σύγχρονη μαζική
κουλτούρα γενικότερα, στην έλλειψη υγιούς και δημιουργικής
απασχόλησης και κυρίως στην έλλειψη οραμάτων και ιδανικών
από τους νέους ανθρώπους. Πολύ απλά θα μπορούσαμε να
πούμε ότι οι λόγοι που οδηγούν τους νέους να χρησιμοποιούν
κροτίδες είναι οι ίδιοι που τους ωθούν να οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα ή να καταλήγουν στη χρήση ναρκωτικών ουσιών
και την εξάρτησή τους απ’ αυτές.
Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και μια ακόμη πτυχή
που συνδέεται άμεσα με τη χρήση των κροτίδων. Το γεγονός
ότι κάποιοι, βάζοντας το κέρδος πάνω απ΄όλους και από όλα,
εγκληματούν, με την εισαγωγή κροτίδων κυρίως από τα κατεχόμενα, θέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο νεαρά παιδιά.
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Η φετινή εκστρατεία της Αστυνομίας

Η καθιερωμένη ετήσια εκστρατεία της Αστυνομίας που άρχισε
από τις 26 Μαρτίου και θα διαρκέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια των
εορτών για αντιμετώπιση του φαινομένου των κροτίδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εκστρατεία επικεντρώνεται αφενός
στην πρόληψη και πάταξη της εμπορίας και χρήσης κροτίδων
και αφετέρου στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των νεαρών,
αλλά και ευρύτερα του συνόλου των πολιτών. Αυτοσκοπός σίγουρα δεν είναι η σύλληψη των παρανομούντων, αλλά βασικός στόχος της η προστασία των νεαρών κυρίως ατόμων.
Η εκστρατεία περιλαμβάνει διαλέξεις που γίνονται από μέλη
της Αστυνομίας σε συνεργασία με τοπικές και εκκλησιαστικές
Αρχές σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, σε στρατόπεδα, καθώς και σε άλλους χώρους όπου συχνάζει νεολαία.
Στο πλαίσιο των διαλέξεων αυτών, διανέμεται διαφωτιστικό
υλικό, το οποίο να σημειωθεί ότι φέτος έχει ανανεωθεί, έτσι
ώστε να πετυχαίνει καλύτερα το στόχο του να αποτρέψει τους
νεαρούς από τη χρήση κροτίδων.
Παράλληλα, το κοινό έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας καθώς επίσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τις καταστροφικές συνέπειες των κροτίδων, αλλά και για τη δραστηριότητα της Αστυνομίας, μέσα από
συνεντεύξεις που δίνουν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέσα
από την προβολή διαφωτιστικής ταινίας φετινής παραγωγής.
Μια άλλη πτυχή είναι η προσέγγιση περιπτεριούχων και ατόμων που εμπορεύονται εκρηκτικές ύλες, ενώ δεκάδες είναι οι
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από την Αστυνομία. Και φυσικά βασικό συστατικό της εκστρατείας είναι οι
εντατικές περιπολίες και οι προληπτικοί έλεγχοι σε σημεία
υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς και στο θέμα των κροτίδων, η
σοβαρότερη ίσως διάσταση του προβλήματος έχει να κάνει με
τη μεταφορά κροτίδων από τα κατεχόμενα. Η Αστυνομία έχει
όντως καταφέρει να περιορίσει δραστικά την κατασκευή κροτίδων, εντούτοις η μεταφορά κροτίδων τουρκικής προέλευσης
μέσω των κατεχομένων έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε
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μείζον πρόβλημα. Με αυτά τα δεδομένα, η Αστυνομία διενεργεί
εντατικές περιπολίες και ελέγχους κυρίως στην περιοχή του
μεικτού χωριού Πύλα, το οποίο φαίνεται να αποτελεί την κυριότερη πύλη μεταφοράς κροτίδων από τα κατεχόμενα.
Όσο πλησιάζουμε στις μέρες του Πάσχα, θα κορυφώνονται και
τα μέτρα της Αστυνομίας. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εκστρατείας θα αυξηθούν οι αστυνομικές περίπολοι κατά τις ακολουθίες
της Μεγάλης Εβδομάδας, κυρίως κοντά στις εκκλησίες, ενώ με
βάση και τις εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων ένας αστυνομικός θα βρίσκεται τις μέρες αυτές έξω από εκκλησίες περιοχών στις οποίες παρατηρήθηκε χρήση κροτίδων και άλλων
επικίνδυνων πυροτεχνημάτων. Η Αστυνομία θα βρίσκεται σε
πλήρη εγρήγορση και κινητοποίηση, με στόχο πάντοτε την προστασία των πολιτών και την πρόληψη, αλλά και καταπολέμηση
του άκρως επικίνδυνου και θλιβερού αυτού φαινομένου.

Αναγκαία η συμβολή όλων

Δυστυχώς κάθε χρόνο η ιστορία επαναλαμβάνεται και το θέμα
των κροτίδων βρίσκεται πάντοτε τις μέρες αυτές στην επικαιρότητα. Η Αστυνομία, από πλευράς της καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για αντιμετώπιση και καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας και χρήσης κροτίδων. Μέσα από τη διαφώτιση, τις χιλιάδες κατασχέσεις, που ας αναλογιστούμε μόνο τι
θα συνέβαινε αν κατέληγαν στον τελικό προορισμό τους, τις
συλλήψεις των προσώπων που ασχολούνται με την εμπορία
των κροτίδων και την προσαγωγή τους το συντομότερο ενώπιον της Δικαιοσύνης. Μέσα, λοιπόν, από τις οργανωμένες αυτές δράσεις της, η Αστυνομία κατορθώνει σε πολύ σημαντικό
βαθμό να μειώσει την προσφορά των κροτίδων. Για να καταπολεμηθεί, όμως η ζήτησή τους απαιτείται η συμβολή όλων.
Των γονιών που θα πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και
να ελέγχουν τα παιδιά τους μέσα από σωστή επικοινωνία και
συνεχές ενδιαφέρον. Του κάθε πολίτη που μπορεί να συμβάλει
επικοινωνώντας άμεσα με την Αστυνομία και ενημερώνοντας
την για οποιαδήποτε επικίνδυνη ή παράνομη δραστηριότητα
περιέλθει στην αντίληψή του. Και κυρίως απαιτείται η συμβολή
των νέων παιδιών. Ας επιλέξουν φέτος να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, το μέλλον τους, την ίδια
τη ζωή τους. Ας μην πέσουν θύματα του κάθε επιτήδειου, που
στο βωμό του κέρδους δεν διστάζει να τους πλασάρει τα θανάσιμα αυτά εκρηκτικά σκευάσματα. Ας διαλέξουν να περάσουν
πραγματικά όμορφα, δημιουργικά ουσιαστικά και προπαντός
ασφαλισμένα τις μέρες αυτές της μεγαλύτερης γιορτής της Ορθοδοξίας.

Τα είδη των κροτίδων
Εργοστασιακές: εισάγονται παράνομα, είναι συνήθως χάρτινες
και κυλινδρικές και εκρήγνηνται σε 4-5 δευτερόλεπτα. Κάποια
συγκεκριμένα είδη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν εκραγούν σε
κλειστούς χώρους, αφού μετατρέπονται σε μικρούς δυναμίτες,
ικανούς να προκαλέσουν ακρωτηριασμούς, τραυματισμούς και
απώλεια όρασης.
Αυτοσχέδιες: είναι εξίσου επικίνδυνες, τόσο κατά την κατασκευή,
όσο και κατά την πυροδότησή τους, αφού ο συνδυασμός διαφόρων
χημικών υλικών μπορεί να αποβεί μοιραίος.

Τα επιτρεπόμενα είδη
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΡΟΤΙΔΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Επιτρέπονται μόνο:
• Όλα τα είδη βεγγαλικών π.χ. αστεράκια, πλαστικά καψύλια για
παιδικά πιστολάκια
• Fun snaps, Christmas Crackers και παρόμοια είδη που
χρησιμοποιούνται σε παιδικά πάρτι
• Μικρά επίγεια πυροτεχνήματα, το ύψος των οποίων δεν
υπερβαίνει το ένα μέτρο
Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή χρήση των
επιτρεπόμενων ειδών, σύμφωνα πάντοτε με τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών, αφού υπήρξαν και περιπτώσεις τραυματισμών
λόγω λανθασμένης χρήσης.
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αποψεισ

Περί της Τοποθέτησης της Επ.
Διοικήσεως για “Αντιμετώπιση
της Ενδοοικογενειακής Βίας
κατα των γυναικων”
Του Αστυνόμου Β΄ Κώστα Μ. Βέη
Υπεύθυνου Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια
και Κακοποίησης Ανηλίκων, Τμήμα Γ΄, Αρχηγείο Αστυνομίας

Προβληματισμοί επί σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν από την τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια εναντίον γυναικών.

Η Επίτροπος Διοίκησης, υπό την ιδιότητά της ως Προϊστάμενη της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, εξέδωσε τον Ιανουάριο 2013, Τοποθέτηση1 για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια
εναντίον γυναικών στην Κύπρο. Για όσους ασχολούμαστε με το ζήτημα αυτό, η Τοποθέτηση της Επιτρόπου συνιστά ένα καλοδεχούμενο πρόσθετο εργαλείο
καταγραφής της κατάστασης, κριτικής προσέγγισης
των ελλείψεων που εντοπίζονται και διαμόρφωσης
ενημερωμένων εισηγήσεων για κάλυψη των κενών
αυτών. Σε ένα αντίστοιχα κριτικό πλαίσιο, συζητούνται
εδώ προβληματισμοί επί σημαντικών ζητημάτων που
προκύπτουν από την Τοποθέτηση, σε μια προσπάθεια
συμπλήρωσής της. Νοείται ότι η Τοποθέτηση έχει μελετηθεί και διευκρινίζεται ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται
κύρια, αλλά όχι αποκλειστικά, σε ζητήματα που άπτονται του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.
Κατ’ αρχάς σημειώνεται πως σημασιολογικά ο τίτλος της
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Τοποθέτησης αναπλαισιώνει το ζήτημα κατά δύο διαφορετικούς αλλά συναφείς μεταξύ τους τρόπους. Πρώτον, σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και ορολογία που υιοθετείται
στην Κύπρο, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται λόγος για «βία
στην οικογένεια»2 , στον τίτλο και στο κείμενο κατά κανόνα γίνεται λόγος για «ενδοοικογενειακή βία». Αν και οι δύο
αυτοί όροι χρησιμοποιούνται συχνά στη βιβλιογραφία εναλλακτικά ως συνώνυμοι, εν τούτοις σημασιολογικά παραπέμπουν σε αντίστροφες πλαισιώσεις του ίδιου ζητήματος.
Ο πρώτος όρος προτάσσει τη βία και άρα εγκληματικότητα
που προκύπτει σε ένα οικογενειακό πλαίσιο, ενώ ο δεύτερος
προτάσσει το οικογενειακό πλαίσιο στο οποίο προκύπτει η
βία και η εγκληματικότητα. Το όλο πνεύμα της Τοποθέτησης
και ειδικά η προβληματική της μη έναρξης ή/και κατάληξης
των ποινικών διαδικασιών και υποθέσεων, την οποία συμμεριζόμαστε, εξυπηρετείται πολύ καλύτερα με την ορολογία
«βία στην οικογένεια». Δεύτερο, σε αντίθεση με την έμφυλα
ουδέτερη νομική πλαισίωση της βίας στην οικογένεια στην
Κύπρο, πράγμα που συζητείται στην Τοποθέτηση, η Επίτροπος αναφέρεται αποκλειστικά σε βία κατά γυναικών. Δίδει
δηλαδή έμφυλη και ειδικότερα γυναικεία διάσταση στην

πλαισίωση του ζητήματος. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι εγγενώς κατακριτέα ή μεμπτή. Αφ’ ενός η μεγάλη πλειοψηφία
των θυμάτων βίας στην οικογένεια είναι γυναίκες, και αφ’
ετέρου η ίδια η Τοποθέτηση καταγράφει προβλήματα που
προκύπτουν από την άφυλη προσέγγιση του ζητήματος.
Αυτό που δεν καταγράφει η Τοποθέτηση είναι την κριτική και
την προβληματική που περιβάλλει την εμφυλοποίηση των
άφυλων νομοθεσιών. Το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ μεγάλο
και δεν μπορεί να αναλυθεί εδώ. Περιοριζόμαστε στη σημείωση δύο προβληματισμών. Πρώτον, ότι η έντονη εμφυλοποίηση σε νομοθεσίες και πολιτικές για τη βία στην οικογένεια,
η οποία είναι απότοκο διεκδικήσεων που σχετίζονται με το
δεύτερο κύμα φεμινιστικής σκέψης, ελέγχεται μεταξύ άλλων
για την ουσιοκρατία και τον οικουμενισμό που εκπέμπει και
κατά συνέπεια για την απόδοση του ρόλου του θύματος στη
γυναίκα και του δράστη στον άντρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έμμεσα, περιλαμβανομένης της εμπέδωσης και «φυσικοποίησης» των ρόλων. Δεύτερο, νοείται άραγε η «γυναίκα»
ως ενιαία κατηγορία ανάλυσης, ή μήπως καταστάσεις όπως
εθνικότητα, φυλή, νομικό καθεστώς, κ.λπ., που ορθά προσεγγίζονται διαφορικά στην Τοποθέτηση, συνιστούν κατηγορίες
γυναικών;
Το έναυσμα για την έρευνα της Επιτρόπου αποτέλεσαν γυναίκες που αποτάθηκαν στο Γραφείο της υποβάλλοντας παράπονο και οι οποίες «υφίσταντο βία από τους συζύγους ή
συντρόφους τους, χωρίς, όμως, να προχωρούν σε σχετική
καταγγελία ή αναφορά». Συνεχίζει δε, σημειώνοντας ότι ιδιαίτερη αφορμή για την εμπλοκή της «…αποτέλεσε η τραγική
δολοφονία… της εγκυμονούσας Τζούλιας Οπορόκ και της
τρίχρονης κόρης της από το σύντροφό της, η οποία, όπως
διαφάνηκε, ήταν κατάληξη ενός ιστορικού βίας εναντίον των
θυμάτων, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε από το αρμόδιο κράτος ποτέ»3 . Δεν ξεκαθαρίζει η Επίτροπος αν θεωρεί ότι η περίπτωση Οπορόκ εμπίπτει στις περιπτώσεις θυμάτων που δεν
καταγγέλλουν ή δεν αναφέρουν. Τούτο σημειώνεται διότι αν
εμπίπτει, τότε τοποθετείται και στις περιπτώσεις που κανένα
κράτος μπορεί ποτέ να ανταποκριθεί, καθότι δεν τις γνωρίζει,
εκτός και αν πρόκειται για Οργουελιανό ολοκληρωτικό κράτος με μηχανισμούς «Μεγάλου Αδελφού». Ο Σύνδεσμος για
τη Βία στην Οικογένεια, προφανώς διαβάζοντας διαφορετικά
την περίπτωση εκείνου του «τριπλού εγκλήματος», σημείωσε στην κατάληξη ανακοίνωσής του, ότι «Ίσως να μην ήταν
τόσο αργά για τα θύματα και σήμερα να ζούσαν, αν κάποιος

