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Αγαπητοί αναγνώστες, 

Σας καλωσορίζουμε στο α΄ τεύχος του Περιοδικού 
«Αστυνομικά Χρονικά» για το έτος 2021, με ποικίλα και 
ενδιαφέροντα θέματα ακόμη και για τον πιο απαιτητικό 
αναγνώστη. 

Στο παρόν τεύχος, ιδιαίτερο ενδιαφέρει παρουσιάζει το 
αφιέρωμα στον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, Ιωάννη 
Σταυριανού, από τη Λόφου, αλλά και στον οπλισμό των 
αγωνιστών της συγκεκριμένης περιόδου.

Παράλληλα, δημοσιεύεται άρθρο που αφορά στην 
εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Το κυβερνοέγκλημα 
παρουσιάζει κατά τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, 
κινητοποιώντας αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες των 
κρατών προς τους τομείς της πρόληψης και καταστολής του 
φαινομένου.

Εξέχουσας σημασίας το άρθρο του Δόκτορα Λάμπρου 
Καούλλα, το οποίο αναφέρεται σε θέματα ενδοοικογενειακής 
βίας και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κατά την 
περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. Ειδικότερα, 
προβάλλεται το έργο που επιτελεί το Γραφείο Χειρισμού 
Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια, Νεανικής Παραβατικότητας 
και Καταπολέμησης Διακρίσεων, με την παρουσίαση 
επίσημων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αύξηση 
ή μείωση της ενδοοικογενειακής βίας κατά το lockdown, 
ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της αφανούς 
εγκληματικότητας. 

Η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Για να μπορεί, 
μεταξύ άλλων, να ανταποκρίνεται στην αποστολή της 
θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και 
εξοπλισμούς. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης Αστυνόμος Α’, Λ. Πραστίτης, προβαίνει σε 
μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των σύγχρονων και 
εξειδικευμένων συστημάτων με τα οποία έχει πρόσφατα 
εξοπλιστεί η Αστυνομία Κύπρου, καθιστώντας την 
επιχειρησιακά πιο αποτελεσματική και εφάμιλλη με άλλους 
Οργανισμούς Επιβολής του Νόμου στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Σημαντικά είναι επίσης τα άρθρα που αναφέρονται στην 
Αστυνόμευση στην Κύπρο κατά τη Φραγκοκρατία και 
την Ενετοκρατία, αλλά και στον Κυπριακό Κυβερνητικό 
Σιδηρόδρομο που κατασκευάστηκε επί Αγγλοκρατίας 
αποτελώντας βασικό μέσο μεταφοράς, αλλά και πόλο 
έλξης, τόσο για κύπριους, όσο και για ξένους. 

Περαιτέρω, μέσα από ένα κατατοπιστικό οδοιπορικό 
διαφαίνονται οι προσπάθειες της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Κύπρου για την Ιδρυματική πιστοποίηση της 
και την προγραμματική πιστοποίηση των δύο τριετών 

προγραμμάτων που προσφέρει, ως νομική υποχρέωση 
της Αστυνομίας Κύπρου, αλλά και ως ένα βήμα προς την 
επιβεβαίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης στην Αστυνομία. 
Καταληκτικά, για ακόμη μία φορά, η Αστυνομία χειρίστηκε 
σοβαρές και δύσκολες υποθέσεις σε διάφορους τομείς 
της εγκληματικότητας, όπως αυτές αναφέρονται στις 
αστυνομικές επιτυχίες. 

Ευελπιστούμε ότι θα βρείτε το νέο τεύχος του περιοδικού 
μας ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ανανεώνοντας ταυτόχρονα το 
ραντεβού μας, με ένα νέο τεύχος κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ανώτ. Υπαστυνόμος Χρίστος Ανδρέου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Λοχ. 2220 Τζιοβάννα Χρυσοστόμου
Λοχ. 3269 Ελένη Κωνσταντίνου
Αστ. 2956 Έλενα Αποστολίδου
Αστ. 1518 Σωτηρούλα Δημητρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων 
και Κοινωνικής Ευθύνης
Φωτογραφικό Τμήμα Υπηρεσίας Εγκληματολογικών 
Ερευνών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχηγείο Αστυνομίας, Αντ/γου Ευάγγελου Φλωράκη,
1478, Λευκωσία

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α/Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Αστ. 4233 Νίκη Κωνσταντίνου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 22808717, Φαξ: 22808418, 
Email: ast.xronika@gmail.com
Web: www.police.gov.cy, www.cypruspolicenews.com

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών 
απηχούν δικές τους απόψεις
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ιωάννης Σταυρινού Σταυριανός - Ένας Κύπριος από τη Λόφου στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο Οπλισμός των αγωνιστών του 1821

ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ
Η τρισδιάστατη εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. «Όταν ο θύτης 
βρίσκει το θύμα του στο διαδίκτυο…» 

ΑΡΘΡΟ
Η Αστυνόμευση στην Κύπρο - Β’ Μέρος

ΑΡΘΡΟ
Βία στην οικογένεια και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στην εποχή του 
lockdown

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
Οδοιπορικό στην Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Τεχνολογική Αναβάθμιση Αστυνομίας Κύπρου
Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στην Αστυνομία Κύπρου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Σταθμός Τρένου

Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής Πεσόντων Αστυνομικών και 
Πυροσβεστών  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Με μεγάλη επιτυχία εξιχνιάσθηκαν και διάφορες σοβαρές υποθέσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΝΘΙΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ευχαριστήριες επιστολές πολιτών προς την Αστυνομία
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

του Άκη Θεοδώρου, Φιλόλογου

ταν το έθνος ανελάμβανε τον αγώνα για την ανεξαρτησία του, η Κύπρος βρισκόταν πολύ μακριά από τον 
εθνικό κορμό και προπάντων είχε δεχθεί από τους Τούρκους τη βία, την τρομοκρατία και τις ανελέητες 
σφαγές της 9ης Ιουλίου του 1821. Πολλοί κληρικοί και πρόκριτοι σφαγιάστηκαν. Μέσα σ’ αυτό το O

τρομοκρατικό κλίμα που επικρατούσε τότε στην Κύπρο πολλοί Κύπριοι, γενναίοι αγωνιστές, εγκατέλειπαν την 
Κύπρο, για να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα, τον οποίο καταδίκασαν εκ των προτέρων οι ισχυροί της γης, αλλά 
οι ίδιοι πίστευαν ότι θα δημιουργούσαν το ελεύθερο ελληνικό κράτος, το οποίο ασφαλώς θα περιλάμβανε και την 
Κύπρο. 
Ο αριθμός των Κυπρίων αγωνιστών που έσπευσαν στην 
επαναστατημένη Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Από τα 
διάφορα έγγραφα ή πηγές που σώζονται, μαρτυρείται η 
επώνυμη συμμετοχή 500 περίπου Κυπρίων, ενώ γίνεται 
επίσης αναφορά σε ομάδες Κυπρίων που έδρασαν κάτω 
από διάφορους αρχηγούς ή αυτόνομα. Χαρακτηριστική 
είναι η σημαία ομάδας Κυπρίων που σώζεται στο 
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Αθήνας πάνω στην 
οποία αναγράφεται με ανορθογραφίες «Σημαία Ελληνική 
Πάτρης Κύπρου». 
Από τις πλέον αποδεδειγμένες μορφές προσφοράς 
στον ελληνισμό υπήρξε ο Ιωάννης Σταυριανός, ένας 
ήρωας από τη Λόφου της επαρχίας Λεμεσού, ο οποίος 
μάλιστα είναι ο μοναδικός Κύπριος αγωνιστής που 
άφησε απομνημονεύματα. Συγκεκριμένα ήταν ένα 

χάρτινο βιβλίο, φθαρμένο και ξεθωριασμένο από τον 
χρόνο και αποτελείται από 93 φύλλα μοιρασμένα σε 
πέντε τετράδια. Όλα ήταν συραμμένα, χωρίς εξώφυλλο. 
Σήμερα το χειρόγραφο έχει συντηρηθεί από ειδικούς, για 
να αντέξει στον χρόνο.  
Ο Ιωάννης Σταυριανός ήταν ευκατάστατος έμπορος 
από τη Λόφου της επαρχίας Λεμεσού. Γεννημένος το 
1804 έμαθε τα πρώτα γράμματα στη γενέτειρά του και 
στη συνέχεια ως ιδιοκτήτης εμπορικού πλοίου ανέπτυξε 
πλούσια εμπορική δραστηριότητα με την Αίγυπτο. 
Παραμονές της ελληνικής επανάστασης μυήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια στη Φιλική Εταιρεία. Με την έναρξη του 
αγώνα του 1821 στην Πελοπόννησο, έπλευσε στην 
Ελλάδα επικεφαλής ομάδας Κυπρίων Αγωνιστών, 
την οποία χρηματοδότησε ο ίδιος. Το 1825, επειδή 

Ιωάννης Σταυρινού Σταυριανός
Ένας Κύπριος από τη Λόφου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

1821 - 2021
200 χρόνια από την κήρυξη τού 

απελευθερωτικού Αγώνα
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εξαντλήθηκαν τα οικονομικά του, κατατάχτηκε μαζί με 
τους συντρόφους του στο στρατόπεδο του τακτικού 
στρατού, που είχε ιδρύσει ο Φαβιέρος στην Αττική. Η 
σημαντική για την εποχή μόρφωσή του συνέτεινε στην 
ανέλιξή του από υπαξιωματικό σε αξιωματικό. Έλαβε 
μέρος σ’ όλες τις μάχες που έγιναν γύρω από την Αθήνα 
του 1826-27 με αρχηγό τον Καραϊσκάκη. Συνελήφθη 
αιχμάλωτος κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και 
τον διέσωσε από την εκτέλεση ο αρχηγός της έφιππης 
σωματοφυλακής του Κιουταχή Χουσέιν Ντούλλας, 
που άγνωστο πότε τον άφησε ελεύθερο. Είναι ο μόνος 
κύπριος αγωνιστής που μας άφησε απομνημονεύματα 
με τον Τίτλο «Πραγματεία των περιπετειών του βίου μου 
και συλλογή διαφόρων αντικειμένων αγνώστων έτι εν 
τη ελληνική ιστορία». Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι 
κρύβει μέσα του μια φιλοδοξία αλλά και μια προσδοκία 
πέραν από τη συμμετοχή του και τη δράση του στην 
Ελληνική Επανάσταση. Ευελπιστεί να φέρει στο φως 
άγνωστες πλευρές και να καταθέσει και ο ίδιος τη δική 
του εμπειρία για τα όσα έζησε και είδε.  Παρόλο τον 
φιλόδοξο τίτλο της η πραγματεία δεν είναι ένα συνολικό 
αυτοβιογράφημα. Ουσιαστικά περιορίζεται στην 
περιγραφή των μαχών των Αθηνών το 1826 και 1827 και 
της πολιορκίας της Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι γράφτηκε, 
για να αναιρέσει όσα εσφαλμένα αναφέρονταν για τις 
συγκρούσεις της περιόδου, και κυρίως, για να καταδείξει 
ότι ο Καραϊσκάκης δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της 
μάχης του Ανάλατου, παραθέτοντας έξι σημαντικούς 
λόγους για να αποδείξει ότι ο θάνατος του Καραϊσκάκη 
ήταν εγκληματική ενέργεια. 
Μετά την απελευθέρωση εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 
παντρεύτηκε τη Χιώτισσα Ελέγκω Καλγάκη και απέκτησε 

οχτώ παιδιά. Σταδιοδρόμησε με μεγάλη επιτυχία στις 
τάξεις της Ελληνικής Χωροφυλακής. Το 1839 προβιβάζεται 
από ενωμοτάρχη 1ης κλάσεως χωροφυλακής σε 
υπομοίραρχο 3ης κλάσεως. Το 1844 προάγεται πάλι και 
το 1859 ως αντιμοίραρχος μετατίθεται στην Καλαμάτα. 
Ανήκε στη φιλελεύθερη αντιοθωνική παράταξη και το 
1862 υπηρετώντας στην Αργολίδα πρωτοστάτησε στη 
Ναυπλιακή Επανάσταση, που υπήρξε η απαρχή της 
έξωσης του Όθωνα. Η συμμετοχή του Σταυριανού στη 
Ναυπλιακή Επανάσταση είχε σαν αποτέλεσμα να 
τεθεί σε αργία «δι’ ασυμβίβαστον προς το επάγγελμα 
του αξιωματικού διαγωγήν» μαζί με άλλους δεκαεπτά 
πρωτεργάτες του κινήματος. Με το ίδιο διάταγμα 
ορίστηκε η Αίγινα ως τόπος διαμονής. Λίγο αργότερα 
συνταξιοδοτήθηκε και επιδόθηκε με επιτυχία στο 
εμπόριο. Πέθανε σε ηλικία 83 ετών στις 2 Μαρτίου 1887 
και τάφηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 
Από το 1998, την αυλή του Δημοτικού Σχολείου Λόφου 
κοσμεί η προτομή του ήρωα Ιωάννη Σταυριανού και 
θυμίζει σε μας τους νεότερους ότι η ιστορική μνήμη θα 
πρέπει να αποτελεί κομμάτι της ζωής μας, γιατί το έθνος 
που ξεχνά την ιστορία του και τους ήρωές του διαπράττει 
μεγάλη ύβρη, είναι ουσιαστικά ένα έθνος χωρίς 
παρελθόν μα πολύ περισσότερο χωρίς προοπτική και 
μέλλον. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του 
Συνδέσμου Αποδήμων Λόφου και της ειδικής επιτροπής 
πρωτοβουλίας που συστάθηκε, έγινε ανακομιδή των 
λειψάνων του ήρωα από την Αθήνα στη γενέτειρά του 
Λόφου. Στο οστεοφυλάκιο φυλάσσονται λίγα από τα 
κόκαλα του ήρωα και λίγο χώμα. Κύριο χαρακτηριστικό 
του μνημείου είναι η πέτρα, για να δένει με το περιβάλλον 
και σε μικρογραφία το αέτωμα του Δημοτικού Σχολείου, 
που είναι φτιαγμένο από μάρμαρο.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο οπλισμός των                 αγωνιστών του 1821

Του Α/Αστ.2528 Ματθαίου Σιαμπτάνη
Υπεύθυνου Μουσείου Αστυνομίας

1821 - 2021
200 χρόνια από την κήρυξη τού 

απελευθερωτικού Αγώνα

οπλισμός των αγωνιστών του 1821 αποτελείτο κυρίως από το “ένδοξο καριοφίλι”, την τιμημένη σπάθα και 
το γνωστό “γιαταγάνι”. Οπλισμός πεπαλαιωμένος ακόμη και για την εποχή του που όμως κατάφερε να 
μείνει στην ιστορία. Ο συγκεκριμένος οπλισμός απαιτούσε σωματική δύναμη και γρήγορα αντανακλαστικά O

για να μπορέσει ο χειριστής να επιτύχει τον σκοπό του. 

Σημειώνεται ότι, αμέσως μετά την κήρυξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, οι ελληνικές κοινότητες και τα φιλελληνικά 
σωματεία του εξωτερικού, συνεισέφεραν όχι μόνο σε είδη 
πρώτης ανάγκης, προσωπικό και χρήματα, αλλά και σε 
οπλισμό και πολεμοφόδια. Οι αγωνιστές έδιναν επίσης 
και ονόματα στον οπλισμό τους, όπως Nταλιάνι, Λαζαρίνα, 
Σισανές, κάτι που μαρτυρά την ιδιαίτερη σχέση που κατόχου 
και όπλου. 

Ο δεσμός του κατόχου με τον οπλισμό του αλλά και 
η οικονομική του κατάσταση φανερώνονται από τον 

τρόπο με τον οποίο διακοσμείται ο οπλισμός. 
Χάλυβας, χαλκός, χρυσός, φίλντισι, ασήμι, πολύτιμες 
πέτρες, δέρμα, ακόμη και μαργαριτάρια και κοράλλια 

ήταν τα διακοσμητικά υλικά σε λαβές τουφεκιών, 
γιαταγανιών και σπαθιών.

