ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η Αστυνομία Κύπρου, βρέθηκε ξανά στην πρώτη γραμμή
του καθήκοντος, για την περιφρούρηση της ασφάλειας
του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας και την
αναχαίτηση της μετάδοσης του κορωνοϊού. Στη μάχη αυτή
ενεπλάκησαν ενεργά όλα τα μέλη, με όλα τα τεχνολογικά
μέσα που διαθέτει σήμερα η Αστυνομία Κύπρου.
H Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β΄ κα Ιωάννα Ροτζιώκου, η οποία μίλησε για πρώτη
φορά στα «Αστυνομικά Χρονικά». Στη συνέντευξή της,
υπογράμμισε ιδιαίτερα τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ
της Αστυνομίας Κύπρου και της Ελληνικής Αστυνομίας,
σε τομείς όπως η αστυνόμευση και η εκπαίδευση, αλλά
και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους έχοντας
ανάγκη συνανθρώπους μας. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην πολύ σημαντική προσφορά των μελών της
Αστυνομίας Κύπρου στον Έβρο, τα οποία συνέδραμαν στις
προσπάθειες των Ελληνικών Αρχών για αναχαίτιση της
παράτυπης μετακίνησης πληθυσμών και της διασφάλισης
των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα.
Η Αστυνομία Κύπρου αναβαθμίζεται συνεχώς. Στο πλαίσιο
της ψηφιακής της αναβάθμισης, εμπίπτει και η ενημέρωση
των πολιτών από τα ψηφιακά Μέσα του Οργανισμού, ο
οποίος τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχει κτίσει ένα δυνατό
επικοινωνιακό ιστό, που αποτελείται από τα κυριότερα
Social Media, στα οποία γίνεται αναφορά σε σχετικό άρθρο
ακολουθεί.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Αστυνομίας και με
αφορμή τα νέα δεδομένα και τις νέες συνθήκες εργασίας
που προέκυψαν για ανέπαφη πλέον προσφορά υπηρεσιών,
έγιναν προτάσεις για νέα έργα στην Αστυνομία Κύπρου
για τη νέα επταετία προγραμματισμού 2021-2027 από τον
Κλάδο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων της Διεύθυνσης
Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό άρθρο, κρίνεται αναγκαίο να κινηθούν
νέες διαδικασίες, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον των
υπηρεσιών της Αστυνομίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η έρευνα που
φιλοξενείται στα «Αστυνομικά Χρονικά» με τίτλο: “Ο Ρόλος
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις Διαπραγματεύσεις
Ομηριών και Κρίσεων”. Το άρθρο πραγματεύεται ουσιαστικά το θέμα της διαπραγμάτευσης σε καταστάσεις
ομηρίας και κρίσεων, καθώς και τον επηρεασμό που
μπορεί να γίνει από τα ΜΜΕ ταυτόχρονα με την εξέλιξη του
περιστατικού.
Εξάλλου, ιδιαίτερης σημασίας, είναι το άρθρο με τίτλο: «Η
μάστιγα της παιδεραστίας της σύγχρονης κοινωνίας», το
οποίο θίγει ένα μείζονος κοινωνικής σημασίας ζήτημα, που
στις μέρες μας έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις λόγω και
των σύγχρονων εφαρμογών επικοινωνίας.
Στο τεύχος αυτό θα βρείτε επίσης άρθρο για την προσπάθεια που καταβάλλεται για θεραπεία των χρηστών

ναρκωτικών ουσιών. Θεραπεία απεξάρτησης ή εγκλεισμός
και φυλάκιση;
Παράλληλα, το άρθρο με τίτλο «Δεν είναι δική μου δουλειά»
επεξηγεί στο πλαίσιο της προσέγγισης του μάνατζεμεντ,
γιατί ένας υπάλληλος μπορεί να επιδεικνύει αδιαφορία
στην εργασία του.
Επιπρόσθετα, στο Τεύχος αυτό, γνωρίστε τον Ειδικό
Ουλαμό Μοτοσικλετιστών (ΕΟΜΟ) της Τροχαίας Αρχηγείου
και διαβάστε κείμενο για τα υπηρεσιακά νέα και την
κοινωνική δράση και προσφορά της Αστυνομίας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου,
αντιμετώπισε ξανά πολύ σοβαρές και δύσκολες υποθέσεις
σε όλους τους τομείς της εγκληματικότητας, όπως
αναφέρονται στις αστυνομικές επιτυχίες.
Ευχόμαστε να βρείτε το νέο τεύχος του Περιοδικού μας
ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Της Α/Αστ.1993 Κωνσταντίας Ψαρά
ΑΔΕ Αμμοχώστου

Η

Συνέντευξη της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ κας Ιωάννας Ροτζιώκου
Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β΄ κα Ιωάννα Ροτζιώκου, «φιλοξενείται» για
πρώτη φορά στα «Αστυνομικά Χρονικά».

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, κάνει αναφορά στη διαχρονική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας
και της Αστυνομίας Κύπρου, σε τομείς όπως η αστυνόμευση και η εκπαίδευση, αλλά και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ιδιαίτερα, εκθειάζει την πολύ σημαντική προσφορά των μελών της Αστυνομίας Κύπρου στον Έβρο, στις 8 Μαρτίου, 2020,
που συνέδραμαν στις προσπάθειες των Ελληνικών Αρχών για αναχαίτιση της παράτυπης μετακίνησης πληθυσμών και
διασφάλιση των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Μεταξύ άλλων, η κα Ροτζιώκου, αναφέρεται στις δυσκολίες του αστυνομικού επαγγέλματος, καθώς επίσης στη θέση των
γυναικών αστυνομικών στο αστυνομικό σώμα, οι οποίες όπως τονίζει, πλέον απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων με τους
άντρες συναδέλφους τους, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, καθώς και τις ίδιες δυνατότητες ανέλιξης εντός του Οργανισμού.
Στη συνέντευξή της σημειώνεται επίσης το φαινόμενο της εγκληματικότητας στην ελληνική κοινωνία, καθώς και τα
επιχειρησιακά σχέδια που αναπτύσσει η ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπισή της.
Σύντομο Βιογραφικό:
Η Αστυνόμος Β΄ Ιωάννα Ροτζιώκου γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας το 2008, με βαθμό πτυχίου 18,867 (Άριστα) και 6η στη γενική σειρά. Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών Αθηνών, με βαθμό πτυχίου 8,80 (Άριστα). Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (κατεύθυνση: Διαχείριση Συγκρούσεων και
Επικοινωνία) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό 9 (Άριστα).
Από το 2011 και κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης ανήκει στην ομάδα Διαπραγματευτών Ομηριών - Κρίσεων της Ελληνικής
Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει μετεκπαιδευτεί από το F.B.I. (Federal Bureau of Investigation) και τη Μητροπολιτική
Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police – New Scotland Yard).Έχει λάβει μέρος στη διοργάνωση εκδηλώσεων
και στη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης, ενώ έχει υπάρξει και εισηγήτρια σε σχετικά συνέδρια και ημερίδες, τόσο
στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Επίσης, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Κυρία Ροτζιώκου, η παραχώρηση της παρούσας
συνέντευξης για πρώτη φορά στα «Αστυνομικά
Χρονικά», από γυναίκα Εκπρόσωπο Τύπου της
Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί μεγάλη τιμή και σας
ευχαριστούμε θερμά. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε,
πότε έγινε η πρώτη πρόσληψη γυναικών αστυνομικών
στην Ελληνική Αστυνομία και ποιο είναι το ποσοστό
γυναικών που υπηρετούν σήμερα στην ΕΛ.ΑΣ;
Είναι μεγάλη τιμή και για εμένα να παραχωρώ, εκ μέρους
της Ελληνικής Αστυνομίας, συνέντευξη στο περιοδικό της
Αστυνομίας Κύπρου, με την οποία παρά τη γεωγραφική
απόσταση που μας χωρίζει, συνδεόμαστε με παραδοσιακή
φιλία και πολυεπίπεδη συνεργασία. Ο θεσμός της γυναίκας
αστυνομικού καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
το 1969 όταν προσλήφθηκαν οι πρώτες 45 γυναίκες
αστυνομικοί στο πρώην σώμα της Αστυνομίας Πόλεων.
Λίγο αργότερα το 1971 εισήχθησαν οι πρώτες 25 γυναίκες
στο πρώην σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής και το 1983 δύναμη που έχει μέσα της. Το προφίλ λοιπόν της σύγχρονης
εισέρχονται οι πρώτες γυναίκες Αξιωματικοί στη Σχολή γυναίκας αστυνομικού είναι πολυδιάστατο, πολύπλευρο
Αξιωματικών, με ποσόστωση 10% επί του συνόλου των και πολυεπίπεδο.
θέσεων που είχαν προκηρυχτεί.
Θεωρείτε ότι μια γυναίκα αστυνομικός μπορεί να
Τέλος, το 2003 καταργείται η ποσόστωση για την είσοδο των ανταπεξέλθει εύκολα σε ένα επάγγελμα που συνήθως
γυναικών στις Σχολές της Αστυνομίας και καθιερώνονται σε υψηλές θέσεις είναι ανδροκρατούμενο;
ίδια κριτήρια εισαγωγής για τους άντρες και τις γυναίκες Όταν μία γυναίκα εισέρχεται στο αστυνομικό σύμπαν, το
στο αστυνομικό σώμα. Πλέον οι γυναίκες και οι άντρες οποίο αποτελείται κυρίως από άντρες αστυνομικούς είναι
αστυνομικοί έχουν τα ίδια δικαιώματα
πιθανόν οι άνδρες συνάδελφοί της να την
και υποχρεώσεις, λαμβάνουν τις ίδιες Όταν μία γυναίκα εισέρχεται αντιμετωπίσουν με δυσπιστία για το αν
αποδοχές, εκπαιδεύονται με τον ίδιο στο αστυνομικό σύμπαν, το τελικά καταφέρει να ανταποκριθεί στις
τρόπο (για παράδειγμα εκπαιδεύονται οποίο αποτελείται κυρίως από απαιτήσεις της αστυνομικής ομάδας.
σε σεμινάρια αυτοάμυνας – αυτο- άντρες αστυνομικούς είναι Αυτό συμβαίνει γιατί το αστυνομικό
προστασίας, οπλοτεχνικής, κ.ο.κ.) και πιθανόν οι άνδρες συνάδελφοι επάγγελμα για χρόνια αποτελούσε
αντιμετωπίζονται ισότιμα εντός του της να την αντιμετωπίσουν μονοπώλιο των αντρών και συνεπώς
αστυνομικού οργανισμού. Σήμερα οι με δυσπιστία για το αν τελικά η είσοδος μίας γυναίκας αστυνομικού
γυναίκες αστυνομικοί αποτελούμε το καταφέρει να ανταποκριθεί στις σ’ αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι
12-13% του συνόλου του αστυνομικού απαιτήσεις της αστυνομικής ανατρέπεται η καθιερωμένη τάξη
πληθυσμού. Πρόκειται για ένα σημαντικό ομάδας.
πραγμάτων. Ωστόσο, με την πάροδο του
ποσοστό, αν αναλογιστεί κάποιος ότι
χρόνου προσαρμόζεται στην αστυνομική
μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες η παρουσία της γυναίκας ομάδα, υιοθετώντας τους στόχους της που δεν είναι άλλοι
στην Ελληνική Αστυνομία ήταν ανύπαρκτη.
από την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τη διασφάλιση
της κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης και συνεπώς την
Ποιο είναι το προφίλ της σύγχρονης γυναίκας
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Από
αστυνομικού στην Ελλάδα;
τη στιγμή που θα γίνει αυτό έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί
Στη σύγχρονη εποχή η Ελληνίδα αστυνομικός καλείται σε θέσεις ευθύνης και ψηλά στην ιεραρχία, όπως και οι
να συνδυάσει διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους και άντρες συνάδελφοί της, αρκεί να υπάρχει αγάπη για αυτό
συγκεκριμένα τόσο τον επαγγελματικό της ρόλο ως που κάνει. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή απολαμβάνει
αστυνομικός, όσο και το ρόλο της ως σύζυγος/σύντροφος της εμπιστοσύνης των αντρών συναδέλφων της.
ή μητέρα. Σχετικά με τον επαγγελματικό της ρόλο
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις δυνατότητες εξέλιξης
είναι γεγονός, ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι
μίας γυναίκας μέσα στον αστυνομικό οργανισμό είναι το
απαιτητικό. Ο κίνδυνος εμπρός στην εγκληματικότητα,
γεγονός ότι το 2016 η πρώτη γυναίκα αντιστράτηγος (κ.
η συναναστροφή και η επαφή με τους πολίτες με σκοπό
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη) κατέλαβε μία από τις κορυφαίες
την επίλυση των προβλημάτων τους, αλλά και η εφαρμογή
θέσεις στην ιεραρχία. Υπό το πρίσμα αυτό, οι γυναίκες
της νομοθεσίας μέσα σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο και
αστυνομικοί υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες της
σύμφωνα με τους κανόνες του θεσμού, είναι μερικά από
Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο σε επιχειρησιακές υπηρεσίες
τα στοιχεία που καθιστούν το επάγγελμα δύσκολο. Στο
(Τροχαίας, Ασφάλειας, Ανθρωποκτονιών, Ηθών, Αλλοπλαίσιο αυτό, κατορθώνει να συνθέσει τις περισσότερες
δαπών, Ναρκωτικών, Ανηλίκων και Τάξης) όσο και σε
φορές και τις δύο ταυτότητές της (την αστυνομική και
επιτελικές θέσεις.
ιδιωτική) αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την πραγματική
Τεύχος 3/2020
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Συνεπώς όλα είναι δυνατά αρκεί να υπάρχει θέληση και
αγάπη για αυτό που κάποιος επιτελεί. Αξίζει ακόμα να
αναφερθεί ότι οι γυναίκες αστυνομικοί αξιοποιούνται
και σε καίριες θέσεις μέσα στον αστυνομικό οργανισμό.
Χαρακτηριστικά να σημειώσω, ότι το επιχειρησιακό κέντρο
της Άμεσης Δράσης στελεχώνεται σε μεγάλο ποσοστό από
γυναίκες αστυνομικούς, καθώς έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει
θετικότερη ανταπόκριση όταν η γυναίκα είναι τηλεφωνήτρια
και συνομιλεί με τους πολίτες. Παράλληλα, πρόσφατα
κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μεταφοράς μεταναστών
– προσφύγων διατέθηκαν (70) γυναίκες αστυνομικοί
πλέον του ήδη διατιθέμενου αστυνομικού προσωπικού,
προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους.
Αναφορικά με την εγκληματικότητα στην Ελλάδα,
μπορείτε να μας περιγράψετε σε ποια επίπεδα
κυμαίνεται; Επίσης με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται η
εγκληματικότητα από την Ελληνική Αστυνομία;
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σημειώσω, ότι το εγκληματικό
φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και διαχρονικό.
Δεν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία χωρίς εγκληματικότητα,
ωστόσο από κοινωνία σε κοινωνία τα είδη και οι μορφές
της εγκληματικότητας διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή πολιτιστικές συνθήκες.
Η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα και η Ελληνική Αστυνομία
είναι ο θεματοφύλακας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,
ενώ παράλληλα εγγυάται την προστασία των πολιτών και
των επισκεπτών. Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω μερικά
αριθμητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η μείωση στους
βασικούς δείκτες της εγκληματικότητας το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Ειδικότερα, το 2019 καταγράφηκαν σε όλη την
6
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επικράτεια 76 υποθέσεις ανθρωποκτονιών, ενώ το 2018
είχαν καταγραφεί 95. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι το 2019 από τις αστυνομικές έρευνες, εξιχνιάστηκαν 176
περιπτώσεις τετελεσμένων ανθρωποκτονιών ή αποπειρών,
δηλαδή εξιχνιάστηκε το 91,2% των υποθέσεων. Ακόμη,
σχετικά με τα ναρκωτικά, το 2019 κατασχέθηκαν πάνω από
11 τόνοι κάνναβης και σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης,
ηρωίνης, δενδρυλλίων κάνναβης και λοιπών ναρκωτικών
ουσιών.
Επίσης, το εννιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, σε
σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019, μειώθηκαν οι βασικοί
δείκτες εγκληματικότητας, που επηρεάζουν το περιβάλλον
ασφάλειας στη χώρα (ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις,
κλοπές τροχοφόρων).
Για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας εφαρμόζονται
επιχειρησιακά σχέδια σε κάθε Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση και σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας
της χώρας. Σύμφωνα με αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια
από τη μία πλευρά, υπάρχει ένα πλέγμα αστυνόμευσης
που περιλαμβάνονται διάφορες υπηρεσίες, όπως για
παράδειγμα η υπηρεσία της Άμεσης Δράσης (στην οποία
ανήκουν οι ομάδες «ΔΙ.ΑΣ.» και «Ζ»), οι ομάδες «Ο.Π.Κ.Ε.»
(Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας),
οι πεζές περιπολίες, οι ομάδες άμεσης ανταπόκρισης
και επιχειρησιακής ετοιμότητας, οι ομάδες «Ο.Ε.Π.Τ.Α.»
(Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων), οι
ομάδες «ΔΡΑΣΗ» αλλά και οι υπηρεσίες τροχαίας, τάξης
και ασφάλειας.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκείνοι οι αστυνομικοί
θεσμοί που λειτουργούν παράπλευρα με τις παραπάνω
υπηρεσίες. Σε αυτούς τους αστυνομικούς θεσμούς
εντάσσονται οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (δηλαδή
περιπολίες που γίνονται με υπηρεσιακά οχήματα, στις
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών
σε ζητήματα της καθημερινότητάς τους), ο αστυνομικός
της γειτονιάς, ο θεσμός των αστυνομικών με τα ποδήλατα
καθώς και ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου.
Επιπλέον, για την επίτευξη εμφανών αποτελεσμάτων στον
τομέα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας το τελευταίο
χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε ενίσχυση των
μάχιμων υπηρεσιών με το ήδη υπάρχον δυναμικό, πρόσληψη
νέου προσωπικού και εφοδιασμός αυτών με τον αναγκαίο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μάλιστα πρόσφατα υλοποιήθηκε
ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα με τις
υπηρεσίες του σώματος να εφοδιάζονται με περιπολικά
οχήματα, μεγάλο αριθμό αλεξίσφαιρων γιλέκων, εφοδίων
καθώς και λοιπού τεχνικού και εξοπλιστικού εξοπλισμού.
Απώτερος στόχος των παραπάνω μορφών αστυνόμευσης
είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η εμπέδωση
του αισθήματος ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια
σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας
και της κοινωνίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης των Αστυνομιών
Ελλάδας - Κύπρου, αλλά και στο επίπεδο της
καταπολέμησης της εγκληματικότητας, θα μπορούσατε
ειδικότερα, να μας αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις
υπάρχει συνεργασία?
Η διμερής αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου στους τομείς της αστυνόμευσης, της δημόσιας
τάξης και της ασφάλειας χαρακτηρίζεται διαχρονική
και αποτελεσματική. Για αυτό το λόγο αξιοποιούνται
τόσο οι θεσμοθετημένοι δίαυλοι επικοινωνίας (SIRENE,
EUROPOL, INTERPOL), όσο και οι αστυνομικοί σύνδεσμοι
των δύο χωρών. Ειδικότερα, το 2007 και κατ’ εφαρμογή
της Συμφωνίας της 3ης Δεκεμβρίου του 2007 μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβαθμίστηκε
και αναθεωρήθηκε η αστυνομική συνεργασία.
Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναπτύξει πολυετή
στενή συνεργασία με σημαντικά αποτελέσματα στην
καταπολέμηση των διαφόρων μορφών οργανωμένου
εγκλήματος. Παράλληλα, πρόσφατα η Κυπριακή Αστυνομία
δήλωσε ετοιμότητα για την αξιολόγηση της από τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ορθής
εφαρμογής του κεκτημένου Schenghen. Στο πλαίσιο
αυτό, μετά από σχετική πρόσκληση προς την Ελληνική
Αστυνομία και αφού καταρτίστηκε σχετικό πρόγραμμα
από τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαιδεύτηκαν
και ενημερώθηκαν Κύπριοι αστυνομικοί σχετικά με το
προαναφερόμενο αντικείμενο.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι είναι σημαντική και η
συνεργασία στο επίπεδο της εκπαίδευσης μεταξύ της
Κυπριακής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Έτσι, την 25η
Ιουλίου, 2017 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ
της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδας και της Αστυνομικής
Ακαδημίας Κύπρου με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών
και γνώσεων και κατά συνέπεια τη δημιουργία μιας πιο
παραγωγικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης και των δύο
μερών.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας της
Κύπρου και της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχεται
επαγγελματική εκπαίδευση σε μέλη της Αστυνομίας
Κύπρου, στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελλάδας.
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια;
Κάθε χρόνο δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη της Αστυνομίας
Κύπρου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα
της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελλάδας. Ειδικότερα, δίνεται
η δυνατότητα σε Κύπριους αστυνομικούς να παρακολουθούν
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων
(Τ.Ε.Μ.Α.), το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Επιτελών Στε-λεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), το σεμινάριο των
Αστυνομικών Υποδιευ-θυντών, το Σεμινάριο των
Αρχιφυλάκων, καθώς και τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
Αντίστοιχα, δίνεται η δυνατότητα και σε αστυνομικούς της
Ελληνικής Αστυνομίας να παρακολουθούν εκπαιδευτικά
προγράμματα στην Αστυνομική Ακαδημία της Κύπρου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή
η δυνατότητα καθώς με αυτό τον τρόπο ανταλλάσσονται
καλές πρακτικές και γνώσεις, με αποτέλεσμα τη βελτίωση
και την πρόοδο αμφότερων των αστυνομικών οργανισμών.
Πρόσφατα μέλη της Αστυνομίας της Κύπρου
συνέδραμαν στην αστυνόμευση του Έβρου για την
παράνομη μετανάστευση. Τι έχετε να σχολιάσετε γι’
αυτό?
Το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους η Ελλάδα δέχτηκε
αυξημένες πιέσεις από μετακινήσεις πληθυσμών στα
ανατολικά χερσαία σύνορά της. Η Κυπριακή Αστυνομία
μας υποστήριξε σε ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τις
υπάρχουσες δυνάμεις μας με 21 αστυνομικούς.
Η αρωγή που παρείχε η Κύπρος για την αντιμετώπιση
αυτών των απαιτητικών συνθηκών ασφαλείας εξαιτίας των
προαναφερόμενων πιέσεων στα ανατολικά χερσαία σύνορα
της χώρας μας, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ουσιαστική και εξαιρετικά
σημαντική. Παράλληλα, μέσω αυτής της συνδρομής
υποδηλώνονται και υπογραμμίζονται οι κοινές καταβολές,
τα κοινά στοιχεία και οι αδελφικές ρίζες που ενώνουν την
Ελλάδα με την Κύπρο.
Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία ανάμεσα
στις Αστυνομίες της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ήδη
στενή και αποτελεσματική. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον
αυτή η συνεργασία θα ενταθεί και θα επεκταθεί και σε
άλλους τομείς και πεδία εκτός από αυτά που ήδη έχουν
καλλιεργηθεί, με μοναδικό γνώμονα την προστασία και την
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας τόσο στους Έλληνες
όσο και στους Κύπριους πολίτες.
Τεύχος 3/2020
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Του Αστ.1060 Χρήστου Χριστοφίδη
Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων
& Κοινωνικής Ευθύνης

