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Συνεχίζονται µε εντατικούς 
ρυθµούς οι έρευνες για το πε-
νταπλό φονικό που διαπρά-

χθηκε τα ξηµερώµατα του Σαββά-
του (τοπική ώρα) στην Αγία Νάπα. 
Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνο-
µίας Ανδρέας Αγγελίδης δήλωσε 
την Κυριακή ότι έχει καθοριστεί 
το πλαίσιο των ερευνών ενώ συ-
νεχίζονται οι ανακρίσεις. Όπως 
ανέφερε, λαµβάνονται και επεξερ-
γάζονται πληροφορίες ως προς 
την διάπραξη του συγκεκριµένου 
εγκλήµατος, ενώ µελετούνται και 
αξιολογούνται πληροφορίες που 
έχουν ληφθεί στο παρελθόν που 
ίσως να βοηθούν ή να συνδέονται 
µε το υπό διερεύνηση έγκληµα. 
Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν περάσει 
για ανάκριση αρκετά πρόσωπα σε 
όλα τα επαρχιακά ΤΑΕ χωρίς να 
προκύψει οτιδήποτε εναντίον συ-
γκεκριµένων προσώπων. 

Ερωτηθείς εάν έχει αναφέρει 
οτιδήποτε ο εργοδότης των δολο-
φονηθέντων φρουρών ασφαλείας 
οκ. Αγγελίδης είπε ότι «έχει ανα-
φέρει συγκεκριµένα πράγµατα τα 
οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο 
των άλλων πληροφοριών των 
οποίων κατέχει η αστυνοµία».

Ο κ. Αγγελίδης εξέφρασε την 
ελπίδα ότι τα στοιχεία ή και πλη-
ροφορίες που λαµβάνονται θα 
οδηγήσουν στην εξιχνίαση της 
υπόθεσης. 

Εξάλλου, όσον αφορά την αιτία 
θανάτου των 5 προσώπων, ο κ. 
Αγγελίδης είπε ότι οφείλονται σε 
πολυτραυµατισµό και εσωτερική 
αιµορραγία. Όπως ανέφερε, η νε-
κροψία επί των 5 σορών ολοκλη-
ρώθηκε τα ξηµερώµατα της Κυρια-
κής. Νεκροί είναι τρεις Κύπριοι 
και δύο Ρουµάνοι, οι οποίοι εκτε-
λούσαν χρέη φρουρών ασφαλείας 
επιχειρηµατία. Οι πέντε επέβαιναν 
αυτοκινήτου, το οποίο κινείτο σε 
σκοτεινό περιφερειακό µονόδρο-
µο κοντά στην πλατεία της Αγίας 
Νάπας. Οι δράστες ή ο δράστης, 
οι οποίοι ήταν κρυµµένοι, άνοι-
ξαν πυρ ενώ το όχηµα βρισκόταν 
εν κινήσει. Οι σφαίρες έπληξαν 
τα θύµατα στο κεφάλι και στο στή-
θος, ενώ το διάτρητο από σφαίρες 
αυτοκίνητο συνέχισε ακυβέρνητο 
την πορεία του, προσέκρουσε σε 
σταθµευµένο αυτοκίνητο και ακι-
νητοποιήθηκε.Ο θάνατος των τεσ-
σάρων ήταν ακαριαίος, ενώ ο πέ-
µπτος ξεψύχησε κατά τη µεταφορά 

του στο νοσοκοµείο. 
Την επιχείρηση συντονίζει ο 

Υπαρχηγός Αστυνοµίας, Ανδρέας 
Ιατρόπουλος, ο οποίος συγκρότη-
σε γραφείο κρίσεως στο Αρχηγείο 
Αστυνοµίας. Πιστεύεται ότι πίσω 
από την υπόθεση βρίσκονται άν-
θρωποι της νύχτας και τα κίνητρα 
αποδίδονται σε ξεκαθάρισµα λο-
γαριασµών. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι µοναδικός µάρτυρας 
του άγριου φονικού είναι Βρετα-
νός τουρίστας, ο οποίος οδήγησε 
την Αστυνοµία σε υπόγειο χώρο 
στάθµευσης πολυκατοικίας, όπου 
πιστεύεται ότι είχαν στήσει καρ-
τέρι οι εκτελεστές ή ο εκτελεστής. 
Υπάρχει επίσης µαρτυρία ότι ένα 
άτοµο θεάθηκε να ακολουθεί µε 
µοτοσικλέτα το αυτοκίνητο, στο 
οποίο επέβαιναν τα πέντε θύµατα. 
Ο οδηγός εικάζεται ότι επιχείρησε 
να διαφύγει, έπεσε όµως νεκρός 
από τα πυρά σε απόσταση τριών 
µέτρων από το αυτοκίνητο.

Πληροφορίες αναφέρουν εξάλ-
λου ότι έγινε σχεδιάγραµµα της 
περιοχής µε ειδικό όργανο, το 
οποίο είναι συνδεδεµένο µε δο-
ρυφόρο και προσφέρει απόλυτη 
ακρίβεια χιλιοστού.

Στο σκοτάδι οι έρευνες 
για το φονικό στην Αγία Νάπα 

Ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις απέκλεισαν την περιοχή και συγκεντρώνουν στοιχεία, ενώ κλιµάκιο του Τµήµατος 
Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων διενεργεί έρευνες και ανακρίσεις, οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις.


