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Τριμερής επιχειρησιακή συνάντηση
της ΕUROPOL Κύπρου-Ρουμανίας-Σλοβακίας
για παράνομη μετανάστευση, εμπορία
προσώπων και εικονικούς γάμους

MHΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Βρισκόμαστε στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και
επανερχόμαστε με ένα νέο τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά», το οποίο φιλοξενεί αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα.
Αρχή στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ή διαβάζετε
μέσω διαδικτύου, κάνουμε με ένα εκτενές αφιέρωμα στο
έργο και την αποστολή του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων
της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και στον καταλυτικό
ρόλο του στην πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος.
Παρουσιάζονται επίσης οι δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες της
Αστυνομίας που αφορούν τον εντοπισμό και κατάσχεση
της μεγαλύτερης ποσότητας κοκαΐνης και κροτίδων που
εντοπίστηκαν ποτέ στην Κύπρο.
Η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία προσώπων και οι
εικονικοί γάμοι αποτέλεσαν το αντικείμενο τριμερούς επιχειρησιακής συνάντησης της Europol που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο και φιλοξενείται επίσης στις σελίδες του
περιοδικού.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιμα ευρήματα έφερε στο
φως η έρευνα για τη νεανική παραβατικότητα που πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία, η οποία παρουσιάζεται
στο παρόν τεύχος. Η έρευνα θα παράσχει επιπρόσθετα εργαλεία για αντιμετώπιση του σοβαρού και πολύπλοκου
αυτού φαινομένου.
Ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί επίσης
για πληθώρα εκπαιδευτικών καθώς και κοινωνικών δραστηριοτήτων της Αστυνομίας.
Κλείνοντας, τα «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται σε όλους
ένα καλό φθινόπωρο με υγεία και ασφάλεια.
Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Της Αστυφύλακα 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου και
του Αστυφύλακα 3363 Μιχάλη Μιχαήλ
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Κλάδος Αστυνομικών Σκύλων της Κυπριακής Αστυνομίας:
Οι τετράποδοι ντετέκτιβ

Η Carla, ο Freddy, ο Enzo, ο Conan, η Maya, ο Spike και άλλοι
τριάντα τέσσερις σκύλοι αποτελούν τα βασικά στελέχη του
Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων της Κυπριακής Αστυνομίας,
με την κωδική ονομασία K-9, και διεκπεραιώνουν ποικίλα και
σημαντικά καθήκοντα, τόσο στην ανίχνευση ναρκωτικών και
εκρηκτικών υλών, όσο και στον εντοπισμό προσώπων.
Επιδιώκοντας να προβάλουμε την αθέατη πλευρά του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων και το έργο που καθημερινά καλούνται να επιτελέσουν, βρεθήκαμε στις εγκαταστάσεις
τους «αιχμαλωτίζοντας» με τον φακό μας μέρος της εκπαίδευσης των τετράποδων ντετέκτιβ. Στο αφιέρωμα αυτό
παρουσιάζεται η αποστολή του Κλάδου, η εκπαίδευση των
σκύλων, ενώ οι χειριστές τους αφηγούνται προσωπικές
τους στιγμές και πώς η σχέση που αναπτύσσεται συμβάλει
στην υλοποίηση των αποστολών που έχουν να αντιπαρέλθουν.
Αξιοσημείωτο της προσφοράς των σκύλων είναι και το γεγονός ότι σε όλα τα Σώματα ασφαλείας του κόσμου χρη-
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σιμοποιούνται ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έχοντας ως
αποστολή τους την ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών, εκρηκτικών υλών, χημικών, τον εντοπισμό προσώπων (θυμάτων
και κακοποιών) και σωρεία άλλων δραστηριοτήτων. Αυτό
καταδεικνύει ότι η αίσθηση της όσφρησης που οι σκύλοι
έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα τεχνολογικό επίτευγμα.
Στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στις εγκαταστάσεις του Κλάδου είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με
τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί, οι οποίοι έχουν
τον ρόλο του εκπαιδευτή, του φροντιστή αλλά κυρίως του
αχώριστου φίλου για τους σκύλους. Όπως μας ανέφερε ο
Αστυφύλακας 3220 Αλέξανδρος Γεωργίου, κάθε αστυφύλακας έχει υπό την ευθύνη του έναν έως δύο σκύλους με
τους οποίους έχει καθημερινή επαφή, αφού φροντίζει για
την υγιεινή, τη διατροφή, την εκπαίδευση ακόμη και το
παιχνίδι τους. Η στενή σχέση και οι βαθιοί ψυχικοί δεσμοί
που αναπτύσσονται με τα σκυλιά είναι συγκλονιστικοί,
αλλά παράλληλα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
μπορεί το ζώο να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Χαρακτηριστικό της σχέσης αυτής είναι η δήλωση του κ. Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε: «όταν με ρωτούν πόσα παιδιά έχω,
προσθέτω πάντοτε και τον αριθμό των σκυλιών μου γιατί
έτσι τα αισθάνομαι. Νιώθεις όπως όταν αρρωστήσει το
παιδί σου». Ο Αστυφύλακας 2004 Μάριος Νικολάου προσθέτει ότι αυτή η σχέση είναι αμοιβαία λέγοντας ότι «εάν
μια μέρα έρθω δουλειά και δεν είμαι καλά, αμέσως η Carla
το εισπράττει και επηρεάζεται και η δική της συμπεριφορά».

μερινά, πολλές από τις οποίες σε άτομα που αποτελούν
στόχο ή σε χώρους όπου πρόκειται να μεταβούν επίσημοι.
Τα ποσοστά εντοπισμού που έχουν οι αστυνομικοί σκύλοι
είναι πολύ υψηλά.

Παρουσίαση αστυνομικών σκύλων
Carla

Επιπρόσθετα, κατά την επίσκεψη μας στις εγκαταστάσεις
του Κλάδου, μας έγινε επίδειξη των δυνατοτήτων των σκυλιών, τόσο στην ανίχνευση ναρκωτικών όσο και εκρηκτικών υλών.

Αριθμός αστυνομικών σκύλων, ράτσες, εκπαίδευση
Στον Κλάδο Αστυνομικών Σκύλων της Κυπριακής Αστυνομίας, σήμερα υπηρετούν, σε παγκύπρια βάση, σαράντα
σκύλοι, λαμπραντόρ, γερμανικά και βελγικά ποιμενικά.
Πρόκειται για ράτσες σκύλων που εύκολα εκπαιδεύονται
και είναι πολύ κοινωνικά. Κατά την επιλογή των σκυλιών
προϋπόθεση είναι η δυνατότητά τους να εκπαιδεύονται
εύκολα και να πειθαρχούν. Τα λαμπραντόρ χρησιμοποιούνται μόνο στην ανίχνευση ναρκωτικών και εκρηκτικών. Τα
χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν όταν επιλέγουμε
σκύλους, όπως ανέφερε ο αστυφύλακας Αλέξανδρος Γεωργίου, είναι ο υποψήφιος για αγορά σκύλος να είναι ηλικίας έως δύο ετών –αδιάφορο αν είναι αρσενικό ή θηλυκό–
τουλάχιστον για τους σκύλους ανίχνευσης, ενώ θα πρέπει
να είναι ιατρικά ελεγμένος και να μην παρουσιάζει οποιεσδήποτε δυσπλασίες.

Η Carla ανήκει στην οικογένεια των λαμπραντόρ και είναι
επτά ετών. Τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής της βρισκόταν
σε καταφύγιο και αργότερα παραλήφθηκε από την Αστυνομία όπου μαζί με τον εκπαιδευτή της Αστυφύλακα 2004
Μάριο Νικολάου συμμετείχαν σε πολλές επιχειρήσεις και
έρευνες σε εβδομαδιαία βάση. «Η Carla είναι συνεχώς μαζί
μου τις μέρες που εργάζομαι. Για εμένα η Carla είναι η
αγάπη μου όλη», αναφέρει ο κ. Νικολάου. Κύρια της επιτυχία ήταν ο εντοπισμός ναρκωτικών (μαριχουάνα) σε χώρο
όπου συγκεντρώνονται νεαροί.
Freddy

Η βασική εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων είναι διάρκειας δεκαέξι βδομάδων και στοχεύει στο να είναι σε θέση
τα σκυλιά να εντοπίζουν την ουσία για την οποία εκπαιδεύονται είτε αυτή είναι ναρκωτικά είτε εκρηκτικές ύλες.
Με την εκπαίδευση αυτή ο σκύλος γίνεται επιχειρησιακός,
ενώ με την εμπειρία και τη συνεχή εκπαίδευση οι αστυνομικοί σκύλοι βελτιώνονται συνεχώς.
Ο Κλάδος Αστυνομικών Σκύλων διευθύνεται από τον Υπαστυνόμο Λοΐζο Χατζηχριστοφόρου. Στον Κλάδο ανήκουν
είκοσι επτά μέλη, μεταξύ των οποίων ένας λοχίας και δύο
αναπληρωτές λοχίες.

Επιτυχής η συμβολή των αστυνομικών σκύλων
Παρ’ ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τη σημαντικότητα του έργου που επιτελούν οι
αστυνομικοί σκύλοι, η σημασία τους φαίνεται μέσα από το
τελικό αποτέλεσμα των αποστολών τους. Και αυτό γιατί η
δουλειά των σκύλων ανιχνευτών εκρηκτικών υλών είναι
κυρίως οι προληπτικές έρευνες και τέτοιες γίνονται καθη-

Ο Freddy, επίσης λαμπραντόρ και συνομήλικος της Carla,
αποκτήθηκε από την Υπηρεσία ύστερα από δωρεά πολίτη.
Ο εκπαιδευτής του είναι ο Αστυφύλακας 3220 Αλέξανδρος
Γεωργίου, μαζί με τον οποίο κατάφεραν να εντοπίσουν μία
τσάντα με 25 φωτοβολίδες κάτω από την καταπακτή σε
ποδοσφαιρικό αγώνα. Παράλληλα, εντόπισε χειροβομβίδες σε ανοικτή περιοχή.
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Entzo

Στενοί δεσμοί σκύλου με εκπαιδευτή
Η ανάπτυξη στενής σχέσης μεταξύ του σκύλου και του
εκπαιδευτή αποτελεί βασικό στόχο για την αποτελεσματικότητα των σκύλων. Για τον λόγο αυτό, όπως μας ανέφερε
ο Αστυφύλακας Αλέξανδρος Γεωργίου επιδιώκουμε την
όσο το δυνατόν συχνότερη επαφή του σκύλου με τον εκπαιδευτή του. Δυστυχώς, στην Κύπρο δεν είναι εφικτό οι
εκπαιδευτές να παίρνουν τα σκυλιά στο σπίτι τους όπως
συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, μέσα
από την αμοιβή που λαμβάνει κάθε σκύλος από τον εκπαιδευτή του μετά την εκπαίδευσή του αναπτύσσονται στενότερες σχέσεις και για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό ο
εκπαιδευτής να αντιληφθεί τι είναι αυτό που ευχαριστεί και
υποκινεί τον σκύλο του, είτε είναι το φαγητό είτε το παιχνίδι.

