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Ε νδιαφέροντα στοιχεία 
προκύπτουν από τις στα-
τιστικές της Αστυνομίας 

αναφορικά με τη συμμετοχή 
των αλλοδαπών στο έγκλημα 
στην Κύπρο. Για πρώτη φορά 
καταγράφηκαν τέτοια δεδομέ-
να που δείχνουν την καταγωγή 
των δραστών, το έγκλημα στο 
οποίο ενεπλάκησαν, ενώ γί-
νεται γενική σύγκριση μεταξύ 
Κυπρίων και αλλοδαπών στην 
εμπλοκή τους σε αξιόποινες 
πράξεις. Όπως φαίνεται από 
τη στατιστική ανάλυση του 
εγκλήματος για το 2011, 1702 
εγκλήματα διαπράχθηκαν από 
αλλοδαπούς. Το ποσοστό συμ-
μετοχής τους στο έγκλημα πέρ-
σι ήταν 40,2% σε σύγκριση με 
48,6% το 2010. Επίσης ένα 
ποσοστό 5% των εγκλημάτων 
διαπράχθηκαν από Κυπρίους 
και αλλοδαπούς μαζί. Η μεί-
ωση οφείλεται κυρίως στην 
οικονομική κρίση που οδήγη-
σε κάποιους να εγκαταλείψουν 
την Κύπρο. Το πιο σύνηθες 
έγκλημα, με το οποίο κατα-
πιάνονται οι αλλοδαποί, είναι 
οι διαρρήξεις και ακολουθεί 
το αδίκημα της πλαστογραφί-
ας και τρίτο της κλοπής. Τα 
ναρκωτικά επίσης βρίσκονται 
ψηλά στη λίστα των πιο σο-
βαρών εγκλημάτων στα οποία 
«έχουν χέρι» αλλοδαποί. Συ-
γκριμένα, πέρυσι διαπράχθη-
καν από αλλοδαπούς 562 δι-
αρρήξεις, 278 πλαστογραφίες, 
230 κλοπές, ενώ ενεπλάκησαν 
σε 209 υποθέσεις ναρκωτι-
κών. Άλλα 423 εγκλήματα δια-
φόρων μορφών αποδίδονται 
σε μη Κυπρίους. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές 
της Αστυνομίας, οι αλλοδαποί 
που ενέχονται σε υποθέσεις 
διαρρήξεων είναι περισσότε-
ροι από τους Κυπρίους, ενώ 

ισοβαθμούν στο αδίκημα της 
κλοπής. Ειδικότερα, το 52,7% 
των υποθέσεων που αφορούν 
διαρρήξεις διαπράχθηκε πέρ-
σι από ξένους, ενώ το 41,4% 
των υποθέσεων πλαστογρα-
φίας ήταν Κύπριοι. Για το 
αδίκημα της κλοπής υπάρχει 
ισοποσόστωση, δηλαδή το 
47% των εμπλεκομένων ήταν 
αλλοδαποί και το 47% Κύπρι-
οι. Επίσης η πλειοψηφία των 
προσώπων που ενεπλάκησαν 
στο αδίκημα της πλαστογραφί-
ας ήταν αλλοδαποί (49,4%) σε 
σύγκριση με 40,3% που ήταν 
Κύπριοι. 

Στην επαρχία Λευκωσίας δι-
απράχθηκαν οι περισσότερες 
υποθέσεις από αλλοδαπούς με 
446, ακολουθεί η Πάφος με 
390 υποθέσεις, τρίτη η επαρ-
χία Λάρνακας με 318, ακολου-
θεί η Λεμεσός με 316, η Αμμό-
χωστος με 214 και τελευταία η 
Μόρφου με 18 εγκλήματα. 

Όπως προκύπτει από τη νέα 
μεθοδολογία συλλογής των 
ετήσιων στατιστικών στοιχεί-
ων, η πλειοψηφία των δρα-
στών για το σοβαρό έγκλημα 
για το 2011 ήταν Κύπριοι. Από 
το σύνολο των 6.243 δραστών 
που συνελήφθησαν πέρσι για 
διάφορα εγκλήματα, οι 3.412 
ήταν Κύπριοι και οι 2.831 αλ-
λοδαποί. 

Όσον αφορά στα μικροαδι-
κήματα, το 66,7% των εγκλη-
μάτων αυτών διαπράχθηκε 
πέρσι από Κυπρίους και το 
24,5% από αλλοδαπούς, ενώ 
το υπόλοιπο 8,8% από Κυπρί-
ους και αλλοδαπούς μαζί. 

