




Αγαπητοί αναγνώστες,
Το πρώτο τεύχος του Περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
για το έτος 2020 βρίσκεται και πάλι στα χέρια σας, με ποικίλη
ύλη και ενδιαφέροντα άρθρα και θέματα από την επιχειρη-
σιακή και κοινωνική δράση της Αστυνομίας. 

Τα μέλη μας, με κίνδυνο πολλές φορές της ίδιάς τους της
ζωής, αντιμετωπίζουν εγκληματικές σπείρες, αποτρέπουν εγ-
κληματικές ενέργειες και εξιχνιάζουν εγκλήματα. Σχετικό
άρθρο που φιλοξενείται στο εν λόγω τεύχος, αφορά έρευνα
για τη φύση της αστυνομικής εργασίας και τους κινδύνους
που προκύπτουν για την υγεία και την ασφάλεια των μελών
των σωμάτων ασφαλείας. Η έρευνα επικεντρώνεται στο
βαθμό της «βλάβης» που προκαλείται, καθώς και στις ιδιαί-
τερα συναισθηματικά απαιτητικές καταστάσεις, στις οποίες
εκτίθενται καθημερινά οι αστυνομικοί.

Τα θέματα βίας στην οικογένεια και ιδιαίτερα κατά των γυναι-
κών και των παιδιών, είναι θέματα με τα οποία, τα μέλη της
Αστυνομίας έρχονται συχνά αντιμέτωπα. Σε ένα από τα κύρια
θέματα του Περιοδικού, γίνεται αναφορά στη διαπολιτισμική
διάσταση του φαινομένου, στον κύκλο της κακοποίησης, τις
επιπτώσεις στη ζωή του θύματος και το προφίλ του θύματος
και του θύτη. Ο ρόλος της Αστυνομίας και του αρμόδιου γρα-
φείου και η εμπλοκή ιδιαίτερα της ομάδας διερεύνησης υπο-
θέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, αναλύεται σε
άλλο άρθρο που ακολουθεί. 

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «Αστυνο-
μικά Χρονικά» ο Δρ. Ιωάννης Τζιβάρας, Διδάκτωρ Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου, στο Τμήμα Νομικής, Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης, διδάσκοντας Προγράμματος Αστυνομι-
κών Σπουδών Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης ΑΠΚΥ και Επισκέπτης Καθηγητής European Public Law
Organization, γίνεται αναφορά στα καταδικαστέα εγκλήματα
κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας γυναικών και ανηλίκων
κατά την περίοδο ενόπλων συρράξεων και στο νεοσυσταθέν
Ίδρυμα ZOE vs War Violence. 

Στο εν λόγω τεύχος, φιλοξενείται επίσης, αφιέρωμα στην
προέλευση της στολής της Αστυνομίας Κύπρου και τη διά
μέσου της στολής, προβολή των επιθυμητών μηνυμάτων, επι-
σημαίνοντας σύμβολα και στιλιστικές λεπτομέρειες. Το κεί-
μενο μέσα από ιστορική αναδρομή, μας πάει πολύ πίσω, επί
Αγγλοκρατίας, παρουσιάζοντας αρχικά την αστυνομική
στολή του Βρετανικού Αποικιακού Καθεστώτος και τις αλλα-
γές που έγιναν κατά καιρούς, και φθάνει στο σήμερα και τη
στολή που φέρουν τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου. 

Παράλληλα, στο τεύχος αυτό, δημοσιεύεται το Β’ μέρος του
άρθρου με τίτλο «Η σωματική τιμωρία ως μέτρο κοινωνικού
ελέγχου: Οι ποινές του μαστιγώματος και του ραβδισμού
στην Κύπρο», που περιλαμβάνονταν ανάμεσα στα μέτρα κοι-
νωνικού ελέγχου στην Ευρώπη, μέχρι και τα μέσα του 20ου
αιώνα.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Αστυνομίας Κύ-
πρου, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της στις
σύγχρονες προκλήσεις, ξεκίνησε το 2016 τεχνολογική και επι-
στημονική συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα
και Καινοτομία «Κοίος». Σχετικό κείμενο ακολουθεί.

Από το παρόν τεύχος δεν λείπουν τα θέματα που αφορούν
την κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά της Αστυνομίας
και οι αστυνομικές επιτυχίες.

Αγαπητοί αναγνώστες,

θα είμαστε και πάλι κοντά σας το Καλοκαίρι, με ποικίλη και
ανανεωμένη ύλη. Υπενθυμίζουμε ότι, η γραμμή επικοινωνίας
μας μαζί σας είναι πάντοτε ανοικτή, με στόχο την εξυπηρέ-
τησή σας και τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών μας προς εσάς.
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Η αστυνομική εργασία συνεπάγεται έκθεση σε
κρίσιμες πιέσεις, όπως τον κίνδυνο πρόκλησης ενός
σοβαρού τραυματισμού και απώλεια της ζωής

Η αστυνόμευση και τα διάφορα καθήκοντα που εκτελούν
τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας στην προσπάθειά τους
να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια, αυξάνουν καθη-
μερινά το επίπεδο έκθεσής τους σε πολλαπλούς κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλειά τους. Σύμφωνα με ανασκό-
πηση της σχετικής βιβλιογραφίας, το αστυνομικό προσω-
πικό ασχολείται με δραστηριότητες που συνεπάγονται
οικονομικούς και φυσικούς κινδύνους, οι οποίοι τελικά
επηρεάζουν τόσο τα άτομα όσο και τον οργανισμό.
Παράλληλα, παρουσιάζονται αρκετές ασθένειες και τραυ-
ματισμοί, ενώ οι συνολικοί επαγγελματικοί κίνδυνοι αυξά-
νονται με την πάροδο του χρόνου, λόγω των αυξημένων
απαιτήσεων, της βάρδιας και του εργασιακού άγχους, του
υψηλότερου επιπολασμού των μεταδοτικών ασθενειών
και της τάσης των παραβατών να επιτίθενται στα μέλη της
Αστυνομίας (Achim, 2014).

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο βαθμό της
«βλάβης» που προκαλείται σε σχέση με την υγεία
των αστυνομικών, καθώς και στα προγράμματα πρό-
ληψης που μπορεί να ενταχθούν στην εκπαίδευσή
τους 

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι, η αστυνομική εργασία συ-
νεπάγεται έκθεση σε κρίσιμες πιέσεις, όπως τον κίνδυνο
πρόκλησης ενός σοβαρού τραυματισμού και απώλειας της
ζωής, ενώ συχνά παρατηρούνται σοβαροί τραυματισμοί
που οφείλονται κυρίως σε επιθέσεις και συμβάντα που
επαναλαμβάνονται περισσότερο από μία φορά κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους. Ομοίως, στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα μέλη της Αστυνομίας,
λόγω των τραυματισμών που σχετίζονται με το είδος της
εργασίας τους, εκδηλώνουν πολλές σωματικές, ψυχολογι-
κές, κοινωνικές και συμπεριφορικές αλλαγές, ενώ μόλις
πρόσφατα άρχισαν να αποδεικνύονται και οι οικονομικές
και κοινωνικές συνέπειες των εν λόγω τραυματισμών, τόσο

στους ιδίους, όσο και τις οικογένειές τους (Reichard,
A. & Jackson, C., 2010, Maloney, S.M, 2014).

Παράλληλα, το εργασιακό περιβάλλον στις αστυνομικές
υπηρεσίες γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, λόγω των συνθη-
κών κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί καλούνται να επι-
τελέσουν τα καθήκοντά τους. Εκτίθενται σε σωρεία φυσι-
κών κινδύνων και ψυχολογικών στρεσογόνων παραγόν-
των όπως, την έκθεση σε εγκληματικές σκηνές και το θά-
νατο προσώπων, την εργασία με το σύστημα βάρδιας, τα
ψυχικά προβλήματα όπως το άγχος, το μετατραυματικό
στρες και τον αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας, καθώς και
την έκθεση σε χημικές ουσίες ή ακόμα αίμα και σωματικά
υγρά (Violanti et al., 2013, Zimmerman, 2012 και Gershon
et al., 2009). Επίσης, οι αστυνομικοί λόγω της φύσης της
εργασίας τους, πολύ συχνά εκτίθενται σε κινδύνους που
σχετίζονται με τις κακές συμπεριφορές οδήγησης (υψηλές
ταχύτητες οδήγησης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών), καθώς και
τις απρόβλεπτες καταστάσεις ή συνθήκες που παρουσιά-
ζονται στο οδικό δίκτυο (εμπόδια, οδικά έργα, καιρικές
συνθήκες), (Tiesman et al., 2015). 

Η φύση του αστυνομικού επαγγέλματος σχετίζεται
με ιδιαίτερα συναισθηματικά απαιτητικές καταστά-
σεις, αφού ενδέχεται οι αστυνομικοί να πρέπει να
ενημερώσουν συγγενείς για ένα ξαφνικό θάνατο, να
παραστούν σε νεκρώσιμες ακολουθίες, να έρθουν
αντιμέτωποι με αυτοκτονίες, μοιραία ατυχήματα,
κακοποίηση κ.ά.

Της Υπαστυνόμου Αρετής Αμαξάρη 
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης,
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των μελών της Αστυνομίας



Περαιτέρω, μελέτη των χαρακτηριστικών της εργασίας των
αστυνομικών έδειξε ότι το ωράριο, το οποίο σε πολλές
περιπτώσεις διαφοροποιείται και συχνά δεν είναι συνεχό-
μενο, αποτελεί επίσης μία από τις κυριότερες παραμέ-
τρους που συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου για την
υγεία και την ασφάλειά τους, κατά τη διάρκεια των καθη-
κόντων τους. Εργάζονται σε βάρδιες και σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης εργάζονται πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας τους. Επίσης, λόγω του συστήματος βάρ-
διας, σε αρκετές περιπτώσεις εργάζονται δημόσιες αργίες
ή γιορτές. Στο όλο σκηνικό προστίθεται ακόμα το γεγονός
ότι, οι αστυνομικοί σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται
να μετακινηθούν για εργασία σε διαφορετικούς χώρους,
εκτός από τον συνήθη τόπο εργασίας τους, σε ακανόνιστο
ωράριο και κάτω από άγνωστες συνθήκες. Αυτή η τακτική,
αυξάνει τον κίνδυνο και την απειλή κατά της ίδιας της ζωής
τους και επιφέρει επιπτώσεις στην οικογένεια και την ποι-
ότητα ζωής τους. Επιπλέον, στη βάση υφιστάμενων επι-
στημονικών δεδομένων, η εργασία των αστυνομικών
συνδέεται με τη φυσική απειλή, τη βία, τη διαρκή έκθεση
στον κίνδυνο καθώς και την αντιμετώπιση διαρκώς νέων
και πρωτόγνωρων καταστάσεων (Whightetal, 2006).

Από τα ευρήματα μελετών που αφορούν στην υγεία και
την ασφάλεια στα σώματα ασφαλείας καταδεικνύεται επί-
σης ότι, δεν συζητιέται πλέον η επικινδυνότητα που κρύ-
βεται πίσω από το αστυνομικό επάγγελμα και του έργου
που επιτελείται. Αυτό θεωρείται πια δεδομένο και για τούτο
η έρευνα επικεντρώνεται στον βαθμό της «βλάβης» που
προκαλείται σε σχέση με την υγεία των αστυνομικών,
καθώς και στα προγράμματα πρόληψης που μπορεί να εν-
ταχθούν στην εκπαίδευσή τους (Μακρή, 2015). Παρόμοια,
έχει διαπιστωθεί ότι η αστυνόμευση ως μέσο επιβολής και

διατήρησης της τάξης σε ένα κοινωνικό σύνολο, επηρεά-
ζεται και από άλλους ιδιαίτερους εργασιακούς παράγοντες
που σχετίζονται με το είδος της εργασίας όπως: α) την επι-
θετικότητα και τους τραυματισμούς (Θεοδώρου, 2003), β)
την ανάγκη λήψης άμεσων αποφάσεων κάτω από πιεστι-
κές συνθήκες (Komarovskaya et al., 2011, Weiss et al., 2010)
και γ) την αυξημένη πιθανότητα αντιμετώπισης τραυματι-
κών γεγονότων που αφορούν τους πολίτες, όπως είναι οι
τροχαίες συγκρούσεις με θύματα (θανατηφόρα και με σο-
βαρούς τραυματισμούς). Ακόμα, οι Kop et al (1999) ανα-
φέρουν ότι, η φύση του αστυνομικού επαγγέλματος σχε-
τίζεται με ιδιαίτερα συναισθηματικά απαιτητικές καταστά-
σεις, αφού ενδέχεται οι αστυνομικοί να πρέπει να ενημε-
ρώσουν συγγενείς για ένα ξαφνικό θάνατο, να παραστούν
σε νεκρώσιμες ακολουθίες ή να έρθουν αντιμέτωποι με αυ-
τοκτονίες, μοιραία ατυχήματα, κακοποίηση και άλλα. 

Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί είναι επίσης ση-
μαντικό να σημειωθεί ότι, οι αστυνομικοί είναι υποχρεω-
μένοι να συναναστρέφονται με ειδικές ομάδες πληθυσμού
(χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς) με αποτέλεσμα τη
συχνή μεσολάβηση τους σε συγκρούσεις (Violanti & Aron,
1993), ενώ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με βίαιους και αν-
ταγωνιστικούς πολίτες, καθώς επίσης και με θύματα που
έχουν εξωπραγματικές ανάγκες και παράλογες απαιτήσεις
(Kingshal et al., 2004). 

Επιπρόσθετα, συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες
εργασίας (υψηλά επίπεδα θορύβου, έκθεση σε υψηλές
θερμοκρασίες και στο ψύχος) έχει βρεθεί να σχετίζονται
με το υψηλό στρες των αστυνομικών, ειδικά των Τμημάτων
Τροχαίας και Άμεσης Δράσης (Kumar & Mohan, 2009).

ΕΡΕΥΝΑ
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Παράλληλα, ψυχοπιεστικοί παράγοντες που συνδέονται με
οργανωτικές και διοικητικές παραμέτρους, όπως η αργή
ανέλιξη στην ιεραρχία, το σύστημα κρίσεων και προαγω-
γών, η έλλειψη προσωπικού και οι μεταθέσεις–αποσπάσεις,
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοεκτίμηση και στην
αυτοπεποίθηση των αστυνομικών (Βέμη, Αναγνωστόπου-
λος & Νιάκας, 2007, Θεοδώρου, 2003) και επηρεάζουν δυ-
σμενώς τη συμμετοχή και την απόδοσή τους στην εργασία.
Ακόμη, η μη υποστηρικτική και συχνά επικριτική στάση
της κοινωνίας προς την Αστυνομία, τα στερεότυπα του κοι-
νού που πλήττουν την εμπιστοσύνη απέναντι τόσο στο
θεσμό όσο και στους εκπροσώπους της, δημιουργούν επι-
πρόσθετο στρες στους εργαζόμενους (Berking, Meier
& Wupperman, 2010, Δήμου, 2012). 

Ταυτόχρονα, άλλοι μελετητές επικεντρώθηκαν στην επι-
κράτηση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε
σχέση με το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον, τη
σωματική πίεση και το άγχος, μεταξύ γυναικείου και ανδρι-
κού αστυνομικού προσωπικού (Backteman - Eralnson,
Padyab και Brulin, 2012). Για παράδειγμα, σε ερωτηματο-
λόγιο που διανεμήθηκε μεταξύ αστυνομικών σε όλα τα πε-
ριφερειακά αστυνομικά τμήματα της Σουηδίας, λήφθηκαν
απαντήσεις από 856 (55%) αστυνομικούς περιπολίας, 437
(56%) γυναίκες έναντι 419 (53%) ανδρών. Ο επιπολασμός
και οι μέσες τιμές για συναισθηματική εξάντληση (ΕΕ) και
αποπροσωποποίηση (DP) ήταν υψηλότερες σε αυτή τη με-
λέτη σε σύγκριση με εκείνες που αφορούσαν προσωπικό
της Αστυνομίας στη Νορβηγία και στην Ολλανδία. Μέσα
από την ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκε ότι, στις γυ-
ναίκες αστυνομικούς, το άγχος, οι υψηλές απαιτήσεις της
εργασίας και το οργανωτικό κλίμα συνδέονταν σημαντικά
με τη συναισθηματική εξάντληση, ενώ στους άνδρες, το
άγχος της συνείδησης και η μειωμένη ικανότητα λήψης

αποφάσεων συνδέονταν σημαντικά με την αποπροσωποί-
ηση, μια διαταραχή της αντίληψης, που συνίσταται σε με-
ταβολή στη συνηθισμένη αίσθηση πραγματικότητας του
ατόμου όσον αφορά τον εαυτό του.