Η ενημέρωση περνά
από τα Social Media
110.000 Likes

www.facebook.com/cypolice

10.000 Followers

www.twitter.com/cyprus_police

3.000 Followers

www.instagram.com/cypolice

1.100 Subscribers
30.000 Downloads

http://mobile.cypruspolicenews.com
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Oι

εποχές πλέον έχουν αλλάξει
και ως μεγάλος οργανισμός,
η Αστυνομία Κύπρου ακολουθεί τη νέα τάξη πραγμάτων, όσον
αφορά στην ενημέρωση και στην προβολή, τόσο του επιχειρησιακού, αλλά
και του κοινωνικού της έργου.
Ο διαμοιρασμός των ειδήσεων πλέον έχει
αλλάξει. Οι ειδήσεις πλέον έχουν αλλάξει.
Η ενημέρωση πλέον δεν γίνεται στις 8 το
βράδυ όπως παραδοσιακά γινόταν. Τώρα
κάθε λεπτό, μπορεί να συμβεί και κάτι. Η
δυναμική που έχουν αποκτήσει πλέον
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με τον
διαμοιρασμό των ειδήσεων, αποτελούν
πλέον τον πρώτο τρόπο ενημέρωσης των πολιτών.
Πέραν αυτού, ο κάθε ένας από εμάς, αλλά και
εμείς ως Αστυνομία Κύπρου, έχουμε στα χέρια
μας, αυτά τα ισχυρά πλέον εργαλεία ενημέρωσης
της κοινής γνώμης. Με απλά λόγια, έχουμε αποκτήσει
τα δικά μας οπτικοακουστικά μέσα. Άμεσα μπορούμε
να παρεμβαίνουμε όπου κρίνουμε σκόπιμο και να τοποθετούμαστε για ότι μας αφορά, χωρίς να χρειαζόμαστε
τη συνδρομή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.
Η εποχή της ενημέρωσης του πολίτη μέσω των
παραδοσιακών τρόπων έχει πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ως Αστυνομία έχουμε χτίσει τα τελευταία 8
χρόνια, ένα δυνατό επικοινωνιακό ιστό που αποτελείται
από τα κυριότερα Social Media, όπως το: Facebook,
Twitter, Instagram. Αυτός ο ιστός έχει πλέον εξελιχθεί
και συνεχίζεται να εξελίσσεται καθημερινά. Πλέον η
διαδικτυακή μας δράση έχει καθιερωθεί και είναι, αν
όχι η κύρια, από τις κυριότερες μεθόδους αμφίδρομης

επικοινωνίας μας με τους πολίτες.
Τα κύρια Social Media της Αστυνομίας, όπως το Facebook και το
Twitter, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις δύο πλατφόρμες, ως τα
αυθεντικά, τα λεγόμενα Verified Account, τα οποία δίνουν στον
πολίτη την ευχέρεια να γνωρίζει, ότι επικοινωνεί με την επίσημη
Αστυνομία.
Επίσης, η επιβεβαίωση των λογαριασμών μας ως αυθεντικοί,
παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερώνεται για την επίσημη
τοποθέτηση της Αστυνομίας Κύπρου για οποιοδήποτε θέμα
προκύπτει.
Πριν από 8 χρόνια, περίοδος η οποία άρχισε η δράση των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης, ως Αστυνομία δεχθήκαμε την πρόκληση.
Άμεσα, μεθοδικά και με σταθερά καθημερινά βήματα, προσπαθήσαμε
να προσαρμοστούμε στο μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον, ώστε να
προλάβουμε τις εξελίξεις και να γίνουμε μέρος αυτών και όχι απλά να
αντιδράσουμε σε αυτές.
Η ενέργεια μας να εναρμονιστούμε με το τεχνολογικό περιβάλλον,
ακολουθώντας τις εξελίξεις, μας έφερε στα σημερινά δεδομένα,
όπου προσαρμοζόμενοι στις ψηφιακές ανάγκες της εποχής, το
Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας μετονομάστηκε σε Υποδιεύθυνση
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης. Συνεχίζουμε καθημερινά, να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε και να
προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες τεχνολογικά εξελίξεις,
προς όφελος του Οργανισμού, για προβολή του πολυσύνθετου
έργου που επιτελεί η Αστυνομία στην κοινωνία και στην αμφίδρομη
και εποικοδομητική επικοινωνία μας με τους πολίτες. Το έργο
μας δύσκολο, η κοινωνία είναι πλέον πολύ απαιτητική από την
Αστυνομία, ενώ οι προκλήσεις ολοένα και αυξάνονται.
Στόχος μας η συνεχής εξέλιξη και η βελτιστοποίηση της δυναμικής
μας στα ΜΚΔ προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Κλάδος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων της Διεύθυνσης
Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Προτάσεις για νέα έργα στην Αστυνομία Κύπρου λόγω της πανδημίας του κορωνοιού
«Οι πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν θα μπορούσαν να αφήσουν
ανεπηρέαστες και τις προτάσεις χρηματοδότησης που υποβάλλει η Αστυνομία Κύπρου για τη νέα επταετία
προγραμματισμού 2021-2027».

Μ

ε αφορμή τα νέα δεδομένα που προέκυψαν λόγω
της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019
(COVID-19), η Αστυνόμος Β’, Χρύσω Αγγελή,
Υπεύθυνη του Κλάδου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων της
Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας, μίλησε
στα «Αστυνομικά Χρονικά» και αναφέρθηκε στις προτάσεις
που εγκρίθηκαν από την Ηγεσία τις οποίες υπέβαλε κατόπιν
δικής της πρωτοβουλίας, ως νέα έργα για την Αστυνομία
Κύπρου. Όπως υπογραμμίζει, με τις νέες
συνθήκες εργασίας που έχουν πλέον
γίνει κανονικότητα στη ζωή μας και τη νέα
τάση της αγοράς για ανέπαφη προσφορά
υπηρεσιών, η Αστυνομία Κύπρου δεν θα
μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη.
Σημειώνει δε, την ανάγκη για νέες
διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν,
οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον των
υπηρεσιών της Αστυνομίας, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο
όσο και σε εξωτερικό και οι οποίες αφορούν, κυρίως, στην
εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών.
Η κα Αγγελή ανέφερε περαιτέρω ότι: “μια από τις επιπτώσεις
που είχε η πανδημία στη ζωή μας, ήταν και η ανάγκη
για ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών, ούτως ώστε να
αποφεύγεται η προσωπική επαφή στις συνδιαλλαγές. Το
γεγονός αυτό αφορά ιδιαίτερα και την Αστυνομία Κύπρου,
ως ένα μεγάλο Οργανισμό που συνδιαλέγεται συνεχώς με
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τους πολίτες. Αυτή την κανονικότητα οφείλει να ακολουθήσει
και η Αστυνομία Κύπρου με σκοπό την ασφάλεια της
δημόσιας υγείας.» Στη βάση αυτή, η κα Αγγελή κατόπιν
έγκρισης του Αρχηγού Αστυνομίας, πρότεινε οι διαδικασίες
Σταθμού και άλλων υπηρεσιών, να εξυγιανθούν πρωτίστως
με απλοποίηση τους και κατ’ επέκταση να ψηφιοποιηθούν,
ούτως ώστε πολλές από τις δραστηριότητές τους, όπως
εργασίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται προς το ευρύ κοινό
να γίνονται ανέπαφα δηλαδή διαδικτυακά.
Προσφιλείς διαδικασίες όπως η έκδοση
ποινικού μητρώου, η αστυνομική έκθεση
για ατυχήματα, η λήψη παραπόνου και
τα αρχικά στάδια λήψης κατάθεσης
είναι ορισμένες από τις διαδικασίες που
μπορούν να γίνονται διαδικτυακά από
τους πολίτες και να επιτυγχάνονται χωρίς
επαφή με το κοινό. Το εν λόγω θέμα
προτείνεται ως καινοτομία για την κυβερνητική μηχανή
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ
η οποία προσφέρει γύρω στο 1 δις ευρώ στην Κυπριακή
Δημοκρατία για νέα έργα που ξεκινούν τον Απρίλιο του
2021 και τελειώνουν το 2025.
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ζήτησε από όλα
τα Υπουργεία και τις κρατικές Υπηρεσίες να υποβάλουν
προτάσεις για μεγάλα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι προτάσεις θα
έπρεπε να αποτελούν κυρίως ώριμα έργα ή να είναι
καινοτόμες για να συμβάλουν στην ανάκαμψη των
υπηρεσιών και να προσφέρουν ανθεκτικότητα στο
έργο της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε
από την ΓΔ ΕΠΣΑ, το προσχέδιο προτάσεων, το
οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και
περιλαμβάνει προτάσεις από όλα τα Υπουργεία
με πλούσια θεματολογία όπως, το περιβάλλον, την
οικονομία, την ψηφιακή πολιτική τη δικαιοσύνη,
την παιδεία κλπ. Από πλευράς της, η Αστυνομία,
μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, υπέβαλε πρόταση με την ονομασία DIGIPOL
για ψηφιοποίηση των διαδικασιών της ώστε να
διευκολύνεται ακόμα περισσότερο το κοινό και να
εξυπηρετούνται πλήρως τα αιτήματα των πολιτών. Οι
λόγοι επιλογής της εν λόγω πρότασης ήταν τόσο οι
συστάσεις της Ε.Ε όσο και η ανάγκη για βελτίωση
των διαδικασιών συνδιαλλαγής της Αστυνομίας με
τον πολίτη.

