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Υπό κράτηση µέχρι την 
ηµεροµηνία της δίκης του, 
στις 5 Οκτωβρίου, θα πα-

ραµείνει, σύµφωνα µε απόφαση 
που έλαβε την Τρίτη το Επαρ-
χιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας, ο 
37χρονος από τη Λάρνακα, ο 
οποίος την περασµένη Παρα-
σκευή κατηγορήθηκε για την 
υπόθεση βιασµού 10χρονου 
αγοριού. Το ∆ικαστήριο είχε 
αναβάλει για σήµερα την έκδο-
ση απόφασης κατά πόσο ο κατη-
γορούµενος θα παρέµεινε υπό 
κράτηση µέχρι την ηµεροµηνία 

της δίκης του, όπως είχε ζητήσει 
η Κατηγορούσα Αρχή.

Ο συνήγορος του κατηγορου-
µένου έφερε ένταση την περα-
σµένη Παρασκευή στο αίτηµα 
της Κατηγορούσης Αρχής γι’ 
αυτό και το ∆ικαστήριο ανέβαλε 
την έκδοση απόφασης για χθες 
∆ευτέρα.

Ωστόσο, χθες ∆ευτέρα ύστερα 
από την διαδικασία, κατά την 
οποία ακούστηκαν οι θέσεις της 
υπεράσπισης του κατηγορου-
µένου, το ∆ικαστήριο διέταξε 
όπως αυτός παραµείνει υπό 

κράτηση µέχρι σήµερα, οπότε 
και θα εξέδιδε την απόφαση του. 

Οι κύριες κατηγορίες που 
απαγγέλθηκαν από την Κατη-
γορούσα Αρχή εναντίον του 
37χρονου αφορούν συνουσία 
µε νεαρό άνδρα κάτω των 13 
χρόνων και σεξουαλική εκµε-
τάλλευση 10χρονου. Τα απο-
τελέσµατα εξετάσεων DΝΑ του 
Κρατικού Χηµείου έδειξαν ταύ-
τιση του γενετικού υλικού του 
37χρονου µε αυτό που λήφθηκε 
από το 10χρονο αγόρι, σύµφω-
να µε την Αστυνοµία.

∆ιχάζει αρµοδίους και 
κοινή γνώµη το ζήτηµα 
της αντιµετώπισης των 

ατόµων που καταδικάζονται για 
σεξουαλικά αδικήµατα και κυ-
ρίως για αδικήµατα κατά των 
παιδιών. Το ενδεχόµενο δε 
χηµικού ευνουχισµού τους δεν 
φαίνεται να γίνεται δεκτό από το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, αλλά 
ούτε και από τους ειδικούς, αν 
και ο Γενικός Εισαγγελέας, Πέ-
τρος Κληρίδης, σε συνέντευξή 
του άφησε να εννοηθεί ότι ίσως 
η µέθοδος αυτή να αποτελεί µια 
πολύ καλή λύση.

Συγκεκριµένα και όπως ο κ. 
Κληρίδης ανέφερε στη συνέ-
ντευξή του στην εφηµερίδα «Πο-
λίτης», «θα πρέπει το αδίκηµα 
της παιδεραστίας να καταστεί 
ιδιώνυµο, τιµωρούµενο µε βα-
ριές ποινές τις οποίες όµως να 
επιβάλουν τα δικαστήρια αλλά 
και ίσως ακόµη να µελετηθεί η 
νοµοθετηµένη δυνατότητα λή-
ψης δραστικών µέτρων που να 
παρεµποδίζουν την επανάληψη 
της ίδιας αποτρόπαιης πράξης 
στο µέλλον, όπως ο χηµικός ευ-
νουχισµός».

