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Η ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΑ&Μ.

Ο θεσμός του
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καθοριστικά
στη μείωση
του εγκλήματος

Φιλαρμονική,

το στολίδι της

Αστυνομίας

Κύπρου





Αγαπητοί αναγνώστες,
το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας έστειλε
ξανά το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης της Ζωής επί του Θα-
νάτου συμβολίζοντας την Ανάσταση της δικής μας ταπει-
νής υπόστασης, την πίστη και τη θέληση.

Η θυσία του Θεανθρώπου αναβιώνεται μέσα από τις θρη-
σκευτικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα που τηρούνται
σε διάφορες περιοχές της Κύπρου κατά τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Δυστυχώς, σε αυτά συγκαταλέγονται και κάποιες
άκρως επικίνδυνες συνήθειες, όπως είναι το άναμμα της
λαμπρατζιάς και η χρήση κροτίδων. Σχετικά με τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν από τη χρήση κροτίδων μίλησε στα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ το μέλος του Κλάδου Πυροτε-
χνουργών της ΜΜΑΔ Οδυσσέας Παπαδόπουλος.

Ένα άλλο επίκαιρο θέμα που απασχόλησε τα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ είναι η παράτυπη μετανάστευση και οι άνθρωποι
οι οποίοι, χωρίς να γνωρίζουν μέρες γιορτής και χαράς,
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους κατά
κύματα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, σε ένα επικίν-
δυνο ταξίδι δια θαλάσσης. Το νησί μας συγκαταλέγεται
στους προορισμούς τους. Μέσα από σχετικό άρθρο του ο
τέως Υπεύθυνος του Γραφείου Επιχειρήσεων Αρχηγείου
ΥΑ&Μ, Ανώτερος Υπαστυνόμος Στέφανος Τερεζόπουλος
και Υποδιευθυντής της ΔΕΕ&ΔΑΣ μίλησε για τον Γολγοθά
των προσφύγων καθώς και για το έργο και τη συμβολή της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στον εντοπι-
σμό και τη σύλληψη των διακινητών. 

Επίσης, η μείωση του εγκλήματος είναι θέμα που απασχο-
λεί διαρκώς την Αστυνομία. Σχετική έρευνα, η οποία έγινε
για λογαριασμό της Αστυνομίας Κύπρου, κατέδειξε ότι η
συμβολή του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς ήταν
καθοριστική στη μείωση του σοβαρού εγκλήματος και των
μικροαδικημάτων σε μια τριετία (2014-2016). Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας παρουσιάζονται σε σχετικό άρθρο.

Παράλληλα, η Αστυνομία σημείωσε ξανά μεγάλες επιτυ-
χίες στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας και δια-
κίνησης ναρκωτικών και στην εξάρθρωση εγκληματικών
ομάδων που δρούσαν στο νησί μας, χάρη στη σωστή και
μεθοδική δράση των μελών της, τα οποία συνεχώς εκπαι-
δεύονται. Η συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές επιχειρήσεις,
ασκήσεις και εκπαιδεύσεις θέτει τα μέλη της Αστυνομίας
σε διαρκή ετοιμότητα. Σε επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας
συμμετείχε και η Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας, η
οποία υπενθυμίζουμε ότι συνέβαλε τα μέγιστα στην κατά-
σβεση της μεγάλης πυρκαγιά στη Σολέα τον Ιούνιο 2016. 

Τέλος, οι φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές δράσεις της
Αστυνομίας για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής συνεχίστηκαν στο
πλαίσιο της διαρκούς προσφοράς προς την κοινωνία και
τον άνθρωπο.
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Το Πάσχα αποτελεί τη σπουδαιότερη και πνευματικότερη
γιορτή της Χριστιανοσύνης. Ο Γολγοθάς, η Σταύρωση και η
Ανάσταση έρχονται να μας θυμίσουν την υπέρτατη θυσία
του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο και τη νίκη της Ζωής επί
του Θανάτου. 

Στην Κύπρο, κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τηρούνται οι θρη-
σκευτικές παραδόσεις και οι τοπικές συνήθειες με διάφορα
ήθη και έθιμα. 

Τις ημέρες πριν από το Πάσχα οι νοικοκυρές ετοιμάζουν τα
πασχαλινά τους εδέσματα με κυριότερο τις περίφημες φλα-
ούνες και τα παξιμάδια, όπως είναι τα αρκατένα, σε χωριά
της επαρχίας Λεμεσού, την Πάχνα, το Βουνί και το Κοιλάνι,
ενώ σε μερικά χωριά της επαρχίας Πάφου ζυμώνονται κου-
λούρια με βάση το γάλα και ζάχαρη που ονομάζονται «γα-
λένα» και οι περίφημες «πασκιές» που η γέμισή τους αποτε-
λείται από τηγανισμένα κομμάτια κρέατος.

Μεγάλη Πέμπτη
Η Μεγάλη Πέμπτη ονομάζεται και «Κότσινη Πέφτη» στην
Κύπρο, αφού τη μέρα αυτή οι νοικοκυρές βάφουν τα αυγά
κόκκινα κατά την παράδοση από το αίμα του Χριστού που
έσταζε από το πρόσωπό του όταν του φόρεσαν το ακάνθινο
στεφάνι. 

Επίσης, στο εικονοστάσι των εκκλησιών όλες οι εικόνες κα-
λύπτονται με μαύρα ρούχα σε ένδειξη πένθους, ενώ σε ένα
τραπέζι στην εκκλησία στήνεται ομοίωμα σταυρού με τον
Χριστό επάνω, και στα δεξιά και αριστερά ομοιώματα του
Αποστόλου Ιωάννη και της μητέρας του Χριστού.

Σύμφωνα με την παράδοση, παλαιότερα οι εκκλησιαζόμενοι
έβαζαν γυάλες με νερό κάτω από το αναλόγιο για να αγια-
στεί την ώρα που ο ιερέας διάβαζε τα δώδεκα Ευαγγέλια. Το

νερό αυτό χρησιμοποιείται για το προζύμι των πασχαλινών
άρτων.

Μεγάλη Παρασκευή
Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί γίνεται το στόλισμα του Επι-
ταφίου από τις κοπέλες της ενορίας που μεταφέρουν λου-
λούδια από τους κήπους τους. Στα ορεινά χωριά της Κύπρου
ο Επιτάφιος συνηθίζεται να στολίζεται με τα αγριολούλουδα
που ονομάζονται μυροφόρες, ως ανάμνηση των Μυροφό-
ρων, και για το γλυκό άρωμά τους. Γύρω στο μεσημέρι ο Επι-
τάφιος είναι έτοιμος, ενώ ψάλλεται ο επιτάφιος θρήνος.
Επίσης, κοπέλες ντυμένες μυροφόρες, ραίνουν το σώμα του
Χριστού με μύρα, αρώματα και άνθη. Το βράδυ γίνεται η
περιφορά του Επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους της
περιοχής. 

Τα λουλούδια του Επιταφίου μοιράζονται από τον ιερέα
στους πιστούς όταν τον προσκυνούν και οι πιστοί τα κρα-
τούν ως θυμίαμα για τους αρρώστους. 

Μεγάλο Σάββατο
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στη διάρκεια της θείας
λειτουργίας και τη στιγμή που ο ιερέας ψάλλει το «Ανάστα ο
Θεός, κρίνων τη γη» σκορπίζονται δάφνες στην εκκλησία,
ενώ οι πιστοί χτυπούν δυνατά τα στασίδια των σκάμνων
τους και τα μαύρα ρούχα που καλύπτουν τις εικόνες
πέφτουν. 

Στα έθιμα ανήκει επίσης το μάζεμα των ξύλων για τη «λαμ-
πρατζιά» που θα γίνει το βράδυ στον περίβολο της εκκλη-
σίας.

Το άγιο μυστήριο κορυφώνεται λίγο πριν από τα μεσάνυκτα
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του Μεγάλου Σαββάτου με το χαρμόσυνο κτύπημα των καμ-
πάνων. Όλοι οι πιστοί εισέρχονται στους Ιερούς Ναούς για
να γιορτάσουν την χαρμόσυνη είδηση της Αναστάσεως του
Κυρίου. Τα μεσάνυχτα ο ιερέας ψάλλει το «Δεύτε λάβετε φως
εκ του ανεσπέρου φωτός» και συγχρόνως εξέρχεται από την
εκκλησία μαζί με τους ψάλτες για τη λιτανεία. Εκεί ο ιερέας
θα πει τον Καλό Λόγο και το Ευαγγέλιο, ενώ όλοι μαζί ψάλ-
λουν το «Χριστός Ανέστη».

Ταυτόχρονα, στο προαύλιο των Ναών είναι αναμμένη η
«Λαμπρατζιά» όπου, σύμφωνα με το έθιμο, καίγεται ο προ-
δότης Ιούδας.

Όταν τελειώσει η λειτουργία, οι Χριστιανοί επιστρέφουν στα
σπίτια τους και τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά, λέγοντας τις
ευχές: «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος» και στο
γιορτινό τραπέζι απλώνονται διάφορα εδέσματα όπως
σούπα αυγολέμονο, τραχανάς και φλαούνες. Το αυγό είναι
«σύμβολο» της ζωής και, στην περίπτωση της Ανάστασης,
συμβολίζει την ανάσταση των νεκρών ενώ το τσούγκρισμα
συμβολίζει την έξοδο της ζωής.

Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί γίνεται ο εσπερινός της Αγά-
πης και οι πιστοί φορώντας τα «καλά» τους ρούχα πηγαίνουν
στην εκκλησία. Μετά τη λιτανεία της εικόνας, μαζεύονται σε
σπίτια όπου ψήνουν το πατροπαράδοτο αρνί στη σούβλα
και διασκεδάζουν οικογενειακώς.

Το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού μικροί και μεγάλοι
διασκεδάζουν με τα παραδοσιακά παιχνίδια της Λαμπρής,
όπως ζίζιρο, τριάππιδκια, σακουλοδρομίες, γαϊδουροδρο-
μίες, αυγοδρομίες, τράβηγμα σχοινιού και άλλα. Τα παιχνίδια
διαρκούν μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.

Δευτέρα του Πάσχα
Την Δευτέρα του Πάσχα στα περισσότερα χωριά πραγματο-
ποιούνται τα «λαμπριάτικα παιχνίδια» στην αυλή της εκκλη-
σίας. Ένα από τα ανταγωνιστικά παιχνίδια της Λαμπρής είναι

το «διτζίμιν» κατά το οποίο οι άντρες δοκιμάζουν τη δύναμή
τους. Σκοπός του παιχνιδιού, η ονομασία του οποίου προέρ-
χεται από το ρήμα «δοκιμάζω», ήταν να σηκώσει ο πιο
δυνατός άντρας μια μεγάλη πέτρα, η οποία εξαιτίας του
σχήματος, του όγκου και του μεγέθους της, δεν είχε εύκολο
πιάσιμο. 

Επίσης, ένα ωραίο παραδοσιακό έθιμο που διατηρείται μέχρι
και σήμερα είναι εκείνο της «σούσας» στον Δήμο Αγίας
Νάπας: ο Δήμος κρεμάει δύο σούσες (κούνιες) πάνω στη συ-
κομουριά γνωστή ως «Τουμπεζιά» στην κεντρική πλατεία του
χωριού και τα παιδιά στριμώχνονται πάνω της τραγουδών-
τας παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το έθιμο που είχαν τη Δευτέρα
της Λαμπρής στο χωριό Κάρμι της επαρχίας Κερύνειας, όπου
η παράδοση καλούσε τις γυναίκες στα καφενεία. Οι σύζυγοι
των καφετζήδων άνοιγαν τα καφενεία, τα οποία λειτουργού-
σαν μόνο για γυναίκες τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ οι άν-

τρες συγκεντρώνονταν στο
παρεκκλήσι της Παναγίας Τρι-
μιθκιώτισσας, κοντά στο
χωριό Τριμίθι, όπου γινόταν
πανηγύρι. 

Τρίτη του Πάσχα
Την Τρίτη της Λαμπρής στα Λειβάδια της Πιτσιλιάς, η παρά-
δοση επέβαλλε την περιφορά από σπίτι σε σπίτι της τοπικής
Αγίας Αρακλειτούν. Επιπλέον, στον Αγρό οι κάτοικοι του χω-
ριού συγκεντρώνονταν τα χαράματα και σχημάτιζαν πομπή
μαζί με τους ιερείς, τα εξαπτέρυγα, την εικόνα της Παναγίας
και άλλα σύμβολα, και πήγαιναν στο ξωκκλήσι της Παναγίας
με την ανατολή του ήλιου, όπου και πραγματοποιούνταν η
θεία λειτουργία. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το έθιμο στο
χωριό Λαγουδερά της επαρχίας Λευκωσίας, όπου η λιτανεία
γίνεται σε ένα ύψωμα κοντά στην Παναγία του Άρακα που
λέγεται Τρουλλίν. 

Σε πολλά άλλα χωριά της Κύπρου πραγματοποιούνται διά-
φορα άλλα ήθη και έθιμα που έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό
κατά τις γιορτινές μέρες του Πάσχα και τη δική τους σημασία
για τους πιστούς.  
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«Αυτό δεν θα συμβεί σε εμένα..»
Μην γίνεις εσύ ο επόμενος!

«Αυτό δεν θα συμβεί σε εμένα..». Έχοντας αυτή την ψευ-
δαίσθηση, όσοι αποπειρώνται να χρησιμοποιήσουν κρο-
τίδες και επικίνδυνα εκρηκτικά αντικείμενα πιστεύουν ότι
δεν θα επηρεαστεί η σωματική τους ακεραιότητα και
ασφάλεια.. μέχρι την επόμενη φορά.. 

Τι κι αν μέχρι σήμερα ήσουν όμως απίστευτα τυχερός; Μια
ανασκόπηση στα στατιστικά δεδομένα δείχνει πόσα άτομα
πίστεψαν ότι δεν θα τους συμβεί κάτι κακό προτού μια
έκρηξη ανατινάξει αυτή τους τη λανθασμένη εντύπωση
και ταυτόχρονα την παλάμη και τα δάκτυλά τους και τους
σημαδέψει μόνιμα για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Γιατί όμως να χρειάζεται τόσος πόνος, δυστυχία, οδύνη και
ταλαιπωρία εφ’ όρου ζωής για γίνει αντιληπτό το αυτο-
νόητο; Γιατί να μετατρέπονται οι μέρες αγάπης και χαράς
σε μέρες οδυρμού και ανείπωτης θλίψης; Γιατί να διαλύον-
ται όνειρα και ζωές μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου;

Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι οι κροτίδες λόγω της
σύστασής τους είναι ένα επικίνδυνο όπλο στα χέρια αυτών
που τις χρησιμοποιούν. Κροτίδα είναι ένα εργοστασιακό ή
αυτοσχέδιο αντικείμενο, το οποίο περιέχει εκρηκτικές
ύλες, οι οποίες κατά την ενεργοποίησή τους παράγουν
θερμοκρασίες πέραν των 350 βαθμών κελσίου και μπο-
ρεί να εκτοξεύσουν θραύσματα (δεκάδες μικρά μυτερά
πυρακτωμένα τεμάχια) από το περίβλημα (πλαστικό, χάρ-
τινο, σιδερένιο) της κροτίδας σε μεγάλες αποστάσεις, με
ταχύτητες μέχρι και 10.000 πόδια το δευτερόλεπτο και
σε χρονικό διάστημα μερικών χιλιοστών του δευτερο-
λέπτου. Οι εν λόγω εκρηκτικές ύλες είναι πολύ ευαίσθητες

και απρόβλεπτες και επηρεάζονται από πολλούς αστάθ-
μητους παράγοντες, όπως η υγρασία, η πρόσμιξη, η ανα-
λογία, το ίδιο το δοχείο και πολλές άλλες μεταβλητές και
παραμέτρους που αφενός μεγιστοποιούν γεωμετρικά τους
ήδη υπάρχοντες κινδύνους και αφετέρου τους κάνουν
«αόρατους» ή τουλάχιστον μη αναγνωρίσιμους από τον
επίδοξο χρήστη ή και κατασκευαστή.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείται ένα εκρηκτικό αντικεί-
μενο οποιασδήποτε μορφής, μεγέθους και είδους, αμέσως
από ενστικτώδη αντίδραση επιβάλλεται (στον χρήστη) να
το απομακρύνει πετώντας το μακριά, ή κρατώντας το σε
απόσταση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Λόγω αλλοίωσης
στο αντικείμενο που δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι ενδέ-
χεται με την παραμικρή θερμότητα (αναπτήρας, σπίρτο,
ακόμα και τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος) να
δημιουργηθεί άμεσα έκρηξη. 

Ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι ελλοχεύουν εάν γίνει προσπά-
θεια αλλοίωσης. Το κακό επέρχεται όταν ενεργοποιείται η
κροτίδα, και τα χέρια, τα μάτια και το σώμα βρίσκονται
εκτεθειμένα σε άμεσο και αναπόφευκτο κίνδυνο, με απο-
τέλεσμα τις τραγικές συνέπειες ακρωτηριασμών, τυφλώ-
σεων και σοβαρών τραυματισμών, ή ακόμη και θανάτων.