Οι ΡΟυμάνΟι 
την πΡωτιά 

Πρώτοι με σημαντική δια-
φορά στην ανάμειξη σε εγκλή-
ματα είναι οι Ρουμάνοι και 

ακολουθούν οι Βούλγαροι, οι 
Γεωργιανοί και από ’κει και 
πέρα οι υπήκοοι άλλων πέ-
ντε χωρών που ισοβαθμούν. 
Το 2011 συνελήφθησαν 830 
Ρουμάνοι (ποσοστό στο έγκλη-
μα 13%) για διάφορα εγκλή-
ματα και ακολουθούν 308 
Βούλγαροι με ποσοστό 5%, οι 
Γεωργιανοί με 173 συλλήψεις 
και ποσοστό 3% και στη συνέ-
χεια: πολίτες από την Ελλάδα 
(152), το Πακιστάν (134), τη 
Ρωσία (126), τη Συρία (103) 
και τη Βρετανία (102), όλοι με 
ποσοστό από 2%. 

Όπως επίσης προκύπτει από 
τις αναλύσεις του εγκλήματος, 
οι Ρουμάνοι εμπλέκονται κυρί-
ως σε υποθέσεις διαρρήξεων 
και πλαστογραφίας, οι Βούλγα-
ροι σε υποθέσεις διαρρήξεων 
και ναρκωτικών, οι Γεωργια-
νοί σε υποθέσεις διαρρήξεων 
και πλαστογραφίας, οι Έλληνες 
σε υποθέσεις διαρρήξεων και 
ναρκωτικών, οι προερχόμενοι 
από το Πακιστάν σε υποθέσεις 
διαρρήξεων και πλαστογραφί-
ας, οι Ρώσοι το ίδιο όπως και 
οι Σύροι, ενώ οι Βρετανοί κα-
ταπιάνονται με υποθέσεις κλο-
πών και ναρκωτικών. 

άπΟ χωΡες της εε 
η πλειΟψηφιά 

Η πλειοψηφία των αλλο-
δαπών που συνελήφθησαν 
πέρσι από την Αστυνομία προ-
έρχονταν από χώρες της Ε.Ε. 
(1.544 άτομα) με ποσοστό 
55%, έναντι 1.287 αλλοδα-
πών (45%) που προέρχονται 
από άλλες χώρες. Από τους 
1.287 πολίτες εκτός Ε.Ε., οι 
750 προέρχονται από χώρες 
της Ασίας, 410 εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης, 99 από την 
Αφρική και 28 από την Αμερι-
κή-Ωκεανία. 

«Ανάσα» δίνουν στην 
πόλη της Λάρνακας 
και ειδικά στο εμπο-

ρικό κέντρο, οι μονοήμερες 
ξεναγήσεις Ισραηλινών τουρι-
στών στην πόλη. Τους τουρί-
στες μεταφέρουν στη Λάρνακα 
από τη γειτονική χώρα κρουα-
ζερόπλοια, τα οποία περιλαμ-
βάνουν στην περιπλάνησή τους 
στη Μεσόγειο και την πόλη 
του Ζήνωνα. Σύμφωνα με το 
δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιά-
τη, πρόκειται για το μέτρο που 
είχε εξαγγελθεί από το χειμώνα 

και οι πρώτες εκτιμήσεις για 
την επίδραση των Ισραηλινών 
τουριστών στην οικονομία της 
πόλης είναι θετικές.

Ο αριθμός των κρουαζερό-
πλοιων από το Ισραήλ, αλλά 
και από άλλες χώρες αναμέ-
νεται να αυξηθεί σημαντικά 
τις επόμενες μέρες, φτάνοντας 
στο απόγειο τους τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο. Σύμφωνα με 
τον δήμαρχο της πόλης, έχουν 
γίνει διευθετήσεις με την εται-
ρεία αστικών λεωφορείων της 
Λάρνακας ώστε μόλις αφικνεί-

ται κρουαζερόπλοιο στο λιμάνι 
της Λάρνακας να δρομολογού-
νται έκτακτα επιπρόσθετα δρο-
μολόγια λεωφορεία από και 
προς το κέντρο της πόλης και 
το λιμάνι για εξυπηρέτηση των 
τουριστών, τους οποίους με τη 
σειρά του χαρακτήρισε «ανάσα» 
στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν αυτή ειδικά την περίοδο 
οι καταστηματάρχες της πόλης.

Οι αφίξεις Ισραηλινών κρου-
αζερόπλοιων στο λιμάνι της 
Λάρνακας άρχισαν πριν από 
έναν περίπου μήνα.

Το 40,2% των εγκλημάτων 
γίνονται από αλλοδαπούς

Ισραηλινές «καταλήψεις» 
στο κέντρο της Λάρνακας
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