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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΤΚ (CCRP): 
Αξιωματικός Scerena  
scerena.officer@toronto.ca 
416.886.7542 
 
Sarah Rogers 
Sarah.rogers4@toronto.ca 
416-525-6732 
 

 
 
 
 
 

Αγαπητοί Συμπολίτες,   
 

Εκ μέρους της Μονάδας Αντιμετώπισης Κρίσης του Δήμου Τορόντο (ΜΑΤΚ) σας απευθύνουμε την 
παρακάτω ανακοίνωση.  
 

Η Μονάδα Αντιμετώπισης Τοπικών Κρίσεων (Community Crisis Response Program ή CCRP) 
δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος της περιφέρειας του Τορόντο παρέχοντας υποστήριξη και διαθέτοντας 
πόρους στις τοπικές κοινωνίες που έχουν πληγεί από βίαια και τραυματικής φύσης περιστατικά. Η ΜΑΤΚ 
τίθεται σε συναγερμό κάθε φορά που βίαιο περιστατικό λαμβάνει χώρα σε μία από της γειτονιές του 
Τορόντο, είτε πρόκειται για πυροβολισμό είτε για επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα όπως χτυπήματα με 
μαχαίρι. Αποτελεί πρόγραμμα συντονισμένης επέμβασης των δημοτικών υπηρεσιών, της αστυνομίας, 
τοπικών οργανώσεων, θρησκευτικών κοινοτήτων και κατοίκων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και 
την ανάκαμψη και αποκατάστασή τους μετά από δραματικής φύσης συμβάντα.  
http://www.toronto.ca/ccrp 
 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι όλα τα μέσα της Μονάδας μας τίθενται στη διάθεσή σας για την 
προσωπική σας στήριξη αλλά και τη στήριξη των οικογενειών και των κοινοτήτων σας, προκειμένου να 
αντιμετωπίσετε τις συνέπειες του τραγικού αυτού συμβάντος. Εάν εσείς οι ίδιοι ή κάποια άτομα που 
γνωρίζετε χρειάζονται βοήθεια συνεπεία των πρόσφατων περιστατικών βίας στην τοπική σας κοινωνία, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν από τους αριθμούς που θα βρείτε στο πίσω μέρος της σελίδας ή με 
εμένα την ίδια απευθείας.  
 

Κρίσιμο Συμβάν: 22 Ιουλίου 2018 
 

Την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018, η Αστυνομία του Τορόντο έλαβε επείγουσες κλήσεις μέσω της γραμμής 911 
για συμβάν που εξελισσόταν στην περιοχή επί των οδών Danforth και Logan. Περί τη 10η βραδινή (22:00), 
πεζός άνδρας που κατευθυνόταν επί της οδού Danforth πυροβόλησε περισσότερες από μία φορές κατά 
ομάδων ατόμων. Αρκετά άτομα εγκλωβίστηκαν. Δύο πολίτες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Οι αστυνομικοί 
εντόπισαν το δράστη επί της οδού Bowden, όπου και υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα τη 
θανάσιμη πτώση του υπόπτου.  
 

Η αστυνομία του Τορόντο συνεχίζει τις έρευνές της και η Ειδική Μονάδα Ερευνών (Special Investigations 
Unit ή SIU) επικαλούμενη την ειδική της εντολή έχει επιληφθεί της υπόθεσης.  

 
Προσωπικό της ΜΑΤΚ (CCRP): Sarah Rogers - Email: sarah.rogers4@toronoto.ca - Κινητό: 415-525-6732 
Προσωπικό της ΜΑΤΚ (CCRP):  Kecia Richardson- Email: Kecia.richardson@toronto.ca – Κινητό:  647-462-6053 
Προσωπικό της ΜΑΤΚ (CCRP)  Αξιωματικός Scerena – Email: Scerena.officer@toronto.ca – Κινητό: 416-886-7542 
Προσωπικό της ΜΑΤΚ (CCRP): Dan Breault – Email: Dan.breault@toronto.ca  – Κινητό: 647-468-4715 

 
Επικοινωνήστε με την ΜΑΤΚ (CCRP) εάν έχετε γνώση των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος στην 
ευρύτερη τοπική κοινότητα ή εάν κρίνετε ότι χρειάζεται η κινητοποίηση μέσων διάσωσης και βοήθειας για 
τη στήριξη συντονισμένης ανταπόκρισης με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας ανάκαμψης και 
ψυχολογικής στήριξης των πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της Μονάδας 
Αντιμετώπισης Τοπικών Κρίσεων (CCRP) επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.toronto.ca/ccrp 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΤΗΛ. / ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 
Αστυνομία του Τορόντο (ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) 911 

Αστυνομία του Τορόντο (Μη επείγοντα) (416) 808 2222 

Αστυνομία του Τορόντο  – Διεύθυνση 54  
Αστυνομία του Τορόντο – Διεύθυνση 55  

(416) 808 5400 
(416) 808 5500 

Δήμος Τορόντο – Μονάδα Αντιμετώπισης Τοπικών Κρίσεων (Community Crisis Response Program)  
Επικεφαλής Αξιωματικός Scerena, Μονάδα Αντιμετώπισης Τοπικών Κρίσεων (CCRP) 
Sarah Rogers – Αξιωματικός Μονάδας Αντιμετώπισης Τοπικών Κρίσεων (CCRP) 