από εκείνους που γνώριζαν για τη βία που ασκούσε ο θύτης
πριν τη δολοφονία ΜΙΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕ τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η σιωπή και συγκάλυψη είναι
συνένοχες με τον εγκληματία»4. Στο ίδιο μήκος κύματος και
για το ίδιο ζήτημα, η Συμβουλευτική Επιτροπή μίλησε μεν για
την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των αρμοδίων υπηρεσιών
ανεξάρτητα της συγκατάθεσης του θύματος, σημείωσε δε ότι
«Τα κοντινά πρόσωπα των θυμάτων, που γνωρίζουν και δεν
μιλούν, είναι συνένοχοι με τον θύτη και βοηθούν στη συγκάλυψη του αδικήματος…»5. Ενδεχομένως, η τραγική αυτή περίπτωση να μην συνιστά το καλύτερο παράδειγμα ως προς
τις κρατικές ή άλλες θεσμικές ανεπάρκειες επί του θέματος,
με εξαίρεση μέτρα ενημέρωσης του κοινού για αύξηση της
πρόσβασης και αναφοράς στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Πολύ ορθά η Επίτροπος τοποθετεί τη βία κατά γυναικών ως
εκδήλωση έμφυλα άνισων σχέσεων εξουσίας6. Ως εκ τούτου, αν και η Τοποθέτησή της κυριαρχείται από την αντιμετώπιση της βίας, δηλαδή του συμπτώματος, δεν αγνοεί την
αντιμετώπιση της ανισότητας, δηλαδή της παθογένειας. Εν
τούτοις, ελλοχεύουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι. Ο πρώτος, είναι
το ενδεχόμενο να κυριαρχείται η ημερήσια διάταξη του κράτους και της ευρύτερης πολιτείας από τη συμπτωματολογία
της βίας κατά γυναικών αντί με τη θεραπεία της πάθησης της
ανισότητας. Ο δεύτερος, είναι το ενδεχόμενο κάποιες «θεραπείες» του συμπτώματος της βίας, να ενισχύουν έμμεσα και
άθελα την πάθηση της ανισότητας. Για παράδειγμα, η εισήγηση της Επιτρόπου για αυτεπάγγελτη παρέμβαση, διερεύνηση
και δίωξη σε περιπτώσεις βίας στην οικογένεια (που εν πάση
περιπτώσει, ως θα σχολιαστεί πιο κάτω, υφίσταται) ανεξάρτητα της συναίνεσης της γυναίκας-θύματος, είναι αφ’ εαυτού
αμφίσημη. Αφ’ ενός υπό προϋποθέσεις συντείνει στην προστασία των γυναικών-θυμάτων, και αφ’ ετέρου άνευ προϋποθέσεων πλήττει την αυτονομία τους, εδραιώνοντας και
επιτελώντας την ανισότητα.
Την Τοποθέτηση απασχολεί εκτενώς η διαχείριση περιστατικών από μέρους των Διωκτικών Αρχών σε σχέση με την υποβολή ή/και απόσυρση καταγγελίας από μέρους του θύματος.
Στην Κύπρο η εξουσία των Διωκτικών Αρχών είναι αυτεπάγγελτη. Γνωρίζουμε μόνο ένα αδίκημα που είναι κατ’ έγκληση
διωκόμενο7. Αν υπάρχει και δεύτερο, σαφέστατα δεν σχετίζεται με το θέμα που συζητείται εδώ. Η αυτεπάγγελτη αυτή
εξουσία, προκρίνει μεν τη διερεύνηση και δίωξη, αλλά δεν
διασφαλίζει και το αποτέλεσμά της. Είναι, για παράδειγμα,
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αποψεισ
πολύ δύσκολο να υπάρξει ικανοποιητική μαρτυρία για δίωξη όταν το θύμα δεν δίδει κατάθεση στην Αστυνομία ως
προς το ποιος, πού, πότε και πώς το έβλαψε. Όταν υπάρχει
τέτοια κατάθεση, είναι εξίσου πολύ δύσκολο να αποδειχτεί
η ενοχή κατηγορούμενου ενώπιον Δικαστηρίου, εφόσον το
θύμα-μάρτυρας δεν υποστηρίζει την κατάθεσή του από το
εδώλιο του μάρτυρα. Ο Νόμος μπορεί να καταστήσει τη γυναίκα θύμα εξαναγκάσιμη μάρτυρα, αλλά δεν μπορεί και να
την εξαναγκάσει να πει οτιδήποτε ή αν θα πει, ως προς το
τί θα πει. Στην Κύπρο υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα
περιπτώσεων που σε αντίθεση με τη θέση του θύματος βίας
στην οικογένεια, η Αστυνομία διερεύνησε ή/και η Εισαγγελία δίωξε. Υπάρχει δε και ένα πολύ ψηλό επίπεδο φθοράς
των υποθέσεων, που αντικατοπτρίζει ενδεχομένως την
αναποτελεσματικότητα ως προς την αυτεπαγγελτικότητα.
Τούτα απαντούν και στη σχετική με το θέμα λαθεμένη καταγραφή της θέσης του επικεφαλής του Γραφείου της Αστυνομίας για Βία στην Οικογένεια στην παράγραφο 56 της
Τοποθέτησης. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι η αυτεπάγγελτη
ή μη εξουσία δίωξης, ή η έκβαση των υποθέσεων, αλλά οι
παράγοντες που συντείνουν στη φθορά8 των υποθέσεων.
Η Επίτροπος συζητά σε διαφορετικά σημεία την πρόνοια του
περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου για λήψη της κατάθεσης
θύματος από αστυνομικό του ιδίου φύλου, για να καταλήξει
κατατάσσοντας το ζήτημα μεταξύ αυτών που προβλέπονται
μεν στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν τηρούνται. Θεωρούμε πως η απόλυτη διατύπωση της στην παράγραφο 55,
η οποία ως τέτοια δεν ευσταθεί ποσώς, εννοεί περιστασιακή παρέκκλιση. Εδώ δεν θα ασχοληθούμε με το φαίνεσθαι
αλλά με το είναι του ζητήματος. Αναφέρεται στην παράγραφο 23 της Τοποθέτησης η πρόνοια της Οδηγίας 2012/29
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών τα θύματα εγκλημάτων εξετάζονται «…από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, που είναι του ιδίου φύλου,
εφόσον τα θύματα το επιθυμούν» και προσθέτουμε εδώ και
την κατάληξη της πρότασης στην Οδηγία «υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η πορεία της ποινικής διαδικασίας»9.
Η πρόσφατη Σύμβαση CAHVIO (2011) του Συμβουλίου της
Ευρώπης (ΣτΕ) για τη βία κατά γυναικών, όπως σημειώνει
και η Επίτροπος, προνοεί στο Άρθρο 15 για την εκπαίδευση των αρμοδίων επαγγελματιών. Προσθέτουμε εδώ πως
αποφεύγει την όποια αναφορά στο φύλο τους σε σχέση με
το φύλο των θυμάτων. Τούτο βέβαια καλύπτεται στην προηγούμενη σχετική Σύσταση του ΣτΕ Rec(2002)5, η οποία στο
Άρθρο 29 προνοεί όπως τα θύματα τυγχάνουν ακρόασης
από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και στο μέτρο
του δυνατού έχουν την πιθανότητα να τύχουν ακρόασης
από γυναίκες αστυνομικούς, εφόσον τούτο επιθυμούν.
Σημειώνεται η εμμονή και προσήλωση των Ευρωπαϊκών
αυτών νομικών εργαλείων αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα στην κατάρτιση των επαγγελματιών, το φύλο των
οποίων θεωρείται δευτερεύων και υπό προϋποθέσεις, ή
άσχετο. Αντίθετα, ο Νομοθέτης στην Κύπρο, αγνοεί την κατάρτιση και καθιστά την ταύτιση φύλου θύματος και επαγγελματία που θα λάβει την κατάθεση, υποχρεωτική κατά
τρόπο απόλυτο και εξαρτώμενο μόνο από την περί του αντιθέτου επιθυμία του θύματος. Στην τελική, το κριτήριο επαγγελματικής επάρκειας περίπου είναι αν σωματική ανατομία
αστυνομικού και θύματος περιλαμβάνει τα ίδια αναπαραγωγικά όργανα. Η Επίτροπος, η οποία είναι συνάμα και θεματοφύλακας κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας
των φύλων, είναι σε θέση να κρίνει κάλλιον παντός άλλου
κατά πόσο η έκδηλα αντιεπαγγελματική και δυσλειτουργική
αυτή νομική πρόνοια είναι συνάμα και κατάφωρα ρατσιστι-
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κή-σεξιστική.
Η ερμηνεία που δίδει η Τοποθέτηση στον ορισμό «μέλους
της οικογένειας»10 σε σχέση με τη «συγκατοίκηση/συνοίκηση» δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Σύμφωνα με το
Άρθρο 2 του Νόμου 119(Ι)/2000, η συμβίωση είναι προϋπόθεση στην περίπτωση άντρα και γυναίκας που «συζούν
ή συζούσαν ως αντρόγυνο» (α(ii)) και άρα εξ’ ορισμού η
συγκατοίκηση κατά τον επίδικο χρόνο είναι αδιάφορη, ενώ
η συγκατοίκηση είναι προϋπόθεση μόνο στο σημείο δ΄, και
αφορά σε πρόσωπο που διαμένει με οποιοδήποτε από τα
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (π.χ. φιλοξενούμενος, οικιακή βοηθός). Ο τόπος διαμονής των «βασικών» μελών της
οικογένειας είναι αδιάφορος και ως εκ τούτου η ανησυχία
για την «…περίπτωση που η βία ασκείται, π.χ. από ένα γονέα εναντίον του ενήλικου παιδιού του που δεν κατοικεί
μαζί του ή αντίστροφα», είναι αχρείαστη καθότι ο Νόμος και
εφαρμόζει και εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται.
Ως προς τη σύγχυση ή διάσταση απόψεων που αναφέρεται στην Τοποθέτηση ότι επικρατεί σε σχέση με κακοποίηση οικιακών εργατριών από μέλη της οικογένειας με την
οποία διαμένουν ή αντίστροφα , σημειώνεται ότι η Αστυνομία κατά κανόνα καταχωρεί τις περιπτώσεις αυτές ως βία
στην οικογένεια και προσάπτει τις σχετικές κατηγορίες. Για
την περίοδο 2010-2012, 81% των περιστατικών αυτών
που καταγράφηκαν, αφορούσαν καταγγελίες εργατριών σε
βάρος των εργοδοτών τους ή/και μελών της οικογένειάς
τους. Πιστεύουμε πως ο Νομοθέτης δεν είχε πρόθεση να
περιλάβει οικιακές εργαζόμενες στον ορισμό της οικογένειας στο Νόμο για Βία στην Οικογένεια. Η δε συμπερίληψή
τους, εγείρει όντως προβληματισμούς. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς το ενδεχόμενο να αποταθούν οι αρμόδιες Αρχές σε Δικαστήριο με αίτημα έκδοσης προστατευτικού διατάγματος αποκλεισμού υπόπτου για βία στην οικογένεια
από του να εισέρχεται στην οικογενειακή κατοικία του προς
όφελος οικιακής εργάτριας.
Η Επίτροπος εισηγείται όπως η Αστυνομία δίδει τη δυνατότητα να καταγγέλλουν τα θύματα σε Αστυνομικό Σταθμό
πέραν του οικείου και εδαφικά αρμόδιου, καθότι η υποχρέωση για καταγγελία στον πλησιέστερο Σταθμό, «…ιδίως