έργα συμπληρώνουν το ένα το άλλο και διαρθρώνουν
τις νέες διαδικασίες της Αστυνομίας.
Το έργο που προτάθηκε πρόκειται να υλοποιηθεί με
κοινοπραξία της Αστυνομίας Κύπρου και του Κέντρου
Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για ψηφιοποίηση των
διαδικασιών θα δημιουργηθεί από ιδιωτική εταιρεία
συστημάτων πληροφορικής, η οποία θα επιλεγεί μέσω
διαδικασίας Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ανέλθει
στα 10 εκατομμύρια ευρώ και εφόσον λάβει τελική
έγκριση από την ΕΕ αναμένεται να υλοποιηθεί εντός
της τετραετίας Μαρτίου του 2021 με Μάρτιο του 2025.

Μια από τις πάμπολλες επιπτώσεις που είχε η
πανδημία στη ζωή μας, ήταν και η ανάγκη για
ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών, ούτως
ώστε να αποφεύγεται η προσωπική επαφή
στις συνδιαλλαγές.
Η καθημερινή και συνεχής χρήση της τεχνολογίας και
ειδικά του διαδικτύου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
μέρος της ζωής των πολιτών και διευκολύνει σε
μεγάλο βαθμό τις καθημερινές του δραστηριότητες,
χωρίς να χρειάζεται η φυσική του παρουσία. Έτσι, οι
ανέπαφες συναλλαγές της Αστυνομίας Κύπρου με το
κοινό κρίνονται άκρως αναγκαίες και απαραίτητες για
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Ως εκ τούτου, λόγω του ότι η Αστυνομία Κύπρου
είναι ένας οργανισμός που αναβαθμίζεται συνεχώς
και προσαρμόζεται στα νέα τεχνολογικά δεδομένα,
κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Στέλιου
Παπαθεοδώρου και του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.
Λούη Παναγή, εκπόνησε πρόταση χρηματοδότησης
μέσω του Κλάδου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Έργων. Συμβολή στην εκπόνηση της συγκεκριμένης
πρότασης είχε ο στρατηγικός εταίρος της Αστυνομίας
για θέματα Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών,
το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Το έργο θα πραγματοποιηθεί με στάδια υλοποίησης,
τα οποία θα εκπονηθούν κατόπιν διαβούλευσης με
την Ομάδα που θα υλοποιήσει το έργο. Επίσης, η
Ομάδα θα ενεργεί κατόπιν συνεννόησης με το έργο
για Αναδιάρθρωση της Αστυνομίας, καθότι τα δύο

Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από:
https://www.freepik.com/free-photo/cropped-view-hands-typinglaptop_1121914.htm
https://www.freepik.com/free-photo/hacker-man-laptop_7783766.htm
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Η Αστυνόμευση στην Κύπρο

Η

Μέρος Α’

Αστυνόμευση στην Κύπρο, για αρκετούς συγγραφείς (Καρεκλάς, 1985, Μαχλουζαρίδης, 1973) οριοθετείται
χρονικά κατά την έναρξη της περιόδου της Αγγλοκρατίας. Διάφορα συγγραφικά έργα μας δίνουν την ευκαιρία
να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι μορφές αστυνόμευσης υπήρχαν από την Κυπροκλασσική εποχή (475 – 325
π.Χ.) και συνεχίστηκαν με διάφορες μορφές μέχρι την Αγγλοκρατία, όπου οι Άγγλοι αναδιοργάνωσαν την υποτυπώδη
Αστυνομική Δύναμη των Ζαπτιέδων που παρέλαβαν από τους Τούρκους (Ιορδάνους, Αλεξάνδρου, 2006).

Σύμφωνα με τον Μαχλουζαρίδη (1973) η λέξη Police στα Αγγλικά και Γαλλικά, Polizei στα Γερμανικά, Policia στα Ιταλικά
προήλθε από την Ελληνική λέξη “Πολιτεία” που σημαίνει την οργάνωση της πόλεως, όπου με μεταφορική έννοια σήμαινε
την Κυβέρνηση και με αυτό τον όρο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα. Σημειώνεται ότι, η Αστυνομία ως
όργανο με πολιτική και όχι με στρατιωτική εξουσία, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Ρωμαική αυτοκρατορία τον 1ον
αιώνα π.Χ.

Κυπροκλασική εποχή (475 – 325 π.Χ.) Γεργίνοι και Προμάλαγγες
Κατά την Κυπροκλασσική εποχή τα Κυπριακά βασίλεια ήταν αυτόνομα με όλες τις εξουσίες να συγκεντρώνονται από
τους βασιλιάδες οι οποίοι ασκούσαν τη διοίκηση του βασιλείου τους με όποιο τρόπο έκριναν σωστό, θεσπίζοντας
νομοθεσίες που σύμφωνα με τη σοφία τους θα βοηθούσαν στη διοίκηση και την ασφάλεια. Για να εξασφαλιστούν τα
επιθυμητά αποτελέσματα δημιουργήθηκαν δύο θεσμοί ασφάλειας, αυτοί των Γεργίνων που είχαν ρόλο κατασκόπων και
των Προμάλαγγων που έλεγχαν τις πληροφορίες που συνέλεγαν οι Γεργίνοι και λειτουργούσαν ως ανακριτές.
Ο Κύπριος φιλόσοφος Κλέαρχος ο Σολεύς (4ος - 3ος π.Χ. αιώνας), αναφέρει με λεπτομέρειες στο έργο του «Γεργίθιος» ότι
στην αρχαία πόλη της Σαλαμίνος οι Γεργίνοι ήταν κατάσκοποι της βασιλικής οικογένειας. Οι κόλακες της Σαλαμίνος, γράφει,
διακρίνονταν σύμφωνα με την καταγωγή τους, σε Γεργίνους και σε Προμάλαγγες. Οι πρώτοι ήταν είδος κατασκόπων που
κυκλοφορούσαν στην πόλη και αναμειγνύονταν με τον λαό, προσπαθώντας ν’ ακούν ο,τιδήποτε λεγόταν. Τις αναφορές
τους τις έδιναν κάθε μέρα στους άνακτες (= βασιλειάδες). Οι Προμάλαγγες πάλι συγκέντρωναν τις καθημερινές αναφορές
των Γεργίνων, τις οποίες αξιολογούσαν κι αποφάσιζαν ποιες απ’ αυτές χρειάζονταν περαιτέρω διερεύνηση. Ο θεσμός
αυτός των κατασκόπων επεκτάθηκε από τη Σαλαμίνα και στα άλλα κυπριακά βασίλεια της εποχής. (polignosi.com)
Η εκτίμηση που έχαιραν τόσο οι Γεργίνοι όσο και οι Προμάλαγγες σύμφωνα με διάφορα συγγράμματα είναι αμφιλεγόμενη
αφού ο Λακρουά (1877) αναφέρει ότι η Αστυνομία εκείνης της περιόδου δεν έχαιρε και τόσο καλής φήμης λόγω των
δραστηριοτήτων και του ήθους της, κάτι που βρίσκει αντίθετο τον Ζαννέτο (1997), ο οποίος προτάσσει τον ισχυρισμό ότι
το Κυπριακό σύστημα αστυνόμευσης ήταν τόσο καλό που αποτέλεσε πρότυπο και για άλλα κράτη της εποχής (Ιορδάνους,
Αλεξάνδρου, 2006). Οι δύο εκτιμήσεις φαίνομενικά είναι αντίθετες, όμως υπάρχει πιθανότητα να είναι και οι δύο σωστές,
αφού η εξαγωγή αυτού του πρότυπου αστυνόμευσης σε άλλα βασίλεια, δυνατό να έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη
του λαού αλλά η αποτελεσματικότητα στην ασφάλεια του βασιλείου.
Όσον αφορά στην προστασία του βασιλιά, την είχαν οι “Μαχαιροφόροι”, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι σε στρατιωτική βάση
και λειτουργούσαν ως βασιλική φρουρά με προφανές καθήκον τη φρούρηση του βασιλιά (ονομαζόμενοι και ως βασιλικοί
μαχαιροφόροι).
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Ελληνιστική Περίοδος (323 π.Χ. – 58 π.Χ)
Ο πρόωρος θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 323 π.Χ., έθεσε τέρμα στις περαιτέρω ελληνικές φιλοδοξίες για παγκόσμια
κυριαρχία. Η αυτοκρατορία που είχε δημιουργήσει διαμοιράστηκε μεταξύ των στρατηγών και διαδόχων του, που αμέσως
άρχισαν και τις μεταξύ τους διαμάχες που ακολουθήθηκαν από πολέμους, προκειμένου να κερδίσει ο καθένας απ’ αυτούς
κάτι περισσότερο. Με τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου αρχίζει και η Ελληνιστική περίοδος της κυπριακής Ιστορίας.
Η διοίκηση του νησιού ανατίθετο σε αξιωματούχο που έφερε τον τίτλο του στρατηγού που ασκούσε καθήκοντα γενικού
κυβερνήτη τόσο σε πολιτικά όσο και σε στρατιωτικά θέματα. Σύμφωνα με αναφορά στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους
(1980) όσον αφορά τον Αστυνομικό θεσμό στην Κύπρο, είχε τοποθετηθεί ίππαρχος ο οποίος προΐστατο της τοπικής
Αστυνομίας ο οποίος λογοδοτούσε στον στρατηγό διοικητή του νησιού. Αστυνομικά καθήκοντα στο νησί, στα πλαίσια των
καθηκόντων τους, ασκούσαν επίσης οι φρούραρχοι, οι επί της πόλεως και οι αγορανόμοι. Οι πρώτοι είχαν την ευθύνη
της φρούρησης των πόλεων και της παροχής βοήθειας προς τον στρατηγό στις σημαντικές πόλεις της Κύπρου (Παυλίδης,
1991). Οι αγορανόμοι είχαν καθήκοντα ελέγχου της αγοράς και των καταστημάτων (Ζαννέτος, 1997).

Ρωμαϊκή περίοδος (58 π.Χ. – 330 μ.Χ)

Η Κύπρος έγινε Ρωμαϊκή επαρχία το 58 π.Χ. Ο Κάτων ο Νεότερος, ένας Ρωμαίος αξιωματούχος, στάλθηκε στην Κύπρο να
την οργανώσει με βάση τους Ρωμαϊκούς νόμους. Την περίοδο αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η μεγαλύτερη δύναμη της
Μεσογείου και η στρατηγική θέση της Κύπρου ήταν ο σημαντικότερος λόγος που οι Ρωμαίοι επιθυμούσαν την κατάληψη του
νησιού, αφού θα της επέτρεπε τον έλεγχο της περιοχής και τη διατήρηση της κυριαρχίας της στην εγγύς Ανατολή. Η Ρώμη,
λόγω των συνεχών πολέμων, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η δήμευση της περιουσίας του Κύπριου
βασιλιά θα απέφερε σημαντικά έσοδα στα άδεια ταμεία του κράτους. Ο χαλκός και τα άλλα ορυκτά, τα διάφορα προϊόντα,
η άφθονη ξυλεία που διέθετε το νησί, θα προσέφεραν πολλά οικονομικά οφέλη στους Ρωμαίους. Το νησί διαιρέθηκε σε
τέσσερις επαρχίες: της Πάφου, της Σαλαμίνας, της Λαπήθου και της Αμαθούντας. Όσον αφορά στον Αστυνομικό θεσμό
φαίνεται να διατηρήθηκε και κατά την περίοδο αυτή, όπως και κατά την Ελληνιστική περίοδο, αλλά μετά την υπόταξη του
νησιού στη Σύγκλητο, ο στρατηγός αντικαταστάθηκε από ανθύπατο, ο οποίος ήταν ανώτερος Ρωμαίος αξιωματούχος.

Βυζαντινή περίοδος (330 μ.Χ. - 1192 μ.Χ.)

Όταν διαχωρίστηκε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε Δυτικό και Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, η Κύπρος εντάχθηκε στο
δεύτερο, το οποίο εξελίχθηκε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Η ένταξη αυτή για το νησί σήμανε την αρχή μιας μακράς
ιστορικής εποχής που είναι γνωστή ως Βυζαντινή περίοδος (330-1191 μ.Χ.). Οι συχνές επιδρομές των Αράβων, που
διήρκησαν τρεις ολόκληρους αιώνες, αναστάτωναν το νησί και του προξένησαν ανυπολόγιστες ζημιές, με αποτέλεσμα να
επιβραδυνθεί σοβαρά η οικονομική και πολιτιστική του ανάπτυξη. Στη διάρκεια των αραβικών επιδρομών η Κύπρος έπαθε
αφάνταστες καταστροφές σε ανθρώπους και υλικά. Ο πληθυσμός του νησιού λιγόστεψε σημαντικά. Κατά τη διάρκειά τους
καταστράφηκαν πολλές πόλεις και επεβλήθη στους Κυπρίους η καταβολή διπλού φόρου και μέρος του πληθυσμού, προς
τα τέλη του 7ου μ.Χ. αιώνα, μεταφέρθηκε από την Κύπρο στον Ελλήσποντο (Νέα Ιουστινιανή). Πολλοί απ’ αυτούς πνίγηκαν
ή πέθαναν από αρρώστιες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, εξαιτίας της μεγάλης ανασφάλειας που προκαλούσαν
οι επιδρομές, οι κάτοικοι αναγκάζονταν συχνά να εγκαταλείπουν τις παράκτιες περιοχές που λεηλατούνταν συχνά και να
μετακινούνται στο εσωτερικό, όπου ασχολούνταν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την
εξασθένιση των αστικών και ημιαστικών περιοχών και κατ’ ανάγκην περιόρισε σημαντικά τη βιοτεχνική δραστηριότητα
και την ανάπτυξη του εμπορίου, με πολύ δυσμενείς συνέπειες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού όσο και την
ευημερία του πληθυσμού (www.polignosi.com)
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο ο αυτοκράτορας βρισκόταν στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας και προφανώς ήταν πάνω
και από τους νόμους. Πέραν από τον βασιλειά και και ουσιαστικά
δεύτερο στην ιεραρχία ήταν το επταμελές συμβούλιο το οποίο έπαιζε Βιβλιογραφία
1. Κυπριακή Αστυνομία - από τα κλασικά χρόνια
το ρόλο της κεντρικής κυβέρνησης (Ζαννέτος 1997). Διοικητικά το νησί
ως τον 21ο αιώνα, Δρ Μυριάνθης Ιορδάνους,
ήταν χωρισμένο σε τέσσερις διοικητικές επαρχίες ύπο τον έπαρχο Ελένη Αλεξάνδρου.
της κάθε μιας, ο οποίος ασκούσε τη δική του πολιτική στην επαρχία 2. Αστυνομία Κύπρου - Μεγάλη Κυπριακή
του, ενώ τη στρατιωτική διοίκηση ασκούσαν οι μάγιστροι. Σύμφωνα Εγκυκλοπαίδεια (Τόμος Γ’), Καρεκλάς Γ. (1985)
με τον Παυλίδη (1991) λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού και 3. Οργάνωση και εξέλιξη της Κυπριακής
των συνεχόμενων επιδρομών των Αράβων αναγκαστικά ο στρατός Αστυνομίας, Μαχλουζαρίδης (1973)
διαχωρίστηκε στις δυνάμεις που φρουρούσαν τα σύνορα και στους 4. Ιστορία της Νήσου Κύπρου, Ζαννέτου Φ.
(1997)
παλατίνους που επωμίσθηκαν το καθήκον της εσωτερικής ασφάλειας. 5. Ιστορία της Νήσου Κύπρου, Παυλίδης Α.
Το Β’ Μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του
περιοδικού.

