
O Κόσμος ΤUESDAY 12 JUNE 2012ΚΥΠΡΟΣ 17

Η αποφυλάκιση του ισοβί-
τη Ανδρέα Αριστοδήµου 
«Γιουρούκκη» την περα-

σµένη Τρίτη άλλαξε άρδην τα 
δεδοµένα στις Κεντρικές Φυλα-
κές. Η πρωτοφανής απόφαση του 
Συµβουλίου Αποφυλακίσεως επ’ 
αδεία άνοιξε παράθυρο ελπίδας 
για άλλους 19 άντρες και µία γυ-
ναίκα ισοβίτες. 

Μπορεί αυτή τη στιγµή να µη 
δικαιούνται όλοι να υποβάλουν 
αίτηση αποφυλάκισης, όµως 
ενώπιον του Συµβουλίου εκκρε-
µούν αυτή τη στιγµή άλλες πέντε 
αιτήσεις, ενώ έκτη απορρίφθηκε. 

Ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει µε 
τις αιτήσεις τους, όµως το γεγο-
νός ότι ένας καταδικασµένος σε 
ισόβια για ένα φόνο και σε 16 
χρόνια φυλάκιση για µια ανθρω-
ποκτονία, αφέθηκε ελεύθερος, 
δηµιουργεί νέα δεδοµένα στις 
κυπριακές φυλακές. Όσοι περιµέ-
νουν στη σειρά για να εξεταστεί 
η άδειά τους θα είναι από τους 
πλέον συνεργάσιµους στις φυλα-
κές, οι υπόλοιποι θα είναι υπό-
δειγµα, ώστε να µην αντιµετω-
πίσουν προβλήµατα, ενώ και οι 
βαρυποινίτες έχουν πλέον λόγο 
να ελπίζουν.  Η απόφαση µε την 
οποία ικανοποιήθηκε το αίτηµα 
του «Γιουρούκκη», στηρίχθηκε 
στο γεγονός ότι αυτός παρέµει-
νε στη φυλακή για 25 χρόνια, 
δίχως να δηµιουργήσει σοβαρά 
προβλήµατα. Όπως εκτιµούν νο-
µικοί, αυτή θα είναι και ο οδηγός 
για τις υπόλοιπες αιτήσεις. Αν 
το πείραµα µε τον Γιουρούκκη 
πετύχει µε την έννοια ότι δεν θα 
δηµιουργήσει προβλήµατα εκτός 
Φυλακών, τότε θα υπάρξουν κι 
άλλες απολύσεις. Ήδη, σύµφω-
να µε πληροφορίες, ακούγονται 
τα ονόµατα άλλων δύο ισοβιτών 
που βρίσκονται ένα βήµα πριν 
την έξοδο.

Τι άλλαξε όµως και η φυλά-
κιση για το βιολογικό υπόλοιπο 

του κρατουµένου µετατράπηκε σε 
απόλυση; Με αίτηση του «Γιου-
ρούκκη» το 1989, το Ανώτατο 
∆ικαστήριο έκρινε ότι µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, δεν υπάρ-
χει παράθυρο απόλυσης των ισο-
βιτών. Στη συνέχεια ένας άλλος 
ισοβίτης, ο Παναγιώτης Καυκα-
ρής, προσέφυγε στο Ε∆Α∆ που 
παρόλο ότι δεν τον δικαίωσε, ζή-
τησε να καταργηθεί η απάνθρω-
πη νοµοθεσία στην Κύπρο που 
θέλει τους ισοβίτες να βγαίνουν 
µόνο νεκροί από τις φυλακές. Με 
νοµοσχέδιο η κυβέρνηση έδω-
σε µια ευκαιρία στους ισοβίτες, 
ορίζοντας πως στα 12 χρόνια θα 
µπορούσε κάποιος να αποφυ-
λακιστεί µε όρους. ∆ύο σχεδόν 
χρόνια µετά την ψήφιση της νο-
µοθεσίας, αυτή έγινε πράξη. Ση-
µειώνεται ότι ο «Γιουρούκκης» 
µπήκε στη φυλακή στα 25 του 
χρόνια και σήµερα είναι 50. Μαζί 
µε τον Παναγιώτη Καυκαρή είναι 
οι πλέον µακροβιότεροι κατάδι-
κοι.  Αίτηση για αποφυλάκιση 
µε όρους έχουν καταθέσει άλλοι 
έξι κατάδικοι: πρόκειται για τους 
πρώην αστυνοµικούς Χρίστο Συ-
µιανό και Σάββα Ιωάννου (άλλως 
«Κινέζος») που καταδικάστηκαν 
τον ∆εκέµβρη του 1999 για τον 
φόνο του Χαµπή Αεροπόρου στη 
Λεµεσό. Αίτηση κατέθεσε και ο 
Ιερόθεος Χριστοδούλου γνωστός 
ως «Ρόπας» µαζί µε τον Νίκο Νι-
κολάου που καταδικάστηκαν το 
1999 για τηδολοφονία του Μά-

