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Α Π Ο Φ Α  Η 

 

Ον βξάδπ ηεο Αεπηέξαο 11.1.10, κεηαμχ ησλ σξψλ 20:40-20:50, ν 

ειηθίαο 41 εηψλ Ώληξέαο (Άληεο) Ραηδεθσζηήο («ν Άληεο Ραηδεθσζηήο»), 

Αηεπζχλσλ Ξχκβνπινο ησλ εηαηξεηψλ Βθδνηηθφο Λίθνο Αίαο Αεκφζηα Ηηδ 

(«ΑΕΏΞ») θαη Sigma Radio TV Public Ltd («ΞΕΓΘΏ»), έπεθηε λεθξφο έμσ απφ 

ηελ νηθία ηνπ ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 5, ζηελ Έγθσκε, έρνληαο δερζεί δχν 

δηαδνρηθνχο ππξνβνιηζκνχο απφ ππξνβφιν φπιν απφ θνληηλή απφζηαζε.  

 

Ξε ζρέζε κε ην έγθιεκα, ε Ώζηπλνκία πξνρψξεζε ζηε ζχιιεςε ησλ 

Ζαηεγνξνχκελσλ 1-3, κεηαμχ 14.1.10-21.1.10.  

 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπιιεθζεί αθνχ είρε 

ζην κεηαμχ θχγεη απφ ηελ Ζχπξν θαη κεηαβεί ζηε Θνιδαβία.   

 

Ξηηο 19.2.10 - θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηζηαηηθφ - ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή 

θαηαρψξηζε ηελ ππφζεζε 400/10, ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 1-3.  

 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί σο θαηεγνξνχκελνο, 

ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ απφ ηελ Ζχπξν.  

 

Δ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηελ ππφζεζε 400/10, άξρηζε ελψπηνλ καο 

ζηηο 7.6.10. 

 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, εθδφζεθε ζηελ Ζχπξν απφ ηε Θνιδαβία ζηηο 

29.7.10 θαη παξαδφζεθε ζηηο Ζππξηαθέο Ώξρέο ζηηο 18.8.10, νπφηαλ θαη 

ζπλειήθζεθε ακέζσο.  

 

Ξηηο 25.8.10, ν Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο αλέζηεηιε ηελ 

πνηληθή δίσμε ζηελ ππφζεζε 400/10 θαη πξνρψξεζε ζηελ θαηαρψξηζε ηεο 

παξνχζαο, ηελ ίδηα κέξα.  
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Ξχκθσλα κε ην θαηεγνξεηήξην, νη Ζαηεγνξνχκελνη 1, 2 θαη 3, ζε 

άγλσζηε εκεξνκελία κεηαμχ 1.12.09 θαη 25.12.09, ζην ρσξηφ Μέξα 

Λξεηλήο ηεο Βπαξρίαο Ηεπθσζίαο, ζπλσκφηεζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

Θενθάλε Ραηδεγεσξγίνπ απφ ηελ Ώλζνχπνιε («o Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41)»), λα θνλεχζνπλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, ηέσο απφ ηελ Έγθσκε, 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε (βι. Ζαηεγνξία 1). 

 

Ον ίδην, θαηεγνξνχληαη φηη έπξαμαλ φινη νη Ζαηεγνξνχκελνη απηή ηε 

θνξά, ζε άγλσζηε εκεξνκελία ζηε Ηεπθσζία, κεηαμχ 2.1.10 θαη 11.1.10 

(βι. Ζαηεγνξία 2). 

 

Λη Ζαηεγνξνχκελνη 1–4, αληηκεησπίδνπλ επίζεο ηε ζνβαξνηέξα ησλ 

θαηεγνξηψλ, εθείλε ηνπ θφλνπ εθ πξνκειέηεο, θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 20, 203 θαη 204 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, φηη δειαδή, ηελ 

11.1.10, ζηελ Έγθσκε ηεο Βπαξρίαο Ηεπθσζίαο, καδί κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εθ πξνκειέηεο θαη κε παξάλνκε πξάμε, ήηνη κε 

δχν ππξνβνιηζκνχο κε θπλεγεηηθφ φπιν, επέθεξαλ ην ζάλαην ζηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή (βι. Ζαηεγνξία 3).  

 

 Δ εθδνρή ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο εδξάδεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο 

γξαπηήο θαηάζεζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πξνο ηελ 

Ώζηπλνκία, εκεξνκελίαο 21.1.10, σο ην Έγγξαθν ΏΟ («ε γξαπηή νκνινγία ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)»), ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο παξαζέηνπκε 

απηνχζην ακέζσο πην θάησ δίθελ ζχλνςεο ησλ ζέζεσλ ηεο Ζαηεγνξνχζαο 

Ώξρήο. Λη αλαθνξέο ζην έγγξαθν απηφ, ζε Ώλδξέα Γξεγνξίνπ (ή Ώλδξέα ή 

Ζαζάπε), αθνξνχλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζε Οάζν (ή Οάζν Ζξαζνπνύιε), 

ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, ζε Άληε Ραηδεθσζηή (ή Ραηδεθσζηή ή καθαξίηε), 

ζην ζχκα, ζε Έιελα Ξθνξδέιιε, ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ζε Γιεόξε 

Κελνθώληνο (ή Γιεόξε), ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ζε Ζώζηα Μξνεζηό (ή 

Μξνεζηό), ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζε Ζνύιιε Ζνζηάξε (ή Ζνύιιε), 
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ζηνλ Ζπξηάθν Μαλαγή Ζνζηάξε (Θ.Ζ.61, ζην θαηεγνξεηήξην) θαη ζε Μέηξν 