(1991)
6. Ιστοσελίδα www.polignosi.com
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Μ

Η Αστυνομία Κύπρου στη μάχη
κατά της πανδημία του COVID -19

άρτιος του 2020. Ορόσημο το οποίο θα
παραμείνει για πάντα στην μνήμη μας. Η
κυ-πριακή κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη
με έναν αόρατο εχθρό, καλείται να βιώσει μία νέα
πραγματικότητα. Η κυβέρνηση, υπό το βάρος της αύξησης των κρουσμάτων, λαμβάνει μέτρα που αφορούν
στον περιορισμό των μετακινήσεων και στο κλείσιμο
διαφόρων επιχειρήσεων.
Στόχος είναι να παρεμποδιστεί η εξάπλωση του COVID – 19
σε όλη την κοινότητα, αλλά και παράλληλα να προστατέψει
τη δημόσια υγεία.
Λέξεις όπως, ο περιορισμός των μετακινήσεων και το
κλείσιμο διαφόρων επιχειρήσεων, μπαίνουν στο καθημερινό λεξιλόγιό μας. Για τους παλαιότερους θυμίζουν
άλλες εποχές, περίοδος Αγγλοκρατίας, για τους νεότερους
πρωτόγνωρες λέξεις. Σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα
η Αστυνομία καλείται να ελέγχει την εφαρμογή όλων των
κυβερνητικών μέτρων, τα οποία περιλαμβάνονται στα
διάφορα διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με των Περί
Λοιμοκαθάρσεως Νόμο (ΚΕΦ. 260).
Η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε με
ένα μεγάλο αριθμό μελών της να διενεργούν ελέγχους σε
όλες τις Επαρχίες, για εφαρμογή των διαταγμάτων που
κύριο στόχο είχαν τον περιορισμό της εξάπλωσης του
COVID-19 σε όλη την κοινότητα. Φυσικά, στους παραβάτες
συμπολίτες μας επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τα
διατάγματα. Σημειώνεται ότι, ο ρόλος της Αστυνομίας
14
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δεν είναι τιμωρητικός αλλά προστατευτικός, καθότι κύριο
μέλημα της Αστυνομίας είναι η προστασία και η ασφάλεια
των πολιτών.
Τα μέλη της Αστυνομίας βρέθηκαν, από την πρώτη στιγμή,
σε μία δύσκολη κατάσταση. Με τα μέσα που είχαν στη
διάθεσή τους (μάσκες, γάντια και αντισηπτικά) προσπαθούν
να θωρακίσουν την δική τους ασφάλεια και παράλληλα να
προβαίνουν σε ελέγχους τόσο προσώπων όσο και χώρων.
Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιβάλλουν στα μέλη
μας να διατηρούν τις ισορροπίες τόσο σε ψυχολογικό,
κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
Το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Αστυνομίας, με
την τεχνολογία που διαθέτει, χρησιμοποίησε τα “Drones”,
με απώτερο στόχο την επιτήρηση χώρων, για εφαρμογή
των διαταγμάτων από τους συμπολίτες μας. Φυσικά μία
άλλη καινοτομία που εφάρμοσε η Αστυνομία σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες ήταν η χρησιμοποίηση της εφαρμογής
“Rainbow” στο πλαίσιο της επικοινωνίας των Αστυνομικών
Διευθυντών με την Ηγεσία.
Είναι γεγονός ότι, η αντιμετώπιση της πανδημίας από
πλευράς Αστυνομίας, κατέδειξε την αποτελεσματικότητα,
αλλά και την ικανότητα των μελών της Αστυνομίας να
προστατέψει τη δημόσια υγεία μέσα από δύσκολες
συνθήκες. Όπως αποδείχθηκε, η Αστυνομία, με τον επαγγελματισμό της, αλλά και με γνώμονα την ασφάλεια
της κοινωνίας, κατάφερε να μειώσει την εξάπλωση του
COVID-19 και η χώρα μας να εισπράξει τιμητικά σχόλια για
τον χειρισμό της πανδημίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία
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Ο

O ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις
Διαπραγματεύσεις Ομηριών και Κρίσεων

ι δημοσιογράφοι τρέχουν για να
Σε ομιλία του το 2001, στην Ημερίδα
«Ο χρόνος παγώνει,
εξασφαλίσουν τη σημαντική είδηση
Δημοσιογραφίας και Τεχνών, του
ο χρόνος ξεκαθαρίζει.
της μέρας, ενώ οι διαπραγματευτές
Δημοσιογραφικού Ομίλου Πανεπιστημίου
Καμιά διάθεση δεν
Κύπρου με θέμα «Τα όρια της έκφρασης» ο
τρέχουν να προλάβουν προκειμένου
μπορεί να διατηρηθεί
τότε Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης
να μη χαθεί καμία ζωή. Ο χρόνος είναι αρκετά αμετάβλητη μέσα
Κύπρου, κύριος Αλέκος Ευαγγέλου, ανέυποκειμενικός και για τους δύο. Τα
στις ώρες»
φερε μεταξύ άλλων ότι: “τα ΜΜΕ ασκούν
συναισθήματά τους, όμως, είναι παρόμοια.
Mark Twain τεράστια και πολύπλευρη δύναμη αφού
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
στα οποία εργάζονται οι δημοσιογράφοι είναι έντυπα, επηρεάζουν καθοριστικά κρίσιμους τομείς της ατομικής και
ραδιοτηλεοπτικά και δίκτυα πληροφορικής. Είναι αυτά που κοινωνικής ζωής, καθορίζουν και προωθούν αποφάσεις,
μεταφέρουν ειδήσεις και πληροφορίες από αξιοσημείωτα αντιδράσεις, καταστάσεις και προτεραιότητες, καθώς
συμβάντα οπουδήποτε στον κόσμο κατά τη δημιουργία και επίσης επηρεάζουν τη συμπεριφορά των θεσμών, τη λειτην εξέλιξή τους. Ψάχνουν μία ενδιαφέρουσα είδηση που τουργία των διαδικασιών και των μηχανισμών αυτών
θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Η διαπραγμάτευση (των θεσμών) και διαμορφώνουν συνειδήσεις, πρότυπα
ομηρίας και κρίσης, η οποία διενεργείται από εκπαιδευμένα και ιδεολογίες. Οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν, ίσως
μέλη της Αστυνομίας, αποτελεί μία τέτοιου τύπου είδηση, και σε μεγαλύτερο βαθμό, μέχρι και σήμερα. Φαινόμενα
αφού το γεγονός συμβαίνει και εξελίσσεται την ίδια στιγμή όπως ο φόβος του εγκλήματος, η ανασφάλεια για
και ενδιαφέρει το κοινό λόγω της σοβαρότητας και των πιθανή θυματοποίηση πολιτών ή/και η ανησυχία για
την εγκληματικότητα είναι υπαρκτά. Τα βλέπουμε γύρω
ειδικών χαρακτηριστικών που εμπεριέχονται.
μας καθημερινά και δημιουργούνται από τα ΜΜΕ”. «Το
Κάθε γεγονός στη ζωή του ανθρώπου μπορεί να επιλυθεί
μυαλό μας είναι γεμάτο πληροφορίες και εντυπώσεις που
με διάφορους τρόπους, αφού πολλοί παράγοντες διαπροέρχονται από τα ΜΜΕ» (Μακ Κουέιλ 2002, σελ. 477)
δαματίζουν το ρόλο τους, όπως για παράδειγμα σε ποιο
και μέσω αυτών διαμορφώνονται οι απόψεις του καθενός.
άτομο συμβαίνει το γεγονός, στον χαρακτήρα αυτού του
Βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς ο καθένας
ατόμου, στο υποστηρικτικό του περιβάλλον, στις δυαντιλαμβάνεται αυτά που παρακολουθεί.
νάμεις του (φυσικές και ψυχικές) και στους εξωτερικούς
παράγοντες. Στις περιπτώσεις των διαπραγματεύσεων Το περιεχόμενο των ΜΜΕ συχνά υπόκειται σε διάφορες
ομηρίας και κρίσεων τα ΜΜΕ λειτουργούν ως οι εξωτερικοί ερμηνείες από το κοινό. Ο κάθε άνθρωπος εξάγει τα
παράγοντες. Και αυτό, για τον τρόπο που παρουσιάζουν δικά του συμπεράσματα βάσει των εμπειριών του, της
ψυχοσύνθεσης του, της οικογένειας του, των κοινωνικών
το γεγονός.
του συναναστροφών. Συνεπώς για την ίδια είδηση
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είναι πιθανό να υπάρχουν διαφορετικά νοήματα και να
αποδοθούν διαφορετικές ερμηνείες.
Στις περιπτώσεις που αυτή η είδηση μεταδοθεί μέσω
των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, δηλαδή από
την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή/ και την εφημερίδα, είναι
πιθανό να μη σχολιαστεί σε άλλους, σε τόσο μεγάλη
έκταση και βαθμό τουλάχιστον. Αλλά, εάν γίνει μέσω
του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
(ΜΚΔ), υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πρόσωπο αυτό να
προωθήσει τα δικά του συμπεράσματα/νοήματα σε ευρύ
φάσμα πληθυσμού με αποτέλεσμα αυτό να διαστρεβλώνει
την είδηση στην ολότητα της ή μέρος αυτής. Φυσικά, ο
καθένας μπορεί να λειτουργήσει ως πομπός, αφού έχει
φωνή και μπορεί να εκφραστεί δημόσια για το πώς νιώθει
και αντιλαμβάνεται γεγονότα και κατ’ επέκταση ο εκάστοτε
δέκτης θα πρέπει να έχει τη δική του κρίση.
Ας μην ξεχνάμε όμως ότι «η ελευθερία της έκφρασης του
καθενός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την
καταπάτηση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των
υπολοίπων» (Ευαγγέλου, 2001). Πρέπει να υπάρχει ένα
ισοζύγιο μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του ότι μπορεί να
στιγματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο. Συνήθως, οι ειδήσεις
που αφορούν στο έγκλημα ή/και στη δικαιοσύνη είναι πηγές
δημοφιλούς θεάματος και ψυχαγωγίας («crime and criminal
justice have long been sources of popular spectacle and
entertainment...») (Reiner 2007, σελ. 304) και σε τέτοιες
περιπτώσεις καταπατώνται τα ατομικά δικαιώματα είτε
ενός δράστη είτε μέλους της οικογένειάς του ή και ακόμη
ενός απλού γνωστού του.
Στις περιπτώσεις των διαπραγματεύσεων ομηριών
και κρίσεων, δυστυχώς, διαπιστώνεται συχνά αυτή η
καταπάτηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι γεγονός
που κινεί το ενδιαφέρον τόσο σε δημοσιογράφους όσο και σε
πολίτες που λειτουργούν ως «citizen journalists». Είναι ένα
γεγονός που αξίζει ως είδηση λόγω της κάποιας απόκλισης
στους αναμενόμενους κανόνες της κοινωνίας, υπάρχει
το στοιχείο της φρίκης και η ευκαιρία να εξερευνηθούν
καθημερινά ηθικά διλήμματα (Reiner 2007, σελ. 325). Είναι
ένα γεγονός όμως που θα καθορίσει τα πρόσωπα, τα οποία
εμπλέκονται σε αυτήν.
Η διαδικασία αυτή, επομένως, που ονομάζεται
διαπραγμάτευση, δεν είναι άλλο από μία εκ των
επιλογών των δυνάμεων ασφαλείας σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν ένα επεισόδιο.
Είναι ένα «βέλος στη φαρέτρα» της Αστυνομίας
ώστε να λήξει ένα περιστατικό χωρίς τη χρήση βίας.
Οι διαπραγματεύσεις ομηριών και κρίσεων, όπως και
άλλες επιστήμες, μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Σκοπός τους είναι αρχικά η προστασία ανθρωπίνων
ζωών, η απελευθέρωση ενός ή περισσοτέρων ατόμων που
κρατούνται όμηροι παρά την θέλησή τους ή/και η ασφαλής
προσέγγιση ατόμου το οποίο βρίσκεται σε ένταση (Office
of Security of the U.S. Dept. of State for Foreign Service