Οι κίνδυνοι όμως δεν περιορίζονται μόνο στο άτομο που
χρησιμοποιεί τις κροτίδες, αλλά επεκτείνονται και σε ανυ-
ποψίαστους περαστικούς, παρευρισκόμενους, παιδιά, ή
και ηλικιωμένους οι οποίοι, είτε δεν έχουν εκ των πραγμά-
των αντίληψη του κινδύνου, είτε δεν μπορούν να αντιδρά-
σουν έγκαιρα. 

Η Αστυνομία, στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου έργου της με
γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, διοργανώνει κάθε

Του Λοχ. 1578 Οδυσσέα Παπαδόπουλου
Κλάδος Πυροτεχνουργών, ΜΜΑΔ

Κροτίδες: ένα αιματοβαμμένο έθιμο
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Προσωπική εμπειρία τραυματισμού μαθητή από κροτίδα 

Για προβληματισμό όλων θα ήθελα να αναφέρω μια τραγική ιστορία με θύμα έναν μαθητή Λυκείου στη Λευκωσία, που
μου έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη λόγω της ιδιαιτερότητας και της τραγικότητάς της. Ο εν λόγω μαθητής πέρασε από
μπροστά μου μόλις τελείωσε η διάλεξη και αυτολεξεί μου ανέφερε: «έκανα εκατό κροτίδες και δεν έπαθα τίποτα, γιατί να
σταματήσω;». Αστραπιαία έκανα τη σκέψη «πώς να αντικρούσω και να αντιμετωπίσω αυτό το επιχείρημα της 100% επιτυ-
χίας;». Προσπάθησα και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου να τον κάνω να καταλάβει ότι η «επιτυχία» αυτή μπορεί να
αλλάξει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Από ότι αποδείχθηκε όμως στη συνέχεια, ο συγκεκριμένος μαθητής δεν θέλησε να
κρατήσει τίποτα από όσα είχαν ειπωθεί κατά τη διάλεξη για τις τραγικές συνέπειες της χρήσης κροτίδων. 

Δυστυχώς, θυμάμαι τον εαυτό μου έξι ώρες αργότερα να εξετάζω τραυματισμό από κροτίδα και να βλέπω τον παππού και
τη γιαγιά να κλαίνε… και στο νοσοκομείο να αντικρύζω δακρυσμένο (και δεν ήταν ο μόνος που δάκρυσε) τον ίδιο μαθητή
με πολλές πληγές στο σώμα... Ένοιωθα την ευθύνη να με βαραίνει γιατί δεν κατάφερα να τον πείσω για την περιβόητη στα-
τιστική του 100% που είχε επικαλεστεί τόσο «περήφανα και σίγουρα», η οποία εξανεμίστηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου
μαζί με τα όνειρα, τις ελπίδες και την αρτιμέλειά του… 

Μακάρι να μπορούσα να προβλέψω ποια κροτίδα θα αλλάξει και τη δική σου στατιστική τόσο τραγικά και τόσο απρόβλε-
πτα… Μπορεί ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΡΟΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ!
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χρόνο πριν από τις γιορτές του Πάσχα εκστρατείες πρόλη-
ψης και διαφώτισης του κοινού με σκοπό την ελαχιστοποί-
ηση και, εάν είναι εφικτό, την εξάλειψη του φαινόμενου της
χρήσης κροτίδων.

Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών της ΜΜΑΔ συμμετέχει ενεργά,
παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά του, σε αυτή τη
συλλογική προσπάθεια, σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και
ασφαλούς διαχείρισης των ανευρεθέντων και κατασχεθέν-
των κροτίδων, και καταστροφής τους, καθώς και στη δια-
δικασία διεκπεραίωσης των σχετικών ποινικών υποθέσεων
ενώπιον των Δικαστηρίων.

Στον τομέα της πρόληψης, ο Κλάδος Πυροτεχνουργών της
ΜΜΑΔ δραστηριοποιείται παγκύπρια κυρίως με διαλέξεις
σε γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές σχολές και στρατόπεδα,
καθώς και σε άλλα κοινωνικά σύνολα και φορείς.

Με κύριο εργαλείο τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματά
τους, τα μέλη του Κλάδου χρησιμοποιώντας σύγχρονα επο-
πτικά μέσα παραδίδουν ζωντανές, διαδραστικές διαλέξεις
μέσω της προβολής εικόνων, βίντεο και φιλμ τα οποία δεί-
χνουν παραστατικά τις τραγικές συνέπειες των κροτίδων.
Συνηθίζεται δε τα φιλμάκια, οι εικόνες και οι αφηγήσεις να
συνοδεύονται από ημερομηνίες και λεπτομέρειες ούτως
ώστε να αποτυπώνεται το στίγμα τους στο γεωγραφικό και
χρονικό χάρτη της αντίληψης των νέων και να λαμβάνουν
με σαφήνεια το μήνυμα που στέλνεται. Επιπρόσθετα, τα
μέλη της Αστυνομίας αφηγούνται βιωματικές εμπειρίες
μέσα από τα καθήκοντά τους με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση των νέων και την ενεργοποίηση της κριτικής τους σκέ-
ψης. Με αυτούς του τρόπους αφενός υποκινούνται
συνειδητά οι νέοι να μην έρθουν σε επαφή με τα επικίνδυνα

αυτά εκρηκτικά σκευάσματα και αφετέρου ο κάθε ένας
τους, ο οποίος έχει πεισθεί για την επικινδυνότητά του, να
γίνεται εν δυνάμει «εργαλείο» πειθούς με θετική επίδραση
σε πολλούς άλλους για να αποτρέψει τη χρήση τους.

Οι μεγάλες συλλογικές προσπάθειες που καταβάλλονται
από πλευράς της Αστυνομίας και των μελών του Κλάδου
Πυροτεχνουργών της ΜΜΑΔ σε συνεργασία με άλλους
εμπλεκόμενους φορείς έχουν εμφανή αποτελέσματα. Τα τε-
λευταία χρόνια παρατηρείται πτωτική τάση στους τραυμα-
τισμούς από κροτίδες και άλλα επικίνδυνα εκρηκτικά
αντικείμενα κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα.
Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, σε μια πενταετία
(2012-2016) καταγράφηκαν συνολικά 38 τραυματισμοί από
τη χρήση κροτίδων, με 13 τραυματισμούς το 2014 και μόλις
2 τραυματισμούς το 2016. Επίσης, τη συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο κατασχέθηκαν συνολικά 293.000 κροτίδες,
πυροτεχνήματα και διάφορα άλλα εκρηκτικά σκευάσματα. 

Τελειώνοντας, θέλω να απευθύνω έκκληση προς όλους
τους γονείς για συνεχή επαγρύπνηση. Προτρέπονται να
βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τα παιδιά τους ιδιαίτερα
κατά τις μέρες των γιορτών του Πάσχα παρακολουθώντας
τις ενέργειές τους και ενδείξεις, όπως η πολύωρη απουσία
από το σπίτι, η παραμονή σε σχετικούς χώρους και τόπους
(π.χ. λαμπρατζιές), η αγορά υλικών τα οποία θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή κροτίδων κ.ά. Τα
παιδιά τους ενδεχομένως να ασχολούνται ή να προτίθενται
να ασχοληθούν με το επικίνδυνο αυτό έθιμο. Η σωστή
προσέγγιση από τους γονείς και η συνεχής επικοινωνία με
τα παιδιά θα ενισχύσει το έργο της Αστυνομίας στον τομέα
της πρόληψης με στόχο πάντα την εξάλειψη των τραυμα-
τισμών από κροτίδες.



Ο πόλεμος στη Συρία,
το Ιράκ, τη Λιβύη και
γενικά η εμπόλεμη
κατάσταση που επι-
κρατεί στη Μέση
Ανατολή αναγκάζουν
χιλιάδες ανθρώπους
να εγκαταλείπουν τις
εστίες τους κατά κύ-
ματα και να αναχω-
ρούν από την πα-
τρίδα τους αναζη-
τώντας μια καλύτερη
ζωή κυρίως σε ευρω-
παϊκές χώρες. 

Το γεγονός ότι η Κύπρος ως γειτονική χώρα πληροί τις προ-
ϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αποτελεί ελκυστικό
προορισμό για τους πρόσφυγες στην αναζήτηση ενός κα-
λύτερου μέλλοντος των ιδίων και των παιδιών τους. 

Το ανθρώπινο δράμα ξεκινά λόγω της εμπόλεμης κατάστα-
σης αντιμαχόμενων παρατάξεων, καθώς και της πολιτικής,
εθνικής, θρησκευτικής δίωξης που εφαρμόζεται, αναγκά-
ζοντας ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείπουν την πα-
τρίδα τους αναζητώντας νέους προορισμούς και καταφεύ-
γοντας σε άλλες χώρες όπου υποβάλλουν αιτήματα ασύλου.

Μεγάλο κύμα μεταναστών σήμερα προέρχεται από τη
Συρία, αφού λόγω της κλιμάκωσης της εμπόλεμης κατά-
στασης και της απόγνωσης, οι άνθρωποι εξωθούνται να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και το ταξίδι Γολγοθάς ξε-
κινά με προορισμό το άγνωστο. Αρχικά ξεκινούν το ταξίδι
τους ως επί το πλείστον οδικώς ή πεζοί και διασχίζουν τα
σύνορα προς την Τουρκία με συγκεκριμένο προορισμό την
πόλη Μερσίνα που βρίσκεται στα νότια παράλια της Τουρ-
κίας. Εκεί εντοπίζονται από διακινητές στην πλειοψηφία
τους Τούρκους υπηκόους στους οποίους αναφέρουν την
επιθυμία τους να μεταβούν στην Κύπρο και αφού πληρώ-
σουν χρηματικά ποσά της τάξης των 2.000-2.500 δολαρίων
Αμερικής έκαστος, περιμένουν τη σειρά τους ώστε με την
πρώτη ευκαιρία να επιβιβαστούν σε πλοιάριο. Οι παράτυ-

ποι μετανάστες, μη έχοντας άλλη διέξοδο, επιχειρούν τον
επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου με προορισμό διάφο-
ρες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Κύπρος.

Δυστυχώς, για κάποιους από αυτούς είναι το τελευταίο
τους ταξίδι καθότι λόγω των μικρών σκαφών στα οποία
επιβαίνουν και των άσχημων καιρικών συνθηκών που επι-
κρατούν είναι καταδικασμένοι σε αποτυχία. Σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης (ΔΟΜ), κατά το 2016 η Μεσόγειος έγινε ο υγρός
τάφος για 4.901 μετανάστες και πρόσφυγες.

Οι υπόλοιποι έχουν να αντιμετωπίσουν τρομερούς κινδύ-
νους και αντίξοες συνθήκες, αφού ταξιδεύουν σε πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, ιδιαίτερα όταν
διαπλέουν νύκτα και είναι αναγκασμένοι να στοιβάζονται
πολλοί μαζί σε βάρκες, έχοντας μικρά παιδιά και βρέφη
στην αγκαλιά τους. Οι πλείστοι είναι εξαντλημένοι ή
πάσχουν από υποθερμία όταν φθάνουν στις παράκτιες
περιοχές του νησιού μας και διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο
για τη ζωή τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης, κατά το 2016 συνολικά 358.156 μετανάστες και
πρόσφυγες έφθασαν σε ευρωπαϊκές ακτές διά θαλάσσης
και, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR), προορισμοί τους είναι ευ-
ρωπαϊκές χώρες, κυρίως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ελλάδα.
Η μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών και των προσφύ-
γων, οι οποίοι αφικνούνται σε χώρες της Ευρώπης, προέρ-
χεται κυρίως από τέσσερις χώρες όπου μαίνονται ένοπλες
συρράξεις ή διαπράττονται κατάφωρες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Συρία, η Ερυθραία, η
Σομαλία και το Αφγανιστάν. 

Η άφιξη στο νησί μας

Στις περιπτώσεις όπου πλοιάριο (ψαρόβαρκα) εντοπίζεται
από το Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης (ΠΑΣΥΡ)
που διαθέτει η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, αμέσως η
Λιμενική ανταποκρίνεται με αστυνομική άκατο στο σημείο
εντοπισμού του σκάφους με πρώτιστο μέλημα τη διάσωση
ανθρωπίνων ζωών. 

8 Αστυνομικά Χρονικά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Στέφανου Τερεζόπουλου
Υποδιευθυντή ΔΕΕ&ΔΑΣ
και τέως Υπεύθυνου Γραφείου Επιχειρήσεων Αρχηγείου ΥΑ&Μ

Ο Γολγοθάς των προσφύγων, η μαζική φυγή και ο υγρός τάφος της Μεσογείου.
Η άφιξη στην Κύπρο και ο ρόλος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης



Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το Κέντρο Συντονισμού
Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) του Υπουργείου Άμυνας
διοργανώνεται επιχείρηση διάσωσης και τίθεται σε εφαρ-
μογή το ειδικό σχέδιο με την επωνυμία «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ» και,
εάν και εφόσον απαιτείται, το πλοιάριο ρυμουλκείται στο
πλησιέστερο λιμάνι. 

Ακολούθως, τίθενται σε συναγερμό όλες οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες του κράτους με πρώτιστο μέλημα την παροχή των

πρώτων βοηθειών και την ιατρική περίθαλψη και στη συνέ-
χεια τη μεταφορά σε ασφαλές καταφύγιο, όπως είναι ο κα-
ταυλισμός προσφύγων με την ονομασία «ΠΟΥΡΝΑΡΑ» στην
Κοκκινοτριμιθιά. Εκεί τίθενται υπό τη φροντίδα και επο-
πτεία της Πολιτικής Άμυνας, ενώ αναλαμβάνουν δράση διά-
φοροι φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας για εμβολιασμό,
και το Γραφείο Ευημερίας για τη φροντίδα και προστασία
των ασυνόδευτων ανηλίκων. Στη συνέχεια, η πλειοψηφία
των παράτυπων μεταναστών αποτείνεται για πολιτικό
άσυλο και τους παραχωρείται το καθεστώς της Συμπληρω-
ματικής Προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου. Η εν λόγω
διαδικασία εφαρμόζεται σχεδόν από όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ και οι πρόσφυγες προστατεύονται από τη Σύμβαση της
Γενεύης και από άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. 

Ο ρόλος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης

Τα μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(ΥΑ&Μ) αναλαμβάνουν συγκεκριμένη αποστολή, ήτοι κα-
ταγραφή των μεταναστών και παράλληλα διενεργούν εξε-
τάσεις και ανακρίσεις με σκοπό τον εντοπισμό των μελών
των κυκλωμάτων, που συνήθως είναι το πλήρωμα των
πλοιαρίων και ο καπετάνιος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι
κατά το 2016 η Κύπρος υποδέχθηκε 356 μετανάστες, οι
οποίοι αφίχθηκαν δια θαλάσσης σε επτά περιπτώσεις τόσο
στον Πύργο Τηλυρίας, όσο και στην Πόλη Χρυσοχούς
(Λατσί), μεταξύ των οποίων 184 άντρες, 41 γυναίκες και
105 ανήλικοι, όλοι αραβικής καταγωγής, ενώ συνελήφθηκε
αριθμός διακινητών. Να σημειωθεί ότι τα μέλη της Υπηρε-
σίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και σύλληψη μελών των
κυκλωμάτων. 

Η Κυπριακή Αστυνομία εφαρμόζει τις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατάρτησε σχέδιο δράσης
με σκοπό αφενός να εξαρθρωθούν τα παράνομα δίκτυα
των διακινητών και αφετέρου να συνεχιστεί η διάσωση
όσων επιχειρούν τον διάπλου της Μεσογείου και η υπο-
δοχή των προσφύγων. 

Στην Κύπρο, λόγω του ότι έχουν αυξηθεί τα κύματα μετα-
ναστών, έχουν αυξηθεί και τα μέτρα ασφάλειας στα λιμάνια
και γενικότερα στη θαλάσσια ακτογραμμή. Από πλευράς
της Κυπριακής Αστυνομίας γίνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες και λαμβάνονται πρωτοβουλίες ώστε να αποτρα-
πεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί στο ελάχιστο το φαινό-
μενο της παράνομης διακίνησης παράτυπων μεταναστών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Το έργο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης άρχισε τη λειτουργία της με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το
1960. Αρχικά δεν ήταν ανεξάρτητη μονάδα και τα επαρχιακά της κλιμάκια υπάγονταν διοικητικά και επιχειρησιακά
στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Στη συνέχεια, το Αρχηγείο της ΥΑ&Μ και το Κέντρο Ελέγχου Διαβατηρίων
του Αεροδρομίου Λάρνακας απέκτησαν αυτοτέλεια. Η Υπηρεσία συστάθηκε σε Μονάδα το 1977 και διοικητικά και
επιχειρησιακά υπάγεται στη Διοίκησή της.