Εργαστήρια για την κατασκευή των όπλων υπήρχαν σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα όμως στην Ήπειρο 
και τα Άγραφα. Επίσης, στη Δημητσάνα, την Aρκαδία και 
το Mαυρίλο στη Φθιώτιδα κατασκευάζονταν πυρομαχικά. 
Αργότερα οι Φιλέλληνες και ο οργανωμένος τακτικός στρατός 
προμήθευσαν τους αγωνιστές με σύγχρονα ευρωπαϊκά όπλα, 
Γαλλικής, Βελγικής, Ιταλικής και Ρωσικής προέλευσης.

Τα βασικά όπλα και η εξάρτηση των Ελλήνων αγωνιστών 
είναι αυτά που παρατίθενται στην παρακάτω εικόνα. Το 
κάθε ένα από αυτά, αποτελούσε σημαντικό εφόδιο για τον 
υπερ πάντων αγώνα για την ελευθερία. Παρακάτω μπορείτε 
να διαβάσετε ποια είναι τα σημαντικότερα όπλα και ποιά η 
χρησιμότητά τους.
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Καρυοφύλλι – καριοφίλι
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μακρύκαννο εμπροσθογεμές τυφέκιο 
με λεία κάννη, ο αρχικός σχεδιασμός του οποίου έγινε τον  16ο 
αιώνα και εξελίχθηκε ως τα τέλη του 18ου αιώνα. Αρχικά η 
πυροδότηση γινόταν με φυτίλι, αλλά με την πάροδο του χρόνου 
αυτό αντικαταστάθηκε από σύστημα πυροδότησης με πυριτόλιθο 
(τσακμακόπετρα). Έως το 1820 περίπου, η εκπυρσοκρότησή τους επιτυγχανόταν με τη χρήση του μηχανισμού αυτού, που ήταν 
μία ισπανική επινόηση. Ο πυριτόλιθος προκαλούσε σπινθήρα κατά την κρούση της σφύρας (κόκκορα ή λύκου) στον άκμονα 
(κάλυμμα σκάφης) του όπλου, ο οποίος άναβε την πυρίτιδα.

Ο Οθωμανικός Σισανές
Ο οθωμανικός σισανές ήταν ένα εμπροσθογεμές τυφέκιο του 
18ου και 19ου αιώνα με μακριά ή βραχεία ραβδωτή κάννη. Η λέξη 
“σισανές” αποτελεί παράφραση της περσικής λέξης “σεσχανέ” 

Το Τρομπόνι
Οι στεριανοί αγωνιστές του 1821 χρησιμοποιούσαν οπλισμό 
ανατολικής κυρίως προελεύσεως (οθωμανικό, αραβικό, περσικό). 
Αντίθετα, οι ναυτικοί της Επανάστασης είχαν στην κατοχή 
τους και χρησιμοποιούσαν, κατά κόρον οπλισμό ευρωπαϊκής 
προελεύσεως από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Το 
τρομπόνι ήταν ένα κατ’ εξοχήν ναυτικό όπλο. Ήταν ένα σχετικά κοντόκανο τυφέκιο με φαρδιά κάννη μεγάλου διαμετρήματος και 
με μηχανισμό πυροδότησης από πυριτόλιθο. Η διαφορά του με τα χερσαία τυφέκια ήταν ότι ο σκοπός του δεν ήταν μια ακριβής 
βολή, αλλά μάλλον να επιτρέπει γρήγορες βολές χωρίς ακριβή σκόπευση σε κοντινές αποστάσεις. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε 
να έχει ανοικτή κάννη και να βάλλει πολλά σφαιρίδια μολύβδου (σκάγια ή βόλια). Έτσι με μία βολή διασκορπίζονταν τα σκάγια 
πετυχαίνοντας τον στόχο τους. 

Η πάλα ή σπάθα – σπάθη
Ήταν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του οπλισμού των αγωνιστών 
του 1821. Ουσιαστικά αποτελούσε την κυρτή ανατολικού τύπου 
σπάθη, την οποία αναρτούσαν με μεταξωτά κυλινδρικά κορδόνια 

Γιαταγάνι
Είναι ένα είδος μεγάλης μαχαίρας, χωρίς φυλακτήρα στη λαβή, 
τουρκικής προέλευσης.  Η λεπίδα του γιαταγανιού σχηματίζει 
κοίλη καμπύλη στο μέσο και κυρτή στην αιχμή. Η χρήση του 
γενικεύτηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και αποτέλεσε απαραίτητο μέρος του οπλισμού των Ελλήνων αγωνιστών.

που σημαίνει εξάγωνο. Ο όρος αυτός προήλθε από το αρχικό σχήμα της διατομής της κάννης του τυφεκίου που αρχικά ήταν 
εξάγωνη. Εξάγωνη διατομή είχαν συνήθως και τα περισσότερα κοντάκια των τυφεκίων αυτού του τύπου. Κατά την πορεία 
του χρόνου, η διατομή της κάννης εξελίχθηκε σε κυκλική, αλλά παρέμεινε η παραδοσιακή ονομασία του. Η πυροδότηση του 
τυφεκίου γινόταν με πυριτόλιθο (τσακμακόπετρα), κάτι που αποτελούσε κοινό χαρακτηριστικό των περισσοτέρων τυφεκίων του 
18ου κυρίως αιώνα.

Η Πιστόλα
Οι πιστόλες ήταν βραχύκανα, λειόκανα όπλα με μηχανισμό 
πυρόλιθου και ανάλογα με την προέλευσή τους, διακρίνονται σε 
ευρωπαϊκές, ανατολίτικες ή αρβανίτικες. Τις τοποθετούσαν στη 
ζώνη, “σελάχι”, του πολεμιστή σε διαμορφωμένες θήκες. Υπήρχε 
μεγάλη ποικιλία στο σχεδιασμό της λαβής και στο στολισμό. Η 
χρήση τους προοριζόταν για τη στιγμή που ο αντίπαλος πλησίαζε 

*Το συγκεκριμένο όπλο βρίσκεται
στο Μουσείο Αστυνομίας

*Το συγκεκριμένο όπλο βρίσκεται
στο Μουσείο Αστυνομίας

αρκετά, ώστε να μην απαιτείται ιδιαίτερη σκόπευση για την επιτυχή βολή εναντίον του.

από τον ώμο τους ή σπανιότερα την αναρτούσαν με δύο λεπτά λουριά σε μία επίσης λεπτή δερμάτινη ζώνη την οποία φορούσαν 
στην μέση τους.

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Πληροφορίες:
http://25-mar-1821.blogspot.com/, https://www.thetoc.gr/
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Η τρισδιάστατη εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο
«Όταν ο θύτης βρίσκει το θύμα του στο διαδίκτυο…» 

Της Λοχ. 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων 

Σχέσεων & Κοινωνικής Ευθύνης 

νωριμίες με αγνώστους και παραπληροφόρηση, 
σκοτεινές υποθέσεις, οργανωμένο έγκλημα, 
παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση, ψηφιακές Γ

απάτες, διαφθορά, τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτοκτονίες, 
δολοφονίες -  είναι μερικά από τα πιο σοβαρά εγκλήματα 
που μπορεί να διαπραχθούν μέσω διαδικτύου, με τον 
δράστη, τις περισσσότερες φορές, να είναι άγνωστος 
προς τα θύματα. 
Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου τα τελευταία 
χρόνια, ιδιαίτερα από νεαρούς και ανήλικους, με την 
παράλληλη αύξηση του κυβερνοεγκλήματος, κινητοποίησε 
πλέον όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών προς 
την κατεύθυνση της πρόληψης και καταπολέμησης του 
φαινομένου.  
Η τρισδιάστατη εγκληματικότητα έχει επιφέρει πάμπολλες 
προκλήσεις για την Αστυνομία, τόσο όσον αφορά στο 
χειρισμό και την εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων που 
τελούνται στο διαδίκτυο, όσο και για την αναγκαιότητα 
δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου προστασίας των 
θυμάτων, κυρίως των ανηλίκων. 
Στην ψηφιακή εποχή το έγκλημα αλλάζει και μεταβάλλεται 
συνεχώς, ενώ για την αντιμετώπισή του χρειάζονται 
εξειδικευμένες γνώσεις. Άτομα και εταιρείες μπορούν 
εύκολα να αποτελέσουν ευπρόσβλητους στόχους, ενώ 
τα κέρδη που επιφέρουν οι αξιόποινες αυτές πράξεις, 
είναι πολύ μεγάλα. Οι συνέπειες του κυβερνοεγκλήματος 
είναι ζημιογόνες, τόσο για την οικονομία, όσο και για τη 
δημόσια ασφάλεια. 

Οι εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο κατορθώνουν να 
προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται και να επωφελούνται από τις ανησυχίες 
και τους φόβους των θυμάτων τους, αλλά και την αδυναμία 
των διωκτικών αρχών να τους εντοπίσουν. Ελίσσονται 
με απίστευτους ρυθμούς και έχουν στη διάθεσή τους 
πολλά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούν για να καλυφθούν, 
με αποτέλεσμα, πολλές φορές  να είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν και να συλληφθούν, παρά τις εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται και τους πόρους που 
διατίθενται για την πάταξη του κυβερνοεγκλήματος. 
Οι δράστες με τη χρήση ενός υπολογιστή, ταμπλέτας ή 
κινητού, από την πολυθρόνα του σπιτιού τους έχουν τη 
δυνατότητα να εντοπίζουν με ευκολία τα πιθανά τους 
θύματα. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, κρύβονται 
πίσω από την ανωνυμία που παρέχει η οθόνη και 
πετυχαίνουν να γίνονται τόσο πειστικοί και πιστευτοί, 
με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τα υποψήφια θύματά 
τους
Η πρόληψη και η καταπολέμηση αυτού τους είδους της 
εγκληματικότητας, είναι αρκετά εώς πολύ δύσκολη. Η 
έξυπνη κάλυψη των ψηφιακών ιχνών από τους δράστες, 
οι οποίοι συνήθως κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες 
και γνώσεις, καθώς επίσης και τα τρωτά σημεία των 
συστημάτων πληροφορικής και του διαδικτύου, κάνει το 
έργο των διωκτικών αρχών ακόμα πιο δύσκολο. 
Παρόλο ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες και 

ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο:
1.  Είναι έγκλημα «χωρίς πατρίδα». 
2. Είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο δευτε- 
ρολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται 
ούτε το ίδιο το θύμα.
3. Η αστυνομική διερεύνησή του είναι πολύπλοκη 
και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την 
διερεύνησή του.
4. Ο «εγκληματίας του κυβερνοχώρου» διαφέρει από 
τον «κοινό εγκληματία». Ο δράστης συνήθως διαθέτει 
γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τεχνική, 
επιδεξιότητα.
5. Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς τη μετακίνηση του 
δράστη, ο οποίος ενεργεί από το γραφείο ή το σπίτι 
του, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του και το 
διαδίκτυο.
6. Η καταγραφή της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα διότι πολύ λίγες περιπτώσεις 
εγκλημάτων του κυβερνοχώρου καταγγέλλονται. 
Αυτό γίνεται πολλές φορές, λανθασμένα, για να μην 
αμφισβητείται η αξιοπιστία των παθούντων, οι οποίοι 
ως επί το πλείστο είναι εταιρείες.
6. Οι «εγκληματίες του κυβερνοχώρου» σχεδόν πάντα 
δεν εμφανίζονται με την πραγματική τους ταυτότητα, 
αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) με 
ψευδή στοιχεία, χρησιμοποιούν λογαριασμούς σε 
διάφορους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, οι 
οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
7. Πολλές φορές παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα 
με ιδιαιτερότητες, όπως οι παιδόφιλοι (child 
pornography) να επικοινωνούν άμεσα σε πραγματικό 
χρόνο, χωρίς μετακίνηση, με υποψήφια θύματα, μέσα 
από ομάδες συζητήσεως (News groups) ή μέσα σε 
chat rooms.

διενεργούνται πολλές εκστρατείες, ώστε το κοινό να είναι 
υποψιασμένο, εντούτοις το κυβερνοέγκλημα αυξάνεται 
ολοένα με ταχύτερους ρυθμούς. Οι ψηφιακοί δράστες 
βρίσκουν ολοένα και νέους τρόπους, για να εντοπίζουν τη 
λεία τους. 
Μέσω του διαδικτύου, οι διαδικτυακοί εγκληματίες 
μπορούν να προβούν σε ηλεκτρονικές απάτες και να 
πείσουν τα θύματά τους, να τους αποστείλουν χρηματικά 
ποσά, όπως για παράδειγμα για αγορά αντικειμένων, 
όπως αυτοκίνητα. Μπορούν επίσης, να εξασφαλίσουν τους 
προσωπικούς κωδικούς ή τους κωδικούς των τραπεζικών 
τους λογαριασμών, να εισέλθουν στις τραπεζικές 
συναλλαγές του θύματος και να αποσπάσουν χρήματα 
(phishing/ψάρεμα κωδικών), να διακινήσουν ναρκωτικά 

και υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, να 
ωθήσουν ένα πρόσωπο να θέσει τέρμα στη ζωή του ή να 
σκοτώσει κάποιον άλλο. Πρόσφατα τρανά παραδείγματα 
αποτελούν ο προσηλυτισμός, μέσω του διαδικτύου και 
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  νεαρών προσώπων 
από διάφορες χώρες, οι οποίοι ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό μετά από εντολές αγνώστων (τρομοκρατικών 
οργανώσεων), για να προβούν σε μαζικές εκτελέσεις και 
άλλες παράνομες πράξεις. 
Το διαδίκτυο έχει γίνει τρόπος ζωής. Ειδικά σήμερα 
(λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού), σχεδόν όλες οι 
εργασίες διεκπαιρώνονται μέσω του διαδικτύου. Ακόμα 
και η διασκέδαση, γίνεται διαδικτυακά. Ωστόσο, πολλές 
φορές δημιουργούνται λανθασμένα πρότυπα, όπως για 
παράδειγμα ένα απλό ηλεκτρονικό παιγνίδι, το οποίο 
φαίνεται αθώο μπορεί να στοιχήσει ακόμα και τη ζωή 
κάποιου με τη λανθασμένη ή την υπερβολική χρήση 
και τον μιμητισμό. Τα διαδικτυακά βιντεοπαιγνίδια, 
τα οποία είναι δωρεάν και στα οποία μπορεί να έχει 
πρόσβαση ο οποιοσδήποτε, μπορεί να αποβούν πολύ 
επικίνδυνα, ειδικά για τους νεαρούς χρήστες και τα 
παιδιά. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μπορεί να 
δημιουργήσουν εμμονές στους παίχτες, οι οποίοι υπάρχει 
κίνδυνος να αρχίσουν να μιμούνται τη ζωή και τη δράση 
των ηρώων. Πολλές φορές τα παιγνίδια αυτά καλούν τον 
χρήστη να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες που τον 
οδηγούν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. 
Η τρισδιάστατη εγκληματικότητα έχει πολλά πλοκάμια, 
και πάρα πολύ δύσκολα καταπολεμείται Για τον λόγο 
αυτό επαφίεται στον καθένα ξεχωριστά να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό φάσμα 
για την ανταλλαγή δεδομένων, και να είναι υποψιασμένος 
όταν συνδιαλέγεται ηλεκτρονικά.

Στην Κύπρο αρμόδια διωκτική αρχή είναι ο 
Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το 
Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων 
που ανήκει στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας και έχει 
αρμοδιότητα στους εξής βασικούς τομείς:
• Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν στην κατοχή 
και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού 
μέσω διαδικτύου (content related crime)
• Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν ηλεκτρονικές 
επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικής και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (cyber attacks)
• Διερεύνηση αδικημάτων που διευκολύνονται με 
τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου 
(όπως πλαστογραφία δεδομένων Η/Υ, πρόθεση 
αυτοκτονίας, ξενοφοβία, sexting, sextortion κ.ά)
• Εκτέλεση Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής (για 
αδικήματα που διερευνώνται από τον Κλάδο)
• Τομέας πρόληψης
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υνεχίζοντας τη μελέτη μας σχετικά με την Αστυνόμευση στην Κύπρο και αφού στο προηγούμενο μέρος 
αναφερθήκαμε στην Κυπροκλασική εποχή (475-325 π.χ), την Ρωμαϊκή περίοδο (58 π.Χ. – 330 μ.Χ) και τη 
Βυζαντινή περίοδο (330 μ.Χ. - 1192 μ.Χ.) στο παρόν τεύχος θα αναφερθούμε στην περίοδο της Φραγκοκρατίας 

(1192 μ.Χ.– 1489 μ.Χ.) και Ενετοκρατίας (1489 μ.Χ.-1571) μ.Χ..  