Επομένως, όλοι οι παραπάνω παράγοντες, συσσωρευτικά,
επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα. Η αστυνόμευση απαιτεί από τα μέλη των αρχών επι-
βολής του νόμου αυτοκυριαρχία, συναισθηματική στα-
θερότητα, έλεγχο του θυμού και ικανότητα προσαρμογής
στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις που καλούνται να χειρι-
στούν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, διατήρηση
της εξωτερικής επιδοκιμασίας και μη εμπλοκή σε συναι-
σθηματικές εκφράσεις των πολιτών, ώστε να είναι αποτε-
λεσματικοί στην εργασία τους (Berking et al., 2010, Daus &
Brown, 2012). Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο στρες
που προκαλείται στην περίπτωση θανάτου συναδέλφου ή
όταν πρέπει οι ίδιοι να αφαιρέσουν τη ζωή προσώπου σε
έκτακτες καταστάσεις (Violanti & Aron, 1993) και στην εξέ-
λιξη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, που
συνδέεται με το είδος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας
του αστυνομικού επαγγέλματος, ένα σύνδρομο που επη-
ρεάζει αρνητικά την απόδοση του προσωπικού και την
αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

Συνοψίζοντας, η επικινδυνότητα που συνδέεται με το
αστυνομικό επάγγελμα πηγάζει μέσα από μια γκάμα πα-
ραγόντων που συνδέονται με το είδος της εργασίας, τις
ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αστυνομικοί και τις
συνθήκες και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες καλούν-
ται να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Για τούτο, απαιτεί-
ται όπως το αντικείμενο που πραγματεύεται το παρόν
άρθρο τυγχάνει ιδιαίτερου χειρισμού, προς όφελος των
μελών της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση για διασφάλιση
της αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και αποτελεσματι-
κότητας της υπηρεσίας. Παράλληλα, η λήψη αποφάσεων



σε ότι αφορά τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και
υγείας των μελών της αστυνομίας θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα, ενώ η έγκαιρη εφαρμογή πρακτικών για
μείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης τραυματισμών ή θα-
νάτου συνεπεία των επαγγελματικών κινδύνων, μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά στην ποιότητα στην εργασία και
στην αύξηση της απόδοσης των στελεχών της. 
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Τα θέματα βίας στην οικογέ-
νεια και ιδιαίτερα κατά των
γυναικών και των παιδιών,
έχουν βρεθεί πάμπολλες
φορές στο επίκεντρο του εν-
διαφέροντος αρκετών επι-
στημόνων και επαγγελμα-
τιών και η επικρατούσα αντί-
ληψη παγκοσμίως, είναι ότι η
ενδοοικογενειακή βία αποτε-
λεί ένα παθολογικό φαινό-
μενο, το οποίο, επεκτάθηκε
σε βίαια περιστατικά, όπως
για παράδειγμα της σωματι-
κής βλάβης και σε συμπερι-
φορές, οι οποίες τοποθε-

τούνται στην κατηγορία των βασανιστηρίων, όπως είναι η
κάθε μορφής πρόκληση σωματικού πόνου ή εξάντλησης,
επικίνδυνης για την ψυχική υγεία του θύματος (Δημόπου-
λος. Χ., 2012).

Παράλληλα, καταρρίπτονται αρκετοί μύθοι και απόψεις για
το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αυτοί που
επικρατούσαν στις ΗΠΑ ότι: «τα άτομα που ασκούν οποι-
αδήποτε μορφή κακοποίησης στα παιδιά είναι νοητικά
ασθενείς», ενώ «οι γυναίκες που παραμένουν με τον βίαιο
σύζυγο, το κάνουν επειδή τους αρέσει». 

Παρόλα αυτά όμως, οι ερευνητές αναφέρουν ότι, μέχρι
στιγμής, δεν έχουν παρατηρηθεί επ’ ακριβώς, ούτε έχουν
κατανοηθεί οι διάφορες πλευρές της ενδοοικογενειακής
βίας (Δρ. Χ’ Φωτίου. Σ., 2016). Αυτό που πρέπει να γίνει,
είναι να μελετηθεί πολύ επιστάμενα και εις βάθος το πολύ-
πλευρο και επικίνδυνο αυτό φαινόμενο, καθώς και οι πα-
ράγοντες που οδηγούν τον θύτη να προβεί σε τέτοιου
είδους πράξεις. 

Διαπολιτισμική διάσταση της ενδοοικογενειακής
βίας

Η ενδοοικογενειακή βία, είναι ένα φαινόμενο που παρατη-
ρείται σε όλους τους πολιτισμούς και χώρες και μέσα από
τις διάφορες έρευνες και τα πορίσματα ειδικών, διαφαίνε-
ται ότι, διαφέρει ως προς τη μορφή που παίρνει και την αν-
τιμετώπιση που έχει από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα, μία
πρόσφατη έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε δέκα χώρες,

με δείγμα 24.000 γυναικών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι,
η βία κατά των γυναικών εμμένει και παρουσιάζεται ως μια
κοινή και αποδεκτή «φυσιολογική» συμπεριφορά. Επίσης,
σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο, τα βα-
σικά προβλήματα που εμποδίζουν την καταγραφή των πε-
ριστατικών βίας είναι δύο: πρώτον η δυσκολία στην κατα-
γραφή και στη διατύπωση ενός κοινού ορισμού για την εν-
δοοικογενειακή βία και δεύτερον η σύγκριση στοιχείων
από διαφορετικές χώρες λόγω της διαφορετικότητας των
κοινωνιών. Υπάρχουν κοινωνίες που οι δομές τους συνη-
γορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη συντήρηση του φαι-
νομένου (Γιωτάκος. Ο. και Τσιλιάκου.Μ.,2008). 

Ένα παράδειγμα είναι αυτό της πατριαρχική οικογένειας,
ως παράγοντα δημιουργίας και διαιώνισης της ενδοοικο-
γενειακής βίας. Ο θεσμός της πατριαρχίας αποτελεί μια
άλλη διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας σχετικά με την
διαπολιτισμικότητά της. Η πατριαρχία είναι ένα κοινωνικό
και ιστορικό πρόβλημα που αναπαράγεται από γενιά σε
γενιά, μέσω της γλώσσας, της νομοθεσίας, της θρησκείας,
της εκπαίδευσης, της οικογένειας, των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, καθώς και της επικρατούσας κουλτούρας.
Επομένως, η αντιμετώπιση της γυναίκας ως κτήμα του
άνδρα εμφανίζεται ανά τον κόσμο με διαφορετικές μορ-
φές. Μια μορφή από αυτές, είναι και τα «εγκλήματα τιμής».
Μέσα από μια ανασκόπηση των εγκλημάτων που διαπράχ-
θηκαν στην Ιορδανία, ανακαλύφθηκε από τους ερευνητές
ότι το 60% των περιπτώσεων αφορούσαν «εγκλήματα
τιμής», ενώ στην περιοχή της Μεσογείου προσεγγίζει το
φαινόμενο της «βεντέτας», το οποίο πηγάζει από την πα-
τρική εξουσία και τη διασφάλιση της τιμής του άνδρα (Γιω-
τάκος. Ο. και Τσιλιάκου.Μ., 2008).

Ενδοοικογενειακή βία: Ένα διαπολιτισμικό φαινόμενο με πολλές
μορφές. Ο κύκλος της κακοποίησης, οι επιπτώσεις και το προφίλ του
θύματος και του θύτη

Του Λοχία 3189
Χριστόδουλου Κουλουτέρη

Τμήμα Καταπολέμησης
Εγκλήματος
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Τύποι ενδοοικογενειακής βίας

Οι κυριότεροι τύποι ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ συζύ-
γων/συντρόφων,  είναι οι εξής:

Η βία προς την άσκηση καταναγκαστικού ελέγχου: εμφα-
νίζεται μέσα από τακτικές τρομοκρατίας και συναισθημα-
τικής κακοποίησης του θύματος. Σε αυτή την περίπτωση
ο δράστης χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό βίαιων πράξεων
για να υποτάξει το θύμα του. Ο δράστης στις πλείστες των
περιπτώσεων είναι άνδρας.

Η βίαιη αντίσταση: θα μπορούσε να αναφερθεί και ως
«αυτοάμυνα» αφού το θύμα αντιδρά σε μια επικείμενη επί-
θεση. Συνήθως,ως δράστες της βίαιης αντίστασης παρου-
σιάζονται οι γυναίκες, σαν ένας τρόπος αντίδρασης σε μια
καταπιεστική συμπεριφορά του συζύγου/συντρόφου τους.
Το σύνδρομο της «καταπιεσμένης γυναίκας», έχει αναγνω-
ριστεί δικαστικά και μάλιστα σε περιπτώσεις ανθρωποκτο-
νιών. 

Η περιπτωσιακή βία: αποτελεί τον πιο συχνό τύπο επιθε-
τικότητας μεταξύ συζύγων και συντρόφων και αφορά τόσο
τους άνδρες, όσο και τις γυναίκες. Είναι αποτέλεσμα δια-
φωνιών, ζήλειας και συγκρούσεων, όπου κλιμακώνονται με
τη χρήση βίας και σαν αποτέλεσμα έχει την πρόκληση σω-
ματικών βλαβών ή ακόμα και θανάτου.

Ο αμοιβαίος βίαιος έλεγχος: έχει όλα τα χαρακτηριστικά
βίας για την άσκηση καταναγκαστικού ελέγχου και από
τους δύο συζύγους/συντρόφους, όμως αφορά σπάνιες πε-
ριπτώσεις.

Ο τελευταίος τύπος, είναι η βία που υποκινείται από τον
χωρισμό: ο εν λόγω τύπος βίας ξεκινά να ενεργοποιείται
μετά από ένα τραυματικό χωρισμό από τον εγκαταλειμ-
μένο σύντροφο με ένα-δύο αρχικά επεισόδια, ενώ στη συ-

νέχεια μπορεί να παρουσιαστούν πιο σοβαρές και ακραίες
μορφές βίας (Θ.Χ’’Σπύρου).

Σύμφωνα με τον  Οργανισμό «Γυναικείας Βοήθειας» της Αγ-
γλίας η «βία μπορεί μεταξύ άλλων να σημαίνει απειλές,
εκφοβισμό, χειρισμό, απομόνωση, το να αφήνεις μια γυ-
ναίκα χωρίς λεφτά, κλειδωμένη χωρίς φαγητό, ή να χρη-
σιμοποιείς (και να κακοποιείς) τα παιδιά της, με διά-
φορους τρόπους για να την φοβίσεις ή να την υποτάξεις.
Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συστηματική κριτική και
εξευτελιστικά σχόλια» (Δρ. Χ’ Φωτίου. Σ., 2016).

Ο κύκλος της κακοποίησης

Κάθε περιστατικό βίας απαρτίζεται από τρεις φάσεις, οι
οποίες επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Στην πρώτη φάση το θύμα υπόκειται σε λιγότερο βίαιες
συμπεριφορές, όπως είναι οι φωνές με απειλές και προ-
σβολές. Τα θύματα σύντομα διαισθάνονται ότι θα ακολου-
θήσει η σωματική βία και έτσι προσπαθούν να την
αποφύγουν, ενεργώντας συγκαταβατικά. Η δεύτερη φάση
χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη σωματική επιθετικότητα,
εξαιρετικά βίαιη και επικίνδυνη, ενώ στην τρίτη και τελευ-
ταία φάση, ο θύτης ενεργεί απολογητικά και συμπονετικά
προς το θύμα, υποσχόμενος ότι δεν θα επαναληφθεί. Στην
πραγματικότητα όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Διαδραμα-
τίζεται ο ίδιος φαύλος κύκλος της βίας, ενώ ο θύτης έχει
όλο και λιγότερες τύψεις για την συμπεριφορά του και γί-
νεται όλο και πιο δύσκολο για το θύμα να ξεφύγει από την
κατάσταση αυτή (Ε.Γ. Αρμένη, 2015).

Το προφίλ του θύματος

Σκιαγραφώντας το προφίλ των κακοποιημένων γυναικών,
φαίνεται ότι πρόκειται για άτομα που παρουσιάζουν τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά:

•  Χαμηλή αυτοεκτίμηση

•  Παθητική συμπεριφορά, καθώς υπομένουν τον εξευτε-
λισμό και την προσβολή
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•  Ενοχικό συναίσθημα, αφού δέχονται την ευθύνη για τις
βίαιες πράξεις των συζύγων τους, πιστεύοντας ότι ευ-
θύνονται και αρνούνται το θυμό που νιώθουν από την
κακοποίηση

•  Αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια, νοιώθοντας ότι δεν
μπορούν να τα καταφέρουν χωρίς την παρουσία του
συζύγου

Έτσι, οι γυναίκες που δέχονται κακοποίηση από τον σύζυγο
τους, σπάνια εγκαταλείπουν το οικογενειακό τους περιβάλ-
λον. Ο φόβος των επιπτώσεων από τη διάλυση της οικογέ-
νειας, τόσο στις ίδιες, όσο και στα παιδιά τους, με τον
στιγματισμό από την κοινωνία των «χωρισμένων γονιών»,
ενεργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας να προχωρήσουν
σε γνωστοποίηση της πραγματικής αλήθειας, στις αρχές
ασφαλείας του κράτους. Παρόλο που τα ποσοστά βίας
μέσα στην οικογένεια φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια, εντούτοις τα πραγματικά ποσοστά
δεν μπορούν να είναι γνωστά, αφού περίπου μόνο 1 στα
20 περιστατικά καταγγέλλεται στην αστυνομία, (σκοτεινός
αριθμός). 

Το προφίλ του θύτη

Στις πλείστες των περιπτώσεων, οι θύτες είναι άτομα υπε-
ράνω υποψίας και δεν παρουσιάζουν σημάδια βίαιης συμ-
περιφοράς έξω από το σπίτι. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους
είναι τα πιο κάτω:

•  Χαμηλή αυτοεκτίμηση

•  Είναι αυταρχικοί, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι
αξίζουν

•  Συχνά το βίαιο σεξ χρησιμοποιείται ως μέσο για να
αυξήσουν την αυτοεκτίμησή και τον ανδρισμό τους

•  Πολλοί εμφανίζουν διαταραχές προσωπικότητας

•  Κάποιοι έχουν υπάρξει θύματα ή μάρτυρες βίας
στην πατρική τους οικογένεια

Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας

Οι περισσότερες από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις για
την ενδοοικογενειακή βία, περιλαμβάνουν τρομακτικές πε-
ριγραφές επεισοδίων, βασισμένες στις αφηγήσεις των θυ-
μάτων. Η βία ποτέ δεν περιορίζεται μεμονωμένα σε ένα
περιστατικό, αλλά παρουσιάζει επανάληψη και αύξηση
τόσο σε συχνότητα, όσο και σε ένταση. Η σωματική βία πε-
ριλαμβάνει χαστούκισμα, κλωτσιά, πνίξιμο, κουτούλημα,
χτύπημα, κάψιμο, τράβηγμα μαλλιών και χρήση όπλων.