Ο Entzo, εφτάχρονο λαμπραντόρ που έγινε δωρεά στην
Αστυνομία από αστυνομικό, συνέβαλε το 2011 στον εντοπισμό τριών χειροβομβίδων σε ανοικτή περιοχή στη Λευκωσία.
Τα νέα αποκτήματα του Κλάδου είναι δύο βελγικής καταγωγής λυκόσκυλα, ο Spike και η Maya, τα οποία ακόμη βρίσκονται στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσής τους για
εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
ΥΧΙΕΣ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Τεράστια επιτυχία της Y.KA.N.: Κατασχέθηκε, ποσότητα 100 κιλών κοκαΐνης η
μεγαλύτερη που εντοπίστηκε ποτέ στο νησί μας
Για τη μεγάλη αυτή επιτυχία της Αστυνομίας, που αποτελεί
συνέχεια μιας σειράς άλλων μεγάλων επιτυχιών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου
στο πλαίσιο επίσκεψής του μαζί με τον Αρχηγό Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου στα Γραφεία της Y.KA.N.στις
2.4.2015, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή της Υπηρεσίας κ. Γαβριήλ Γαβριήλ και άλλα στελέχη της Υπηρεσίας,
παρέδωσε συγχαρητήρια επιστολή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη προς την Ηγεσία της Αστυνομίας και τα μέλη της Y.KA.N., με την οποία
τους συνεχάρη για τις δράσεις και το έργο τους στον τομέα
της πρόληψης και καταπολέμησης των ναρκωτικών και για
τις συνεχείς επιτυχίες, και ειδικότερα τον εντοπισμό των
100 κιλών κοκαΐνης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
συνεχάρησαν τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης
Ναρκωτικών.
Νέα πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου η Αστυνομία με την κατάσχεση 100 κιλών
κοκαΐνης, καταφέρνοντας καίριο πλήγμα κατά των εμπόρων του λευκού θανάτου. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης
Ναρκωτικών (Y.KA.N.) με την κατάσχεση της μεγαλύτερης
ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε ποτέ στην Κύπρο,
απέτρεψε τη διοχέτευσή της στην αγορά συμβάλλοντας
έτσι ουσιαστικά στην προστασία της νεολαίας και της κοινωνίας.

Τα γεγονότα της υπόθεσης
Στις 27 Μαρτίου 2015 γύρω στις 4 το απόγευμα, ανακόπηκε από μέλη της Y.KA.N. στην επαρχία Λεμεσού μετά
από παρακολούθηση όχημα για έλεγχο, στο οποίο επέβαινε 33χρονος, καθώς και όχημα που το ακολουθούσε,
στο οποίο επέβαινε 34χρονος, αμφότεροι από τη Λάρνακα.
Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο πρώτο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος δύο ταξιδιωτικές βαλίτσες, οι
οποίες, όπως διαπιστώθηκε, περιείχαν 100 περίπου κιλά
κοκαΐνης, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ τα δύο πιο πάνω
πρόσωπα συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Νικολάου έδωσε επίσης
τα προσωπικά του συγχαρητήρια προς την Υπηρεσία, αναφέροντας: «έχουμε κηρύξει έναν πόλεμο και αυτός είναι
πόλεμος μέχρι εσχάτων κατά των ναρκωτικών, τον οποίο
θα δίνουμε καθημερινά μαζί, πολιτική ηγεσία, ηγεσία της
αστυνομίας και Y.KA.N.». Όπως εξάλλου υπογράμμισε, η
Υπηρεσία απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο μεθοδικά εργάζεται και ποιες είναι οι δυνατότητές της, τονίζοντας ότι
η δουλειά την οποία κάνει δεν είναι απλά μια δράση κατά
της παρανομίας, αλλά μια κοινωνική προσφορά, η οποία
έρχεται να προστατεύσει κυρίως τη νεολαία.
Από την πλευρά του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου ανέφερε ότι «προλάβαμε να μην εξαρτηθούν ακόμη περισσότερα παιδιά και να τα προστατεύσουμε από τον δύσκολο δρόμο της ουσιοεξάρτησης». Η
κατάσχεση των 100 κιλών κοκαΐνης προστέθηκε σε πληθώρα άλλων σημαντικών υποθέσεων. Συγκεκριμένα, ο κ.
Χρυσοστόμου επεσήμανε ότι το 2015 υπήρξαν 270 υποθέσεις, 331 συλλήψεις και κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων
ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων 346 φυτά κάνναβης, 61
περίπου κιλά κάνναβης και 104 κιλά κοκαΐνης. Διευκρίνισε
ακόμη πως οι ποσότητες αυτές συγκριτικά με το 2013 και
2014 παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση. Συγκεκριμένα, το
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ΥΧΙΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
2013 είχαν κατασχεθεί 403 φυτά κάνναβης, 99 περίπου
κιλά κάνναβης και 3 κιλά κοκαΐνης, ενώ το 2014 κατασχέθηκαν 487 φυτά κάνναβης, 202 περίπου κιλά κάνναβης και
31 περίπου κιλά κοκαΐνης.
Σημείωσε δε ότι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός
της Αστυνομίας, αν και κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχει
αρχίσει και θα συνεχιστεί, με ειδικότερη στόχευση στην περαιτέρω ενίσχυση της αφοσίωσης των μελών προς την
υπηρεσία και με υιοθέτηση καινοτομιών και πρακτικών
που θα ενισχύουν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση στην Αστυνομία.
Επιπλέον υπογραμμίζοντας την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία
της Y.KA.N., ο Αρχηγός Αστυνομίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω και δημόσια να εκφράσω την ευαρέσκειά
μου για τη μεγάλη αυτή επιτυχία και τα συγχαρητήρια μου
σε κάθε ένα από τα μέλη μας που συνετέλεσαν σε αυτήν
την τεράστια επιτυχία, από την Διεύθυνση, τους Αξιωματικούς και όλα τα μέλη. H Y.KA.N., οι συνάδελφοι μας, άνδρες
και γυναίκες, εργάζονται σε ένα δύσκολο και επικίνδυνο
τομέα, με απώτερο στόχο την προστασία των νέων και της
κοινωνίας από το φαινόμενο της εξάρτησης».
Απηύθυνε τέλος, έκκληση προς όλους τους πολίτες να εμπιστευθούν την Αστυνομία, καθώς, όπως είπε, το θέμα των
ναρκωτικών δεν αφορά μόνο την Υ.ΚΑ.Ν. και την Αστυνομία, αλλά είναι υπόθεση όλων και διαβεβαίωσε ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει τον κατασταλτικό αλλά και προληπτικό
της αγώνα για να προστατεύσει την κοινωνία από τη λαίλαπα των ναρκωτικών.
Εξάλλου, τα θερμά συγχαρητήρια του Νομοθετικού Σώματος για τις πολλές επιτυχίες που έχει σημειώσει η Υ.ΚΑ.Ν.
στην καταπολέμηση των ναρκωτικών με έμφαση στις πρόσφατες επιτυχίες, εξέφρασε, σε επίσκεψή του στα γραφεία
της Υ.ΚΑ.Ν. που πραγματοποίησε τον περασμένο Απρίλιο,
ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης
Ομήρου.
Ο κ. Ομήρου έστειλε μήνυμα προς την κοινωνία και τους
πολίτες ότι πρέπει να επαγρυπνούν παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία θα διευκολύνουν το έργο της
Αστυνομίας τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή της μάστιγας των ναρκωτικών.

Παρουσιάζεται αυτούσια η συγχαρητήρια
επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη
Διοικητή Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών
κ. Γαβριήλ Γαβριήλ
Αγαπητέ Γαβριήλ,
«Με αφορμή τις πρόσφατες επιτυχίες των ανδρών της
Υ.ΚΑ.Ν., θα ήθελα θερμά να συγχαρώ τόσο εσάς προσωπικά όσο και τα μέλη της Υπηρεσίας σας για την όλη
δράση και προσφορά σας για την καταπολέμηση της
διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η Πολιτεία θα παραμείνει αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειες σας και θα στηρίξει ενεργά τις όποιες ενέργειες
για ενίσχυση του έργου σας».
Πρόεδρος της δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης

Θερμές ευχαριστίες προς Διοικητή και μέλη
Υπηρεσίας Καταπολέμησης
Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) για το πολύτιμο έργο
που επιτελούν
Αξιότιμε κ. Γαβριήλ,
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων
Ατόμων Κύπρου επιθυμούν να εκφράσουν τις θερμές
τους ευχαριστίες και την βαθιά τους εκτίμηση τόσο σε
εσάς προσωπικά όσο και στην Υπηρεσία που προΐσταστε για το αξιέπαινο έργο που επιτελείτε ως προς την
καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών στην
κοινωνία μας. Ο ρόλος της Υπηρεσίας σας στη χώρα
μας είναι βαρυσήμαντος.
Θα θέλαμε να σας επαναβεβαιώσουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας στον κοινό αγώνα όλων μας
κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών για ένα καλύτερο
αύριο για τους νέους μας και την πατρίδα μας γενικότερα.
Διατελώ μετά τιμής,
Αρτέμιος Ανδρέου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Συνδέσμου Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων
Κύπρου
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
ΥΧΙΕΣ
Κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας κροτίδων
που εντοπίστηκε ποτέ Κύπρο
Το φετινό Πάσχα, τα μέλη της Αστυνομίας κατέσχεσαν τη
μεγαλύτερη ποσότητα κροτίδων που εντοπίστηκε ποτέ
στην Κύπρο, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο πρόκλησης
τραυματισμών, ακρωτηριασμών, ακόμη και θανάτων.

μειωθεί ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατασχεθεί
τα εξής: το 2011 31.570 κροτίδες, το 2012 15.019 κροτίδες,
το 2013 12.306 κροτίδες και κατά το 2014 κατασχέθηκαν
12.347 κροτίδες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της σοβαρότερης υπόθεσης κατά
τη διάρκεια της φετινής εκστρατείας ενάντια στην εμπορία
και χρήση κροτίδων, εντοπίστηκαν σε εγκαταλελειμμένη
οικία σε προάστιο της Λεμεσού και σε εμπορευματοκιβώτιο 178.790 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς επίσης 16
κιλά πυρίτιδας. Για την υπόθεση συνελήφθη 32χρονος από
τη Λεμεσό.

Αναμφίβολα, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η προληπτική
και κατασταλτική πολιτική που εφαρμόστηκε αποτέλεσε
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά στην εισαγωγή, διάθεση και χρήση κροτίδων ή άλλων υλικών που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
κροτίδων.
Σημαντικό ρόλο είχε διαδραματίσει η έντονη προσπάθεια
που έγινε στον τομέα της ενημέρωσης από το Γραφείο
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο
Πυροτεχνουργών και με πρόσωπα/θύματα που συμμετείχαν ενεργά στις προσπάθειες για να δοθούν στοχευόμενα
τα μηνύματα για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη
χρήση των κροτίδων.

Συνολικά από τις αρχές Μαρτίου 2015 που άρχισε η εκστρατεία της Αστυνομίας για την πρόληψη και πάταξη της
επικίνδυνης συνήθειας κατασκευής και χρήσης κροτίδων
μέχρι τις 14 Απριλίου 2015 κατασχέθηκαν 190.992 κροτίδες (αυτοσχέδιες και εργοστασιακές), 22.049 πυροτεχνήματα, 1.147 πυρσοί, 720 καπνογόνα, 281 φωτεινά σήματα
χειρός, 100 σπρέι εκτόξευσης επιβλαβών αερίων, 48 φωτοβολίδες, 20 κιλά υλικών κατασκευής κροτίδων. Να ση-
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ΓΕΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
Συνάντηση του νέου Έλληνα Πρέσβη κ. Ηλία Φωτόπουλου
με τον Αρχηγό Αστυνομίας
Ο Έλληνας Πρέσβης κ. Ηλίας Φωτόπουλος, με αφορμή την
ανάληψη των καθηκόντων του στην Κύπρο, επισκέφθηκε,
τον περασμένο Ιούλιο, τον Αρχηγό Αστυνομίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Αρχηγός Αστυνομίας καλωσόρισε
τον νέο Έλληνα Πρέσβη και του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στο έργο που έχει να επιτελέσει στην Κύπρο. Παράλληλα, συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και
τρόποι ενίσχυσης των ήδη στενών σχέσεων που διατηρούν οι δύο υπηρεσίες.