  Φραγκοκρατία (1192 – 1489)

Οι πληροφορίες σχετικά με την αστυνόμευση κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας είναι ελλιπείς, ωστόσο με τα λίγα 
αποδεικτικά στοιχεία που βρήκαμε σε διάφορα συγγράμματα για την συγκεκριμένη περίοδο μπορούμε να εξαγάγουμε 
κάποια ασφαλή συμπεράσματα.  Ο διοικητικός χαρακτήρας του κράτους επί Φραγκοκρατίας στηρίχθηκε στο φεουδαρχικό 
σύστημα (Σπυριδάκις, 1972), με νομοθετικό πρότυπο αντίστοιχο των Ασσίζων της Ιερουσαλήμ (Μαχαιράς, 1995) όμως 
παράλληλα με τις Ασσίζες λειτουργούσαν και νόμοι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτόχθονων χριστιανών του νησιού. Την 
εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία ασκούσε η Υψηλή Αυλή ή Άνω Βουλή, της οποίας προήδρευε ο βασιλιάς 
(Ιορδάνους, Αλεξάνδρου, 2006). Παράλληλα με την Υψηλή Αυλή, λειτουργούσε και η Χαμηλή Αυλή της Βουργεσίας, της 
οποίας πρόεδρος ήταν ο Βισκούντης της Λευκωσίας. 
Η Χαμηλή Αυλή ασχολείτο με θέματα πολιτικής και ποινικής φύσεως που αφορούσαν τους αστούς ή τους αστούς και άλλες 
τάξεις του πληθυσμού (Αριστείδου, 2003).  Υπήρχε ωστόσο αστυνομικό σώμα, πιθανώς οργανωμένο σύμφωνα με τα 
δυτικά πρότυπα της εποχής του οποίου ηγείτο και αυτού ο Βισκούντης ο οποίος ήταν λίζιος ιππότης, διορισμένος από τον 
βασιλιά. Ο Βισκούντης  πέραν από Αρχηγός της Αστυνομίας ήταν και φοροεισπράκτορας. Υπό τις διαταγές του βρισκόταν 
ο Μουκτασίπης, υπεύθυνος για την τήρηση και επίβλεψη της τάξης μέσα στην πόλη (polignosi, 2020) και αναπληρούσε 
τον Βισκούντη, όπου και όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Πέραν των πιο πάνω, ο Αιμιλιανίδης (1966) αναφέρει ότι 
τη διοίκηση των πόλεων είχαν αναλάβει υποκόμητες ενώ αστυνομικά καθήκοντα ανατέθηκαν στους «μπάϊλους και τους 
πολιτοφύλακες που εκτελούσαν χρέη ενόρκων».
Μαρτυρία σχετικά με το θέμα μας, έχει αφήσει και ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός (1902), ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι 
ο Βισκούντης ήταν αξιωματούχος που διοριζόταν στο αξίωμά του με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ονομαζόνταν 
«αφέντης της νύκτας» καθότι μπορούσε να συλλάβει οποιοδήποτε κυκλοφορούσε κατά τις νυκτερινές ώρες (Ιορδάνους, 
Αλεξάνδρου, 2006). Η εξουσία του όμως απέκλειε τους ευγενείς και περιοριζόταν στους απλούς πολίτες, ενώ η δικαιοδοσία 
του εκτεινόταν εννέα μίλια εκτός και γύρω της Λευκωσίας και μπορούσε να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή εκτός της θανατικής 
καταδίκης. 

Η Αστυνόμευση στην Κύπρο Μέρος Β’

Σ

Του Α/Αστ.2528 Ματθαίου Σιαμπτάνη
Υπεύθυνου Μουσείου Αστυνομίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το μικρό κάστρο, που είναι κτισμένο 
πάνω στον αρχαίο κυματοθραύστη 
στη δυτική πλευρά του λιμανιού 
της Νέας Πάφου, αποτελούσε κατά 
το παρελθόν μέρος του παράκτιου 
αμυντικού συστήματος της Κύπρου. 
Πρόκειται στην ουσία για έναν 
φράγκικο πύργο μέσα σε ένα 
περίβλημα της ενετικής περιόδου.
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Η Κύπρος άλλαξε χέρια το 1489 και από τους Φράγκους κατέληξε στους Βενετούς, οι οποίοι για αιώνες ήθελαν να έχουν υπό 
τον έλεγχο τους Κύπριους και Ενετούς εμπόρους που εργάζονταν στο νησί από το 1000 μ.Χ. Η Βενετσιάνικη επιθυμία για 
κατάκτηση της Κύπρου ήταν πρωτίστως το κέρδος και κατ’ επέκταση να έχουν μια στρατιωτική βάση. Το 1468 ο Ιάκωβος 
Β΄ της Κύπρου του οίκου των Λουζινιάν έγινε βασιλιάς της Κύπρου και επέλεξε την Αικατερίνη Κορνάρο (γεννημένη στη 
Βενετία από την ευγενή οικογένεια των «Κορνάρο») ως σύζυγο και βασίλισσα της Κύπρου. Η επιλογή του βασιλιά ήταν 
εξαιρετικά ευχάριστη για τη Δημοκρατία της Βενετίας, καθώς θα μπορούσε πλέον να εξασφαλίσει τα εμπορικά δικαιώματα 
και άλλα προνόμια της Βενετίας στην Κύπρο. Παντρεύτηκαν στη Βενετία στις 30 Ιουλίου 1468 με πληρεξούσιο, αφού 
η Αικατερίνη ήταν μόλις 14 ετών. Ο Ιάκωβος πέθανε λίγο καιρό μετά τον γάμο του λόγω μιας ξαφνικής ασθένειας και 
σύμφωνα με τη θέλησή του, η Αικατερίνη, η οποία τότε ήταν έγκυος, εκτελούσε χρέη αντιβασιλέα. Έγινε μονάρχης όταν ο 
νεαρός γιος τους Τζέιμς πέθανε από ελονοσία τον Αύγουστο του 1474 πριν από τα πρώτα του γενέθλια. Το Βασίλειο της 
Κύπρου είχε από καιρό παρακμάσει και υπήρξε φόρου υποτελές κράτος των Αιγύπτιων Μαμελούκων από το 1426. Υπό τη 
διακυβέρνηση της Αικατερίνης, που βασίλεψε την Κύπρο από το 1474 έως το 1489, η νήσος ήταν ελεγχόμενη από Ενετούς 
εμπόρους και στις 14 Μαρτίου 1489 αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να πωλήσει τη διοίκηση της χώρας στη Δημοκρατία 
της Βενετίας. (Williams, 1999).
Με την κατάκτηση της Κύπρου από τους Ενετούς διατηρήθηκαν τα αξιώματα του Βισκούντη και του Μουκτασίτη (Αριστείδου, 
2003). Αναφορικά με την ύπαρξη Αστυνομίας κατά την περίοδο αυτή, κάνει λόγο ο Huen σύμφωνα με τον Μαχλουζαρίδη 
(1973). Ο Huen ήταν περιηγητής που επισκέφθηκε την Κύπρο κατά το τέλος της Φραγκοκρατίας το 1488 και αναφέρθηκε 
στις συνθήκες διαβίωσης των μελών του Αστυνομικού σώματος που άγγιζαν τα όρια της αθλιότητας. Σύμφωνα με τα 
γραφόμενα του Huen που εντοπίστηκαν στο βιβλίο Excerpta Cyprus, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι την ευθύνη της 
αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας είχαν ο στρατός, που αποτελείτο από το πεζικό, το ιππικό και τους 
χωροφύλακες. Σημειώνεται ότι, το ιππικό αποτελείτο από στρατιώτες και τουρκόπουλλους. Σύμφωνα με τον Γιαγκουλλή  
(2000) η λέξη Τουρκόπουλλος προέρχεται από τη Γαλλική λέξη turcopolier που σημαίνει υπαστυνόμος, όμως στην 
Κύπρο σήμαινε αγροφύλακας, ενώ σε μια άλλη εκδοχή η λέξη προέρχεται από την περίοδο των Σταυροφοριών, όπου οι  
turcopoles (επίσης “turcoples” ή “turcopoli” από το ελληνικό τουρκόπουλοι, που κυριολεκτικά σημαίνει «γιοι των Τούρκων»)
στρατολογήθηκαν τοπικά τοποθετημένοι ως τοξότες ή ελαφρύ ιππικό που χρησιμοποιούσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 
οι περιοχές που καταλήφθηκαν ή διοικούνταν από Σταυροφόρους. Ο τίτλος αυτός δόθηκε σε ανώτερο αξιωματούχο των 
Ναϊτών Ιπποτών και στο Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ (Porter, 2013).
Μετά την κατάληψη της Ρόδου από τους Τούρκους το 1522, η Κύπρος είναι το μοναδικό χριστιανικό προπύργιο στην 
Ανατολή. Οι Βενετοί συνειδητοποίησαν γρήγορα την άμεση τουρκική απειλή και άρχισαν να ενδιαφέρονται για την άμυνα 
του νησιού, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την οχύρωση των πόλεων της Λευκωσίας και της Αμμοχώστου. Με βάση τις 
εισηγήσεις των αρχιτεκτόνων που ήρθαν από τη Βενετία γι’ αυτόν το σκοπό, κτίστηκαν τα νέα τείχη της Λευκωσίας, ενώ 
παράλληλα ενισχύθηκαν και τα τείχη της Αμμοχώστου.
Η τουρκική απειλή για την Κύπρο ήταν, βεβαίως, συνεχής καθόλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, όμως οι Τούρκοι ανέβαλλαν 
την κατάκτηση του νησιού για τους δικούς τους λόγους. Οι Βενετοί ανέπτυσσαν έντονη διπλωματική δραστηριότητα και 
φέρονταν ως σύμμαχοί τους, ενώ τα βασικά οικονομικά συμφέροντα των Τούρκων εξασφαλίζονταν με τη διατήρηση καλών 
σχέσεων με τη Βενετία.

Ενετοκρατία (1489-1571)

Το Κάστρο της Αμμόχωστου ή Πύργος 
του Οθέλου. Είναι άγνωστο πότε 
χτίστηκε για πρώτη φορά, στη Βυζαντινή 
εποχή υπήρχε ένας πύργος που στα 
χρόνια των Λουζινιανών ηγεμόνων 
επεκτάθηκε για να φτάσει στη σημερινή 
μορφή του από τους Ενετούς.
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Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων 
και των σκληρών «λόκνταουν», δημιούργησαν πολλές πεποιθήσεις, απόψεις και αστικούς μύθους. Τα 
στατιστικά στοιχεία όμως του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια, Εγκλημάτων κατά των 

Βία στην οικογένεια και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 
στην εποχή του λόκνταουν

Τ

του Δρ. Λάμπρου Γ. Καούλλα
Αστυνομικές Σπουδές, Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Παιδιών, Νεανικής Παραβατικότητας & Καταπολέμησης Διακρίσεων (ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ), δίνουν μια διαφορετική εικόνα. 

Αστυφύλακες-Άγγελοι
Το Γραφείο λειτουργεί αθόρυβα, αποφεύγει το δημόσιο 
σχολιασμό συγκεκριμένων υποθέσεων για να προσφέρει 
τη μέγιστη δυνατή προστασία σε θύματα και ευάλωτα 
πρόσωπα. Υπάρχουν άνθρωποι που υπέστησαν βία 
ή σεξουαλική κακοποίηση πριν από δεκαετίες και δεν 
μπόρεσαν ποτέ να το ξεπεράσουν. Όπως διαπιστώνεται, 
τα στελέχη του Γραφείου και οι ανακριτές έχουν «γερό 
στομάχι», αφού έρχονται επί καθημερινής βάσεως 
αντιμέτωποι με περιστατικά των οποίων οι λεπτομέρειες 
συγκλονίζουν και απομυθοποιούν πρόσωπα, καταστάσεις 
και αντιλήψεις που έχουμε για το τι συμβαίνει στην αθέατη, 
σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας μας και τις αποκρουστικές 
πράξεις «καθωσπρέπει» και «υπεράνω υποψίας» 
πλούσιων και φτωχών ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας.
Το Γραφείο, που στεγάζεται στο «αστυνομικό χωριό» δίπλα 
στο Αρχηγείο Αστυνομίας, επιλαμβάνεται των ζητημάτων που 
αφορούν στην αντιμετώπιση, πρόληψη και καταπολέμηση 
της βίας στην οικογένεια και της κακοποίησης ανηλίκων. 
Στα κυριότερα καθήκοντα που επιτελεί περιλαμβάνεται η 
παρακολούθηση υποθέσεων και περιστατικών βίας στην 
οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλλονται 
στην Αστυνομία σε παγκύπρια κλίμακα.

Κάτω από το τετραμελές ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ υπάγονται τρεις 
υπηρεσίες: 1) Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων & Ελλειπόντων 
Προσώπων. 2) Το Γραφείο για την Αντιμετώπιση της 
Νεανικής Παραβατικότητας. 3) Το Γραφείο για Θέματα 
Ρατσισμού. Κάθε γραφείο έχει τον δικό του υπεύθυνο και από 
τον Ιανουάριο του 2020 τα τρία γραφεία συντονίζονται και 
εποπτεύονται από την Αστυνόμο Β’ Κυριακή Λαμπριανίδου. 

Όπως εξήγησε η κ. Λαμπριανίδου το Γραφείο εποπτεύει 
τις επαρχίες, κάνει εισηγήσεις και μελετά τους σχετικούς 
ποινικούς φακέλους πριν καταλήξουν στη Νομική Υπηρεσία, 
έχοντας έτσι πλήρη εικόνα. Συνεργάζονται επίσης με όλες 
τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους και είναι υπεύθυνοι 
για θέματα διαφώτισης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης στην 
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για θέματα βίας στην 
οικογένεια, ρατσισμού, νεανικής παραβατικότητας, 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Στο Γραφείο υπάγεται και η εννεαμελής Ειδική Ανακριτική 
Ομάδα Διερεύνησης Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης 
Ανηλίκων & Ελλειπόντων Προσώπων, Υπεύθυνος του 
οποίου είναι ο Υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριηλίδης. Για 
άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης είναι υπεύθυνα 
άλλα κλιμάκια, όπως και τα ΤΑΕ.
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Το ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις αναφορές 
και τις καταγγελίες παγκυπρίως (ανεξαρτήτως αν 
καταλήξουν στο δικαστήριο), ούτως ώστε η Αστυνομία να 
έχει πλήρη εικόνα για το ιστορικό των δραστών, και εκδίδει 
τα σχετικά επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση συγκεκριμένων 
περιστατικών υπάρχει συνεργασία, στο πλαίσιο του Σπιτιού 
του Παιδιού, με κρατικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς, 
όπως το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας, τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας και τις ΜΚΟ. Γίνονται πολυθεματικές συναντήσεις 
για συζήτηση των θεμάτων και το Γραφείο εκπροσωπεί 
την Αστυνομία Κύπρου σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
οπουδήποτε έχει να κάνει με το φάσμα των αρμοδιοτήτων 
του. Υπό την εποπτεία του βρίσκεται επίσης το θέμα των 
Ανήλικων Παραβατών.
Στη Λευκωσία έχει λειτουργήσει τον τελευταίο καιρό και το 
Σπίτι της Γυναίκας, το οποίο βρίσκεται στα πρώιμα στάδιά 
του. Το Γραφείο συνεργάζεται μαζί του και στο παρόν 
στάδιο παραπέμπονται μόνο γυναίκες, θύματα βίας στην 
οικογένεια.
Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του και 
εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες που αφορούν τη 
διερεύνηση υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων. 