στις περιπτώσεις… μικρών κοινοτήτων, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, …μπορεί να λειτουργεί αποθαρρυντικά για το θύμα»12. Τούτο, στην πράξη εφαρμόζεται, πλην
όμως σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατ’ εξαίρεση. Η πρακτική που εισηγείται η Επίτροπος, πέραν του εμφανούς πλεονεκτήματός της, εμπεριέχει και αδήλωτα στην Τοποθέτηση
μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων το ότι παρεμποδίζεται η
αμεσότητα της παρέμβασης και δυσχεραίνεται η προστασία
του θύματος. Οφείλουμε δε να επισημάνουμε και μια ασύμμετρη τοποθέτηση. Αφενός, ως προς το φύλο, η οικειότητα
(ταύτιση) θύματος και αστυνομικού που λαμβάνει κατάθεση
θεωρείται πλεονέκτημα, και αφετέρου, ως προς την τοπικότητα (διαμονή, καταγωγή, κοινωνική γνωριμία) η οικειότητα
θύματος και αστυνομικού που θα διαχειριστεί την περίπτωση συνιστά μειονέκτημα. Χρειάζεται δηλαδή ένας αστυνομικός που να είναι έμφυλα οικείος και κοινωνικά ανοίκειος προς το θύμα. Επαναλαμβάνουμε εδώ, όχι αχρείαστα,
την αξιωματική θέση μας ότι ζητήματα όπως και αυτό, δέον
όπως έπονται της αναγκαιότητας επαγγελματισμού και κατάρτισης των επαγγελματιών, ή έστω να προσεγγίζονται σε
αυτό το πλαίσιο.
Το κυριότερο κίνητρο για να εκπονηθεί η παρούσα αναφορά
υπήρξε ένας έντονος προβληματισμός ως προς την επάρκεια και πληρότητα μιας έρευνας και Τοποθέτησης ως η υπό
συζήτηση, η οποία «… είχε ως κύριο στόχο… να αναδείξει
τυχόν ανεπάρκειες και ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των περιστατικών…»13, πράγμα που επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό η έρευνα της Επιτρόπου. Είναι, όμως,
αρκετό να γίνονται οι επαγγελματίες, οι αρμόδιοι και οι θεσμοί κοινωνοί μόνο των ελλείψεων που καθηκόντως εντοπίζει ένας εποπτικός θεσμός; Τεκμαίρεται, άραγε, ότι τα όσα
γίνονται και δεν καταγράφονται ως ανεπάρκειες συνιστούν
επάρκειες; Αν όχι όλα, τότε ποια; Πόσο αποτελεσματικός καθίσταται ο έξωθεν έλεγχος και καθορισμός της ανεπάρκειας, όταν ο καθορισμός της επάρκειας και της όποιας καλής
πρακτικής αφήνεται να ασκείται έσωθεν στη βάση της αυτογνωσιακής διαδικασίας;
Η Επίτροπος διασαφηνίζει στο τέλος της Τοποθέτησής της,
ότι δεν έχει «…προβεί σε μια εξαντλητική απαρίθμηση των
όσων υπολείπονται να γίνουν» και ότι ο σκοπός της δεν
ήταν «…να υποτιμήσει τη σημαντική δουλειά που έχει έως
τώρα επιτευχθεί…»14. Πόση τιμή περιποιεί άραγε η αποσιώπηση και αγνόηση του όποιου και όσου σημαντικού έργου
έχει γίνει ή και επιτελείται; Ποιος άραγε με την ίδια κριτική
προσέγγιση θα επιβεβαιώσει την όποια καλή πρακτική έτσι
ώστε να συνδράμει στη διατήρηση, στην επέκταση ή και αναβάθμισή της; Όταν, για παράδειγμα, η θεματική συλλογή και
ανάλυση δεδομένων από ένα επί μέρους φορέα, η οποία
καταγράφεται εκτενώς στην έρευνα15 προς τεκμηρίωση
ενός προβλήματος, δεν αναγνωρίζεται συνάμα και ως επί
μέρους καλή πρακτική, τότε πώς προκύπτει ως επιθυμητή
καλή πρακτική η ανάγκη για ενιαίο φορέα16 που να κάνει
κάτι αντίστοιχο στο ευρύτερο επίπεδο;
Η διαχείριση της βίας στην οικογένεια υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένας όχι ιδιαίτερα ελκυστικός επαγγελματικός τομέας. Αποπνέει απαισιοδοξία και αποτυχία. Απόδειξη τούτου, η ίδια η Τοποθέτηση. Ο/Η επαγγελματίας του
χώρου κινδυνεύει με εξάντληση και ματαίωση. Κινείται σε
περιβάλλον εσωστρέφειας, γκρίνιας και καταγγελτισμού. Η
αρτιότητα και η σωστή λειτουργία προνοούνται εξ’ ορισμού
ως συστημικές προεπιλογές ή προϋποθέσεις και εφόσον
ισχύουν δεν σημασιοδοτούν, ούτε και νοηματοδοτούν οτιδήποτε. Αγνοούνται. Το δε λάθος, πλημμέλημα ή έλλειψη,

ενεργοποιούν αυτόματα μηχανισμούς διαχείρισής τους.
Το κενό και το καινό προσδιορίζονται και νοηματοδοτούνται από το μέρος που είναι πλήρες. Το κενό δεν προκύπτει
μέσα σε κενό, αλλά μέσα σε συγκείμενο. Αποκτά δε νόημα
όχι αφ’ εαυτού, αλλά από τα συμφραζόμενα. Η εστίαση στο
αρνητικό, στο λάθος και στο κενό, εξυπηρετεί τη βελτίωση
και την πρόοδο. Η αγνόηση του θετικού, του σωστού και
του πλήρους, συντηρούν ή και επιφέρουν τη μετριότητα, η
οποία εμποδίζει την πρόοδο. Όσον αφορά στην προοπτική
της αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια ευρύτερα στον
τόπο μας, δυστυχώς από τα συμφραζόμενα κατανοείται έλλειψη βάθους και τραγικά από το συγκείμενο κατανοείται
μετριότητα και όχι ανικανότητα.
Η κυριότερη ανεπάρκεια που δεν εντοπίζεται, αλλά άθελα
υποδεικνύεται από την Τοποθέτηση ανάμεσα στις γραμματοσειρές της, είναι η ενεργή διαδραστικότητα μεταξύ των
εμπλεκομένων, της Επιτρόπου περιλαμβανομένης. Ενδεικτική τούτου είναι η συζήτηση αυτή. Η μεθοδολογία της
έρευνας/Τοποθέτησης17 της Επιτρόπου, πέραν έρευνας
γραφείου/αρχείου, περιλάμβανε επαφές με τους επί του
θέματος εμπλεκόμενους. Οι επαφές αυτές ήταν κατ’ ιδίαν
ή στην καλύτερη περίπτωση εκ του σύνεγγυς. Δεν διευκόλυναν την ενεργό συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων, την
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, την κατάθεση
θέσεων και αντιθέσεων και τη σύνθεση. Στο πλαίσιο της
Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο συνέδρια με θέμα τη βία στην οικογένεια, στα οποία έγινε γόνιμη συζήτηση για την κατάσταση
στο επίπεδο της Ένωσης. Η μνήμη δεν βοηθά στο να σημειωθεί εδώ πότε ήταν η τελευταία φορά που κάτι αντίστοιχο,
με συμμετοχή επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών κ.λπ. έγινε στο Εθνικό μας επίπεδο. Θέσεις όπως
η παρούσα και η Τοποθέτηση καταγράφονται. Είναι η εμβάθυνση και η δημιουργική σύνθεσή τους που λείπει.
1. Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με την Αντιμετώπιση της
Ενδοοικογενειακής Βίας Εναντίον Γυναικών στην Κύπρο. Δράση 4/2012, 22 Ιανουαρίου 2013. Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/
presentationsArchive_gr/presentationsArchive_gr?OpenDocument
2. Ο όρος «βία στην οικογένεια» συναντάται στο σχετικό Νόμο
119(Ι)/2000, στην ονομασία της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς
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9. Αρθρο 23(2)β&δ της Οδηγίας.
10. Παράγραφος 50
11. Παράγραφος 51
12. Παράγραφοι 57 και 65
13. Παράγραφος 4
14. Παράγραφος 61
15. Παράγραφος 39
16. Παράγραφος 41
17. Παράγραφοι 5-7
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Εκδήλωση προς
τιμήν πολιτών που
συνέδραμαν στο
αστυνομικό έργο
Της Α/Αστυφύλακα 2220 Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Δημοσίων ΣχέσεωνΑρχηγείο Αστυνομίας
Αναμφίβολα πράξεις αλτρουισμού και ανθρωπιστικής προσφοράς, αλλά και η συνδρομή των πολιτών στο πολυσήμαντο έργο
της Αστυνομίας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, για να διασφαλίζονται συνθήκες ευημερίας και ασφάλειας, για να μπορεί
η κοινωνία να προχωρήσει βήματα μπροστά.
Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Δεκέμβριο στην αίθουσα του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής,
η Αστυνομία ως ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησης και ευγνωμοσύνης της, τίμησε 25 πολίτες, οι οποίοι με το θάρρος, την παρατηρητικότητα και την αποφασιστικότητά τους, προσέφεραν καθοριστικής σημασίας βοήθεια στην Αστυνομία.
Οι τιμώμενοι πολίτες συνέβαλαν ουσιαστικά στο έργο της Αστυνομίας και συγκεκριμένα στη διάσωση προσώπων που κινδύνευαν, στην κατάσβεση πυρκαγιών, στον εντοπισμό και σύλληψη δραστών και ευρύτερα στην εξιχνίαση σοβαρών ποινικών

υποθέσεων.
Στο χαιρετισμό του, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στους πολίτες αφού με
τις πράξεις τους όχι μόνο ενισχύεται το έργο της Αστυνομίας,
αλλά αποδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η συνεργασία του κοινού με την Αστυνομία αναβαθμίζει το επίπεδο
ασφάλειας στον τόπο μας. Περαιτέρω, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι τέτοιες πράξεις, εξαίρετου θάρρους και ήθους συμβάλλουν, αφενός στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας και αφετέρου, αφυπνίζουν και ενισχύουν
την κοινωνία μας, αφού αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Τέλος, τιμές στους εν λόγω πολίτες επέδωσε και ο Πρόεδρος του
Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου κ. Νεόφυτος Παπαμιλτιάδους.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΜΑΔ
Πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, τα εγκαίνια
του νέου γυμναστηρίου της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης, με την ονομασία «Ελευθέριος Καμαρίτης».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής του
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Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Χειμώνας και ο Αντιπρόεδρος του Κ.Ο.Α κ. Ντίμης Κακογιάννης.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις ασκήσεων αυτοάμυνας και άρσης βαρών από μέλη της
Μονάδας.

Εκδήλωση κατά της
βίας εναντιον των
γυναικών
Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας

Η Αστυνομία, τιμώντας τη γυναίκα και το έργο που καθημερινά επιτελεί , στήριξε και συμμετείχε σε εκδήλωση
του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας
στην Οικογένεια, που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο The Mall of Cyprus, στη Λευκωσία, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σε τρείς γλώσσες (Ελληνικά,
Αγγλικά και Τουρκικά) ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε
το σύμβολο της γυναίκας σε μαύρο χρώμα, το οποίο οι
παρευρισκόμενοι και οι επισκέπτες προσπάθησαν να
«ασπρίσουν» με άσπρες κορδελίτσες.
Στην εκδήλωση, παρευρέθηκε η Βοηθός Αρχηγός
Αστυνομίας κα. Μαριάννα Φραντζή, η οποία έστειλε
ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας εναντίον των γυναικών.

Δεντροφύτευση από την Αστυνομία
Η Αστυνομία διοργάνωσε στις 29 Ιανουαρίου 2013, στην περιοχή Αγίου Επιφανείου στη Λευκωσία, δεντοφύτευση σε μία
προσπάθεια να συμβάλει στην αποκατάσταση του πρασίνου στην περιοχή.
Στην εκδήλωση, η οποία εντάχθηκε στο
ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων της
Εβδομάδας Δέντρου (27 Ιανουαρίου – 2
Φεβρουαρίου), συμμετείχαν μέλη από
διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας. Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας Αστυνόμος Α΄ κ. Σωτήρης Κοτζίηκας,
ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Τμήματος Δασών, οι οποίοι συνέβαλαν στην
επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης.
Στόχος όλων, ανέφερε, είναι η από κοινού προσπάθεια για ενίσχυση του πρασίνου στον τόπο μας και η αποκατάσταση των επιπτώσεων λόγω των μεγάλων
πυρκαγιών.
Θερμές ευχαριστίες προς την Αστυνομία

εξέφρασε ο Ανώτερος Δασικός Λειτουργός κ. Μιχάλης Χρυσάνθου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική συνδρομή όλων

των κοινωνικών φορέων οι οποίοι συμβάλλουν προς την επίτευξη του πιο πάνω
στόχου.
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Εγκαίνια
Πυροσβεστικού
Σταθμού στον
Μονιάτη
Της Λίζας ΚεμιτζήΥπεύθυνης Γραφείου Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο τα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Σταθμού στον Μονιάτη. Τα εγκαίνια τέλεσε ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκάς Λουκά.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ.
Αθανάσιος, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Μιχάλης
Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Μάρκος Τράγκολας και ο Κοινοτάρχης Μονιάτη
κ. Χαράλαμπος Κωσταντινίδης.
Στην ομιλία του, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι, «η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα άμεσης Πυροσβεστικής
και Διασωστικής κάλυψης της περιφέρειας η οποία απαριθμεί
πέραν των 20 κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού. Εξ΄ άλλου, αυτός ήταν και ο λόγος που συνηγορήσαμε στο αίτημα των κοινοτήτων της περιοχής για τη δημιουργία του Σταθμού. Τη θερινή
περίοδο, ο Σταθμός θα στελεχώνεται με 2 μόνιμους πυροσβέστες και 8 εποχιακούς εργάτες πυρόσβεσης. Των Σταθμών
υπαίθρου της περιοχής θα προΐσταται Λοχίας. Τα πυροσβεστικά
οχήματα έχουν τη δυνατότητα να ενεργήσουν τόσο για σκοπούς
πυρόσβεσης, όσο και διάσωσης, αφού διαθέτουν τον ανάλογο
εξοπλισμό».
Ακολούθως, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Μιχάλης Παπαγεωρ-

γίου ανέφερε ότι η δημιουργία του Πυροσβεστικού Σταθμού
Υπαίθρου Σαιττά-Μονιάτη ενισχύει έμπρακτα και ουσιαστικά
τον κοινό στόχο για αποτελεσματικότερη πρόληψη και ταχύτερη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση
των δασικών πυρκαγιών. Επεσήμανε ακόμη την οφειλή μας να
προστατέψουμε άμεσα και αποτελεσματικά τους πνεύμονες
πρασίνου στην περιοχή του Τροόδους κάνοντας αναφορά στις
τεράστιες συνέπειες που επήλθαν στην περιοχή από τη μεγάλη
πυρκαγιά του 2007 η οποία κατέκαυσε 1196 εκτάρια δασικής
γης, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε υπολογίστηκε στα 29 εκατομμύρια ευρώ.
Ο κ. Λουκά, στο χαιρετισμό του ανέφερε, ότι με τη δημιουργία
του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση της πυροπροστασίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της
κυβέρνησης. Τόνισε παράλληλα, ότι η λειτουργία του Σταθμού
είχε καταστεί αναγκαία εξαιτίας της επικινδυνότητας της περιοχής λόγω των πυρκαγιών, στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
στη θωράκιση, από πλευράς πυροπροστασίας της ευρύτερης
περιοχής και ενίσχυση της ασφάλειας, προόδου και κοινωνικής αλληλεγγύης των κατοίκων. Μετά τα αποκαλυπτήρια της
πλάκας και το κόψιμο της κορδέλας, ακολούθησε ξενάγηση των
παρευρισκομένων στους χώρους του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίων
Ομολογητών εν δράση …

Με ποδήλατα
στη φύση

Στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγής
Ζωής με θέμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» τα παιδιά της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ομολογητών,
αφιέρωσαν μια δημιουργική μέρα ποδηλασίας και πεζοπορίας στο γραμμικό
πάρκο του ποταμού Πεδιαίου που γειτ-
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νιάζει με το σχολείο.
Υποστηρικτής της δραστηριότητας αυτής ήταν και η Αστυνομία. Συγκεκριμένα
η Λοχίας Χριστιάνα Κατσέξου έκανε διάλεξη στα παιδιά ενώ παράλληλα αστυνόμευσε και την ποδηλασία.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ειδικότερα
με θέματα που αφορούν πρωτίστως την
ασφαλή διακίνησή τους με ποδήλατα.