Η ερωτική ζήλια είναι κυρίως η πιο κοινή αιτία των βίαιων
επεισοδίων, με επόμενη τις διαμάχες για οικονομικά θέ-
ματα και εν συνεχεία την νοικοκυροσύνη της γυναίκας και
την φροντίδα των παιδιών.

Οι συνέπειες της επαναλαμβανόμενης και παρατεταμένης
βίας στις γυναίκες, μπορούν να χωριστούν σε σωματικές
και ψυχολογικές. Οι σωματικές συνέπειες είναι σοβαροί
τραυματισμοί, μερικές φορές μόνιμοι και πολύ επώδυνοι.
Οι δε ψυχολογικές συνέπειες περιλαμβάνουν υψηλά επί-
πεδα άγχους, στρες και κατάθλιψης. 

Διεθνής και ευρωπαϊκή αντεγκληματική
πολιτική 

Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί αν-
τικείμενο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης πρωτοβου-
λιών διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Η προώθηση
των δικαιωμάτων των γυναικών, αποτέλεσε στόχο του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1946 με τη σύσταση
της Επιτροπής για την προώθηση των δικαιωμάτων των
γυναικών. 
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Επίσης, η πιο πρόσφατη δραστηριοποίηση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης αφορά στη Σύμβαση για την Πρόληψη
και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Εν-
δοοικογενειακής Βίας. Στους σκοπούς της Σύμβασης συμ-
περιλαμβάνονται η προστασία των γυναικών από κάθε
μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενει-
ακής βίας και κάθε μορφή διάκρισης, η προώθηση της ισό-
τητας, η παροχή βοήθειας στα θύματα, καθώς και η
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκαν σημαντι-
κές δράσεις στο πλαίσιο του «Προγράμματος ΔΑΦΝΗ»
(2000-2003). Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η
προώθηση μέτρων και πολιτικών, αλλά και η χρηματοδό-
τηση του προγράμματος ενάντια στη βία κατά των γυναι-
κών και των παιδιών.

Επιπρόσθετα, το 2013 ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εν-
τολή Προστασίας, με τον Κανονισμό Νο 606/2013, η οποία
προβλέπει την αναγνώριση σε κάθε κράτος μέλος των πε-
ριοριστικών μέτρων που έχουν εκδοθεί εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με στόχο την προώθηση της προστασίας των θυ-
μάτων (Θ.Χ’’Σπύρου). Όσον αφορά στην Κύπρο, μεταξύ
άλλων, έχει συσταθεί την 1η Ιανουαρίου, 2017 και βρί-
σκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία, η Ειδική Ανακρι-
τική Ομάδα της Αστυνομίας Κύπρου, για τη διερεύ-
νηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών,
στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για
την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα ευαίσθητου αυτού ζη-
τήματος (Βλ. σχετικό άρθρο στις σελ. 12-13 για το ρόλο
της ομάδας διερεύνησης υποθέσεων σεξουαλικής κα-
κοποίησης ανηλίκων της Αστυνομίας).

Εισηγήσεις

Είναι σαφές ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντι-
μετώπισης των προβλημάτων γενικά και ειδικότερα του
προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας. Σκοπός των
προγραμμάτων πρόληψης, είναι να βοηθήσουν τα μέλη
της οικογένειας να αποφύγουν τυχόν συγκρούσεις που θα
οδηγήσουν σε βίαιες πράξεις. Σύμφωνα με τον S. Edwards
(1985), η πρόληψη ορίζεται ως η «αποτροπή γεγονότων που
προκαλούν αρνητικές συνέπειες». Επικεντρώνεται αφενός
στην ενημέρωση των ατόμων και αφετέρου στη λήψη μέ-
τρων για την εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν την εκ-
δήλωση βίας μέσα στην οικογένεια. Μερικά από τα μέτρα
που μπορεί να ληφθούν για την άμεση αντιμετώπιση του
φαινομένου είναι, οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης της κοινής γνώμης, οι αυστηρότερες ποινές και
η μηδενική ανοχή από μέρους των Δικαστών για τέτοιου
είδος σοβαρά αδικήματα, που σκοπό θα έχουν τον εκφο-
βισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη σε πε-
ρίπτωση παράβασης της σχετικής νομοθεσίας.

Τέλος, η εξειδίκευση των επαγγελματιών που εμπλέκονται
άμεσα στο χειρισμό των θυμάτων, όπως οι δικαστικοί, οι
κοινωνικοί λειτουργοί, οι δάσκαλοι (για αναγνώριση ενός
παιδιού–θύματος), θα βοηθήσει αρκετά στο σοβαρό αυτό
πρόβλημα.
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Το αδίκημα της σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιού είναι
από τα πιο ειδεχθή εγκλή-
ματα, λόγω του ευάλωτου
της ηλικίας των θυμάτων και
των αλυσιδωτών επιπτώ-
σεων που έχει στη μετέπειτα
σωματική, κοινωνική, δια-
νοητική και  συναισθηματική
τους ζωή. Αυτές οι επιπτώ-
σεις είναι που οδηγούν και
στις πλείστες των περιπτώ-
σεων, στην αποκάλυψη.

Οι δράστες στην πλειοψη-
φία τους άνδρες, συνήθως
είναι «γνωστοί» στα θύματα,

μέσα από το οικογενειακό, φιλικό, σχολικό και κοινωνικό
τους περιβάλλον.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχοντας ως στόχο την προστα-
σία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κα-
κοποίηση, προχώρησε στη Σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σε-
ξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση,
γνωστή ως Σύμβαση Lanzarote. Η Σύμβαση αυτή προνοεί
και στοχεύει στην πρόληψη, στην προστασία των θυμάτων
και στη δίωξη των δραστών. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
το 35ο κράτος, που κύρωσε την Σύμβαση, τον Νοέμβριο
του 2014.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος έχει ενσωματώσει στη Νομοθεσία
της (Ν.91(Ι)/14)  την Οδηγία 2011/93/ΕΕ, η οποία καθορίζει
τα αδικήματα και τις ποινές, τα προληπτικά/παρεμβατικά
μέτρα που δύναται να ληφθούν και την προστασία/στή-
ριξη των θυμάτων. 

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Καταπολέ-
μηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, το Συμβούλιο για
την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής «ΦΩΝΗ», καθορί-
ζει και συντονίζει τις δράσεις, τις ενέργειες και τις κατευ-
θυντήριες γραμμές του κυβερνητικού και μη κυβερνητικού
τομέα, που πρέπει να υλοποιηθούν, για επίτευξη των στό-
χων. Επίσης, αναλαμβάνει την τεκμηριωμένη επιστημονικά

διαφώτιση της κοινωνίας για την υφιστάμενη κατάσταση
του προβλήματος.

Η Αστυνομία ως ένας από τους βασικούς φορείς στην
εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής, εντοπίζοντας τις ανάγ-
κες για εξειδίκευση στην διερεύνηση των υποθέσεων σε-
ξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και την αριθμητικά
ανοδική τάση τους, αποφάσισε την 01/01/2017, τη
σύσταση της ειδικής ανακριτικής ομάδας για τη διερεύ-
νηση υποθέσεως σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η
οποία υπάγεται στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην
Οικογένεια & Κακοποίησης Ανηλίκων και Ελλειπόντων
Προσώπων, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος. 

Στόχος της σύστασης της Ομάδας αυτής, είναι από τη μία
η εξειδίκευση των μελών της Αστυνομίας στο χειρισμό των
ανηλίκων θυμάτων, των οικογενειών τους και των δραστών
και από την άλλη, η εξειδίκευση στην διερεύνηση  αυτών
των υποθέσεων.

Η ομάδα απαρτίζεται από επτά μέλη, τα οποία αναλαμβά-
νουν τη διερεύνηση των υποθέσεων σεξουαλικής κακο-
ποίησης ανηλίκων σε παγκύπρια βάση και συνεργάζεται
σε κάποιες υποθέσεις με τα Επαρχιακά ΤΑΕ. 

Σε περίπτωση που καταγγελθεί υπόθεση σεξουαλικής κα-
κοποίησης ανήλικου, σε οποιονδήποτε Αστυνομικό
Σταθμό, αμέσως συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο και
διαβιβάζεται με τηλεομοιότυπο, στην ανακριτική ομάδα
προς διερεύνηση. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής, εντάσ-
σεται και το «Σπίτι του Παιδιού», που έχει δημιουργηθεί
κατά το πρότυπο «Barnahus», στη βάση ευρωπαϊκών βέλ-
τιστων πρακτικών, όπου παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικού
λειτουργού και κλινικού ψυχολόγου προς τα θύματα και τις
οικογένειές τους.

Της Υπαστυνόμου Ελένης Μιχαήλ
Υπεύθυνης Ανακριτικής Ομάδας

στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας
στην Οικογένεια & Κακοποίησης

Ανηλίκων & Ελλειπόντων Προσώπων

Ο ρόλος της ομάδας διερεύνησης υποθέσεων σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων της Αστυνομίας
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Με τη λήψη αναφοράς για σεξουαλική κακοποίηση ανήλι-
κου, η Αστυνομία προβαίνει στη βασικότερη ενέργεια για
στοιχειοθέτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο, που είναι η
λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης. Η ενέργεια αυτή, γί-
νεται πλέον στο Σπίτι του Παιδιού, όπου εκεί διενεργείται
και η ιατροδικαστική εξέταση, όταν κριθεί αναγκαία από
την Αστυνομία. Έτσι, σε ένα χώρο φιλικό προς το παιδί,
παρέχονται όλες οι υπηρεσίες και συνεργάζονται όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς (Αστυνομία, Υπ. Παιδείας, ΥΚΕ, ΥΨΥ),
με βάση την πολυδιάστατη πλέον προσέγγιση του θέματος. 

Τα μέλη της ομάδας, τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης, με

απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη και φιλική
προσέγγιση των παιδιών, στο πλαίσιο των νέων διαδικα-
σιών που έχουν υιοθετηθεί και της συνεχούς συνεργασίας
με τους εισαγγελείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και κοι-
νωνικούς λειτουργούς. Η αλλαγή στις διαδικασίες στοχεύει
στην εξισορρόπηση μεταξύ των νομικών διαδικασιών και
της φιλικής προσέγγισης προς το παιδί.

Σημαντικό επίτευγμα στην εκδίκαση αυτών των υποθέ-
σεων, είναι η τροποποίηση της Νομοθεσίας από τη Βουλή
(Ν.95(Ι)/01), στις 9 Ιουλίου, 2019, όπου το παιδί/θύμα θα
μπορεί να δίνει τη μαρτυρία του στο Δικαστήριο, από το
Σπίτι του Παιδιού, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Μελετώντας τα στατιστικά των καταγγελθέντων υποθέ-
σεων, διαπιστώνουμε την ανοδική τους τάση, όμως από την
άλλη διαπιστώνουμε ότι οι νέες πρακτικές που εφάρμοσε
η Αστυνομία με την εξειδίκευση, τη συνεχή εκπαίδευση και
την αλλαγή στις θεσμοθετημένες διαδικασίες, συνέβαλαν
στις καταδίκες και στις ποινές που επιβάλλονται, τόσο από
τα Κακουργιοδικεία, όσο και από τα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Κατωτέρω παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες με μηνι-
αία στατιστικά στοιχεία καταγγελιών των τριών τελευ-
ταίων χρόνων στην Κύπρο.

13Αστυνομικά Χρονικά

ΑΡΘΡΟ



Ο Δρ. Ιωάννης Τζιβάρας, Δι-
δάκτωρ Δημοσίου Διε-
θνούς Δικαίου, στο Τμήμα
Νομικής, Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, Διδά-
σκοντας Προγράμματος
Αστυνομικών Σπουδών
Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης
Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΑΠΚΥ) και Επισκέ-
πτης Καθηγητής European
Public Law Organization
(EPLO) (email: ioannis.tzi-
varas@ouc.ac.cy, jtzi-

varas@gmail.com), σε συνέντευξη που μας παραχώ-
ρησε, μιλά για τα καταδικαστέα εγκλήματα κατά της γε-
νετήσιας αξιοπρέπειας γυναικών και ανηλίκων κατά την
περίοδο ενόπλων συρράξεων. Κάνει επίσης ιδιαίτερη
αναφορά στο νεοσυσταθέν Ίδρυμα ZOE vs War Violence,
του οποίου ο σκοπός ίδρυσής του, είναι να συνδράμει
στον περιορισμό των σχετικών εγκληματικών πράξεων
την περίοδο των ενόπλων συρράξεων και η προστασία
των γυναικών και των ανηλίκων, ως μέλη του εκάστοτε
αμάχου πληθυσμού.  

Κύριε Τζιβάρα σας καλωσορίζουμε στην Κύπρο. Θα
θέλαμε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για το Ίδρυμα
ZOE vs War Violence.

Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Το αναφερόμενο είναι ένα νεοσυσταθέν Ίδρυμα, ένα πλαί-
σιο επιστημονικής και δραστικής θεώρησης, αμιγώς μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει ως απώτερο στόχο
την αναγνώριση, την καταδίκη, αλλά και τον περιορισμό
όλων των μορφών που συνιστούν εγκλήματα κατά της γε-
νετήσιας αξιοπρέπειας κατά των γυναικών και ανηλίκων
κατά την περίοδο ενόπλων συρράξεων, έχοντας την τιμή να
τελώ με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη. Οι συγ-
κεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι ομαδοποιούνται γύρω από το
ζήτημα της προστασίας των γυναικών και των ανηλίκων, ως
μέλη του εκάστοτε αμάχου πληθυσμού, συνδέονται με την
ιδιότητα  των αναφερόμενων προσώπων, είτε καθίστανται
θύματα είτε μάρτυρες εγκλημάτων, τα οποία, εκ προοιμίου,
είναι ειδεχθή, απεχθή και τελούμενα σε μία ευρεία κλίμακα.

Θα μπορούσατε, ειδικότερα, να μας αναφέρετε τους
στόχους του Ιδρύματος και πως αυτοί συνδέονται με την
τρέχουσα πραγματικότητα;

Η προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων σεξουαλικής
βίας σε περιόδους που, ομολογουμένως, υφίστανται πολ-
λαπλώς έκνομα αποτελέσματα, αποτελεί μία από τις πολλές
αναγκαιότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας
οποιασδήποτε ένοπλης σύρραξης. Το Ίδρυμα φιλοδοξεί,
λοιπόν, να συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση του επιστη-
μονικού διαλόγου γύρω από τα εγκλήματα κατά της γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας και τις εγκληματικές πράξεις και
παραλείψεις που, επί της ουσίας, βάλλουν την τιμή των απο-
δεκτών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα εγκλήματα αυτά,
στη βάση των όσων προβλέπει, σχετικά, το Καταστατικό του
Μόνιμου Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης αναφο-
ρικά με τον τριμερή διαχωρισμό μεταξύ εγκλημάτων που
συνιστούν γενοκτονία, εγκλημάτων πολέμου, αλλά και εγ-
κλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εμπίπτουν σε όλες τις
αναφερόμενες κατηγορίες εγκλημάτων διεθνούς ενδιαφέ-
ροντος και διώκονται αναλόγως, στο πλαίσιο της ατομικής
ποινικής ευθύνης. Με χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι την πα-
ρούσα χρονική στιγμή υφίστανται πολλά ανοικτά μέτωπα
σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά στην τέλεση ενόπλων συρ-
ράξεων, η κατάσταση αυτή αποτελεί μία ιδιάζουσα πρό-
κληση για το ίδιο το Ίδρυμα, ώστε να συνδράμει γύρω από
τον περιορισμό των σχετικών εγκληματικών πράξεων.  