Λόκνταουν & στατιστικά ενδοοικογενειακής βίας
Σύμφωνα με τους αριθμούς καταγγελιών ενδοοικογενειακής 
βίας για την περίοδο 2015-2020 του ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ, τα 
περιστατικά αυξήθηκαν εντός του 2020, αλλά η αυξητική 
τάση προϋπήρχε από το 2018-19, καθώς και τους πρώτους 
μήνες του 2020, δηλαδή πριν τα περιοριστικά διατάγματα. 
Οι καταγγελίες που έγιναν για σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων με βάση τη σχετική νομοθεσία για τα τελευταία 4 
χρόνια έχουν ως ακολούθως:
• 2017, 138 καταγγελίες 
• 2018, 167 καταγγελίες
• 2019, 211 καταγγελίες
• 2020, 197 καταγγελίες

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις του lockdown, εκ πρώτης 
όψεως δεν φαίνεται πως οι περιορισμοί ήταν ο καθοριστικός 
παράγοντας που συνέτεινε στην αύξηση των καταγγελιών, 
χωρίς να αποκλείεται βέβαια η συνεισφορά τους. Οι πρώτες 
εκτιμήσεις δείχνουν πως η αύξηση οφείλεται στην αύξηση 
της αυτοπεποίθησης, της πρωτοβουλίας και του θάρρους 
όλο και περισσότερων θυμάτων, αλλά και άλλων μαρτύρων 
που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, να προβούν σε 
καταγγελίες στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την κ. Λαμπριανίδου: «Από τις προκαταρκτικές 
αναλύσεις των δεδομένων που έχουμε κάνει, αλλά βέβαια 
θα χρειαστεί επιπλέον έρευνα, προσέξαμε πως από τον 
Ιανουάριο του 2020 υπήρχε αύξηση στις καταγγελίες, 
πριν από το lockdown. Άλλοι στατιστικοί πίνακές μας, που 
ακόμα δεν είναι δημοσιεύσιμοι, δείχνουν ότι περίπου τα 
στατιστικά και οι μορφές βίας είναι σταθερές, με μάλιστα 
μία ελαφρά μείωση καταγγελιών κατά την περίοδο 
lockdown. Βέβαια, όλοι οι μήνες του 2020 όταν συγκριθούν 
με το 2019 υπάρχει αύξηση, γενικότερα. Όμως, τους μήνες 
του lockdown υπάρχει μια μικρή μείωση, η οποία είναι 
στατιστικά ασήμαντη, είναι μικροί οι αριθμοί. Διότι με αυτά 
που έχουμε δει εμείς αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλους 
τους μήνες του 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες 
άλλων χρόνων βλέπουμε αύξηση. Όμως, αν συγκρίνουμε 
τους μήνες του 2020, θα δούμε ότι στις περιόδους του 
σκληρού λόκνταουν υπήρχε μια ελαφριά μείωση. Πώς το 
εξηγούμε; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εξηγήσουμε. 
Μπορεί να πούμε ότι είναι απλώς μια σύμπτωση αυτά τα 
πράγματα, διότι για να γίνουν σωστές αναλύσεις χρειάζεται 
επιπλέον στατιστική δουλειά. Μπορεί να οφείλεται όμως 
και στο γεγονός ότι πάρα πολύς κόσμος, δράστες, τη 
δεδομένη στιγμή ήταν στο σπίτι και πιθανόν τα θύματα να 
μην μπορούσαν να φύγουν, να μην μπορούσαν να πάρουν 
τηλέφωνο, να ένιωθαν την παρουσία εκεί πιο έντονη διότι 
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οι άνθρωποι εκείνον τον καιρό έχασαν τη δουλειά τους, δεν 
μπορούσαν να παν στο καφενείο τους, στο χωριό τους, 
στην καφετερία τους, στους φίλους τους, ήταν συνεχώς στο 
ίδιο περιβάλλον, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Αυτό 
το πράγμα πιθανόν να επηρέασε. Ίσως αυτός είναι ένας 
λόγος, πιθανόν, δεν είναι ασφαλή συμπεράσματα αυτήν τη 
στιγμή αλλά θα αποτελέσουν υποθέσεις εργασίας για μια 
πιο μεγάλη μελέτη όταν περάσουν αυτές οι πρωτόγνωρες 
συνθήκες».

Στο ερώτημα εάν κάποια άτομα ή οικογένειες που δεν είχαν 
προβλήματα στο παρελθόν και που δεν είχαν απασχολήσει 
παλαιότερα την Αστυνομία για τέτοια θέματα εμφάνισαν 
τέτοιες συμπεριφορές, λόγω εγκλεισμού ή οικονομικών 
προβλημάτων ή διότι έχασαν τη δουλειά τους, η απάντηση 
ήταν κατηγορηματική, με το ισχυρότερο στοιχείο για την 
επικεφαλής του Γραφείου το τι είπαν τα ίδια τα θύματα: 
«Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Διότι διαβάζουμε 
τις καταθέσεις των θυμάτων και δεν προκύπτουν τέτοιες 
ενδείξεις». Εκεί που υπάρχουν καταγγελίες τα προβλήματα 
φαίνεται να προϋπήρχαν του κορωνοϊού.

Σημειώνεται πως οι καταγγελίες περιλαμβάνουν άνδρες 
και γυναίκες, Κύπριους πολίτες και αλλοδαπούς. «Μη 

«Μη νομίζετε πως δεν υπάρχουν 
άνδρες παραπονούμενοι»

νομίζετε πως δεν υπάρχουν άνδρες 
παραπονούμενοι», τόνισε η κ. 
Λαμπριανίδου. Παρατήρησε επίσης 
πως «η κουλτούρα και η θρησκεία 
επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Και ναι, υπάρχουν 
κουλτούρες που ζουν στην Κύπρο, ή εθνικότητες άλλες, οι 
οποίες θεωρούν πολλές φορές ότι είναι εντάξει ο άνδρας 
να κτυπά τη γυναίκα του, που κτυπά τα παιδιά διότι έτσι 
βάζουμε την πειθαρχία στην οικογένεια. Και μπορεί τα 
θύματα να μας δικαιολογήσουν τον δράστη. Υπάρχουν 
τέτοια περιστατικά. Επίσης έχουμε κάποια περιστατικά 
που συνδέονται με τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών, 
όπως αλκοόλ και ναρκωτικά. Και ταυτίζονται, είναι κομμάτι 
αυτών των αριθμών».

Επίσης, όπως μας αναφέρθηκε, η υφιστάμενη νομοθεσία 
δεν καλύπτει ζευγάρια ομοφυλόφιλα, αφού ισχύει ακόμα 
ο παραδοσιακός ορισμός της οικογένειας (άνδρας και 
γυναίκα). Άρα, στις περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, 
λεκτικής ή φυσικής, σε σχέσεις ομοφυλοφίλων, δεν μπορεί 
να επέμβει το Γραφείο αλλά εκεί εξετάζεται επίθεση με 
βάση τον Ποινικό Κώδικα και όχι τη ειδική νομοθεσία 
που καλύπτει την ενδοοικογενειακή βία. Με τις κοινωνικές 
εξελίξεις της νέας εποχής, αυτό θεωρείται πλέον ως κενό 
στη νομοθεσία, αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου η βία μεταξύ 
ομοφυλόφιλων ζευγαριών δεν καταγράφεται στις επίσημες 
στατιστικές.

Το παγόβουνο της αφανούς εγκληματικότητας
Όπως συμβαίνει με κάθε μορφή εγκληματικής και 
παραβατικής συμπεριφοράς, υπάρχουν τα επίσημα 
στατιστικά αλλά υπάρχει η «αφανής ή σκοτεινή 

εγκληματικότητα» (“dark figure of 
crime”), δηλαδή εγκλήματα που δεν 
καταγγέλλονται και που ο πραγματικός 
τους αριθμός είναι άγνωστος και που 
μπορεί μόνο να υπολογιστεί, και πάλι 
όμως υποθετικά.

Για τέτοιου είδους εγκλήματα, ενδοοικογενειακής βίας 
και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που τελούνται 
πίσω από κλειστές πόρτες και στο ιερό άβατο της οικίας, 
αυτό το άγνωστο ποσοστό υπολογίζεται πως είναι πάντα 
μεγαλύτερο του πραγματικού.

Η αύξηση στις καταγγελίες από το 2018, σύμφωνα με την 
κ. Λαμπριανίδου, ίσως οφείλεται και στο ότι «η Αστυνομία 
έκανε άνοιγμα προς την κοινωνία και βγήκε προς τα 
έξω, ήταν πιο έντονη, κάλεσε τα θύματα και είπε ελάτε 
καταγγείλετε σε μας, είμαστε εδώ, κάναμε τα κλιμάκιά 
μας, δώσαμε περισσότερες πληροφορίες, δείξαμε ότι 
ανησυχούμε και καλέσαμε να έρθουν να μας μιλήσουν και 
να καταγγείλουν».

Υπογράμμισε πως «δεν σημαίνει ότι επειδή αυξήθηκαν οι 
καταγγελίες, αυξήθηκε το πραγματικό πρόβλημα. Θεωρούμε 
ότι οι καταγγελίες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. 
Σίγουρα, σιγά-σιγά, ανεβαίνουν οι αριθμοί γιατί ως επί 
το πλείστον τα θύματα που έρχονται να καταγγείλουν 
είχαν ήδη βιώματα. Άρα παίρνει κάποιο χρόνο για να 
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επεξεργαστούν το τι βίωσαν. Την πρώτη φορά μπορεί να 
δικαιολογήσουν τον θύτη, τη δεύτερη να προβληματιστούν, 
μετά μπορεί να τηλεφωνήσουν σε κάποια ΜΚΟ, όπως ο 
ΣΠΑΒΟ ή απευθείας στην Αστυνομία. Υπάρχουν άτομα 
που τηλεφωνούν απευθείας στο Γραφείο ή στη Γραμμή 
του Πολίτη και ζητούν ανώνυμα συμβουλές. Εμείς 
τους συμβουλεύουμε για το πώς θα διαχειριστούν την 
κατάσταση, τους κινδύνους αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά 
στο σπίτι κ.λπ».

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να γίνει άρση του 
απορρήτου των επικοινωνιών αν κινδυνεύουν παιδιά ή 
αν διαφανεί ότι κινδυνεύει το ίδιο το άτομο και αρνείται να 
καταγγείλει επίσημα. «Υπάρχουν περιστατικά όπου κοπέλες 
έρχονται και καταγγέλλουν αλλά μετά λένε δεν θέλω να πάω 
στο δικαστήριο ή δεν θέλω να τον συλλάβετε. Φοβούνται το 
άγνωστο. Προτιμούν να γίνει μια παρατήρηση, αλλά πρέπει 
να αντιληφθούν πως αν διαπραχθεί ένα ποινικό αδίκημα 
η Αστυνομία είναι υπόχρεη να διερευνήσει», εξήγησε η κ. 
Λαμπριανίδου.

Πέρα από τις απευθείας καταγγελίες θυμάτων, από 
πληροφορίες ΜΚΟ, γειτόνων ή συγγενικών προσώπων, 
πληροφορίες έρχονται και από το σχολείο ή άλλους 
επαγγελματίες που έχουν επαφή με θύματα, όπως 
δασκάλους, νοσοκόμους και άλλους, που είναι 
υποχρεωμένοι από τον νόμο να ενημερώσουν την 
Αστυνομία αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους και είναι 
ποινικό αδίκημα αν το παραλείψουν.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις διότι η αφανής 
εγκληματικότητα είναι υψηλή, πάρα πολύ υψηλή 
και πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτή η αυξητική τάση 
διότι θα σκαλίσουμε περισσότερο το προαναφερθέν 
παγόβουνο», κάτι το οποίο είναι τελικά καλό διότι θα 
οδηγήσει σε προστασία περισσότερων θυμάτων και 
τιμωρία ενόχων.

Ειδική Ανακριτική Ομάδα & σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων
Από το 2017 λειτουργεί η Ειδική Ανακριτική Ομάδα 
Διερεύνησης Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης 
Ανηλίκων, που δρα παγκυπρίως, υπάγεται στο 
ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ και είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση 
των υποθέσεων φυσικής σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών κάτω των 18 χρονών σε στενή συνεργασία με το 
Σπίτι του Παιδιού. Τα μέλη της είναι εξειδικευμένα και έχουν 
εκπαιδευτεί στο να λαμβάνουν καταθέσεις από παιδιά στη 
βάση συγκεκριμένων μοντέλων.

Καταγγελίες για την περίοδο 2015 - 2019   
ετος  αριθμός καταγγελιών  
2015   1036  
2016    910  
2017    875  
2018   1026  
2019   1288  
2020   1733  

Η σεξουαλική βία κατά ανηλίκων αρχίζει από τη διευθέτηση 
ραντεβού από ηλεκτρονικά μέσα και περιλαμβάνει άσεμνο 
άγγιγμα, διακόρευση και σεξουαλικές πράξεις πάσης 
φύσεως. Από την αρμοδιότητα του Γραφείου εξαιρείται η 
παιδική πορνογραφία και οτιδήποτε online παραπέμπεται 
στον Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Και σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, 
και δράστες και θύματα. Στους δράστες περιλαμβάνονται 
και άτομα που μπορεί να συγκάλυψαν άλλους δράστες.

«Οι συνεντεύξεις όλων των παιδιών γίνονται 
οπτικογραφημένα. Κάθεται ο ανακριτής μαζί με το 
παιδί και καταγράφεται σε κάμερα. Ο στόχος είναι να 
μην τα ξαναλένε και έτσι να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 
δευτερογενούς θυματοποίησης (“secondary 
victimization”) μέσα από την αφήγηση αυτών των 
ήδη πολύ τραυματικών εμπειριών», ανέφερε η κ. 
Λαμπριανίδου. 

Αξίζει να αναφερθεί πως λόγω του κλεισίματος των 
σχολείων κατά το λόκνταουν, είχαν μειωθεί οι καταγγελίες 
για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών καθώς ένας καλός 
αγωγός πληροφοριών ήταν τα σχολεία, για παράδειγμα 
μέσω συμβούλων ή δασκάλων. Ο νόμος υποχρεώνει όλους 
τους πολίτες, αν μάθουν κάτι να το αναφέρουν, αλλιώς 
είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος, που προνοεί 15 χρόνια 
φυλάκιση με την ποινή να αυξάνεται αν κάποιος είναι 
επαγγελματίας σχετικού κλάδου.
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νόμος 136(Ι)15 και ο τροποποιητικός νόμος 47(Ι)16 που αφορούν τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και την Ίδρυση και Λειτουργία Φορέα για συναφή θέματα,  
προνοούν την υποχρέωση για πιστοποίηση από το Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη 

Οδοιπορικό στην Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση

O

της Αστυνόμου Α’  Μαρία Ξενοφώντος 
Προϊστάμενης Σπουδών Α.Α.Κ. 

Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.),  όλων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και 
των προγραμμάτων που αυτά προσφέρουν εικόνα. 
Η ενασχόληση μου με το πιο πάνω θέμα άρχισε το καλοκαίρι 
του 2016, με το διορισμό μου, ως Προϊστάμενη Σπουδών, 
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. 
Αρχικά, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση 
του θέματος, έγινε μια εκ νέου προσπάθεια 
αποκωδικοποίησης του ισχύοντος νόμου, 
έτσι ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα 
της Α.Α.Κ. και να υποβληθούν οι σχετικές 
εισηγήσεις.  Το Δεκέμβριο του 2016 συστάθηκε 
από τον τότε Αρχηγό Αστυνομίας η Επιτροπή 
Εσωτερικής Ποιότητας, στην οποία ορίστηκα 
ως Πρόεδρος, με μέλη, τόσο από την Α.Α.Κ., όσο και από 
άλλα Τμήματα της Αστυνομίας που είχαν τα απαιτούμενα 
από τη νομοθεσία προσόντα. Βασικός στόχος της 
Επιτροπής ήταν να ετοιμάσει και να υποβάλει δύο αιτήσεις 
προς το Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., για σκοπούς πιστοποίησης. Η 
μια αίτηση αφορούσε την πιστοποίηση της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, ως Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η 
άλλη την πιστοποίηση του Προγράμματος  Εκπαίδευσης 
Δοκίμων Αστυνομικών. Η τελευταία προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων αυτών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
υπήρξε η 29η Ιουνίου 2018.
Η όλη διαδικασία της ετοιμασίας των δύο αυτών αιτήσεων 
ήταν από μόνη της μια διαδικασία μάθησης για όλους 
τους εμπλεκόμενους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι 

αρκετά από τα προαπαιτούμενα στοιχεία και διαδικασίες 
προϋπήρχαν, σε κάποιο βαθμό, στην Αστυνομική 
Ακαδημία, αλλά χρειάζονταν να τύχουν βελτίωσης για 

να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, για τη 
συμπλήρωση των αιτήσεων. Υπήρχαν όμως 
και άλλες διαδικασίες, οι οποίες έπρεπε να 
δρομολογηθούν από την αρχή. Για παράδειγμα, 
μια από τις απαιτήσεις του Φορέα για την 
Ιδρυματική Αξιολόγηση, ήταν η υποβολή ενός 
Χωροταξικού Σχεδίου. Για το σκοπό αυτό έγιναν 
οι ανάλογες διευθετήσεις για το σχεδιασμό του, 

καθότι τέτοιο σχέδιο δεν ήταν μέχρι τότε διαθέσιμο. 
Κατά τη χρονική περίοδο της ετοιμασίας των αιτήσεων, 
χρειάστηκε να αυξηθούν οι επισκευές και συντηρήσεις 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε μια προσπάθεια 
δημιουργίας, όσο το δυνατό, πιο ποιοτικού περιβάλλοντος 
μάθησης, τόσο για τους σπουδαστές, όσο και για 
τους διδάσκοντες. Για παράδειγμα, αποφασίστηκε η 
δημιουργία ενός μεγαλύτερου καφεστιατορίου στις 
εγκαταστάσεις της Α.Α.Κ., στο οποίο οι σπουδαστές  θα 
έχουν την ευκαιρία να ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια 
του διαλείμματός τους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς 
μήνες, όπου οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την 
παραμονή τους σε εξωτερικό χώρο.
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Όσον αφορά την ετοιμασία της αίτησης του Προγράμματος 
Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών, υπήρχαν 
συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες έπρεπε να 
θεσμοθετηθούν.   Για παράδειγμα, μια απαίτηση για την 
επιβεβαίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, είναι το 
διδακτικό προσωπικό να κατέχει ακαδημαϊκά προσόντα, 
τα οποία να είναι συναφή με το θέμα που διδάσκει ο 
κάθε εκπαιδευτής, παρέχοντας ένα περιθώριο απόκλισης  
30%.  Δηλαδή, για προγράμματα επιπέδου Ανώτερου 
Διπλώματος, όπως τα προγράμματα δοκίμων αστυνομικών 
και δοκίμων πυροσβεστών, το 70%,τουλάχιστον, του 
διδακτικού προσωπικού που εμπλέκεται, πρέπει να έχει 
ένα πτυχίο στη θεματική που διδάσκει. Στο υπόλοιπο 
30% μπορεί να συγκαταλέγεται διδακτικό προσωπικό που 
κατέχει σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία στο θέμα που 
διδάσκει το κάθε μέλος.
Ακόμα πιο σημαντική ήταν η θεσμοθέτηση διαδικασιών 
επιβεβαίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εφόσον η 
ποιότητα βασίζεται σε δομές και διαδικασίες, οι οποίες 
επιβεβαιώνουν σταθερό χειρισμό και όχι προσωπικές 
προτιμήσεις και έκτακτους χειρισμούς.  Αφού έγινε 
αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών, εκπονήθηκε ο 
Οδηγός Ποιότητας της Α.Α.Κ., συμπληρώνοντας κάποια 
κενά που υπήρχαν σε διάφορα σημεία της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.
Στις 16 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή Εξωτερικής 
Αξιολόγησης επισκέφθηκε την Α.Α.Κ. και ακολούθως 
υπέβαλε τις εισηγήσεις της, τις οποίες η Α.Α.Κ. έπρεπε να 
ικανοποιήσει και να απαντήσει σε συγκεκριμένο χρονικό 
περιθώριο.  Εν τέλει, το Συμβούλιο του Φορέα κατά την 42η 
Σύνοδο του στις 13-14 Μαΐου 2019, πιστοποίησε τόσο την 
Α.Α.Κ. όσο και το Πρόγραμμα Δοκίμων Αστυνομικών.
Κατά την περίοδο που η Α.Α.Κ. ετοίμαζε τις αιτήσεις για την 
πιστοποίηση της, δόθηκαν οδηγίες από τον τέως Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για καταρτισμό ενός 
νέου προγράμματος εκπαίδευσης δοκίμων πυροσβεστών, 
σε παρόμοια πλαίσια με αυτά του προγράμματος δοκίμων 
αστυνομικών, δηλαδή να είναι τριετές και να εμπεριέχει 
πρακτική εξάσκηση. Η εργασία έπρεπε να γίνει από την 
Αστυνομική Ακαδημία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Ο Β/Διευθυντής Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Προϊστάμενη Σπουδών 
της Α.Α.Κ. ετοίμασαν ένα προσχέδιο προγράμματος, 
το οποίο όμως παρέμεινε σε στασιμότητα μέχρι το 
Φεβρουάριο του 2019.  Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης 
της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης στην Α.Α.Κ. για τις 
δύο προαναφερθείσες αιτήσεις, άρχισε εκ νέου η ετοιμασία 
του προγράμματος δοκίμων πυροσβεστών, με ταυτόχρονη 
προετοιμασία της αίτησης για την πιστοποίησή του.  Από 
πλευράς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δημιουργήθηκε 
ομάδα διεκπεραίωσης με επικεφαλής τον Υπεύθυνο της 

Πυροσβεστικής Σχολής. Η ομάδα αυτή ήταν καθοριστικής 
σημασίας τόσο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
όσο και για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης για την 
πιστοποίησή του. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
ήταν η 28η Ιουνίου 2019.  Με την ομάδα διεκπεραίωσης 
διατηρούσαμε καθημερινή επικοινωνία με σκοπό τον 
απαιτούμενο συντονισμό, για να γίνει κατορθωτό το 
εγχείρημα. Για περαιτέρω επιβεβαίωση της ποιότητας 
της διαδικασίας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης 
της Α.Α.Κ. ενισχύθηκε με δύο μέλη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.
Στις 05 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή Εξωτερικής 
Αξιολόγησης επισκέφθηκε την Α.Α.Κ. για την αξιολόγηση 
του προγράμματος των δοκίμων πυροσβεστών και 
ακολούθως υπέβαλε τις εισηγήσεις της. Η Α.Α.Κ. προέβηκε 
σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του προγράμματος, σύμφωνα 
με τις εισηγήσεις της Επιτροπής και εν τέλει, το Συμβούλιο 
του Φορέα, κατά την 57η Σύνοδο του, στις 04 Σεπτεμβρίου 
2020, πιστοποίησε το πρόγραμμα, με την επιφύλαξη της 
ανάπτυξης ενός προγράμματος συνεχούς κατάρτισης 
και αναβάθμισης των προσόντων των εκπαιδευτών,  το 
οποίο ετοιμάστηκε και αποστάληκε στον Φορέα στις 07 
Δεκεμβρίου 2020.
Η Ιδρυματική πιστοποίηση της Α.Α.Κ. αλλά και 
η προγραμματική πιστοποίηση των δύο τριετών 
προγραμμάτων που προσφέρει, δεν ήταν απλά μια νομική 
υποχρέωση της Αστυνομίας Κύπρου, αλλά ένα βήμα 
προς την επιβεβαίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης στην 
Αστυνομία.  Η ποιότητα δεν επιβεβαιώνεται με την τυπική 
διεκπεραίωση μιας, ή στην παρούσα περίπτωση, τριών 
αιτήσεων.  Η ποιότητα της εκπαίδευσης εδραιώνεται 
μόνο όταν υπάρχει η κατάλληλη κουλτούρα μάθησης και 
το μεράκι. Για την πρόοδο ενός οργανισμού, χρειάζεται 
τα μέλη του να συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και ιδανικά 
και να υπάρχει απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους. Η 
ποιότητα, ειδικότερα στην εκπαίδευση, δεν επιβάλλεται, 
αλλά καλλιεργείται.  Όλο το προσωπικό της Α.Α.Κ., 
σε όλα τα επίπεδα, χρειάζεται να έχει κουλτούρα 
ανάπτυξης.  Η πιστοποίηση της Α.Α.Κ., καθώς και των 
δύο πιστοποιημένων πλέον προγραμμάτων που παρέχει, 
είναι η αρχή και όχι το τέλος για την ανάπτυξη της 
ποιότητας στην εκπαίδευση.  
Η διαδικασία της πιστοποίησης ήταν μια πολύτιμη 
διαδικασία μάθησης για μένα, αφού είχα την ευθύνη 
της προώθησης και διεκπεραίωσης των περισσότερων 
θεμάτων, αλλά ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να 
συνεργαστώ με αξιόλογα μέλη της Αστυνομίας και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  τα οποία ευχαριστώ από 
καρδιάς για όλη τη συνεργασία. 
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ανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ή αξιοποίηση της 
Τεχνολογίας και της Επιστήμης έχει σαν αποτέλεσμα μια εξελιγμένη και επιχειρησιακά αποτελεσματική και 
αναβαθμισμένη Αστυνόμευση

Τεχνολογική Αναβάθμιση της Αστυνομίας

K
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξητική τάση 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται 
πλέον σε καθημερινή βάση για καλύτερη Αστυνόμευση. 
Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης της “Έξυπνης 
Αστυνόμευσης”, το Τμήμα 
Τεχνολογικής  Ανάπτυξης-
ΤΤΑ, έχει προχωρήσει στην 
εισαγωγή νέων σύγχρονων και 
εξειδικευμένων συστημάτων, 
τα οποία καθιστούν πλέον την 
Αστυνομία ως ένα σύγχρονο 
οργανισμό, εφάμιλλο άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών.
Με βάση σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχουν αναπτυχθεί 24 νέες 
τεχνολογίες και προγραμματίζεται η εισαγωγή και νέων 
καινοτόμων λύσεων που θα υιοθετηθούν, για ακόμη πιο 
αποτελεσματική αστυνόμευση.
Έχουμε προχωρήσει με τη διαδικασία αναβάθμισης όλων 
των Κέντρων Ελέγχου Μηνυμάτων σε όλες τις επαρχίες, 
τα οποία πλέον θα ανταποκρίνονται στα νέα τεχνολογικά 
δεδομένα, με κύριο γνώμονα τη διασύνδεση όλων των 
Συστημάτων της Αστυνομίας σε μια Ενιαία Πλατφόρμα.  
Η πιο πάνω διασύνδεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
συστήματα όπως:
- Θερμικές Κάμερες Ασφαλείας για επιτήρηση Ευαίσθητων 

Σημείων.
- Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων (ANPR) από 
το οποίο λαμβάνονται δεδομένα από σταθερά σημεία.
- Το Σύστημα Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης 

Ανάγκης “112” καθώς επίσης 
και το Σύστημα “e-Call” όπου 
σε περίπτωση δυστυχήματος 
γίνεται αυτόματη ενημέρωση  του 
Κέντρου Ελέγχου.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις 
σύγχρονες Αστυνομίες τα Κέντρα 
Ελέγχου αποτελούν σημαντική 

παράμετρο στο πλαίσιο της Αστυνόμευσης, καθότι είναι ο 
χώρος εκείνος όπου οι πληροφορίες που λαμβάνονται από 
τα διάφορα Συστήματα θα πρέπει να αξιολογηθούν και στην 
συνέχεια να ληφθούν οι κατάλληλες, υπό τις περιστάσεις, 
αποφάσεις.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Αρχές Επιβολής του Νόμου 
έχουν δημιουργήσει σύγχρονα Κέντρα Ελέγχου, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα το “Glasgow Operations Cent-
er”,  το οποίο συγκαταλέγεται σ΄ ένα από τα καλύτερα στην 
Ευρώπη, με Συστήματα Επιτήρησης Δημόσιων Χώρων, 
Διαχείρισης της Κυκλοφορίας και Ανταπόκρισης σε 
περιστατικά όπου εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες όπως 
Αστυνομία, Πυροσβεστική και Ασθενοφόρα.
Η Αστυνομία προχωρά στην ολική αντικατάσταση του 

Σημειώνεται ότι σε όλες τις σύγχρονες Αστυνομίες 
τα Κέντρα Ελέγχου αποτελούν σημαντική 
παράμετρο στο πλαίσιο της Αστυνόμευσης, καθότι 
είναι ο χώρος εκείνος όπου οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τα διάφορα Συστήματα θα πρέπει 
να αξιολογηθούν και στην συνέχεια να ληφθούν οι 
κατάλληλες, υπό τις περιστάσεις, αποφάσεις.

του Αστυνόμου Α’ Λοίζου Πραστίτη
Διευθυντή Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

Τεύχος 3/2020

Ασύρματου Δικτύου της με το Νέο Ψηφιακό Σύστημα 
Ραδιοεπικοινωνιών βασισμένο στο Ευρωπαϊκό 
πρωτόκολλο “TETRA”.
Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο Σύστημα 
Ραδιοεπικοινωνιών έχει εγκατασταθεί το 1989 και βασίζεται 
σε αναλογική τεχνολογία.  Η πιο πάνω αντικατάσταση ίσως 
αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην σύγχρονη ιστορία της 
Κυπριακής Αστυνομίας.
Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα “TETRA” είναι Σύστημα 
Ψηφιακής Ραδιοεπικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται 
ευρέως από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου,  προσφέροντας 
μεγάλη διαθεσιμότητα καναλιών επικοινωνίας και κυρίως 
μεγάλη ασφάλεια στις επικοινωνίες. Αναμένεται δε να 
ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αστυνομίας.
Επιπρόσθετα, η επικοινωνία μέσω του δικτύου “TETRA” 
επιτρέπει σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, όπως είναι 
η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
και το Τμήμα Δασών, να επικοινωνούν μεταξύ τους ως 
μια συνδυασμένη ομάδα 
σε περίπτωση κάποιου 
συμβάντος, όπως για 
παράδειγμα πυρκαγιάς ή 
δυστυχήματος.  Η συνεργασία 
μεταξύ υπηρεσιών, μέσω του 
συγκεκριμένου συστήματος, 
εξυπακούει ότι οι χρήστες θα 
μπορούν να αντιδρούν πιο 
αποτελεσματικά και να είναι πλήρως ενημερωμένοι όταν 
και όπου χρειάζεται, για παράδειγμα σε σοβαρά ατυχήματα 
ή σε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, όπως αναφέρθηκε 
και πιο πάνω.
Μέχρι στιγμής, έχουν εγκατασταθεί παγκύπρια αριθμός 
κυψελών σε επιλεγμένα στρατηγικά σημεία και δύο 
Κεντρικοί Διακομιστές μαζί με 3,300 ασυρμάτους χεριού, 
γραφείου και οχημάτων.  Το εν λόγω σύστημα λειτουργεί 
πιλοτικά από τις 23.12.2020 και αναμένεται να εφαρμοσθεί 
πλήρως μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.
Το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων το λεγόμενο 
“ANPR”, μέσα από τη δυνατότητά του να εντοπίζει οδηγούς 
που διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις μέσω των πινακίδων 
εγγραφής, συμβάλλει ταυτόχρονα και στη μείωση των 
θανατηφόρων δυστυχημάτων.  Η λειτουργία του βασίζεται 
στην αναγνώριση πινακίδων εγγραφής των οχημάτων 
που διέρχονται το οπτικό πεδίο ειδικής κάμερας και με την 
εμπλοκή του συστήματος “OCR- Optical Character Rec-
ognition”. Στη συνέχεια ο αριθμός εγγραφής του οχήματος 
ταυτίζεται με τον ιδιοκτήτη του οχήματος και διαμέσου μιας 
τράπεζας πληροφοριών, εντοπίζονται πιθανά αδικήματα 
τα οποία διαπράττει.  Τα δεδομένα αποθηκεύονται και 
αξιολογούνται για εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων καθώς 
επίσης και για στατιστικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, τα 