Η έδρα του Αρχηγείου της βρίσκεται στη Λευκωσία και σε αυτή υπάγονται τα επαρχιακά κλιμάκια Λευκωσίας, Λάρνα-
κας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς επίσης και τα Κέντρα Ελέγχου Διαβατηρίων Αερολιμένων Λάρνακας
και Πάφου. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή των Περί
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων και Κανονισμών (Κεφ. 105 & Κ.Δ.Π. 242/72). Το έργο της είναι αξιόλογο και
ουσιώδες. Με βάση την κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη του τουρισμού, η Υπηρεσία, μεταξύ άλλων, ασκεί δια-
βατηριακό έλεγχο στα επίσημα σημεία εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας και προβαίνει σε ελέγχους αλλοδαπών
όσον αφορά το καθεστώς παραμονής τους με σκοπό την εφαρμογή της κειμένης νομοθεσίας. Λαμβάνει μέρος σε διά-
φορα φόρουμ, επιτροπές, διοικητικά συμβούλια και ομάδες εργασίας τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό. Επιπλέον,
τα μέλη της συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.
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Ο θεσμός συνέβαλε καθοριστικά στην πρόληψη και
μείωση του σοβαρού εγκλήματος και των μικροαδικημά-
των κατά την τελευταία τριετία

Παρατηρήθηκε αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς
την Αστυνομία

Το σοβαρό έγκλημα και τα μικροαδικήματα μειώθηκαν
κατά 28% σε μια τριετία (2014-2016) ενώ στη μείωση που
καταγράφηκε ήταν καθοριστική η συμβολή του θεσμού
του Παρατηρητή της Γειτονιάς. Τα ευρήματα αυτά προέκυ-
ψαν από έρευνα η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά από
την εταιρεία CMRC Cypronetwork Marketing Research Ltd
για λογαριασμό της Αστυνομίας Κύπρου και αφορούσε
στην αξιολόγηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτο-
νιάς, που εντάσσεται στην Κοινοτική Αστυνόμευση, έναν
από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της νέας προσέγγισης
που εφαρμόζεται στην Αστυνομία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από την εται-
ρεία σε συνεργασία με το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος του
Αρχηγείου Αστυνομίας στις 6 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα
του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, καταδεικνύοντας την
εδραίωση μιας νέας οργανωμένης βάσης συνεργασίας που
διαπνέεται από εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Αστυνομία, τις
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τους πολίτες.

Χάρη στη συμβολή του θεσμού του Παρατηρητή της
Γειτονιάς το σοβαρό έγκλημα και τα μικροαδικήματα
μειώθηκαν κατά 28% τα τελευταία τρία χρόνια

Την παρουσίαση της έρευνας για τον θεσμό του Παρατηρητή
της Γειτονιάς, ο οποίος διέπεται από τις σύγχρονες αρχές κοι-

νοτικής αστυνόμευσης, χαιρέτισαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου και ο Αρχηγός Αστυ-
νομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, υπογραμμίζοντας τη
μαζική συμμετοχή και τη ραγδαία αύξηση, μάλιστα με γεω-
μετρική πρόοδο, των συμμετοχών των τοπικών αρχών και
των πολιτών στον θεσμό: από 54 τοπικές αρχές και 13.000 πο-
λίτες το 2013 αυξήθηκαν σε 166 τοπικές αρχές και 72.500 πο-
λίτες το 2016. Να σημειωθεί επίσης ότι κατά τους πρώτους
δύο μήνες του 2017 έχουν προστεθεί στον θεσμό του Παρα-
τηρητή άλλοι 3.350 συμπολίτες μας ανεβάζοντας τον αριθμό
σε 75.850 παγκύπρια, κατέχοντας, κατ’ αναλογία πληθυσμού,
μία από τις πρώτες θέσεις παγκόσμια.

Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στον θεσμό του
Παρατηρητή της Γειτονιάς κατατάσσει την Κύπρο σε
μία από τις πρώτες θέσεις παγκόσμια κατ’ αναλογία
πληθυσμού

Από τα στοιχεία της έρευνας ξεχωρίζουν επίσης η συνεργα-
σία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους 77 Αστυνομικούς της
Γειτονιάς, τις τοπικές αρχές και τους 72.500 πολίτες, με βάση
έναν μηχανισμό έγκαιρης λήψης μηνυμάτων που διαφυλάσ-
σει την ανωνυμία, την υπεύθυνη και συλλογική δράση,
καθώς και την ανάπτυξη περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στην
προσπάθεια της Αστυνομίας για πρόληψη του εγκλήματος.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι υποθέσεις
σοβαρού εγκλήματος μειώθηκαν κατά την τριετία 2014-
2016 από 7.100 σε 5.100 περίπου, δηλαδή υπήρξε μείωση
της τάξης του 28%, ενώ μείωση 28% σημειώθηκε επίσης
και στις υποθέσεις μικροαδικημάτων.

Η έρευνα περιλάμβανε επίσης ευρύτερα στοιχεία ως προς
την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς τους θεσμούς της
κυπριακής πολιτείας. Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 89%
των πολιτών σήμερα αισθάνονται αρκετά, πολύ και πάρα
πολύ ασφαλείς στην περιοχή που κατοικούν, ενώ αύξηση
παρουσιάζεται και στο αίσθημα εμπιστοσύνης, στην αξιο-
κρατία και στις σχέσεις της Αστυνομίας με το κοινό, παράμε-
τροι που βρίσκονται πολύ υψηλά στις προτεραιότητες που
έθεσε η ηγεσία της Αστυνομίας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός Αστυνομίας εξέφρασε
την απόλυτη ικανοποίησή του για το γεγονός, και επεσή-
μανε ότι σήμερα η Αστυνομία Κύπρου συγκεντρώνει τις
θετικότερες εκτιμήσεις από μέρους του κοινού σε σύγκριση

Έρευνα Αστυνομίας Κύπρου για τη συμβολή του θεσμού του Παρατηρητή της
Γειτονιάς στη μείωση του εγκλήματος

ΕΡΕΥΝΑ
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με άλλους θεσμούς, άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανι-
σμούς, αλλά και σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία προ-
ηγούμενων ετών, ανακάμπτοντας και βελτιώνοντας τον
βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών. «Αυτή η θετική εξέλιξη
μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει δύναμη να συνεχί-
σουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αξιοπιστία. Ταυτό-
χρονα, είναι η επιβράβευση της σκληρής μας δουλειάς και
της πεποίθησης ότι η κοινωνία δίκαια προσδοκά από εμάς
περισσότερα. Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε
και να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας
μαζί με τους πολίτες για τη διατήρηση συνθηκών ευνομίας,
ευταξίας και ασφάλειας στον τόπο μας», τόνισε. Επιπρό-
σθετα ανέφερε: «Το επίπεδο δημόσιας ασφάλειας στον τόπο
μας βρίσκεται πολύ ψηλά, συγκριτικά με άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατακόρυφη αύξηση του τουρι-
σμού, ιδίως κατά τα τελευταία 3 χρόνια, οφείλεται κατά
κύριο λόγο στο συγκριτικό πλεονέκτημα της δημόσιας
ασφάλειας που προσφέρει η Κύπρος σε σχέση με άλλους
τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής. Δεν
είναι τυχαίο εξάλλου ότι ο ΚΟΤ προβάλλει διεθνώς το θέμα
της υψηλού επιπέδου δημόσιας ασφάλειας που προσφέρει
η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. Η ανάγκη για τη δια-
τήρηση και τη διασφάλιση αυτών των υψηλών επιπέδων
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας προϋποθέτει τη συνερ-
γασία Αστυνομίας και πολιτών στα θέματα αστυνόμευσης.
Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική κατά τις
ημέρες που διανύουμε, όπου οι απειλές και προκλήσεις
έχουν διευρυνθεί, όπου οι απαιτήσεις των πολιτών έχουν
αυξηθεί δικαιολογημένα, όπου το έγκλημα έχει αποκτήσει
διεθνικό χαρακτήρα. Η Αστυνομία δεν μπορεί και βεβαίως
δεν θα μείνει στάσιμη και αδρανής απέναντι στη νέα δια-
μορφούμενη πραγματικότητα. Κατανοώντας αυτήν ακρι-
βώς την αναγκαιότητα της ενεργούς συμμετοχής του κοινού
στα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφαρμόζουμε
πλέον μια νέα προσέγγιση στην αστυνόμευση, με αυτούσια
την ανθρώπινη διάσταση. Πρόκειται για το μοντέλο της Κοι-
νοτικής Αστυνόμευσης, το οποίο εμβολιάζουμε με πτυχές
της έξυπνης αστυνόμευσης και της αστυνόμευσης με επί-
κεντρο την πληροφορία. Με θεσμούς όπως αυτός του Πα-
ρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, του Παρατηρητή της
Πυροσβεστικής, αλλά και του Παρατηρητή της Γειτονιάς,
στον οποίο είναι αφιερωμένη και η σημερινή εκδήλωση, δί-
νεται η δυνατότητα στους πολίτες να διατηρούν άμεση και
συστηματική καθημερινή επαφή με την Αστυνομία, να σχε-
διάζουν από κοινού με την Αστυνομία και την τοπική αυτο-
διοίκηση την προληπτική τους δράση, εδραιώνοντας
γενικότερα το αίσθημα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι πο-
λίτες, με απλά λόγια, γίνονται εταίροι της Αστυνομίας, κατα-
θέτοντας αυτοβούλως την ενεργό συμβολή τους στο

κοινωνικό κεφάλαιο». Καταληκτικά ο κ. Χρυσοστόμου
έστειλε το ακόλουθο μήνυμα: «Η Αστυνομία είναι εδώ, πα-
ρούσα σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής. Προτρέπω
τους πολίτες να δημιουργήσουμε ακόμα πιο ισχυρές σχέσεις
εμπιστοσύνης γιατί αυτό αξίζουμε: μια Αστυνομία που
εργάζεται και συνεχώς βελτιώνεται σε ό,τι αφορά την προ-
σπάθεια για οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης κοινωνίας».

Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 89% των πολιτών
σήμερα αισθάνονται αρκετά, πολύ και πάρα πολύ
ασφαλείς στην περιοχή που κατοικούν, ενώ αύξηση
παρουσιάζεται και στο αίσθημα εμπιστοσύνης, στην 
αξιοκρατία και στις σχέσεις Αστυνομίας-κοινού

Από πλευράς του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως χαιρετίζοντας την παρουσίαση της έρευνας επεσήμανε:
«Η ασφάλεια του πολίτη, αν και αποτελεί την κύρια αποστολή
της Αστυνομίας και βασικό καθήκον των Αστυνομικών,
αφορά και όλους εμάς, τόσο τις τοπικές αρχές, όσο και τον
καθένα από εμάς ξεχωριστά. Γι’ αυτό επενδύουμε στη συμ-
φιλίωση της Αστυνομίας με τον πολίτη, ως το βασικότερο
στοιχείο της προσφερόμενης ασφάλειας», και υπογράμμισε
ότι «ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι ένα πρόγραμμα που
συμβάλλει δραστικά στη μείωση της εγκληματικότητας και
της παραβατικότητας, και η ενεργός εμπλοκή των πολιτών
μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνικό δίκτυο πρόληψης, υπο-
στήριξης και προστασίας του πολίτη. Μέχρι στιγμής είχαμε
μόνο θετικά αποτελέσματα και θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο
ασφάλειας της καθημερινότητας των πολιτών». 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Αστυνομία δημοσιο-
ποίησε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τον θεσμό του
Παρατηρητή της Γειτονιάς, τη φιλοσοφία του και τους νέους
στόχους που τίθενται για εμβάθυνσή του, στοιχεία τα οποία
θα συζητηθούν σε νέες συναντήσεις με στόχο την περαιτέρω
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στον θεσμό αυτό και
την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών.

ΕΡΕΥΝΑ



Γερή γροθιά δόθηκε ξανά από την Υπηρεσία Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών κατά των εμπόρων ναρκωτικών

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, φυσίγγια πιστολιού, αερο-
βόλο τυφέκιο και μέσα παγίδευσης άγριων πτηνών εντοπί-
στηκαν και κατασχέθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου κατά τη
διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκω-
τικών. Η επιχείρηση στήθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφο-
ριών ότι σε υποστατικά στην επαρχία Αμμοχώστου αποκρύ-
πτονταν ποσότητες ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ερευ-
νών που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν
ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 12,8 κιλών περίπου,
ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 3,1 κιλών περίπου,
ένας μύλος αλέσεως και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας με ίχνη
κάνναβης, ένα αεροβόλο τυφέκιο, 16 φυσίγγια πιστολιού και
αριθμός μέσων παγίδευσης άγριων πτηνών.

Εξάλλου, μετά από πληροφορία, μέλη της ΥΚΑΝ στις 18
Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας των
Βρετανικών Βάσεων, ανέκοψαν για έλεγχο δύο πρόσωπα, τα
οποία περπατούσαν σε χωματόδρομο σε περιοχή της επαρ-
χίας Λεμεσού. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην
κατοχή τους οκτώ νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ποσό-
τητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών, οι οποίες
κατασχέθηκαν. Τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφθησαν από την
Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων και παραδόθηκαν στις
αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρ-
τίου σε περιφραγμένο χώρο γηπέδου στη Λεμεσό συνελή-

φθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση τρία πρόσωπα. Στο όχημα
του ενός εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης μισού κιλού περί-
που και το χρηματικό ποσό των €1.240. Στην κατοχή του δεύ-
τερου εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 0,4
γραμμαρίων, χρηματικό ποσό ύψους €3.090 και ένα σακου-
λάκι με αμφεταμίνες. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εννέα
συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης βάρους 11 κιλών και ένα
αυτόματο πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες. Επιπρόσθετα,
σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του τρίτου προσώπου
εντοπίστηκε κάνναβη βάρους 1,5 κιλού περίπου, κοκαΐνη βά-
ρους 35 γραμμαρίων, 33 γραμμάρια αμφεταμινών και το χρη-
ματικό ποσό των €205, ενώ σε έρευνα που έγινε με δικαστικό
ένταλμα σε εμπορευματοκιβώτιο που βρίσκεται στις εγκατα-
στάσεις του γηπέδου, εντοπίστηκαν αριθμός αμφεταμινών
βάρους 247 γραμμαρίων, τέσσερα γραμμάρια κάνναβης,
οκτώ γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα ρητίνης κάνναβης βά-
ρους 42 γραμμαρίων και δύο νάιλον σακούλια με δύο κιλά αμ-
φεταμίνης. Επίσης, εντοπίστηκαν 41 πλήρη φυσίγγια,
εκρηκτική ύλη και δύο πυροκροτητές.

Σε άλλη υπόθεση, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμο-
χώστου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε 36χρονος
στην επαρχία Αμμοχώστου στα μέσα Μαρτίου. Κατά τη διάρ-
κεια έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν τρία χειροποί-
ητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη και ένα σακουλάκι με 17
γραμμάρια κάνναβης. Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο
αδίκημα, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του εντοπίστη-
καν δύο τέντες θερμοκηπίου με φωτισμό και εξαερισμό, όπου
υπήρχαν συνολικά 34 φυτά κάνναβης σε πλαστικές γλάστρες
και πλαστικά κουτιά. Τα πιο πάνω, καθώς και ένας ψεκαστή-
ρας, ένα θερμόμετρο δωματίου, ένα υγρόμετρο και εξοπλι-
σμός θερμοκηπίου, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Εξάρθρωση κυκλώματος που προέβη σε σωρεία υποθέ-
σεων διαρρήξεων και κλοπών 

Στην εξιχνίαση 36 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που
διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας προχώρησε η Αστυ-
νομία με τη σύλληψη δύο προσώπων τον περασμένο Δεκέμ-
βριο. Κατόπιν υποδείξεων του ενός από τους δύο συλ-
ληφθέντες εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χρυσαφικών,
κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων, κάποια από τα οποία

Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας

Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε ξανά η Αστυνομία με την εξιχνίαση σοβαρών
υποθέσεων και την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων 
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αναγνωρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους ως κλοπιμαία
περιουσία κατά τις διαρρήξεις και κλοπές από τις οικίες τους.

Αστυνομικός εκτός καθήκοντος συνέβαλε στη σύλληψη
δύο υπόπτων για υποθέσεις κλοπών από οικίες

Την άκρη του νήματος σχετικά με υποθέσεις κλοπών από οι-
κίες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου βρήκε η Αστυνομία,
μετά τη σύλληψη δύο προσώπων στα μέσα Φεβρουαρίου στο
Παραλίμνι, χάρη στην παρατηρητικότητα αστυνομικού που
βρισκόταν εκτός καθήκοντος. Το συγκεκριμένο μέλος της Κοι-
νοτικής Αστυνόμευσης Ξυλοφάγου, το οποίο βρισκόταν εκτός
υπηρεσίας, αντιλήφθηκε νεαρή γυναίκα να κινείται ύποπτα
και να εισέρχεται σε αυλή οικίας στην επαρχία Αμμοχώστου,
κρατώντας μία τσάντα ώμου. Ο τρόπος δράσης της ήγειρε σε
υποψίες το μέλος της Αστυνομίας, το οποίο προσέγγισε τη γυ-
ναίκα για έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για
37χρονη που πωλούσε καλλυντικά χωρίς σχετική άδεια. Στην
σκηνή κλήθηκαν και μετέβησαν μέλη του Αστυνομικού Σταθ-
μού Παραλιμνίου, ενώ έσπευσε εκεί και 35χρονος κάτοικος
Λεμεσού, που συνόδευε την 37χρονη. Ακολούθως, στο πλαί-
σιο της διερεύνησης υποθέσεων κλοπών από οικίες, οι δύο
οδηγήθηκαν σε αστυνομικό σταθμό, όπου η 37χρονη φέρεται
να αναγνωρίστηκε από παραπονούμενο ότι εμπλεκόταν στην
υπόθεση κλοπής από την οικία του, την οποία είχε καταγγείλει
τον περασμένο Νοέμβριο στην Αστυνομία. Και οι δύο συνε-
λήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Μέσω καταγγελίας στη σελίδα της Αστυνομίας στο face-
book εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου 

Μια καταγγελία στη σελίδα της Αστυνομίας στο facebook και
η μεθοδική δουλειά των ανακριτών της Αστυνομίας οδήγη-
σαν στη σύλληψη 34χρονης στα τέλη Ιανουαρίου σχετικά με
υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου.