Personnel, 1987, σελ. 2) και ακολούθως να κερδίσουν
χρόνο και να συλλέξουν πληροφορίες.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών οι διαπραγματεύσεις
ομηριών και κρίσεων χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η
ενεργή ακρόαση. Με την επικοινωνία που δημιουργείται
μεταξύ αυτών και του προσώπου που έχουν απέναντι τους,
τη ψυχραιμία, την ειλικρίνεια, την αλήθεια, τον σεβασμό
και την ενσυναίσθηση πετυχαίνουν να λύνουν κρίσιμα
περιστατικά χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.
Για να γίνουν όλα αυτά όμως οι διαπραγματευτές ομηριών
και κρίσεων εκπαιδεύονται υπό δύσκολες συνθήκες,
προκλητικές και στρεσογόνες, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό με αυτοέλεγχο και
αυτό γιατί όπως αναφέρει ο Ανδρέας Κωνσταντόπουλος,
ένας από τους πρώτους Έλληνες διαπραγματευτές, σε
συνέντευξη του στον Άκη Κατσούδα, η οποία δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα lifo.gr στις 13 Οκτωβρίου 2018, «το πιο
σημαντικό στοιχείο σ’ ένα διαπραγματευτή κρίσεων είναι ο
αυτοέλεγχος. Υπάρχει μια αρχή: Εάν θέλεις να ελέγξεις το
περιβάλλον σου, πρέπει να ελέγξεις πρώτα τον εαυτό σου.
Ο τρόπος που παρατηρείς, στέκεσαι και αντιδράς παίζει
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού».
Περιστατικά στα οποία ανταποκρίνονται οι διαπραγματεύσεις ομηριών και κρίσεων είναι για παράδειγμα
οι απαγωγές προσώπων, οι ομηρίες, οι πειρατείες, οι
εξεγέρσεις φυλακισμένων/κρατουμένων, οι οχυρώσεις
προσώπων σε υποστατικά, σε απόπειρες αυτοκτονίας,
σε πρόσωπα που είναι επικίνδυνα, σε πρόσωπα που
τελούν υπό την επήρεια ναρκωτικών και σε πρόσωπα που
πάσχουν από σοβαρής μορφής ψυχική ασθένεια.
Η διαφορετικότητα κάθε περιστατικού κάνει τη «δουλειά»
του διαπραγματευτή ομηριών και κρίσεων πολύ καίρια και
τη διαχείρισή του από την Αστυνομία να είναι καθοριστικής
σημασίας.
Φαινομενικά όλα μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά σημαντικό
ρόλο διαδραματίζουν οι συνθήκες του κάθε περιστατικού, η
διανοητική και ψυχολογική κατάσταση του προσώπου που
εμπλέκεται, αλλά και των οικείων του, το περιεχόμενο της
κρίσης, η κατάσταση των ομήρων και η σχέση τους με τον
ομηροκράτη και ο σεβασμός προς το άτομο αυτό.
Τεύχος 3/2020
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επηρεάζοντας έτσι και τη διαπραγμάτευση εξ’ ολοκλήρου.
Επίσης, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα ΜΜΕ
έδιναν πληροφορίες και για ενέργειες της Κυπριακής
και Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα ότι
αναμένονταν ενισχύσεις από την Αίγυπτο (Ζαχαριάδης Α.,
Κουρουπάκη Γ., Ζόργιος Κ., 2016). Τελικά, μετά από τις
διαπραγματεύσεις και χωρίς οποιεσδήποτε επεμβάσεις
των δυνάμεων ασφαλείας, γύρω στις 2:30 το μεσημέρι, ο
αεροπειρατής βγήκε από το αεροπλάνο και παραδόθηκε
στις Κυπριακές Αρχές.
Εξάλλου, στις 20 Νοεμβρίου 2019 γύρω στις 8:30 το βράδυ,
μέλη της αστυνομίας μετέβηκαν σε οικία σε χωριό της
επαρχίας Λευκωσίας για να εκτελέσουν διάταγμα εξέτασης
από ψυχίατρο που αφορούσε γυναίκα, μητέρα δύο
ανήλικων παιδιών. Η γυναίκα αρνήθηκε να συνεργαστεί
Συνεπώς, κανένα περιστατικό δεν είναι το ίδιο με κάποιο και ταμπουρώθηκε στο σπίτι της με τα παιδιά. Στο μέρος
μετέβη διαπραγματευτική ομάδα, η οποία ξεκίνησε
άλλο.
να συνομιλεί με τη γυναίκα. Λόγω του ότι η ώρα που
Σε όλα αυτά τα περιστατικά, το καθένα με τις ιδιοεξελισσόταν η διαπραγμάτευση ήταν η ώρα όπου όλα τα
μορφίες του, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ακόμα ένας
τηλεοπτικά κανάλια είχαν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων,
καθοριστικός παράγοντας. Τα ΜΜΕ μπορούν να
ανέφεραν το γεγονός με απευθείας συνδέσεις τόσο από
επηρεάσουν τόσο θετικά, όσο και αρνητικά την έκβαση
τις τηλεοράσεις όσο και από τις ηλεκτρονικές τους σελίδες.
μιας διαπραγμάτευσης. Θετικά μπορούν να επηρεάσουν
Εκτός αυτού, δημοσίευαν και πληροφορίες σχετικά με την
προβάλλοντας στοχευμένα μηνύματα ή/και να παρέχουν
εκπαίδευση των παιδιών. Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια
πληροφόρηση σε εγκλωβισμένα άτομα, ενώ αρνητικά
να μη συνεργάζεται η εν λόγω γυναίκα και να παραμένει
μπορούν να επηρεάσουν όταν γνωστοποιούν ευαίσθητες
ταμπουρωμένη με τα παιδιά μέχρι και το βράδυ της 21ης
πληροφορίες όπως τα στοιχεία των εμπλεκομένων ή
Νοεμβρίου 2019. Να σημειωθεί ότι στα μέσα κοινωνικής
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αστυνομίας. Επίσης,
δικτύωσης δημιουργήθηκαν «δύο στρατόπεδα», το
μπορεί να γίνει απευθείας επαφή με το πρόσωπο το οποίο
ένα υπέρ αυτής της γυναίκας που προέτρεπε να την
διαπραγματεύεται η ομάδα διαπραγματεύσεων χειρισμού
αφήσουν ήσυχη με τα παιδιά της και το άλλο που της
και κρίσεων και να επηρεαστεί η εξέλιξη του περιστατικού.
απέδιδε απρεπείς χαρακτηρισμούς. Η γυναίκα αυτή είχε
Τα ΜΜΕ ασκούν επιδράσεις τόσο στον διαπραγματευόμενο πρόσβαση σε όλα όσα δημοσιεύονταν και επηρεαζόταν
όσο και στην διαπραγματευτική ομάδα και αυτό είναι και από τα «δύο στρατόπεδα». Ανάλογα με το τι την
επηρέαζε, άλλαζε η συμπεριφορά της
γεγονός που είδαμε να συμβαίνει σε
προς τα πρόσωπα που βρίσκονταν
Τα
ΜΜΕ
μπορούν
να
διάφορες περιπτώσεις τα τελευταία
γύρω της, συμπεριλαμβανομένης
χρόνια. Ενδεικτικά, και για τους σκοπούς επηρεάσουν τόσο θετικά, όσο
και της διαπραγματευτικής ομάδας.
αρνητικά
την
έκβαση
μιας
του παρόντος κειμένου, θα γίνει αναφορά
Συνεπώς, η διαπραγματευτική ομάδα
διαπραγμάτευσης.
σε τρία περιστατικά, δύο εκ των οποίων
έπρεπε να διαχειριστεί και αυτό το
στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα.
κομμάτι, το οποίο δημιουργούσαν, ξεκάθαρα, τα ΜΜΕ.
Στις 29 Μαρτίου 2016 γύρω στις 8:30 το πρωί, αεροπλάνο Και λέω ξεκάθαρα, γιατί όταν κόπασαν τα σχόλια και δεν
των Αιγυπτιακών Αερογραμμών που εκτελούσε πτήση ήταν πλέον «πρώτο θέμα» στη δημοσιογραφική ατζέντα,
από Αλεξάνδρεια προς Κάιρο, με 81 επιβαίνοντες ζήτησε η κατάσταση άλλαξε, και το περιστατικό έληξε χωρίς να
αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.
λόγω αεροπειρατείας. Η εν λόγω είδηση έκανε τον γύρο
Εξάλλου, στις 23 Σεπτέμβριου του 1998 ο δραπέτης […]
του κόσμου την ίδια στιγμή αφού εκτός από τα τοπικά
εισέβαλε σε διαμέρισμα σε περιοχή της Αθήνας και κράτησε
μέσα παρουσιαζόταν και στα διεθνή όπως, Reuters και
ομήρους τους τέσσερεις ενοίκους του διαμερίσματος με
CNN. Τη στιγμή που διαδραματίζονταν τα γεγονότα, όλος
την απειλή χειροβομβίδας. Παράλληλα κάλεσε τηλεοπτικό
ο πλανήτης, κυριολεκτικά, γνώριζε τι συνέβαινε, αφού
σταθμό και, αφού το ζήτησε, συνομίλησε σε «ζωντανή
η επικοινωνία γινόταν σε συχνότητα που μπορούσε να
σύνδεση» με τον κεντρικό παρουσιαστή ειδήσεων. Λόγω
ακούει ο οποιοσδήποτε και οι δημοσιογράφοι μετέδιδαν
της δημοσιοποίησης των γεγονότων και της διάρκειας που
τα πάντα. Αυτό δυσχέραινε το έργο της διαπραγματευτικής
έπαιρνε η συνομιλία ασκήθηκε πολλή πίεση στις Ελληνικές
ομάδας, αφού από τη μια πλευρά γινόταν κριτική για τον
Αρχές με αποτέλεσμα να δράσουν χωρίς κατάλληλη
τρόπο δράσης τους και από την άλλη δίνονταν αναφορές
προετοιμασία και, θεωρώντας ότι η χειροβομβίδα ήταν
για το πώς εξελισσόταν το περιστατικό, πράγμα για το
ψεύτικη, εισήλθαν στο διαμέρισμα. Παρ’ όλα αυτά η
οποίο ο αεροπειρατής ενημερωνόταν και επηρεαζόταν,
χειροβομβίδα ήταν αληθινή και κατά την είσοδο της
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Η ομάδα διαπραγματευτών επί το έργον
αστυνομίας ο ομηροκράτης την αφόπλισε σκοτώνοντας μία
εκ των ομήρων και τραυματίζοντας μέλη της Αστυνομίας
(Καρδαρά, 2016).
Τόσο σε αυτές όσο και σε άλλες περιπτώσεις οι
διαπραγματευτές ομηριών και κρίσεων «καλούνται να
δράσουν άμεσα, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους ώστε
να επιτύχουν στην αποστολή τους» (Λουκά, 2019). Όμως η
συχνή και άμεση μετάδοση πληροφοριών από τα ΜΜΕ δεν
βοηθά τις συνθήκες και πολλές φορές ίσως «αποβεί μοιραίο
για τη διαπραγμάτευση και την έκβαση του αποτελέσματος
ενός επεισοδίου» (Ζουμίδου, 2019). Η μετάδοση/διάδοση
των πληροφοριών μίας διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αστυνομία, καθ΄
οτι ο διακριτικός χειρισμός είναι απαραίτητος. Πρέπει
να υπάρχει διακριτικότητα, να μην προβάλλονται πολλά
στοιχεία, να μη βγαίνουν προς τα έξω οι πληροφορίες και να
μη μεταδίδονται πλάνα από τη σκηνή του επεισοδίου. Και
όλα αυτά γιατί η μετάδοση δίνει τη δυνατότητα στον δράστη
να γνωρίζει την εικόνα που επικρατεί και να σχεδιάζει τα
επόμενα βήματά του. Άρα, καλό θα ήταν, για την αποφυγή
λαθών που μπορεί να αποβούν μοιραία για την εξέλιξη μιας
διαπραγμάτευσης και κατ’ επέκταση ενός επεισοδίου, να
υπάρχει συνεχής συνεννόηση των δύο μερών (ΜΜΕ και
Αστυνομικών Αρχών) για το τι μπορεί να προβάλλεται ή να
αναφέρεται στα ΜΜΕ.
Οι δημοσιεύσεις/αναφορές θα πρέπει να περιέχουν
προσεκτικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του
επεισοδίου ή που αφορούν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται
η διαπραγμάτευση, καθ’ ότι τα σχόλια του οποιουδήποτε
μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την έκβαση της
διαπραγμάτευσης. Σημαντικό ρόλο κατέχουν και τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δεδομένου ότι ο,τιδήποτε
δημοσιεύεται μπορεί να σχολιαστεί από οποιοδήποτε
πρόσωπο και το σχόλιο να καθορίσει την επόμενη
κίνηση του διαπραγματευόμενου. Ένα σχόλιο υβριστικού
περιεχομένου ή μια γνώμη/άποψη ή εικασίες εγκυμονούν
απρόβλεπτους κινδύνους. Συνεπώς, μία καλή τακτική
θα ήταν να υπάρχει απενεργοποίηση των σχολίων στις
αναρτήσεις τέτοιου περιεχομένου.

Εν κατακλείδι, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να είναι
οι πλέον ευαισθητοποιημένοι στον εν λόγω τομέα,
αφού διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου θυσιάζουν
την ηθική, τη δεοντολογία, την ποιότητα και τη σωστή
ενημέρωση για να εξασφαλίσουν την υψηλότερη
τηλεθέαση ή τα περισσότερα κλικ. Επίσης, πολύ
σημαντικό σε ότι αφορά τέτοιου είδους θέματα, είναι να
υπάρχει σεβασμός και ευαισθησία στον ανθρώπινο πόνο,
να γίνεται προσπάθεια προστασίας των θυμάτων ή/και
μαρτύρων, αλλά και να αποθαρρύνονται οι εγκληματικές
και τρομοκρατικές ενέργειες. Όταν το περιστατικό λήξει, οι
δημοσιογράφοι μπορούν να αναδείξουν και να αναλύσουν
σε μεγαλύτερο βάθος πτυχές της υπόθεσης, στις οποίες
είναι σκόπιμο να μην αναφερθούν κατά την εξέλιξη των
γεγονότων και για όσο διαρκεί η κρίσιμη διαπραγμάτευση.
«Μια λέξη και όλα σώζονται. Μια λέξη και όλα χάνονται.»
-André Breton.
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Η μάστιγα της παιδεραστίας
της σύγχρονης κοινωνίας

T

ο μείζονος κοινωνικής σημασίας ζήτημα της παιδεραστίας,
όποτε έρχεται στo φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνει ότι
πρόκειται για μία πληγή της σύγχρονης κοινωνίας που δεν
επουλώνεται, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί
μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους, αλλά και από
διεθνείς οργανισμούς.

Στις μέρες μας, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχει λάβει τεράστιες
διαστάσεις και ένας από τους βασικούς παράγοντες, που έχουν
συμβάλει καθοριστικά στη ραγδαία αύξηση της παιδεραστίας, είναι οι
σύγχρονες εφαρμογές επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δυστυχώς, το διαδίκτυο σε συνδυασμό με το συνεχή αυξανόμενο
αριθμό παιδιών και εφήβων που κατέχουν και χρησιμοποιούν σε
24ωρη βάση smartphones, διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία και
την προσέλκυση των παιδεραστών οι οποίοι εκμεταλλεύονται την
ανωνυμία που τους προσφέρει το διαδίκτυο.
Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
έχει καταλυτικές συνέπειες, ψυχολογικές και κοινωνικές, τόσο για τα
ίδια τα θύματα όσο και για τις οικογένειες τους και μάλιστα εφ’ όρου
ζωής.

Σε έρευνα της UNICEF εκτιμάται ότι
τουλάχιστον 120 εκατομμύρια κορίτσια
κάτω των 20 ετών, σε ολόκληρο τον
κόσμο, έχουν υποστεί σεξουαλική
κακοποίηση σε κάποια στιγμή της ζωής
τους

Σε έρευνα της UNICEF εκτιμάται ότι τουλάχιστον 120 εκατομμύρια
κορίτσια κάτω των 20 ετών, σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν υποστεί
σεξουαλική κακοποίηση σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην
ίδια έρευνα, αναφέρεται, επίσης, ότι τα περισσότερα παιδιά και
οι οικογένειες τους δεν αναφέρουν τις περιπτώσεις σεξουαλικής
κακοποίησης τους λόγω φόβου, στίγματος, αλλά και έλλειψης
εμπιστοσύνης στις αρμόδιες κρατικές αρχές.
Για την αντιμετώπιση αυτού του ειδεχθούς εγκληματικού φαινομένου, η Interpol έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μία
σύγχρονη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την παιδική σεξουαλική
κακοποίηση, η οποία περιέχει περισσότερες από 2,7 εκατ. εικόνες
και βίντεο και έχει συμβάλει στον εντοπισμό μέχρι σήμερα 23.500
θυμάτων. Η εν λόγω βάση δεδομένων, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω,
είναι παγκοσμίως μοναδική, έχει αναδειχθεί σε ένα αποτελεσματικό
εργαλείο εκμετάλλευσης πληροφοριών και διερεύνησης σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών.
Χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο λογισμικό σύστημα σύγκρισης
εικόνων και βίντεο, οι ερευνητές μπορούν να κάνουν συνδέσεις και
συσχετισμούς μεταξύ θυμάτων, παιδεραστών και τόπων διάπραξης
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εγκλημάτων, προκειμένου να προλάβουν ή να εξιχνιάσουν
υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Ωστόσο, παρά τις διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες
για την καταπολέμηση της μάστιγας της παιδεραστίας, η
αποτελεσματική αντιμετώπιση της δεν παύει να ανάγεται
πρωτίστως στο κοινωνικό και νομικό πλαίσιο που η κάθε
κοινωνία ξεχωριστά θεσπίζει, προκειμένου να προασπίσει
τη ζωή των παιδιών της και να επιβάλλει την ανάλογη
ποινική μεταχείριση των παιδεραστών. Για παράδειγμα, το
Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσπίσει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό
νομοθετικό πλαίσιο για τους δράστες σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είναι υπεύθυνη
να επιβλέπει τους καταγεγραμμένους δράστες τηρώντας
ειδικό προς τούτο αρχείο με τις διευθύνσεις διαμονής τους,
να διατηρεί συνεχή επαφή μαζί τους, να διεξάγει έρευνες
για ύποπτες δραστηριότητες τους, ακόμη και να προβαίνει
σε επίσημες ειδοποιήσεις τρίτων για τυχόν κινδύνους που
ενέχουν οι εν λόγω καταγεγραμμένοι παιδεραστές. Αυτές
οι νομοθετικές εξουσίες περιλαμβάνουν και την έκδοση
προειδοποιήσεων εναντίον υπόπτων, την παρακολούθησή
τους κατά την αποφυλάκιση τους με εγγύηση ή άλλους
όρους, όπως, επίσης, και ρητές απαγορεύσεις για μετάβαση
σε ορισμένα μέρη ή την επικοινωνία τους με παιδιά.
Παρόμοια νομοθετικά πλαίσια υφίστανται σε πολλές χώρες
του δυτικού κόσμου και λειτουργούν αποτελεσματικά και
κυρίως προληπτικά.
Είναι, λοιπόν, αδήριτη πλέον η ανάγκη για τη θέσπιση ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου
πρόληψης και καταπολέμησης αυτής της σύγχρονης
μάστιγας, η οποία προσβάλει τις αρχές και τις αξίες του
ανθρώπινου πολιτισμού και διαβρώνει τα θεμέλια της
δημοκρατίας. Αναμφίβολα, η δημοκρατία είναι επιεικής προς
όλους εκείνους που παραβιάζουν τους νόμους της σεβόμενη
και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από του νόμους και
το σύνταγμα της πολιτείας, αλλά συγχρόνως η θέσπιση και
εφαρμογή των νόμων είναι και η ουσιώδης προϋπόθεση