Κίτρινη Κάρτα και
«Συμβόλαιο Ζωής»:

Υιοθέτησε μια
ζέβρα ‘Η έναΝ
πελεκάνο
Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή
του Κλάδου Οδικής Ασφάλειας, Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αστυνομίας για μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στον τόπο
μας, το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λεμεσού, σε συνεργασία με την Επαρχιακή Εφορεία
Προσκόπων Λεμεσού (με αφορμή τον εορτασμό 100
χρόνων Προσκοπισμού στην Κύπρο) διοργάνωσαν
τον περασμένο Δεκέμβριο, εκδήλωση στους δρόμους
της Λεμεσού υπό τον τίτλο «Κίτρινη Κάρτα». Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, σε δέκα δρόμους και δεκαπέντε σημεία της πόλης, εξήντα Πρόσκοποι/Ανιχνευτές-Εφόροι και είκοσι Μέλη της Τροχαίας σταμάτησαν,
έλεγξαν και έδωσαν το σχετικό έντυπο σε περισσότερους από 3.000 οδηγούς οχημάτων, επιβάτες, ποδηλάτες και πεζούς.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λεμεσού καθώς και τα 14 Προσκοπικά
Συστήματα της Επαρχίας, υπέγραψαν και ανέλαβαν
«Συμβόλαιο Ζωής», υπό τον τίτλο Υιοθέτησε μια ζέβρα ή έναν πελεκάνο (διαβάσεις πεζών). Τα μέλη των
Προσκοπικών Συστημάτων ανέλαβαν την υποχρέωση όταν εντοπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία των διαβάσεων, να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ
τον Κλάδο Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού στα
τηλέφωνα 25-805243, 25-805254 και 25-805167 ή
στο email odikiasfalia.lim@police.gov.cy για τη λήψη
διορθωτικών μέτρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές.
Στην τελετή έναρξης της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων της Τροχαίας Λεμεσού, ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Αστυνόμος Β’ Φίλιππος Παπαηλία, επέδωσε στον

Επαρχιακό Έφορο Προσκόπων Λεμεσού κ. Στάθη Νικοδήμου, το «Συμβόλαιο Ζωής» για τα 14 Προσκοπικά
Συστήματα της Επαρχίας και της Επαρχιακής Εφορείας
Προσκόπων Λεμεσού.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών Κύπρου,
Super Home Center, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, Penguin design, Lithostar creative printing, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας Φιλελεύθερος,
extra tv, Sports One 93.7.
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κοινοτικη αστυνομευση

Ημερίδα
«Ποδηλατώ
με ασφάλεια»
Του Αστυφύλακα 1888 Χριστόδουλου Λαμπριανίδη
Κοινοτική Αστυνόμευση Πάφου

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μαθητών για θέματα οδικής ασφάλειας, η Κοινοτική Αστυνόμευση
Πάφου σε συνεργασία με το Δ’ Δημοτικό Πάφου,
διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ».
Στην ημερίδα έλαβαν μέρος μαθητές της Γ,Δ,Ε και
ΣΤ’ τάξης.
Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης δημιούργησαν στο γήπεδο του σχολείου μικρό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για την ημερίδα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία μέσα
από τη διάλεξη που προηγήθηκε να μάθουν για τα
σήματα τροχαίας, για τον τρόπο που χρησιμοποιείται το ποδήλατο μέσα στο δρόμο και τη σημασία
που έχει η χρήση προστατευτικού κράνους.
Όλα τα παιδιά πέρασαν από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής όπου με την καθοδήγηση του ποδηλάτη αστυνομικού της γειτονιάς κλήθηκαν να
αναγνωρίσουν και τηρήσουν τα σήματα τροχαίας
και να αντιληφθούν τον τρόπο οδήγησης του ποδηλάτου μέσα στο δρόμο για τη δική τους ασφάλεια.

Βιωματικά
εργαστήρια
Του Αστυφύλακα 4762 Γιώργου Βλαδιμήρου
Κοινοτική Αστυνόμευση Λάρνακας

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Ε΄ Δημοτικό Βεργίνας
στην Αραδίππου το πρώτο από τα πέντε
βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Οι γονείς προλαβαίνουν τη χρήση ουσιών».
Το βιωματικό εργαστήριο διεξήχθη με
πρωτοβουλία της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αραδίππου και σε συνεργασία με
το Σύνδεσμο Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας και τον Σύνδεσμο Γονέων του Δημοτικού Βεργίνας.
Εκπαιδευτές ήταν Ψυχολόγοι και Συνεργάτες του ΣΥ. ΚΑ. ΝΑ. Λάρνακας. Το
εργαστήριο παρακολούθησαν γονείς και
δάσκαλοι του σχολείου.
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ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Λοχία 1593 Πιεράκη Γλυκαίνου
Κοινοτική Αστυνόμευση Αμμοχώστου

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λιοπετρίου σε συνεργασία με το
Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου διοργάνωσε τον περασμένο Φεβρουάριο εκδήλωση «Ποδηλατώ με ασφάλεια». Η εκδήλωση εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της Παγκύπριας
Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ καθώς επίσης
και των προγραμμάτων του σχολείου «Αθλούμαι για μια πιο
υγιεινή ζωή» και «Χρησιμοποιώ εναλλακτικές μορφές ενέργειας πιο φιλικές στο περιβάλλον» στέλλοντας παράλληλα
το μήνυμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο δρόμο».
Στην ποδηλατοδρομία συμμετείχαν 35 μαθητές του Σχολείου καθώς επίσης και οκτώ παιδιά του Ειδικού Σχολείου
«Απόστολος Βαρνάβας».
Η ποδηλατοδρομία ξεκίνησε από τον χώρο του Α΄ Δημοτικού
Σχολείου και είχε προορισμό τον υδατοφράκτη Λιοπετρίου,
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
τη φύση και να ψυχαγωγηθούν.

Στις 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από την Κοινοτική
Αστυνόμευση Αραδίππου, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Αραδίππου, εκστρατεία
καθαριότητας από εθελοντές, με θέμα «Για μια Αραδίππου
καθαρή». Η εκστρατεία περιλάμβανε μπογιάτισμα σχολείων,
δημόσιων και άλλων κτιρίων, με τη συμμετοχή είκοσι νεαρών
της Κοινότητας, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστόδουλου
Πάρτου και μελών της Επιτροπής. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο
Δήμαρχος Αραδίππου κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης.

Υπαίθριος Κινηματογράφος σε Συνοικίες

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λεμεσού σε συνεργασία με
τον Δήμο Λεμεσού το συνοικιακό συμβούλιο Αγίου Γεωργίου Χαβούζας και το συνοικιακό συμβούλιο Αγίας
Ζώνης διοργάνωσαν τον περασμένο Οκτώβριο δυο
βραδιές υπαίθριου κινηματογράφου με την προβολή
των ταινιών «Ένας νομοταγής πολίτης» και «Ποτέ την
Κυριακή».
Η πρώτη προβολή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του

ιστορικού μνημείου Χαβούζας στη Λεμεσό. Σ΄ αυτήν
παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Λεμεσού κ. Στούππας,
μέλη του συνοικιακού συμβουλίου Χαβούζας, μέλη της
Κοινοτικής Αστυνόμευσης και πλήθος κόσμου.
Η δεύτερη ταινία προβλήθηκε στο χώρο στάθμευσης
του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου στη συμβολή των οδών
Γλάδστωνος με Αττικής. Σ αυτήν παρευρέθηκε και ο
Δήμαρχος Λεμεσού κ. Αντρέας Χρίστου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

/ 45

κοινοτικη αστυνομευση

Επίσημη επίσκεψη Αξιωματικών
της Πολωνικής Αστυνομίας

Επίσημη συνάντηση είχαν τον περασμένο Μάρτιο, στο Αρχηγείο
Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Σώματος κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου
και αντιπροσωπεία της Πολωνικής Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, ενώ ανταλλάγησαν απόψεις και εισηγήσεις για
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αφορούν το έγκλημα και
την καταπολέμησή του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των Πολωνών αξιωματικών
στην Κύπρου επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν σε διάφορες Υπηρεσίες, Τμήματα και Αστυνομικές Διευθύνσεις της Κυπριακής
Αστυνομίας με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται με στόχο την πάταξη και εξιχνίαση του
εγκλήματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Βορειου ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Της Αστυφύλακα 3561 Νικολέττας Ιακώβου, Κοινοτική Αστυνόμευση Στροβόλου

Εκπαιδευτική επίσκεψη μελών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης της Βορείου Ιρλανδίας με ομάδα εφήβων πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Μάρτιο στην Κύπρο. Η επίσκεψη αυτή αποσκοπούσε στη σύσφιγξη
των σχέσεων μεταξύ Προτεσταντών και
Καθολικών εφήβων που διαμένουν στο
Μπέλφαστ. Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος
τρία μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Βορείου Ιρλανδίας, έντεκα έφηβοι μεταξύ
12 – 16 ετών, εκ των οποίων οι μισοί ήταν
Προτεστάντες και οι υπόλοιποι Καθολικοί
καθώς επίσης και δύο συνοδοί.
Σκοπός της επίσκεψης τους ήταν οι έφηβοι να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την
κουλτούρα της Κύπρου, ως μίας Ευρωπαϊκής Χώρας με παρόμοια δεδομένα όπως
της δικής τους, συμπεριλαμβανομένων
και των σχέσεων της Αστυνομίας με τους
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νέους.
Κατά την παραμονή των εφήβων στην
Κύπρο, αυτοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάλεξη από τη Λοχία 957
Μαρία Χριστοδούλου του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος Αρχηγείου, για την
ιστορία της Κυπριακής Αστυνομίας και
τον θεσμό της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
στην Κύπρο.
Επίσης, οι φιλοξενούμενοι με τη συνοδεία
των μελών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Αμμοχώστου και της Λοχία 957, επισκέφθηκαν το Οδόφραγμα Αγίου Δομετίου
και το Λήδρα Πάλλας όπου εκεί παρακολούθησαν αγώνα καλαθόσφαιρας μεταξύ
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων στο
πλαίσιο εκδήλωσης για σύσφιγξη των
σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Τέλος, μετέβηκαν στον πεζόδρομο της

Λήδρας και επισκέφθηκαν το οδόφραγμα
Λήδρας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης των εφήβων
στην Κύπρο ξεναγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου και ενημερώθηκαν
για τον τρόπο λειτουργίας των Αστυνομικών Σταθμών στην Κύπρο. Ακολούθως
μετέβηκαν στην εκκλησία της Παναγίας
της Αγγελόκτιστης στη Λάρνακα, όπου
ο υπεύθυνος της εκκλησίας τους ενημέρωσε για την ιστορία της εκκλησίας της
Κύπρου και τους έκανε μια ξενάγηση στο
χώρο.
Τέλος, επισκέφθηκαν, τις αλυκές της Λάρνακας και τον Τεκέ Χαλά Σουλτάν ενώ
μετέβηκαν στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα όπου τους έγινε ξενάγηση.

FBI NATIONAL ACADEMY

Youth Leadership Program

Η Κύπρος για πρώτη φορά συμμετείχε στο Youth Leadership Program, το
οποίο διοργανώνεται από το FBI, στο Quantico στην Αμερική. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν παιδιά αποφοίτων του FBI National Academy, ηλικίας
14-16 χρόνων με την προϋπόθεση να είναι άριστοι μαθητές.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 60 παιδιά, 57 παιδιά από τις διάφορες πολιτείες της Αμερικής, 1 παιδί από τον Καναδά, 1 από τις Φιλιππίνες και 1
από την Κύπρο, η Κατερίνα Σταύρου, ως εκπρόσωπος της Ευρώπης.
Η επιλογή έγινε μετά από προκήρυξη της θέσης, υποβολή αιτήσεων και
προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερομένων από τον περιφερειακό
υπεύθυνο του FBI, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα. Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρακάθισαν σε εξετάσεις και τους απονεμήθηκε δίπλωμα το οποίο αναγνωρίζεται ως δίπλωμα κολλεγίου αντίστοιχο 3 credits.
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Ο εθελοντισμός στην
Κύπρο και η σημασία του
Πολύ συχνά σκεφτόμαστε ότι θα θέλαμε να προσφέρουμε βοηθώντας, συνανθρώπους μας που έχουν κάποια ανάγκη, θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινότητα, να βελτιώσουμε το περιβάλλον και την κοινωνία μας. Παρόλα αυτά, μπορεί
να μην γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε ή πού να απευθυνθούμε.

Κι όμως, υπάρχει ένα Σώμα, το ΣΩΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, το οποίο λειτουργεί για
αυτόν ακριβώς το σκοπό: την προώθηση της ατομικής ή ομαδικής εθελοντικής προσφοράς.
Το Σώμα Εθελοντών είναι ένα συντονιστικό Σώμα που συσπειρώνει,
οργανώνει και επιμορφώνει άτομα
που ενδιαφέρονται να προσφέρουν
εθελοντική εργασία. Δημιουργήθηκε
το 1991 από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και
σήμερα λειτουργεί από τα Επαρχιακά
Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού σε όλες τις επαρχίες. Το Σώμα
Εθελοντών με το έργο του, συμβάλλει
μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων, την ποιοτική ανάπτυξη της κοινωνίας μας, την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής και
των ίσων ευκαιριών για όλους.
Το Σώμα Εθελοντών εξυπηρετεί άτομα και οικογένειες, εθελοντικές/μη
κυβερνητικές οργανώσεις, κοινότη-
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τες, κρατικές υπηρεσίες, κοινωνικά
προγράμματα και διάφορους άλλους
φορείς.