ριου Παναγίδη στις 16/9/1998 
στη Λεµεσό. Ο «Ρόπας» είχε κά-
νει µεγάλο αγώνα για να εκδικα-
στεί εκ νέου η υπόθεσή του χω-
ρίς αποτέλεσµα, αφού το 2010 το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο απέρριψε 
σχετική αίτησή του. Την αποφυ-
λάκισή του επ’ αδεία ζήτησε και 
ο Παναγιώτης Καυκαρής που κα-
ταδικάστηκε σε ισόβια για τους 
φόνους του Πανίκου Μιχαήλ 
και των δύο ανήλικων γιων του 
το 1989 στη Λεµεσό. Αίτηµα για 
αποφυλάκιση είχε καταθέσει και 
ο Μιχάλης Ιακωβίδης ο οποίος 
καταδικάστηκε µαζί µε τον Αντώ-
νη Κίτα γνωστό και ως «Αλ Καπό-
νε» για τους φόνους της Κριστίν 
Κωνσταντινίδου και της Οξάνα 
Λίσνα, αλλά απερρίφθη. Και οι 
έξι ισοβίτες έχουν εκτίσει 12 και 
πλέον χρόνια πίσω από τα σίδε-
ρα και αναµένουν την εξέταση της 
αίτησής τους. 

ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ 

Το Συµβούλιο Αποφυλάκισης, 
κατά την εξέταση µιας αίτησης, 
λαµβάνει υπόψη τη συµπεριφο-
ρά του ισοβίτη ή βαρυποινίτη στη 
φυλακή, κατά πόσο δηµιούργησε 
προβλήµατα, τους κινδύνους - αν 
υπάρχουν - για την κοινωνία και 
αν ο κατάδικος έχει µετανοήσει. 
Ο δρόµος για την αποφυλάκιση 
ισοβιτών άρχισε µε την πρόσλη-
ψη και εκπαίδευση 42 επιτη-
ρητών παγκύπρια, οι οποίοι θα 
παρακολουθούν την εκτός φυλα-
κών συµπεριφορά του απολυθέ-
ντα, θα ετοιµάζουν εκθέσεις και 
θα ενηµερώνουν το Συµβούλιο. 
Πάντως, σύµφωνα µε τον νόµο, 
όταν µια αίτηση ισοβίτη απορ-
ριφθεί, θα πρέπει να περάσουν 
δύο χρόνια για να δικαιούται να 
υποβάλει νέα. Επίσης, στην περί-
πτωση που παραβιαστούν οι όροι 
αποφυλάκισης, τότε ο κατάδικος 
επιστρέφει στις φυλακές αµέσως.

Από το 2007 µέχρι και σή-
µερα έχουν ολοκληρωθεί 
συνολικά 321 ταυτοποι-

ήσεις αγνοουµένων, από τους 
οποίους οι 66 είναι Τουρκοκύ-
πριοι, σύµφωνα µε τον εκπρόσω-
πο της ελληνοκυπριακής πλευράς 
στην ∆ιερευνητική Επιτροπή για 
τους Αγνοουµένους (∆ΕΑ) Άρι-
στο Αριστοτέλους.

Μιλώντας το Σάββατο κατά την 
έκτακτη συνεδρία της Παγκύπρι-
ας Οργάνωσης Συγγενών Αδη-

λώτων Αιχµαλώτων και Αγνοου-
µένων ο κ. Αριστοτέλους ανέφερε 
ότι κατά το 2007 έγιναν 56 ταυτο-
ποιήσεις, το 2008 έγιναν 53, το 
2009 έγιναν 83, το 2010 έγιναν 
71, το 2011 έγιναν 51 ενώ µέ-
χρι σήµερα κατά το 2012 έγιναν 
7 ταυτοποιήσεις. Είπε ακόµα ότι 
από τις συνολικά 321 ταυτοποι-
ήσεις οι 66 αφορούν Τουρκοκύ-
πριους. Τη συνεδρία απασχόλη-
σαν οι τελευταίες εξελίξεις και η 
περαιτέρω πορεία στο θέµα των 

αγνοουµένων, µετά τη διακοπή 
της συνεργασίας µεταξύ του Ιν-
στιτούτου Νευρολογίας και Γενε-
τικής και της ∆ΕΑ. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας Γιώρ-
γος Ιακώβου εξέφρασε στη δική 
του παρέµβαση την πεποίθηση 
ότι το πρόβληµα που έχει δηµι-
ουργηθεί στο θέµα των ταυτο-
ποιήσεων µετά τη διακοπή της 
συνεργασίας του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής και 
της ∆ΕΑ θα επιλυθεί. 

Πέντε ισοβίτες περιµένουν 
να βγουν από τις φυλακές

Ταυτοποιήθηκαν 
τα λείψανα 321 αγνοουµένων 
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