
«Ένα ∆έντρο, μια Φορά» 
 
Η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται τον τελευταίο καιρό συχνά στην 
επικαιρότητα, τόσο με τις επιτυχίες της στην καταστολή των εγκλημάτων 
και ιδιαίτερα στην σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών, όσο και με τις 
αποτυχίες τις σε μερικές περιπτώσεις. Περισσότερο βέβαια για λόγους 
ευνόητους προβάλλονται οι αποτυχίες της. 
 
∆εν χρειάζεται να πούμε, για τον πολύτιμο και καθοριστικό για την έννομη 
τάξη και ασφάλεια του πολίτη, ρόλο της Αστυνομίας. 
Στο σημείωμα αυτό δεν έχουμε σκοπό να μιλήσουμε για την Αστυνομία. Απλά καταθέτουμε 
την εκτίμηση μας για το έργο που επιτελεί μέσα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες. 
 
Σκοπός του σημειώματος αυτού είναι να εξάρουμε μιαν ιδιαίτερη πτυχή του έργου της 
Αστυνομίας. Την πολιτιστική και ανθρωπιστική. 
 
Αναφερόμαστε σε δύο εκδηλώσεις που έγιναν στη Λεμεσό την περασμένη εβδομάδα, τα 
έσοδα των οποίων διατέθηκαν για οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου για άτομα με 
αυτισμό. Η πρώτη αφορούσε έκθεση έργων Τέχνης που φιλοτέχνησαν Αστυνομικοί που 
υπηρετούν ή που έχουν αφυπηρετήσει. Τα έργα αυτά ζωγραφικής ή ψηφιδωτού διακρίνονται 
για την ευαισθησία, τα εξαίρετα θέματα  και την ψηλή τέχνη των δημιουργών. 
Η έκθεση αυτή μαρτυρεί ότι η Αστυνομικοί μας δεν είναι μόνο οι αυστηροί άνθρωποι για την 
τήρηση του νόμου, αλλά και οι ευαίσθητοι πολίτες με καλλιτεχνικές ικανότητες και 
ανθρωπιστικά αισθήματα. 
Ένας τέτοιος συνδυασμός στην συνείδηση των Αστυνομικών, ανεβάζει τα επίπεδα της 
Αστυνομίας μας και αυξάνει την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι σε αυτή. 
 
Η δεύτερη εκδήλωση ήταν μια καλλιτεχνική συναυλία με τίτλο «Ένα ∆έντρο, μια Φορά» στο 
θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού, με πρωταγωνιστή τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας η οποία 
συνοδευόταν από τραγούδια, σχετικά κείμενα και θεατρικές σκηνές.  
Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την παράσταση στο κατάμεστο θέατρο, έμειναν 
πραγματικά κατάπληκτοι από το επίπεδο της Φιλαρμονικής, αλλά και από την όλη δομή και 
όλα τα άλλα στοιχεία που παρουσίασαν οι εξαίρετοι καλλιτέχνες που έστησαν την 
παράσταση. Η συναυλία εναρμονιζόταν απόλυτα με το πνεύμα των Χριστουγέννων και 
δημιουργούσε όλα εκείνα τα συναισθήματα που πρέπει να πλημμυρίζουν τις καρδιές των 
ανθρώπων αυτές τις μέρες. 
 
Όλες οι Χριστουγεννιάτικες συνθέσεις που έπαιξε η Φιλαρμονική της Αστυνομίας ήταν 
εξαιρετικά ενορχηστρωμένες και αποδόθηκαν από τους μουσικούς με υπέροχο τρόπο. Ήταν 
πραγματικά μια μουσική και γενικότερα καλλιτεχνική πανδαισία. 
Αξίζει ολόθερμα συγχαρητήρια στον Αρχηγό της Αστυνομίας και τον Μαέστρο της 
Φιλαρμονικής για την πρωτοβουλία αυτή της Φιλαρμονικής, η οποία απέδειξε το ψηλό 
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. 
 
Οι εκδηλώσεις αυτές σίγουρα υπολογίζονται στα συν της Αστυνομίας, και αναμένουμε όλοι 
να πυκνώσουν, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά την εικόνα της. 
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