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Στο ίδιο έργο θεατής φαίνεται πως είναι η κυπριακή κοινωνία. Στον απόηχο μιας άλλης

οικογενειακής τραγωδίας οι Αρχές ψάχνουν να βρουν τα αίτια που έκλεισαν ένα ακόμη

σπίτι. Η υπόθεση της τραγωδίας των Εργατών φέρνει ξανά στο φως τη διαχείριση

οικογενειών οι οποίες παρακολουθούνται από το Γραφείο Ευημερίας. Και αυτή η

οικογένεια παρακολουθείτο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Μετά και τα όσα δημόσια κατήγγειλε η αδελφή του θύματος στο κρατικό κανάλι το πρωί της

Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου αναπόφευκτα έρχεται στο νου μας η υπόθεση του αδόκητου χαμού

του Στυλιανού.

Και σ’ αυτή την υπόθεση ενεργό ρόλο είχαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο ρόλος των

οποίων καταγράφηκε και σε έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για το σχετικό συμβάν.

Δείτε εδώ: Επ. Διοικήσεως για Στυλιανό: Ένα χρόνο μετά το μόνο που ακούσαμε ήταν η σιωπή

Ήξεραν αλλά…

Η Δέσπω Αβραξίδου μίλησε στο ΡΙΚ το πρωί της Παρασκευής και εξιστόρησε τον Γολγοθά που

ζούσε η αδελφή της και τα παιδιά της πλάι στον 58χρονο.

Αρχικά ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας ο οποίος τραυματίστηκε κι αυτός απ’ τα

χέρια του πατέρα του, νοσηλεύεται αλλά η κατάστασή του είναι εκτός κινδύνου. Η ίδια είπε πως

αυτή βοηθούσε την οικογένεια, τους έβλεπε καθημερινά, ενώ ο Στέλιος, ο γιος που έχασε χθες τη

ζωή του ήταν μαζί της μέχρι  τα 14 του. Είπε επίσης ότι το παιδί για κάποια χρόνια φιλοξενήθηκε και

σε Παιδική Στέγη.

«Κάθε μέρα ο πατέρας καυγάδιζε με όλους και τους κτυπούσε. Τους τα έσπαζε όλα μέσα στο σπίτι

και έπιανε το αυτοκίνητο και έφευγε», είπε η κ.Δέσπω.

Η ίδια όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή κατήγγειλε περιστατικά στις Αρχές. «Πριν από περίπου

1μιση μήνα ο πατέρας έπιασε τον Στέλιο από τον λαιμό να τον πνίξει. Ρώτησα τον Στέλιο να μου πει

τι έγινε και μου είπε διστακτικά ότι ο πατέρας του τον κτύπησε.

Δείτε εδώ: Αποκαλυπτικό: Δεύτερη φορά φονιάς ο δράστης των Εργατών

«Να μεν πιάσεις την Αστυνομία γιατί εννα με σκοτώσει, τζιαι εμένα και τη μάμα», της έλεγε ο

νεαρός.
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Η κ.Αβραξίδου είπε ότι η ίδια ενημέρωσε για το περιστατικό την Αστυνομία, η οποία ακολούθως

την ένωσε με τον σταθμό Λακατάμειας οι οποίοι με τη σειρά τους την ένωσαν με κάποια γραμμή

στήριξης παιδιού. Το περιστατικό τότε έγινε μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα δεν επικοινώνησε

κανείς μαζί της. Η ίδια επικοινώνησε εκ νέου την ίδια μέρα όπως είπε και ακολούθησε την ίδια

διαδικασία.Της είπαν ότι επειδή ο Στέλιος ήταν 20 ετών θα έπρεπε ο ίδιος να κάνει την καταγγελία.

«Μετά το περιστατικό οι Αρχές ήρθαν μετά από 1 -2 βδομάδες. Ήρθε η λειτουργός για 10 λεπτά, δεν

ήξερε καν την οικογένεια, ούτε το ιστορικό της», είπε η αδελφή και θεία. «Κάθε μέρα ο Στέλιος μου

έλεγε εν μπορώ μες τούντο σπίτι, θέλω να φύω. Εψάχναμε σπίτι να φύει. Κάθε μέρα είχαν τον ίδιο

καβγά, κάθε μέρα… όλοι φοβούνταν. Όταν τους έλεγα ότι θα πιάσω Αστυνομία, μου έλεγαν «ότι

νεκατώνω και ότι θα αρχίσει τα ίδια μόλις φύγει ο λειτουργός και πάντα έτσι γινόταν…».

Η κ.Αβραξίδου είπε ότι δεν γνώριζε ότι ο δράστης διέπραξε και στο παρελθόν άλλο έγκλημα. Είχε

ακούσει μόνο ότι πριν παντρευτεί νοσηλεύτηκε για 9 χρόνια στο Ψυχιατρείο αλλά ήξερε ότι

νοσηλεύτηκε γιατί ήταν πυρομανής.

Η θεία κατήγγειλε ότι το παιδί μετά που έφυγε από την παιδική στέγη όπου φιλοξενείτο μέχρι τα 18

του δεν τον έψαξε κανείς. «Του είπαν ότι θα του έβρισκαν δουλειά αλλά τίποτα δεν έγινε, τους

άφησαν στο έλεος του Θεού». 

Καταληκτικά να σημειωθεί ότι το SigmaLive επικοινώνησε χθες το μεσημέρι με τις Υπηρεσίες

Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες μας ανέφεραν ότι δεν θα τοποθετούνταν για το συμβάν. 

Σημειώνεται ότι νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (12/2), οι ΥΚΕ εξέδωσαν ανακοίνωση στην

οποία αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι, «Η οικογένεια στηριζόταν οικονομικά για τη διαβίωση της και

για φροντίδα. Δεν έχει ληφθεί αναφορά βίας που να περιλαμβάνει επικινδυνότητα».

Δείτε εδώ: Απάντηση ΥΚΕ για διπλό φονικό: «Δεν έχει ληφθεί αναφορά βίας»
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