Πώς εργάζεται το Σώμα
Εθελοντών;
• Εντάσσει/Εγγράφει εθελοντές
• Εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική
προσφορά
• Τοποθετεί εθελοντές
• Εκπαιδεύει και Καθοδηγεί τους εθελοντές
• Αναγνωρίζει και πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά
Τι προσφέρει το Σώμα Εθελοντών
στους εθελοντές;
• Εκπαίδευση
• Καθοδήγηση
• Αναγνώριση
• Πιστοποίηση

Τι προσφέρουν οι
εθελοντές με τη δράση τους;
• Συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του
κοινωνικού ιστού
• Αλλάζουν τη ζωή των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αναβαθμίζουν
τις κοινότητες και ομορφαίνουν την
κοινωνία

• Γίνονται προστάτες του ανθρώπου,
της κοινωνίας, της φύσης, του πολιτισμού και της ειρήνης
• Είναι εκεί όταν υπάρχει μια περιβαλλοντική καταστροφή ή όταν υπάρχει
άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας
• Γίνονται αμύντορες της πολιτιστικής
κληρονομιάς μας αλλά παράλληλα και
προστάτες της διαπολιτισμικής κουλτούρας
• Αγωνίζονται για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και
την προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της κοινωνικής ενσωμάτωσης για
όλους τους πολίτες

Τι «κερδίζει» ο εθελοντής;
• Ηθική ικανοποίηση από τη συμβολή
και εθελοντική προσφορά του
• Εσωτερική ολοκλήρωση και ανάπτυξη του αισθήματος της υπευθυνότητας
• Απόκτηση νέων φίλων και ενδιαφερόντων
• Απόκτηση νέων εμπειριών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
• Άσκηση της ιδιότητας του ενεργού

πολίτη
• Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου

Ενδεικτικοί τομείς εθελοντικής
προσφοράς:
• Σε άτομα και οικογένειες: καθοδήγηση, συντροφιά, φροντίδα, ψυχαγωγία, βοήθεια
• Σε κοινωνικά προγράμματα: κοινωνική εργασία, συμβουλευτική καθοδήγηση, ψυχολογική στήριξη, βοήθεια
στη λειτουργία των προγραμμάτων,
κ.ά.
• Στην κοινότητα: δεντροφύτευση/βελτίωση πάρκων, καθαρισμός
χώρων, ψυχαγωγικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις για την κοινότητα, ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες της
κοινότητας, κοινωνική δράση για βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών
της κοινότητας
• Σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης:
ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια
• Για εξυπηρέτηση των διοικητικών
και άλλων αναγκών των εθελοντικών
οργανώσεων: επαγγελματικές υπηρεσίες (λογιστικά, τεχνολογία της πληροφορικής, εκπαίδευση, μεταφράσεις,
προσφορά τεχνολογικού ή άλλου εξοπλισμού), συμμετοχή σε εκστρατείες
ενημέρωσης ή συλλογής χρημάτων,
βοήθεια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
• Στα Γενικά Νοσοκομεία: Μια νέα
πρωτοβουλία που εφαρμόστηκε από
το Σώμα Εθελοντών τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι εθελοντές στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λεμεσού,

Λάρνακας και Πάφου. Εθελοντές του
Σώματος Εθελοντών βρίσκονται στην
είσοδο των νοσοκομείων στις επαρχίες για να προσφέρουν βοήθεια στους
επισκέπτες του Νοσοκομείου.

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας
εθελοντών στο νοσοκομείο
της επαρχίας σου
Πώς να γίνω εθελοντής;
Κάνε την εγγραφή σου τώρα μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού
www.ethelontis.net και επέλεξε τον
τομέα και το χρόνο που επιθυμείς να
προσφέρεις
ή Επικοινώνησε σήμερα με το Σώμα
Εθελοντών στην επαρχία σου:
Λευκωσία 22512602
Λεμεσός 25737761
Λάρνακα 24650525
Πάφος 26953725
Αμμόχωστος 99124521
Κερύνεια 97743185

Έστω και 1 ώρα το
μήνα είναι αρκετή!
Ζήσε κι εσύ τη χαρά
της εθελοντικής προσφοράς!

Συνεργασία ΠΣΣΕ με
την Αστυνομία Κύπρου
Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ) είχαν στα τέλη του 2012, συνάντηση με τον Αρχηγό και μέλη της
Αστυνομίας, με σκοπό την ανάπτυξη
στενότερης συνεργασίας. Στη συνάντηση τέθηκαν προς συζήτηση διά-

φοροι τρόποι συνεργασίας, οι οποίοι
αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω και να υλοποιηθούν εντός του
2013. Το ΠΣΣΕ συγχαίρει τον Αρχηγό Αστυνομίας τόσο για την πρόθεση συνεργασίας της Αστυνομίας με
το ΠΣΣΕ, όσο και για τη συμβολή του
στην ανάπτυξη και προβολή του εθελοντισμού στην Κύπρο.
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ): το Ανώτατο
Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής
προσφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση σχετική νομοθεσία.
Συστάθηκε το 1973, με στόχο το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα
του εθελοντισμού και για υπεύθυνη
συνεργασία με το κράτος στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής
πολιτικής. Το ΠΣΣΕ έχει μέλη πέραν
των 370 εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων (επαρχιακά συντονιστικά συμβούλια εθελοντισμού,
παγκύπριες εθελοντικές οργανώσεις,
τοπικές εθελοντικές οργανώσεις) οι
οποίες εκπροσωπούν και εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν προγράμματα και
υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της
κοινωνικής πολιτικής.

Περισσότερες
πληροφορίες
για το ΠΣΣΕ μπορείτε να βρείτε: www volunteerism-cc.org.cy

Στοιχεία επικοινωνίας με το ΠΣΣΕ: τηλ.
22514786 - φαξ 22514788 - email:
info@volunteerism-cc.org.cy
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συμμετοχή Α.Ε.Α.Κ
στους Παγκόσμιους
Αστυνομικούς
Αγώνες Κολύμβησης
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Παναγιώτη Καλογήρου
Αναπληρωτή Προέδρου ΑΕΑΚ

Το Κoυβέιτ διοργάνωσε τον περασμένο Οκτώβριο, τους Παγκόσμιους Aστυνομικούς Αγώνες Κολύμβησης, όπου έλαβαν μέρος
αθλητές από 21 χώρες.

Πέραν της διοργανώτριας χώρας, έλαβαν μέρος αθλητές από το Κατάρ, Μπαχρέιν, Σαουδική
Αραβία, Ιορδανία, Λίβανο, Κύπρο, Ρουμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πολωνία, Καναδά,
Εκουαδόρ, Βραζιλία και άλλες χώρες.
Οι αθλητές αγωνίστηκαν σε 12 αθλήματα όπως
50 μέτρα, 100 μέτρα, 200 μέτρα και 400 Χ100
μέτρα ελεύθερο κ.λπ.. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό κολυμβητήριο Al-Arabi
Sport Club, το οποίο διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.
Οι Κύπριοι αθλητές που συμμετείχαν είναι ο
Αστυφύλακας 427 Κωνσταντίνος Σταυρινίδης,
ο Αστυφύλακας 4973 Χρίστος Σωκράτους, ο
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Ε/Αστυφύλακας 5917 Κωνσταντίνος Αντωνίου και ο Ε/Αστυφύλακας 5276 Νίκος Γρηγοριάδης. Οι αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερο
τους εαυτό τοποθετώντας τη χώρα μας ανάμεσα στις δέκα καλύτερες. Ιδιαίτερη χαρά επέφερε στην κυπριακή αποστολή η πρόκριση των
αθλητών μας στην τελική οκτάδα στο ομαδικό
4Χ100 ελεύθερο.
Ο λαός του Κουβέιτ ήταν ιδιαίτερα φιλόξενος.
Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Κουβέιτ
είναι μόνο 800.000 (όσο και η Κύπρος) με 1.5
εκατομμύριο αλλοδαπούς, εντούτοις πραγματοποιήσαν μια εξαιρετική διοργάνωση τόσο σε
θέματα οργάνωσης και εξυπηρέτησης, όσο και
σε θέματα φιλοξενίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ LAW
ENFORCEMENT TORCH RUN
FINAL LEG KOREA 2013
Του Αστυφύλακα 2272 Πολύβιου Πολυβίου, Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου

Στις αρχές του Φεβρουαρίου 2013, διεξήχθησαν οι παγκόσμιοι χειμερινοί
ειδικοί ολυμπιακοί Αγώνες στην Κορέα, στους οποίους έλαβαν μέρος αθλητές με ειδικές ικανότητες, μεταξύ αυτών και αντιπροσωπεία από την Κύπρο.
Στους αγώνες συμμετείχαν 3300 αθλητές, μαζί με τους προπονητές και συνοδούς τους από 112 χώρες. Η Κύπρος
συμμετείχε με 25 αθλητές και εξασφάλισε 6 χρυσά μετάλλια, 6 αργυρά και 7
χάλκινα.
Όπως καθιερώθηκε εδώ και αρκετά
χρόνια, πριν την έναρξη των αγώνων,
αστυνομικοί απ’ όλο τον κόσμο μεταφέρουν τη φλόγα της ελπίδας, στη διοργανώτρια χώρα, πραγματοποιώντας
αστυνομική λαμπαδηφορία. Αυτή διεξήχθη μεταξύ των ημερομηνιών 21-31
Ιανουαρίου, 2013. Την Κυπριακή Αστυνομία στη λαμπαδηφορία εκπροσώπησε ο γράφων.
Στη λαμπαδηφορία συμμετείχαν 133
άτομα, ένας αστυνομικός από κάθε
χώρα, ενώ η ομάδα των λαμπαδηφόρων περιλάμβανε τον Αρχηγό (Team
captain), 10 Ομαδάρχες (Team leaders),
27 άτομα υποστήριξης (support team),
85 αστυνομικούς δρομείς από 21 χώρες (torch runners), καθώς και 10 αθλητές παιδιά με ειδικές ικανότητες (special
Olympics athletes).
Η τελετή έναρξης της λαμπαδηφορίας
έγινε στην πρωτεύουσα της Κορέας, Σεούλ στην πλατεία Gwanghwamun στις
23 Ιανουαρίου 2013 στην παρουσία
επισήμων, Αρχών της πόλης και πλήθος
κόσμου, καθώς και των αστυνομικών
δρομέων.
Καθημερινά, το πρώτο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν οι αστυνομικοί
δρομείς οι οποίοι έτρεχαν για τα παιδιά με
ειδικές ικανότητες μέσα στο κρύο και στο
χιόνι. Οι 10 αθλητές με ειδικές ικανότητες
συμμετείχαν ενεργά στην αστυνομική λαμπαδηφορία, χωρίς καμιά δυσκολία.
Κατά τη διάρκεια της λαμπαδηφορίας,
είχα την ευκαιρία να ζήσω μοναδικές στιγμές, καθώς οι Αρχές και δεκάδες χιλιάδες
κόσμου μας υποδέχονταν σε κάθε πόλη

με σημαίες της χώρας τους και των ειδικών ολυμπιακών αγώνων. Ακολουθούσε
τελετή έξω από το Δημαρχείο της πόλης
ή σε κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών, καθώς
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ομιλίες, από το δήμαρχο και ένα αστυνομικό
λαμπαδηφόρο, οι οποίοι αναφέρονταν
στους σκοπούς της διοργάνωσης των
αγώνων και της στήριξης που τυγχάνουν
αυτοί οι ξεχωριστοί αθλητές. Στις 26 Ιανουαρίου 2013, μίλησα για το σκοπό των
ειδικών ολυμπιακών στην πόλη Daejeon.
Στις 29 Ιανουαρίου 2013 στην πόλη
PYEONGCHANG, έγινε η τελετή λήξης
της λαμπαδηφορίας στο μεγάλο κλειστό γήπεδο της πόλης KUKMIN SPORTS
CENTER, το οποίο θα φιλοξενούσε τους
ειδικούς ολυμπιακούς αγώνες. Εκεί όλοι
οι αστυνομικοί παρουσιάστηκαν με την
αστυνομική τους στολή.
Η επομένη μέρα, ήταν η πιο δύσκολη της
όλης εκδήλωσης, αφού όλοι οι δρομείς
έπρεπε να κολυμπήσουν στην παγωμένη

θάλασσα, το λεγόμενο (Polar Plunge), για
να συλλέξουν χρήματα από χορηγούς,
για τη στήριξη των αθλητών με ειδικές
ικανότητες.
Ο
Διεθνής
Σύνδεσμος
LAW
ENFORCEMENT TORCH RUN και οι εθνικές επιτροπές κάθε χώρας έχουν καταφέρει να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες
σε ζηλευτό επίπεδο με τις λαμπαδηφορίες
και άλλες εκδηλώσεις τους, που σκοπό
έχουν τη συλλογή χρημάτων για ενίσχυση των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων και
παιδιών με ειδικές ικανότητες. Κάτι ανάλογο πραγματοποιείται και στην Κύπρο
με τη διεξαγωγή της αστυνομικής λαμπαδηφορίας που διοργανώνει το φιλανθρωπικό σωματείο της Αστυνομίας, «Cyprus
Police Torch Run», σε ετήσια βάση. Φέτος,
οι εκδηλώσεις του Φιλανθρωπικού Σωματείου της Αστυνομίας, θα διεξαχθούν
μεταξύ των ημερομηνιών 30-31 Μαΐου
2013.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Χάσμα αμοιβών
μεταξύ ανδρών
και γυναικών
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τι είναι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η σχετική διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των ωριαίων αποδοχών των ανδρών και του
μέσου όρου των ωριαίων αποδοχών των γυναικών.
Παρόλο που το χάσμα αμοιβών τείνει να μειώνεται με την
πάροδο των χρόνων, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλά
επίπεδα και να αποτελεί ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το φαινόμενο του χάσματος
αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα εμφανίζεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και ο μέσος όρος του χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 16,2%.
Στην Κύπρο το ποσοστό του χάσματος αμοιβών το 2010
ήταν 16,8 % (με βάση τον αναθεωρημένο τρόπο υπολογισμού του χάσματος αμοιβών από τη Eurostat που αφορά
ωριαίες αποδοχές). Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ευρώ που
αμείβεται ένας άνδρας κατά μέσο όρο, μία γυναίκα αμείβεται μόνο 83,2 Ευρώ.
Σημειώνεται ότι, εάν το χάσμα αμοιβών υπολογιστεί βάση
το σύνολο των αποδοχών ανδρών και γυναικών και όχι με
βάση τις ωριαίες αποδοχές τους, τότε το χάσμα αμοιβών
στην Κύπρο ανέρχεται σε 21% (για το 2010), γεγονός που
εξηγείται από την μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στη μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές
για τις γυναίκες.

Γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν αποτελεί μόνο μια κοινωνική διάκριση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά παράλληλα αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, γι’ αυτό άλλωστε η αντιμετώπισή του αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Ε.Ε.
Η εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών
στην απασχόληση, οι οποίες μπορεί να αφορούν μισθούς,
συντάξεις, ανέλιξη, αλλά και η συμφιλίωση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής αποτελούν προϋπόθεση για την
ένταξη και παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας
και την επαγγελματική δραστηριότητα. Οι διακρίσεις αυτές,
περιλαμβανομένου και του χάσματος αμοιβών, δεν επιτρέ-
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πουν την πλήρη αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περίοδο
οικονομικής ύφεσης.
Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του χάσματος αμοιβών
γίνονται ακόμη πιο δύσκολες και αναγκαίες λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές,
αφού φαίνεται να επηρεάζεται δυσανάλογα η γυναικεία
απασχόληση και τα εισοδήματα των γυναικών. Σε περίοδο
οικονομικής κρίσης, όπου οι οικονομικές και κοινωνικές
ανισότητες έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κοινωνική
ευημερία, ακόμη και των ανεπτυγμένων χωρών, το ζήτημα
της υποαμοιβής των γυναικών αναδεικνύεται ιδιαίτερα επίκαιρο και σημαντικό. H άνιση αμοιβή εις βάρος των γυναικών επηρεάζει το σύνολο του οικογενειακού της εισοδήματος.

Ποια είναι τα αίτια του χάσματος αμοιβών;

• Κουλτούρα
• Στερεότυπα και αντιλήψεις σχετικά με τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων
• Επαγγελματικός διαχωρισμός
• Συχνότερες διακοπές της επαγγελματικής καριέρας των
γυναικών
• Φαινόμενο της «γυάλινης οροφής».
Κυριότερη αιτία του χάσματος αμοιβών, όπως προκύπτει
από σειρά μελετών και ερευνών, είναι η άμεση διάκριση
στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν
την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, λόγω ουσιαστικά της
υποτίμησης της γυναικείας εργασίας, έστω κι αν οι γυναίκες παρουσιάζουν πλέον συγκριτικά ψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο από αυτό των ανδρών. Επίσης σημαντική αιτία του
χάσματος είναι ο διαχωρισμός ανδρών και γυναικών στην
αγορά εργασίας και η συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού
των απασχολούμενων γυναικών σε τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και επαγγέλματα, τα οποία έχουν επικρατήσει να θεωρούνται ως «γυναικεία» και είναι ως επί το πλείστον ανειδίκευτα και κατά συνέπεια χαμηλόμισθα (γραφείς,
υπάλληλοι καταστημάτων, ανειδίκευτες εργάτριες κ.α.).
Τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις όσον αφορά τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων, τα οποία επηρεάζουν
τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος των μαθητών, με
αποτέλεσμα να απουσιάζουν οι γυναίκες από επαγγέλματα
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, συντείνουν επίσης στη διατήρηση του χάσματος αμοιβών. Τέλος, η συχνή διακοπή της επαγγελματικής καριέρας των γυναικών και η μεγαλύτερη εκπροσώπηση τους
στην προσωρινή και μερική απασχόληση, κυρίως λόγω της
ανάληψης του μεγαλύτερου βάρους των οικογενειακών
ευθυνών, επηρεάζει αρνητικά τις ευκαιρίες ανέλιξής τους
(φαινόμενο της «γυάλινης οροφής») και κατ’ επέκταση τα
επίπεδα αμοιβών τους.

Η δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μείωση του χάσματος

αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Η καταπολέμηση του χάσματος των αμοιβών όμως απαιτεί
συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις, που να στοχεύσουν
στα βαθύτερα αίτια που το δημιουργούν και το συντηρούν.
Αυτό κατέδειξε και σχετική μελέτη που διενεργήθηκε το
2007 για λογαριασμό του ΤΕΣ.
Με αυτό το στόχο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, που είναι το αρμόδιο Τμήμα για το Νόμο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία
Ίσης Αξίας, υλοποιεί το Έργο «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι δράσεις του
Έργου αφορούν παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, από την
επιθεώρηση της νομοθεσίας, στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και καθοδήγηση του εργοδοτικού και συνδικαλιστικού
κόσμου αλλά και την ευαισθητοποίηση και διαφώτιση της
κοινωνίας ολόκληρης για το ζήτημα του χάσματος αμοιβών.

Συγκεκριμένα, το Έργο υλοποιείται μέσα από
μια σειρά από δράσεις:
1. Ενίσχυση και αναβάθμιση των μηχανισμών επιθεώρησης
της νομοθεσίας για την ισότητα στην απασχόληση και την
αμοιβή.
Πραγματοποιείται εκπαίδευση των αρμόδιων επιθεωρητών
και λειτουργών σε σχέση με το χειρισμό καταγγελιών και τη
διεξαγωγή αυτεπάγγελτων εξειδικευμένων επιθεωρήσεων
για τις νομοθεσίες για την ισότητα στην απασχόληση και την
αμοιβή.
2. Μελέτη για την αύξηση της χρήσης της Γονικής Άδειας
μέσω επιδόματος:
Διεξήχθη μελέτη για την αύξηση της χρήσης της Γονικής
Άδειας μέσω επιδόματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαί-
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ωμα της Γονικής Άδειας χρησιμοποιείται συχνότερα από
γυναίκες παρά από άντρες, γεγονός που επιδρά στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ τους.
3. Δημοσιότητα:
Πραγματοποιούνται εκστρατείες και άλλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης όσον
αφορά το χάσμα αμοιβών, το Έργο και το περιεχόμενο του,
ενώ επίσης προωθείται και η υλοποίηση των υπόλοιπων
δράσεων του Έργου.
4. Εργαλείο (ΦΟΡΕΑΣ) Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την
εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων
στο εργασιακό περιβάλλον:
Θα συσταθεί Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων
για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των
Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και με τη συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων, ο οποίος θα πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης,
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και
ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και
γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
5. Τριμερές Συνέδριο ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ
των κρατών μελών της Ε.Ε. σχετικά με τη μείωση του χάσματος αμοιβών:
Διεξήχθη Τριμερές Συνέδριο στις 29-30 Οκτωβρίου 2012,
υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων από κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε..
6. Καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού με
βάση το φύλο (παρεμβάσεις στην παιδεία):
Θα εκπαιδευτούν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης ως προς την καταπολέμηση του επαγγελματικού
διαχωρισμού με βάση το φύλο. Επιπρόσθετα, θα γίνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με τους
ρόλους των δύο φύλων στην οικογένεια και τα στερεότυπα
κατά την επιλογή του επαγγέλματος.
7. Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για προώθηση της ισότητας αμοιβών στο εργασιακό περιβάλλον:
Θα δημιουργηθεί οδηγός και εγχειρίδιο για την πρακτική
εφαρμογή της νομοθεσίας στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης
και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας (on-line job evaluation tool). Προγραμματίζονται επί τόπου επισκέψεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερα από 15 άτομα στις οποίες θα παρασχεθούν
συμβουλευτικές υπηρεσίες.
8. Καθοδήγηση κοινωνικών εταίρων για προώθηση της ισότητας αμοιβών:
Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός για τους συνδικαλιστές ως
συμβουλευτικό μέσο κατά τη διάρκεια των συλλογικών
διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής σχεδιάζονται μια σειρά από σεμινάρια για τους κοινωνικούς
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εταίρους και άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, νομικούς
συμβούλους, υπεύθυνους προσωπικού).
9. Συλλογή και αξιολόγηση των κειμένων των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας για εντοπισμό άμεσων και έμμεσων
διακρίσεων:
Άρχισε η συλλογή των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες
θα αξιολογηθούν με σκοπό να εντοπιστούν οι διακρίσεις
στις αμοιβές. Οι συλλογικές συμβάσεις θα μετατραπούν σε
ηλεκτρονική μορφή και θα καταχωρηθούν σε μηχανογραφημένο σύστημα
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι €3 εκατομμύρια, από τα οποία το 70% προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε το
2010 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2015.
Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται μεσοπρόθεσμα να επιδράσει με απτό και μετρήσιμο τρόπο στην επιτάχυνση του
ρυθμού μείωσης του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών
και γυναικών, να βελτιώσει την ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας και να ενισχύσει την ελκυστικότητα της
γυναικείας απασχόλησης. Το Έργο φιλοδοξεί να περιορίσει
στο ελάχιστο δυνατό εκείνα τα αίτια που ανακυκλώνουν και
συντηρούν το χάσμα αμοιβών, που αποτελούν και το πιο
δύσκολο εγχείρημα.
Η άνιση αμοιβή εις βάρος των γυναικών, για ίδια εργασία
ή εργασία ίσης αξίας δεν αφορά αποκλειστικά τις ίδιες τις
γυναίκες. Αφορά όλους τους εργαζόμενους και βεβαίως
αφορά και τους εργοδότες που πρέπει να φροντίζουν να
αμείβουν δίκαια τους εργαζόμενους τους και με βάση τις
πρόνοιες της νομοθεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του Έργου: www.gender-equalpay.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
τηλ.: 22803100 / 101
e-mail:info@dlr.mlsi.gov.cy

αιθερεσ

Εκσυγχρονίζεται η Μονάδα
Αεροπορικών Επιχειρήσεων
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Μυριάνθη Χριστοφίδη
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί η μεταστέγαση της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. Είναι γεγονός, ότι η μέχρι πρότινος, η Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας (ΑΠΑ) αντιμετώπιζε πολλά σοβαρά προβλήματα με σημαντικές
ελλείψεις σε υποδομή, μέσα και προσωπικό.

Η θέληση, η αποφασιστικότητα, η πίστη και η αφοσίωση στο καθήκον
όλων των μελών της Μονάδας συνέβαλε στη δημιουργία και εξέλιξή
της.
Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) συστάθηκε το 1990
υπό την ονομασία Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας (ΑΠΑ), ενώ
αναβαθμίστηκε σε Μονάδα από τον Αύγουστο του 2008. Με την
ίδρυση της ΑΠΑ, ο στόλος της αποτελείτο από ένα αεροπλάνο τύπου
Islander και δύο ελικόπτερα Bell 4-12. Από τότε, η πτητική δύναμη
της Μονάδας έχει ενισχυθεί με αποτέλεσμα σήμερα να απαρτίζεται
από πέντε πτητικά μέσα τα οποία είναι:
α) 1 αεροσκάφος CP- 1 με το όνομα ΕΡΜΗΣ του 1989 το οποίο όμως
είναι καθηλωμένο και σε διαδικασία εκποίησης.
β) 4 ελικόπτερα
- CP- 2 ΑΠΟΛΛΩΝ (1989)
- CP- 4 ΑΚΡΙΤΑΣ (1997)
- CP- 6 ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2010)
- CP- 8 ΙΑΣΩΝ (2010)
Από πλευράς του ανθρώπινου δυναμικού, η Μονάδα με την ίδρυσή
της, αποτελείτο περίπου από δεκαπέντε (15) μέλη μεταξύ αυτών πιλότοι, συντηρητές αεροσκαφών και άλλα μέλη της Αστυνομίας, ενώ
σήμερα αριθμεί σαράντα πέντε (45) μέλη από τους οποίους οι τριάντα (30) είναι εξειδικευμένοι. Το υπόλοιπο προσωπικό αφορά τα πληρώματα του ελικοπτέρου, του αρχείου και των αποθηκών.
Από το 1990 μέχρι το 2012, η Μονάδα στεγαζόταν σε πρόχειρα καταλύματα στις εγκαταστάσεις του Παλαιού Αεροδρομίου, τα οποία
προηγουμένως χρησιμοποιούνταν από τον Ουλαμό Ταχείας Επέμβασης (ΟΤΕ) και τον παλαιό Πύργο Ελέγχου αεροδρομίου. Ως αποτέλεσμα, ήταν το προσωπικό της Μονάδας, να ευρίσκεται διάσπαρτο
σε διάφορα κτίρια, ενώ τα πτητικά μέσα της Μονάδας να ευρίσκονται
μακριά από τις εγκαταστάσεις και να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές
συνθήκες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μετά από 22 χρόνια λειτουργίας, η Μονάδα απέκτησε τη δική της στέγη για το προσωπικό αλλά
και για τα πτητικά μέσα που διαθέτει.
Το νέο κτίριο της Μονάδας, είναι ένα σύγχρονο κτίριο που καλύπτει
τις απαιτήσεις ενός οργανισμού που ασχολείται με αεροπορικές επιχειρήσεις και ευελπιστούμε ότι θα καλύψει τις ανάγκες της Μονάδας
τουλάχιστον για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Στο κτίριο αυτό περιλαμβάνονται:

1. Γραφεία Διοίκησης
2. Γραφεία Προσωπικού
3. Παρεμφερείς χώροι
4. Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά Εργαστήρια
5. Αποθήκες Εξαρτημάτων, εξειδικευμένων υλικών και οπλισμού
6. Στεγασμένος χώρος συντήρησης και στάθμευσης πτητικών μέσων
7. Πίστα διακίνησης πτητικών μέσων και ελικοδρόμιο
Το κτίριο, από μόνο του δημιουργεί νέα δεδομένα για τη Μονάδα.
Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, όλο το προσωπικό ευρίσκεται
κάτω από την ίδια στέγη, με αποτέλεσμα τη σύσφιγξη των σχέσεων
και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ταυτόχρονα, τα πτητικά
μέσα διαθέτουν στεγασμένο χώρο στάθμευσης και συντήρησης, που
έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών συντήρησης και την
αύξηση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Επίσης, με τη
δημιουργία της πίστας αεροσκαφών και του ελικοδρομίου, που ας
σημειωθεί είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του
αεροδρομίου, δίνεται πλέον η δυνατότητα στη Μονάδα να δέχεται
στους χώρους αυτούς, πτητικά μέσα άλλων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων Κρατών που πιθανόν να κληθούν στην
Κύπρο για επιχειρήσεις Αστυνομικών καθηκόντων, Έρευνας και Διάσωσης, Εναέριων Πυροσβέσεων και άλλων.
Με όλα τα πιο πάνω, ευελπιστούμε στην περαιτέρω βελτίωση των σημαντικών υπηρεσιών που για τόσα χρόνια η Μονάδα προσφέρει στην
Αστυνομία, στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και στους πολίτες της.
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υγεια

Υγεία και Ασφάλεια
στην Εργασία

Της Αστυφύλακα 3435 Νάγιας Μενίδη Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας
Κλάδος Κτιριακών Υποδομών Αρχηγείο Αστυνομίας

Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει τα μέτρα που αποτρέπουν τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωµατική ακεραιότητα και υγεία κάθε εργαζομένου.

Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει
τα μέτρα που αποτρέπουν τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη
σωµατική ακεραιότητα και υγεία κάθε
εργαζομένου. Η ασφάλεια στην εργασία πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο σε
κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου, είτε
ως επαγγελματίας είτε ως ερασιτέχνης.
Η προφύλαξη των εργαζοµένων από
τους επαγγελµατικούς κινδύνους περιλαμβάνει την αποφυγή:
• του εργασιακού ατυχήµατος,
• της εµφάνισης επαγγελµατικών ασθενειών και
• της πρόωρης φθοράς του ανθρώπινου
οργανισµού.