της ύπαρξης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διότι, όπως
εύστοχα επισήμανε ο Δημοσθένης, ο σημαντικότερος ρήτορας της αρχαιότητας, αν δεν υφίστανται και δεν τηρούνται
οι νόμοι, τότε η ανθρώπινη ζωή δεν θα διέφερε καθόλου
από αυτή των θηρίων.
Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου και ε.α. Υποστράτηγος της
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καθώς και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το εν λόγω άρθρο δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα
«THE BLOG», στις 7/5/2020 (https://www.huffingtonpost.gr/entry/emastiya-tes-paiderastias-tes-seychrones-koinonias_gr_5eb3a83
0c5b6526942a1d718?ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_
campaign=mw_entry_recirc
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Της Νατάσας Σαββοπούλου
Λειτουργός Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου

Ε

Θεραπεία απεξάρτησης ή εγκλεισμός και φυλάκιση
ίναι ζωτικής σημασίας ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζουμε τους παραβάτες, εντός και
εκτός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Περισσότερο από το 90% των κρατουμένων επιστρέφουν
στην κοινωνία μέσα σε λίγα χρόνια, όμως τα 2/3 αυτών που
απολύονται, επανεμφανίζονται εντός τριών ετών από την
έξοδο από τη φυλακή, συχνά με ένα πιο σοβαρό και βίαιο
αδίκημα.

Οι άνθρωποι μαθαίνουν με παραδει-γματισμό. Οι
έρευνες, διαχρονικά, μας έδειξαν ότι όσο πιο σοβαρά
τιμωρούνται τα παιδιά, τόσο πιο βίαια γίνονται, ως
παιδιά και ως ενήλικες. Το ίδιο ισχύει για τους ενήλικες,
ειδικά εκείνους που βρίσκονται σε εγκλεισμό. Επομένως,
ο μόνος ορθο-λογικός σκοπός για μια φυλακή είναι να
συγκρατήσει όσους είναι βίαιοι από το να προκαλέσουν
βλάβη στον εαυτό τους ή στους άλλους, ενώ τους
βοηθά να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να
μπορέσουν να επιστρέψουν στην κοινωνία.
Φανταστείτε αν κατεδαφίζαμε κάθε φυλακή και τις αντικαθιστούσαμε με ασφαλείς οικιστικές κοινότητες. Τέτοιες
κοινότητες θα ήταν αφιερωμένες στην παροχή κάθε
μορφής εκπαίδευσης για την οποία οι «κάτοικοι» θα
είχαν κίνητρα και ικανότητες. Η απόκτηση ακαδημαϊκών
προσόντων και επαγγελματικών ικανοτήτων έχει
αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά
μέτρα για την πρόληψη της υποτροπής. Επίσης, τέτοιες
κοινότητες θα παρέχουν κάθε μορφής θεραπείας που
χρειάζονταν οι «κάτοικοί» τους.
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Ιάκωβος: «Συνειδητοποίησα ότι ήταν θέμα χρόνου
μέχρι να μπω φυλακή για πολλά χρόνια. Γνώριζα ότι
το παιχνίδι έφτασε στο τέλος του.
Την τελευταία φορά που βρέθηκα στο κρατητήριο
κοίταξα τους άλλους γύρω μου και σκέφτηκα «δες
αυτούς του χαμένους, βρίσκονται εδώ ξανά και
ξανά, τί μίζερη ζωή έχουν».
Μετά συνειδητοποίησα ότι πιθανόν να σκέφτονταν
και αυτοί το ίδιο για εμένα…».
Γυρνώντας πίσω στην ιστορία του Ιάκωβου ο οποίος λέει
ότι «Σήμερα, είμαι έξι χρόνια καθαρός από ουσίες και
μακριά από τον κόσμο του εγκλήματος», καλούμαστε να
απαντήσουμε κατά πόσο η φυ-λάκιση θα αποτελούσε
ορθό μέτρο αναμόρφωσής του;
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διερευνήσουμε τί είναι
η εξάρτηση, ποια είναι η σχέση της με το έγκλημα και
ποιος είναι ο οικονομικότερος και αποτελεσματικότερος
τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα χρήσης και εξάρτησης ψυχοδραστικών
ουσιών και ταυτόχρονα παραβατικότητας.
Η εξάρτηση είναι μια σύνθετη πολυπαραγοντική
διαταραχή της υγείας που χαρακτηρίζεται από χρόνια
και υποτροπιάζουσα φύση με κοινωνικές αιτίες και
συνέπειες. Αυτή η διαταραχή αποτελεί μια ατυχή διαδρομή
στην προσωπική ιστορία του ατόμου που επηρεάζεταιδεν είναι ελεύθερη επιλογή, δεν είναι εγκληματική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

συμπεριφορά, δεν είναι αυτοάνοσος ασθένεια. Κανείς
δεν μπορεί να φανταστεί να τιμωρούνται οι διαταραχές
ψυχικής υγείας. Ομοίως, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε
τους ανθρώπους που πάσχουν από διαταραχή χρήσης
ουσιών για την ψυχαναγκαστική τους συμπεριφορά.
Συνεπώς, το να τιμωρείται αυτό το άτομο δύο φορές, μια
από την άτυχη διαδρομή της ζωής του και ταυτόχρονα
από τον νόμο για τα συμπτώματα της διαταραχής της
υγείας του δεν είναι αρμόζουσα αντιμετώπιση.
Ως εκ τούτου, η παρέμβαση σε μια διαταραχή της υγείας
χρειάζεται θεραπεία, κοινωνική προστασία και συνοχή,
όχι τιμωρία ή αναγκαστικά μέτρα.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δυναμική σχέση ανάμεσα
στην χρήση ουσιών και στην παραβατικότητα. Ένας
σημαντικός αριθμός ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών
διαπράττει και εγκλήματα που είτε άμεσα (κατοχή,
καλλιέργεια, προμήθεια παράνομων ουσιών) ή έμμεσα
(κλοπή, ληστεία) σχετίζονται με τη διαταραχή χρήσης
ουσιών. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι τα άτομα που
έχουν επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης ουσιών
εξάρτησης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.
Είναι σύνηθες τα άτομα αυτά να καταδικάζονται σε ποινή
φυλάκισης με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο
της «περιστρεφόμενης πόρτας», δηλαδή την φυλάκιση αποφυλάκιση - επανάληψη αδικήματος- φυλάκιση.
Συνεπώς, φυλακίζονται άτομα με διαταραχή χρήσης
ουσιών, τα οποία θα έπρεπε να τυγχάνουν θεραπείας
στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, και αποφυλακίζονται
χωρίς καμία αλλαγή της προσωπικής τους διαδρομής
και ιστορίας. Το κοινωνικό κόστος αντιμετώπισης των
ατόμων αυτών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
(αστυνομία, δικαστήριο, φυλακή) είναι τεράστιο.
Η αποτελεσματικότερη αλλά και οικονομικά συμφέρουσα
αντιμετώπιση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης είναι η αναμόρφωση, η θεραπεία και
η κοινωνική επανένταξη. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι:
• Η θεραπεία κοστίζει λιγότερο από τη φυλάκιση
• Τα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο θεραπείας
έχουν λιγότερες πιθανότητες διάπραξης αδικημάτων
ή και σύλληψης γεγονός που μειώνει τις δαπάνες που
συνδέονται με τη ζημιά που σχετίζεται με το έγκλημα,
το κόστος της επιβολής του νόμου, δικαστικών εξόδων,
τελών δικηγόρου και άλλων νομικών εξόδων.
• Η γενικότερη βελτίωση της υγείας των ατόμων που
κάνουν χρήση ή βρίσκονται υπό θεραπεία μειώνει το
κόστος της περίθαλψης τους.
• Μειώνεται το κόστος από την απώλεια της παραγωγικότητας των ατόμων λόγω της εξάρτησης,
συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ικανότητας για
εργασία και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων
διαβίωσης.

• Μειώνεται το κόστος στήριξης παιδιών που έχουν
γεννηθεί από εξαρτημένο άτομο.
• Μειώνεται το κόστος μακροχρόνιων επιπλοκών στην
υγεία λόγω της χρήσης ουσιών, που συχνά εμφανίζονται
αργότερα.
Συμπερασματικά, η αναμόρφωση των αδικοπραγούντων
και η θεραπεία απεξάρτησης των ατόμων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης συμφέρει
στην κοινωνία, στους φορολογούμενους πολίτες,
στην πολιτεία και σίγουρα συμφέρει τα άτομα που
αντιμετωπίζουν τη διαταραχή υγείας της ουσιοεξάρτησης.
Καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τους καταδικασθέντες και τους παραβάτες με προβλήματα
εξάρτησης με τον ίδιο ακριβώς βαθμό σεβασμού και
καλοσύνης, όπως ελπίζουμε ότι θα δείξουν στους
άλλους μετά την επιστροφή τους στην κοινωνία. Και να
θυμόμαστε, οι άνθρωποι μαθαίνουν με παραδειγματισμό!
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Του Δημήτρη Εργατούδη

Μάνατζεμεντ: «Δεν είναι δική μου δουλειά»
Μια μικρή φανταστική ιστορία

Σ

ε ένα τμήμα εργάζονταν τέσσερις υπάλληλοι. Τα ονόματά τους ήταν: Καθένας, Κάποιος, Οποιοσδήποτε και
Κανένας.
Ο προϊστάμενός τους, τους ανέθεσε μια δουλειά και (ο) Καθένας ήταν σίγουρος πως θα την εκτελούσε (ο) Κάποιος.
Μπορούσε να την κάνει (ο) Οποιοσδήποτε, αλλά (ο) Κανένας δεν την έκανε. Για τούτο (ο) Κάποιος θύμωσε, αφού ήταν
δουλειά του Καθένα. (Ο) Καθένας νόμιζε ότι τη δουλειά μπορούσε να την έκανε (ο) Οποιοσδήποτε, αλλά (ο) Κανένας δεν
αντιλήφθηκε ότι (ο) Οποιοσδήποτε δεν θα την έκανε. Στο τέλος (ο) Οποιοσδήποτε κατηγορούσε (τον) Κάποιο, τη στιγμή
που (ο) Κανένας δεν έκανε αυτό που θα μπορούσε να είχε κάνει (ο) Οποιοσδήποτε. (Ελεύθερη μετάφραση από ανάρτηση
της Janet Mesh, Ανώτατης Εκτελεστικής Συμβούλου της Aimtal, ψηφιακής εταιρείας μάρκετινγκ).
Η προσέγγιση «δεν είναι δική μου δουλειά»
Η προσέγγιση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή της
αδιαφορίας ενός υπαλλήλου για κάτι που δεν πρέπει να
συμβαίνει ή της άρνησής του για προσφορά βοήθειας σε
κάποιο συνάδελφο, απλώς και μόνο γιατί αυτό που ζήτησε
ο συνάδελφος δεν ήταν μέρος των καθηκόντων του πρώτου
υπαλλήλου. Η προσέγγιση αυτή είναι ένας από τους πέντε συχνότερους λόγους μη ανέλιξης σε οργανισμούς
των ΗΠΑ, αφού έρευνες έδειξαν ότι 97% των υπαλλήλων
παρουσίασαν τέτοια συμπεριφορά, τουλάχιστον μια φορά
κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Εταιρική κουλτούρα
Μια βασική πρόνοια της εταιρικής κουλτούρας πετυχημένων
οργανισμών είναι ότι όταν οι υπάλληλοι εντοπίζουν κάτι
χαλασμένο (π.χ. ξεκόλλησε ένα μαρμαράκι στην είσοδο) ή
κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει (π.χ. ξεχείλισε μια
γλάστρα), πρέπει αμέσως να ενημερώνουν το αρμόδιο
τμήμα, ή, αν είναι κάτι εύκολο, να το αντιμετωπίζουν
οι υπάλληλοι που το παρατηρούν. Δεν πρέπει ποτέ οι
υπάλληλοι να θεωρούν ότι κάποιος άλλος θα αναφέρει/
αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Παραλαβή τιμητικής ράβδου από τον τότε Αρχηγό της Εθνικής
Φρουράς Αντ/γο Ηλία Πρόκο (Μάιος 1966)