Η σχετική καταγγελία έγινε από γυναίκα κάτοικο χώρας της
Ασίας, σύμφωνα με την οποία κατά τον Μάιο 2016 είχε αγο-
ράσει από συγκεκριμένη ιστοσελίδα μια τσάντα την οποία
όμως δεν παρέλαβε. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης

από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, του Γραφείου Καταπολέμη-
σης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Μονάδας Καταπολέ-
μησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ) διαπιστώθηκε ότι
διαχειρίστρια της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ήταν η
34χρονη. Από περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης εντοπί-
στηκαν και άλλες παρόμοιες καταγγελίες που έγιναν μεταξύ
Οκτωβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2016 από κατοίκους χωρών
της Ασίας στις τράπεζές τους εναντίον ιστοσελίδων διαχειρί-
στρια των οποίων ήταν η 34χρονη. Εναντίον της εκδόθηκε δι-
καστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη
στο αεροδρόμιο Λάρνακας όταν μετέβη στον χώρο αναχω-
ρήσεων για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Συλλήψεις υπόπτων χάριν στον εντοπισμό τους από το
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων εγγραφής
οχημάτων

Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων εγγραφής
τροχοφόρων οχημάτων (Mobile ANPR), που βρίσκεται εγκα-
τεστημένο σε αστυνομικά οχήματα, βοήθησε τα μέγιστα στον
εντοπισμό ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και στη σύλληψη
δύο προσώπων στις 17 Μαρτίου 2017. Συγκεκριμένα, μετά
από ένδειξη στον υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστημένος
σε υπηρεσιακό όχημα στο οποίο επέβαιναν μέλη του Ουλα-
μού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων (ΟΠΟΔ) του Αρχη-
γείου Αστυνομίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμε-
σού ότι ο 45χρονος ιδιοκτήτης του προπορευόμενου τους
οχήματος καταζητούνταν για υποθέσεις κλοπών, το όχημα
ανακόπηκε για έλεγχο.

Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν ο ίδιος ο
45χρονος, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν 40χρονος
κάτοικος Λευκωσίας. Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκί-
νητο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα μεταμφεταμίνης,
συνολικού βάρους 26 γραμμαρίων. Οι δύο επιβαίνοντες του
οχήματος συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο εφοδιασμός των αστυνομικών οχημάτων με το σύστημα
Mobile ANPR εντάσσεται στην προσπάθεια της Αστυνομίας
για ανάπτυξη ενός νέου τεχνολογικού μοντέλου έξυπνης
αστυνόμευσης.
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Με σκοπό την πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων
συγκρούσεων και των θανάτων και τραυματισμών σε τρο-
χαία δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται υπερήλικες, διε-
νεργήθηκε και ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη κατά τον
Δεκέμβριο 2016 για την εμπλοκή των υπερήλικων σε οδι-
κές τροχαίες συγκρούσεις στην Κύπρο. Παράλληλα, κατα-
γράφηκαν τα μέτρα που συστήνονται ή/και υιοθετούνται
σε διεθνές επίπεδο. Όπως φαίνεται οι ηλικιωμένοι οδηγοί
επιθυμούν διακαώς να διατηρήσουν την άδεια οδήγησής
τους για πολλά χρόνια, ικανοποιώντας την ανάγκη τους για
κινητικότητα, ενώ είναι αρνητικοί ως προς τη χρήση εναλ-
λακτικών μεταφορικών μέσων.

Η συνέχιση της οδήγησης όμως θα πρέπει να συμβαδίζει με
την αξιολόγηση των προβλημάτων υγείας που εμφανίζονται
συνήθως απροειδοποίητα στη ζωή τους. Ειδικά τα προβλή-
ματα όρασης αποτελούν σοβαρούς παράγοντες κινδύνου,
χωρίς ουδόλως να υποτιμάται η εύκολη απόσπαση της προ-
σοχής τους ως οδηγοί. Επιπρόσθετα, και εκτός αυτοκινήτου
ως πεζοί, οι ηλικιωμένοι είναι ευάλωτοι και μάλιστα σε πολύ
μεγάλο βαθμό. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι οδηγοί ηλικίας άνω
των 65 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται σε οδικές τροχαίες συγ-
κρούσεις, αντιμετωπίζουν πιο συχνά το ενδεχόμενο να χρή-
ζουν ιατρικής φροντίδας λόγω τραυματισμού, σε σύγκριση
με άτομα νεότερης ηλικίας, ενώ έχουν αυξημένες πιθανότη-
τες να υποκύψουν σε τραύματα από οδικές συγκρούσεις,
καθώς η εντυπωσιακά μεγάλη πιθανότητα θανάτου αποδίδε-
ται στην προοδευτική εξασθένιση των σωματικών τους
δυνάμεων.

Η δυσλειτουργία της όρασης είναι ειδικού ενδιαφέροντος
και έχει στιγματιστεί ως κύριος παράγοντας που συμβάλλει
στην πρόκληση ενός μεγάλου ποσοστού τροχαίων συγ-
κρούσεων. Η εξήγηση είναι ότι επέρχεται μια πληθώρα
αλλαγών και αλλοιώσεων στην οπτική ικανότητα που συν-
δέονται αναπόδραστα με τη γήρανση και που θα μπορού-
σαν να επιδράσουν δυσμενώς στην ασφαλή οδήγηση. 

Όπως διαφάνηκε, η γήρανση και η αποστέρηση της οπτι-
κής ικανότητας και οξύτητας επιδρούν καταστρεπτικά
στην εκτέλεση καθηκόντων ανίχνευσης και αναγνώρισης
των οδικών σημάτων και των κινδύνων στον δρόμο. Πέραν
τούτου, οι δύο αυτοί παράγοντες προκαλούν μείωση του
χρόνου επαναστροφής και διεκπεραίωσης ελιγμών και
διακεκομμένη προσοχή του οδηγού.

Ως σημαντικές αλλαγές στην όραση των ηλικιωμένων ατό-
μων έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες: μεγαλύτερη δυσκο-
λία στη διερεύνηση του οπτικού πεδίου, φθορά στην
ευαισθησία της αντίθεσης φωτός-σκιάς, μειωμένη ευαι-
σθησία στην προσαρμογή στο σκοτάδι, ελαττωμένη
οπτική οξύτητα, πιο αργή αντίδραση στο έντονο φως,
μείωση της περιμετρικής όρασης και απώλειες στην αντί-
ληψη της απόστασης και της ταχύτητας. 

Οι αυξημένοι κίνδυνοι κατά την οδήγηση προέρχονται
κυρίως από απώλειες στην περιμετρική όραση, δεδομένου
ότι πρόκειται για την ικανότητα ενός προσώπου να βλέπει
στις δύο του άκρες -δεξιά και αριστερά- ενόσω κοιτάζει
ευθεία. Εκτός αυτού, οι ασθένειες των ματιών, όπως ο
καταρράκτης και το γλαύκωμα που είναι πιο κοινές στα
άτομα της τρίτης ηλικίας, έχουν ως επακόλουθο τις δυσκο-
λίες στο διάβασμα των πινακίδων και των σημάτων τρο-
χαίας, και στην αντίληψη των χρωμάτων.

Επιπρόσθετα, στο ερευνητικό πεδίο αποδεικνύεται ότι
υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στις οπτικές ικανό-
τητες των οδηγών μέσης ηλικίας και σε αυτές των οδηγών
μεγαλύτερης ηλικίας. Οι τελευταίοι εντοπίζουν μικρότερα
τμήματα μιας σκηνής στον δρόμο και κοιτάζουν ξανά, με
μεγαλύτερη συχνότητα, τα αντικείμενα που ήδη παρατή-
ρησαν, σε σύγκριση με τους οδηγούς μέσης ηλικίας. 

Μολονότι, κατά γενική παραδοχή, τα δυστυχήματα με εμπλε-
κόμενους πεζούς συμβαίνουν όταν ο πεζός βρίσκεται πλη-
σιέστερα στο πεζοδρόμιο, στην περίπτωση των ηλικιωμένων

Του Α/Λοχ. 922 Τάσου Ασιήκκη
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών 
Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας

Οδήγηση και υπερήλικες: κίνδυνοι και υιοθέτηση πιθανών προληπτικών
μέτρων στην Κύπρο
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η σύγκρουση προκαλείται όταν ο ηλικιωμένος, πεζός, έχει
απομακρυνθεί κάπως από το πεζοδρόμιο. Αυτό το φαινό-
μενο μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη ικανοποιητικής κρί-
σης και στην απουσία επαρκούς υπολογισμού της ταχύτητας,
σε συνδυασμό με την αποστέρηση της ικανότητας του ηλι-
κιωμένου να δράσει άμεσα προς αποφυγή του κινδύνου.

Ταυτόχρονα, έχει αναδειχθεί η ύπαρξη αυξημένης πιθανό-
τητας οι ηλικιωμένοι οδηγοί να εμπλακούν σε τροχαίες συγ-
κρούσεις όταν, καθώς οδηγούν, χειρίζονται συσκευές της
τεχνολογίας. Το φαινόμενο της απόσπασης της προσοχής
των οδηγών δεν αφορά μόνο τους υπερήλικες, δοθέντος ότι
τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και
καθίσταται ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας
στην πρόκληση οδικών συγκρούσεων. Με την εγκατάσταση
περισσότερων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των αυτοκι-
νήτων, ιδίως των κινητών τηλεφώνων, αναμένεται ότι το
πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Αναντίλεκτα, η προσοχή ενός
οδηγού είναι δυνατόν να αποσπαστεί από τους επιβαίνον-
τες του οχήματος ή από διαφημιστικές πινακίδες ή ακόμη
και από τις σκέψεις που τον απασχολούν. Εντούτοις, η
χρήση της τεχνολογίας κατά την οδήγηση κρίνεται ο πιο βα-
σικός ένοχος για οδική τροχαία σύγκρουση. Επομένως,
δεδομένου ότι η ασφαλής οδήγηση αποτελεί πρωτίστως
καθήκον της παρατήρησης και της όρασης, η απόσπαση της
προσοχής του οδηγού κατά την οδήγηση αναδεικνύεται
δυστυχώς ο πιο επικίνδυνος παράγοντας. Ενδεικτικά, στην
Ευρώπη εκτιμήθηκε πρόσφατα ότι ποσοστό της τάξης του
10%-30% όλων των οδικών συγκρούσεων έχει ως αιτιολογία
την απόσπαση της προσοχής του οδηγού, μια στατιστική
ένδειξη που φανερώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού κατανοείται επαρκέ-
στερα όταν ληφθούν σοβαρά υπόψη τα πρότυπα που καθο-
ρίστηκαν από τη Διοίκηση της Ασφάλειας Αυτοκινητόδρο-
μων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με αυτά τα
πρότυπα, η λειτουργία μιας συσκευής από τον οδηγό και
γενικά ο χρόνος που ο οδηγός αναλώνει για να βλέπει οτιδή-
ποτε καθώς οδηγεί, εκτός από τον δρόμο, δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα δύο δευτερόλεπτα. Το όριο αυτό είναι απαραί-
τητο για να αποφεύγονται επιμελώς απροσδόκητα γεγονότα.
Αντιπαραβάλλοντας αυτά τα πρότυπα με συναφή έρευνα,
διαπιστώνεται ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμορφώνονται με αυτά. Όπως διαπιστώθηκε
μέσω της έρευνας, για να αλλάξουν μια ραδιοσυχνότητα είχαν
παρέλθει 13,08 δευτερόλεπτα και γύρω στα 15,6 δευτερόλε-
πτα για να αλλάξουν τη θερμοκρασία του κλιματιστικού.

Εξάλλου, όπως έχει διακριβωθεί, ενόσω οι άνθρωποι μεγα-
λώνουν επεξεργάζονται νοητικά πληροφορίες και αντιδρούν
με πιο αργούς ρυθμούς. Με την πάροδο του χρόνου οι
αρθρώσεις καθίστανται πιο δύσκαμπτες, ενώ οι μύες τείνουν
να αδυνατίζουν, με αποτέλεσμα το βάδισμα να γίνεται προ-
βληματικό με τη συνοδεία πόνου στα γόνατα, στα πόδια ή

στους αστραγάλους. Μπορεί ένας υπερήλικας να αντιμετω-
πίζει δυσχέρειες στην περιστροφή του κεφαλιού του για να
κοιτάξει πίσω, να στρίψει γρήγορα το τιμόνι ή να φρενάρει
έγκαιρα. Όλες αυτές οι ενδείξεις καθιστούν την οδήγηση επι-
σφαλή. 

Άλλες παθήσεις στις οποίες οφείλεται η ελαττωμένη ικα-
νότητα οδήγησης στους υπερήλικες αφορούν τη μείωση
της μάζας και της ελαστικότητας των μυών και την ελάτ-
τωση της οστικής πυκνότητας και των νευρικών ινών. Όλα
αυτά τα σωματικά προβλήματα επιτείνονται από το γεγο-
νός ότι, κατά γενική ομολογία, οι ηλικιωμένοι οδηγοί βρί-
σκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη της ευχέρειας να
λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις, κάτω από την ασφυκτική
πίεση του χρόνου και την απουσία της δυνατότητας να ορ-
θοποδήσουν σε ιδιάζουσες συνθήκες τροχαίας, που επι-
βάλλουν την επίδειξη εγρήγορσης και υπομονής.

Πέραν των φυσικών αδυναμιών που επιδεινώνουν τη
σωματική τους κατάσταση, έχει τεκμηριωθεί ότι οι υπερή-
λικες είναι επιρρεπείς σε ασθένειες που δύνανται να επη-
ρεάσουν ευρέως τις πνευματικές και φυσικές τους
λειτουργίες. Επιπρόσθετα, ο υψηλός δείκτης επικινδυνό-
τητας που τους διακρίνει αναφορικά με τις οδηγικές τους
ικανότητες μπορεί να αποδοθεί και στη χρήση φαρμάκων.
Παρόλο που κάποιοι οδηγοί προσαρμόζονται στους
περιορισμούς αυτούς και παύουν να οδηγούν, ή αποφεύ-
γουν να οδηγούν σε αντίξοες συνθήκες, κάποιοι άλλοι
αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και συνεπώς έχουν εσφαλ-
μένη εντύπωση για τις ικανότητές τους, συνεχίζοντας
να οδηγούν.

Όσον αφορά την εμπλοκή υπερήλικων οδηγών σε ατυχή-
ματα που σχετίζονται με την οδήγηση, για τα οποία
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, έχει διαφανεί ότι η πρό-
κλησή τους οφείλεται ως επί το πλείστον στην υπερφόρ-
τωση των ηλικιωμένων οδηγών με πληροφορίες που
αποκομίζουν ενόσω εκτελούν ελιγμούς, κατά τον χρόνο
που εισέρχονται στον δρόμο, όταν διασταυρώνουν, κυρίως
σε σημεία όπου δεν υπάρχουν σήματα ή φώτα τροχαίας,
και όταν πραγματοποιούν δεξιά στροφή.

Τέλος, παρά τα πιο πάνω αρνητικά δεδομένα, στους ηλικιω-
μένους οδηγούς μπορεί να πιστωθεί η εμπειρία στην οδή-
γηση και η συνετή συμπεριφορά, που τους καθιστά πιο
προσεκτικούς και συνετούς, σε σύγκριση με τα άτομα νεα-
ρής ηλικίας και τους αρχάριους οδηγούς, οι οποίοι διατρέ-
χουν σοβαρούς κινδύνους εξ’ αιτίας της κατανάλωσης
αλκοολούχων ποτών και της απειρίας που τους διακρίνει.

Σημ: Το πιο πάνω άρθρο αποτελεί το Α’ μέρος περιληπτικού απο-
σπάσματος της πτυχιακής εργασίας που εκπόνησε ο Α/Λοχίας 922
Τάσος Ασιήκκης ως φοιτητής του Τμήματος Αστυνομικών Σπουδών
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Β’ μέρος θα δημοσιευθεί
στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά».



Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστα-
σία του πολίτη ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου με την Επί-
τροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Ελίζα
Σαββίδου στο γραφείο του στις 13 Ιανουαρίου 2017.