Είναι γνωστό, ότι σε όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, ο
κίνδυνος ατυχήµατος είναι υπαρκτός.
Η εργασία πάντα συνυπάρχει µε τον
επαγγελµατικό κίνδυνο. Ο ρόλος της
ασφάλειας είναι να καταγράψει τους
κινδύνους και να προβεί στην πρόληψή
τους. Το εργασιακό ατύχημα είναι ένα
ξαφνικό γεγονός, εµφανίζεται κατά τη
διάρκεια της εργασίας και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή το θάνατο.
Το εργασιακό ατύχημα µπορεί να γίνει
άμεσα, κατά την υλοποίηση μιας εργασίας, είτε έμμεσα π.χ. τραυματισμός διερ-
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χόμενου από εργοτάξιο.
Οι πράξεις των εργαζοµένων που συνήθως γίνονται αιτίες για ένα εργασιακό
ατύχημα οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους:
• απειρία,
• βιασύνη, αφηρηµάδα, αµέλεια,
• κακή υγεία,
• άγνοια του κινδύνου, υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Οι εργασιακές συνθήκες αντίστοιχα που
µπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό
ατύχηµα µπορούν να είναι :
• ανθυγιεινός χώρος (κακός φωτισµός,
κακός αερισµός, έλλειψη θέρµανσης
κ.λπ.),
• ελαττωµατικές εγκαταστάσεις,
• ελαττωµατικά ή φθαρµένα εργαλεία,
• έλλειψη τάξης.

Επαγγελµατικές ασθένειες είναι εκείνες οι ασθένειες που προκαλούνται
από τις ιδιαίτερες αλλά και ανθυγιεινές
καταστάσεις στην εργασία του κάθε εργαζόµενου. Οι ασθένειες αυτές, τις περισσότερες φορές λειτουργούν αθροιστικά, δηλαδή µία κατάσταση συνεχώς
επιδεινώνεται από τη διαρκή έκθεση
του εργαζοµένου σε χώρους και υπό

συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την
υγιεινή.
Η νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία
στην εργασία εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων και οπουδήποτε εκτελείται εργασία
από ή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπείται ως Εργοδότης
από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος.
Σε κάθε Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία
της Δημόσιας Υπηρεσίας, πρέπει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζονται κατάλληλα και
επαρκή επίπεδα ασφάλειας, υγείας και
ευημερίας στην εργασία για όλους τους
εργοδοτουμένους. Επιπρόσθετα, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα ώστε να
προστατεύονται τα τρίτα πρόσωπα που
πιθανώς να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του κάθε Τμήματος ή Ανεξάρτητης Υπηρεσίας.
Η οργάνωση των θεμάτων ασφάλειας
και υγείας στο χώρο εργασίας μπορεί
να επιτευχθεί μέσω: του καθορισμού
πολιτικής και συστήματος διαχείρισης,
της διάθεσης των αναγκαίων πόρων,
της εμπλοκής και συνεργασίας του αναγκαίου προσωπικού, καθώς και της συ-

«Να θυμάστε,
δώστε
προτεραιότητα
και χειριστείτε
πρώτα τα πιο
σημαντικά
πράγματα».
στηματικής και συνεχούς ενημέρωσης
και εκπαίδευσης του προσωπικού στα
θέματα αυτά.
Η εφαρμογή της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία στη Δημόσια Υπηρεσία, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.
Για την αποτελεσματική οργάνωση των
θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια
και υγεία στην εργασία, απαιτείται η
εμπλοκή διαφόρων προσώπων και η
διαμόρφωση εσωτερικής δομής που
θα προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση στο κάθε Τμήμα / Ανεξάρτητη
Υπηρεσία.
Η δομή αυτή θα αποτελείται από πρόσωπα που θα ορίζει η εργοδοτική πλευρά, που είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος και από πρόσωπα που θα ορίζουν
ή εκλέγουν οι εργοδοτούμενοι.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, σε κάθε
Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία όπου εργοδοτούνται περισσότερα από διακόσια
πρόσωπα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος οφείλει να ορίσει Λειτουργό Ασφάλειας που να ασχολείται πάνω σε βάση
πλήρους απασχόλησης με τα θέματα
ασφάλειας και υγείας. Το πρόσωπο
αυτό πρέπει να είναι μόνιμος Δημόσιος
Υπάλληλος.
Η σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας σε
κάθε υποστατικό στο οποίο εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα πρόσωπα και
η εκλογή των Αντιπρόσωπων Ασφάλειας από τους εργοδοτούμενους, σε
υποστατικά όπου εργοδοτούνται πέντε
ή περισσότερα πρόσωπα είναι απαίτηση
της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία
στην εργασία.
Η Επιτροπή Ασφάλειας θα αποτελείται
από τον Πρόεδρο που θα είναι ο αντιπρόσωπος του Εργοδότη, τον οποίο θα
ορίζει ο Προϊστάμενος του Τμήματος και
τα μέλη που θα είναι οι Αντιπρόσωποι
Ασφάλειας οι οποίοι θα υποδεικνύο-

νται / εκλέγονται από τους εργοδοτούμενους. Ο αριθμός των Αντιπρόσωπων
Ασφάλειας που θα υποδεικνύονται /
εκλέγονται είναι ανάλογος του αριθμού
των εργοδοτούμενων στο υποστατικό
και καθορίζεται στη νομοθεσία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, ο Προϊστάμενος του Τμήματος / Ανεξάρτητης
Υπηρεσίας, ως εκπρόσωπος του Εργοδότη, οφείλει να ορίσει εργοδοτούμενους που θα είναι υπεύθυνοι για την
εφαρμογή των μέτρων που αφορούν
την πυρασφάλεια, τις πρώτες βοήθειες
και την εκκένωση των χώρων από τους
εργοδοτούμενους ή από άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις
/ υποστατικά που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου;
Η εκτίμηση κινδύνου είναι απλώς μια
προσεκτική εξέταση του περιβάλλοντος
εργασίας με στόχο να εντοπιστούν οι
παράγοντες που θα μπορούσε να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους, ώστε
να μπορείτε να σταθμίσετε εάν έχετε
λάβει επαρκείς προφυλάξεις ή θα πρέπει να κάνετε περισσότερα για την αποφυγή της βλάβης.

Πώς να αξιολογήσετε τους κινδύνους στο χώρο εργασίας - Τα
πέντε βήματα
Βήμα 1:

Προσδιορισμός των κινδύνων
Βήμα 2:

Αποφασίστε ποιος μπορεί να βρίσκεται
σε κίνδυνο και πώς
Βήμα 3:

φασίστε σχετικά με τα μέτρα προστασίας
Βήμα 4:

Καταγράψτε τα ευρήματά σας και εφαρμόστε τα μέτρα
Βήμα 5:

Επανεξετάστε την αξιολόγησή σας και
αναθεωρείστε την εάν είναι απαραίτητο
Ένα καλό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συχνά ένα μίγμα από διαφορετικά
πράγματα, όπως:
• μερικές χαμηλού κόστους ή εύκολες
βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν
γρήγορα, ίσως ως μια προσωρινή λύση
μέχρι την εφαρμογή πιο αξιόπιστων μέτρων
• μακροπρόθεσμες λύσεις για τους κινδύνους που είναι πιθανότερο να προκαλέσουν ατυχήματα ή προβλήματα
υγείας
• μακροπρόθεσμες λύσεις για τους κινδύνους με τις δυνητικά σοβαρότερες
συνέπειες
• ρυθμίσεις για την κατάρτιση των εργαζομένων σχετικά με τους κυριότερους
κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν και τον έλεγχο τους
• τακτικούς ελέγχους για να βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα ελέγχου εξακολουθούν
να υφίστανται
• σαφείς αρμοδιότητες – ποιος είναι
ο αρμόδιος για κάθε δράση και μέχρι
πότε.
Πηγή:

Οδηγός Οργάνωσης και Διαχείρισης
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στη Δημόσια Υπηρεσία, Τμήμα Επιθεωρήσεως
Εργασίας
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ευχαριστίες τέως Υπουργού Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως
Αρχηγό Αστυνομίας,
Αγαπητοί συνεργάτες,
Με την ολοκλήρωση της θητείας μου ως Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, απευθύνομαι στον
καθένα και στην καθεμιά από εσάς, τους Λειτουργούς
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και
των Τμημάτων του, καθώς και της Αστυνομίας για να
σας πω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είχα την
τιμή αυτά τα τέσσερα χρόνια να συνεργαστώ με ανθρώπους προσηλωμένους στην αποστολή του δημόσιου
λειτουργού.
Μέσα σ΄ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον το οποίο
κατέστη δύσκολο λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον τόπο μας, το Υπουργείο
μας βρέθηκε μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις. Αντιμετωπίσατε αυτές τις προκλήσεις με προσήλωση στο
ρόλο και την αποστολή σας με ζήλο, αίσθημα δημόσιας
ευθύνης και επαγγελματική επάρκεια.
Σας ευχαριστώ για την επαγγελματική σας δέσμευση
και τη συνεισφορά σας στην υλοποίηση του έργου που
παράχθηκε αυτά τα τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο
μας. Σαφέστατα υπήρξαν και αδυναμίες και προβλήματα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν κενά σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, ορθολογιστικής οργάνωσης, σε

Προεδρικές εκλογές 2013
Αρχηγό Αστυνομίας,
Επιθυμώ να εκφράσω τόσο σε
σας προσωπικά όσο και στα
μέλη της Αστυνομίας, την ευαρέσκεια και βαθιά ικανοποίηση
μου για την πολύ σημαντική
προσφορά σας στην επιτυχή διεξαγωγή των Προεδρικών εκλογών.
Το έργο που επιτέλεσε η Αστυνομία με τη διασφάλιση συνθηκών απόλυτης τάξης και ηρεμίας, σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και κατά
τις ημέρες της ψηφοφορίας και κατά την τελετή ανακήρυξης
του εκλεγέντα Προέδρου της Δημοκρατίας, υπήρξε πολύ
σημαντικό και αξιόλογο, για το οποίο τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου δικαιούνται να αισθάνονται περήφανα.
Η συμβολή της Αστυνομίας στην ομαλή διεξαγωγή των
εκλογών έχει εκτιμηθεί όχι μόνο από την Κυβέρνηση αλλά
και τον κυπριακό λαό στο σύνολό του. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί δίκαιη επιβράβευση των συντονισμένων προσπαθειών της ηγεσίας της Αστυνομίας και όλων των μελών της.
Ελένη Μαύρου
Τέως Υπουργός Εσωτερικών
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ζητήματα εξυπηρέτησης των πολιτών και άλλα. Είμαι
βέβαιος ότι με προσήλωση στην αποστολή του Υπουργείου μας ως το κατ΄ εξοχήν Υπουργείο που σχετίζεται
με τη δικαιοσύνη και τη δημόσια τάξη, θα βρεθούν οι
λύσεις για να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναμίες και τα
προβλήματα.
Εύχομαι στον καθένα από εσάς υγεία, δύναμη και κάθε
καλό. Η πορεία μου μαζί σας αυτά τα τέσσερα χρόνια
ήταν για μένα ένα πολύτιμο σχολείο. Θα σας θυμούμαι
όλους με αγάπη και σεβασμό.
Με εκτίμηση,
Λουκάς Λουκά
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Προεδρικές εκλογές 2013
Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας,
Αστυνομικό Διευθυντή Μόρφου
Επιθυμώ να αναφερθώ στο
πιο πάνω θέμα και να σας εκφράσω τις πιο ειλικρινείς και
θερμές μου ευχαριστίες τόσο
σε σας προσωπικά όσο
και στα μέλη της Αστυνομίας
για τις πολύτιμες υπηρεσίες
που προσφέρατε για την τήρηση απόλυτης ηρεμίας και
τάξης με αποτέλεσμα οι εκλογές να διεξαχθούν κατά τρόπο άψογο από κάθε άποψη.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Κλάδο Τροχαίας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας και ειδικά τον
Υπαστυνόμο κ. Πανίκο Δημοσθένους για την άψογη
συνεργασία σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην ομαλή και
απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών.
Αργύρης Παπαναστασίου
Έπαρχος Λευκωσίας

Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Αρχηγό Αστυνομίας,
Έχοντας ολοκληρώσει το δύσκολο και απαιτητικό έργο
που αναλάβατε να διεκπεραιώσετε στο πλαίσιο της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
το δεύτερο εξάμηνο του 2012, θα ήθελα να συγχαρώ τόσο
εσάς, όσο και τους συνεργάτες σας στα ΚΕΘ και να σας
ευχαριστήσω θερμά για την αφοσίωση και τη δέσμευση
που δείξατε για τη διεκπεραίωση μιας επιτυχούς Προεδρίας. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την καθοριστική
συμβολή του Κλιμακίου στην επιτυχία της προσπάθειας
αυτής και στην προαγωγή μιας καλύτερης Ευρώπης, μιας
Ένωσης που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες
της και τον κόσμο, μιας Ευρώπης που να είναι μέρος της
λύσης και όχι των προβλημάτων, ανθρωποκεντρικής και
προσηλωμένης στις αρχέγονες αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, ενός πιο φιλόξενου τόπου για τις νεότερες γενιές.
Με πλήρη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλάβαμε συλλογικά ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ο
καθένας από εσάς προσωπικά, έγινε κατορθωτό να αναδείξουμε τη χώρας μας ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής
Οικογένειας. Συνεισφέραμε εποικοδομητικά στην προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την Ε.Ε. κάνοντας
ένα βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και προσφέροντας ταυτόχρονα μέγιστη υπηρεσία στο εθνικό μας
θέμα και στην εικόνα της Κύπρου στον κόσμο, μέσα από
τη βελτίωση της αξιοπιστίας μας.
Ως κλιμάκιο Ευρωπαϊκών θεμάτων, αποτελέσατε την ομάδα εκείνη που συνέδραμε ουσιαστικά στη διαχείριση των
θεμάτων που απασχόλησαν την Προεδρία μας. Συντονίσατε και στηρίξατε το έργο του Υπουργείου/Υπηρεσίας
σας ειδικότερα, αλλά και όλης της Προεδρίας γενικότερα,
τόσο σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. όσο με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Embassy of France
Chief of Cyprus Police
Mr Michalis Papageorgiou
Dear Sir,
I am aware of several attempts made for illegal
immigration at the border crossing of Larnaca airport
and whose final destination is the French territory.
These attempts, committed by using true French
identity have failed thanks to the vigilance of your
agents in charge of border control.
Several rings have been recently dismantled with
great professionalism by your department in charge
of illegal immigration. I would especially mention
a Comorian ring neutralized during the month of
August on the territory of the Republic of Cyprus. This
criminal network of French origin, was taking in charge
Comorian nationals illegally arrived in Larnaca, was
giving them genuine French documents and providing
all necessary assistance up to their arrival on French