Παραλαβή επαμειβόμενου κυπέλλου από τον τότε Υπουργό
Εσωτερικών Επαμεινώνδα Κωμοδρόμο (Οκτ. 1970)
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Οι λόγοι της προσέγγισης «δεν είναι δική μου δουλειά»
• Δεν με αφορά
Το αίσθημα αυτό επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό
υπαλλήλων. Έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ πριν μερικά
χρόνια έδειξαν ότι μόνο 31,5% των υπαλλήλων είναι
αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Οι υπόλοιποι θεωρούν την
εργασία τους αγγαρεία και όχι λειτούργημα και κανονικά
έπρεπε να είχαν ζητήσει αλλαγή καθηκόντων ή μετάθεση σε
άλλο τμήμα. Όταν ένας υπάλληλος δεν είναι ικανοποιημένος
από τη δουλειά που κάνει, είναι φυσικό να αισθάνεται ότι
όλα είναι δουλειά κάποιου άλλου.
• Βαρυφορτωμένοι υπάλληλοι
Υπάλληλοι που αισθάνονται βαρυφορτωμένοι συνήθως
ξεσπούν πάνω στους συναδέλφους τους, όταν αυτοί
ζητήσουν τη βοήθειά τους. Τούτο συμβαίνει γιατί οι πρώτοι
αισθάνονται ότι έχουν φτάσει στα όριά τους και δεν
μπορούν να αφιερώσουν ούτε ένα λεπτό για να βοηθήσουν
κάποιον άλλο. Το συναίσθημα αυτό επηρεάζει σχεδόν τους
μισούς υπαλλήλους. Όταν ένας υπάλληλος διακατέχεται
από το συναίσθημα του κορεσμού, πιστεύει ότι δεν τον
αφορά οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα
δικά του, στενά, καθήκοντα.
• Ασάφεια ευθυνών και καθηκόντων
Όταν τα καθήκοντα και οι ευθύνες των υπαλλήλων (και
της ομάδας στην οποία ανήκουν) δεν είναι σαφή ή είναι
διφορούμενα, αυτό επηρεάζει τη μεταξύ τους συνεργασία
και, κατ’ επέκταση, την παραγωγικότητα του οργανισμού.
Αντίθετα όταν τα καθήκοντα και οι ευθύνες των υπαλλήλων
καθορίζονται με σαφήνεια και διαφάνεια, τότε γίνονται
πλήρως κατανοητά από όλους και είναι πιο εύκολο οι
υπάλληλοι να διαθέτουν λίγο από τον χρόνο τους για να
βοηθούν τους συναδέλφους τους, αφού και από τη δική τους
(των συναδέλφων) συνεισφορά εξαρτάται η διεκπεραίωση
του έργου της ομάδας.
Πώς ερμηνεύουν οι άλλοι υπάλληλοι την προσέγγιση
«δεν είναι δική μου δουλειά»:
Αποτέλεσμα της πιο πάνω προσέγγισης είναι ότι, από τη
στιγμή που ένας υπάλληλος δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,
πέραν των καθηκόντων του, οι άλλοι υπάλληλοι να τον
χαρακτηρίζουν, τουλάχιστο, ως μη ικανό.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου
Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται πιο συχνά σε
οργανισμούς στους οποίους δεν ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία η συνεργασία και η διαφάνεια. Αν το κάθε
τμήμα του οργανισμού εργάζεται πίσω από κλειστές
πόρτες, με πλήρη μυστικότητα, πιθανόν αυτός να είναι
ο λόγος που επικρατεί το «δεν είναι δική μου δουλειά».
Αντίθετα, η πρωτοβουλία και η διαφάνεια καταπολεμούν
τη μυστικοπάθεια μεταξύ των διάφορων τμημάτων, η
οποία επηρεάζει τη συνεργασία και το αίσθημα ευθύνης.
Π.χ. ένας πωλητής, που βλέπει ένα ορθογραφικό λάθος
σε μια διαφήμιση του οργανισμού, πρέπει να έχει το
δικαίωμα (και την υποχρέωση) να το αναφέρει στο αρμόδιο
τμήμα (Μάρκετινγκ), χωρίς ο πωλητής να φοβάται ότι
θα παρεξηγηθεί ότι επεμβαίνει στα καθήκοντα κάποιου
άλλου. Χαρακτηριστικό στην προκειμένη περίπτωση είναι
το σύνθημα του Facebook: «Τίποτα στο Facebook είναι
πρόβλημα κάποιου άλλου».
Ένας άλλος καλός τρόπος αντιμετώπισης του
φαινομένου αυτού είναι η ενδυνάμωση των
υπαλλήλων. Ενδυνάμωση σημαίνει την παροχή
στους υπαλλήλους από τον διευθυντή τους,
μεγαλύτερης εξουσίας στον τρόπο διεκπεραίωσης
των καθηκόντων τους. Με την ενδυνάμωση, οι
υπάλληλοι αισθάνονται ότι ο οργανισμός τούς
εμπιστεύεται και ότι η προσφορά τους είναι
σημαντική και αναγνωρίζεται.
Επίλογος
Στα 44 χρόνια που εργάστηκα, πέρασα από πολλούς
καλούς διευθυντές και αρκετούς καλούς ηγέτες. Δύο από
τους ηγέτες αυτούς (ίσως οι καλύτεροι), σε δύο διαφορετικές
δουλειές, όταν έβλεπαν ένα κλιπ ή ένα λαστιχάκι στο πάτωμα έσκυβαν και το μάζευαν. Ήταν δουλειά τους; Ασφαλώς
όχι. Το έκαναν για σκοπούς οικονομίας; Ασφαλώς όχι. Το
έκαναν γιατί διαφωνούσαν με την προσέγγιση «δεν είναι
δική μου δουλειά»…

Υ.Γ. Δυστυχώς με έχουν εμβολιάσει με τον τρόπο
σκέψης τους και συνεχώς αγχώνομαι να διορθώσω
όλα τα κακώς έχοντα.

*Ο Δημήτρης Εργατούδης είναι αφυπηρετήσας
(2006) Ανώτερος Διευθυντής της Λαϊκής Τράπεζας
και fellow του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου.
Με φοιτητές και στελέχη της Αστυνομικής Ακαδημίας (Δεκ. 2002)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Της Α/Αστ.1225 Χριστιάνας Στεφανίδου
Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ: Ειδικοί Ουλαμοί Μοτοσικλετιστών (ΕΟΜΟ)
Είναι οι αστυνομικοί με τα μαύρα που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο με τη μηχανή τους για να προσφέρουν
τη βοήθειά τους, όταν και εφόσον χρειαστεί. Κινούνται σε όλα τα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και όπου
αλλού κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους.

Π

ροτεραιότητα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου είναι η πρόληψη και η καταστολή των οδικών τροχαίων
συγκρούσεων, ο έλεγχος της τροχαίας κίνησης, αλλά και ο εντοπισμός και η καταγγελία των παραβατών της
Τροχαίας. Επιπρόσθετα, παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στους διερχόμενους οδηγούς. Ο λόγος για τον
Ειδικό Ουλαμό Μοτοσικλετιστών (Ε.Ο.Μ.Ο.).

Σύσταση του Ουλαμού
Ο Ουλαμός, ο οποίος υπάγεται στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, συγκροτήθηκε το 1997, λόγω της αναγκαιότητας που
προέκυψε με την έξαρση των σοβαρών και θανατηφόρων
τροχαίων δυστυχημάτων και για αποτελεσματικότερη
αστυνόμευση των αυτοκινητόδρομων, αλλά και ολόκληρου
του οδικού δικτύου και την αντιμετώπιση του τροχαίου
προβλήματος.
Κύριος στόχος της σύστασης του Ουλαμού ήταν να υπάρχει μια ταχυκίνητη και ευέλικτη αστυνομική ομάδα, έτοιμη
να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα μπορούσαν να
παρουσιαστούν, ανά πάσα στιγμή, στο οδικό δίκτυο.
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Αποστολή
Κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, τα μέλη του Ουλαμού δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις εκείνες
που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην πρόκληση των
θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.
Επίσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνοδείες
επισήμων προσώπων, με σκοπό την ασφαλή διακίνησή
τους κατά την παραμονή τους στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, εκτελούν διάφορες συνοδείες για σκοπούς
ασφάλειας και τροχαίων διευθετήσεων και προβαίνουν
σε συλλήψεις καταζητούμενων προσώπων, εκεί και όπου
χρειάζεται.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Κύρια κριτήρια επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού
του Ουλαμού
Κύρια κριτήρια επιλογής των μελών που στελεχώνουν τον
Ουλαμό είναι το ήθος, το θάρρος, ο ακέραιος χαρακτήρας,
η επαγγελματική κατάρτιση, η αποφασιστικότητα, καθώς
και η ικανότητα οδήγησης μοτοσικλέτας, κριτήρια που και
σήμερα εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση επιλογής
ενός δικυκλιστή. Η ικανότητα οδήγησης είναι και το σπουδαιότερο, καθώς όταν κρίνεται σκόπιμο κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των καθηκόντων του μπορεί να αναπτύξει
μεγάλες ταχύτητες και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
Τα μέλη του Ουλαμού εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους λόγω
της φύσης του επαγγέλματος τους, αλλά και στις άσχημες
καιρικές συνθήκες, όπως σε έντονες βροχοπτώσεις και
υψηλές θερμοκρασίες.
Εκπαίδευση
Τα μέλη του Ουλαμού κάθε χρόνο εκπαιδεύονται στη Λέσχη
Μοτοσικλετιστών Λευκωσίας «Λήδρα» σε συνεργασία με τη
Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας Riding School.
Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική
άσκηση στην οδική συμπεριφορά σε όλο το φάσμα των
ηλικιών. Τα μέλη του Ουλαμού αποκτούν οδηγική ικανότητα
με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων των χρηστών του
δρόμου, αναπτύσσοντας παράλληλα μεθόδους βελτίωσης
της οδηγικής τους συμπεριφοράς στο δρόμο. Στόχος είναι η
διαρκής μετεκπαίδευσή τους, ούτως ώστε να βελτιώνεται η
ετοιμότητα και η επίδοσή τους στο οδικό δίκτυο.
Πόσα μέλη αριθμεί σήμερα ο Ουλαμούς
Σήμερα στον Ειδικό Ουλαμό Μοτοσικλετιστών υπηρετούν 15
μέλη, τα οποία υπάγονται στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου
Αστυνομίας. Επίσης, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των
Επαρχιών στελεχώνονται με αντίστοιχα κλιμάκια, με μικρότερο αριθμών μελών, τα οποία εκτελούν καθήκοντα
μοτοσυκλετιστή.

Οι αστυνομικοί-μέλη του ΕΟΜΟ
Ο μοτοσικλετιστής αστυνομικός αντιμετωπίζει όλους τους
κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλοι οι δικυκλιστές στους
δρόμους. Επιπρόσθετα όμως, εκτελεί την πλέον επικίνδυνη
αποστολή, καθόσον δεν χρησιμοποιεί τη μοτοσικλέτα του
για μια απλή μετακίνηση, αναψυχή ή και ψυχαγωγία, αλλά
για επαγγελματικούς σκοπούς και ανά πάσα στιγμή λόγω
των αστυνομικής φύσεως καθηκόντων που εκτελεί, μπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο και η ίδια του η ζωή, και όλα αυτά για
την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.
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Οι επιτυχίες της Αστυνομίας Κύπρου συνεχίστηκαν και αυτό το τετράμηνο
σε όλους τους τομείς της εγκληματικότητας

Ξηλώθηκαν σπείρες διαρρήξεων και κλοπών και άλλων εγκληματικών ενεργειών. Επίσης, νέα γροθιά
κατά των εμπόρων ναρκωτικών έδωσε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) με τις νέες
επιτυχίες που σημείωσε.
Επιμέλεια Λοχ.3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Κλάδος Επικοινωνίας – Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας,
Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης

Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ,
στην επαρχία Αμμοχώστου

Σ
35 κιλά κάνναβης και 300 κιλά βεγγαλικά
κατασχέθηκαν από την ΥΚΑΝ

M

εγάλη επιτυχία σημείωσε ξανά η Υ.ΚΑ.Ν με τον
εντοπισμό 35 κιλών κάνναβης και πέραν των
300 κιλών βεγγαλικών και εκρηκτικών υλών, μετά
από συντονισμένη επιχείρηση στις 18 του περασμένου
Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε
πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Η ποσότητα των ναρκωτικών και μέρος των βεγγαλικών,
εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο ανακόπηκε στη
Λεμεσό, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που έφθασαν
στην Αστυνομία. Συγκεκριμένα εντός του οχήματος
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 35 κιλά κάνναβης και
ποσότητα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, συνολικού
βάρους 200 κιλών περίπου. Ακολούθησε έρευνα σε
αποθήκη στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε
ποσότητα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, βάρους
100 κιλών περίπου. Επίσης σε έρευνα που έγινε σε
άλλη αποθήκη που ανήκει σε ένα εκ των συλληφθέντων,
εντοπίστηκαν τέσσερα κλοπιμαία οχήματα.

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

Συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα για
παράνομη κατοχή 6,5 κιλών κάνναβης

Π

οσότητα 6,5 κιλών κάνναβης κατάσχεσε στις
21 Οκτωβρίου η Αστυνομία στην Πάφο, για την
οποία συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας
30,31,26 και 37 ετών. Το ένα κιλό κάνναβης εντοπίστηκε
στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τα τρία πρόσωπα,
ενώ από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν
προέκυψε μαρτυρία εναντίον 37χρονου, κάτοικου Πάφου.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος ανακόπηκε
από μέλη της ΥΚΑΝ και ακολούθησε έρευνα στην οικία
του. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα σε αποθήκη, της
οποίας υπεύθυνος ήταν ο 37χρονος, όπου εντοπίστηκε και
κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κάνναβης συνολικού
μικτού βάρους 5,5 κιλών περίπου. Στο πλαίσιο διερεύνησης
της υπόθεσης εντοπίστηκε επίσης το χρηματικό ποσό των
6,165 ευρώ.
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ειρά ερευνών σε οικίες και άλλα υποστατικά στην
επαρχία Αμμοχώστου, διενήργησαν στις 13 του
περασμένου Οκτωβρίου μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο
συντονισμένης επιχείρησης. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε
ποσότητα ναρκωτικών, σύνεργα καλλιέργειας ναρκωτικών
και χρηματικά ποσά, ενώ συνελήφθησαν δύο πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των €5,500, αριθμός επιταγών συνολικής
αξίας €33,000, μια ζυγαριά ακριβείας, τέσσερις κροτίδες
και ποσότητα κάνναβης, βάρους 270 γραμμαρίων
περίπου. Ακολούθησε έρευνα σε αποθήκη, σε χωριό της
επαρχίας Αμμοχώστου, όπου εντοπίστηκαν σύνεργα που
χρησιμοποιούνται για αποξήρανση κάνναβης, καθώς και
ποσότητα κάνναβης βάρους 30 γραμμαρίων περίπου.

Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης,
βάρους 6 κιλών

Σ

την κατάσχεση έξι κιλών κάνναβης και στη σύλληψη
δύο προσώπων, ηλικίας 34 και 35 ετών, προχώρησε
στις 2 του περασμένου Οκτωβρίου η Αστυνομία, μετά
από πληροφορία και συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ.
Τους 34χρονο και 35χρονο εντόπισαν τα μέλη της Υπηρεσίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λάρνακας, όπου
κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, χωρίς
πινακίδες εγγραφής. Όταν ανακόπηκαν εντοπίστηκε στην
κατοχή τους, πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού
μεικτού βάρους έξι κιλών. Στις 20 του περασμένου Νοεμβρίου, το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου καταδίκασε σε
ποινές φυλάκισης 5,5 ετών, τα πιο πάνω πρόσωπα, αφού
τα βρήκε ένοχα στις κατηγορίες της παράνομης κατοχής
ναρκωτικών και παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό
την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Εξιχνιάσθηκε μεγάλος αριθμός διαρρήξεων και
κλοπών στη Λευκωσία

Η
Πιστόλια, ναρκωτικά και χρήματα κατάσχεσε
μετά από συντονισμένη επιχείρηση η Αστυνομία

Π

ιστόλια, ναρκωτικά και μεγάλο χρηματικό ποσό,
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στις 10 Οκτωβρίου
2020 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο συντονισμένης
επιχείρησης κατά την οποία συνελήφθησαν και τέθηκαν
υπό κράτηση δύο πρόσωπα, ηλικίας 42 και 43 ετών.
Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη
της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα σε οικία, όπου
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και αριθμός
φυσιγγίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους τριών γραμμαρίων,
ποσότητα κάνναβης βάρους 60 γραμμαρίων και χρηματικό
ποσό, ύψους €45,808.
Στην όλη επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της ΥΚΑΝ, του
ΤΑΕ Λευκωσίας, του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού,
του ΟΠΕ Λευκωσίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λευκωσίας.

Εξιχνιάστηκε μεγάλος αριθμός υποθέσεων
διαρρήξεων και κλοπών

Σ

τη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησαν μέλη του
ΤΑΕ Λευκωσίας τον περασμένο Αύγουστο, σχετικά
με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών
και παράνομης κατοχής περιουσίας. Στην κατοχή τους,
εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων αντικειμένων.
Συγκεκριμένα, μετά από συλλογή και αξιολόγηση σχετικών
πληροφοριών, μέλη του Κλιμακίου Διαρρήξεων του ΤΑΕ,
σε συνεργασία με μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα
Χωρίου Νήσου, πραγματοποίησαν στις 13 Αυγούστου 2020,
συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία διεξήχθησαν
τέσσερις έρευνες σε οικίες και υποστατικά, που βρίσκονται
σε τρία χωριά της επαρχίας Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια
των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός οικοδομικών και άλλων ηλεκτρικών εργαλείων,
τηλεοράσεις, κλιματιστικά και μια μοτοσικλέτα, τα οποία
φαίνεται να ήταν κλοπιμαία.

Αστυνομία εξιχνίασε μεγάλο αριθμό υποθέσεων
διαρρήξεων και κλοπών στη Λευκωσία μετά από τη
σύλληψη τεσσάρων προσώπων που φαίνονται να
σχετίζονται με τις εν λόγω διαρρήξεις.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο διερεύνησης 18 υποθέσεων
διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ 3 και 18
Νοεμβρίου 2020, στη Λευκωσία, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας,
διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη των δραστών.
Μετά από αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού, εντοπίστηκαν
και συνελήφθηκαν 7 πρόσωπα για διευκόλυνση των
ανακρίσεων.

Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων
καπνικών προϊόντων

Μ

εγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών
προϊόντων και χρηματικά ποσά, εντοπίστηκαν στις
5 Οκτωβρίου 2020 στην κατοχή 61χρονου, ο οποίος
συνελήφθη στη Λεμεσό.
Σε έρευνα που έγινε στο όχημα του 61χρονου, εντοπίστηκαν
και κατασχέθηκαν ποσότητα βιομηχανοποιημένου καπνού
βάρους 12 κιλών περίπου, τέσσερις κούτες τσιγάρα, τα
χρηματικά ποσά των €9,260 και 4,975 τουρκικών λιρών
και εφτά τραπεζικές επιταγές για το συνολικό ποσό των
€59,250.

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

Προς εξιχνίαση επτά υποθέσεις διαρρήξεων και
κλοπών στην επαρχία Λεμεσού - Συνελήφθη
36χρονος

Κ

οντά στην πλήρη εξιχνίαση τουλάχιστον εφτά
υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου του 2019 και Ιουνίου
του 2020, στην επαρχία Λεμεσού, βρέθηκε η Αστυνομία,
μετά τη σύλληψη 36χρονου στο τέλος του περασμένου
Ιουλίου. Ο 36χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε
δικαστικό ένταλμα σύλληψης, εντοπίστηκε και συνελήφθη
από περί-πολο του ΟΠΕ Λεμεσού, σε δρόμο στη Λεμεσό.
Οι υποθέσεις αυτές αφορούν διαρρήξεις κατοικιών και
άλλων υποστατικών κατά τις οποίες κλάπηκε περιουσία
συνολικής αξίας πέραν των €80,000, δύο αυτοκίνητα και
ένα μοτοποδήλατο.
Τεύχος 3/2020
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της δύναμης, με οδηγίες
του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου.
Το γενικό μήνυμα που επιλέγηκε και καθόρισε την όλη
διαδικασία σχεδιασμού «Για μια πιο ασφαλή κοινωνία»
υπογραμμίζει τους στόχους και το λόγο ύπαρξης της
Αστυνομίας Κύπρου. Τη δημιουργία και τη διαφύλαξη ενός
περιβάλλοντος ασφάλειας για ολόκληρη την κοινωνία.

Από Γραφείο Τύπου Αστυνομίας...
σε Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων
Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης

Α

πό την 1η Νοεμβρίου, 2020, το Γραφείο Τύπου
της Αστυνομίας μετονομάστηκε σε Υποδιεύθυνση
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής
Ευθύνης. Η Υποδιεύθυνση είναι χωρισμένη σε δύο
κλάδους, τον Κλάδο Επικοινωνίας και τον Κλάδο Δημοσίων
Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης και αποτελεί την
κορωνίδα των εκσυγχρονιστικών και μεταρρυθμιστικών
μέτρων που προωθεί ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος
Παπαθεοδώρου στο συγκεκριμένο τομέα. Κύρια αποστολή της Υποδιεύθυνσης είναι η αναβαθμισμένη παροχή πληροφοριών στην κοινωνία, η διατήρηση της
καλλιέργειας του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ της
Δύναμης και των πολιτών και η προβολή του έργου της
Αστυνομίας.
Τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία στελεχώνουν την
Υποδιεύθυνση έχουν λάβει σαφείς εντολές για πλήρη
διαφάνεια, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού
και άμεση εξυπηρέτηση των Μέσων Ενημέρωσης και των
λειτουργών του Τύπου. Στην Υποδιεύθυνση εντάχθηκαν
οι αστυνομικοί που στελέχωναν το Γραφείο Τύπου,
μεταξύ των οποίων οι δύο γυναίκες λοχίες που ανέλαβαν
καθήκοντα στο τμήμα και εργάζονται εναλλάξ, για
καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τα ΜΜΕ.
Η Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και
Κοινωνικής Ευθύνης της Αστυνομίας Κύπρου διευθύνεται
από τον Διευθυντή Υποδιεύθυνσης, τον σημερινό
Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Χρίστο Ανδρέου.

Αλλαγή οπτικής ταυτότητας της Αστυνομίας «Για μια πιο ασφαλή κοινωνία»

E

πίσης, από την 1η Νοεμβρίου, 2020 η Αστυνομία
Κύπρου άλλαξε και τον τρόπο προβολής της,
συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής,
εκσυγχρονίζοντας την οπτική της ταυτότητα.
Με τις αλλαγές αυτές, δόθηκε μια ενιαία όψη τόσο
στις έντυπες, όσο και στις ηλεκτρονικές μορφές
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από την Αστυνομία,
όπως επιστολόχαρτα, κάρτες, οθόνες ηλεκτρονικών
υπολογιστών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η νέα οπτική ταυτότητα της Αστυνομίας προέκυψε μέσα
από εκτεταμένη έρευνα και σχεδιαστική μελέτη που
εκπονήθηκε, από το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων,
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Εκπαιδεύσεις μελών της Αστυνομίας με θέμα
«Rape and Sexual Assault Training»

Μ

ε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανακριτών και
των πρώτων ανταποκριτών στον τρόπο χειρισμού και
διερεύνηση αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης
και βιασμού, η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με
την Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, πραγματοποίησε δύο
προγράμματα εκπαίδευσης των μελών της, με θέμα «Rape
and Sexual Assault Training», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής.
Η πρώτη εκπαίδευση, η οποία ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου,
2020 και διήρκησε τέσσερις ημέρες, απευθυνόταν σε
ανακριτές της Αστυνομίας, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα
εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 26-27 Οκτωβρίου, 2020, απευθυνόταν στους πρώτους ανταποκριτές περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης
και βιασμού.
Οι δύο εκπαιδεύσεις έγιναν από μέλη του Κέντρου Χειρισμού
Κρίσεων σε θέματα βιασμών της Γλασκώβης (Glasgow &
Clyde Rape Crisis Center) και καθένα από τα προγράμματα
παρακολούθησαν 25 μέλη της Αστυνομίας, προερχόμενα
από τα Επαρχιακά ΤΑΕ, Αστυνομικούς Σταθμούς, το
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και
Κακοποίησης Ανηλίκων και το Γραφείο Καταπολέμησης
Εμπορίας Προσώπων. Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα
παρακολούθησαν επίσης ένα μέλος της Αστυνομικής
Ακαδημίας ούτως ώστε να εκπαιδεύσει στο μέλλον και
άλλα μέλη της Αστυνομίας, καθώς επίσης και ένα μέλος των
Βρετανικών Βάσεων.

Θεσμική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός
της Αστυνομίας Κύπρου βάσει μελέτης
εμπειρογνωμοσύνης από Κοινοπραξία Διεθνών
Συμβουλευτικών Οίκων

Γ

ια πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η Αστυνομία Κύπρου προχωρεί στη
θεσμι-κή αναδιάρθρωση της, με σκοπό την ενίσχυση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

των δυνατοτήτων του Σώματος, ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις υφιστάμενες, αλλά και σε μεσοπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις των πολιτών και της
κοινωνίας. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, η Αστυνομία
προχωρεί στον σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονου
μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας
που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στον σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονου
πλαισίου διαχείρισης μάθησης και ανάπτυξης για την
επαρκή εκπαίδευση των μελών της και στον σχεδιασμό και
εφαρμογή σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού.
Με την υπογραφή των δύο πρώτων συμβολαίων με την
Κοινοπραξία Ernst & Young Cyprus Ltd και Droma Ltd,
σηματοδοτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου,2020 η έναρξη του
ιδιαίτερα σημαντικού αυτού έργου. Η ανάληψη από την εν
λόγω Κοινοπραξία Συμβουλευτικών Οίκων, του έργου που
καθορίζεται στα δύο συμβόλαια, κατακυρώθηκε μετά από
την προκήρυξη δύο αντίστοιχων διαγωνισμών

Παραδόθηκαν στην Αστυνομία τα νέα κτήρια της
ΑΔΕ Μόρφου

Σ

τη διάθεση της Αστυνομίας, βρέθηκαν από την 1η
Ιουλίου, 2020 τα νέα κτήρια, που στέγασαν την
Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου, στην Ευρύχου.
Τα νέα κτήρια, παραδόθηκαν, κατά τη διάρκεια σεμνής
τελετής, στον Αστυνομικό Διευθυντή Μόρφου, Αστυνόμο Ά
Ιωάννη Μαυρόχαννα, από τον εργολάβο του έργου. Στα νέα
κτήρια της ΑΔΕ Μόρφου, μεταστεγάστηκαν όλα τα Τμήματα
και Γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης, καθώς και ο
Αστυνομικός Σταθμός Ευρύχου.
Η ανέγερση των νέων αυτών κτηρίων, εντάσσεται στο
πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων τα
νέα κτήρια διαθέτουν σύγχρονα κρατητήρια, που συνάδουν
με τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από διεθνείς και
εθνικούς Οργανισμούς, σε σχέση με την προστασία των
δικαιωμάτων των κρατουμένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φυσική έδρα της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Μόρφου, είναι η κατεχόμενη κωμόπολη της
Μόρφου. Ωστόσο, λόγω της τουρκικής κατοχής, από το
1974 στεγάζεται προσωρινά στην Ευρύχου. Τα κτήρια
στα οποία στεγαζόταν η ΑΔΕ Μόρφου, παραχωρήθηκαν
στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και στο Κοινοτικό Συμβούλιο
Ευρύχου, για αξιοποίηση.

Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης της ΥΚΑΝ:

Μίλα σε κάποιον που ξέρει... Ζήτα Βοήθεια - Τηλεφωνική
Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας 1498
ο φαινόμενο των ναρκωτικών, λόγω των πολλών και
σοβαρών επιπτώσεων που έχει για την κοινωνία, αλλά
και για το ίδιο το άτομο, αποτελεί για την Αστυνομία
θέμα άμεσης και διαρκούς προτεραιότητας.
Βασικότερο πεδίο δράσης της Αστυνομίας, είναι η
καταστολή, η σύλληψη και η προσαγωγή των εμπόρων και
των διακινητών ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η καταστολή της
διακίνησης των ναρκωτικών ενεργεί βέβαια και ως μέτρο
πρόληψης, ωστόσο από μόνα τους τέτοια κατασταλτικά
μέτρα ποτέ δεν είναι επαρκή.
Το φαινόμενο των ναρκωτικών ορίζεται από την Πολιτεία
ως θέμα Δημόσιας Υγείας και η αντιμετώπιση του απαιτεί
μία ανθρωπιστική προσέγγιση. Είναι στο πλαίσιο αυτής
της ανθρωπιστικής προσέγγισης που η Αστυνομία, πέραν
της πρόληψης με δράσεις ενημέρωσης των διαφόρων
κοινωνικών συνόλων, εφαρμόζει, μέσω της Υπηρεσίας
Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), το θεσμό του
Λειτουργού Κοινωνικής Παρέμβασης.
Μέσω του θεσμού αυτού, οι Λειτουργοί Κοινωνικής
Παρέμβασης, του Γραφείου Πρόληψης της ΥΚΑΝ, παρέχουν
συμβουλευτική στήριξη σε άτομα που ζητούν οικειοθελώς
βοήθεια από την Αστυνομία. Απώτερος σκοπός είναι η
παραπομπή τους σε εξειδικευμένα Κέντρα για θεραπεία
απεξάρτησης και ψυχολογική στήριξη.
Με τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης της ΥΚΑΝ
μπορεί να επικοινωνήσει ο οποιοσδήποτε αισθάνεται ότι
χρειάζεται βοήθεια ή και συμβουλές σχετικά με ζητήματα
ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών. Για επικοινωνία με
τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης και πρόσβαση
στη βοήθεια που παρέχουν, λειτουργεί σε 24ωρη βάση η
τηλεφωνική ανοικτή Γραμμή Βοήθειας 1498.
Τα τελευταία χρόνια πέραν των 1700 ατόμων έχουν
αποταθεί στους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης της
ΥΚΑΝ, για βοήθεια και περισσότερα από 1450 άτομα έχουν
παραπεμφθεί σε εξειδικευμένα θεραπευτικά Κέντρα.
Θεσμικά, το πρόγραμμα Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με την υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με άλλους κρατικούς και μη
κερδοσκοπικούς φορείς, ενώ λειτουργεί κάτω από την
ομπρέλα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.
Τα ναρκωτικά δεν αποτελούν τη λύση σε οποιοδήποτε
πρόβλημα, αλλά αντιθέτως, είναι η αρχή για τη δημιουργία
πολλών αδιεξόδων με καταστροφικές συνέπειες.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ολιστική προσέγγιση του
προβλήματος των εξαρτησιογόνων ουσιών έχει ως στόχο
την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μίας στάσης ζωής χωρίς
εξαρτήσεις, η οποία να σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του.
Συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε
όλοι. Να συμβάλουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο στην
ανάπτυξη μίας υγιούς κοινωνίας, μακριά από τα ναρκωτικά.
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Επαναλειτούργησε ο Υποσταθμός της οδού Λήδρας

A

πό τις 11 Ιανουαρίου, 2021 επαναλειτούργησε
ο Υποσταθμός της οδού Λήδρας, πλησίον του
οδοφράγματος Λήδρας.
Τα μέλη της Αστυνομίας που στελεχώνουν τον Υποσταθμό
δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της πρόληψης
εγκλημάτων, καθώς και του ελέγχου εφαρμογής του Περί
Λοιμοκάθαρσης Νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και
με στόχο την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών, τα μέλη του Υποσταθμού διενεργούν περιπολίες
στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας, ιδιαίτερα στις
οδούς Λήδρας, Ονασαγόρου, Ρηγαίνης και Τρικούπη και
στις πλατείες Σολωμού και Ελευθερίας, καθώς και στην
περιμετρική περιοχή.
Σημειώνεται ότι, τα μέλη του Υποσταθμού δεν διερευνούν
ποινικές υποθέσεις, αλλά σε περίπτωση που πολίτες
επιθυμούν να υποβάλουν κάποιο παράπονο ή καταγγελία
ενημερώνεται ανάλογα ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός
Λευκωσίας ή το Τ.Α.Ε. Λευκωσίας.
Ο Υποσταθμός υπάγεται διοικητικά στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και λειτουργεί επί 24ωρου
βάσεως.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας σε κλήση συναγερμού οικίας
Αξιότιμοι κύριοι,
Στις 11 Οκτωβρίου, 2020 ενεργοποιήθηκε για κάποιο λόγο ο συναγερμός του σπιτιού μας.
Ειδοποίησα άμεσα την Αστυνομία και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας. Τέτοια
συμβάντα συμβάλλουν στην εκτίμηση του κοινού προς την Αστυνομία μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε στους αστυνομικούς Θεόδωρο Κωστόπουλο με αριθμό αστυνομικού
4945 και στην αστυνομικό Μαρία Χριστοδούλου με αριθμό 5319 για την άμεση αντίδραση και ευγένεια που
επέδειξαν.
Σας ευχαριστούμε,
Ανδρέας και Φωτεινή Αντωνιάδη

Ευχαριστήρια επιστολή σε μέλος της Αστυνομίας για την άψογη συμπεριφορά του και τον
άκρως επαγγελματικό τρόπο χειρισμού υπόθεσης
Στις 30 Οκτωβρίου, 2020 στις 12.50 επισκέφθηκα το Τμήμα Τροχαίας Πάφου για ένα προσωπικό ζήτημα και
συγκεκριμένα για μια αναφορά που αφορούσε τη μη συγκατάθεσή μου για χρήση ενός αυτοκινήτου που είμαι η
εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια.
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να αναφέρω την εξαιρετική συμπεριφορά και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του
Αστ.3604, που είχε για το όλο θέμα, εκπροσωπώντας επάξια την θέση του και την Αστυνομία.
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βάσσου
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