(416) 886-7542 
(416)525-6732 

South Riverdale Community Health Centre (Τοπικό Κέντρο Υγείας Νότιου Ρίβερντέιλ) 
Αποστολή του εν λόγω κέντρου υγείας είναι να καταστήσει καλύτερη τη ζωή των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας καθώς και κοινωνικούς περιορισμούς. Οι στόχοι μας 
επιτυγχάνονται μέσα από την ουσιαστική εμπλοκή των πελατών μας και των τοπικών κοινωνιών, χάριν στην ίση 
πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσα 
από ευρεία γκάμα προγραμμάτων, υπηρεσιών και προσεγγίσεων που είναι αποδεδειγμένα ενδεδειγμένες και 
αποτελεσματικές. Διεύθυνση: 955 Queen St E 

(416)461-1925 
https://www.srchc.ca
/ 

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Τορόντο   (416) 338-7600 

Υπηρεσίες Θυμάτων Τορόντο (Victim Services of Toronto) 
Οι Υπηρεσίες Θυμάτων Τορόντο προσφέρουν καθημερινά 24-ωρες υπηρεσίες άμεσης Αντιμετώπισης Κρίσεων, 
Παρέμβασης και Αποτροπής. Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στη στήριξη ατόμων, οικογενειών και τοπικών κοινωνιών 
που αντιμετώπισαν ή υπήρξαν θύματα εγκληματικών ενεργειών και αιφνίδιων τραυματικών περιστατικών.  

(416) 808-7066 

Επαρχία του Οντάριο: Πρόγραμμα Στήριξης Θυμάτων και Μαρτύρων (Victim Witness Assistance Program  ή V/WAP) 
Το πρόγραμμα V/WAP παρέχει πληροφορίες και στήριξη σε θύματα εγκληματικών ενεργειών ή όσων υπήρξαν 
μάρτυρες αυτών προκειμένου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την ποινική διαδικασία και να συμμετέχουν 
ουσιαστικά σε αυτήν. Οι υπηρεσίες παρέχονται κατά προτεραιότητα στα πλέον ευάλωτα θύματα και μάρτυρες 
πράξεων βίας, μεταξύ των οποίων και ένοπλα εγκλήματα και εγκληματικές ενέργειες συμμοριών. Οι υπηρεσίες αυτές 
τίθενται σε εφαρμογή από τη στιγμή που η Αστυνομία αποδώσει κατηγορίες και μέχρι  την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας στα δικαστήρια.     

(416) 492-4762 

Προγράμματα Ευαισθητοποίησης των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σε ζητήματα Κρίσεων  (416) 640-1459 

Crime Stoppers (Τηλεφωνικές Γραμμές Καταγγελίας Εγκληματικών Πράξεων) 
*Τα τηλεφωνήματα δεν καταγράφονται και οι γραμμές των Crime Stoppers δεν έχουν αναγνώριση κλήσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ανωνυμία σας. Οι πολίτες που προσφέρουν πληροφορίες θα έχουν έναν μυστικό κωδικό αριθμό. Δε 
θα σας ζητηθεί ποτέ να αποκαλύψετε τα στοιχεία σας ή να καταθέσετε ως μάρτυρας στα δικαστήρια.  

(416) 222-TIPS (8477) 

Κέντρο Αντιμετώπισης Κινδύνων (Distress Centre) 
Παρέχει όλο το χρόνο εικοσιτετράωρη τηλεφωνική υποστήριξη. Αντιμετωπίζει σε διαρκή βάση περιστατικά ατόμων 
που βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής οδύνης ή χρήζουν άμεσης έκτακτης παρέμβασης για την αποφυγή 
αυτοκτονίας. Παρέχει επίσης υπηρεσίες δια ζώσης υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτοκτονιών ή ανθρωποκτονιών.  

416-408-HELP (4357) 

Γραμμή Βοήθειας για τα Παιδιά (Kids Help Phone Line) 
Όταν οι νέοι αναζητούν βοήθεια, μέσω τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου, η Γραμμή Βοήθειας για τα Παιδιά είναι 
άμεσα στη διάθεσή τους να τούς παρέχει τη βοήθεια και την ελπίδα που χρειάζονται με φροντίδα, ανωνυμία και 
επαγγελματισμό.  Η Γραμμή Βοήθειας για τα Παιδιά δεν προβαίνει σε αναζήτηση κλήσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
IP και τα κέντρα της δε διαθέτουν την υπηρεσία αναγνώρισης εισερχόμενης κλήσης. 

1(800) 668-6868 

Κέντρο Gerstein (Gerstein Centre) 
Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες παρέμβασης σε περίπτωση κρίσης και απευθύνεται σε ενήλικες δημότες της πόλης 
Τορόντο. Οι υπηρεσίες του αφορούν στην άμεση συμβουλευτική στήριξη σε ζητήματα κρίσης και σε παραπομπές σε 
άλλα κέντρα εφόσον πρόκειται για χρόνιες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κρίσεων. Πρόκειται 
για ένα κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείαςμ το οποίο δεν έχει ιατρικό χαρακτήρα.   

Crisis Line (416) 929-
5200 
Referral Line (416) 
929-9897 

Γραμμή Υποστήριξης Δρόμου (Street Help Line) (416) 392-3777 

211 
Διαδικτυακή βάση τοπικών δεδομένων αναζήτησης σε διάφορα σημεία της πόλης, στις δύο επίσημες γλώσσες της 
χώρας, 60.000 και πλέον προγραμμάτων και υπηρεσιών (τοπικών, κοινωνικών, κρατικών, υγείας) διαθέσιμων στο 
Οντάριο. 

211 
www.211toronto.ca 

311 
Πληροφορίες για τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Διαθέσιμη γραμμή 24 ώρες το 24-ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

311 
www.toronto.ca/311/ 

 

http://www.toronto.ca/311/