οχήματα ελέγχονται για πολλαπλά αδικήματα μερικά από 
τα οποία είναι: 
- Κατά πόσο το όχημα είναι κλοπιμαίο 
- Οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού σε ισχύ
- Οδήγηση χωρίς Ασφάλεια σε ισχύ
- Οδήγηση χωρίς Άδεια Κυκλοφορίας
- Αναζητούμενα οχήματα
- Οδήγηση χωρίς Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας σε ισχύ.
Ένα επιπρόσθετο εργαλείο σε συνυφασμό με το “ANPR” 
που πρόσφατα έχει εγκατασταθεί σε 15 οχήματα της 
Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, είναι και το λεγόμενο 
“Ραντάρ εν Κίνηση”.  Πρόκειται για σύστημα με το οποίο 
το Αστυνομικό ΄Όχημα, ενώ βρίσκεται εν κινήσει, έχει την 
δυνατότητα να εντοπίζει παραβιάσεις ταχύτητας, τόσο 
στους αυτοκινητόδρομους, όσο και στο δευτερεύον οδικό 
δίκτυο. Αναμένεται η εισαγωγή του εν λόγω συστήματος και 
σε περισσότερα Αστυνομικά Οχήματα εντός του 2021/2022.
Η αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, όπου χρειάζεται 

η άμεση ανταπόκριση της 
Αστυνομίας, επιτυγχάνεται 
πλέον με το Σύστημα 
Εντοπισμού Θέσης Οχήματος 
το λεγόμενο “AVL”, το οποίο 
βασίζεται στην τεχνολογία 
GPS. Το συγκεκριμένο 
σύστημα παρέχει μεταξύ 

άλλων την δυνατότητα:
α. Eλέγχου θέσης του οχήματος με ακρίβεια 3 δευτερολέπτων 
στον επικεφαλής κάποιας επιχείρησης.
β. Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων της Αστυνομίας 
γ. Βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης  και Επιχειρησιακής 
Ετοιμότητας.
Μέχρι στιγμής, το Σύστημα Διαχείρισης Στόλου έχει 
εγκατασταθεί σε 500 περίπου οχήματα της Αστυνομίας και 
της Πυροσβεστικής ενώ υπάρχουν 60 φορητά  συστήματα 
και 50 πλοηγοί.
Για το πιο πάνω σύστημα έχουν τύχει εκπαίδευσης 220 
χειριστές παγκύπρια. Επιπρόσθετα, το σύστημα παρέχει, 
μεταξύ άλλων, προβολή της κατάστασης του κάθε οχήματος, 
εύρεση διευθύνσεων, διαβίβαση αποστολών , αποστολή  
μηνυμάτων “SMS”, γραφική αναπαραγωγή ιστορικού 
κίνησης οχήματος, δημιουργία φραγμάτων (Geofencing) 
και διάφορες αναφορές.
Μέσα στα πλαίσια της Αυτοματοποίησης Ελέγχου των 
Ηλεκτρογεννητριών που βρίσκονται εγκατεστημένες σε 
Αστυνομικούς Σταθμούς παγκύπρια, έχει εγκατασταθεί 
σύγχρονο σύστημα επιτήρησης εξ αποστάσεως.
Με το συγκεκριμένο σύστημα είναι πλέον δυνατή η 
απομακρυσμένη καθημερινή διάγνωση και έλεγχος όλων 
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των ηλεκτρογεννητριών, η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, 
η ανίχνευση διαρροής καυσίμων και η διατήρηση αυτόματης 
καταγραφής κατανάλωσης καυσίμων και ωρών εργασίας 
των γεννητριών.  Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο σύστημα 
έχει εγκατασταθεί σε 45 τοποθεσίες ανά το Παγκύπριο. 
Όσον αφορά στις κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης από οχήματα, 
έχει εγκατασταθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας υπερσύγχρονο 
σύστημα, το οποίο δέχεται τις λεγόμενες κλήσεις “e-Call” 
από οχήματα που διαθέτουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. 
Όπως είναι γνωστό, βάσει Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όλα 
τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί μετά την 31 Μαρτίου 
2018, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με το σύστημα “e-
Call”.
Το “e-Call” είναι σύστημα εγκατεστημένο σε οχήματα, το 
οποίο καλεί αυτόματα τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης 
Ανάγκης “112”  σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου 
δυστυχήματος. Έχει μάλιστα και τη δυνατότητα χειροκίνητης 
ενεργοποίησης.
Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί σε όλες τις χώρες 
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εάν κάποιο όχημα εμπλακεί σε 
σοβαρό ατύχημα, θα συνδεθεί αυτόματα με το πλησιέστερο 
δίκτυο αντιμετώπισης περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης.
Με τον τρόπο αυτό επικοινωνεί, τόσο ο οδηγός του 
οχήματος, όσο και οι επιβάτες του οχήματος με το Κέντρο 
Έκτακτης Ανάγκης.  Ταυτόχρονα, διαβιβάζονται αυτόματα 
δεδομένα, όπως η ακριβής θέση, η ώρα του ατυχήματος 
και η κατεύθυνσή του.  Οι πληροφορίες αυτές δίνουν 
την δυνατότητα στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης να 
αξιολογήσουν και να διαχειριστούν το περιστατικό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Κύπρος είναι η δεύτερη 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εγκαταστήσει το 
συγκεκριμένο σύστημα.

Για τη διαχείριση πλήθους και την κατάσβεση μη 
εκτεταμένων πυρκαγιών κατά την διάρκεια ταραχών σε 
συναθροίσεις και εκδηλώσεις,  η Αστυνομία διαθέτει ειδικό 
όχημα “Riot Control Vehicle “.
Το συγκεκριμένο όχημα μεταξύ άλλων έχει δυνατότητες 
όπως:
- Εκτόξευση πιεσμένου νερού από δύο τηλεχειριζόμενους 
αυλούς, ένα στην οροφή και ένα εμπρόσθια του οχήματος.
- Λεπίδα Μετακίνησης Εμποδίων
- Καταγραφή Συμβάντων γύρω από το όχημα
Το όχημα διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας, τόσο για το 
προσωπικό, όσο και για το ίδιο το όχημα.
Συγκεκριμένα, η καμπίνα επιβατών διαθέτει συστήματα 
και φίλτρα για προστασία από καπνούς και δακρυγόνα,  
περιμετρικό και υποδαπέδιο σύστημα πυρόσβεσης, 
περιμετρικό σύστημα δακρυγόνων, αυτόματο σύστημα 
καθαρισμού υαλοπίνακα από μπογιά, αυγά κ.α.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί Ειδικό Κέντρο 
Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών. Το συγκεκριμένο 
κέντρο επικεντρώνεται στον έλεγχο και στη διακριτική 
παρακολούθηση των χωρών που κρίνονται ώς κρίσιμοι για 
την Ασφάλεια του Κράτους.
Η ανάγκη δημιουργίας του Κέντρου Ελέγχου προέκυψε, 
τόσο από Αεροπειρατεία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, 
όσο και από διάφορα ύποπτα  περιστατικά  πτήσεων  μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, πλησίον κρίσιμων υποδομών 
αλλά και των μέτρων που λαμβάνει συνεχώς η Αστυνομία  
για την πρόληψη και αντιμετώπιση τρομοκρατικών 
ενεργειών.  Η επέκταση του σε Λιμένες κρίθηκε αναγκαία, 
λόγω και των εξελίξεων στα θέματα που αφορούν το φυσικό 
αέριο, τον ελλιμενισμό πολεμικών πλοίων και πιθανών 
τρομοκρατικών επιθέσεων.
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Ήδη υπάρχει σύνδεση  και αποστολή ζωντανής εικόνας 
από:
- Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
- Σύστημα Εποπτείας Στόλου Οχημάτων.
- Δεδομένα από κάμερες του Κέντρου Διάσωσης ΚΣΕΔ.
- Λιμένες Λάρνακας και Λεμεσού.
- Παγκύπριο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης.
Συγχρόνως, γίνονται ενέργειες και για ζωντανή μετάδοση 
εικόνας από τα δύο οχήματα μεταφοράς,  Εικόνας και Ήχου 
μέσω του Δορυφόρου “HELLAS SAT”, από την εναέρια 
πλατφόρμα οπτικής παρακολούθησης “UAV”, καθώς 
επίσης και από μικρές φορητές κάμερες.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας στο κοινό και ως μέτρο προστασίας 
της περιουσίας του πολίτη , η Αστυνομία έχει προχωρήσει 
στην εφαρμογή του Κεντροποιημένου Συστήματος 
Συναγερμών.
Πρόκειται για υπηρεσία με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, 
προσαρμογή και εισαγωγή νέων διαδικασιών, η οποία 
συμβάλλει στην πρόληψη και την πάταξη του εγκλήματος 
κατά περιουσίας σε περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και 
πυρκαγιών.
Με κύριο γνώμονα το όφελος του πολίτη, η Αστυνομία 
μέσα από τα έντυπα του Κεντροποιημένου Συστήματος 
Συναγερμού, ενημερώνει και συμβουλεύει τους πολίτες για 
τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα αξιόπιστο 
σύστημα, αλλά και άλλες παραμέτρους που αφορούν 
την ορθή λειτουργία και συντήρηση του Σύστηματος 
Συναγερμού.
Για κάθε επαρχία ξεχωριστά για την συγκεκριμένη υπηρεσία, 
υπάρχουν ειδικά τηλέφωνα στα οποία μπορεί ο συνδρομητής 
να καλεί ανάλογα με την επαρχία που βρίσκεται το υπό 
σύνδεση υποστατικό του, για να επικοινωνήσει άμεσα με 
τον χειριστή, είτε για δοκιμαστική κλήση/κλήση περιπόλου 
στο χώρο του υποστατικού, είτε για ακύρωση περιπόλου, 
στην περίπτωση κατά λάθος ήχησης του συστήματός του. 
Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος τα οφέλη 
προς τον πολίτη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
- Άμεση Ενημέρωση  της Αστυνομίας σε περίπτωση 
παραβίασης.
- Μετάβαση στο Υποστατικό από το πλησιέστερο 
περιπολικό.
- Μείωση του χρόνου που έχουν στην διάθεσή τους οι 
επίδοξοι διαρρήκτες.
- Γραπτή ενημέρωση του πολίτη για τον έλεγχο που 
διενέργησε η Αστυνομία.
Παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούνται και σε άλλες 
χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ηνωμένες Πολιτείες και Νότιο Αφρική.  Το Κεντροποιημένο 
Σύστημα Συναγερμών έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες 
του Κυπριακού Χώρου και αποτελεί μια καινοτόμο λύση.

Το Συνεργείο Εξωτερικής Μετάδοσης, μέσω Δορυφορικής 
Σύνδεσης  με τον δορυφόρο “HELLAS SAT”, είναι ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο 
ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και Κεντρικό Σημείο Λήψης 
Δεδομένων εκπομπής. Κύριος στόχος του είναι η λήψη 
ζωντανής εικόνας και ήχου από οποιοδήποτε σημείο 
στην Κύπρο, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης οποιασδήποτε 
υποδομής.  Αφού τα δεδομένα  καταγραφούν τοπικά, 
αποστέλλονται δορυφορικά με Ψηφιακή Ποιότητα στο 
Εθνικό Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως.
Τα συγκεκριμένα οχήματα διαθέτουν δυνατότητα λήψης, 
καταγραφής και άμεσης μετάδοσης δεδομένων (εικόνας 
και ήχου) υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, τόσο κατά 
την διάρκεια της ημέρας, όσο και της νύχτας.  Ταυτόχρονα, 
διαθέτουν σύστημα Δορυφορικής μετάδοσης και 
προσφέρουν τη δυνατότητα εκπομπής “MPEG-DVB-S2” 
οπτικοακουστικών σημάτων, προς το Κέντρο Ελέγχου, 
υψηλής ευκρινείας, αλλά και ταυτόχρονη σύνδεση του 
οχήματος με το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία “V-
SAT”.
Τα οχήματα είναι αυτόνομα και διαθέτουν Δορυφορικά 
Τηλέφωνα, επιτρέποντας έτσι την επικοινωνία από 
οποιοδήποτε σημείο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα 
σύνδεσης και παροχής ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ INTERNET, τόσο 
για το ίδιο το όχημα, όσο και για άλλες υπηρεσίες της 
Δημοκρατίας στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.
Η Αστυνομία ανταποκρινόμενη στο δικαίωμα του πολίτη να 
νιώθει ασφάλεια, αλλά και βασιζόμενη στις προτεραιότητες 
του Αρχηγού Αστυνομίας για συνεχή εισαγωγή νέων 
τεχνολογικών εργαλείων αστυνόμευσης, συνεχώς θα 
εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται με σύγχρονα συστήματα 
με σκοπό την πάταξη του εγκλήματος.
Με τα σημερινά δεδομένα πιστεύουμε ότι οι εξοπλισμοί 
και τα συστήματα τα οποία διαθέτουμε, καθιστούν την 
Αστυνομία Κύπρου επιχειρησιακά πιο αποτελεσματική και 
εφάμιλλη με άλλους Οργανισμούς Επιβολής του Νόμου 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο.
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του Α/Αστ.2528 Ματθαίου Σιαμπτάνη
Υπεύθυνου Μουσείου Αστυνομίας

ία φωτογραφία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής 
Ευθύνης, από τον Βοηθό Αρχηγό Διοίκησης, κύριο Χριστόφορο Μαυρομμάτη, η οποία απεικονίζει τον 
Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς, ως σταθμό του τραίνου, υπήρξε η αφορμή για τη συγγραφή του 

Ο Κυπριακός Κυβερνητικός Σιδηρόδρομος

M
συγκεκριμένου άρθρου, με θέμα τον Κυπριακό Κυβερνητικό Σιδηρόδρομο, της τότε εποχής.

Από την αρχή της Αγγλοκρατίας εκδηλώθηκε η επιθυμία 
για κατασκευή σιδηρόδρομου στην Κύπρο, ο οποίος θα 
συνέδεε το λιμάνι με βασικές αγροτικές περιοχές, αλλά 
και με τα μεταλλεία της Σκουριώτισσας και του Χρωμίου. 
Πέραν τούτου, θα μετέφερε με ασφάλεια και σχετική 
ταχύτητα ένα μεγάλο αριθμό Άγγλων στρατιωτών σε 
διάφορα σημεία του νησιού. Η κατασκευή του Κυπριακού 
Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου (Cyprus Government 
Railways) ολοκληρώθηκε το 1905 και ήταν μια ανάσα 
πολιτισμού για ολόκληρο τον πληθυσμό, αφού  αφενός 
αποτελούσε ένα από τα βασικότερα μέσα μεταφοράς και 
αφετέρου συνεισέφερε στην αύξηση του εμπορίου καθώς 
και στην απασχόληση περίπου 200 ανθρώπων.
Στην αρχή λειτούργησε ως «δημόσια ατραξιόν», αφού 
οι Κύπριοι δεν είχαν ξαναδεί κάτι τόσο εντυπωσιακό. 
Πολλοί πήγαιναν στο σταθμό του τρένου όχι μόνο για να 
ταξιδέψουν, αλλά και για να τον δουν. Πολύ δημοφιλή ήταν 
τα έκτακτα δρομολόγια που πραγματοποιούνταν, για να 
εξυπηρετήσουν τον λαό, ειδικά τις Κυριακές του καλοκαιριού, 
με δρομολόγια που έφταναν μέχρι τη θάλασσα. 
Ως μέσο μεταφοράς, ο σιδηρόδρομος δεν ήταν ιδιαίτερα 
γρήγορος, αφού η ταχύτητα του δεν ξεπερνούσε τα 25 
μίλια την ώρα και υπήρχαν συχνές στάσεις, λόγω των 
ζώων (πρόβατα και κατσίκες) που έμπαιναν στις γραμμές. 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή Λευκωσία-Αμμόχωστος 

διαρκούσε δύο με τρεις ώρες, η διαδρομή Λευκωσία-
Μόρφου δύο ώρες και η διαδρομή Μόρφου-Καλό Χωριό 
μία ώρα. Οι πιο πάνω χρόνοι διαφοροποιούνταν, ανάλογα 
με τις έκτακτες στάσεις που έπρεπε να γίνουν.
Σημειώνεται ότι, ο κυπριακός σιδηρόδρομος 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αφού χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά στρατιωτών, 
εφοδίων και ξυλείας. Αυτός εξάλλου ήταν και ο λόγος που 
έγινε στόχος βομβαρδισμών από τις δυνάμεις του Άξονα.