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και
Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Κύπρου (ΕΔΑΑΣ)
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου
και της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων
και Συμβάντων Κύπρου (ΕΔΑΑΣ) υπέγραψαν τον περασμένο Απρίλιο, ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, και ο Πρόεδρος της ΕΔΑΑΣ, κ. Ιωάννης Λοΐζου,
με στόχο την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των
δύο Υπηρεσιών. Η τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου
πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας στην παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, κ. Στέλιου
Παπαθεοδώρου, και λειτουργού της ΕΔΑΑΣ.

Επίσκεψη του Αρχηγού Αστυνομίας σε σχολεία
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου είχε την ευκαιρία τον περασμένο Απρίλιο να βρεθεί ανάμεσα σε παιδιά
δύο δημοτικών σχολείων της επαρχίας Λευκωσίας, τα οποία τον υποδέχθηκαν και τον καλωσόρισαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Ο κ. Χρυσοστόμου συνομίλησε με τα παιδιά και απάντησε στις διάφορες απορίες που του υπέβαλαν ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέψεις στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων της Αστυνομίας με επίκεντρο τα παιδιά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
ΓΕΣΙΑΣ
Της Α/Λοχία 317
Λευκής Άρνου Σολομώντος
Βοηθός Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας και αντιπροσωπείας της Κίνησης για την
Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) στο Αρχηγείο Αστυνομίας
Σε ένα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, στο Αρχηγείο Αστυνομίας,
συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου και αντιπροσωπείας της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ). Κατά τη συνάντηση,
η οποία διευθετήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Αρχηγού Αστυνομίας, πέραν από την χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπών εκ μέρους των δύο
οργανισμών, με στόχο την αναβάθμιση της μεταξύ τους
επικοινωνίας, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν
σε σχέση με ζητήματα αλλοδαπών που χειρίζεται η Αστυνομία.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας χαρακτήρισε την ΚΙΣΑ ως κοινωνικό εταίρο, ο οποίος συμμαχεί με την Αστυνομία στα θέματα που αφορούν την Κίνηση, αφού ο στόχος για
διασφάλιση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί κοινή προτεραιότητα για
τους δύο φορείς. Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε επίσης ότι η
καλόπιστη κριτική προς την Αστυνομία είναι πάντοτε
καλοδεχούμενη, σημειώνοντας παράλληλα ότι βασική
προϋπόθεση είναι ο κάθε οργανισμός να λειτουργεί και να

ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Επισημαίνοντας, εξάλλου, ότι η στάση της ηγεσίας ενός οργανισμού μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τη στάση των μελών του, ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε την ιδιαίτερη ευαισθησία που επιδεικνύεται από πλευράς της Ηγεσίας της Αστυνομίας σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, αφού, όπως σημείωσε εμφαντικά, «δεν αρκεί
να δεχόμαστε, αλλά πρέπει να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα». Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στο σημαντικό έργο που υλοποιείται σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση
των μελών της Αστυνομίας σε θέματα αστυνόμευσης
σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως είναι η κυπριακή
κοινωνία.
Από πλευράς του και εκ μέρους της Κίνησης για Ισότητα,
Στήριξη και Αντιρατσισμό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, κ.
Δώρος Πολυκάρπου συνεχάρη τον Αρχηγό Αστυνομίας,
για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για συνάντηση των δύο
φορέων, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με τη γενικότερη
στάση του, ως επίσης και με θέσεις που εξέφρασε αναφορικά με τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται η Κίνηση.
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ΓΕΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
Παράδοση Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού
για την Οδική Ασφάλεια
Κατά την Εβδομάδα 4-11 Μαΐου 2015 που ήταν αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια σε σχέση με τα παιδιά, μαθητές
του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου GC
School of Careers, συνοδευόμενοι από μέλη του οργανισμού REACTION επέδωσαν στον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου την Παγκόσμια Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Οδική Ασφάλεια. Ταυτόχρονα, υπέβαλαν προτάσεις για δέκα στρατηγικές που
μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια των παιδιών, θέτοντας με αυτό τον τρόπο το πλαίσιο για ένα καλύτερο μέλλον όσον αφορά στην οδική ασφάλεια στη χώρα μας.
Η επίσκεψη των μαθητών στο Αρχηγείο Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας υπό τον τίτλο
#savekidslivesinCyprus 2015 που σχεδίασαν για την Κύπρο
ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός REACTION και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.
Να σημειωθεί ότι η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Οδική Ασφάλεια καλεί όλους τους
ηγέτες του κόσμου να αναλάβουν συντονισμένη δράση για
την οδική ασφάλεια των παιδιών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου
186.300 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο και εκατοντάδες
άλλες χιλιάδες τραυματίζονται σοβαρά. Εξάλλου, οι οδικές
συγκρούσεις αποτελούν την 4η αιτία θανάτου παιδιών
κάτω των 5 ετών και την 1η αιτία θανάτου σε νεαρούς ηλικίας 15-17 ετών. Πεντακόσια παιδιά σκοτώνονται κάθε
μέρα σε οδικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, αφού κάθε
τέσσερα λεπτά ένα παιδί χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας με τον αντιπρόσωπο των Λατίνων στην Κύπρο

Χρήσιμη και εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αρχηγού Αστυνομίας και του
Μπενίτο Μαντοβάνη, αντιπρόσωπου της θρησκευτικής
ομάδας των Λατίνων στην Κύπρο.

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας με τον Μητροπολίτη Ταμασσού και Ορεινής
Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε τον
περασμένο Μάρτιο συνάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με τον Μητροπολίτη Ταμασσού
και Ορεινής κ. Ησαΐα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τους τρόπους που η Εκκλησία θα μπορούσε να
συμβάλει στο έργο της Αστυνομίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
ΓΕΣΙΑΣ
Αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Αμερικανού
Πρέσβη, κ. John M. Koenig με τον Αρχηγό Αστυνομίας
Ο Αμερικανός Πρέσβης κ. John M. Koenig με αφορμή την αφυπηρέτησή του
από το διπλωματικό σώμα, επισκέφθηκε τον Αρχηγό Αστυνομίας σε μια τελευταία εθιμοτυπική συνάντηση.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Koenig ευχαρίστησε τον κ. Χρυσοστόμου για
την αγαστή συνεργασία που είχαν αναπτύξει σε διάφορες πτυχές ασφάλειας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Πρέσβη απηύθυνε και ο Αρχηγός Αστυνομίας,
τονίζοντας παράλληλα την τεράστια σημασία που έχει η ανάπτυξη και διατήρηση των στενών σχέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας με τις Πρεσβείες που βρίσκονται στη χώρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται και να προλαμβάνονται
αρνητικές εξελίξεις. Τέλος, τον αποχαιρέτησε ευχόμενος καλή συνέχεια στην
περαιτέρω πορεία του.

«Αυγουστής Ευσταθίου:
ο Ματρόζος της ΕΟΚΑ και της Κύπρου»
Σε κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Αρχηγό Αστυνομίας κ.
Ζαχαρία Χρυσοστόμου ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Αυγουστής
Ευσταθίου, του προσέφερε αυτοβιογραφικό βιβλίο του με
τίτλο «Αυγουστής Ευσταθίου: ο Ματρόζος της ΕΟΚΑ και
της Κύπρου».

Παράδοση φωτογραφικού άλμπουμ ιστορικής αξίας στον Αρχηγό Αστυνομίας
Φωτογραφικό άλμπουμ με στιγμιότυπα από δραστηριότητες της Αστυνομίας σε παλαιότερες εποχές παρέδωσαν
στον Αρχηγό Αστυνομίας τα αδέλφια Γεώργιος και Κυριάκος Μιχαηλίδης, παιδιά του αποβιώσαντα πρώην Ανώτερου
Υπαστυνόμου Μιχάλη Μιχαηλίδη.
Τις φωτογραφίες είχε συλλέξει ο ίδιος ο πρώην Αξιωματι-

κός, ο οποίος υπηρέτησε στις τάξεις της Αστυνομίας από
το 1940 έως το 1976. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας
του στο Αστυνομικό Σώμα, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης υπηρέτησε στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Λεμεσού, Λευκωσίας,
Λάρνακας και Αμμοχώστου καθώς επίσης και στο Τμήμα
Τροχαίας.
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ΓΕΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
Μνημόσυνο ηρώων της κοινότητας Γερίου
Το μεγαλείο του αγώνα και της θυσίας των ηρώων της κοινότητας Γερίου εξήρε στον επιμνημόσυνο λόγο του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου στο ετήσιο
εθνικό μνημόσυνο του ήρωα αστυνομικού Κυριάκου Κακουλλή, που τελέστηκε τις 17 Μαρτίου, 2015, στο Γέρι.
Ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στον ηρωισμό και το ήθος
του Αστυφύλακα 2413 Κυριάκου Κακουλλή, ο οποίος με
απαράμιλλο σθένος θυσίασε τη ζωή του στις 29 Μαρτίου
1964 στη μάχη των Καζιβερών, κατά την ταραγμένη εποχή
των δικοινοτικών διενέξεων στο νησί. Το ύψιστο αίσθημα
ευθύνης και χρέους προς την πατρίδα που διέκρινε τον Κυριάκο Κακουλλή μετουσιώθηκε στην ηρωική του θυσία, η
οποία αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη και φάρο καθοδήγησης για την Αστυνομία Κύπρου. Στη βάση αυτής της
κληρονομίας, ο κ. Χρυσοστόμου επεσήμανε ότι «θα πρέπει
ως Αστυνομία να δώσουμε, το άπαν των δυνάμεών μας για
την οικοδόμηση μιας απόλυτα ευνομούμενης πολιτείας και
ενός σύγχρονου κράτους δικαίου». «Στις σημερινές δύσκολες στιγμές που διέρχεται ο τόπος μας», συνέχισε ο κ. Χρυσοστόμου, «βαρυσήμαντη είναι η αποστολή της Κυπριακής Αστυνομίας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
και γαλήνης».

Κυριάκο Κολοκάση, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι
στις 15 Αυγούστου 1956, στην προσπάθεια για απελευθέρωση του κρατούμενου, από την αποικιοκρατική κυβέρνηση, Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη.
Παράλληλα, μνημονεύτηκαν ακόμη τρείς ήρωες της κοινότητας, ο στρατιώτης Κωστάκης Λοΐζου, ο Μάκης Παμπόρης και ο Αντρέας Κουκουμά.