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Αρχηγού Αστυνο-
μίας στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για
συνεχή βελτίωση της Αστυνομίας στους τομείς αρμοδιό-
τητας της Επιτρόπου σε συνάρτηση με την επιτέλεση των
καθηκόντων του Αστυνομικού Σώματος. 

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Χρυσοστόμου ενημερώθηκε για
τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως σε παράπονα που
υποβάλλουν οι πολίτες και διαπιστώθηκε από κοινού η
ανάγκη για συνεχή βελτίωση του Αστυνομικού Σώματος.

Επίσης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αρχηγού Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου πραγματοποιήθηκαν διάφορες
συναντήσεις με δημάρχους παγκύπρια στο πλαίσιο της
προσπάθειας που καταβάλλεται για γνωριμία και επικοι-
νωνία με τους πρόσφατα εκλεγέντες δημάρχους, ώστε να
συζητηθούν προβλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιό-
τητα της Αστυνομίας και να εξευρεθούν από κοινού λύσεις. 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου πραγματο-
ποίησε συνάντηση στις 16 Ιανουαρίου 2017 με τον Δήμαρχο
Δερύνειας κ. Άντρο Καραγιάννη και το νέο Δημοτικό Συμβού-
λιο του νέου ακριτικού δήμου. 

Καλωσορίζοντας τον Δήμαρχο Αθηένου κ. Κυριάκο Καρεκλά
στο γραφείο του στις 25 Ιανουαρίου 2017, ο Αρχηγός Αστυ-
νομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στον κοινό
στόχο Αστυνομίας και τοπικής αυτοδιοίκησης για δημιουργία
ακόμα καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, ασφάλειας και
εξυπηρέτησης του κοινού.

Επίσης, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ήδη αγαστής
συνεργασίας της Αστυνομίας με τον Δήμο Παραλιμνίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση στις 3 Μαρτίου 2017 μεταξύ του
Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και του
Δημάρχου Παραλιμνίου κ. Θεόδωρου Πυρίλλη, στην παρου-
σία του Βοηθού Αρχηγού (Επιχ.) κ. Χρ. Μαυρή και του Αστυ-
νομικού Διευθυντή Αμμοχώστου κ. Α. Παπακωνσταντίνου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, μέτρα αστυνό-
μευσης που πρέπει να ληφθούν λόγω της αύξησης του του-
ριστικού ρεύματος στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά την καλο-
καιρινή περίοδο.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ
της Αστυνομίας και των δημοτικών αρχών της Πάφου, ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, πραγματο-
ποίησε στις 7 Μαρτίου 2017 συνάντηση στο γραφείο του με
αντιπροσωπία του Δήμου Πάφου, με επικεφαλής τον
Δήμαρχο Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα
και έγινε ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων για επίλυση
προβλημάτων που παρατηρούνται στην περιοχή της Πάφου.

Επίσης, στις 20 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με τον
Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Γιάννη Καρούσο και τους Δημοτι-
κούς Συμβούλους. 

Η συζήτηση κατέληξε στην ανταλλαγή απόψεων και στην
υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την ενδυνάμωση των μέ-
τρων ασφαλείας στην Αγία Νάπα, ιδιαίτερα κατά τους μήνες
Μάιο μέχρι Οκτώβριο, όπου παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση
του τουριστικού ρεύματος.

Συναντήσεις του Αρχηγού Αστυνομίας με την Επίτροπο Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου παρευ-
ρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στο 2ο Παγκύπριο Συνέ-
δριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας με θέμα «Ποι-
νικές και εγκληματολογικές προκλήσεις - αντιπαράθεση ή
διάλογος;» που διεξήχθη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2017
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο τελούσε υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

Στον χαιρετισμό του, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι «δράσεις, όπως η σημερινή, εναποθέτουν
τον ακρογωνιαίο λίθο προς την περαιτέρω εδραίωση των
επιστημών της εγκληματολογίας και του ποινικού δικαίου
στον τόπο μας. Συνεπώς, η Αστυνομία Κύπρου, ως σημαν-
τική παράμετρος του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης,
έχει υποχρέωση να στηρίξει τις οποιεσδήποτε επιστημονι-
κές και διεπιστημονικές δράσεις, των οποίων αντικείμενο
εστίασης αποτελεί τόσο το εγκληματογόνο και το εγκλημα-
τοπροκλητικό πεδίο, όσο και το αντεγκληματικό έργο».

Επίσης, τόνισε ότι «σήμερα, η αστυνόμευση εμπερικλείει
ένα κολοσσιαίο φάσμα λειτουργιών, τόσο επιχειρησιακών
όσο και διοικητικών. Η Αστυνομία βρίσκεται αντιμέτωπη με
μαζικές, πολλαπλές, και πολύπλοκες εγκληματικές εκφάν-
σεις, οι οποίες εκπηγάζουν τόσο από εγχώρια μέτωπα όσο
και από διεθνικά. Οι τρομοκρατικές ενέργειες με χρήση
drones, οι αγοραπωλησίες ναρκωτικών στο σκοτεινό δίκτυο
(dark web), η διευθέτηση εμπορίας προσώπων μέσω skype,
η πώληση αρχαιοτήτων στο ebay και η εισαγωγή κίβδη-
λων/παράνομων φυτοφαρμάκων και η διοχέτευσή τους
στην αγορά, αποτελούν ένα μικρό δείγμα της παγκοσμιο-
ποιημένης πλέον εγκληματικότητας. Οι σύγχρονες αυτές
προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τον
εκσυγχρονισμό και τη χρηστή διοίκηση. Δηλαδή, με τη συ-
νεχή μεταρρύθμιση του οργανισμού μας, την αναβάθμιση
των υλικοτεχνικών πόρων της Αστυνομίας, τη συστηματική

επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
μας, την τοποθέτηση μελών μας στις κατάλληλες θέσεις, και
την προσεγμένη πρόσληψη και εκπαίδευση των μελλοντι-
κών αστυνομικών.

Βάσει των εισηγήσεών μας, έχουν εκσυγχρονιστεί, με την
πρόσφατη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, τα κριτήρια πρόσληψης στην Αστυνο-
μία, ώστε να προσλαμβάνονται οι καταλληλότεροι υποψή-
φιοι που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα σωματικά και ψυ-
χικά χαρακτηριστικά, ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατά-
στασης, την κατάλληλη προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία.
Παράλληλα, έχουμε για πρώτη φορά θεσπίσει κριτήρια
μεταθέσεων, έτσι ώστε να τοποθετούνται τα κατάλληλα
άτομα στις κατάλληλες θέσεις και να εφαρμόζεται πρό-
γραμμα εναλλαξιμότητας, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες «υψη-
λού κινδύνου» σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Με τις αλλαγές
αυτές τίθενται γερά θεμέλια για την περαιτέρω αύξηση της
απο- τελεσματικότητας και ικανότητας της Αστυνομίας να
ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις
του αστυνομικού λειτουργήματος. Θωρακίζεται, ταυτό-
χρονα, η συλλογική προσπάθεια της Αστυνομίας για θεμε-
λίωση των αρχών της αξιοπιστίας, της αξιοκρατίας και της
διαφάνειας.

Δεδομένου ότι η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται σε εξελικτική
πορεία, με σταθερό προορισμό την αναδιάρθρωση και με-
ταρρύθμισή της, έχει προχωρήσει ενεργά στην υλοποίηση
επιπρόσθετων δράσεων. Μεταξύ άλλων, αυτές οι δράσεις
στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση του οργα-
νωμένου εγκλήματος, στη χαρτογράφηση του εγκλήματος
για την υιοθέτηση ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής,
αλλά και τη στοχευμένη πρόληψη και αντι- μετώπισή του,
στην αναβάθμιση και συστηματοποίηση των πεζών και μη-
χανοκίνητων περιπολιών για αύξηση της ασφάλειας και τό-
νωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη, στην αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για πιο κοστοα-
ποδοτική και συνάμα αποτελεσματική αστυνόμευση, και γε-
νικότερα, στην αναθεώρηση αστυνομικών πρακτικών και
πολιτικών».

Καταλήγοντας ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε: «Ομολογουμέ-
νως, όταν η κοινωνία των πολιτών γίνεται δέκτης αποτελε-
σματικών και αμερόληπτων αντεγκληματικών πρακτικών,
όταν διασφαλίζονται οι ανθρώπινες ελευθερίες, όταν προ-
στατεύεται το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, όταν αποκαθί-
σταται η αδικία άμεσα και δίκαια, με προσβάσιμα και
ευπρόσιτα μέσα και με πρόνοιες κοινωνικής επανένταξης,
τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συνθέσει ένα υποδειγ-
ματικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

2ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας με θέμα
«Ποινικές και εγκληματολογικές προκλήσεις - αντιπαράθεση ή διάλογος;»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Ημερίδα με θέμα «Οι διεθνείς εξελίξεις στη Νοτιονατολική Μεσόγειο, τη Μέση
Ανατολή και την Τουρκία: Η πρόκληση στη σταθερότητα, την ενέργεια και την
ασφάλεια»

Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, απηύ-

θυνε χαιρετισμό σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Frederick

στις 19 Ιανουαρίου 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε σε

συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφο-

ρούσε τις διεθνείς εξελίξεις στη Νοτιονατολική Μεσόγειο,

τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία. Η συγκεκριμένη δράση

διοργανώθηκε για 3η συνεχή χρονιά ειδικά για τα μέλη της

Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς.

Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε

μεταξύ άλλων: «θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και

ευαρέσκειά μου για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δράση

διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, ειδικά για τα μέλη

της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς. Είναι μια

εκδήλωση η οποία αντανακλά με σαφή και πρακτικό

τρόπο την εποικοδομητική συνεργασία που έχει οικοδο-

μηθεί μεταξύ Αστυνομίας και βεβαίως της Εθνικής Φρου-

ράς και αυτών των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Επίσης, ανέφερε ότι «ως Αστυνομία ενός κράτους που επη-

ρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις λόγω γεω-

στρατηγικής θέσης παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη

προσοχή τα τεκταινόμενα στην περιοχή. Καλούμαστε να

δραστηριοποιηθούμε σε ένα ραγδαία, όπως διαφαίνεται,

μεταβαλλόμενο περιβάλλον όσον αφορά την ασφάλεια. Οι

εξελίξεις στις γύρω περιοχές δεν επιτρέπουν περιθώρια

εφησυχασμού. Κατανοώντας πλήρως τις ιδιαίτερες προ-

κλήσεις και απειλές που αναφύονται, δίνεται καθηκόντως

έμφαση στις πτυχές που αφορούν τη μετανάστευση και

την τρομοκρατική απειλή.

Όσον αφορά το κομμάτι της μετανάστευσης, έχουν αυξη-

θεί τα μέτρα ασφάλειας στα λιμάνια και γενικότερα στις

θαλάσσιες ακτές που συνορεύουν με τις εμπόλεμες περιο-

χές. Τα μεταναστευτικά κύματα έχουν αυξηθεί, και ως

εκ τούτου λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

και πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμο-

διοτήτων μας.

Σχετικά με την τρομοκρατική απειλή, η Κύπρος κατατάσ-

σεται διαχρονικά στις χώρες χαμηλού μέχρι μέτριου κινδύ-

νου. Σε επιχειρησιακό, ωστόσο, επίπεδο λαμβάνουμε

σειρά προληπτικών μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθεί

ο κίνδυνος τέτοιων ενεργειών στον τόπο μας και αλλού,

στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει επίσης να

σημειωθεί ότι μετά και τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπή-

ματα στην καρδιά της Ευρώπης έχουμε προβεί εκ νέου σε

αξιολόγηση των μέτρων και σε ανάλογη αναπροσαρμογή

και εντατικοποίησή τους.

Εκ των πραγμάτων, κατά τη σημερινή εποχή δεν μπορεί να

γίνει εύκολα ο διαχωρισμός ανάμεσα στην εσωτερική και

στην εξωτερική ασφάλεια των κρατών. Η νέα αυτή

διάσταση για την ασφάλεια απαιτεί ακόμη πιο στενό

συντονισμό και συνεργασία ανάμεσα στις κρατικές υπηρε-

σίες ασφαλείας, ως επίσης πιο συστηματική συνεργασία,

ανταλλαγή και αξιοποίηση των πληροφοριών ανάμεσα

στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των κρατών της περιοχής,

καθώς και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

επιστημονική γνώση έχει αναμφίβολα το δικό της σημαί-

νοντα ρόλο να διαδραματίσει. Πρωτοβουλίες στον τομέα

της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης όπως

η σημερινή, όπου επιχειρείται μια σύζευξη θεωρίας και

εφαρμοσ- μένων πολιτικών, αναντίλεκτα συνδράμουν

στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται για αποτελε-

σματική διαχείριση μίας νέας τάξης πραγμάτων, θα έλεγα,

που βρίσκεται πλέον ενώπιόν μας».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Καθοριστική ήταν η συμβολή των πτητικών μέσων
της Αστυνομίας στη μεγάλη πυρκαγιά της Σολέας 

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών της
Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) της Αστυ-
νομίας, η Μονάδα συμμετείχε εντός του 2016 σε πολλές
διεθνείς ασκήσεις. Αυτές όμως που ξεχώρισαν ήταν η
άσκηση ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2016 και η άσκηση ΝΕΜΕΣΙΣ 2016
λόγω της εμβέλειάς τους και της συμμετοχής πολλών
ξένων χωρών. 

Η πολυεθνική άσκηση πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2016 διεξήχθη μεταξύ των ημερομηνιών
30-31 Μαΐου 2016, όπου η ΜΑΕΠ συμμετείχε με προσω-
πικό και πτητικά μέσα στην 3η φάση της άσκησης, που
περιελάμβανε σενάρια έρευνας και διάσωσης προσώπων
μετά από ναυτικά και αεροπορικά ατυχήματα στη θαλάσ-
σια περιοχή νοτίως της Κύπρου. Επιπρόσθετα, η Μονάδα
συμμετείχε στην τελική φάση της άσκησης, η οποία διε-
ξήχθη στο Λιμάνι Λάρνακας, με ένα ελικόπτερο τύπου
AW139 και το ανάλογο προσωπικό σε καθήκοντα στατικής
έκθεσης και επίδειξης στους παρατηρητές της άσκησης.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μονάδας με
το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και
κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της Ιταλικής Πολεμικής Αε-
ροπορίας φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μονάδας
ελικόπτερο τύπου AW139 που συμμετείχε στην άσκηση.

Όσον αφορά τη διεθνή άσκηση ΝΕΜΕΣΙΣ 2016 που
διεξήχθη στις 12 Οκτωβρίου 2016, η Μονάδα Αεροπορι-
κών Επιχειρήσεων συμμετείχε με προσωπικό και πτητικά
μέσα σε όλες τις φάσεις της άσκησης, η οποία περιλάμβανε

αντιμετώπιση τρομοκρατικού κτυπήματος σε εγκαταστά-
σεις άντλησης υδρογονανθράκων, σε επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης που προκλήθηκαν λόγω του τρομοκρατικού
κτυπήματος και σε επιχειρήσεις καταπολέμησης ρύπανσης
της θαλάσσιας περιοχής, όπου εξελίχθηκε η άσκηση. Η
ΜΑΕΠ με δύο ελικόπτερα και σε συνεργασία με τον Ειδικό
Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό της ΜΜΑΔ προχώρησαν σε
αντιτρομοκρατική δράση για διασφάλιση των εγκαταστά-
σεων αυτών. Ακολούθησαν επιχειρήσεις έρευνας για εντο-
πισμό ναυαγών και διασώσεις από παραπλέοντα πλοία
που συμμετείχαν στην άσκηση. 

Μεγάλη πυρκαγιά της Σολέας

Μεταξύ 19 και 23 Ιουνίου 2016 η Κύπρος ήρθε αντιμέτωπη
με τη χειρότερη καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε
στην οροσειρά του Τροόδους κοντά στην περιοχή Σολέας,
με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών και την
καταστροφή τεράστιων περιοχών πευκοδάσους ηλικίας
έως και 150 ετών.

Για να τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της, η ΜΑΕΠ
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο με τα δύο από τα τέσσερα
ελικόπτερα που διαθέτει, το ένα τύπου AW139 με κωδικό
εγγραφής CP-6 και όνομα «Αχιλλέας» και το δεύτερο τύπου
BH412EP με κωδικό εγγραφής CP-4 και το όνομα «Ακρί-
τας». Συνολικά παραλήφθηκαν με τους ειδικούς κάδους
πυρόσβεσης 600.000 λίτρα νερού από το φράγμα Λινού
που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του σημείου όπου
ξέσπασε η πυρκαγιά, τα οποία ρίχθηκαν στη φωτιά, σε 100
ώρες πτήσεων κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών που
μαινόταν η πυρκαγιά. 

Του Μυριάνθη Χριστοφίδη
Αστυνόμου Β', Αρχιπιλότου Ελικοπτέρων ΜΑΕΠ

Συμμετοχή της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας σε
ασκήσεις και επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας

19Αστυνομικά Χρονικά



Η διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν σε ξηρά και θάλασσα
αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Αστυνομίας Κύπρου.
Ηγέτης αλλά και σημείο αναφοράς στην όλη προσπάθεια
είναι τα ελικόπτερα και το ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) της Αστυνομίας.