Το τελευταίο δρομολόγιο του τρένου πραγματοποιήθηκε 
στις 31 Δεκεμβρίου του 1951, με αφετηρία τη Λευκωσία και 
προορισμό την Αμμόχωστο. Ο λόγος που αποφασίστηκε 
να τεθεί εκτός λειτουργίας, ήταν η ανάπτυξη του οδικού 
δικτύου που οδήγησε στην έλλειψη κέρδους, καθιστώντας 
έτσι τον σιδηρόδρομο οικονομικά ασύμφορο για την 
αποικιακή κυβέρνηση. 
Το 2004 ο κυπριακός σιδηρόδρομος αναπαλαιώθηκε και 
έκτοτε λειτουργεί ως Μουσείο Σιδηροδρόμου. Στις αίθουσες 
του εκτίθενται αυθεντικά έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες 
και αντικείμενα σχετικά με τους σιδηροδρόμους της 
Κύπρου, καθώς και μοντέλα σταθμών και τροχαίου υλικού. 
Στην πίσω πλευρά έχει κτιστεί η πλατφόρμα και τμήμα της 
σιδηροδρομικής γραμμής με αυθεντικές ράγιες και κάτω 
από ένα μεταλλικό στέγαστρο εκτίθενται δύο βαγόνια του 
Κυπριακού Σιδηροδρόμου. 
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Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής 
για τους Πεσόντες Αστυνομικούς

της Αστ. 1518 Σωτηρούλας Δημητρίου
Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων 

Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης

Η 7η Μαρτίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί, από τη Γραμματεία της Interpol, ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής 
για τους Πεσόντες Αστυνομικούς. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, μπροστά στο ιστορικό Μνημείο Πεσόντων και 
Αγνοουμένων Αστυνομικών και Πυροσβεστών του Αρχηγείου Αστυνομίας, με δέος και βαθιά συγκίνηση, τα Η

μέλη του Αστυνομικού Σώματος αποτίουν τον οφειλόμενο φόρο δόξας και τιμής στους ήρωες συναδέλφους τους. 
Στα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία, ενώνοντας τις δυνάμεις 
τους με ολόκληρο τον λαό, ως αναπόσπαστο και αδιαίρετο 
κομμάτι του, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τις 
υπέρτατες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της 
ανεξαρτησίας. Βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε η Αστυνομία 
κατά την περίοδο ΄63-΄64, με την Τουρκανταρσία και 
ευρύτερα τις δικοινοτικές ταραχές, κυρίως όμως κατά τα 
τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής 
εισβολής του 1974. Την ίδια στιγμή, κατά τη συγκεκριμένη 
ημέρα τιμούμε, με την προσήκουσα σοβαρότητα, τα 
αγνοούμενα μέλη μας, αλλά και όλους όσοι έδωσαν τη 
ζωή τους εν καιρώ ειρήνης, ενώ βρίσκονταν στην ‘πρώτη 
γραμμή’ του καθήκοντος.
Την ημέρα αυτή, τιμούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη 
τους νεκρούς και αγνοούμενούς μας και  συλλογιζόμαστε, 
ταυτόχρονα, την ευθύνη και το χρέος μας να τηρήσουμε τη 
βαθιά τους παρακαταθήκη, με υπόσχεση στον εαυτό μας 
και στην κοινωνία πως θα συνεχίσουμε το έργο τους, πως 
θα υπερασπιστούμε με συνέπεια και συνέχεια την αξία και 
την ουσία του αγώνα και της θυσίας τους. 
Φέτος, ένεκα των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν 

* Η φωτογραφία είναι από τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στις 15 Απριλίου, 1973

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, διοργανώθηκε μια 
λιτή τελετή, κατά την οποία ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος 
Παπαθεοδώρου, στην παρουσία και της υπόλοιπης Ηγεσίας 
του Σώματος, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων και 
Αγνοουμένων Αστυνομικών και Πυροσβεστικών, εντός του 
Αρχηγείου Αστυνομίας, και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. 
Στον λόγο του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η Αστυνομία 
Κύπρου και ο Κύπριος Αστυνομικός και Πυροσβέστης 
εκφράζουν τον σεβασμό και την περηφάνια τους προς 
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Βιβλιάριο που εκδόθηκε με αφορμή των αποκαλυπτηρίων 
του Ηρώου Αστυνομίας στις 15 Απριλίου, 1973

τους πεσόντες και αγνοούμενους ήρωες συναδέλφους 
τους. Τεράστιο το χρέος μας απέναντι στη προσφορά και 
θυσία των ανθρώπων αυτών για χάρη της Πατρίδας και 
της Υπηρεσίας. Τεράστια η υποχρέωσή μας απέναντι 
στις οικογένειές τους, ώστε η μνήμη τους να παραμείνει 
άσβεστη και αιώνια και το παράδειγμά τους φωτεινό και 
καθοδηγητικό για όλους εμάς και τις επερχόμενες γενιές». 
Αιωνία τους η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους 
σκεπάζει.

Συμβολισμός Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων 
Αστυνομικών και Πυροσβεστών
Όταν το 1963 ξέσπασε η τουρκοκυπριακή ανταρσία, η 
Αστυνομία είχε αντιδράσει πρώτη στις τουρκικές επιθέσεις 
ενάντια στον Κυπριακό Ελληνισμό και με αξιοθαύμαστο 
ηρωισμό είχε πετύχει τη ματαίωση των τουρκικών σχεδίων. 
Τα μέλη της Αστυνομίας, διακατεχόμενα, από αγνή 
φιλοπατρία, είχαν πολεμήσει στις επάλξεις της τιμής και 
του καθήκοντος και έντεκα (11) από αυτά έπεσαν στο πεδίο 
της μάχης. 
Η Αστυνομία για να τιμήσει τη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων 
μελών της αποφάσισε όπως ανεγείρει, επιβλητικό μνημείο 
για τον πεσόντα αστυνομικό, εντός του περίβολου του 
Αρχηγείου. Τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 15 Απριλίου 1973 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
Γ΄ και από τότε αποτελεί διαχρονικό συμβολικό Μνημείο 

τιμής προς τους αστυνομικούς και πυροσβέστες που 
έπεσαν μαχόμενοι κατά τις δικοινοτικές ταραχές των ετών 
΄63-΄64 και τα τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος και 
της εισβολής του 1974, αλλά και προς τους αγνοούμενους 
αστυνομικούς  και όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος, εν καιρώ ειρήνης. 
Σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος ο δημιουργός 
του έργου, ο γλύπτης Γεώργιος Κυριάκου, τα δυο μεγάλα 
ημισφαίρια που προσομοιάζουν με δυο γιγαντιαία 
αστυνομικά κράνη και αποτελούν το βάθρο του Μνημείου, 
άπτονται αντεστραμμένα και ισορροπούνται με ένα λεπτό 
τρόπο που συμβολίζει το πραγματικά δύσκολο έργο της 
Αστυνομίας στην επίτευξη και διαφύλαξη μιας ισορροπίας 
μεταξύ των αντίρροπων κοινωνικών, πολιτικών και άλλων 
δυνάμεων.
Πάνω στα δύο ημισφαίρια, υψώνεται κάθετα η ορειχάλκινη 
σύνθεση που αποτελείται και αυτή από δύο ομοιάζοντα 
στοιχεία αντεστραμμένα το ένα πάνω στο άλλο. Ο κύκλος 
χρησιμοποιήθηκε ποικιλότροπα, ως θετικό ή αρνητικό 
σχήμα σε μία αυστηρή, πειθαρχημένη αρμονική σύνθεση 
για να εκφράσει από τη μία τη γνωστή πειθαρχία στις τάξεις 
του Αστυνομικού Σώματος και από την άλλη τις αρμονικές 
σχέσεις μεταξύ αυτού και του κοινού.
Τέλος, η υψιτενής μορφή του μνημείου ύψους πέραν των 
έξι μέτρων, προκαλεί στον θεατή ψυχική ανάταση και 
σεβασμό, στοιχεία απαραίτητα για την αποτίμηση φόρου 
τιμής προς τον πεσόντα και αγνοούμενο αστυνομικό και 
Πυροσβέστη. 
Αιωνία τους η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τους σκεπάζει.
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Νέες επιτυχίες κατέγραψε και αυτό το τετράμηνο η Αστυνομία Κύπρου 
στην πρόληψη, εξιχνίαση και καταστολή του εγκλήματος. 
Στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής τους, τα μέλη της Αστυνομίας με σκοπό την εξασφάλιση και 
ενίσχυση του κλίματος ασφάλειας, αλλά και της επιχειρησιακής τους δράσης, εξάρθρωσαν εγκληματικές 
ομάδες και κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, μέλη της Αστυνομίας με κίνδυνο ακόμα και 
της ζωής τους, διέσωσαν πρόσωπα που κινδύνεψαν. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για κατάσχεση ενός 
κιλού κάνναβης

Μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν στις 13 Ιανουαρίου 2021 για 
έλεγχο στη λεωφόρο Τροόδους στη Λεμεσό, δύο αυτοκίνητα, 
στο πλαίσιο αξιολόγησης σχετικής πληροφορίας. Κατά 

Αμεση κινητοποίηση της Λ&Ν Αστυνομίας για 
διάσωση επιβατών ακυβέρνητου σκάφους

Σε κινητοποίηση τέθηκε στις 3 του περασμένου Ιανουαρίου, 
η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, για εντοπισμό 
ακυβέρνητου σκάφους και διάσωση των επτά επιβατών 
του, στη θαλάσσια περιοχή Λεμεσού. 
Μετά από  πληροφορία που δόθηκε στην Αστυνομία, ότι 
ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής, έπλεε ακυβέρνητο, λόγω 
μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Νέο 
Λιμάνι Λεμεσού και έχρηζε άμεσης παροχής βοήθειας, 
απέπλευσε άμεσα η Αστυνομική Άκατος «Αστραπή 30», 
ενώ κλήθηκε να πλεύσει στην περιοχή και η Αστυνομική 
Άκατος «Διόνυσος», η οποία βρισκόταν σε θαλάσσια 
περιπολία. 
Όταν το ιστιοφόρο εντοπίστηκε, παραλήφθηκε από τον 
κυματοθραύστη, ένας από τους επιβάτες του ιστιοφόρου 
και μεταφέρθηκε από την άκατο «Αστραπή 30»με ασφάλεια 
στη στεριά. 
Το έργο της ρυμούλκησης ανέλαβε η Αστυνομική Άκατος 
«Διόνυσος», η οποία ρυμούλκησε το σκάφος με ασφάλεια 
στη Μαρίνα Λεμεσού. Οι επτά επιβάτες του ιστιοφόρου 
ήταν καλά στην υγεία τους. 

τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, εντοπίστηκε 
στο αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος ξηρή φυτική ύλη 
κάνναβης βάρους ενός κιλού, την οποία φέρεται να θεάθηκε 
να παραδίδει 33χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δεύτερο 
αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό 20χρονο. Στην κατοχή 
του 26χρονου εντοπίστηκε επίσης χρηματικό ποσό, ενώ 
στο αυτοκίνητο του 33χρονου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα 
κάνναβης. Ακολούθως, συνελήφθησαν και οι τρεις για 
αυτόφωρα αδικήματα.

Ε ντοπίστηκαν πέραν των 600 αρχείων εικόνας 
και βίντεο παιδικής πορνογραφίας – Συνελήφθη 
36χρονος

Μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
μετά από πληροφορία που λήφθηκε από την EUROPOL 
ότι συγκεκριμένος κάτοχος λογαριασμού σε πλατφόρμα 
κοινωνικής δικτύωσης ανέβασε στο λογαριασμό του 
και απέστειλε προς άλλους χρήστες, αρχείο παιδικής 
πορνογραφίας, προχώρησαν στη σύλληψη 36χρονου.
Συγκεκριμένα, ο 36χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα 
σύλληψης στις 7 του περασμένου Μαρτίου 2021 στην Πάφο, 
ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το 
οποίο κατασχέθηκε ως τεκμήριο. Επίσης, σε έρευνα που 
ακολούθησε στην οικία του στην Πάφο, εντοπίστηκε και 
παραλήφθηκε ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο.
Από προκαταρκτικές εξετάσεις που έγιναν στα τεκμήρια, 
εντοπίστηκαν πέραν των 600 αρχείων εικόνας και βίντεο 
παιδικής πορνογραφίας.  
Ο 36χρονος οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου εναντίον του 
εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.
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Σ υνελήφθη 28χρονος που φέρεται να προσπάθησε 
να συναντηθεί με ανήλικη για σεξουαλικούς 
σκοπούς.

Στη σύλληψη 28χρονου κατοίκου της επαρχίας Λεμεσού, 
προχώρησαν στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου 2021 
οι ανακριτές της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη 
υπόθεση άγρας και απόπειρας άγρας παιδιού με 
σεξουαλικούς σκοπούς και αποστολής μηνυμάτων άσεμνου 
και αισχρού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. 
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελία 
που προέβη στην Αστυνομία η μητέρα 14χρονης, σύμφωνα 
με την οποία, συγκεκριμένος χρήστης λογαριασμού σε 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησε μέσω 
της πλατφόρμας αυτής, να συναντηθεί με την 14χρονη, για 
σεξουαλικούς σκοπούς. 
Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν εξασφαλίστηκε 
μαρτυρία εναντίον του 28χρονου. Της σύλληψής του 
ακολούθησε έρευνα στην οικία του, βάσει δικαστικού 
εντάλματος, κατά τη διάρκεια της οποίας, εντοπίστηκε ένα 
κινητό τηλέφωνο, το οποίο παραλήφθηκε για εξετάσεις.

Σ υνελήφθη 40χρονος για παιδική πορνογραφία

Μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
του Αρχηγείου Αστυνομίας, μετά από πληροφορία που 
λήφθηκε από την EUROPOL ότι συγκεκριμένος χρήστης 
λογαριασμού σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης διανέμει 
υλικό παιδικής πορνογραφίας, προχώρησαν στη σύλληψη 
40χρονου στις 15 του περασμένου Ιανουαρίου 2021. 
Σε έρευνα που έγινε στην οικία του στη Λεμεσό δυνάμει 
δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως 
τεκμήριο, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα 
κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του. 
Ο 40χρονος φέρεται να παραδέχτηκε τη διάπραξη των 
αδικημάτων προβάλλοντας κάποιους ισχυρισμούς. 

αράνομη κατοχή παιδικού πορνογραφικού 
υλικού και εντοπισμός 13 φυτών κάνναβης – 
Συνελήφθη 27χρονος

Μέλη του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
σε συνεργασία με μέλη του Δικανικού Εργαστηρίου 
Ηλεκτρονικών Δεδομένων διενήργησαν στις 22 του 
περασμένου Φεβρουαρίου 2021, έρευνα βάσει δικαστικού 
εντάλματος, στο διαμέρισμα 27χρονου στην επαρχία 
Λάρνακας, στο οποίο εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο 
κινητά τηλέφωνα για εξετάσεις. Της έρευνας, προηγήθηκε 
πληροφορία από την Europol, η οποία έφερε τον 27χρονο να 
έχει αποστείλει σε άλλους χρήστες, 26 αρχεία σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων μέσω πλατφόρμας κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους του διαμερίσματος, 13 
φυτά κάνναβης.
Ο 27χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για 
διευκόλυνση των ανακρίσεων.

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Σ ύλληψη 25χρονου για υποθέσεις ληστειών

Στη σύλληψη 25χρονου, που αναζητείτο σχετικά με 
διερευνώμενες υποθέσεις ληστειών, προχώρησε στις 4 
Φεβρουαρίου 2021, η Αστυνομία, μετά από πληροφορία ότι 
σε συγκεκριμένο σημείο στη Λευκωσία, βρισκόταν άνδρας 
ο οποίος έμοιαζε με ύποπτο για υποθέσεις ληστειών, που 
διαπράχθηκαν στη Λευκωσία, μεταξύ των ημερομηνιών 29 
Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2021.
Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου 
εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο 25χρονο άνδρα. 
Στην κατοχή του, μετά από έρευνα εντοπίστηκε ένα 
κουζινομάχαιρο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για 
αυτόφωρο αδίκημα.
Ανακρινόμενος ο 25χρονος, φέρεται να παραδέχθηκε τη 
διάπραξη τριών  ληστειών στη Λευκωσία. 
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Σ υνελήφθησαν δύο πρόσωπα για κατοχή πέραν 
των δύο κιλών κάνναβης 

Ποσότητα κάνναβης πέραν των δύο κιλών, εντόπισε 
και κατάσχεσε στις 5 του περασμένου Φεβρουαρίου 
2021 η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά από αξιολόγηση 
σχετικών πληροφοριών. Σχετικά με την εν λόγω υπόθεση 
συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση 37χρονος και 
28χρονος. 