Αποδίδοντας τον χαρακτηρισμό «ηρωομάνα γη», στην κοινότητα Γερίου, ο κ. Χρυσοστόμου στάθηκε και σε άλλα δύο
άξια τέκνα της πατρίδας, τον Ιωνά Νικολάου και τον

Η Αστυνομία δίπλα στους καρκινοπαθείς
Επιταγή ύψους €12.000 παρέδωσε ο Αρχηγός Αστυνομίας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου σε μια
σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Μάιο στο γραφείο του, παρέδωσε επιταγή ύψους €12.000
στην εκτελεστική Διευθύντρια του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου κ. Μαρία Ιωαννίδου.
Το χρηματικό αυτό ποσό συγκεντρώθηκε στο Φιλανθρωπικό Πανηγύρι Χαράς, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, σε συνεργασία με τον οργανισμό Reaction και τον
Διεθνή Σύνδεσμο Αστυνομικών (ΙΡΑ) Τοπικό Τμήμα Λευκωσίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 40ης Πορείας
Χριστοδούλας.
Παραδίδοντας την επιταγή, ο Αρχηγός Αστυνομίας δεσμεύτηκε ότι το φιλανθρωπικό πανηγύρι, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία φέτος για πρώτη φο-
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ρά, θα καταστεί θεσμός, ο οποίος θα συμβάλει τα μέγιστα
στην προσπάθεια στήριξης πασχόντων συνανθρώπων μας
που δίνουν καθημερινά το μεγάλο τους αγώνα για τη ζωή.
Πρόσθεσε ακόμη ότι η Αστυνομία θα σταθεί δίπλα τους με
έργα και όχι με λόγια, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό
την κοινωνική προσφορά του Αστυνομικού Σώματος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η
ΓΕΣΙΑΣ
Της Αστυφύλακα 1037 Μαρίνας Χριστοδουλίδου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Επίσκεψη Ιταλικής αντιπροσωπείας στην Κύπρο
Συνάντηση με τον Υπαρχηγό της Κυπριακής
Αστυνομίας
Στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας Κύπρου-Ιταλίας,
Ιταλική αντιπροσωπεία που έφθασε στην Κύπρο στα τέλη
Ιουνίου, αποτελούμενη από τον Υπαρχηγό και πέντε Ανώτερους Αξιωματικούς της Ιταλικής Αστυνομίας και εκπρόσωπο της Ιταλικής Πρεσβείας επισκέφθηκαν το Αρχηγείο
Αστυνομίας όπου είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό του
Σώματος, κ. Αντρέα Κυριάκου.

χιση και ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και κυρίως κρατών που
γειτνιάζουν, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
των πιο πάνω φαινομένων αλλά και του διασυνοριακού εγκλήματος.
Οι δύο χώρες έχουν ήδη συνάψει διμερείς συμφωνίες για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αλλά
και άλλων μορφών εγκλημάτων.

Σκοπός της συνάντησης στην οποία παρόντες ήταν επίσης
Διευθυντές Τμημάτων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου Αστυνομίας, ήταν η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων και
της συνεργασίας μεταξύ Ιταλικών και Κυπριακών Αρχών.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως, η παράνομη
μετανάστευση, η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των
πιο πάνω θεμάτων.
Καλωσορίζοντας την Ιταλική αντιπροσωπεία, ο Υπαρχηγός
της Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι σε μια δύσκολη
περίοδο όπως είναι η σημερινή, κρίνεται αναγκαία η συνέ-

Επίσκεψη Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης
στην ΑΔΕ Λευκωσίας και στο Τμήμα Τροχαίας
Στιγμιότυπο από τις επισκέψεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου στην Αστυνομική
Διεύθυνση Λευκωσίας και Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.

Αστυνομικά Χρονικά
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ΣΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ
Τριμερής επιχειρησιακή συνάντηση της ΕUROPOL
Κύπρου-Ρουμανίας-Σλοβακίας για την παράνομη μετανάστευση, την εμπορία
προσώπων και τους εικονικούς γάμους, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο

Επιχειρησιακή συνάντηση της Europol στην οποία συμμετείχαν η Κύπρος, η Ρουμανία και η Σλοβακία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
(Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.). Θέμα της συνάντησης ήταν η παράνομη
μετανάστευση, η εμπορία προσώπων και οι εικονικοί γάμοι.
Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από την εθνική μονάδα EUROPOL μετά από αίτημα των ρουμανικών και σλοβακικών αρχών, συμμετείχαν οκτώ αξιωματικοί από την
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Παράνομης Μετανάστευσης
της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, καθώς και οι Αξιωματικοί
Σύνδεσμοι των Πρεσβειών της Ρουμανίας και Σλοβακίας
στην Κύπρο. Συμμετείχαν επίσης η Διεύθυνση της Δ.Ε.Ε. &
Δ.Α.Σ., o Διοικητής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η Υπεύθυνη της Εθνικής Μονάδας ΕUROPOL, ο
Αναπληρωτής Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal
Threats), εκπρόσωποι του Γραφείου Εμπορίας Προσώπων
και του Κλάδου Λαθρομετανάστευσης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς και εκπρόσωπος της
Υπηρεσίας Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών
που ασχολείται με το θέμα των εικονικών γάμων.
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Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα στους τομείς της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας προσώπων και για το
φαινόμενο των εικονικών γάμων, που σχετίζεται άμεσα με
τα δύο προηγούμενα εγκλήματα. Παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία και ανταλλάχθηκαν πληροφορίες σχετικά με
τα εν λόγω θέματα. Έγινε επίσης αναφορά στα παράνομα
μέσα που χρησιμοποιούν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, όπως τα δίκτυα που παρέχουν υποστήριξη στην έκδοση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα μεταφορικά
υπέργεια και θαλάσσια μέσα κ.λπ.. Τέλος, τονίστηκε ότι η
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί.
Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ., Ανώτερος Αστυνόμος Στέλιος Παπαθεοδώρου αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου, ανάφερε ότι τέτοιες επιχειρησιακές συναντήσεις προάγουν την αστυνομική συνεργασία και προωθούν την πρόληψη και καταπολέμηση αυτών των τόσο
σοβαρών οργανωμένων εγκλημάτων που μαστίζουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Της Α/Αστυφύλακα 2220
Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείου Αστυνομίας

2η Μετεκπαίδευση Συνδέσμου Αποφοίτων
Εθνικής Ακαδημίας FBI, Κύπρος

Σεμινάριο με θέμα «Ισλαμική τρομοκρατία, ένας σύγχρονος
πολιτικός και κοινωνικός αποσταθεροποιητής, Ισλάμ - Τρομοκρατία και τρόποι αντιμετώπισής της», διοργανώθηκε τον περασμένο Μάρτιο σε ξενοδοχείο της Πάφου, από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων
Εθνικής Ακαδημίας
FBI, Κύπρος.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με
αφορμή τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε
κρά- τη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από μέλη της
τρομοκρατικής οργάνωσης “ISIS”, η
οποία εδρεύει και
δραστηριοποιείται
παράνο-μα σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι διακεκριμένοι Κύπριοι επιστήμονες Δρ. Αρετή Δημοσθένους, Δρ. Σάββας Τρίχας, καθώς επίσης και ο νομικός ακόλουθος του FBI (Legal Attaché) στην Αθήνα κ. Αριστείδης
Παπαδάκος συμμετείχαν στο σεμινάριο και προέβησαν σε ενδιαφέρουσες διαλέξεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στη δημιουργία και εξέλιξη της τρομοκρατικής οργάνωσης “ISIS”, στον
τρόπο δράσης της σε σχέση με τον προσηλυτισμό μελών και
άλλες παράνομες δραστηριότητες της, καθώς επίσης και στον
τρόπο σκιαγράφησης ύποπτων προσώπων.
Στο σεμινάριο απεύθυνε χαιρετισμό ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, απόφοιτος της Εθνικής Ακαδημίας
του FBI, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σημασία
διοργάνωσης ή συναντήσεων που δύναται να καταστούν δεξαμενή σκέψης, με σκοπό την τροφοδότηση της Ηγεσίας της
Αστυνομίας με διάφορες εισηγήσεις για αντιμετώπιση θεμάτων όπως το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης ο Βοηθός Αρχηγός κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, καθώς και 20 Αξιωματικοί της Κυπριακής Αστυνομίας, Απόφοιτοι της Εθνικής Ακαδημίας του FBI.
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ΠΡΕΕΡΥΙΕΝΧΑΟΜΕΝΑ
Ε
Του Γιώργου Κέντα
Επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση

Έρευνα για την νεανική παραβατικότητα: Προβληματισμός αλλά και
καθοδήγηση για νέες δράσεις
Μετά από σχετικό
διαγωνισμό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
και η Insights Market
Research πραγματοποίησαν έρευνα για
λογαριασμό
της
Αστυνομίας Κύπρου
σε σχέση με τη νεανική παραβατικότητα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον
Νοέμβριο του 2014
σε παγκύπριο δείγμα
1.000 ατόμων, το
οποίο είχε επιλεχθεί
Ο κ. Γιώργος Κέντας
με τη μέθοδο της
τυχαίας στρωματοποίησης και κάλυπτε αναλογικά αστικές
και αγροτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα της έρευνας
αυτής, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο του 2015,
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για χάραξη πολιτικής, τόσο από πλευράς
Αστυνομίας όσο και από πλευράς άλλων φορέων και θεσμών που εξειδικεύονται σε ζητήματα που αφορούν τους
νέους. Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από περιπλοκότητα και απαιτεί σοβαρή και συστηματική μελέτη
της ανθρώπινης συμπεριφοράς προ- κειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τάσεις και παρεκκλίσεις. Αναμφίβολα, η πρωτοβουλία της Αστυνομίας Κύπρου να επιδιώξει
επιστημονικές μεθόδους έρευνας και κατανόησης της κυπριακής κοινωνίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
προσδίδει κύρος και σοβαρότητα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν επτά τομείς: (α) τις
γενικές συνήθειες των νέων στον ελεύθερό τους χρόνο, (β)
τις απόψεις τους για τη νεανική παραβατικότητα, (γ) την
παραβατική συμπεριφορά των νέων όσον αφορά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), (δ) συνήθειες σε σχέση
με το αλκοόλ, (ε) συνήθειες σε σχέση με τα τυχερά παιγνίδια, (στ) συνήθειες σε σχέση με το κάπνισμα, και (η) τη
σχέση των νέων με τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Τα αποτε-
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λέσματα της έρευνας σε όλους αυτούς τους τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δίνουν τροφή για προβληματισμό
και χάραξη πολιτικής πρόληψης, αντιμετώπισης, καταστολής και επανένταξης των νέων.
Σχετικά με τις γενικές συνήθειες των νέων στον ελεύθερο
τους χρόνο παρατηρείται μια τάση για συμβατική κοινωνικοποίηση (96%) και ταυτόχρονα μια τάση για ενασχόληση με το διαδίκτυο και τις ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (96%). Η έρευνα παρουσιάζει μια καθαρή τάση
για περισσότερη ενασχόληση με το δεύτερο, αφού η συχνότερη και εντονότερη δραστηριότητα των νέων αφορά
το διαδίκτυο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Παρατηρούμε λοιπόν μια τάση προς νέες μορφές κοινωνικοποίησης στο πεδίο των νέων τεχνολογιών.
Οκτώ στους δέκα νέους (81%) παραδέχονται ότι η νεανική
παραβατικότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή
είναι μια σημαντική παραδοχή, μια πράξη αυτογνωσίας,
την οποία πρέπει να εκτιμήσουμε και να μας προβληματίσει. Οι νέοι θεωρούν ότι η αύξηση της νεανικής παραβατικότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα οικογενειακά
προβλήματα και στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι
νέοι φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα συνεπείς με τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), αφού οκτώ στους δέκα (83%)
έχουν παραβεί το όριο ταχύτητας και ένας στους δύο
(56%) έχουν κάνει χρήση του κινητού τους τηλεφώνου ενώ
οδηγούσαν. Μόνο σε έξι στους δέκα όμως (64%) έχει επιβληθεί ποινή για την παράβαση του ορίου ταχύτητας και
σε δύο στους δέκα (22%) για τη χρήση του κινητού ενώ
οδηγούσαν.