Η ΜΑΕΠ και η Αστυνομία Κύπρου έχουν στο ενεργητικό τους
πολλές και σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά τη διάσωση αν-
θρώπων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που
καταδεικνύει τόσο την άρτια εκπαίδευση, την αφοσίωση και
τον επαγγελματισμό των μελών της ΜΑΕΠ, όσο και το υψηλό
επίπεδο στον τομέα υλικοτεχνικής υποδομής της Μονάδας.

Για να υπάρξει όμως ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες της Μονάδας, χρειάζεται διαρκής
και συστηματική εκπαίδευση των μελών της, αλλά και
συνεχής αναβάθμιση των τεχνικών μέσων που διαθέτει.

Μεταξύ των ημερομηνιών 6 και 10 Φεβρουαρίου 2017 πραγμα-
τοποιήθηκε εκπαίδευση των πληρωμάτων της ΜΑΕΠ με θέμα
την πλατφόρμα μαζικής διάσωσης AirTEP της γαλλικής εται-
ρείας Escape International στις εγκαταστάσεις της Μονάδας. Η
εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εξάσκηση
και σε αυτή συμμετείχε όλο το προσωπικό του Τμήματος Χειρι-
στών Ελικοπτέρων, τα μέλη της Ομάδας Ειδικών Αποστολών
(ΟΜΕΑ) καθώς επίσης και τα μέλη του Τμήματος Συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της εκπαίδευσης έγινε παρου-
σίαση της πλατφόρμας μαζικής διάσωσης στα μέλη της Μονάδας
αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που
ασχολούνται με τη διάσωση προσώπων, όπως το Κέντρο Συντονι-
σμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), την 460 Μοίρα Έρευνας και
Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και τη Διοίκηση Καταδρομών.

Κατά τις υπόλοιπες ημέρες της εκπαίδευσης έγινε συστηματική
χρήση της πλατφόρμας με τους δύο τύπους ελικοπτέρων που η
Μονάδα διαθέτει, δηλαδή τα ελικόπτερα BELL 412 και
AGUSTAWESTLAND 139. Όλα τα μέλη της Μονάδας εκπαιδεύτηκαν
σε διάφορα σενάρια χρήσης της πλατφόρμας, όπως αυτά μπορεί
να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού διάσωσης όπου
εμπλέκεται μεγάλος αριθμός ατόμων που χρειάζεται βοήθεια. 

Η πλατφόρμα AirTEP της Escape International είναι ένα εξαιρε-
τικό εργαλείο διάσωσης κατά τη μαζική διάσωση προσώπων
που κινδυνεύουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις
προσώπων που έχουν αποκλειστεί λόγω πλημμυρών, πυροσβε-
στών που έχουν αποκοπεί σε μία περιοχή λόγω πυρκαγιάς, πο-
λιτών που έχουν εγκλωβιστεί σε οροφές ψηλών κτιρίων λόγω
πυρκαγιάς σε χαμηλότερα επίπεδα ή ακόμα προσώπων που
επιβαίνουν σε πλοίο που κινδυνεύει λόγω πυρκαγιάς ή εισροής
υδάτων. Η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και
10 ατόμων ανά χρήση και εφαρμόζεται στον γάντζο εξωτερι-
κού φορτίου του ελικοπτέρου.
Περιλαμβάνει πλωτήρες για
πιθανή χρήση στην επιφάνεια
της θάλασσας καθώς επίσης και
επιπρόσθετη ασφάλεια στην πε-
ρίπτωση αστοχίας του εξωτερι-
κού γάντζου. Στο προσεχές
μέλλον θα ακολουθήσουν συνεκ-
παιδεύσεις με μέλη της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας και με άλλες
υπηρεσίες που μπορεί να χρησι-
μοποιήσουν την πλατφόρμα
διάσωσης.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Εκπαίδευση πληρωμάτων ΜΑΕΠ στην πλατφόρμα μαζικής διάσωσης

Λόγω της εμβέλειάς τους, τα τρία πιο πάνω γεγονότα καλύ-
φθηκαν από διεθνή ΜΜΕ και παρουσιάστηκαν με άρθρα σε
έγκυρα περιοδικά του εξωτερικού. Ειδικότερα, περιοδικά
που προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο φιλοξένησαν
άρθρα τα οποία παρουσιάζουν το κοινωνικό έργο, και όχι
μόνο, της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυ-
νομίας και κατ’ επέκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημ: Οι φωτογραφίες που φιλοξενήθηκαν στο άρθρο λήφθηκαν
από το περιοδικό «Πτήση & Διάστημα» που εκδίδεται στην Ελλάδα
με ηλεκτρονική διεύθυνση www.ptisidiastima.com, και περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων άρθρα για ασκήσεις. Τα άρθρα και η φωτογράφιση
της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ασκή-
σεων και άλλων γεγονότων εγκρίθηκαν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση ΔΕΙΜΟΣ 2017 για διαχείριση
τρομοκρατικού κτυπήματος

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η άσκηση ΔΕΙΜΟΣ 2017
που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2017 στο
εμπορικό κέντρο The MALL οf Cyprus στη Λευκωσία με
θέμα τη διαχείριση τρομοκρατικού κτυπήματος. 

Το σενάριο της άσκησης, η οποία άρχισε στις 9 π.μ. και ολο-
κληρώθηκε στις 11 π.μ., προνοούσε αρχικά επίθεση με
έκρηξη και πυροβολισμούς από τρεις τρομοκράτες στο
εμπορικό κέντρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώ-
πων και τον τραυματισμό άλλων δέκα, καθώς και την πρό-
κληση πανικού στην περιοχή. Οι τρομοκράτες στη
συνέχεια, σύμφωνα με το σενάριο, κλείστηκαν σε κατά-
στημα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, θέτοντας υπό
ομηρία δέκα ανθρώπους.

Στη σκηνή έσπευσε αμέσως μεγάλος αριθμός μελών της
Αστυνομίας από διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, ασθε-
νοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και το
ελικόπτερο της Αστυνομίας που υπερίπτατο του κτιρίου,
ενώ εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο και αποκόπηκαν οι
δρόμοι που οδηγούν σε αυτό. Στη σκηνή έσπευσε επίσης
η ομάδα διαπραγματευτών της ΜΜΑΔ, οι οποίοι ανέλαβαν
τις διαπραγματεύσεις με τους τρομοκράτες.

Σύμφωνα πάντα με το σενάριο, οι διαπραγματεύσεις δεν
είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ οι τρομοκράτες σκό-
τωσαν έναν όμηρο. Έτσι αποφασίστηκε δυναμική επέμ-
βαση από τον Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (ΕΑΟ) της
ΜΜΑΔ, με έφοδο στο κατάστημα και ανταλλαγή πυρών με
τους τρομοκράτες, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματί-
στηκε ένας όμηρος. Αποτέλεσμα ήταν η απελευθέρωση
οκτώ ομήρων και η σύλληψη των τριών τρομοκρατών.

Τον συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο της άσκησης είχε
η ΜΜΑΔ και την εποπτεία η ηγεσία της Αστυνομίας. Ο βαθ-
μός ετοιμότητας και ανταπόκρισης όλων των εμπλεκόμε-
νων υπηρεσιών, αλλά και ο συντονισμός μεταξύ τους
λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία.

Τον χώρο της άσκησης επισκέφθηκε ο Αρχηγός Αστυνο-
μίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου συνοδευόμενος από τον
Βοηθό Αρχηγό Επιχειρήσεων κ. Χριστάκη Μαυρή.

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε
ότι η Αστυνομία Κύπρου, όπως κάθε ανάλογος οργανισμός
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείται να αντιμετωπίσει ποικί-
λες προκλήσεις σε έναν πολύπλοκο κόσμο ο οποίος πα-
ρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο ως τέτοιος κατά τον
21ο αιώνα. «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αστυνομία Κύ-
πρου για να είναι σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα προ-

βαίνει σε ασκήσεις, πρακτικές και εκπαιδεύσεις, οι πλείστες
των οποίων δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η
άσκηση ΔΕΙΜΟΣ 2017 εντάσσεται εντός του πλαισίου της
διαρκούς προσπάθειας για να είμαστε σε πλήρη ετοιμό-
τητα και να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικό-
τητα σε ό,τι αφορά στη διαχείριση ενός ενδεχόμενου
τρομοκρατικού κτυπήματος στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Επί του παρόντος, τουλάχιστον, δεν υπάρ-
χουν δεδομένα που να καθιστούν τη χώρα μας υπό σο-
βαρή τρομοκρατική απειλή», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, συνέχισε ο κ. Χρυσοστόμου, λαμβάνοντας
υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά παράλληλα και τα πρό-
σφατα τρομοκρατικά κτυπήματα των τελευταίων τριών
ετών στην καρδιά της Ευρώπης «έχουμε υποχρέωση να
είμαστε σε εγρήγορση και λαμβάνουμε τα ενδεικνυόμενα
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα σε σχέση με την
απειλή της τρομοκρατίας».

Η άσκηση είχε στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότη-
τας, ανταπόκρισης αλλά και ο συντονισμός των αρμοδίων
υπηρεσιών, μπροστά σε ένα ενδεχόμενο τρομοκρατικού
κτυπήματος στην περιοχή μας και την περαιτέρω βελτίωση
της συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και των
υπολοίπων εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. 

Από την άσκηση εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για
την ετοιμότητα και την ανταπόκριση της Αστυνομίας στη
διαχείριση οποιουδήποτε τέτοιου περιστατικού.
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Κατασχέθηκαν συνολικά 3.561 έργα τέχνης, πολιτι-
στικά αγαθά και αρχαιολογικά αντικείμενα, ενώ συνε-
λήφθησαν 75 άτομα.

Η Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Τελωνείων συμμετείχαν
στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση ΠΑΝΔΩΡΑ, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2016, με
μια κοινή δράση μεταξύ των ημερομηνιών 17-23 Νοεμ-
βρίου 2016. 

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 18 χώρες, με επικε-
φαλής την Κύπρο και την Ισπανία και την υποστήριξη της
EUROPOL, INTERPOL, UNESCO και του WCO (Παγκόσμιος
Οργανισμός Τελωνείων), επικεντρώθηκε στην καταπολέ-
μηση αδικημάτων κλοπής και παράνομης διακίνησης πο-
λιτιστικών αγαθών, καθώς και στην πολιτιστική λεηλασία. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των Αστυ-
νομιών των εμπλεκομένων χωρών και να προσδιοριστεί η
εικόνα των εγκληματικών ομάδων που ασχολούνται με τα
πιο πάνω αδικήματα καθώς επίσης και πιθανές διασυνδέ-
σεις με άλλους εγκληματικούς τομείς, κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας 17-23 Νοεμβρίου 2016, αρκετοί Αστυνομικοί
είχαν μεταβεί στο εξωτερικό για να συνεργαστούν με συ-
ναδέλφους τους σε ελέγχους και έρευνες. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά
48.588 άτομα, 29.340 οχήματα και 50 πλοία, και κατασχέ-
θηκαν συνολικά 3.561 έργα τέχνης και πολιτιστικά αγαθά,
όπου σχεδόν τα μισά από αυτά ήταν αρχαιολογικά αντικεί-
μενα. Επίσης συνελήφθησαν 75 άτομα και διερευνήθηκαν
92 νέες υποθέσεις. 

Όσον αφορά την Κύπρο, σε όλες τις επαρχίες, τα αεροδρό-
μια, τα ταχυδρομεία και τα σημεία ελέγχου από και προς
τα κατεχόμενα, διενεργήθηκαν έλεγχοι προς εντοπισμό
υπόπτων για κλοπή και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών
αγαθών. Παράλληλα, εντατικοποιήθηκαν οι περιπολίες της
Αστυνομίας σε ευαίσθητες αρχαιολογικές περιοχές.

Από τις συνολικά 44 έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες
και υποστατικά σε όλη την Κύπρο, εντοπίστηκαν και κατα-
σχέθηκαν συνολικά 1.383 αρχαία αντικείμενα και 13 ανι-
χνευτές μετάλλων, ενώ άλλα 40 αρχαία αντικείμενα
εντοπίστηκαν στο Ταχυδρομείο Λάρνακας.

Στα αεροδρόμια ερευνήθηκαν συνολικά 30.264 πρόσωπα,
ενώ στα σημεία ελέγχου από και προς τα κατεχόμενα,

διενεργήθηκαν συνολικά 336 έρευνες οχημάτων, χωρίς να
εντοπιστεί οτιδήποτε.

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν έγιναν σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες, όπως
τα Τελωνεία, τα Υπουργεία Πολιτισμού, την Εκκλησία, κλπ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, πέραν της Κύπρου, και οι
ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη, Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω
Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία,
Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης
στην Κύπρο είχε η Εθνική Μονάδα EUROPOL, μέσω της
οποίας ανταλλάσσονταν πληροφορίες, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο εθνικός συντονιστής για
θέματα EMPACT (European Multidisciplinary Platform
Against Criminal Threats).

Στην επιχείρηση έλαβαν επίσης μέρος διάφορες υπηρε-
σίας της Αστυνομίας, όπως τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε., αστυνομι-
κοί σταθμοί και μέλη των οδοφραγμάτων, ο Κλάδος
Πληροφοριών, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων
Λάρνακας και Πάφου και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων. Συνέδραμαν επίσης και άλλες υπηρεσίες όπως το
Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Τελωνείων.

Συμμετοχή της Κύπρου στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση ΠΑΝΔΩΡΑ

22 Αστυνομικά Χρονικά



ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμμετοχή της Κύπρου στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση της Europol ΒΟΣΠΟΡΟΣ-
BOSPHORUS για το 2016

Συνελήφθησαν συνολικά 245 πρόσωπα και εντοπίστη-
καν και κατασχέθηκαν 556 όπλα και 33.748 πυρομα-
χικά.

Η επιχείρηση ΒΟΣΠΟΡΟΣ-BOSPHORUS αποτελεί μία από
τις διεθνείς δράσεις της Europol για το 2016, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2016 σε 10
κράτη μέλη (Ρουμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολω-
νία, Κύπρο, Φινλανδία, Ελβετία, Ισπανία και Ηνωμένο Βα-
σίλειο) με τη στήριξη της Ρουμανίας, η οποία ηγείτο της
επιχείρησης και την πλήρη συνεργασία και επιχειρησιακή
στήριξη της Europol.

Αποτελεί μια σειρά δράσεων υπό την πλατφόρμα EMPACT
(European Multidisciplinary Platform Against Criminal
Threats) με στόχο τον εντοπισμό πιστολιών κρότου/αερίων
(αθλητικά πιστόλια).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε 421
υποστατικά, συνελήφθησαν 245 πρόσωπα και εντοπίστη-
καν και κατασχέθηκαν 556 τέτοια όπλα, εκ των οποίων τα
131 είχαν μετατροπές. Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης
κατασχέθηκαν 108 πυροβόλα όπλα και 33.748 πυρομα-
χικά.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και διάφορα άλλα παράνομα
αντικείμενα, όπως σιγαστήρες όπλων, εργαλεία μετατρο-
πής όπλων σε πυροβόλα, φυτείες κάνναβης σε εσωτερι-
κούς χώρους, διόπτρες όπλων, συσκευές εκτόνωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, χειροβομβίδες, σπρέι πιπεριού, γε-
μιστήρες και 234 αρχαία νομίσματα.

Όσον αφορά την Κύπρο, διενεργήθηκαν στοχευμένες
έρευνες σε επτά υποστατικά, σε όλες τις επαρχίες, και σε
έξι αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπί-
στηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο του πιο πάνω τύπου και
σχηματίστηκε φάκελος εναντίον ενός προσώπου.

Δεύτερο όπλο ιχνηλατήθηκε από την Αστυνομία Κύπρου
και, μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω της
Εθνικής Μονάδας EUROPOL, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε
στη Βουλγαρία.

Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης
στην Κύπρο είχε η Εθνική Μονάδα EUROPOL, μέσω της
οποίας ανταλλάσσονταν πληροφορίες, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ο εθνικός συντονι-
στής για θέματα EMPACT (European Multidisciplinary Plat-
form Against Criminal Threats).
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Η Φιλαρμονική είναι
από τα αρχαιότερα
Τμήματα της Αστυ-
νομίας και ιδρύθηκε
το 1900 από τον
Αρμάντο Τζοζεφέν.
Ο Τζοζεφέν, καθηγη-
τής μουσικής τότε
στην Αγγλική Σχολή,
πήρε εντολή από την
τότε Αγγλική Κυβέρ-
νηση για τη δημιουρ-
γία Φιλαρμονικής
στην Αστυνομία.

Μέχρι την ανεξαρτησία του νησιού το 1960, τα μέλη που
υπηρετούσαν στη Φιλαρμονική προέρχονταν από όλες τις
κοινότητες της Κύπρου (Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και
Αρμένιοι).