Θα μπορούσατε, ειδικότερα, να μας αναφέρετε ποια
είναι η γενική θεώρηση της  βίας κατά γυναικών και ανη-
λίκων την περίοδο ενόπλων συρράξεων σε επίπεδο διε-
θνούς κοινωνίας; Ποιά είναι η αντίληψη που επικρατεί
σχετικά στο Διεθνές Δίκαιο;

Της Α/Αστυφ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά 
ΑΔΕ Αμμοχωστου 

Η προστασία έναντι της βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων
την περίοδο ενόπλων συρράξεων και το Ίδρυμα ΖΟΕ vs War Violence
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Η βία κατά των γυναικών σε μία ανάλογη περίοδο, αδιαμφι-
σβήτητα ταυτίζεται, όπως αναφέρθηκε, με τη χρήση σε-
ξουαλικής βίας δια της βίας, της απειλής βίας ή μέσω της
εκμετάλλευσης ενός περιβάλλοντος γενικευμένης βίας ή
της αδυναμίας ενός προσώπου να συναινέσει ελεύθερα σε
σεξουαλική συνεύρεση. Η σεξουαλική βία περιλαμβάνει
πράξεις όπως ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, ο εξαναγ-
κασμός σε πορνεία, ο εξαναγκασμός σε εγκυμοσύνη ή η
στείρωση και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ένοπλης σύρ-
ραξης που τελείται για στρατηγικούς σκοπούς, ευκαιριακά
ή εξαιτίας μιας σιωπηρής ανοχής. Πράξεις σεξουαλικής βίας
υπό την παραπάνω έννοια τελούνταν από την αρχαιότητα:
Ο βιασμός ή η σεξουαλική υποδούλωση γυναικών ή ανηλί-
κων του ηττημένου σε έναν πόλεμο αποτελούσε συνήθη
πρακτική των νικητών. Δυστυχώς, αυτή η ειδεχθής πρακτική
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ένα από τα χαρακτηριστικά της
σεξουαλικής  βίας είναι ότι καλύπτεται από σιωπή, διότι τα
σωματικά και ψυχικά τραύματα, ο στιγματισμός και ο εξο-
στρακισμός των θυμάτων από τις κοινωνικές τους ομάδες
(ακόμα και την ίδια τους την οικογένεια) λειτουργεί αποθαρ-
ρυντικά όσον αφορά την καταγγελία πράξεων σεξουαλικής
βίας. Μόνο μετά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και
εξαιτίας της εκτεταμένης τέλεσης πράξεων σεξουαλικής
βίας στη διάρκεια της σύρραξης στην π. Γιουγκοσλαβία και
της γενοκτονίας στη Ρουάντα, άρχισε να σηκώνεται (χωρίς
να έχει απολύτως εξαλειφθεί) το πέπλο σιωπής μέσω της
δίωξης των δραστών και της σοβαρής προσπάθειας αρωγής
προς τα θύματα. Η απαγόρευση του βιασμού αποτελεί έναν
από τους παλαιότερους  και βασικότερους κανόνες του δι-
καίου των ενόπλων συρράξεων. Η τυποποίησή του ως εγ-
κλήματος πολέμου ανάγεται στον Κώδικα Lieber του 1863,
την πρώτη κωδικοποίηση των κανόνων του δικαίου των
ενόπλων συρράξεων. Επίσης, οι τέσσερις Συμβάσεις της Γε-
νεύης (1949) και τα δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα (1977) απα-
γορεύουν τον βιασμό, είτε ρητά είτε έμμεσα μέσω της
απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής μεταχείρισης, των βάναυσων προσβολών
κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ασέλγειας και του
εξαναγκασμού σε πορνεία, τόσο στις διεθνείς όσο και στις
μη-διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Ωστόσο, ήταν η σύσταση
και η νομολογία των δύο ad hoc Διεθνών Ποινικών Δικαστη-
ρίων για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα που απο-
τέλεσε το καθοριστικό σημείο καμπής για την αναγνώριση
της αναγκαιότητας ποινικής δίωξης των πράξεων σεξουα-
λικής βίας και της τυποποίησης τους ως διεθνών εγκλημά-
των. Σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, η σεξουαλική βία
δεν τυποποιείται ως αυτοτελές διεθνές έγκλημα, αλλά οι επί
μέρους αξιόποινες πράξεις συνιστούν (εφόσον συντρέχουν
οι ειδικές προϋποθέσεις) είτε γενοκτονία είτε εγκλήματα πο-
λέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Καταστα-

τικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υιοθέτησε αυτή
την προσέγγιση και την εξέλιξε εισάγοντας στις διατάξεις
των Άρθρων 6,7 και 8 όπως και στο κείμενο των Στοιχείων
της Ποινικής Υπόστασης των Εγκλημάτων, την πληρέστερη
τυποποίηση της ποινικής υπόστασης των πράξεων σεξουα-
λικής βίας στο διεθνές δίκαιο.

Με βάση τα παραπάνω, ποια είναι η επόμενη ημέρα για
το Ίδρυμα ZOE vs War Violence;

Στη βάση της συλλογικής προσπάθειας των μελών του Ιδρύ-
ματος, με το συνδυασμό τεχνογνωσίας, επιστημονικότητας
και θετικής διάθεσης για συνδρομή, το Ίδρυμα ξεκινά τη
δράση του μέσα από μία σειρά ενεργειών που έχουν ως
στόχο την έγερση ενός πολυμερούς διαλόγου για την ενί-
σχυση των μηχανισμών προστασίας από την εμπόλεμη βία
κατά των γυναικών και των ανηλίκων, με όραμα για την, εν
γένει, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
προώθηση της ειρήνης. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στο
γεγονός ότι οι γυναίκες, ιδίως, πέραν της άμεσης στοχοποί-
ησης και θυματοποίησής τους, τόσο σε πρωτογενές όσο και
δευτερογενές επίπεδο, κατά την περίοδο των ενόπλων συρ-
ράξεων, μπορούν να επιτελέσουν εξέχοντα ρόλο στο ζή-
τημα της πρόληψης των συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές
διαπραγματεύσεις και στη συνεισφορά τους για την αποκα-
τάσταση της πολιτικής και κοινωνικό-οικονομικής ζωής της
χώρας τους. Έτσι, το Ίδρυμα ξεκινά μία εκστρατεία ενημέ-
ρωσης, μία δράση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης σε Κύπρο και εξωτερικό, αλλά και μία επιστημονική
διεργασία προκειμένου, μέσω των αμοιβαίων συνεργασιών
που αυτό προχωρά, να συμβάλλει καταλυτικά στον περιο-
ρισμό του φαινομένου που ταλανίζει ένα μεγάλο αριθμό θυ-
μάτων ανά την υφήλιο. 

Δρ. Τζιβάρα, σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση
αυτής της συνέντευξης στο περιοδικό «Αστυνομικά
Χρονικά», το οποίο διαχρονικά αποτελεί ένα μέσο επι-
κοινωνίας μεταξύ των μελών της Αστυνομίας και των
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Α’ μέρος

Η στολή δηλώνει το σύνολο
των ενδυμάτων με εμβλημα-
τικό χαρακτήρα που καθιστά
ομοιόμορφη και διακριτή την
παρουσία των μελών ενός
οργανισμού ή μιας υπηρε-
σίας. Για την Αστυνομία, ο θε-
σμός της στολής προσδίδει
κύρος, καθώς προβάλλει μια
εικόνα με κοινωνικές προ-
εκτάσεις. Περαιτέρω, ο επιτυ-
χής σχεδιασμός της συνιστά
αποτέλεσμα οργανωτικής

αποτελεσματικότητας και η αυστηρή συμμόρφωση στη
σχετική διάταξη υποδηλώνει πειθαρχία και επαγγελματισμό.

Καθώς γνώση και πρακτικές του παρελθόντος συχνά έχουν
διαχρονική αξία στην προσπάθεια που καταβάλλεται για
ένα σύγχρονο και εργονομικό σχεδιασμό, καθώς επίσης την
ταυτόχρονη δια μέσου της στολής προβολή των επιθυμη-
τών μηνυμάτων, έχει γίνει μια ιστορική αναδρομή στην προ-
έλευση της στολής της Αστυνομίας Κύπρου, επισημαίνοντας
σύμβολα και στιλιστικές λεπτομέρειες. 

Ιστορική αναδρομή

Το 1878 η Κύπρος μεταβιβάστηκε από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στη Βρετανική, οπόταν η Μεγάλη Βρετανία
απέκτησε εκ των πραγμάτων, αν όχι νομικά, την επικυριαρ-
χία της Κύπρου1. Μεταγενέστερα, το 1925, η Κύπρος ανα-
κηρύχτηκε αποικία του στέμματος2. 

Η αστυνομική στολή του Βρετανικού Αποικιακού Καθεστώ-
τος δεν έφερε υπερβολές επίδειξης με ευφάνταστα χρώ-
ματα και σχήματα, αλλά χαρακτηριζόταν από πρακτικότητα
και απλότητα σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ο στο-
λισμός περιοριζόταν στην απεικόνιση του βασιλικού εθνο-
σήμου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βορείου Ιρλανδίας, σε εμβλήματα και κομβία. Στην απει-
κόνιση των κομβίων που ακολουθεί, σχηματίζεται ως ανά-
γλυφο το εθνόσημο του Ηνωμένου Βασιλείου. Με εντυ-
πωσιακή λεπτομέρεια, απεικονίζεται το λιοντάρι και ο

μονόκερος ως υποστηρίγματα του θυρεού, η κορυφή και η
διακόσμηση.

Με γνώμονα τη δια μέσου της στολής επικοινωνιακή δυνα-
τότητα, το αποικιακό καθεστώς διαμορφώνει ανάλογα τη
στολή, φέροντας εύστοχα τα σύμβολα του νέου καθεστώ-
τος. Δημιουργείται έμβλημα για το αστυνομικό σώμα ως
Αστυνομία της Αποικίας της Κύπρου. Στα μεταλλικά εμβλή-
ματα πηληκίου απεικονίζεται μόνος ο εστεμμένος λέοντας,
ο οποίος παρουσιάζεται στην κορυφή επί του θυρεού του
βασιλικού εθνοσήμου, η βασιλική κορώνα και η επιγραφή
"CYPRUS POLICE". Στα κομβία απεικονίζεται μόνο η βασιλική
κορώνα και η επιγραφή "CYPRUS POLICE". Μεταγενέστερα,
η κορώνα του Βασιλιά μετατρέπεται σε κορώνα της Βασί-
λισσας3, καθώς η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, διαδέχθηκε τον
Βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄, το 1953. Στην απεικόνιση των εμβλη-
μάτων και κομβίων που ακολουθεί, είναι ευδιάκριτη η αλ-
λαγή μετάλλου όπου τα πλέον πρόσφατα εμβλήματα και
κομβία επικαλύπτονται με νικέλιο και διατηρούν διαχρονικά
ένα φωτεινό αργυρό χρώμα, χρωματισμός που μεταφέρεται
μέχρι σήμερα.

Στολή Αστυνομίας Κύπρου: Ιστορική αναδρομή και συμβολικός
χαρακτήρας

Της Λοχία 1309  Μαρίας Δημητρίου
Κλάδος Αποθηκών

Κομβία. (Από προσωπική συλλογή)

Έμβλημα πηληκίου και κομβίον 
με κορώνα Βασιλιά 

Έμβλημα πηληκίου και κομβίον 
με κορώνα Βασίλισσας

Εκθέματα στο Μουσείο Αστυνομίας Κύπρου
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Η προσεγμένη με συμβολικό χαρακτήρα κατασκευή εμβλη-
μάτων και κομβίων αποτελεί μέρος της μετεξέλιξης της
αστυνομικής στολής και γενικά του αστυνομικού σώματος,
για τα οποία σημαντική υπήρξε η συμβολή του William Cyril
King, ο οποίος μετεκλήθη από την Κεϋλάνη. Ο William Cyril
King διορίστηκε στη θέση του Αρχηγού στις 18 Αυγούστου
1933 (The Cyprus Gazette, No. 2309, 1st September, 1933)1.
Το 1934, η Αστυνομία παύει να αποτελεί στρατιωτικό τμήμα
οπόταν από Κυπριακή Στρατιωτική Αστυνομία μετονομά-
στηκε σε Κυπριακή Αστυνομική Δύναμη (Annual Report,
1934). Παράλληλα, υπήρξαν και άλλες καινοτομίες, οι οποίες
καθιέρωσαν τη δεκαετία του '30 ως ορόσημο στην ιστορία
της Κυπριακής Αστυνομίας. Επήλθε η κατάργηση των στρα-
τιωτικών σακιδίων, φυσιγγίων κ.λπ. καθώς και η κατάργηση
του φεσιού, το οποίο αντικαταστάθηκε με το πηλήκιο για
τους πεζούς και το καπέλο για τους ιππείς (King, 1959)4.

Η διαφοροποίηση της στολής των αστυνομικών επήλθε ως
σύμβολο της οργανωτικής αλλαγής και κουλτούρας. O ίδιος
ο King, ωστόσο, σε σχετικό άρθρο του που είδε το φως της
δημοσιότητας τον Απρίλιο του 1959 στο περιοδικό "Lion"
που εξέδιδε η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, υποστηρίζει ότι
οι προτεραιότητες του εκείνη την εποχή, είχαν επικεντρωθεί
στην κατάργηση όλων των στρατιωτικών στοιχείων, από την
εκπαίδευση των μελών της αστυνομίας, στη δημιουργία
μιας αστυνομίας με τη σωστή έννοια του όρου και στη
συνεργασία κοινού/αστυνομίας4.

Μέχρι το 1933, όλα τα μέλη της Κυπριακής Στρατιωτικής
Αστυνομίας, Έλληνες και Τούρκοι, ήταν υποχρεωμένα να φέ-
ρουν το φέσι, καθώς επίσης στρατιωτικό εξοπλισμό. Στη
φωτογραφία που ακολουθεί αυτόχθονες φέρουν φέσι και
τελαμώνα μεταφοράς φυσιγγίων επί του αριστερού ώμου.

Η δερμάτινη ζώνη μέσης συγκρατείται με πόρπη σε σχήμα
φιδιού3.

Η εγκεκριμένη δύ-
ναμη του αστυνομι-
κού σώματος κατά
την περίοδο 1935
σύμφωνα με την ετή-
σια αναφορά (An-
nual Reports on the
Cyprus Police), ανερ-
χόταν σε 754 μέλη
(23 αξιωματικούς,
244 ιππείς, 473 πε-
ζούς και 14 γραμμα-
τείς/ γραφείς)4. 

Στην ακόλουθη φω-
τογραφία απεικονίζε-
ται αξιωματικός, ο
οποίος φέρει πηλή-
κιο με μεταλλικό έμ-
βλημα, σακάκι με
πέτα με μεταλλικά
κομβία και εμβλή-
ματα. Φέρει δερμά-
τινη ζώνη με πόρ-πη
με γλωσσίδες και δια-
κοσμητικό τελαμώνα
επί του δεξιού ώμου.
Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η στιλιστική λεπτομέρεια όπου στα μανίκια των Αξιω-
ματικών σχηματίζεται σε σχήμα «Λ» η κορώνα του Βασιλιά.

Οι έφιπποι φέρουν σακάκι, με κινέζικο κολάρο στο οποίο
τοποθετούνται, δεξιά και αριστερά, οι διακριτικοί αριθμοί.
Φέρεται με παντελόνι ιππασίας, με πλατιές περισκελίδες και
πλατύγυρο καπέλο σε στυλ αυστραλιανού "Slouch hat"3. Το
καπέλο σταθεροποιείται στο κεφάλι με υποσιάγωνο, με την
αριστερή πλευρά του «χείλου» ανασηκωμένη για την επ’
ώμου τοποθέτηση του τυφεκίου. Η δερμάτινη ζώνη τοπο-
θετείται πάνω από το σακάκι και συγκρατείται με πόρπη σε
σχήμα φιδιού. Μεταφέρεται σφυρίχτρα.

Το πλατύγυρο καπέλο δεν φέρεται μόνο με τη στολή εφίπ-
πων. Στη φωτογραφία που ακολουθεί, νεοσύλλεκτοι αστυ-
νομικοί φέρουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους,
πλατύγυρο καπέλο και στολή σε μπεζ χρώμα, τύπου «σα-
φάρι», με παντελόνι βερμούδα.