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, 
Λουκάς Λουκά, όµως, τονίζει 
πως ο χηµικός ευνουχισµός δεν 
µπορεί να επιλύσει το πρόβλη-
µα. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κ. 
Λουκά, «βλέπουµε ότι και η Επι-
τροπή κατά των βασανιστηρίων 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

έχει τον τελευταίο χρόνο κάνει 
σοβαρές συστάσεις σε χώρες 
οι οποίες εφαρµόζουν αυτή την 
πρακτική, (π.χ. η Γερµανία) για 
να την τερµατίσουν και θεωρώ 
ότι µε τον χηµικό ευνουχισµό 
δεν µπορούµε να αντιµετωπί-
σουµε το πρόβληµα, καθώς εν-
δεχοµένως να προσκρούουµε 
σε άλλα ζητήµατα που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα». 
Βεβαίως, είπε, «χρειαζόµαστε 
χωρίς καθυστέρηση την τροπο-
ποίηση της νοµοθεσίας, ώστε να 
υπάρχει τρόπος να λαµβάνονται 
µέτρα τόσο κατά την παραµονή 
των ατόµων αυτών στη φυλακή 
όσο και µετά την αποφυλάκισή 
τους».  Σ’ ό,τι αφορά τις ποινές, 
«θα πρέπει να είναι αυστηρότε-
ρες διότι όσο περισσότερο κρα-
τείται ένα άτοµο τόσο περισσότε-
ρο µπορείς να διασφαλίσεις ότι 
δεν θα επαναλάβει το αδίκηµά 

του», ανέφερε ο κ. Λουκά. Για το 
τι δέον γενέσθαι ύστερα από την 
αποφυλάκιση, «θα µπορούσαµε 
µάλλον να δώσουµε έµφαση 
στην εποπτεία του ατόµου και 
την παρακολούθησή του από 
ψυχολόγους και ψυχίατρους 
κατά τρόπο που να τον συγκρα-
τεί και να τον εµποδίζει από του 
να υποπέσει στο ίδιο αδίκηµα». 
Ο χηµικός ευνουχισµός, εφαρ-
µόζεται στη Γερµανία, τη Ρωσία, 
την Πολωνία, τη Τσεχία (όπου 
επιτρέπεται και ο χειρουργικός 
ευνουχισµός), στη Μεγάλη Βρε-
τανία και τις ΗΠΑ.

Από πλευράς της Κυπριακής 
Επιτροπής Βιοηθικής, εκδό-
θηκε γνώµη/θέση το 2010, µε 
βάση την οποία η µέθοδος αυτή 
δεν ενδείκνυται αφού όπως 
αναφέρεται, «ο φαρµακευτικός 
ευνουχισµός, παρόλο που έχει 
εφαρµοστεί σε κάποιες χώρες σε 
µείωση ή σε αντικατάσταση της 
ποινής της φυλάκισης, επισύρει 
σοβαρά βιοηθικά ζητήµατα ως 
προς την αποτελεσµατικότητά 
του, τις βραχυπρόσθεσµες και 
µακροχρόνιες επιπτώσεις στην 
υγεία του ατόµου, την παραβί-
αση της ακεραιότητας και αξι-
οπρέπειας του ατόµου του πυ-
ρήνα δηλαδή των θεµελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
την έλλειψη συνειδητής συγκα-
τάθεσης και ουσιαστικής εµπλο-
κής του ατόµου στη βελτίωση 
της συµπεριφοράς του».

Tην παραίτησή του από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Τράπεζας Κύπρου 

υπέβαλε µε επιστολή του ο 
Μάνθος Μαυροµµάτης. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοί-
νωση, η επιστολή παραίτησης 
του κ. Μαυροµµάτη (ηµεροµη-
νίας 13 Αυγούστου 2012) θα 
τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στην επόµενή του 
συνεδρία που θα γίνει στις 30 
Αυγούστου 2012, βάσει της 
διαδικασίας που προβλέπεται 
στο καταστατικό της εταιρείας.

Υπό κράτηση µέχρι τη δίκη ο 37χρονος 
κατηγορούµενος για το βιασµό 10χρονου

ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Tην παραίτησή του από το ΔΣ
της Τράπεζας Κύπρου υπέβαλε ο Μ. Μαυρομμάτης

ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

∆ιίστανται οι απόψεις για χηµικό 
ευνουχισµό των παιδεραστών

∆ΕΝ ΕΠΙΛΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο υπ. ∆ικαιοσύνης, Λουκάς Λουκά