Το 1960 διορίστηκε Διευθυντής ο κ. Φρίξος Γεωργίου, θέση
την οποία κατείχε μέχρι το 1979. Μετά την αφυπηρέτησή
του τη Διεύθυνση της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας ανέ-
λαβε ο κ. Μιχαλάκης Ηλία, ενώ από το 1998 μέχρι τον Μάρ-
τιο 2004 Διευθυντής ήταν ο κ. Ευστάθιος Παπαευρι-
βιάδους, οπόταν και ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κύρκος
μέχρι τον Οκτώβριο του 2006. Από τις 2 Οκτωβρίου 2006
μέχρι και σήμερα τη Διεύθυνση της Φιλαρμονικής έχει
αναλάβει ο Υπαστυνόμος Γιώργος Αδάμου.

Προσφορά της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας

Η ύπαρξη και λειτουργία της Φιλαρμονικής της Αστυνο-
μίας εκτός από ψυχαγωγική πτυχή, έχει και κοινωνική προ-
σφορά καθώς συμβάλλει στη σύσφιγξη των σχέσεων
μεταξύ Αστυνομίας και κοινού και στην εξυπηρέτηση ορ-
γανωμένων συνόλων, σωματείων και οργανισμών.

Σήμερα η Φιλαρμονική μετρά 27 μέλη από τα οποία τα
επτά είναι γυναίκες, με μαέστρο τον Υπαστυνόμο Γιώργο
Αδάμου. Το μουσικό επίπεδό της είναι ιδιαίτερα ποιοτικό
και αναβαθμισμένο και αποσπά πολλά ευμενή σχόλια από
το κοινό στις εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζεται. Η
Φιλαρμονική πραγματοποιεί 200-220 δημόσιες εμφανίσεις
τον χρόνο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

κυρίως κοινωνικού, φιλανθρωπικού, θρησκευτικού, καλλι-
τεχνικού, ψυχαγωγικού αλλά και πατριωτικού χαρακτήρα.
Είναι πρόδηλο ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κρα-
τικές ή εθνικές μας εκδηλώσεις και συμβάλλει αποτελε-
σματικά στη δημιουργία υγιών σχέσεων εμπιστοσύνης και
ασφάλειας μεταξύ των πολιτών και της Αστυνομίας.

Αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο της κυβέρνησης σε δημό-
σιες εμφανίσεις, τελετές, παρελάσεις και σε επισκέψεις ηγε-
τών ξένων κρατών στην Κύπρο. Στις τελετές που γίνονται
στο Προεδρικό Μέγαρο κατά την επίδοση των διαπιστευ-
τηρίων από νεοδιοριζόμενους Πρέσβεις των διαπιστευμέ-
νων χωρών, η Φιλαρμονική της Αστυνομίας είναι πάντοτε
παρούσα. Για τον σκοπό αυτό, διατηρείται αρχείο στη
βιβλιοθήκη της με νότες αλλά και ψηφιακούς δίσκους ή
κασέτες με τους εθνικούς ύμνους σχεδόν όλων των χωρών
του κόσμου.

Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας εκτελεί με μεγάλη
επιτυχία όλα τα είδη μουσικής, εμβατήρια, πατριω-
τικά, δημοτικά ή και μοντέρνα τραγούδια, θρησκευ-
τική ή και πένθιμη μουσική, καθώς και όλα τα είδη
υψηλού επιπέδου κλασσικής μουσικής

Ανταποκρίνεται επίσης και στις προσκλήσεις ξένων πρε-
σβειών στην Κύπρο για να παιανίζει σε γιορτές και δεξιώ-
σεις, που διοργανώνουν για να τιμήσουν εθνικές τους
επετείους ή άλλα σημαντικά γεγονότα. Σε όλες τις περι-
πτώσεις τα σχόλια που αποσπά από το Διπλωματικό Σώμα
είναι πολύ θετικά, γεγονός που αποτελεί μεγάλη τιμή και
σίγουρα αυτό αντανακλάται γενικότερα στο Αστυνομικό
Σώμα.

Κατά κανόνα, οι ετήσιες εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής
περιλαμβάνουν:

1.  Διαπιστευτήρια στο Προεδρικό Μέγαρο.

2.  Κηδείες εν ενεργεία μελών της Υπηρεσίας και πρώην
Αρχηγών του Κράτους ή της Αστυνομίας ή άλλων
σημαινόντων προσώπων.

3.  Μνημόσυνα ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα 1955-
1959 και θυμάτων κατά τη διάρκεια του προδοτικού
πραξικοπήματος του 1974 και της τουρκικής εισβολής.

Του Υπαστυνόμου Γιώργου Αδάμου 
Υπεύθυνου Φιλαρμονικής Αστυνομίας

Φιλαρμονική: το στολίδι της Αστυνομίας Κύπρου

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
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4.  Αποκαλυπτήρια-εγκαίνια, προτομές ηρώων και εγκαίνια
Αστυνομικών Σταθμών.

5.  Λιτανείες. Πάντοτε σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Κύπρου γίνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή στον
Ιερό Ναό Παναγίας στην Παλουριώτισσα η περιφορά
του Επιταφίου. Την ημέρα των Θεοφανίων γίνεται η με-
ταφορά του Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων εκ
περιτροπής σε μια από τις παραλιακές μας πόλεις. Επί-
σης, σε συνεργασία με τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές
γίνεται λιτανεία εικόνων, καθώς και υποδοχή με τιμές
αρχηγού κράτους των Ιερών Λειψάνων Αγίων μας και
θαυματουργών εικόνων. 

6.  Ορχήστρες. Εκτός από τη Φιλαρμονική υπάρχει και η
μικρή ορχήστρα χορού. Αποτελείται από άτομα τα
οποία ταυτόχρονα είναι και μέλη της Φιλαρμονικής. Έτσι
έχουμε μουσικούς που μπορεί να παίζουν δύο και τρία
όργανα όπως π.χ. κλαρίνο και μπουζούκι ή κιθάρα και
τρομπέτα. Η ορχήστρα χορού λαμβάνει μέρος σε χρι-
στουγεννιάτικες χοροεσπερίδες των Τμημάτων και
Αστυνομικών Διευθύνσεων της Αστυνομίας, καθώς επί-
σης και σε άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σωματείων
και οργανώσεων.

7.  Άλλες εκδηλώσεις. Εκτός από τη συμμετοχή της στις ετή-
σιες εθνικές παρελάσεις, σε διεθνείς ποδοσφαιρικούς
αγώνες της Εθνικής μας ομάδας και τις καθιερωμένες
συναυλίες, η Φιλαρμονική της Αστυνομίας συνεργάζεται
στενά με όλους τους δήμους των πόλεών μας, τις τοπικές
αρχές αλλά και με την Κοινοτική Αστυνόμευση για χρι-
στουγεννιάτικες ή καρναβαλίστικες εκδηλώσεις. Επίσης,
ανταποκρίνεται πάντοτε και με προθυμία σε αιτήσεις
άλλων κοινοτήτων που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο,
όπως είναι οι Λατίνοι και οι Αγγλικανοί για συμμετοχή της
να παιανίζει κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικών αγορών
που διοργανώνουν κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα, ανταπο-
κρίνεται θετικά και σε πρόσκληση από τις Βρετανικές
Βάσεις για να συμμετάσχει στο καλλιτεχνικό πρόγραμμά
τους για τους ετήσιους εορτασμούς του Open Day.

Αρκετές εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής καθιερώθηκαν και
επαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε χρόνο.

Τελευταία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα μηνύματα των
καιρών και των νέων δεδομένων, οι εκδηλώσεις και οι δρα-
στηριότητες της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας αλλά και οι
στόχοι της διαφοροποιήθηκαν με άξονα προσοχής της τη
νεολαία. Έτσι, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις δημοτικών
σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, πραγματοποιούνται πολύ
συχνά επισκέψεις σε σχολικούς χώρους και γίνονται διαλέ-
ξεις σε μαθητές τόσο για το έργο, τους σκοπούς και τους
στόχους της Αστυνομίας, όσο και ειδικότερα για το έργο
της Φιλαρμονικής. Γίνεται μάθημα και παρουσίαση των
μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στην Φιλαρμο-
νική και τα παιδιά ψυχαγωγούνται με επιλεγμένα μουσικά
κομμάτια αντιπροσωπευτικά κάθε είδους μουσικής.

Το ποιοτικό μουσικό επίπεδό της είναι ιδιαίτερα ανα-
βαθμισμένο και αποσπά πολλά ευμενή σχόλια του
κοινού στις εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζεται

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά παροτρύνονται
να συμμετάσχουν ενεργά είτε τραγουδώντας είτε παίζον-
τας μαζί με τα μέλη της Φιλαρμονικής διάφορα μουσικά
όργανα. Έτσι αναπτύσσεται μια σχέση και δημιουργείται
στα παιδιά εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αστυνομικού,
αφού κατανοούν καλύτερα τον ρόλο του ως φύλακα και
προστάτη τους.

Η Φιλαρμονική εκτελεί με μεγάλη επιτυχία όλα τα είδη
μουσικής, εμβατήρια (ελληνικά και ξένα), πατριωτικά,
δημοτικά ή και μοντέρνα τραγούδια, θρησκευτική ή και
πένθιμη μουσική καθώς και όλα τα είδη υψηλού επιπέδου
κλασσικής μουσικής, η οποία βρίσκεται στην πλουσιότατη
σε αριθμό και ποικιλία, άρτια οργανωμένη βιβλιοθήκη της,
και η οποία διαθέτει όλων των ειδών μουσικές παρτιτού-
ρες. Η γενική εντύπωση που επικρατεί στο ευρύ κοινό ότι
η Φιλαρμονική ασχολείται και παίζει μόνο εμβατήρια, είναι
εσφαλμένη και άδικη για τα μέλη της.

Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας με 27 μάχιμα αυτή τη
στιγμή μέλη προσπαθεί είτε ως Μπάντα, είτε ως Φιλαρμο-
νική ορχήστρα, είτε ως μικρή ορχήστρα χορού, να βελτιώ-
σει ακόμα περισσότερο το ήδη πολύ υψηλό κατά γενική
ομολογία επίπεδό της που την έχει καθιερώσει αυτή την
στιγμή ως την καλύτερη Φιλαρμονική της Κύπρου.

Ο ρόλος της Φιλαρμονικής είναι πολύπλευρος και σημαντικός.
Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από τη συνεχή και επίπονη
προσπάθεια αυτός ο ρόλος να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί
ακόμα περισσότερο διότι η Φιλαρμονική ως Τμήμα έχει πολλά
να προσφέρει στη γενική προσπάθεια της Αστυνομίας για
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και κοινού.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
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Η Αστυνομία διευρύνει τις σχέσεις της με την κοινωνία των πολιτών 
Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με δώδεκα ΜΚΟ 

Σε νέα βάση τέθηκε από τις 9 Μαρτίου 2017 η συνεργασία
μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και δώδεκα μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων (ΜΚΟ) μετά την υπογραφή μνημονίου
με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου επαφής και επικοινω-
νίας της Αστυνομίας με την κοινωνία των πολιτών, σε το-
μείς που αφορούν στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Η τελετή υπογραφής έγινε στο Αρχηγείο Αστυνομίας και
το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχα-
ρίας Χρυσοστόμου και εκπρόσωποι δώδεκα μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων: ACCEPT-ΛΟΑΤ, AEQUITAS, Cyprus Stop
Trafficking, Future Wolds Center, Hope for Children, Κέντρο
Στήριξης Φορέων Aids (ΚΥΦΑ), Κίνηση για Ισότητα, Στή-
ριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), Κοινωνία Κάριτας Κύπρου,
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (ΚΕΣ), Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Οργάνωση για την Προστα-
σία Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης
(ΣΤΙΓΜΑ) και Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώ-
πιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). 

Το μνημόνιο περιλαμβάνει αριθμό κοινών δράσεων της
Αστυνομίας και των συμβαλλόμενων ΜΚΟ. Μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση επιστημονικών ερευ-
νών και μελετών, οι επισκέψεις και η παροχή βοήθειας από
ΜΚΟ σε αστυνομικά κρατητήρια και στον χώρο κράτησης
απαγορευμένων μεταναστών, η υποβολή παραπόνων και

η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Αστυνομίας και ΜΚΟ,
η εκπαίδευση των μελών όλων των συμβαλλόμενων
μερών, η συνδιοργάνωση κοινών δράσεων ενημέρωσης
και διαφώτισης του κοινού και η συνεργασία τους για
εντοπισμό και στήριξη θυμάτων εγκλημάτων και καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης.

Μιλώντας ενώπιον των εκπροσώπων των ΜΚΟ μετά την
υπογραφή του μνημονίου, ο Αρχηγός Αστυνομίας, χαρα-
κτήρισε τη συνομολόγηση του μνημονίου ως ένα ακόμα
έμπρακτο βήμα της Αστυνομίας στην οικοδόμηση σχέ-
σεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία των πολιτών και στην
αναβάθμιση της ανοικτής και ποιοτικής επικοινωνίας με
τους πολίτες.

«Η συνεργασία μας με τις ΜΚΟ», συνέχισε ο κ. Χρυσοστό-
μου, «μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα
καλύτερο και ποιοτικότερο επίπεδο αντίληψης των σύνθε-
των κοινωνικών προβλημάτων και των δύσκολων, αθέα-
των πτυχών τους». 

Η Αστυνομία, σημείωσε ο Αρχηγός, θεωρεί τις ΜΚΟ σημαν-
τικούς εταίρους στο έργο της για προστασία των δικαιω-
μάτων του ανθρώπου, καθώς, όπως ανέφερε, το πεδίο
δράσης τους στη διασφάλιση της προστασίας του πολίτη
και των δικαιωμάτων του, συναντά το έργο της Αστυνομίας
η οποία είναι ταγμένη στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Αρχη-
γός Αστυνομίας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις
με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ, επαναβεβαιώνοντας τη
βούληση της Αστυνομίας για συνεπή προσπάθεια αναβάθ-
μισης και βελτίωσης των υπηρεσιών της σε όλο το φάσμα
της αποστολής της. 

Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ ευχαρίστησαν για την ευκαιρία
που τους δόθηκε για συνομολόγηση του μνημονίου
συνεργασίας, το οποίο θεωρούν ως καλή βάση και χρή-
σιμο εργαλείο για αναβάθμιση και ενδυνάμωση της ήδη
υπάρχουσας συνεργασίας σε θέματα που άπτονται της
αρμοδιότητάς τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα
σεβασμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αλλά και την εμπέδωση της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κατά την άσκηση των καθηκόντων των αστυ-
νομικών, πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2016 στο
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, για πρώτη φορά από την
Αστυνομία Κύπρου, ημερίδα με τίτλο «Σεβασμός ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων». 

Κατά την ημερίδα επιχειρήθηκε η ανάλυση και παρου-
σίαση του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα
από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, την επεξήγηση
του ορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σχέση που
έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με το λειτούργημα του
Αστυνομικού, αλλά και γενικότερα την προώθηση και προ-
στασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Ειδικότερα, αναλύ-
θηκαν θέματα που αφορούν διάφορες θεματικές ενότητες
που καλύπτουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η
διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των κρατουμένων,
τα δικαιώματα του παιδιού, η βία στην οικογένεια, ο ρατσι-
σμός, η κακοποίηση ανηλίκων, η εμπορία προσώπων, η
μετανάστευση και το προσφυγικό.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας, ο Αρχηγός Αστυ-
νομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο οποίος έθεσε την
εκδήλωση υπό την αιγίδα του, σημείωσε ότι η Αστυνομία
είναι ένας εκ των βασικών φορέων προστασίας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και διαβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι
«Η Αστυνομία θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει περαιτέρω

τις δράσεις της προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και
προστασίας τους. Αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις που μας αναλογούν όσον αφορά τον σεβασμό
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε επί-
γνωση ότι οι στρατηγικοί μας στόχοι θα πρέπει να βρίσκονται
σε σύζευξη με τη θεμελιώδη αρχή του σεβασμού των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Συνάμα, συνειδητοποιούμε απόλυτα την
αναγκαιότητα εξισορρόπησης μεταξύ της λήψης των απαραί-
τητων μέτρων ασφαλείας για τους πολίτες και της προστασίας
των ανθρώπινων δικαιωμάτων», και πρόσθεσε ότι στα μέλη
της Αστυνομίας έχουν δοθεί «οδηγίες και κατευθυντήριες
γραμμές ούτως ώστε τα δικαιώματα όλων αδιακρίτως των
πολιτών, να τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού και προστασίας».

Στον δικό του χαιρετισμό, που διαβάστηκε από την Έλενα
Κουρτελλαρίδου, Λειτουργό Τύπου του Υπουργείου του, ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς
Νικολάου, σημείωσε ότι «ο σεβασμός στα δικαιώματα του
ανθρώπου και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για τη θεμελίωση συνθηκών κράτους
δικαίου, σε κάθε οργανωμένη κοινωνία. Πρωταρχικός στόχος
της κυβέρνησης είναι να καταστήσει το έργο της Αστυνομίας
πιο αποτελεσματικό, ώστε μαζί με την πρόληψη και πάταξη
του εγκλήματος να διασφαλίζεται και η προστασία των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών».