Αξιωματικός κατά τη Βρετανική
Αποικιοκρατία5

Καλοκαιρινή στολή - Στρατιωτική Αστυνομία Κύπρου5
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Το 1954 δεν εμφανί-
ζεται πλέον το πλατύ-
γυρο καπέλο και όλα
τα μέλη φέρουν πη-
λήκιο. Οι Αξιωματικοί
φέρουν σακάκι με
πέτα και γραβάτα,
δερμάτινη ζώνη με
πόρπη με γλωσσίδες,
διακοσμητικό τελα-
μώνα επί του δεξιού
ώμου. Λοχίες και
Αστυφύλακες φέ-
ρουν σακάκι με κινέ-
ζικο κολάρο, στο
οποίο τοποθετούνται
οι διακριτικοί αριθ-
μοί, δερμάτινη ζώνη
με πόρπη που σχη-
ματίζει φίδι, «γιέτες»
πάνω από τον ποδό-
γυρο του παντελο-
νιού. Στις επωμίδες
εμφανίζονται τα αρ-
χικά CP - Cyprus Po-
lice.

Το Β’ μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στο επόμενος
τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά».
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Β’ μέρος 

Η εκτέλεση της ποινής

Η ποινή του ραβδισμού,
εκτελείτο μόνο μία φορά με
τη χρήση ράβδου ή καλα-
μιού. Η καταδίκη από τον
δικαστή όριζε τον αριθμό
των κτυπημάτων, τα οποία
δεν έπρεπε να υπερβαίνουν
τα δώδεκα (12) για τα πρό-
σωπα ηλικίας κάτω των δε-
καέξι ετών, ούτε τα εικο-
σιτέσσερα (24) για τα μεγα-

λύτερα (Criminal Code, 1928 & Κεφ. 154, άρθρο 30(2)).
Όσον αφορά στο μαστίγωμα, ο Ποινικός Κώδικας προνο-
ούσε ότι η εκτέλεση της ποινή της μαστιγώσεως γινόταν
μόνο μία φορά και όχι σε δόσεις, με τη χρήση μαστιγίου ή
άλλου οργάνου, ο τύπος και το μέγεθος των οποίων θα
έπρεπε να εγκρίνονταν από τον κυβερνήτη (μετά την ανα-
κήρυξη της Δημοκρατίας, από το Υπουργικό Συμβούλιο).
Η καταδίκη έπρεπε να ορίζει τον αριθμό των κτυπημάτων,
τα οποία δεν έπρεπε να υπερβαίνουν τα εικοσιτέσσερα
(24). Όταν η καταδίκη όριζε περισσότερα από δώδεκα (12)
μαστιγώματα, η διαταγή εκτέλεσης της ποινής έπρεπε να
εγκριθεί από δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκτός
εάν επρόκειτο για ποινή που επιβαλλόταν από κακουργιο-
δικείο. Περαιτέρω, κανένα πρόσωπο που μαστιγώθηκε
προηγουμένως, επιτρεπόταν να μαστιγώνεται ξανά μέσα
στο χρονικό διάστημα των επόμενων δεκατεσσάρων ημε-
ρών (Criminal Code, 1928 & Κεφ. 154, άρθρο 30(1) & (7)).
Πριν από την επιβολή της ποινής του μαστιγώματος, ο κα-
ταδικασθέντας εξεταζόταν από επαρχιακό γιατρό, ο
οποίος έπρεπε να πιστοποιήσει ότι ήταν φυσικά κατάλλη-
λος για να υποστεί την ποινή. Κατά την εκτέλεση της ποι-
νής έπρεπε να ήταν παρόντες τόσο ο έπαρχος όσο και ο
επαρχιακός γιατρός. Μάλιστα, κατά το μαστίγωμα, ο για-
τρός μπορούσε να επέμβει και να απαγορεύσει την εκτέ-
λεση του υπολοίπου της ποινής, εάν κατά τη γνώμη του ο
καταδικασθέντας δεν μπορούσε να υποφέρει αυτή την
ποινή, χωρίς να υποστεί σωματική βλάβη (Criminal Code,
1928 & Κεφ. 154, άρθρο 30(5)&(6)).

Η εκτέλεση οποιασδήποτε σωματικής τιμωρίας επιβαλλό-
ταν από τα Δικαστήρια, συνδυαστικά με την ποινή της φυ-
λάκισης και αναλαμβανόταν από τις αρχές των Φυλακών
όπου ο καταδικασθείς οδηγείτο για την έκτιση της ποινής
τους. Στους περί Φυλακών Κανονισμούς (Cap 266, Reg.
29&30), γινόταν σχετική αναφορά, η οποία ουσιαστικά
επαναλάμβανε τις σχετικές πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα.
Επιπρόσθετα, έκανε αναφορά στις περιπτώσεις, όπου ο
γιατρός που εξέταζε τον καταδικασθέντα έκρινε ότι δεν
μπορούσε να υποστεί τη σωματική τιμωρία που του είχε
επιβληθεί, τότε ήταν υπόχρεος να συντάξει λεπτομερή έκ-
θεση την οποία απέστελλε στον Διευθυντή Υγειονομικών
Υπηρεσιών.

Μαστίγωση καταδικασθέντα

Στις περιπτώσεις που το Δικαστήριο επέβαλλε στον κατα-
δικασθέντα μόνο σωματική τιμωρία ή σωματική τιμωρία
μαζί με άλλη ποινή εκτός από φυλάκιση, τότε η εκτέλεση
του σχετικού εντάλματος μπορούσε να ανατεθεί στην
Αστυνομία. Για την εμπλοκή της Αστυνομίας στην εφαρ-
μογή των δικαστικών διαταγμάτων μαστίγωσης ή ραβδι-
σμού, αντλούνται πληροφορίες μέσα από την Αστυνομική
Διάταξη αρ.86 του 1951, η οποία έφερε τον τίτλο «Σωμα-
τική Τιμωρία». Με βάση τις οδηγίες της Διάταξης αυτής, οι
σταθμάρχες όφειλαν να ενημερώνουν τον Αστυνομικό
τους Διευθυντή για κάθε υπόθεση στην οποία το Δικαστή-
ριο διέταζε την εκτέλεση σωματικής τιμωρίας. Μάλιστα, η
κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, όφειλε να τηρεί ειδικό
μητρώο, στο οποίο καταχωρούνταν οι λεπτομέρειες κάθε
τέτοιας καταδίκης, καθώς και η εκτέλεσή της, ενώ τον
Ιανουάριο κάθε χρόνου οι Αστυνομικοί Διευθυντές έπρεπε
να αποστέλλουν σχετική αναφορά στον Υπεύθυνο του
Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυ-
νομίας. Περαιτέρω, η Διάταξη αυτή, προνοούσε ρητά ότι
εκτός εάν το Δικαστήριο όριζε διαφορετικά, καμία ποινή
σωματικής τιμωρίας μπορούσε να εκτελείται από μέλος
της Αστυνομίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου παιδί ή
νεαρό πρόσωπο καταδικάστηκε σε ραβδισμό, σύμφωνα
με τον περί Ανηλίκων Αδικοπραγούντων Νόμο. Για τον ρα-
βδισμό, θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ελαφρύ καλάμι ή
ραβδί και τα κτυπήματα έπρεπε να γίνονται σε γυμνούς
γλουτούς στην παρουσία δεύτερου μέλους της Αστυνο-
μίας, το οποίο εφόσον ήταν εφικτό, θα έπρεπε να ήταν
αξιωματικός.

Η σωματική τιμωρία ως μέτρο κοινωνικού ελέγχου:
Οι ποινές του μαστιγώματος και του ραβδισμού στην Κύπρο

Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού 
Γραφείο Μελετών Αστυνομικής Ακαδημίας



Η σωματική τιμωρία ως μέτρο καταστολής του
απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.

Με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο,
οι Βρετανοί αποικιοκράτες εφάρμοσαν πληθώρα κατα-
σταλτικών μέτρων. Θέλοντας να προσδώσει νομιμότητα
στα μέτρα αυτά, ο Κυβερνήτης Στρατάρχης John Harding,
επέβαλε μία ειδική νομοθεσία, τους περί Εκτάκτου Ανάγ-
κης (Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη) Κανονισμούς (The Emer-
gency Powers (Public Safety and Order) Regulations), τους
οποίους έθεσε σε εφαρμογή με δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα, την 26η Νοεμβρίου 1955 (S.L.730/1955). Ανά-
μεσα στους ιδιαίτερα εκτενείς και σκληρούς μηχανισμούς
κοινωνικού ελέγχου που απέβλεπε η νέα νομοθεσία, περι-
λαμβανόταν και η επιβολή από ειδικά Δικαστήρια της ποι-
νής του ραβδισμού σε άρρενες ανήλικους. Συγκεκριμένα,
στον Κανονισμό 75(2) προβλεπόταν ότι οποτεδήποτε ένα
αρσενικό πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών καταδικαζό-
ταν από οποιοδήποτε δικαστήριο για οποιοδήποτε αδί-
κημα κατά παράβαση των περί Έκτακτης Ανάγκης Κανο-
νισμών, το Δικαστήριο μπορούσε να καταδικάσει τον ανή-
λικο σε ραβδισμό (whipping), εφόσον έκρινε ότι η ποινή
αυτή του άρμοζε. Η ποινή του ραβδισμού, μπορούσε να
είναι επιπρόσθετη ή προς υποκατάσταση άλλης ποινής. Ο
ίδιος κανονισμός, καθόριζε ότι ραβδισμός θα πρέπει να
εκτελείται με μία ελαφριά ράβδο ή βέργα και ο αριθμός
των κτυπημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δώδεκα και
έπρεπε να αναφέρεται στην απόφαση της ποινής
(S.L.730/1955). Σύμφωνα με την Drohan (2017, p.21), ο
Harding πίστευε ότι η ποινή του ραβδισμού θα πρόσφερε
μια πιο ανθρωπιστική τιμωρία στους ανήλικους εγκλημα-
τίες, απ’ ότι η φυλάκιση. Θεωρούσε την εφαρμογή της ποι-
νής αυτής ως απόλυτα φυσιολογική, αφού αποτελούσε
συνήθη πρακτική στα βρετανικά σχολεία της περιόδου
κατά την οποία υπήρξε μαθητής. Στην πραγματικότητα,
όμως, το ειδεχθές αυτό μέτρο προκάλεσε την αποστροφή
της κοινής γνώμης, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.  Οι
Εβδομαδιαίες Διαταγές της Κυπριακής Αστυνομίας (Cyprus
Police Weekly Orders), ημερομηνίας 16 Μαρτίου και 11
Μαΐου 1956, μας δίδουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες ως
προς την εκτέλεση της ποινής. Σ’ αυτές αναφέρεται ότι η
ποινή του ραβδισμού κανονικά εκτελείτο από την Αστυνο-
μία, εκτός εάν συνοδευόταν και από ποινή φυλάκισης, οπό-
ταν οι ποινή εκτελείτο στις Φυλακές. Περαιτέρω καθόριζαν
ότι αμέσως μετά την καταδίκη, o καταδικασθέντας έπρεπε
να μεταφερθεί ενώπιον του κυβερνητικού ιατρικού λει-
τουργού για εξέταση ως προς την ικανότητα του να υπο-
στεί την καταδίκη. O ιατρικός λειτουργός έπρεπε να δηλώ-
σει ενυπόγραφα στο πίσω μέρος του Εντάλματος «Πιστο-

ποιώ ότι έχω εξετάσει το πρόσωπο που κατονομάζεται σε
αυτό το Ένταλμα και το βρίσκω κατάλληλο (ή ακατάλληλο)
να υποστεί ραβδισμό». Εάν ο γιατρός έκρινε ότι ο καταδι-
κασθείς νεαρός ήταν σωματικά αδύναμος να υποστεί ρα-
βδισμό, ήταν υποχρεωμένος να συντάξει άμεσα και να
αποστείλει στο Δικαστήριο, λεπτομερή αναφορά με τα αι-
τιολογημένα πορίσματά του. Εφόσον όμως, ο καταδικα-
σθέντας μπορούσε να υποστεί το ραβδισμό, μεταφερόταν
στο Δικαστήριο όπου εκεί εκτελείτο η ποινή, όχι όμως σε
δημόσια θέα. Από τον Μάιο του 1956, η πρακτική αυτή
υπέστη τροποποίηση και η ποινή αντί του Δικαστηρίου,
εκτελείτο σε Αστυνομικό Σταθμό ή σε άλλο καθορισμένο
μέρος. Η εκτέλεση της ποινής αναλαμβανόταν από υπα-
ξιωματικό της Αστυνομίας (συνήθως Λοχία), στην παρου-
σία αξιωματικού βαθμού Υπαστυνόμου ή ανώτερου. Τα
κτυπήματα καταφέρονταν σε γυμνό δέρμα (γλουτούς)
αφού προηγουμένως αφαιρείτο το παντελόνι από το
νεαρό. Μετά από επιθυμία του καταδικασθέντα και με τη
σύμφωνο γνώμη του Επαρχιακού Αστυνομικού Διευθυντή,
μπορούσαν να παρευρίσκονται στη διαδικασία οι γονείς ή
ο κηδεμόνας του. Η παρουσία ιατρικού λειτουργού ή
άλλου μάρτυρα δεν ήταν απαραίτητη.

Μαστίγωση καταδικασθέντα
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Διάφορα ραβδιά που χρησιμοποιούνταν για την
εκτέλεση της ποινής

Ως αντίδραση για την ιδι-
αίτερα εξευτελιστική αυ-
τή τιμωρία, η Ελληνική
Κυβέρνηση προσέφυγε
στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων. Κατά την
εξέταση της προσφυγής,
αναφέρθηκε ότι είχαν
καταδικαστεί σε ραβδι-
σμό 118 νεαρά πρό-
σωπα, εκ των οποίων τα
δεκατρία (13) είχαν ηλι-
κία κάτω των 14 ετών. Τα
αδικήματα για τα οποία
είχαν καταδικαστεί, περι-
λάμβαναν λιθοβολισ-
μούς, κατοχή ή ρίξιμο

φυλλαδίων, συμμετοχή σε διαδηλώσεις  ή παράνομες
συγκεντρώσεις, ακόμη και για κρούση καμπάνων
Εκκλησιών. Η Βρετανία υπεραμύνθηκε του δικαιώματος
της για επιβολή της ποινής, υποστηρίζοντας τη νομική
της βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφασή της,
ανάφερε ότι επικρατούσε η αντίληψη ανάμεσα στα
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι η επιβολή
σωματικής τιμωρίας σε ανήλικα ή νεαρά πρόσωπα δεν
ήταν ιδιαίτερα συμπαθής και γι’ αυτό ζήτησε τη φιλική
διευθέτηση του συγκεκριμένου θέματος (Schabas,
2015, p.188˙ Simpson, 2005, p.947). Σε μια προσπάθεια
να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα της τιμωρίας αυτής,
οι Βρετανοί την μετονόμασαν από Whipping (χρησιμο-
ποιείτο και για τη μαστίγωση) σε Caning, η οποία συγ-
κεκριμενοποιούσε ότι επρόκειτο για ραβδισμό. Ωστό-
σο,  η εφαρμογή του μέτρου αυτού στην Κύπρο είχε διε-
θνή απήχηση ως μία επώδυνη, ατιμωτική και εξευτελι-
στική μορφή τιμωρίας, τόσο για τα ίδια τα αγόρια, όσο
και για τους γονείς τους, οι οποίοι μπορούσαν να παρευ-
ρίσκονται στην εκτέλεση της ποινής (Simpson, 2005,
pp.946-947). Εν τέλει, μετά τη διεθνή αλλά και εγχώρια
κατακραυγή, στις 19 Δεκεμβρίου 1956, οι Βρετανοί
αναγκάστηκαν στη διαγραφή της ποινής αυτής από
τους περί Εκτάκτου Ανάγκης Κανονισμούς
(S.L.1238/1956). Παρέμεινε, όμως, τόσο στον Ποινικό
Κώδικα όσο και στον περί Ανηλίκων Αδικοπραγούντων
Νόμο.
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Μια συνεργασία αμοιβαίου οφέλους 
για την Αστυνομία Κύπρου και το «Κοίος»

Μέσα από αυτές τις ερευνητικές δράσεις, επιτυγχάνεται
η μεταφορά τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχμής προς
την Αστυνομία Κύπρου, η οποία θα αναβαθμίσει την ποι-
ότητα των υπηρεσιών της και θα ενισχύσει την ικανότητά
της για προστασία και ασφάλεια των πολιτών. 
Από την άλλη, δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές του
«Κοίος» να διεξάγουν πρωτοποριακή εφαρμοσμένη
έρευνα και να αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους συμ-
βάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση
της αστυνομίας στις σύγχρονες προκλήσεις. Επιπλέον,
μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, οι ερευνητές έχουν την
ευκαιρία να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες της
Αστυνομίας και να εμπλουτίσουν έτσι τις γνώσεις και τις
ικανότητες τους, παράγοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. 
Παράλληλα, η εν λόγω συνεργασία ικανοποιεί τις απαι-
τήσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Αστυνο-
μίας Κύπρου στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ,
του μηχανισμού οικονομικής στήριξης της αστυνομικής
συνεργίας, για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκλημα-
τικότητας, αλλά και για διαχείριση κρίσεων.