Νεολαία και αλκοόλ
Οι νέοι της Κύπρου καταναλώνουν αλκοόλ σε ποσοστό
85%, μια συνήθεια την οποία το 27% άρχισε σε ηλικία κάτω
των 16 ετών, 44% μεταξύ 16-17 ετών, 28% σε ηλικία 18-24
ετών και 1% μεταξύ 25-30 ετών. Οι νέοι δεν είναι συχνοί
καταναλωτές αλκοόλ, αφού οι περισσότεροι καταναλώνουν αλκοόλ από 1-3 φορές τη βδομάδα, με ένα ποσοστό
4% να καταναλώνει καθημερινά αλκοόλ. Προκαλεί ανησυ-

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ
χία το γεγονός ότι επτά στους δέκα νέους (71%) δηλώνουν
ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ σε σημείο μέθης. Από αυτούς 37% δηλώνει ότι οδήγησε υπό την επήρεια αλκοόλ
και 16% δηλώνει ότι παρέβηκε τον ΚΟΚ. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ένας στους δύο νέους που κατανάλωσαν αλκοόλ σε σημείο μέθης (56%) θεωρούν ότι η συμπεριφορά
τους δεν επηρεάστηκε καθόλου. Αυτό θα πρέπει όντως να
μας προβληματίσει διότι αποκαλύπτει άγνοια των κινδύνων και των συνεπειών της υπερβολικής χρήσης αλκοόλης.

Ενασχόληση με τυχερά παιγνίδια
Οι νέοι ασχολούνται με τα τυχερά παιγνίδια. Ένας στους
δύο (52%) παίζει τυχερά παιγνίδια και δύο στους δέκα
(23%) ασχολούνται με ποδοσφαιρικά στοιχήματα. Παρόλο
που στην Κύπρο κάποια τυχερά παιγνίδια, θεωρούνται
«αθώα», αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι χρειάζεται
περισσότερη ενημέρωση στους νέους για τον τζόγο. Δεν
υπάρχει αθώος ή ακίνδυνος τζόγος.

Κάπνισμα
Ένας στους δύο νέους είναι καπνιστές (52%). Αυτή η βλαβερή και κακή συνήθεια αφορά αγόρια και κορίτσια σε αντίστοιχο ποσοστό 54% και 41%. Το 68% των καπνιστών
καταναλώνει από 6 τσιγάρα μέχρι ένα πακέτο την ημέρα.
Οι πλείστοι των νέων καπνιστών (70%) έχουν αρχίσει τη

συνήθεια αυτή μεταξύ 16-24 ετών. Δύο στους δέκα (24%)
άρχισαν να καπνίζουν σε ηλικία 12-15 ετών και 4% σε ηλικία κάτω των 12 ετών. Γενικά, η συνήθεια αυτή, η οποία
είναι ένα είδος εξάρτησης, παρουσιάζεται έντονα στους
νέους.

Εξαρτησιογόνες ουσίες
Όσον αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες, οκτώ στους δέκα
νέους (86%) θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
η χρήση ναρκωτικών ουσιών από νέους. Η αύξηση του
προβλήματος αυτού αποδίδεται σε ποσοστό 56% στα οικογενειακά προβλήματα, σε ποσοστό 55% στην επιρροή
των φίλων/ παρέας, σε ποσοστό 31% στην οικονομική
κρίση και τις συνέπειές της και σε ποσοστό 30% στην εύκολη πρόσβαση στα ναρκωτικά. Ένας στους δύο νέους
(51%) γνωρίζει κάποιο χρήστη ναρκωτικών και σχεδόν
τρεις στους δέκα (30%) έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά.
Τέλος, υπάρχει μια ανάμεικτη εντύπωση όσον αφορά τη
συνεισφορά των οργανισμών οι οποίοι βοηθούν τα εξαρτημένα άτομα. Γενικά η πλειοψηφία των νέων είτε αγνοεί
το έργο των οργανισμών αυτών είτε θεωρεί ότι δεν είναι
και τόσο αποτελεσματικοί. Αυτό δημιουργεί μια ανάγκη για
πιο συστηματική προσπάθεια από πλευράς των οργανισμών αυτών με στόχο την προσέγγιση και ενημέρωση των
νέων.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Γραφείο Τύπου
Αστυνομία Κύπρου

20.000 κράνη από τη Cyta στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου,
για την εκπαίδευση παιδιών
Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής τελετή παράδοσης 20.000 κρανών
ασφαλείας από τη Cyta προς το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου
Αστυνομίας.
Στην τελετή παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η
Πρώτη Διοικητικός Λειτουργός κα Αφροδίτη Κοφτερού, ο
Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, η
Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης κα Ροδούλα Θεοδώρου, o Αντιπρόεδρος της Cyta κ. Αντρέας Μαραγκός και ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου κ. Γιαννάκης Χαραλάμπους.

κτής της Αστυνομίας στα θέματα οδικής ασφάλειας και είναι
από τους πρώτους οργανισμούς που έχουν υπογράψει τη
Χάρτα Οδικής Ασφάλειας». Όπως τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους
«αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδια- φέροντος και της
ουσιαστικής προσφοράς της Cyta στους νέους, το γεγονός ότι
η προσφορά αυτή χρονολογείται από το 2008 και ο αριθμός
των κρανών ασφαλείας που έχουν παραδοθεί στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης σε παιδιά ανήλθε στις 100.000 περίπου».

Επίσης, παρευρέθηκε 60μελής ομάδα αποτελούμενη από μαθητές του Β’ Κύκλου του Δημοτικού Σχολείου Δασούπολης και
του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών, στους οποίους παραδόθηκαν κράνη ασφαλείας στο πλαίσιο της εν λόγω τελετής και
της σχετικής εκπαίδευσης που ακολούθησε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Όπως ανέφερε ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας στον χαιρετισμό του, «η Cyta παραμένει διαχρονικά σταθερός υποστηρι-

Της Υπαστυνόμου Ελένης Αλεξάνδρου
Υπεύθυνη Γραφείου Διαφώτισης
Τροχαία Αρχηγείου Αστυνομίας

Συνάντηση Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου
με τον Μητροπολίτη Ταμασσού και Ορεινής
Η εμπέδωση της οδικής ασφάλειας αποτέλεσε το θέμα συνάντησης της Διεύθυνσης του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου
με επικεφαλής τον Διευθυντή του Τμήματος Αστυνόμο Α΄
κ. Γιαννάκη Χαραλάμπους με τον Μητροπολίτη Ταμασσού και
Ορεινής κ.κ. Ησαΐα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν οι στόχοι του
Τμήματος Τροχαίας για το έτος, που πέραν από τον μόνιμο και
πρωταρχικό στόχο της μείωσης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων είναι η εστίαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου των
νεαρών οδηγών, μοτοσικλετιστών και αλλοδαπών οδηγών.
Επί τάπητος τέθηκαν επίσης ζητήματα που θα συμβάλουν στη
μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, όπως εκκρεμούντα νομοσχέδια στη Βουλή.
Ακόμη, επεξηγήθηκαν οι δράσεις του Τμήματος Τροχαίας σε
σχέση με τις στοχευμένες εκστρατείες ελέγχου των οδηγών,
οι συνεργασίες με διάφορα κοινωνικά σύνολα, καθώς και ο
πολύ σημαντικός ρόλος της πρόληψης και διαφώτισης στη
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μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στον τόπο μας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε συζήτηση για εδραίωση μελλοντικής συνεργασίας και δρομολογήθηκαν κοινές
δράσεις. Καταληκτικά, στη συνάντηση σκιαγραφήθηκε το
κοινό έδαφος συνεργασίας μεταξύ Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας και Μητρόπολης Ταμασσού και Ορεινής.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή
Οδική Ασφάλεια, Τμήμα Τροχαίας
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Εκδήλωση αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και εμπέδωση της οδικής συνείδησης, το Τμήμα Τροχαίας
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού σε συνεργασία με την
Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ), το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος» και τον Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Λεμεσού «EGOPHOBIA», πραγματοποίησαν τον περασμένο Ιανουάριο
εκδήλωση αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια.

σες παρουσιάσεις σε σχέση με το φλέγον, και δυστυχώς
πάντοτε επίκαιρο, θέμα της οδικής ασφάλειας.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της ΚΕΧΟΤ Δρ. Ανδρέας Τάνος, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ
κ. Πανίκος Λεωνίδου και ο Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Γιαννάκης Χαραλάμπους. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών και οργανώσεων προέβησαν σε ενδιαφέρου-

Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή
Οδική Ασφάλεια, Τμήμα Τροχαίας
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια
Την παιδική θεατρική παράσταση «Αμέθυστη Πολιτεία»,
αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια διοργάνωσε το Τμήμα
Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού σε συνεργασία με το Studio 8 School of Art & Design.
Στην εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα της κας Άντρης Αναστασιάδη, συζύγου του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Αστυνομικός
Διευθυντής Λεμεσού κ. Κύπρος Μιχαηλίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Studio 8 School of Art & Design κ. Ανδρέας Μαυρογένης, οι οποίοι στη συνέχεια απένειμαν
τιμητικά διπλώματα στους συμμετέχοντες στην παράσταση.
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ΣΕΙΣ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚ ΔΗΛΩ
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Τελετή προς τιμήν των πεσόντων, αγνοουμένων Αστυνομικών
και Πυροσβεστών κατά την Ημέρα της Αγίας Ειρήνης,
προστάτιδας της Αστυνομίας
Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν ανήμερα της
εορτής, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, εορτασμοί προς τιμήν
των πεσόντων, αγνοουμένων και εν υπηρεσία Αστυνομικών και Πυροσβεστών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
κ. Ιωνάς Νικολάου, η Ηγεσία της Αστυνομίας, εκπρόσωποι
της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας
καθώς και συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων Αστυνομικών και Πυροσβεστών.
Στην ομιλία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου, επικεντρώθηκε στην υλοποίηση
του στόχου που τέθηκε για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
της Αστυνομίας και τη μετεξέλιξή της σε έναν ακόμη πιο
ευέλικτο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα ανθρωποκεντρικό οργανισμό.
Ο κ. Νικολάου επεσήμανε στη συνέχεια ότι η ενίσχυση των
υπηρεσιών της Αστυνομίας, τόσο με προσωπικό όσο και
με σύγχρονο εξοπλισμό, η παροχή συνεχούς κατάρτισης
και επιμόρφωσης του προσωπικού, η αξιοκρατία και η διαφάνεια, αποτελούν μόνιμες και διαρκείς επιδιώξεις.
Το μεγαλείο της θυσίας και της προσφοράς των πεσόντων
Αστυνομικών και Πυροσβεστών στους εθνικούς αγώνες
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εξήρε στην ομιλία του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου, αποτίνοντάς τους τη δέουσα τιμή. Παράλληλα, αναφορά έκανε και στους αγνοούμενους συναδέλφους μας, που χάθηκαν κατά τις δικοινοτικές ταραχές του
1963-64 και κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Απευθυνόμενος στους πεσόντες και αγνοούμενους, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στεκόμαστε με
απροσμέτρητο θαυμασμό μπρος στην ηρωική θυσία σας,
συναισθανόμενοι πλήρως το βάρος της ευθύνης να φανούμε αντάξιοι του μεγαλείου της προσφοράς σας».
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Χρυσοστόμου έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο της Αστυνομίας στον σύγχρονο
κόσμο της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας
και της οικονομικής κρίσης, ο οποίος καθίσταται ακόμη πιο
βαρυσήμαντος και καταλυτικός. Αναφέρθηκε ακόμη στις
διάφορες μορφές εγκλήματος που έχει να αντιμετωπίσει
σήμερα η Αστυνομία Κύπρου, αλλά και στους σχεδιασμούς, πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναληφθεί,
με στόχο την πραγμάτωση του οράματος για μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική και προσιτή, που να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, με απόλυτο σεβασμό προς τους
δημοκρατικούς θεσμούς και πλήρως εναρμονισμένη με τις
αρχές ενός κράτους δικαίου».