Σ υνελήφθησαν τρία πρόσωπα για παράνομη 
κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ 
ανέκοψαν στις 19 Φεβρουαρίου 2021 για έλεγχο 
στον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς - Λευκωσίας, 
αυτοκίνητο που οδηγείτο από 35χρονο κάτοικο Λευκωσίας, 
καθώς και δεύτερο αυτοκίνητο που οδηγείτο από 42χρονο 
έχοντας ως συνοδηγό 35χρονη και οι δύο από την επαρχία 
Αμμοχώστου. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, 
εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 35χρονου μικρή 
ποσότητα μεθαμφεταμίνης, τρία σκεύη καπνίσματος με 
ίχνη μεθαμφεταμίνης και χρηματικό ποσό. Ακολούθως, 
σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα του 42χρονου, 
εντοπίστηκε συσκευασία που περιείχε άσπρη κρυσταλλική 
ουσία που έμοιαζε με μεθαμφεταμίνη βάρους 625 
γραμμαρίων περίπου και δύο συσκευασίες που περιείχαν 
συνολικά ενάμισι κιλό κοκαΐνης. Σε τσαντάκι που είχε στην 
κατοχή του ο 42χρονος, εντοπίστηκε επίσης ποσότητα 
κάνναβης βάρους 25 γραμμαρίων περίπου, ένα δισκίο 
ecstasy και μικρή ποσότητα ρητίνης κάνναβης, καθώς και 
χρηματικό ποσό. 

Πληροφορίες πολιτών οδήγησαν την Αστυνομία 
στη σύλληψη υπόπτου για διάρρηξη 
κοσμηματοπωλείου 

Στη σύλληψη 29χρονου προχώρησε η Αστυνομία στις 
14 του περασμένου Ιανουαρίου 2021, όταν μετά από 
πληροφορίες πολιτών, οδηγήθηκε στα ίχνη του υπόπτου 
διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στην Πάφο.
Αξιολογώντας τις σχετικές πληροφορίες, τα μέλη της 
Αστυνομίας εντόπισαν σε περιοχή της Πάφου, ύποπτο 
πρόσωπο να έχει στην κατοχή του μεγάλο αριθμό 
κοσμημάτων και ρολογιών. Αφού προσέγγισαν τον 
29χρονο, εντόπισαν στο σημείο μία τσάντα, την οποία ο 
ύποπτος φέρεται να είχε στην κατοχή του νωρίτερα και 
εντός της οποίας υπήρχε μεγάλος αριθμός κοσμημάτων και 
ρολογιών. Σε δεύτερη τσάντα που κρατούσε ο ύποπτος, τα 
μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν μεταξύ άλλων, διαρρηκτικά 
εργαλεία, γάντια, ένα μαχαίρι και το χρηματικό ποσό των 
290 ευρώ.

Ο ύποπτος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το 
νόμιμο της κατοχής των ανευρεθέντων και συνελήφθη. 
Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι 
μέρος των κοσμημάτων που ανευρέθηκαν, είχαν κλαπεί 
από κοσμηματοπωλείο στην Πάφο, μετά από διάρρηξη του 
υποστατικού. Τα κοσμήματα υποδείχθηκαν στον ιδιοκτήτη 
του κοσμηματοπωλείου, ο οποίος και τα αναγνώρισε. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, από το κοσμηματοπωλείο 
κλάπηκαν διάφορα κοσμήματα όπως δακτυλίδια, καδένες, 
βραχιόλια και μενταγιόν, συνολικής αξίας 15,000 ευρώ 
περίπου.
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Υπουργός Δικαιοσύνης και Αρχηγός Αστυνομίας 
τίμησαν την Kύπρια αστυνομικό και πυροσβέστη 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας στις 8 
Μαρτίου, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα 
Έμιλυ Γιολίτη, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Αστυνομίας, όπου 
μαζί με τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου, 
ευχήθηκαν χρόνια πολλά στις γυναίκες που υπηρετούν 
στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Μιλώντας προς τις γυναίκες μέλη της Αστυνομίας, η κα 
Γιολίτη αναφέρθηκε στον πρωτεύοντα, όπως είπε, ρόλο 
που διαδραματίζει η σημερινή γυναίκα σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. 
«Η σημερινή μέρα», είπε η υπουργός, «προσδιορίζει την 
αναγκαιότητα αποφασιστικών διεκδικήσεων όσον αφορά 
στην προστασία, τον σεβασμό και την κατοχύρωση των 
έννομων δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών».
Η κα Γιολίτη, αναφέρθηκε και στο θέμα της βίας κατά των 
γυναικών, διαβεβαιώνοντας για την ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης για αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
φαινομένων αυτών, αλλά και παραδειγματική τιμωρία των 
δραστών. «Ως Υπουργείο», σημείωσε, «ετοιμάσαμε και 
προωθούμε ειδικά νομοσχέδια  που ποινικοποιούν όλες τις 
μορφές βίας σε βάρος των γυναικών, περιλαμβανομένης της 
παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, 
στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσης με το εκτενές και 
σύγχρονο κατευθυντήριο πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης».
Αναφερόμενη τέλος, στις γυναίκες μέλη της Αστυνομίας, 
είπε πως αυτές αποτελούν «παράδειγμα προσφοράς 
και επαγγελματικής επάρκειας της Κύπριας γυναίκας 
διότι φέρουν εις πέρας με επιτυχία το δύσκολο έργο τους 
χωρίς να υστερούν σε τίποτα συγκριτικά με τους άνδρες 
συναδέλφους τους».
Από πλευράς του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος 
Παπαθεοδώρου, αναφέρθηκε στη σημασία της εν λόγω 
μέρας και στον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας, σημειώνοντας 
ότι η προσπάθεια για εξάλειψη των διακρίσεων πρέπει να 
εντατικοποιηθεί. 
Ο κ. Παπαθεοδώρου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις 
σημαντικές βελτιώσεις που υπήρξαν στην Αστυνομία, στο 
θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 

Αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις βίας και κακοποίησης 
γυναικών, τονίζοντας πως «ως Αστυνομία χειριζόμαστε 
τις συγκεκριμένες υποθέσεις με πλήρη εμπιστευτικότητα 
και επιδεικνύοντας την δέουσα προσοχή και ευαισθησία 
και με γνώμονα την δίκαιη, αμερόληπτη και αντικειμενική 
προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης.
Τέλος, το μέλος της Επιτροπής Ισότητας Μεταξύ Ανδρών 
και Γυναικών στην Αστυνομία, Αστυνόμος Β’ Κυριακή 
Λαμπριανίδου, ανέφερε με τη σειρά της, ότι αρκετές 
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Αστυνομία, 
έχουν εκλείψει, ωστόσο σημείωσε, πως υπάρχουν ακόμα 
κάποιες ανισότητες.
Κάλεσε μάλιστα τις γυναίκες αστυνομικούς να αντιληφθούν 
και οι ίδιες ότι είναι ίσες με τους άνδρες συναδέλφους τους 
και να διεκδικήσουν όλα όσα τους αξίζουν.

Τ ετραψήφια Γραμμή Επικοινωνίας 1497 για τα 
θύματα εμπορίας προσώπων

Η Αστυνομία Κύπρου (Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας 
Προσώπων) όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στον 
τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου 
της εμπορίας προσώπων και με σκοπό να βοηθήσει 
περαιτέρω τα θύματα, δημιούργησε την τετραψήφια 
Γραμμή Επικοινωνίας 1497. Σκοπός της δημιουργίας της 
εν λόγω Γραμμής είναι να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό 
να προβαίνει σε πληροφορίες/παράπονα/καταγγελίες 
επώνυμα ή ανώνυμα σε θέματα που αφορούν στην εμπορία 
προσώπων. 
Η τετραψήφια αυτή γραμμή έχει δημιουργηθεί ύστερα 
από τον εντοπισμό της ανάγκης για άμεση αξιολόγηση 
και ανταπόκριση της Αστυνομίας σε θέματα εμπορίας 
προσώπων, καθώς και μέσα από τις συστάσεις ευρωπαϊκών 
και διεθνών οργανισμών σε αξιολογήσεις της χώρας μας σε 
αυτά τα θέματα. 
Οι όποιες πληροφορίες ή αναφορές λαμβάνονται, 
τυγχάνουν άμεσης αξιολόγησης και ανάλογου χειρισμού 
από το αρμόδιο γραφείο. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

E παμειβόμενο Κύπελλο Αστυνομίας
Η Αστυνομία στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων στα μέλη 
της, ώστε να υποκινούνται για να είναι άρτια εκπαιδευμένα 
και σε άριστη φυσική κατάσταση, έχει θεσμοθετήσει το 
Επαμειβόμενο Κύπελλο.
Το Επαμειβόμενο Κύπελλο απονέμεται στον Αστυνομικό 
που καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μετά από διαγωνισμό, 
που γίνεται μια φορά το χρόνο. Στόχος του διαγωνισμού 
είναι η προώθηση, η ανάπτυξη και η βελτίωση του 
επαγγελματισμού των μελών της Αστυνομίας, καθώς 
επίσης και η αύξηση του αισθήματος της ευγενούς άμιλλας, 
μέσω ενός υγιούς συναγωνισμού.
Για το 2021 το Επαμειβόμενο Κύπελο απονεμήθηκε στην 
Α/Αστ.1350 Ειρήνη Πετρακίδου, η οποία υπηρετεί στη 
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) και είναι 
η τρίτη γυναίκα στην Αστυνομία που κατέλαβε την πρώτη 
θέση μετά από σχετικό διαγωνισμό.
Να σημειωθεί ότι, το 1993 το Επαμειβόμενο Κύπελλο 
κατέλαβε η νυν Αναπληρωτής Υπαστυνόμος Καίτη 
Σοφοκλέους και το 2007 η νυν Υπαστυνόμος Ελένη 
Μιχαήλ, οι οποίες υπηρετούν στο Τμήμα Καταπολέμησης 
Εγκλήματος.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει εξέταση των υποψηφίων 
σε αθλητική δοκιμασία (άσκηση γενικών ικανοτήτων 
120 μέτρων και αγώνα δρόμου αντοχής 1.750 μέτρων), 
εκτέλεση βολής, προφορική εξέταση (πρακτική αστυνομική 
εφαρμογή, Νόμος και Κανονισμοί Αστυνομίας, ερώτηση σε 
σχέση με το ρόλο και τα καθήκοντα που εκτελεί η Αστυνομία) 
και Γενική εντύπωση (οι υποψήφιοι αξιολογούνται σχετικά 
με την εμφάνιση, ικανότητα έκφρασης, αυτοπεποίθηση/
αυτοέλεγχο και  συμπεριφορά/στάση ενώπιον της 
Επιτροπής).

Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος

Στο πλαίσιο των μέτρων και δράσεων που έχει εξαγγείλει 
η Κυβέρνηση για την πάταξη της διαφθοράς, η Ηγεσία της 
Αστυνομίας προχώρησε στη δημιουργία της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υ.Δ.Ο.Ε.).
Η Υ.Δ.Ο.Ε., η οποία υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης 
Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, απαρτίζεται από 
επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, 
για τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων οικονομικής 
φύσεως. Για τον σκοπό αυτό, εξάλλου, η Αστυνομία 
προχώρησε πρόσφατα στην πρόσληψη τεσσάρων 
λογιστών/ελεγκτών.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, έχει 
αρμοδιότητα και πεδίο δράσης σε όλη την επικράτεια της 
Δημοκρατίας και σε αυτή λειτουργούν δύο Κλάδοι:
Κλάδος Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος 
(Κ.Δ.Ο.Ε.), ο οποίος στελεχώνεται με κατάλληλα 
εκπαιδευμένους και έμπειρους ανακριτές, για τη διερεύνηση 
σοβαρών και πολύπλοκων υποθέσεων οικονομικής 
φύσεως.
Κλάδος Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ο.Ε.), ο οποίος 
αποτελείται από εξειδικευμένους λογιστές / ελεγκτές και 
αστυνομικούς ανακριτές για τη διεξαγωγή οικονομικών 
ερευνών. 
Σημειώνεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος αποτελεί την τρίτη σε σειρά Υπηρεσία της 
Αστυνομίας που μετεξελίσσεται, μετά την Υποδιεύθυνση 
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής 
Ευθύνης και την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από την Αστυνομία, στην 
κοινωνία των πολιτών. 
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ΠΕΝΘΙΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Tον αδόκητο και πρόωρο χαμό 
δύο αξιαγάπητων μελών θρηνεί η Αστυνομία Κύπρου: 

του Αστυφύλακα 93 Ανδρέα Σάουρου και της 
Ειδικής Αστυφύλακα 5632 Χριστιάνας Χριστοδούλου

Αστυφύλακας 93 Ανδρέας Σάουρου

Ο Αστυφύλακας 93 Ανδρέας Σάουρου γεννήθηκε στις 
04 Φεβρουαρίου του 1976 στα Λύμπια. Προσλήφθηκε 
στις τάξεις της Αστυνομίας στις 02 Φεβρουαρίου 1998 
και υπηρέτησε στο Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
στην ΥΚΑΝ Αρχηγείου. Απεβίωσε στις 06 Φεβρουαρίου 
2021 και η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου 
Επιφανείου στα Λύμπια.  Αφήνει πίσω του τη σύζυγο 
του και τα δύο του παιδιά Κωνσταντίνο και Μαρία. 

Ειδική Αστυφύλακας 5632 Χριστιάνα Χριστοδούλου

Η Ειδική Αστυφύλακας 5632 Χριστιάνα Χριστοδούλου 
γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1970 στην Πάφο και 
εντάχθηκε στο Αστυνομικό Σώμα στις 25 Μαΐου 1998. 
Υπηρέτησε στον Κεντρικό Σταθμό Πάφου, στην ΥΚΑΝ 
Πάφου, στο ΤΑΕ Πάφου, στη ΔΑΣΑ, στον Αστυνομικό 
Σταθμό Στρουμπιού και στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Η 
κηδεία της τελέστηκε το Σάββατο 03 Απριλίου 2021 
από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στο Πολέμι. 
Εγκαταλείπει δύο τέκνα, την Μαρκέλλα 27 ετών και την 
Αντωνία 23 ετών.

Αιωνία η μνήμη σας αγαπημένοι συνάδελφοι! 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Θερμές ευχαριστίες στον Σταθμάρχη του Αστυνομικού Σταθμού Τροόδους, καθώς και σε μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών, για όλη τη βοήθεια και συμπαράσταση που μου παρείχαν, όταν στις 2/1/2021 αποπροσανατολίστηκε ο σύζυγός μου στο δάσος και χάθηκε. Η όλη βοήθεια, η άμεση ανταπόκριση και η στήριξή τους ήταν πολύτιμη.

Ελένη Ανδρέου

Προς την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης και τον Αρχηγό Αστυνομίας, 

Θερμές ευχαριστίες στον Σταθμάρχη του Αστυνομικού Σταθμού Τροόδους, καθώς και σε μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών

Θέλω να ευχαριστήσω τον αστυνομικό,                 
Παναγιώτη Ιακώβου της Μ.Μ.Α.Δ., όπου στις 09/01/2021, η ώρα 3 τα ξημερώματα, 
με τις ενέργειες και την άμεση αντίδρασή του, σε εμπρηστική επίθεση στην 
οικία μου, διασφάλισε την ασφάλεια της οικογένειάς μου και φρόντισε, ώστε να 
έχουμε, όσο το δυνατό λιγότερες ζημιές στην οικία μου. 
Με κίνδυνο τη ζωή του, παλεύοντας με τις φλόγες, μπήκε στην οικία και μας 
οδήγησε όλους με ασφάλεια έξω, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής. Η άμεση 
αντίδρασή του ήταν καθοριστική, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα και οι 
υλικές ζημιές να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.

Με ευχαριστίες
Στέλιος Νικολάου
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