Η τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της
Αστυνομίας Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα
και Καινοτομία "Κοίος" ξεκίνησε το 2016 και εξελίσσεται σε
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, καθώς αξιο-
ποιείται η ακαδημαϊκή γνώση και τεχνογνωσία προς όφελος
της κοινωνίας. Ο κύριος στόχος της συνεργασίας παραμένει
η επίτευξη των επιχειρησιακών αναγκών στρατηγικής ση-
μασίας της Αστυνομίας Κύπρου, τόσο σε επίπεδο συστημά-
των, όσο και σε διαδικασιών λήψης αποφάσεων, κατά τη
διεκπεραίωση επιχειρήσεων.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών
(2016-2017) τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά σε δράσεις
αναβάθμισης του κινητού σταθμού διοίκησης της Μηχανο-
κίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ), ενίσχυσαν την
επιθυμία για επέκτασή τους και για έναρξη νέων δράσεων
για τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία σε ορίζοντα τριετίας
2018-2020.

Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος επικοινωνιών

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018-2019, στα πλαίσια υποστή-
ριξης των επιχειρησιακών αναγκών της Μ.Μ.Α.Δ., εκπονή-
θηκαν ερευνητικές δραστηριότητες για το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου ενδοεπικοινωνιών υψη-
λών ταχυτήτων επόμενης γενιάς. Το δίκτυο αυτό (βλέπε
εικόνα 1) διασφαλίζει την επικοινωνία μέσω κρυπτογράφη-
σης και επιπλέον υποστηρίζει την ανταλλαγή πολυμέσων
μεταξύ εξουσιοδοτημένων παραληπτών ή και ομάδων πα-
ραληπτών. 

Αναβάθμιση λειτουργιών πρότυπης πλατφόρμας
διαχείρισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
(ΜΕΑ)

Η πλατφόρμα διαχείρισης των ΜΕΑ, η οποία είχε αναπτυχθεί
κατά την προηγούμενη περίοδο, αναβαθμίστηκε ώστε να
περιλαμβάνει δυνατότητες προγραμματισμού και αυτόνο-
μης λειτουργίας ενός ή περισσότερων ΜΕΑ καθώς και έξυ-
πνη κατανομή εργασιών (π.χ. παρακολούθηση της εξέλιξης
του συμβάντος έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση αντικειμέ-
νων σε πραγματικό χρόνο, σήμανση περιοχών, κλπ.) για επί-
τευξη των στόχων της εκάστοτε επιχείρησης. Σήμερα, η
αναβαθμισμένη πλατφόρμα βασίζεται σε μια πλήρως δομη-
μένη αρχιτεκτονική συστήματος, με δυνατότητες κλιμακω-
τής επέκτασης (scalability), παρέχει ασφάλεια και περιλαμ-
βάνει σταθμό ελέγχου εδάφους, βάση δεδομένων και γρα-
φικό περιβάλλον εργασίας χρήστη (βλέπε εικόνα 2). Οι
ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Λιμε-
νική και Ναυτική Αστυνομία, οι οποίες ξεκίνησαν το 2018,

2018-2019
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής
συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Κέντρου
Αριστείας «Κοίος»

Εικόνα 1: Τοπικό Δίκτυο Ενδοεπικοινωνίας
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βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στη δημιουργία  πλατ-
φόρμας, βασισμένη στο διαδίκτυο, η οποία θα περιλαμβά-
νει ένα σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών με
όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις της
Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Στα άμεσα σχέδια ανά-
πτυξης του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνονται τεχνολο-
γίες παρακολούθησης και ανίχνευσης, αξιοποιώντας όλα τα
δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Μονάδα, με σκοπό τη
βέλτιστη κατανομή και χρήση πόρων. Στόχος της προγραμ-
ματισμένης δραστηριότητας είναι η ολοκλήρωση του πρό-
τυπου συστήματος το 2020, ώστε η Λιμενική και Ναυτική
Αστυνομία να έχουν στην κατοχή τους τα κατάλληλα εργα-
λεία βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής, τα οποία θα ενι-
σχύουν τη λήψη αποφάσεων κατά τον προγραμματισμό
των αποστολών τους, την εκτέλεση προγραμματισμένων
αποστολών ρουτίνας ή και την αντιμετώπιση έκτακτων πε-
ριστατικών βελτιστοποιώντας τους χρόνους απόκρισης.

Υποβολή κοινής πρότασης στο Ταμείο Εσωτερι-
κής Ασφάλειας της ΕΕ για την ασφάλεια
δημόσιων χώρων

Η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία των δημόσιων
χώρων καθώς και των κρίσιμων υποδομών από κακόβουλες
επιθέσεις Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ. Στα πλαίσια αυτά, τη χρο-
νιά που πέρασε, η Αστυνομία Κύπρου και το Κέντρο Αρι-
στείας «Κοίος» υπέβαλαν κοινή πρόταση στο Ταμείο Εσω-
τερικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης
και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ  για τη χρηματοδότηση
μίας σειράς δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της προ-
στασίας των δημόσιων χώρων. Η πρόταση των δύο φορέων
περιλαμβάνει:

1) την ανάπτυξη σεναρίων για απειλές σε δημόσιους χώ-
ρους,  2) την ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης κινδύνων,
3) την εφαρμογή και δοκιμασία λύσεων για την εξουδετέ-
ρωση ασύμμετρων απειλών από ΜΕΑ και 4) την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς ασφάλειας για την αν-
τιμετώπιση αυτής της αναδυόμενης απειλής.

Ημερίδα για τη «χρήση τεχνολογιών αιχμής στις
υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης»

Στις 6 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής  ημερίδα με θέμα τη «χρήση τεχνολο-
γιών αιχμής στις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης». Συν-
διοργανωτές ήταν η Αστυνομία Κύπρου και το Κέντρο Αρι-
στείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα μέχρι
στιγμής αποτελέσματα από την ερευνητική συνεργασία με-
ταξύ των δύο φορέων, τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη
εξειδικευμένων τεχνολογιών άμεσης δράσης για την αντι-
μετώπιση και διαχείριση κρίσεων. Επίσης, οι παρευρισκόμε-
νοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πραγματικό
χρόνο άσκηση ετοιμότητας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν
τεχνολογίες αιχμής.

Τόσο ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, όσο και ο Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Διευθυντής του Κέν-
τρου Αριστείας «Κοίος» εξέφρασαν τη βούλησή τους να
συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ερευνητική συνερ-
γασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Κέντρου Αρι-
στείας, καθώς τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής βοηθούν την
Αστυνομία να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της,
να ολοκληρώσει επιτυχώς τις ολοένα και πιο πολύπλοκες
επιχειρήσεις της, αλλά και να συνδράμει στην επίτευξη των
βασικών προτεραιοτήτων και υποχρεώσεων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Το παρόν κείμενο αφορά τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλά-
διο που ετοιμάστηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με
σκοπό την ενημέρωση για το θέμα των τεχνολογιών που
δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία της Αστυνομίας
Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Και-
νοτομία «Κοίος». 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Εικόνα 2: Πλατφόρμας διαχείρισης Μη Επανδρωμένων
Αεροσκαφών



Η δράση των μελών της
Αστυνομίας Κύπρου και αυ-
τό το τετράμηνο ήταν ιδιαί-
τερα αξιόλογη σε όλους
τους τομείς δραστηριοποί-
ησής τους. Μεγάλες επιτυ-
χίες σημείωσε ξανά η Υπη-
ρεσία Καταπολέμησης Ναρ-
κωτικών (Υ.ΚΑ.Ν) στον το-
μέα της πρόληψης, κατα-
στολής και καταπολέμησης
της διακίνησης ναρκωτι-
κών ουσιών. Αξιοσημείω-
τες είναι επίσης, οι επιτυ-
χίες των μελών άλλων υπη-

ρεσιών της Αστυνομίας στην πρόληψη και καταπολέ-
μηση εγκληματικών ενεργειών εις βάρος ανυποψία-
στων πολιτών και η εξάρθρωση εγκληματικών σπειρών. 

Κατασχέθηκαν 645 κιλά MDMA από τις Αυστρα-
λιανές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία
Κύπρου (Υ.ΚΑ.Ν) και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στην κατάσχεση 645 κιλών χαπιών μεταμφεταμίνης
(MDMA), συνολικής αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων
Αυστραλίας, τα οποία βρίσκονταν καμουφλαρισμένα σε
φουκούδες, προχώρησαν στα μέσα του περασμένου Δεκεμ-
βρίου, οι Αυστραλιανές Αρχές στο Σίδνεϋ, σε συνεργασία με
την Υ.ΚΑ.Ν και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από
σχετική πληροφορία που κατείχε η Υ.ΚΑ.Ν, η οποία αφο-
ρούσε στη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών μέσα
σε εμπορευματοκιβώτιο από την Κύπρο προς την Αυστρα-
λία. Η σχετική πληροφόρηση διαβιβάστηκε στις Αυστραλια-
νές Αρχές, στις αρχές Ιουλίου, 2019, στο πλαίσιο της
Διεθνούς Συνεργασίας και των προσπαθειών της Κυπριακής
Αστυνομίας (Υ.ΚΑ.Ν) για καταπολέμηση του φαινομένου
των ναρκωτικών. Για την υπόθεση συνελήφθη αριθμός προ-
σώπων στην Αυστραλία, στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασί-
λειο και ταυτόχρονα διενεργήθηκε επιχείρηση και συγκε-
κριμένες έρευνες σε οικίες και υποστατικά στις τρεις χώρες. 

Η κατάσχεση των ναρκωτικών και των συλλήψεων, ήταν
αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας των τριών χωρών και
των επίμονων ενεργειών των εμπλεκομένων χωρών με το
συντονισμό των Αυστραλιανών Αρχών, που διήρκησαν έξι
μήνες και προκάλεσαν μεγάλο πλήγμα κατά των εμπόρων
και διακινητών ναρκωτικών, οι οποίοι εμπλέκονται στο

οργανωμένο έγκλημα. Ταυτόχρονα καταδεικνύει και την
αποφασιστικότητα των Κυπριακών αλλά και των ξένων
Μονάδων Επιβολής του Νόμου για την προστασία και την
ασφάλεια του πολίτη.  

Εντοπισμός 11 κιλών κάνναβης

Στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων που είχαν στην κατοχή
τους μέλη της Υ.ΚΑ.Ν ανέκοψαν στις 21 του περασμένου
Νοεμβρίου για έλεγχο, αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος
από την επαρχία Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας
που έγινε, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό ποσότητα κάννα-
βης, βάρους 11 κιλών, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους
€630. Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ
σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν
άλλες 8 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολι-
κού βάρους 232 γραμμαρίων. Να σημειωθεί ότι, ο 27χρονος
οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια κυκλοφορίας για τα τε-
λευταία τρία χρόνια και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποι-
ητικό ασφαλείας. 

Εντοπίστηκαν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών.
Συνελήφθησαν συνολικά επτά πρόσωπα

Τρία κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στις 10
Νοεμβρίου, 2019, όταν μέλη της Υ.ΚΑ.Ν, έκαναν σήμα σε 
αυτοκίνητο, που κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώ-
στου, να σταματήσει για έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε, οδη-
γός του οχήματος ήταν 22χρονος, έχοντας ως συνοδηγό
37χρονο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των €1,740, μια ζυγαριά
ακριβείας, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη κάνναβης και μία κά-
ψουλα με κοκαΐνη. Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο
χώρο, σε κτηνοτροφική περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου,
ιδιοκτησία 44χρονου, όπου είχαν εντοπιστεί προηγουμένως
να κινούνται ύποπτα ο 22χρονος και ο 37χρονος. Κατά την

Μεγάλες επιτυχίες σημειώθηκαν ξανά από τα μέλη της
Αστυνομίας στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης
της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της εγκληματικότητας

Επιμέλεια Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
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έρευνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης,
βάρους τριών κιλών περίπου. Και οι τρεις συνελήφθησαν και
τέθηκαν υπό κράτηση.

Επίσης, στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησαν
στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου τα μέλη της Αστυνο-
μίας, μετά τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης βάρους
πέραν των τριών κιλών και μεγάλου χρηματικού ποσού
στην κατοχή των δύο από τους υπόπτους. Συγκεκριμένα,
μέλη της Υ.ΚΑ.Ν μετέβηκαν σε αγροτικό δρόμο στην πε-
ριοχή Ριζοελιάς – Καλού Χωριού, στην Λάρνακα, όπου εν-
τόπισαν 29χρονο και 20χρονο να παραλαμβάνουν νάιλον
τσάντα από το έδαφος και να την τοποθετούν σε μοτοσι-
κλέτα που βρισκόταν σταθμευμένη στο σημείο. Σταθμευ-
μένα στο σημείο βρίσκονταν επίσης και δύο αυτοκίνητα,
στο ένα από τα οποία επέβαιναν 36χρονος και 41χρονος.
Άμεσα τα μέλη της Υπηρεσίας επενέβησαν και τους ανέκο-
ψαν για έλεγχο. Σε έρευνες που ακολούθησαν, παραλή-
φθηκε από τη μοτοσικλέτα του 20χρονου η νάιλον τσάντα,
η οποία όπως διαπιστώθηκε περιείχε ποσότητα κάνναβης,
συνολικού βάρους 3 κιλών και 393 γραμμαρίων, ενώ στην
κατοχή του 29χρονου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των
27 χιλιάδων ευρώ, που επίσης παραλήφθηκε ως τεκμήριο.
Επιπρόσθετα, στην κατοχή του 20χρονου εντοπίστηκαν και
παραλήφθηκαν το χρηματικό ποσό των 955 ευρώ και μι-
κροποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης. 

Συλλήψεις από μέλη της Ποδηλατικής
Αστυνόμευσης

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, ενώ βρί-
σκονταν σε περιπολία στα τέλη του περασμένου Ιανουα-
ρίου, ανέκοψαν για έλεγχο ύποπτο αυτοκίνητο. Ο 30χρονος
οδηγός του οχήματος, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο
νάρκοτεστ με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδί-
κημα, ενώ σε σωματική έρευνα που έγινε στον 35χρονο συ-
νοδηγό του οχήματος, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης,
βάρους 16 περίπου γραμμαρίων, καθώς επίσης και ένα χει-
ροποίητο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κάνναβης και συ-
νελήφθη. Κατά την έρευνα εντός του αυτοκινήτου εντο-
πίστηκε ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο, ανάμει-
κτο με βιομηχανοποιημένο καπνό και ποσότητα κάνναβης.