της Κύπρου στην Ε.Ε.. Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους,
εργαστήκατε με πάθος, αξιοπρέπεια και φιλοδοξία, πλήρως αφοσιωμένοι στην αποστολή σας, αψηφώντας τα
ωράρια και καταβάλλοντας προσωπικό κόστος, με το δέοντα σεβασμό στους θεσμούς και στο κεκτημένο. Θέσατε
τις βάσεις που επέτρεψαν την περαιτέρω προώθηση του
νομοθετικού και λοιπού έργου της Ένωσης και τηρήσατε
αξιοπρεπέστατα τον κομβικό αυτό ρόλο σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας. Πάνω απ΄ όλα, το αξιόλογο έργο που έχετε παράξει, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω εδραίωση
της σημασίας του συντονισμού ευρωπαϊκών θεμάτων σε
εθνικό επίπεδο.
Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω για άλλη μια φορά
την εκτίμηση μου για την τιμή που κάνατε στην Κύπρο
να την εκπροσωπήσετε επάξια ενώπιον των εταίρων της
στην Ε. Ε., καθώς και τις ευχαριστίες μου που εργαστήκατε προς εκπλήρωση του στόχου αυτού.
Σας εύχομαι προσωπική ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία.
Ανδρέας Μαυρογιάννης
Τέως Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα

territory. Two smugglers were arrested and five illegal
immigrants were intercepted.
I would like to mention as well the numerous
attempts committed by members of the Cameroonian
community according to the same modus operandi
throughout 2011 and 2012, with as final destination
France and which have also failed, again thanks to the
vigilance of your services.
As you know, illegal immigration is a major security
issue for France and I want to express the satisfaction
of the authorities I represent about the seriousness of
controls made at the airport border and highlight your
involvement in the protection of the Schengen area.
I know that the French-Cypriot police cooperation is
of an excellent performance and I wish to that you
personally when we will meet in the future, I hope very
soon.
Respectfully yours,
Jean – Luc Frorent
Embassy of France
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Επιτυχής επιχείρηση κατά της λαθροθηρίας στην επαρχία Λάρνακας
Αρχηγό Αστυνομίας
Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να υπογραμμίσω την άψογη και επιτυχή
συνεργασία της Αστυνομίας με την Υπηρεσία μας στην
καταπολέμηση της λαθροθηρίας στην επαρχία Λάρνακας
τους τελευταίες μήνες και τη σύλληψη και προσαγωγή
ενώπιον της Δικαιοσύνης αρκετών προσώπων. Η επιχείρηση διενεργήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο του
2012, με Ιανουάριο του 2013.
Ενημερωτικά, κατά τη διάρκεια της κοινής δράσης και των
ενταλμάτων έρευνας σε οικίες και άλλα υποστατικά στην
επαρχία Λάρνακας, κατασχέθηκαν θηράματα, παράνομες
κατασκευές κυνηγίου ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 20 δίκτυα και 500 ξόβεργα.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα προέκυψαν μετά από συντο-

νισμένες επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν από τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λάρνακας και την Υπηρεσία Θήρας.
Μ. Αντωνίου
Επ. Λειτουργός Ταμείου Θήρας
Λάρνακας – Αμμοχώστου

Άριστος χειρισμός από μέλος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών
Αρχηγό Αστυνομίας,
Σας αποστέλλουμε πιο κάτω την επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Φαρίντ Νάγκυ, σχετικά με τη θετική του
εμπειρία κατά τη διάρκεια αναμονής του για έλεγχο διαβατηρίων στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας κατά την αναχώρηση του τον περασμένο Οκτώβριο με την πτήση των
Αιγυπτιακών Αερογραμμών.
Με βάση τα λεγόμενα του κ. Νάγκυ, όπως παραθέτονται
σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ περίμενε τη σειρά του
για τον απαιτούμενο έλεγχο διαβατηρίων, είδε τη λειτουργό της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας να αφήνει το πόστο της και
να μεταβαίνει στο τέλος της ουράς εξυπηρέτησης ελέγχου διαβατηρίων για να παραλάβει μια ηλικιωμένη γυναίκα από το χέρι και να τη συνοδεύσει στην αρχή της σειράς
και να την εξυπηρετήσει πριν από τους άλλους επιβάτες.
Το γεγονός αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον κ. Νάγκυ,

ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης «Εξυπηρέτησης Πελατών» μας για να μας εκφράσει το θαυμασμό του και το σεβασμό του για αυτή τη
χειρονομία ανθρωπιάς. Μας ενημέρωσε επίσης και πως
την ώρα του συμβάντος, οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ήταν μόνο δύο, ένας κύριος
και μια κυρία. Ο κύριος εξυπηρετούσε στη λωρίδα για τα
διπλωματικά διαβατήρια.
Ως διαχειριστική εταιρεία των Διεθνών Αερολιμένων
Λάρνακας και Πάφου θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας
να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για τέτοια θετικά
παραδείγματα ευαίσθητης και ανθρώπινης εξυπηρέτησης
πελατών, στοιχεία τα οποία ανεβάζουν τον πήχη εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια μας και χωρίς αμφιβολία εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν του νησιού μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σόφη Χριστοφίδου
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών

Διάσωση θύματος
Αρχηγό Αστυνομίας
Έντιμε κύριε Αρχηγέ,
Ονομάζομαι Ε. Χ. και διαμένω στη Λευκωσία. Ένα βράδυ καθώς οδηγούσα το αυτοκίνητό μου, λόγω σφοδρής
βροχόπτωσης, παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να τεθεί σε
άμεσο κίνδυνο η ζωή μου. Σώθηκα χάρις στην επέμβαση μελών της Αστυνομίας, ιδιωτών και εθνοφρουρών
που με κίνδυνο της ζωής τους, κατάφεραν να με απεγκλωβίσουν από το αυτοκίνητό μου.
Ήμουν πανικοβλημένη και σε κατάσταση σοκ. Έτσι δεν
μπόρεσα να ευχαριστήσω κανέναν εκείνη τη στιγμή.
Την επόμενη μέρα, στον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας, αναγνώρισα το άτομο που με εντόπισε πρώτος, τον
αστυνομικό κ. Παναγιώτη Παναγιώτου, τον οποίο και
ευχαρίστησα προσωπικά.
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Ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και θερμά συγχαρητήρια για το θάρρος, την τόλμη και την αυταπάρνηση που
έχουν τα μέλη της Αστυνομίας.
Με τιμή
Ε. Χ.

Υποστήριξη στην Αστυνομία της
Λιθουανίας

Δημοτικό Παρεκκλησιάς

Αρχηγό Αστυνομίας
Υπεύθυνος Φιλαρμονικής

Εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Παρεκκλησιάς ευχαριστούμε για την
παρουσίαση που είχε η Φιλαρμονική της Αστυνομίας στο
σχολείο μας, τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ήταν για όλους μας μια πολύ ευχάριστη και διδακτική εμπειρία. Βρήκαμε πολύ οργανωμένη την παρουσίαση των μουσικών οργάνων και εξαιρετική την επιλογή και εκτέλεση
των μουσικών κομματιών. Τονίζω παράλληλα την προθυμία
όλων των μελών της Φιλαρμονικής και τη συνεργασία που
ανέπτυξαν με το σχολείο.

Με εκτίμηση
Διευθύντρια Φραντζέσκα Αθανασίου

Chief of Cyprus Police
Dear Mr. Papageorgiou,
It is with great pleasure that I write to you in
relation to the meeting on the IPO Planning Model
and the training “Preparation for the Lithuanian
European Union Presidency”, organized by the
Lithuanian Police on 6-8 February, 2013 as a part of
preparation for the oncoming obligation of Lithuania
to take over the EU Council Presidency in the 2nd
half of 2013.
Having this in mind, I would like to convey my
sincere appreciation for the substantial contribution
of the Cyprus Police and to express my deepest
gratitude to Mrs Antonia Antoniou and Mr. Costas
Constantinou for creating the possibility for the
representatives of the Lithuanian Police to get
acquainted with the best practices and experience
of the Cyprus Police in the area of safety and
security planning of the preparation for the EU
Council Presidency.
I am truly convinced that the information shared
and the message conveyed during the meeting
and the training were successfully delivered to the
audience and the expertise of the representatives of
the Cypriot Police will serve as a great inducement
in facing the future challenges awaiting the
Lithuanian Police.
Please accept the assurances of my highest
consideration.
Yours sincerely
Saulius Skvernelis
Police Commissioner General
Republic of Lithuanian
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ειδησεισ
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αθώος μετά από 22 χρόνια...
Περισσότερες από δύο δεκαετίες στη φυλακή αναγκάστηκε να περάσει ένας άνδρας στη
Νέα Υόρκη που είχε καταδικαστεί παράνομα για φόνο. Μια δικαστής στο Μπρούκλιν αποφάσισε και επισήμως ότι πρέπει να αποφυλακιστεί ο 58χρονος Ντλέιβιντ Ράντα.
Ο άνδρας είχε πέσει θύμα αστυνομικού σκανδάλου που τον είχε καταστήσει υπεύθυνο για
την δολοφονία ενός ραβίνου το Φεβρουάριο του 1990. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η
αστυνομία είχε ασκήσει μαζική επιρροή στους μάρτυρες της υπόθεσης καθώς ήθελε πάση
θυσία να παρουσιάσει έναν δράστη για τη συγκεκριμένη δολοφονία.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μέτρα για την αποτροπή περιστατικών όπως η πρόσφατη απόδραση κρατουμένων στα Τρίκαλα προωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Μεταξύ των μέτρων συγκαταλέγεται
η δημιουργία φυλακής
υψίστης
ασφαλείας
για επικίνδυνους κρατούμενους.
Τα μέτρα αποφασίστηκαν σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό
Αντώνη
Σαμαρά με τη συμμετοχή των υπουργών Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη και Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια.
«Αποφασίστηκε από τον κ. Πρωθυπουργό η οργάνωση των
λειτουργιών μίας φυλακής υψίστης ασφαλείας, έτσι ώστε,
εκείνοι οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί ή έχουν καταδικαστεί για
εγκλήματα σοβαρότατα είτε είναι βαρυποινίτες, είτε είναι υπόδικοι, να εγκλειστούν στις φυλακές αυτές. Ετσι πιστεύουμε ότι
θα ενισχυθεί η αίσθηση ασφαλείας των πολιτών. Δεν πρέπει
να επιτρέψουμε γεγονότα άλλα, όπως αυτό των Τρικάλων»
δήλωσε μετά τη συνάντηση ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Απίστευτη κτηνωδία

Δύο έφηβους οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για τη
δολοφονία ενός μωρού στο
καροτσάκι του και τον τραυματισμό της μητέρας του, συνέλαβε στα τέλη Μαρτίου η
Αστυνομία στην πολιτεία της
Τζόρτζια των ΗΠΑ.
Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ένας
εκ των δύο συλληφθέντων, ο 17χρονος Ντε Μάρκις Έλκινς, θα
δικαστεί ως ενήλικας. Τα στοιχεία του 14χρονου συνεργού του
δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα καθότι είναι ανήλικος.
Τραγική είναι η αφήγηση του όλου περιστατικού από τη μητέρα
του θύματος: «Ο δράστης μου ζήτησε χρήματα και απάντησα
πως δεν είχα. Όταν έχεις ένα μωρό, δαπανάς όλα τα χρήματά
σου για αυτό». «Και αυτός είπε: ‘Θέλεις να σκοτώσω το μωρό
σου;’. «Το αγόρι βάδισε γύρω από το καροτσάκι και πυροβόλησε το μωρό μου στο πρόσωπο», συνέχισε η άτυχη μητέρα. «Στη
συνέχεια, όταν άρχισα να ουρλιάζω, με έσπρωξε και έτρεξε,
μαζί με τον συνεργό του».

Σκότωσε 5 επειδή δεν δέχτηκαν το
«αίτημα φιλίας» της στο facebook
Ως serial killer και «δολοφόνος του Facebook» χαρακτηρίζεται από τις αρχές της Λουιζιάνα η Lashawndra Harris,
κατηγορούμενη για πέντε
φόνους.

Του έκοψαν κλήση
επειδή γελούσε δυνατά
Η αστυνομία στο Λονγκ Άιλαντ έκοψε δύο κλήσεις σε έναν Νεοϋορκέζο επειδή γελούσε πολύ
δυνατά!
Για όλα έφταιγαν φυσικά οι γείτονές του οι οποίοι
τον κατήγγειλαν στις αρχές.
Ο δικηγόρος του, Άντριου Καμπανέλι, είπε ότι ο
πελάτης του παθαίνει συχνά σπασμούς ως αποτέλεσμα νευρολογικών προβλημάτων, αλλά αρνήθηκε ότι το γέλιο του είναι ηχηρό ή θορυβώδες.
«Είναι σαν ένας μεγάλος αρκούδος, δεν γελάει
δυνατά» είπε ο ίδιος. Όπως και να χει η «καμπάνα» που του ήρθε 500 δολάρια, ενώ αντιμετωπίζει
και ποινή φυλάκισης έως και 30 μήνες!
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Σε κάθε μία από τις σκηνές
των φόνων βρέθηκε μία κάρτα με το logo του Facebook
και την αποδοχή ή απόρριψη
αιτημάτων φιλίας. Σύμφωνα
με την αστυνομία, οι έρευνες
τους οδήγησαν στη Harris από τα σημειώματα που άφηνε στα θύματά της.
Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Είναι μάλλον η χειρότερη
serial killer στην ιστορία. Σε κάθε τόπο εγκλήματος άφηνε και από μία κάρτα
όπου είχε γράψει, προς τα θύματά της διάφορα πράγματα όπως: «Ποιος έχει
περισσότερους φίλους στο Facebook, σκύλα;», δήλωσε ο αστυνομικός που
ερεύνησε τις υποθέσεις.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές προειδοποιούσε τα θύματά της με μήνυμα που τους έστελνε στο facebook στο οποίο
τους έγραφε: «Αν δεν αποδεχτείτε το αίτημα φιλίας μου, θα σας σκοτώσω».
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