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚ ΔΗΛΩ
ΣΕΙΣ
Αιμοδοσία στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου επ΄ ευκαιρία
των εορτασμών της Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας της Αστυνομίας
Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Αγία Ειρήνη, η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, διοργάνωσε τη Δευτέρα,
4 Μαΐου 2015 τελετή αιμοδοσίας στον χώρο της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.
Στην αιμοδοσία έλαβαν μέρος αρκετά μέλη Τμημάτων και
Μονάδων του Αρχηγείου Αστυνομίας και δόθηκαν 43 μονάδες αίματος, για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας
Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Παράλληλα με την αιμοδοσία, πραγματοποιήθηκε επίσης,
αιμοληψία σε συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για
νέους εθελοντές μυελού των οστών, με σκοπό την εξεύρεση συμβατού δότη για τη μικρή Λουκία – Ελένη Ζάκου.

Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίνας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

Εορτασμός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου
για την Αγία Ειρήνη, προστάτιδα της Αστυνομίας
Με κάθε επισημότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, γιόρτασε στις 5 Μαΐου, τη γιορτή της Αγίας Ειρήνης,
προστάτιδα της Αστυνομίας. Αποκορύφωμα των εορτασμών, ήταν ο Αρχιερατικός Εσπερινός που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου, ο οποίος τελέστηκε από τον Πανιερό-

τατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Πρόεδρο Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειο, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι.
Του Εσπερινού προηγήθηκε υποδοχή των Ιερών Λειψάνων
της Αγίας Ειρήνης, από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και
Πρόεδρο κ.κ. Βασίλειο, ενώ με το πέρας του Εσπερινού,
ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Ειρήνης και των Ιερών Λειψάνων, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας και αγήματος της Μ.Μ.Α.Δ., στους
κεντρικούς δρόμους του Παραλιμνίου.
Στον Εσπερινό παρέστη ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, κ.
Λάμπρος Θεμιστοκλέους, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό
Αστυνομίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου,
Αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, οι Δήμαρχοι της Επαρχίας Αμμοχώστου, βουλευτές, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών, άλλοι επίσημοι,
αφυπηρετήσαντα μέλη της Αστυνομίας καθώς και πλήθος
κόσμου.
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ΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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ΚΟΙΝ
Της Α/Αστυφύλακα 2220 Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

«500 χλμ - ποδηλατώ κατά του bullying»
Εκστρατεία ενημέρωσης με θέμα «500 χλμ ποδηλατώ κατά
του bullying» πραγματοποίησε τον περασμένο Μάιο, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Εθνικής Ακαδημίας FBI, Κύπρος, σε
συνεργασία με την ποδηλατική ομάδα Kmeatres.
Η εκστρατεία διοργανώθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών
της Αστυνομίας για την καταπολέμηση του εξαναγκασμού
και εκφοβισμού με κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού
μέσω διαφωτιστικού υλικού για ευαισθητοποίηση και
απαλλαγή της κοινωνίας από τέτοιου είδους φαινόμενα.
Συγκεκριμένα, είκοσι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τη Λεμεσό
και διένυσαν απόσταση 500 χλμ, διασχίζοντας συνολικά 58
δήμους και κοινότητες στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού,
Λάρνακας και Πάφου.

μαντική διοργάνωση και, αναφερόμενος στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, τόνισε το γεγονός ότι οι γονείς οφείλουν
να είναι πολύ προσεκτικοί και να παρατηρούν πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους αλλά και στις συνήθειές τους. Παράλληλα, επιβάλλεται να αναπτυχθεί
εποικοδομητικός διάλογος με τα παιδιά τους, έτσι ώστε
αυτά να αισθάνονται άνετα να επικοινωνούν και να εκφράζουν οτιδήποτε τα απασχολεί.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αγγελίδης, τόνισε τη σημασία της εκστρατείας, καθώς επίσης και
την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης της φωνής των παιδιών
ενάντια στο bullying.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, οι ποδηλάτες επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπου τους υποδέχθηκε ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων της
Εθνικής Ακαδημίας FBI Κύπρος κ. Ανδρέας Αγγελίδης, καθώς επίσης και άλλοι Αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομίας.
Ο κ. Θεμιστοκλέους, καλωσορίζοντας τους ποδηλάτες, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ση-

Αιμοδοσία εις μνήμην του Λοχία 4195 Γεώργιου Ασσιώτη
και του Λοχία 3246 Αντρέα Γεωργίου
Η Αστυνομία διοργάνωσε τον περασμένο Μάρτιο αιμοδοσίες στη μνήμη δύο μελών της που απεβίωσαν, του Λοχία 4195
Γεώργιου Ασσιώτη και του Λοχία 3246 Αντρέα Γεωργίου, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της τράπεζας αίματος
των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘ
ΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα «Γυναίκα και καρκίνος»
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας,
στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας προς τα μέλη της και με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διοργάνωσε με τη στήριξη
του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΚΑΦ) εκδηλώσεις ενημερωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα με θέμα «Γυναίκα και καρκίνος».

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε παγκύπρια βάση
σε χώρους εστίασης ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι παριστάμενοι είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν και να λύσουν τις όποιες
απορίες τους σε σχέση με το φλέγον αυτό θέμα από ειδικούς γιατρούς.

Της Αστυφύλακα 1993 Κωνσταντίνας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

Ομιλία με θέμα «Το άγχος σκοτώνει» υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας
Διάλεξη με θέμα «Το άγχος σκοτώνει» πραγματοποίησε η
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου τον περασμένο
Μάιο, με ομιλητή τον Αρχιμανδρίτη Αντρέα Κονάνο.

Στην ενορία όπου διακονεί βρίσκεται σε στενή επαφή με
φοιτητές, μαθητές και γονείς μέσω ομιλιών και διαλέξεων.

Στην εκδήλωση, η οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, παρέστηκαν
μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, εκπρόσωποι των τοπικών, εκκλησιαστικών και στρατιωτικών
αρχών και πλήθος κόσμου.

Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Κονάνος
Ο Αρχιμανδρίτης Αντρέας Κονάνος γεννήθηκε στο Μόναχο
το 1970 και ζει στην Αθήνα από το 1977. Αποφοίτησε από
το Κλασικό Λύκειο Περιστερίου και σπούδασε Θεολογία
στην Αθήνα. Το 1999 χειροτονήθηκε διάκονος και το 2000
Πρεσβύτερος και Αρχιμανδρίτης.

Στιγμιότυπο από την απόδοση τιμών
σε αφυπηρετήσαντα μέλη, καθώς επίσης
και σε μέλη που βρίσκονται
με προαφυπηρετική άδεια
από τη Αστυνομική Διεύθυνση
Λευκωσίας
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Μ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ

ΕΥΣΗ

«Να με προσέχεις»
Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, η Αστυνομία διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, με στόχο την προστασία και
ασφάλεια του παιδιού.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους ενημερωτικό υλικό, ενώ μέλη της Αστυνομίας ήταν στη διάθεση του κοινού για παροχή
συμβουλών και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας.

Διεθνείς Αγώνες Σκοποβολής
Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Κύπρος στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής που διεξήχθηκαν στην Ουγγαρία μεταξύ
των ημερομηνιών 2-7 Ιουνίου 2015. Στους αγώνες συμμετείχαν τέσσερις αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο Αστυφύλακας 3549 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα Σκοποβολής Κύπρου.

Σύσφιγξη σχέσεων του κοινού με την Κοινοτική Αστυνόμευση
Εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων και ανάπτυξη
συνεργασίας μεταξύ των Συνδέσμων Γονέων των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Κυβίδων και Πάχνας με την Αστυνομία,
διοργανώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, από μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάχνας.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και παράλληλα να γνωρίσουν καλύτερα
τον θεσμό του Αστυνομικού της Γειτονιάς και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Αιμοδοσία
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού και την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας διοργάνωσε τον περασμένο Μάρτιο αιμοδοσία στο χωριό Καντού της επαρχίας Λεμεσού, από την οποία συγκεντρώθηκαν συνολικά 38 φιάλες αίματος.

Εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας διοργάνωσε τον περασμένο Μάρτιο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου
Στροβόλου δύο εκδηλώσεις με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν τα χρηματικά ποσά των
€4.500 και €4.000,
που διατέθηκαν για
κάλυψη των αναγκών
του TELETHON και
του Συνδέσμου «Ένα
Όνειρο Μια Ευχή»,
αντίστοιχα.
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ΕΓΚΛΗΜΑ
Του Λοχία 2146 Ηρόδοτου Παναγίδη
Υπεύθυνου Αστυνομικού Σταθμού Τροόδους
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Αυτοκτονία και Εγκληματικότητα
Το φαινόμενο της αυτοκτονίας μπορεί, άραγε να συσχετισθεί με την
εγκληματικότητα; Οι δύο έννοιες φαίνονται ασύμβατες εκ πρώτης
όψεως. Η αυτοκτονία είναι κατά κανόνα το αποτέλεσμα μιας παθητικής στάσης, ενώ η εγκληματικότητα αποτελεί μία ενεργητική προσβολή εννόμων αγαθών. Και όμως, όπως θα δούμε από την ανάλυση
που ακολουθεί, έρευνες καταδεικνύουν ότι οι προπαραβατικοί και
οι παραβατικοί ανήλικοι παρουσιάζουν εντονότερες αυτοκτονικές
τάσεις από τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Αν δε ο (ενήλικας) παραβατικός εμπλακεί στα δίκτυα του ποινικού μηχανισμού και καταδικασθεί σε ποινή εγκλεισμού, τότε γίνεται ευάλωτος στις ιδέες
αυτοκτονίας.1
Το να θέσει κάποιος εθελούσια τέλος στη ζωή του δεν αφορά ούτε
συγκεκριμένα άτομα, ούτε συγκεκριμένες ηλικίες. Σύμφωνα με τον
καθηγητή Εγκληματολογίας Ιάκωβο Φαρσεδάκη, είναι ολόκληρη η
προσωπικότητα, εξεταζόμενη σε όλη της την εξέλιξη, που μπορεί να
δώσει το κλειδί της εξήγησης.2 Υπάρχει, όμως, κάποια σχέση μεταξύ
εγκληματικότητας και αυτοκτονίας; Την απάντηση στο ερώτημα
αυτό, προσπάθησαν να δώσουν οι επιστήμονες που συνεργάστηκαν
για την προετοιμασία του ειδικού τεύχους της επιθεώρησης Criminologie, του Πανεπιστημίου του Montreal, που ήταν αφιερωμένο σε
αυτό ακριβώς το θέμα.3
Στο εν λόγω τεύχος γίνεται αναφορά και σε μια βασική πτυχή του
θέματος που αφορά στις αυτοκτονίες στις φυλακές. Ομολογουμένως, ο εγκλεισμός και οι συνθήκες κράτησης ενδέχεται να ωθήσουν
έναν κρατούμενο στην αυτοκτονία.
Οι αυτοκτονίες στις φυλακές οφείλονται, κατά μεγάλο μέρος, στα
προβλήματα προσαρμογής. Ακόμη και εάν ορισμένα άτομα δεν είναι
ευάλωτα, στην αρχή θα αντιμετωπίσουν σοβαρές περιστασιακές δυσκολίες. Το ευάλωτο του ατόμου εξαρτάται, επομένως, από τα εσωτερικά του αποθέματα (στο γνωστικό και συγκινησιακό πεδίο) και
από την εξωτερική συνδρομή που θα δεχθεί και που θα τον βοηθήσει να διαχειρισθεί το στρες του εγκλεισμού. Η απουσία κοινωνικής
στήριξης μπορεί να αποτελέσει την ένδειξη για να προβλεφθεί μια
αυτοκτονία. Η αυξημένη κοινωνική στήριξη μειώνει τον κίνδυνο και
αυξάνει τις πιθανότητες να έχει κάποιος υποστήριξη μετά από μια
απόπειρα αυτοκτονίας. Εξάλλου, οι ψυχιατρικοί ασθενείς που έχουν
τάσεις αυτοκτονίας είναι αρνητικοί προς κάθε βοήθεια. Εάν όμως η
κοινωνική στήριξη βοηθά σε μια καλύτερη προσαρμογή του κρατούμενου στις συνθήκες της φυλακής μπορεί να έχει και ορισμένες
αρνητικές συνέπειες ως προς τους άλλους καταδίκους, εφόσον καταδεικνύει ότι το άτομο αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες, είναι
ευάλωτο και μπορεί να γίνει εύκολη λεία και αντικείμενο αντιποίνων.
Η ψυχοπαθολογία του νέου, η επιθετικότητα και η παρορμητικότητά
του καθώς και τα αγχογόνα περιστατικά, αυξάνουν τον κίνδυνο να
οδηγηθούν οι νέοι στην αυτοκτονία. Οι αιτίες πάντως του φαινομένου είναι πολλαπλές. Το πιθανότερο είναι ότι η αυτοκτονία προκαλείται από τη συνέργεια αυτών των τριών παραμέτρων σε

συνδυασμό με τις ιδιαίτερες περιστάσεις που βιώνουν οι νέοι κρατούμενοι. Απαιτούνται πάντως έρευνες για να διακριβωθεί η αλήθεια
αυτών των υποθέσεων.
Συμπερασματικές σκέψεις
Αυτοκτονία και φυλακές είναι δύο έννοιες που πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη. Οι αυτοκτονίες εντός των φυλακών είναι οι πιο
συχνές και δείχνουν από μόνες τους τον απάνθρωπο χαρακτήρα της
ποινής του εγκλεισμού, τουλάχιστον με τον τρόπο που εκτελείται
σήμερα. Απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία ομάδας προάσπισης
των δικαιωμάτων των κρατουμένων, η οποία δεν θα περιορίζεται
στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά θα ελέγχει τη σωφρονιστική διοίκηση, θα μπορούν τα μέλη της (εθελοντές - φοιτητές)
να εκπροσωπήσουν τους κρατούμενους στις πειθαρχικές διαδικασίες, θα είναι έτοιμη να ακούσει οποιοδήποτε παράπονο και θα απαιτεί τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Εδώ δεν χρειάζονται
θεωρίες ανεφάρμοστες και συχνά, ουτοπικές. Χρειάζεται πράξη και
συγκεκριμένη προσφορά στους κρατούμενους, με γνώμονα τον σεβασμό των βασικών τους δικαιωμάτων εφόσον θεωρητικά τουλάχιστον, το μόνο δικαίωμα που έχουν (νόμιμα) στερηθεί είναι η
ελευθερία των κινήσεων τους. Συχνά, μία απλή βεβαίωση ή αλλαγή
μπορεί να μετατρέψει εντελώς την ατμόσφαιρα.4 Όπως ανέφερε η
Όλγα Θεμελή:1-5 «Σε τι εξυπηρετούν, για παράδειγμα, οι σιδερένιες
πόρτες και παράθυρα; Μήπως στης φυλακής τα σίδερα το οικοδόμημα του σωφρονιστικού μηχανισμού και η θέαση του έξω κόσμου
από τα στενά παράθυρα του κελιού με το ιδρυματικό χρώμα του
άσπρου, συμβάλει στην κοινωνική επανένταξη ή μήπως στην λήψη
απελπισμένης απόφασης φυγής σε έναν άλλο κόσμο;».

Βιβλιογραφία
«Το εγκληματικό Φαινόμενο στην πράξη» Αντώνης Δ. Μαγγανάς, Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου.
1.

Ιάκωβος Φαρσεδάκης «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του
φαινομένου της αυτοκτονίας, (2000) 12 Ποιν Δικ 1264,
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μια συναυλία στο σχολείο μας:
εξαιρετικές εντυπώσεις αφήνει στα παιδιά η παρουσία της Φιλαρμονικής
της Αστυνομίας
Στο πλαίσιο του πολύπλευρου έργου που επιτελεί η Φιλαρμονική της Αστυνομίας συμπεριλαμβάνονται και οι διαλέξεις που πραγματοποιούν τα μέλη της σε σχολεία, γεγονός
που έχει πολλές θετικές επιδράσεις τόσο στην Υπηρεσία
όσο και στους μαθητές. Αφενός, τα παιδιά έρχονται σε
άμεση επαφή με τα μέλη της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας και γνωρίζουν από κοντά τα διάφορα μουσικά όργανα, γεγονός που συμβάλλει στην καλλιέργεια μουσικής
παιδείας. Αφετέρου, μέσω των επισκέψεων αυτών τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μία πτυχή του ανθρώπινου και κοινωνικού έργου της Αστυνομίας.
Ακολουθούν οι αφηγήσεις μαθητών για την εμπειρία που
αποκόμισαν από τις επισκέψεις της Φιλαρμονικής της
Αστυνομίας στα σχολεία τους.
1. «Πριν από λίγες ημέρες, καθώς κάναμε μάθημα, μας
φώναξαν να πάμε κάτω στο θέατρο. Δεν ξέραμε περί
τίνος πρόκειται. Μάλλον η διευθύντρια ετοίμαζε καμιά
έκπληξη. Τέλος πάντων, μπήκαμε στις γραμμές μας και
κατευθυνθήκαμε προς το θέατρο. Μόνο που κοιτάξαμε
προς την αίθουσα μείναμε με το στόμα ανοικτό. Η
σκηνή ήταν γεμάτη όργανα και με τα σήματα της Αστυνομίας Κύπρου. Πάνω από τα κεφάλια τους έγραφε: Φιλαρμονική Αστυνομίας Κύπρου. Τότε κατάλαβα περί
τίνος πρόκειται. Καθίσαμε στις θέσεις μας και ακολούθησε ένα θερμό καλωσόρισμα από τη διευθύντριά μας
κα Έλενα Βασιλειάδη και ένα θερμό χειροκρότημα. Οι
αστυνομικοί μας έδειξαν ένα-ένα τα όργανα και πώς
παίζονται. Όλα με τον ξεχωριστό του τρόπο. Παραδείγματος χάριν, το σαξόφωνο με την υπέροχη αυτή μελωδία, το κλαρίνο που σε μαγεύει, η τούμπα τόσο μεγάλη
που κλέβει όλη την προσοχή, η περήφανη τρομπέτα
και το τρομπόνι. Για κάθε μουσικό όργανο που μας
έδειχναν εκείνοι που τα είχαν, μας έπαιζαν ένα μικρό
κομμάτι. Ήταν υπέροχο. Ένιωθα λες και πετούσα στα
σύννεφα. Μετά από λίγη ώρα μας έπαιξαν τα αγαπημένα μου τραγούδια, π.χ. το I will survive, YMCA και το
Pink Panther. Κάθε φορά που έπαιζαν δυο-τρία τραγούδια, μας ρωτούσε ο μαέστρος αν θέλουμε κι άλλο
και όλοι απαντούσαμε: Ναι!!! και συνέχιζαν να παίζουν.
Απ' ότι φαινόταν, άρεσε σε όλους. Όλοι χόρευαν πάνω
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στις καρέκλες τους. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη
αλλά όταν είπαν πως θα έφευγαν ένιωσα τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια μου. Δυστυχώς έφευγαν. Ελπίζω να ξανάρθουν».
Μαρίζα Λεβέντη Ε’2.
2. «Ήταν Δευτέρα δεκαέξι του μηνός. Ήταν πέμπτη περίοδος, περιμέναμε τη δασκάλα να έρθει για να αρχίσει
το μάθημα. Έκπληκτοι ακούσαμε ότι το μάθημα αναβάλλεται για να παρακολουθήσουμε μια συναυλία από
τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας. Με γρήγορα βήματα
τρέξαμε στο θέατρο όπου εκεί είχε ήδη μαζευτεί το
υπόλοιπο σχολείο. Η κυρία Όλγα μας έδειξε τις θέσεις
μας.
Περιμέναμε υπομονετικά ώσπου να ετοιμαστούν και
οι υπόλοιπες τάξεις. Η ορχήστρα ήταν ήδη στημένη
στην αυλαία με διάφορα κρουστά, χάλκινα και ξύλινα
πνευστά. Κατά τις έντεκα και δεκαπέντε είχαμε ετοιμαστεί. Τότε ο μαέστρος της ορχήστρας σηκώθηκε για να
μας πει λίγα λόγια για τη δουλειά τους. Στη συνέχεια,
μας εξήγησαν ένα-ένα το κάθε όργανο. Την καταγωγή
του, αυτόν που το δημιούργησε και λίγα λόγια για την
κατασκευή τους. Το όργανο που μου έκανε εντύπωση
ήταν το ευφώνιο, γιατί το δημιούργησε Γερμανός αλλά
το όνομά του είναι από την ελληνική γλώσσα.
Κατόπιν, η Φιλαρμονική άρχισε να παίζει κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Όλοι είχαμε εντυπωσιαστεί από
το παίξιμο της φιλαρμονικής. Ήταν συγχρονισμένοι,
απλά εξαιρετικοί. Τους απολαύσαμε από την πρώτη
νότα έως την τελευταία. Όταν δυστυχώς η συναυλία
τελείωσε, τα μέλη της Φιλαρμονικής μας χαιρέτησαν
και πήγαμε στην τάξη μας. Είχαμε μάθει διάφορα όργανα που (πιθανότατα) δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή
τους. Είχαμε νιώσει μια απίστευτη εμπειρία ακούγοντας αυτήν την συναυλία, ελπίζω να ξαναέρθουν στο
σχολείο μας».
Σοφία Συλικιώτη, ΣΤ’1
3.