Άλλες συλλήψεις 

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε στις 23 Νοεμ-
βρίου, 2019 η Αστυνομία, σχετικά με υπόθεση διάρρηξης
κατοικίας και κλοπής στην επαρχία Πάφου, κατά την οποία
κλάπηκαν μεταξύ άλλων, αριθμός χρυσαφικών, ασημένια
ποτήρια, αριθμός ρολογιών, ένας φορητός ηλεκτρονικός
υπολογιστής και χρηματικό ποσό. Μετά από εξετάσεις που
έγιναν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 34χρονου, 30χρονου
και 24χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλ-
ματα. 

Επίσης, στη σύλληψη 24χρονου προχώρησε στις 23 Νοεμ-
βρίου, 2019 η Αστυνομία, μετά από καταγγελία, ότι διαπράχ-
θηκαν διαρρήξεις σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στη
Λευκωσία. Ο 24χρονος συνελήφθη μετά από πληροφορία
ότι, πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία βρίσκονταν καταχω-
ρημένα στον κατάλογο στοπ λιστ, σχετικά με υποθέσεις
διαρρήξεων και κλοπών, μετέβη στο αεροδρόμιο Λάρνακας
για αναχώρηση. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβηκαν άμεσα
στο αεροδρόμιο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε
στην κατοχή του αντικείμενα, τα οποία φαίνεται να αποτε-
λούσαν προϊόντα κλοπής, ενώ διέμενε παράνομα στο έδα-
φος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισε ξύλινο κουτί που
κλάπηκε από αυτοκίνητο τουριστών και
περιείχε τέφρα νεκρού

Η πιο πάνω υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία με τη συμ-
βολή του ΤΑΕ Λεμεσού, μετά την καταγγελία ζεύγους επι-
σκεπτών στην Κύπρο ότι, στις 27 του περασμένου Δεκεμ-
βρίου, άγνωστοι αφού έσπασαν το τζάμι του οχήματός τους
που ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης εστιατορίου
στην Ακτή του Κυβερνήτη, έκλεψαν από αυτό, τρεις υφα-
σμάτινες τσάντες, που περιείχαν είδη ρουχισμού, μικρό χρη-
ματικό ποσό και ένα ξύλινο κουτί που περιείχε την τέφρα
του νεκρού παιδιού τους. Αφού η Αστυνομία προέβη άμεσα
σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, έδωσε στη δημοσιό-
τητα φωτογραφία του αναφερόμενου ξύλινου κουτιού,
απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς το κοινό για πα-
ροχή πληροφοριών που μπορούσαν να βοηθήσουν στον
εντοπισμό του, ενώ ακολούθως δόθηκαν στη δημοσιότητα
φωτογραφίες ύποπτου αυτοκινήτου και ύποπτου προσώ-
που. 

Η τεφροδόχος εντοπίστηκε μετά από πληροφορία πολίτη,
ότι είχε δει το ύποπτο όχημα να κινείται στον αυτοκινητό-
δρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, κοντά στο ύψος της Μονής.
Ακολούθως, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού έσπευσαν στην περιοχή
και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και μετά από εξο-
νυχιστική έρευνα, εντόπισαν το κουτί σε ανοικτό χώρο. Η
Αστυνομία, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αφού εντό-
πισε το ύποπτο αυτοκίνητο έφθασε στα ίχνη των δραστών
και συνέλαβε 33χρονο, 44χρονο και 35χρονη. 
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Το Διεθνές Δικαστήριο (Inter-
national Court of Justice -
I.C.J.) της Χάγης, είναι ένα Δι-
καστήριο, το οποίο είναι κατά
κανόνα πρωτοποριακό και κα-
λείται να επιλύσει διαφορές,
για τις οποίες τα ενδιαφερό-
μενα μέρη προσφεύγουν σε
αυτό.

Η παραπομπή οποιασδήποτε
υπόθεσης στο Διεθνές Δικα-
στήριο μπορεί να γίνει μόνο
από κράτη και όχι από ιδιώτες,
και αυτό  άσχετα αν έχουν
υπογράψει ή όχι το Καταστα-
τικό του Δικαστηρίου, πάντα

σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από το Συμβούλιο
Ασφαλείας.

Πού βασίζεται λοιπόν αυτό το Δικαστήριο για να λάβει από-
φαση και πώς αποφασίζει;  Πώς μπορεί να επιλύει διαφορές
μεταξύ χωρών, οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικά νομικά
συστήματα; Ίσως βέβαια το πρόδηλο ερώτημα που δημιουρ-
γείται στο μυαλό μας να είναι «πόσα νομικά συστήματα υπάρ-
χουν;»

Οι περισσότεροι γνωρίζουν το  Εθιμικό και το Ηπειρωτικό δί-
καιο (ή Γερμανικό - Αστικό - Ευρωπαϊκό). Και όμως υπάρχουν
περισσότερα από δύο. Αν τα αναλύσουμε θα δούμε ότι υπάρ-
χουν πέντε βασικά συστήματα με υποκατηγορίες, καθώς και
μια έκτη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλούς
συνδυασμούς και ποσοστά πρόσμιξης. 

Ιστορική αναδρομή 

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι κύριο όργανο του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελεί συνέχεια του αντίστοι-
χου οργάνου της Κοινωνίας των Εθνών. Ήταν ανεξάρτητο και
αρχικά έφερε τον επίσημο τίτλο Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο
(Δ.Δ.Δ.-PCIJ)1 που αντικαταστάθηκε το 1945 από το Διεθνές
Δικαστήριο2, το οποίο μπήκε υπό την κηδεμονία των Ηνωμέ-
νων Εθνών, παύοντας έτσι να είναι ανεξάρτητο. Και ενώ η
βάση των Η.Ε. βρίσκεται στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), το Διεθνές
Δικαστήριο βρίσκεται στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα
στην Ολλανδία. 

Την ίδρυση του προέβλεψε το κεφάλαιο ΙΔ’ (Άρθρο 92-96) του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στις 26 Ιουνίου,
1945 στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Συγκροτείται από 15
Δικαστές, οι οποίοι εκλέγονται σταδιακά για εννέα έτη με
σκοπό την αντικατάστασή τους επίσης σταδιακά. Είναι χωρι-
σμένοι δηλαδή σε τρία μέρη και ανά τρία χρόνια αντικαθί-
σταται το 1/3 τους. Εκλέγονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας
και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ξεχωριστές ψηφοφορίες.
Ως κριτήρια εκλογής τους ορίζονται μόνο τα προσόντα τους,
ενώ αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρξει πέραν του ενός
Δικαστή με την ίδια εθνικότητα ταυτόχρονα, και σαν όρος
είναι ο ορισμένος ως Δικαστής να μην ασκεί κατά τη διάρκεια
της θητείας του άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. 

Είδος Ελληνική Κατηγορίες
ονομασία

1.  Common Law Κοινοδίκαιο

2.  Customary Law Εθιμοτυπικό Δίκαιο

3.  Civil Law Ηπειρωτικό Δίκαιο

4.  Canon Law Κανονικό Δίκαιο Papal Law

5.  Religious Θρησκευτικό Δίκαιο Talmud Law
(Jewish Law)
Halakha 

Hindu Law

Chinese Law

Islam Law
(Muslim)

1) Sharia
2) Fiqh

6.  Mixed Law Μεικτό Δίκαιο

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η υπόθεση Μιάνκα και το Άρθρο 38

Του Αστυνόμου Β'  Χριστόδουλου Παναγή
(LLM Commercial Law -

UWE Univercity UK. 
Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων  -

Πλοίαρχος Β΄ Τάξεως) , Λ&Ν.Α
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Το Δικαστήριο εκδίδει δυο ειδών αποτελέσματα, τις αποφά-
σεις οι οποίες είναι δεσμευτικές, και τις γνωμοδοτήσεις οι
οποίες δεν είναι δεσμευτικές. 

Για να γίνει αποδεκτή μια υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο
πρέπει τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνούν για την υπο-
βολή της. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το  Συμβούλιο Ασφα-
λείας ή άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί του ΟΗΕ έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν εκδίκαση νομικής διαφοράς, ή δικα-
στική γνωμοδότηση για διάφορα νομικά ζητήματα. 

Είδος Ελληνική Κατηγορίες

Tο P.C.I.J. παρόλο ότι ήταν προκάτοχος του I.C.J. άφησε πίσω
του σημαντικές υποθέσεις-παρακαταθήκες για το μέλλον του
Δικαστηρίου, όπως η υπόθεση της νήσου Πάλμας (Μιάνκα)3,
μια υπόθεση που αφορούσε διαφορά μεταξύ της Ολλανδίας
και της Αμερικής, ως προς την κυριότητα της Νήσου Μιάνκα
(Πάλμας)4. Η υπόθεση, άνοιξε τους ορίζοντες σκέψης και
απονομής της δικαιοσύνης για το Διεθνές Δικαστήριο, με την
κριτική σκέψη του Δικαστή Max Huber5, ο οποίος έλαβε
υπόψη την κοινωνική προσέγγιση του νόμου6, και για αυτό
το λόγο θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους στην
ανάπτυξη αυτού του είδους προσέγγισης, αλλά και της δημι-
ουργίας της ανάλογης βάσης για το Άρθρο 38 του Καταστα-
τικού Χάρτη του Δικαστηρίου.

Άρθρο 387

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δι-
καστηρίου, προκειμένου το Δικαστήριο να αποφασίσει σύμ-
φωνα με το Διεθνές Δίκαιο για διαφορές που υπάγονται στη
δικαιοδοσία του ή που τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρί-
ζουν, εφαρμόζει τους ακόλουθους διεθνείς κανόνες:

1.  Διεθνείς Συμβάσεις, είτε γενικά είτε μερικώς, δημιουρ-
γώντας κανόνες που να αναγνωρίζονται από τα αντίδικα
μέρη

2.  Διεθνή Έθιμα, αποδεκτά σαν διεθνή πρακτική, που έχει
καταστεί  αποδεκτή ως  νόμος

3.  Γενικές Αρχές Δικαίου που γίνονται αποδεκτές από τα
πλείστα πολιτισμένα έθνη και

4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59, δικα-
στικές αποφάσεις και διδασκαλίες κορυφαίων αναγνω-
ρισμένων εκδοτών (διεθνολόγων) από όλα τα έθνη, ως
βοηθητικά μέσα για τον προσδιορισμό κανόνων δικαίου.

Η διάταξη αυτή δεν θίγει την εξουσία του Δικαστηρίου να
αποφασίζει επί υπόθεσης ως ex aequo et bono8 αν τα μέρη
συμφωνούν.

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καρδιά του Διεθνούς
Δικαστηρίου της Χάγης και ο τρόπος σκέψης του, συνοψίζον-
ται στο άρθρο 38, το οποίο παρέχει  την ευχέρεια λήψης από-
φασης, βασιζόμενης σε πολυδιάστατες κοινωνικό-νομικές
προσεγγίσεις. 

Πηγές - Βιβλιογραφία:

1.  Permanent Court of International Justice (PCIJ)

2.  Το Ι.C.J. ιδρύθηκε στην βάση των άρθρων 92 έως 96 του κε-
φαλαίου ΙΔ’ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών όπως υπογρά-
φηκε  στις 26 Ιουνίου 1945 στο Σαν Φρανσίσκο. 

3.  Scott, Hague Court Reports 2d 83 (1932), (Perm. Ct. Arb.
1928), 2 U.N. Rep. Intl. Arb. Awards 829.

4.  https://www.sfu.ca/~palys/IntlCourt1928-IslandOfPalmas.pdf.

5. Hans Max Huber 1874-1964 Ελβετός Δικηγόρος , Δικαστής
και Διπλωμάτης. Πρόεδρος του PCIJ 1925-1927.

6.  Sociological : Within a specific society, how do subcultures,
social control, and behavioral norms influence people's ad-
herence to the law Sociolegal Studies: Examines the law from
a historical, economical, and sociological perspective.

7.  Αυθεντικό κείμενο:
1.  The Court, whose function is to decide in accordance with

international law such disputes as are submitted to it, shall
apply:

a.  international conventions, whether general or particular,
establishing rules expressly recognized by the contest-
ing states;

b.  international custom, as evidence of a general practice
accepted as law;

c. the general principles of law recognized by civilized na-
tions;

d.  subject to the provisions of Article 59, judicial decisions
and the teachings of the most highly qualified publicists
of the various nations, as subsidiary means for the de-
termination of rules of law.

2.  This provision shall not prejudice the power of the Court
to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree
thereto.

8.  «Ως  δίκαιο και καλό».
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Β’ μέρος

Η Λ&ΝΑ στελεχώνεται από
μέλη της Αστυνομίας Κύπρου,
εξειδικευμένα και μη, αλλά και
από το αναγκαίο πολιτικό προ-
σωπικό. Τα εξειδικευμένα μέλη
περιλαμβάνουν τρεις ειδικότη-
τες: α) Κυβερνήτες Αστυνομι-
κών Ακάτων, β) Μηχανικούς
Αστυνομικών Ακάτων και γ)
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.
Η Μονάδα λειτουργεί δίκτυο
με Λιμενικούς και Ναυτικούς
Σταθμούς, οι οποίοι στελεχώ-
νονται καθημερινά και καθ’
όλο το 24ωρο. Οι Σταθμοί

είναι τοποθετημένοι στα κύρια εμπορικά λιμάνια και μαρίνες
της νήσου που συνιστούν υποδομές ζωτικής σημασίας για τον
τομέα της ναυτιλίας και του θαλάσσιου εμπορίου, αλλά και σε
άλλα επιλεγμένα σημεία κατά μήκος της ακτογραμμής, με
τρόπο που να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γρήγορης αντα-
πόκρισης στον τομέα ευθύνης της Μονάδας. 

Οι κύριες αρμοδιότητες των Ναυτικών Σταθμών είναι: α) η
επάνδρωση των πλωτών μέσων, δηλαδή των αστυνομικών
ακάτων με τις οποίες διεξάγονται οι θαλάσσιες περιπολίες στο
πλαίσιο της αστυνόμευσης και της επιβολής του Νόμου στον
τομέα ευθύνης της Μονάδας, καθώς και η ανάληψη / διεκπε-
ραίωση των ναυτικών επιχειρήσεων Έρευνας – Διάσωσης που
ανατίθενται στη Μονάδα από το ΚΣΕΔ Λάρνακας, β) η συντή-
ρηση και διατήρηση των πλωτών μέσων, του εξοπλισμού και
οπλισμού τους σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση, γ) ο
αποκλεισμός θαλάσσιων περιοχών και η απαγόρευση της
ναυσιπλοΐας όταν αυτό απαιτείται, και δ) η παροχή συνοδείας
και ασφάλειας σε πλοία και σκάφη που χρήζουν προστασίας.

Οι κύριες αρμοδιότητες των Λιμενικών Σταθμών είναι: α) η
αστυνόμευση των θαλάσσιων σημείων εισόδου (Λιμάνια/ Μα-
ρίνες) συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των προσώπων
που διακινούνται σε αυτά, β) η συνδρομή άλλων συναρμό-
διων Υπηρεσιών για διενέργεια ελέγχου / έρευνας σε σκάφη,
πλοία και εμπορεύματα, γ) η φρούρηση σκαφών/πλοίων
όποτε αυτό απαιτείται, δ) η περιπολία και λήψη μέτρων ασφά-
λειας στους χώρους υψηλού κινδύνου, καθώς και στις περιο-
χές περιορισμένης πρόσβασης στους λιμένες/λιμενικές
εγκαταστάσεις, ε) ο διοικητικός έλεγχος πλοίων σε συνεργα-
σία με τους ναυτιλιακούς πράκτορες, αλλά και με κρατικές

αρχές όπως την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων,
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, με σκοπό την
διεκπεραίωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων από
τα πλοία κατά τον κατάπλου/απόπλου πλοίων σε/από λιμένες
της ΚΔ. 