Από πλευράς της, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμά-
των του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά, χαιρετίζοντας την
ημερίδα, τόνισε τη σημαντικότητα της εξοικείωσης και της
κατάρτισης των μελών της Αστυνομίας με το θεσμικό πλαί-
σιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε δημοκρατικά
συγκροτημένη πολιτεία. Αναφερόμενη στα δικαιώματα
του παιδιού, η Επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή της
για τη σημαντική θετική συνεισφορά της Αστυνομίας «σε
ό,τι αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
στην Κύπρο».

Την ημερίδα παρακολούθησαν η Επικεφαλής του Γραφείου
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, εκπρόσωπος της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για
τους πρόσφυγες και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων, καθώς και 75 μέλη της Αστυνομίας.

Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ΔΕΕ&ΔΑΣ

Η Αστυνομία ενισχύει τον αγώνα για προστασία και σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων με ημερίδα που διοργάνωσε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Παράδοση επιταγής από τον Αρχηγό Αστυνομίας για ενίσχυση
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου

Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμ-
βρίου 2016 στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Σώ-
ματος κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, παρουσία του τέως
Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημη-
τρίου και του Υπεύθυνου της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Λευκωσίας Λοχία Κώστα Περιστιάνη, παρέδωσε στον Πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου κ. Αδάμου Αδάμου, επιταγή ύψους €9.388 για
ενίσχυση των υπηρεσιών του Συνδέσμου. 

Η επιταγή προήλθε από τα καθαρά έσοδα που εισπράχθη-
καν από το φιλανθρωπικό πανηγύρι χαράς, που πραγμα-
τοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά στις 23 Οκτωβρίου 2016
στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας, το οποίο διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύ-
θυνση Λευκωσίας, την Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας
και τον Διεθνή Σύνδεσμο Αστυνομικών - Τοπικό Τμήμα
Λευκωσίας (ΙΡΑ) σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύν-
δεσμο Κύπρου.

Παραδίδοντας την επιταγή, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι η Αστυνομία βρίσκεται πάντοτε δίπλα σε
αυτούς που έχουν ανάγκη και ότι η συνεισφορά προς τον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο θα συνεχιστεί και είναι δεδομένη.

Από την πλευρά του, ο κ. Αδάμου ευχαρίστησε τον Αρχηγό
Αστυνομίας για την προσφορά της Αστυνομίας προς τον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης η κα Μαρία Ιωάννου,
Εκτελεστική Διευθύντρια του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
κ. Αντρέας Αθανασιάδης, Βοηθός Εκτελεστικός Διευθυντής
του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Ειρήνη Λουκαΐδου,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του
Συνδέσμου. 

Του Γιώργου Ιωάννου
ΑΔΕ Λεμεσού

«Το μέλλον των νέων μέσα από την οικογένεια»
Εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον των νέων μέσα από την
οικογένεια» πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου
2017 στο θέατρο της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού. Η εκδή-
λωση διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση
Λεμεσού, τον Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Λεμεσού και την
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων
Τεχνικών Σχολών με κύριο ομιλητή τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο. 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής
Λεμεσού κ. Σολωμός Σολωμού, ο Πρόεδρος του Φιλοαστυ-
νομικού Συνδέσμου Λεμεσού κ. Ανδρέας Τσουλόφτας και
ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Συν-
δέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών κ. Πρόδρομος Ττοπούζης. 

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υπεύθυνος του Γραφείου
Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια, Κακοποίησης
Ανηλίκων και Νεανικής Παραβατικότητας Αστυνόμος Β’ κ.

Κώστας Βέης και ο Σχολικός Ψυχολόγος, Λειτουργός Υπη-
ρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Στέφανος Δημητρίου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης αξιωματικοί της ΑΔΕ
Λεμεσού και μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυ-
νομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου. 
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Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με
την Fratello Boutique και τον Σύνδεσμο συγγενών και
φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί» πραγματοποίησαν στις
16 Νοεμβρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Στροβόλου φιλανθρωπική επίδειξη μόδας με προτάσεις
για τον χειμώνα από γνωστά μοντέλα. Η εκδήλωση
τελούσε υπό την αιγίδα της κας Τίνας Σαββίδου.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν για το ταμείο
του Συνδέσμου συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό
«Μαζί». Πέραν της οικονομικής ενίσχυσης του Συνδέσμου
η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα
άτομα με αυτισμό.

Ο Σύνδεσμος συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό
«Μαζί» δημιουργήθηκε το 2012 από οικογένειες και φίλους
ατόμων με αυτισμό, με κύριους στόχους την ενημέρωση
και διαφώτιση της κοινωνίας για τον αυτισμό, τη διοργά-
νωση σεμιναρίων για τη σωστή πληροφόρηση των εμπλε-

κομένων ειδικοτήτων αναφορικά με τις νέες επιστημονικές
εξελίξεις και μεθόδους, την αναβάθμιση και εκσυγχρονι-
σμό των υπηρεσιών για διάγνωση, εκπαίδευση και αντιμε-
τώπιση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Του Α/Λοχ. 3644 Κώστα Περιστιάνη
Υπεύθυνου Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας

Επίδειξη μόδας για οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου συγγενών και φίλων
ατόμων με αυτισμό «Μαζί»

Φιλανθρωπικό τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2016 στα γήπεδα
«Daluz» τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου, το οποίο διοργάνωσαν
η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ). 

Στο τουρνουά, το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα του Αρχη-

γού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, συμμετείχαν 
15 ομάδες, και νικήτρια ομάδα ήταν η Αθλητική Ένωση
Αστυνομικών Κύπρου. 

Όλα τα έσοδα από το τουρνουά διατέθηκαν στο ταμείο του
ΠΑΣΥΚΑΦ.

Εθελοντική αιμοδοσία στο χωριό Καντού, για ενίσχυση και κάλυψη των
αναγκών της τράπεζας αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς
της Αστυνομίας, η Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής σε
συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού Καντού
και την τοπική επιτροπή αιμοδοσίας, πραγματοποίησαν
στις 10 Μαρτίου 2017 εθελοντική αιμοδοσία στο χωριό
Καντού, με σκοπό την ενίσχυση και κάλυψη των αναγκών
της τράπεζας αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, συγκεντρώθηκαν 45 μο-
νάδες αίματος. Στην αιμοδοσία έλαβαν μέρος μέλη της
Αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής.



Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 25 Ιανουαρίου
2017 στο Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας διάλεξη/σεμινάριο
με τίτλο «Το νόημα της ζωής» από το Κλιμάκιο Οδικής
Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου σε
συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας για τους τελειόφοιτους
μαθητές όλων των σχολείων μέσης και τεχνικής εκπαίδευ-
σης της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στο πλαίσιο των
προσπαθειών που καταβάλλονται για πρόληψη και μείωση
των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυ-
νομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, εκ μέρους του οποίου
απηύθυνε χαιρετισμό ο Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι «η διεθνής κοινότητα καταγράφει ως κύρια αιτία
πρόκλησης των τροχαίων οδικών συγκρούσεων τον
ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει στην πρό-
κλησή τους κατά ένα ποσοστό 95%-97%. Έτσι και στη
χώρα μας, ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως ίσχυε και τα
προηγούμενα χρόνια, ήταν η κύρια αιτία πρόκλησης τόσο
των θανατηφόρων συγκρούσεων αλλά και ατυχημάτων με
ιδιαί- τερα σοβαρούς τραυματισμούς, αφού άνθρωποι
καθηλώθηκαν σε τροχοκάθισμα ή στο κρεβάτι του πόνου
για το υπόλοιπο της ζωής τους». Επίσης, πρόσθεσε ότι
«έχοντας υπόψη αυτές τις συνέπειες, τόσο για τα εμπλεκό-
μενα άτομα σε μια τροχαία οδική σύγκρουση όσο και για
την οικογένειά τους, ως Αστυνομία δεν εφησυχάζουμε και
δεν παραμένουμε θεατές αυτής της κατάστασης. Νιώθον-
τας έντονα την ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη αυτού του
τόπου, έχουμε εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπά-
θειές μας για να επιτύχουμε το ακατόρθωτο, να διασφαλί-
σουμε δηλαδή ένα πιο ασφαλές οδικό περιβάλλον για
όλους τους πολίτες, ασχέτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας,
χρώματος, φυλής, κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβα-
θρου». 

Τέλος, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «η χρονιά που μας
πέρασε κατέγραψε πάρα πολλές προσπάθειες εκ μέρους
της Αστυνομίας. Έγιναν τομές, δράσεις και καινοτομίες.
Τέθηκαν σε εφαρμογή νέες τεχνολογίες και προωθήθηκαν

νέες δομικές αλλαγές στην υπηρεσία μας. Όλα αυτά είχαν
ως βασικό άξονα και πυξίδα έναν σκοπό και έναν στόχο:
την αταλάντευτη διακηρυγμένη αρχή μας για εμπέδωση
κουλτούρας οδικής συνείδησης σε όλους τους πολίτες, σε
όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου», και τόνισε ότι
«μέλημά μας για το 2017 είναι η εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών μας για επιτήρηση του οδικού δικτύου καθ’ όλο
το 24ωρο, με ιδιαίτερη έμφαση τα μελανά σημεία, ενώ
κατά τους ελέγχους δίνεται προτεραιότητα στις κύριες
αιτίες πρόκλησης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων,
όπως η ζώνη, η ταχύτητα, το κράνος και το αλκοόλ».

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο ψυχολόγος κ. Νίκος Ηλία
και η Λοχίας 1948 Αρετή Αμαξάρη του Γραφείου Διαφώτι-
σης Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας. Ακολούθησαν διαλέ-
ξεις από την κα Κατερίνα Παναγιώτου και την κα Λένα
Μαυρικίου του Ιδρύματος οδικής ασφάλειας «Γεώργιος
Μαυρίκιος».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής και ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώ-
στου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου και
Αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμο-
χώστου, καθώς και ο Δήμαρχος Σωτήρας και οι εκκλησια-
στικές αρχές. 

Τη διάλεξη παρακολούθησαν 300 περίπου τελειόφοιτοι
μαθητές από τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές της ελεύθε-
ρης επαρχίας Αμμοχώστου. Στους παρευρισκόμενους
διανεμήθηκε διαφωτιστικό υλικό για την οδική ασφάλεια.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου 

«Το νόημα της ζωής», 3η ετήσια εκδήλωση της ΑΔΕ Αμμοχώστου για την οδική
ασφάλεια 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Το 2006 εδραιώθηκε στα τεκταινόμενα του Παγκόσμιου
Κλασσικού Αθλητισμού το επίπονο αγώνισμα του Μαραθω-
νίου Δρόμου των 42.195μ. που αποτελεί θεσμό της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Αθλητισμού (IAAF) και περιλαμβάνει
τους έξι δημοφιλέστερους Μαραθωνίους.

Στον κατάλογο των χιλίων παγκόσμια αθλητών που τερμά-
τισαν τον θεσμό συγκαταλέγεται ο μόνος Κύπριος και συνά-
δελφος αστυφύλακας 1035 Λεωνίδας Λεωνίδου, ο οποίος
υπηρετεί στην ΥΑ&Μ/Αερολιμένα Λάρνακας. Συγκεκριμένα
οι έξι ονομαστικά μαραθώνιοι είναι η Νέα Υόρκη, Βοστώνη,
Σικάγο, Βερολίνο, Λονδίνο και Τόκιο. Να σημειώσουμε ότι ο
Μαραθώνιος της Βοστώνης το 2013 είχε την ατυχή κατά-
ληξη της βομβιστικής τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο Λεωνίδας Λεωνίδου ασχολείται με τον κλασσικό αθλητι-
σμό από το 1979 και εκπροσωπεί τον Γυμναστικό Σύλλογο
«Τα Παγκύπρια» και παράλληλα την Αστυνομία Κύπρου
τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό.

Ο αστυφύλακας 1035 Λεωνίδας Λεωνίδου μεταξύ των χιλίων αθλητών
παγκόσμια του «World Marathon Majors»

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 ο
3ος αγώνας του 25ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξο-
βολίας. Αθλητές της πρώτης κατηγορίας ολυμπιακού και
σύνθετου τόξου, ανδρών, γυναικών, εφήβων, cadet αγόρια
και cadet κορίτσια, διαγωνίστηκαν στην απόσταση των
50μ., 60μ. και 70μ. στις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις του
Μακάρειου Γηπέδου στη Λευκωσία. Στον αγώνα κατάτα-
ξης οι αθλητές έριξαν από 72 βέλη και ακολούθως οι πρώ-
τοι 16 προχώρησαν στα νοκ-αουτ.

Στην κατηγορία του ολυμπιακού τόξου 70μ. πρώτος τερ-
μάτισε ο Α/Αστ 683 Φώτης Φωτίου του Σωματείου Τοξο-
βολίας Λευκωσίας, ο οποίος υπηρετεί στην Αστυνομική
Διεύθυνση Λεμεσού και είναι αποσπασμένος στον Αστυ-
νομικό Σταθμό Τροόδους. 

Να σημειωθεί ότι ο Φώτης Φωτίου νίκησε τον επί χρόνια
πρωταθλητή Μίμη Ελ Χελάλη με 6-2 κατακτώντας το
χρυσό μετάλλιο.Επίσης, κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό με-
τάλλειο στο ομαδικό ολυμπιακό τόξο με τους συναθλητές
του Νάζο Μοστιτσιάν και Μικαέλλα Κουρουνά, νικώντας
τα υπόλοιπα σωματεία.

Δύο χρυσά μετάλλια για τον Α/Αστ 683 Φώτη Φωτίου στον 3ο αγώνα του 25ου
Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας



Migrant operations 
Mr Zacharias Chrysostomou

Chief of Police

I have returned from leave to discover that 93 illegal immi-
grants were landed at Tilliria on the night of 3rd February
and that this is the group that we (CyPol, and the Sovereign
Bases) have been planning for over recent weeks.

I would like to put on record my gratitude for the compre-
hensive response by CyPol throughout the operation and
let you know how impressed I was with Chief Inspector
Georgios Nikolaidis’ professionalism. His operational ex-
pertise was invaluable in advising us on appropriate ma-
rine policing tactics but his greatest contribution was by
insisting that our humanitarian obligations to vulnerable
migrants take highest priority in our planning. I know that
the leadership given by Superintendent Kyriakos Mavris
was instrumental to the support we received. 

Given the situation facing so many countries on the near con-
tinent I am sure that we will have similar operations in the
future. Please pass my thanks to Kyriakos, Georgios and their
teams. I look forward to working with them in the future.

Yours sincerely,
Chris Eyre
Chief Constable SBA

Παροχή βοήθειας από μέλη της Αστυνομίας
σε όχημα που εγκλωβίστηκε στα χιόνια 

Κύριο Ιωνά Νικολάου
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αγαπητέ κ. Ιωνά,

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση για την
εξυπηρέτηση που εδόθη στη σύζυγό μου και σε εμένα από
την Αστυνομία Κάτω Πύργου και ιδιαίτερα από τους Αστυ-
νομικούς Άριστο Στυλιανού και Διογένη Σπύρου, όταν το
αυτοκίνητό μας παγιδεύτηκε στον δασικό δρόμο Κάτω
Πύργου-Παχύαμμου λόγω ξαφνικής βαριάς χιονόπτωσης
το απόγευμα της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 2017. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Άριστος Στυλιανού μας μετέφερε με
το ιδιωτικό του αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος (παρόλο
που ήταν εκτός υπηρεσίας), ο δε Διογένης Σπύρου προσε-
φέρθη να μας μεταφέρει την επομένη πίσω στο αυτοκί-
νητό μας. 

Διατελώ,
Νίκος Α. Ρολάνδης 

Ευχαριστίες από τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό
Σύνδεσμο

Αρχηγό Αστυνομίας
Κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου

Έντιμε κύριε Αρχηγέ, 

Με την παρούσα επιστολή μας, τα μέλη του Δ.Σ. του Παγ-
κύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου σας ευχαριστούμε
θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας να μας τιμήσετε με
την παρουσία σας και να εκφωνήσετε επιμνημόσυνο λόγο
για τον Μιχάλη Μενελάου, στα «19α ΜΙΧΑΛΕΙΑ» που πραγ-
ματοποιήσαμε στις 12 Φεβρουαρίου στον Μαθιάτη. 

Ο Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος διοργανώνει τα
ΜΙΧΑΛΕΙΑ με στόχο και σκοπό την ευαισθητοποίηση νεα-
ρών ατόμων στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών. Όπως είδατε και εσείς η ομάδα ποδηλασίας «Άγιος
Μνάσων» αποτελείτο από παιδιά 7-12 χρονών και έμαθαν
να βάζουν στόχο στη ζωή τους. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι και θέλουμε να συγχαρούμε
όλο το προσωπικό της Αστυνομίας και ιδιαίτερα το προ-
σωπικό Τύπου για την ευγένεια και άψογη συνεργασία που
είχαμε μαζί τους. Σας παρακαλούμε όπως μεταφέρετε τις
ευχαριστίες μας.

Με τιμή,
Χρύσω Μ. Αργυρού
Πρόεδρος Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου

Εύα Νεοφύτου
Γραμματέας Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου
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