«Στο σχολείο μας παρακολουθήσαμε μια καταπληκτική συναυλία. Ήμασταν τυχεροί γιατί ήρθε η Φιλαρ-

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
μονική της Αστυνομίας. Την παρακολουθήσαμε στο
θέατρο του σχολείου μας. Έμεινα άφωνη, ήταν υπέροχοι. Μας εξήγησαν διάφορα όργανα, πνευστά και
κρουστά. Εμένα με εντυπωσίασε το σαξόφωνο. Η μουσική που έβγαζε ήταν πολύ ωραία. Όμως και τα άλλα
όργανα ήταν ωραία, όπως τα ντραμς και το κλαρίνο.

γαράκι μου λαμπρό. Όλοι τα γνωρίζαμε και τα τραγουδούσαμε. Εγώ ήθελα να χορέψω. Περνούσα τέλεια, δεν
ήθελα να τελειώσει αυτή η στιγμή. Ένιωθα χαρούμενη.
Ο μαέστρος κάθε φορά που τελείωναν μας ρωτούσε
αν μας άρεσε και όλοι φωνάζαμε ναι και μας έπαιζαν
κάτι άλλο.

Μου έκανε πολλή εντύπωση ο τρόπος που έπαιζαν
όλοι μαζί. Ήταν πολύ συγχρονισμένοι. Ο μαέστρος
ήταν πολύ καλός. Μας έπαιζαν διάφορα γνωστά τραγούδια όπως το Ροζ πάνθηρα, τα Παπάκια και το Φεγ-

Ήταν μαγευτική στιγμή εύχομαι όλοι να έχουν αυτή
την ευκαιρία. Πέρασα τέλεια!!!»
Ελίνα Κουλλέ, Ε’1
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Εξιχνίαση διάρρηξης και σύλληψη
διαρρηκτών

Στήριξη άπορων οικογενειών κατά
τις εορτές του Πάσχα

κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Αρχηγό Αστυνομίας

κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Αρχηγό Αστυνομίας

Αξιότιμε κύριε,

Αγαπητέ Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο προς το πρόσωπο σας όσο και
στην ομάδα του ΤΑΕ για τον τρόπο που ενήργησε πέρυσι
το καλοκαίρι, σε σχέση με την διάρρηξη της οικίας μου
στην Αγλαντζιά.
Συγχαρητήρια ανήκουν σε όλο το Κλιμάκιο Διαρρήξεων
του ΤΑΕ Λευκωσίας, που εργαζόταν τότε, και ιδιαίτερα στον
Ανώτερο Υπαστυνόμο κ. Θεμιστό Αρναούτη, τον Α/Λοχία
829 Δώρο Ευστρατίου, τον Λοχία 1332 Χρήστο Δημητρίου,
τον Αστυφύλακα 1265 Ανδρέα Ανδρέου, τον Α/Αστυφύλακα 1848 Στέφανο Ιωάννου, τον Αστυφύλακα 2517 Μάριο
Κώστα και τον Αστυφύλακα 1202 Κυριάκο Ευγενίου, καθώς
επίσης τον Υπαστυνόμο κ. Πέτρο Παττούρα και τον Λοχία
512 Ευγένιο Κυριακίδη για τον επαγγελματισμό και το σθένος που επέδειξαν με αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση και
σύλληψη των διαρρηκτών.
Με απέραντη εκτίμηση
Ρίτα Μαρκίδου

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας
όσο και των μελών της Αστυνομίας για τη διενέργεια εράνου για τη στήριξη άπορων οικογενειών ενόψει των εορτών του Πάσχα μέσα στα πλαίσια εκστρατείας «Αγκαλιά
αγάπης» για τον συνάνθρωπό μας, που οργάνωσε το Γραφείο μου. Το αποτέλεσμα του εράνου, το οποίο απόφερε
το ποσό των €8.594 και τη σημαντική στήριξη των τριάντα
δύο οικογενειών, αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της
Αστυνομίας Κύπρου και την ευαισθησία που δείχνει στους
συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο εσάς προσωπικά όσο και τα
μέλη της Αστυνομίας για τη σημαντική και ανθρωπιστική
πρωτοβουλία σας, ξέροντας ότι και αρκετά μέλη σας έχουν
συνεισφέρει από το υστέρημά τους.
Σας ευχαριστώ,
Με εκτίμηση
Γιάννης Γιαννάκη
Επίτροπος Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Αρχηγό Αστυνομίας
Κύριε Χρυσοστόμου,
Αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να ευχαριστήσω, μέσω
σας, δύο μέλη της Αστυνομίας Κύπρου τα οποία με βοήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διαχειριστώ και
να ξεπεράσω ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισα.
Συγκεκριμένα, πριν από μερικούς μήνες είχα δεχθεί απειλές από πρόσωπο του επαγγελματικού περιβάλλοντός
μου, γεγονός που με αναστάτωσε ιδιαίτερα. Επικοινώνησα
και ενημέρωσα σχετικά τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος με παρέπεμψε στον
Αστυνομικό Σταθμό Πύλης Πάφου όπου με περίμενε ο
κ. Νεόφυτος Σιάηλος, για να δώσω κατάθεση.
Με τιμή,
Λ. Κ. Μ.
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Άψογη εξυπηρέτηση σε αστυνομικό τμήμα
Την πλήρη ευαρέσκειά του εξέφρασε πολίτης, μέσω δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» για την αντιμετώπιση που έτυχε από μέλη της Αστυνομίας και
συγκεκριμένα από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Τμήματος Α’ στο Αρχηγείο Αστυνομίας.
Χαρακτηριστικά ο Γ.Σ., υιός αστυνομικού, αναφέρθηκε
στην προσωπική εμπειρία που έζησε όταν, πριν από μερικούς μήνες, αποτάθηκε στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού με σκοπό να εξασφαλίσει στοιχεία από τον προσωπικό
φάκελο του πατέρα του. Συγκεκριμένα, ο Γ.Σ. αναφέρει:
«Βρήκαν χειρόγραφες επιστολές του πατέρα μου, ακούμπησα πάνω σε σελίδες που ακούμπησαν τα δάκτυλα του…
Ήταν πολύ συγκινητικά τα όσα έζησα εκεί και έγιναν ακόμη
πιο συγκινητικά, λόγω της καλοσύνης και της κατανόησης
με την οποία με αντιμετώπισαν όσοι εργάζονται στο Γραφείο αυτό».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ/ΣΥΓΧ

ΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
ΕΣ

Πρόσθεσε ακόμη: «Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ολόκληρο το Τμήμα για την εξυπηρέτηση που
έτυχα και ιδιαίτερα τον Υπαστυνόμο Αντρέα Σάββα και την
Τακτική Ειδική Αστυφύλακα 6087 Αναστασία Κωνσταντίνου για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισαν».

Εξαίρετη συμπεριφορά μοτοσυκλετιστών
της Αστυνομίας

Γ.Σ.

Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια
μου προς την Ομάδα Ζ του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου.

Εξιχνίαση υπόθεσης πρόκλησης κακόβουλης
ζημιάς

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αστυφύλακα
3216 Σωτήρη Κωνσταντίνου, ο οποίος κατά την ανακοπή
του οχήματος μου στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λάρνακας επέδειξε υπέρμετρη ευγένεια και ζήλο.

Αστυνομικό Διευθυντή Μόρφου
κ. Κωστάκη Γεωργίου
Κύριε,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες στην Αναπληρωτή Λοχία 152 Ελένη
Δεληγιάννη Πολυκάρπου και τον Αστυφύλακα 4917 Ιωάννη
Κουμπούσιη, οι οποίοι, πριν από μερικούς μήνες, είχαν προχωρήσει στον εντοπισμό δύο νεαρών ατόμων που ενέχονταν στην πρόκληση κακόβουλης ζημιάς σε περιοχή της
κοινότητας.
Στα προαναφερθέντα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Μόρφου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Αρχηγό Αστυνομίας,

Η εξαιρετική συμπεριφορά του είναι άξια συγχαρητηρίων.
Με εκτίμηση,
Α.Α.

Ευχαριστίες από τον τέως Αναπληρωτή
Γ.Δ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης
Αρχηγό Αστυνομίας
Φίλε Αρχηγέ,

Με τιμή,
κ. Ιωάννης Ιακωβίδης
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς

Σημαντική συμβολή της Αστυνομίας σε
υπόθεση κλοπής ποσότητας πετρελαίου
Αρχηγό Αστυνομίας
Κύριε,
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την Αστυνομία για τη
συμβολή της στην υπόθεση κλοπής ποσότητας πετρελαίου από το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας. Θα ήθελα να
αναφερθώ στην προσπάθεια, τον ζήλο και τον επαγγελματισμό που επέδειξε η Αστυφύλακας 3933 Έλενα Ανδρέου
που υπηρετεί στον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον αστυνόμο και όλο το προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Πόλυς Χρυσοχούς για
τη βοήθεια τους.
Με εκτίμηση,
Σπύρος Πελοπίδας
Κοινοτάρχης Αργάκας

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ευχαριστήσω, τόσο εσάς
προσωπικά όσο και τους αξιωματικούς και στελέχη της
Αστυνομίας για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία
δέκα σχεδόν χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο υπό την
ιδιότητά μου ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Όλα
αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επαγγελματική συμπεριφορά και υψηλό αίσθημα ευθύνης για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
Είμαι πεπεισμένος ότι πράξαμε το καλύτερο υπό τις δοθείσες συνθήκες και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε σε
οιανδήποτε θέση ήθελε η Υπηρεσία να μας τοποθετήσει.
Παρακαλώ να μεταφέρετε την αγάπη και τις ευχές μου
στους αξιωματικούς και στελέχη της Αστυνομίας και να
τους πληροφορήσετε ότι θα είμαι στη διάθεσή τους για οτιδήποτε υπηρεσιακό και προσωπικό θα μπορούσα να τους
φανώ χρήσιμος.
Σας ευχαριστώ,
Ανδρέας Π. Λουκά
Αν. Γενικός Διευθυντής
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
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Η συμβολή της Αστυνομίας στη μείωση των
επιπτώσεων από την κατανάλωση αλκοόλ

Ευχαριστίες Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Αρχηγό Αστυνομίας

Αρχηγό Αστυνομίας
Αγαπητέ κύριε Χρυσοστόμου,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
για τη θετική ανταπόκριση της Αστυνομίας Κύπρου στο κάλεσμα του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, για συμμετοχή στην «Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το
αλκοόλ», καθώς επίσης και για τη συνεχή συμβολή στην
υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την
Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες ουσίες
και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020.
Η Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε στην «Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ» μέσα από την εντατικοποίηση των εκστρατειών ελέγχου στο οδικό δίκτυο για την
ανίχνευση αλκοόλης και τους ελέγχους πώλησης ή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανήλικα άτομα. Παράλληλα, η ανάπτυξη των δράσεων αυτών συνέβαλε στην
ανάδειξη των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την
επιβλαβή κατανάλωση του αλκοόλ και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία και την κοινωνία γενικότερα.
Με εκτίμηση
Τόνια Παγιάτα
Εκτελεστική Γραμματέας
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

32

Αστυνομικά Χρονικά

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επαρχιακής
Επιτροπής Αμμοχώστου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την
Αστυνομία Κύπρου και ειδικά προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου για την πολύ καλή σκέψη να οργανώσει φιλανθρωπικούς σκοπευτικούς αγώνες με την ονομασία «Σκοπεύοντας τη ζωή», τα έσοδα της οποίας δόθηκαν στον Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο Κύπρου.
Σας ευχαριστούμε,
Με εκτίμηση,
Αντρέας Αθανασιάδης
Βοηθός Εκτελεστικός Διευθυντής
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