Η Μονάδα διαθέτει τρεις κατηγορίες σκαφών (Κατηγορία Α,
Β και Γ) ανάλογα με τον τύπο, μέγεθος και τις επιχειρησιακές
τους δυνατότητες: 

(α) Πέντε περιπολικά σκάφη Κατηγορίας «Α» με τα οποία
διεξάγονται περιπολίες και επιχειρήσεις σε όλες τις θαλάσσιες
ζώνες της Κ.Δ ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την κατά-
σταση της θάλασσας. Επανδρώνονται με πλήρωμα 6-7 άτομα
ή και περισσότερα εάν απαιτείται από τη φύση της επιχείρη-
σης. 

(β) Πέντε περιπολικά σκάφη Κατηγορίας «Β» με τα οποία διε-
ξάγονται περιπολίες και επιχειρήσεις εντός των χωρικών υδά-
των ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της
θάλασσας. Επανδρώνονται με πλήρωμα 3 άτομα ή και περισ-
σότερα εάν απαιτείται από τη φύση της επιχείρησης. 

(γ) Δώδεκα περιπολικά σκάφη Κατηγορίας «Γ» τύπου RIB
(Rigid Inflatable Boat) τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα
πρώτης αντίδρασης για ταχεία επέμβαση, καθώς και για την
προστασία των λουομένων. Με αυτά τα σκάφη διεξάγονται
περιπολίες και επιχειρήσεις εντός των χωρικών υδάτων ανά-
λογα με τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της θάλασ-
σας. Επανδρώνονται με πλήρωμα 2 άτομα ή και περισσότερα
εάν απαιτείται από τη φύση της επιχείρησης.

Η Μονάδα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας βρίσκεται
σε συνεχή πορεία ανόδου και εκσυγχρονισμού επενδύοντας
στην ποιοτική αναβάθμιση, τόσο του εξοπλισμού όσο και της
επαγγελματικής κατάρτισης. Το προσωπικό της Μονάδας δια-
τηρεί υψηλό φρόνημα, ήθος, αίσθημα χρέους και καθήκοντος
και εργάζεται προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής
υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης.

Μονάδα Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας

Του Αστυνόμου Β’
Γεώργιου Νικολαΐδη
Λιμενική και Ναυτική

Αστυνομία 
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Τη μνήμη των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος αστυνομικών και
πυροσβεστών της Κύπρου και της Ελλάδας, τίμησαν οι Αθλη-
τικές Ενώσεις Αστυνομικών Κύπρου (Α.Ε.Α.Κ.) και Ελλάδας, με
ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου, 2019
στο πλαίσιο επίσκεψης στη χώρα μας, αποστολής της Αθλη-
τικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας, με επικεφαλής τον Πρό-
εδρό της Αστυνόμο Α΄ κ. Γεώργιο Τζατζάκη.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Γερ-
μασόγειας, μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων των δύο
Αθλητικών Ενώσεων.

Την Ελληνική Αποστολή υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης. Χαιρετί-
ζοντας την επίσκεψη των μελών της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών Ελλάδας (Α.Ε.Α.Ε.) και την πρωτοβουλία για διε-
ξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα με την Αθλητική Ένωση
Αστυνομικών Κύπρου, ο κ. Μιχαηλίδης ανάφερε πως ο σκοπός
της εκδήλωσης, να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες αστυ-
νομικούς και πυροσβέστες της Κύπρου και της Ελλάδας, είναι
ιερός.

Κατά τη συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο Αναπληρω-
τής Γραμματέας της Α.Ε.Α.Ε., κ. Δημήτρης Τζαφόλιας, σημεί-
ωσε την ιδιαίτερη συνεργασία που αναπτύσσουν τα τελευταία
χρόνια οι δύο Αθλητικές Ενώσεις και υπογράμμισε πως η
μνήμη των συναδέλφων αστυνομικών και πυροσβεστών που
έπεσαν εν ώρα καθήκοντος πρέπει να παραμένει άσβεστη.

Του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, ακολού-
θησε δείπνο φιλοξενίας προς την Ελληνική Αποστολή, στο
οποίο παρέστη ο κ. Κύπρος Μιχαηλίδης. Ο Αρχηγός Αστυνο-
μίας απένειμε αναμνηστικό έπαθλο στη νικήτρια ομάδα της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας, ενώ ενθύμια δώρα
έλαβαν όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα.

Η επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στην Κύπρο πραγμα-
τοποιήθηκε για ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου και της Αθλητι-
κής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου συστάθηκε το 1991,
με σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και την
ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομι-
κών στην Κύπρο και των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Ευρώ-
πης και του κόσμου γενικότερα. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1990,
είχε αντίστοιχα ιδρυθεί η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών
Ελλάδας.

Ο Αστυφύλακας 3549 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου τιμή-
θηκε από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου

Ο Αστυφύλακας 3549
Κωνσταντίνος Κωνσταν-
τίνου της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης, κατά
την ετήσια τελετή βρά-
βευσης της Σκοπευτικής
Ομοσπονδίας Κύπρου
(ΣΚΟΚ) για το 2019 που
πραγματοποιήθηκε στο
Ολυμπιακό Μέγαρο στη
Λευκωσία, βραβεύτηκε
ως τριταθλητής στο
αγώνισμα του compak/

sporting. Επίσης, έλαβε τι-
μητικό βραβείο για τη συμμετοχή του στην Εθνική Κύπρου,
όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον Πανευρωπαϊκό
Αγώνα compak/sporting, που έλαβε χώρα στην Εύβοια της
Ελλάδας, τον Μάϊο του 2019.

Ποδοσφαιρικός αγώνας εις μνήμη των πεσόντων εν ώρα
καθήκοντος αστυνομικών και πυροσβεστών της Κύπρου
και της Ελλάδας
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Με σκοπό την επαφή και σύσφιξη των σχέσεων, μεταξύ
των αφυπηρετησάντων μελών της Αστυνομίας, της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας και της Ηγεσίας της Αστυνομίας,
καθώς και των στελεχών της, πραγματοποιήθηκε στις 4 Δε-
κεμβρίου, 2019, εκδήλωση προς τιμήν τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ενώ το παρόν
τους έδωσαν ο Υπαρχηγός και οι Βοηθοί Αρχηγοί του Σώ-
ματος, οι Αστυνομικοί Διευθυντές – Διοικητές, καθώς και
άλλοι εν ενεργεία Αξιωματικοί.

Στο χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας, ανέφερε πως:
«Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται, από την Αστυ-
νομία, μία εκδήλωση που σκοπό έχει να συγκεντρώσει όλα
τα αφυπηρετήσαντα μέλη μας, παγκυπρίως, με απώτερο
σκοπό την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ νυν και
πρώην μελών μας. Ένεκα της σημασίας που αποδίδουμε
ως Ηγεσία στην όλη διοργάνωση, ευελπιστώ ότι η πρωτο-
βουλία αυτή θα καταστεί θεσμός και θα πραγματοποιείται
σε ετήσια βάση». Και συνέχισε «Οι εμπειρίες και τα βιώματα
που έχετε αποκομίσει κατά την πολυετή προσφορά σας

στην Αστυνομία, είναι πέρα για πέρα πολύτιμα και μπο-
ρούν,  επιβάλλεται θα έλεγα, να αξιοποιηθούν ποικιλοτρό-
πως για το καλό της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της
κοινωνίας». Τελειώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Μιχαη-
λίδης, τους ευχαρίστησε για άλλη μια φορά για την προ-
σφορά τους στην Υπηρεσία, καλώντας τους να παραμεί-
νουν ενεργοί και δραστήριοι.

Εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετησάντων μελών της Αστυνομίας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Απονομή μεταλλείων σε μέλη της Αστυνομίας, απόφοιτους της Εθνικής
Ακαδημίας FBI

Πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, 2019 στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αρχηγείο Αστυνομίας, σε μια
σεμνή τελετή, η απονομή μεταλλείων σε Κύπριους Αξιω-
ματικούς, του Συνδέσμου Αποφοίτων της Εθνικής Ακαδη-
μίας FBI των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα μετάλλια
απένειμε η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο
κα. Judith Gail Garber, ενώ τον Αρχηγό Αστυνομίας εκπρο-
σώπησε ο Υπαρχηγός του Σώματος κ. Στυλιανός Παπαθε-
οδώρου. Σε σύντομο χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο κ.
Παπαθεοδώρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαη-
λίδης ανάφερε μεταξύ άλλων ότι «οι απόφοιτοι της εν λόγω
Ακαδημίας, μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης που
έχουν λάβει, αλλά και των εκπαιδεύσεων που ακολούθη-
σαν σε μεταγενέστερο στάδιο, έχουν αποκομίσει γνώσεις,
εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες μπορούν να
αξιοποιήσουν και ενσωματώσουν κατά την επιτέλεση των
καθηκόντων τους, συμβάλλοντας στον κοινό αγώνα που
καταβάλλεται, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα,
για ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και περαι-
τέρω εξύψωση του κύρους της Αστυνομίας».

30 Αστυνομικά Χρονικά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου διοργάνωσε στις 11 και
12 Δεκεμβρίου, 2019, στη Λευκωσία, εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με θέμα «Δίκαιο της θάλασσας- Δικαιοδοσία Κυ-
πριακής Δημοκρατίας». Το πιο πάνω εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προ-
γράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στον Τομέα Συνόρων 2014-2020,
που συμμετέχει η Αστυνομία Κύπρου μέσω του Κλάδου
Χρηματοδοτικών Ευκαιριών της Διεύθυνσης Οικονομικών
του Αρχηγείου Αστυνομίας  και  σε αυτό έλαβαν μέρος, 28

συμμετέχοντες από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Η θεμα-
τολογία του προγράμματος ετοιμάστηκε και παρουσιά-
στηκε σε συνεργασία με το γραφείο Εκπαίδευσης της
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής FRONTEX,
της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και τους Νομικούς
Συμβούλους του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλα Ιωαννίδη και κα Μαρία Πήλικου,
καθώς και από τον λέκτορα του Πανεπιστημίου της Οξ-
φόρδης  Δρ Ευθύμιο Παπασταυρίδη, ειδικούς σε θέματα
Δικαίου της θάλασσας. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου, 2019 στη Λευκω-
σία, ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Κουλτούρας Προστασίας
και Προώθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», με την ευκαι-
ρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
όπως έχει καθιερωθεί η 10η Δεκεμβρίου. Η ημερίδα συν-
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημο-

σίας Τάξεως, την Αστυνομία Κύπρου και τον Παγκύπριο Δι-

κηγορικό Σύλλογο και σε αυτή έλαβαν μέρος αξιωματού-

χοι της Κυβέρνησης, δικαστές, δικηγόροι, μέλη της

Αστυνομίας και του Τμήματος Φυλακών, μέλη Κυβερνητι-

κών Τμημάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Κουλτούρας Προστασίας και Προώθησης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 

«Κολυμπώ με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας μικρούς ήρωες»

Η Αστυνομία Κύπρου στήριξε και φέτος την εκδήλωση
«Κολυμπώ με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας μικρούς
ήρωες», που πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά,
με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά στις
21 Δεκεμβρίου, 2019.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης,
έδωσε  το έναυσμα για
την εκκίνηση των κο-
λυμβητών, οι οποίοι ξε-
κίνησαν από την Ακτή
Ολυμπίων και τερμάτι-
σαν στην αποβάθρα
του παλαιού λιμανιού
Λεμεσού. Επίσης, την
ίδια ώρα, πραγματοποι-
ήθηκε το  «Περπάτημα
Ελπίδας» κατά μήκος
της παραλίας.

Παρόντες μεταξύ άλλων επισήμων, ήταν ο Πρόεδρος της
Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης και ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως  κ. Γιώργος Σαββίδης. 
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Τιμητικό Δίπλωμα στην Αστυνομία Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην
Οικογένεια απονέμει στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ το
παρόν τιμητικό δίπλωμα για τη συμμετοχή της στην εκ-
στρατεία «Οι άνδρες τάσσονται ενάντια στη βία κατά των
γυναικών», μέσα από τη συλλογή υπογραφών ανδρών. 

Λευκωσία, 
10 Δεκεμβρίου, 2019

«Frontex Agency» - Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε
θέματα αστυνομικών συνοδειών κατά τη διαδικασία
επιστροφών

Αναφέρομαι στους δύο πενθήμερους κύκλους σεμινα-
ρίων που είχε διοργανώσει η Αστυνομική Ακαδημία, σε
συνεργασία με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης και τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex και επι-
θυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ευγενή
πρόσκληση που μας είχατε απευθύνει και την ευκαιρία
που είχε δοθεί σε έξι μέλη του προσωπικού του Γραφείου
μου να συμμετάσχουν σε αυτούς.

Καλή οργάνωση, σοβαρός επαγγελματισμός και ευρεία
κάλυψη όλων σχεδόν των θεμάτων που είτε αφορούν,
είτε σχετίζονται άμεσα με τις αναγκαστικές επιστροφές
ήταν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Τα μέλη του Γραφείου μου, ως μέλη ταυτόχρονα του Εθνι-
κού Μηχανισμού Παρακολούθησης των Αναγκαστικών
Επιστροφών, ο οποίος λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα
του Επιτρόπου, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αλλά
και να εκτιμήσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Αστυνομίας κατά την
εκτέλεση των επιχειρήσεων επιστροφής. Συγχρόνως, δό-
θηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων και
προβληματισμών μεταξύ των παρευρισκομένων στη
διάρκεια διάφορων εικονικών σεναρίων, ενώ οι εκπαιδευ-
τές της Frontex, με την εμπειρία τους, έδωσαν στους συμ-
μετέχοντες Αστυνομικούς πρακτικές χωρίς να παραβιά-
ζουν, σε καμία περίπτωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των
υπό επιστροφή ατόμων. 

Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε επίσης τις ευχαριστίες μου
στον Διοικητή και τα μέλη της Αστυνομικής Ακαδημίας
και της ΥΑΜ και προσβλέπω πάντοτε στη συνέχιση της
μεταξύ μας συνεργασίας.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 

Cyprus v Scotland, GSP Stadium, Nicosia – 16th
November 2019

Chief of Cyprus Police

Dear Sir,

I am writing to thank both, you and all your Officers for
their professionalism and help in arranging the passage
of the football buses I arranged from Paphos, Limassol,
Larnaca & Ayia Napa.

On the day, their firm and fair attitude along with some
humour and good nature of your officers, had the fans
commenting positively on the help your Officers pro-
vided in escorting the buses and once we all arrived at
the stadium.

In particular I would like to mention the help of both
Michael Herodotou, the Head of the National Football In-
formation Point and Anthony Stavrinou, Larnaca Opera-
tions Centre for their help and fantastic communication
during the planning process. Their input and expertise
on how to handle large groups of fans were invaluable
and helped me ensure the safe and timely passage of the
fans to the game and return. I have ran buses for large
groups in Israel, Italy & Albania but this was by far the
best co-operation I have had from any Police Force.

Once again, thank you and your officers and I would like
to wish you all the best for the coming festive season.

David Provan

Letter from the Ambassador of Ireland

Dear Chief of Police,

On behalf of the President of Ireland, Michael D. Higgins,
and Sabian Higgins, i would like to extend my sincere
gratitude to you and to your team for facilitating the re-
cent State Visit from Ireland.

Please pass on my thanks in particular to team “Z” from
Department of Traffic for the traffic services provided to
the delegation in the motorcade. In addition, thank you
for the protection services provided by the members of
the Cyprus Police. Your assistance was very much appre-
ciated.

With renewed thanks and best wishes, 
Yours Sincerely,
Deirdre Ni Fhalluin
Ambassador of Ireland






