
History 
The Cyprus Police Museum was founded in 1933 during the British Colonial Period (1878-
1959). The then British Chief of Police, W.C.C. King sent a circular to all Divisional Police
Headquarters announcing the founding of the Police Museum, then known as the
Criminal Museum. He requested that all responsible officers of the Criminal Investigation
Departments of each district send any unusual criminal samples, samples relating to
serious cases or interesting items suitable for exhibit at the museum to the Police
Headquarters.

The Police Museum was initially housed at the Criminal Investigation Department at the
Police Headquarters. In 1951 it was moved to the then Police Training School in Strovolos
and was moved again in 1975 to the Police Premises in Athalassa near the Police
Headquarters. From the time it opened until 2003 the police museum was visited
exclusively by students of the then Police Training School and more recently by the Police
Academy as part of their training. Since December 2004 it functions in a house built during
the British Colonial Period which was used as a police residence for several decades. In
2003 the house was specially transformed and enlarged to meet the needs of the Museum
after a directive by the then Chief of Police Mr. Tasos Panayiotou, so that it could house a
richer collection of exhibits regarding the functioning of the police as well as displays of
wider historic interest that could be visited by the public.

The exhibits
The exhibits mainly cover the British Colonial Period and the first years of
independent Cyprus (1960). There are also some contemporary displays, as
well as a number of exhibits from the Ottoman (Turkish) Empire (1571-1878).

The museum displays are organised into three basic areas of interest:
- The history and development of the Cyprus Police
- Crime
- Areas of contemporary history.

All the exhibits are enriched with photographs, documents and maps. The
Police officer in charge of the museum will give you a guide tour with
information and stories on cases that upset Cyprus.

Donations 
Some of the items have been donated by ex members of the Police or other
citizens. Any further donation of items relating to the functioning of the
police by the public, retired police officers or their families that are of national
interest, would be most welcome.

Ιστορικό 
Το Μουσείο Αστυνομίας ιδρύθηκε το 1933 με την ονομασία Criminal Museum
(Εγκληματολογικό Μουσείο). Με εγκύκλιό του προς όλους τους Αστυνομικούς
Διευθυντές των Επαρχιών, ο τότε Βρετανός Αρχηγός Αστυνομίας W.C.C. King
γνωστοποίησε την ίδρυση του Μουσείου Αστυνομίας. Παράλληλα, μέσω της
εγκυκλίου δίδονταν οδηγίες όλοι οι υπεύθυνοι αξιωματικοί των επαρχιακών
Τμημάτων Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) να αποστέλλουν στο Αρχηγείο
Αστυνομίας οποιοδήποτε ασυνήθιστο τεκμήριο εγκλήματος, καθώς επίσης και
όποιο άλλο αξιόλογο αντικείμενο θεωρούνταν κατάλληλο για να εκτεθεί στο
Μουσείο. 

Αρχικά, το Μουσείο Αστυνομίας στεγαζόταν στο ΤΑΕ του Αρχηγείου
Αστυνομίας. Το 1951 μεταστεγάστηκε στην τότε Αστυνομική Σχολή
Στροβόλου και στη συνέχεια, το 1975, στον χώρο όπου λειτουργεί σήμερα η
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Από την εποχή της ίδρυσής του μέχρι και το
2003, το Μουσείο Αστυνομίας επισκέπτονταν αποκλειστικά σπουδαστές,
αρχικά της Αστυνομικής Σχολής και ακολούθως της Αστυνομικής Ακαδημίας
στο  πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Από τον Δεκέμβριο του 2004, μετά από
πρωτοβουλία του τότε Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Τάσου Παναγιώτου, το
Μουσείο Αστυνομίας μεταστεγάστηκε σε οίκημα, το οποίο ανεγέρθηκε επί
Αγγλοκρατίας και χρησιμοποιήθηκε για αρκετές δεκαετίες ως αστυνομική
κατοικία. Το Μουσείο είναι πλέον ανοικτό για το κοινό. 

Εκθεσιακοί χώροι
Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου Αστυνομίας είναι οργανωμένοι στις ακόλουθες τρεις
βασικές ενότητες:
- Ιστορία και εξέλιξη της Κυπριακής Αστυνομίας
- Έγκλημα 
- Πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Τα εκθέματα προέρχονται κυρίως από την περίοδο της Αγγλοκρατίας και από τα πρώτα
χρόνια της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπάρχει αριθμός
εκθεμάτων από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στο Μουσείο εκτίθεται αστυνομικός
οπλισμός, στολές, εξαρτύσεις, εξοπλισμός, οχήματα, μουσικά όργανα, καθώς επίσης και
φωτογραφικό υλικό, μέσα από το οποίο ο επισκέπτης ανακαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές
της λειτουργίας της Αστυνομίας, των μεθόδων αστυνόμευσης, αλλά και των μέσων που
χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία σε περασμένες εποχές.

Δωρεές
Μέρος των εκθεμάτων του Μουσείου προέρχεται από δωρεές του κοινού και από πρώην
μέλη της Αστυνομίας, οι οποίοι προτρέπονται εάν κατέχουν οποιαδήποτε αντικείμενα
που αφορούν στη λειτουργία της Αστυνομίας να τα προσφέρουν στο Μουσείο για
εμπλουτισμό των εκθεμάτων του.



Είσοδος Δωρεάν/Free Entrance

Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή (εκτός δημοσίων αργιών)

9:00 – 13:00
Τηλ.: 22808793  Τηλεομ.: 22808780
Ηλ. Ταχ.: pressoffice@police.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy

Opening Hours:
Monday – Friday (except national holidays)

9:00 – 13:00
Τel.: 22808793  Fax: 22808780

E-mail: pressoffice@police.gov.cy
Website: www.police.gov.cy
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