Ζθεξηίθθε, ζηνλ Μέηξν Μέηξνπ Ζθεξηίθθε (Θ.Ζ.46, ζην θαηεγνξεηήξην): 

 

«… Βδώ θαη κεξηθέο κέξεο κε βαζαλίδεη ε ζπλείδεζε κνπ ηδαη ζέισ λα πσ ηελ 

αιήζθεηα γηα ηελ ππόζεζε ηνπ καθαξίηε ηνπ Άληε ηνπ Ραηδεθσζηή. Ώξρέο ηνπ 

πεξαζκέλνπ Αεθέκβξε επξνζέγγηζελ κε ν Ώληξέαο Γξεγνξίνπ ν Ζαζάπεο ν νπνίνο 

ελ θίινο κνπ ηδαη είπελ κνπ λα παίμνπκε έλα πινύζην ηδαη ελ ζα έρνπκε αλάγθε 

λα δνπιέςνπκε μαλά πνηηέ. Ξπγθεθξηκέλα επξόηηλελ κνπ λα νδεγά ηδηήλνο ηελ 

κνηόξα ηδαη λα ηνλ ππξνβνιήζσ ηδαη λα ηνλ ζθνηώζσ εγώ. Βγώ εδέρηεθα ηδαη 

ηόηε ν Ώληξέαο εθαλόληζε κηάλ ζπλάληεζε κε ηδηήλνπο πνπ ήζειαλ λα παίμνπκε 

ηνύηνλ ηνλ πινύζην. Θέζα ζε ηδηήλεο ηηο εκέξεο επήξελ κε ν Ώληξέαο ν Ζαζάπεο 

κε ηελ κνηόξα ηνπ ζην θέληξν Οακαζηάλα ζηα Μέξα. Οδηακέ επήακελ ζην ζπίηη ηνπ 

Οάζνπ πνπ έζηε ην ―Οακαζηάλα‖ πνπ ελ αθξηβώο πνπ πάλσ πνπ ην θέληξν. 

Βθάκακελ κίαλ ζπλάληεζε εγώ, ν Ώληξέαο ηδαη ν Οάζνο. Ξηελ ζπλάληεζε ηνύηε ν 

Οάζνο είπελ καο όηη ήζειε λα παίμνπκε ηνλ Άληε ηνλ Ραηδεθσζηή ηνπ ΞΕΓΘΏ 

επεηδή ελώ ηδηήλνο ηδαη ε αξθή ηνπ ε Έιελα ε Ξθνξδέιιε, εδώθαλ (4) ηέζζεξα 

εθαηνκύξηα λα αγνξάζνπλ κεηνρέο, εζθηώμαλ ηελ Έιελα πνπ ην ΞΕΓΘΏ πνπ 

εδνύιεπθε σο δεκνζηνγξάθνο. Θέζα ζην ζπίηη ηνπ Οάζνπ ηδηήλελ ηελ εκέξα ήηαλ 

ηδαη ε γπλαίθα ηνπ ηδαη αθόκα έλαο άλζξσπνο γύξσ ζηα 55 ρξνλώλ ηδαη πνπ 

ξώηεζα ηνλ Οάζν πνηόο ελ ηνύηνο, ν Οάζνο απάληεζε κνπ όηη ήηαλ ν πεζεξόο ηνπ. 

Δ γπλαίθα ηνπ Οάζνπ ηδαη ηνύηνο ν άλζξσπνο δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ ζπλάληεζε. 

Ον κόλν ζε θάπνηα ζηηγκή ε γπλαίθα ηνπ έθεξελ καο ηπξνπηηηνύεο ηδαη θνππέπηα 

γηα λα θάκε. Ια αλαθέξσ όηη ηνλ Οάζν εγλώξηδα ηνλ πνπ πξνεγνπκέλσο αιιά 

ηδηήλελ ηελ ώξα έκαζα όηη ελ ηνύηνο πνπ ήηαλ πίζσ πνπ ηνύηελ ηελ δνπιεηά. 

Θεηά πνπ ιίγε ώξα εθαηεβήθακε θάησ ζην θέληξν ην Οακαζηάλα ηδαη έγηλελ λέα 

ζπλάληεζε ζηελ νπνία έιαβε κέξνο ηδαη ε Έιελα Ξθνξδέιιε. Ξηελ ζπλάληεζε 

ηνύηε ν Οάζνο επαλέιαβελ καο ηα ίδηα πξάκαηα ηδαη ε Έιελα είπελ ―ζέισ λα 

πεζάλεη ηνύηνο ν άλζξσπνο‖. Δ ζπκθσλία πνπ εθάκακελ ήηαλ όηη ζα καο 

πιήξσλαλ από €50.000 ρηιηάδεο επξώ ηνλ θαζέλα ηδαη ζα καο έβαιιαλ ηδαη 

δνπιεηά ζην Ξίγκα εθ΄ όξνπ δσήο ηδαί ζα πηάλακε πνπ ζθπό κε ηξείο ρηιηάδεο 

επξώ κηζζό ηνλ κήλα. πσο καο είπε ν Οάζνο ζα έβγαηλε λέν Αηνηθεηηθό 

Ξπκβνύιην ηδαί ζα έκπαηλαλ ηνύηνη, ηδαη ν έιεγρνο ηνπ ΞΕΓΘΏ ζα εξρόηαλ ζηα 

ρέξηα ηνπο. Θεηά πνπ ηνύην εγώ κε ηνλ Ώληξέα γύξσ ζηεο 19 σο ηεο 23 ηνπ 

Αεθέκβξε εμεθηλήζακε λα παξαθνινπζνύκε ηνλ καθαξίηε πνπ ηνλ ζηαζκό ΞΕΓΘΏ 

σο ην ζπίηη ηνπ ηδαη λα πξνζπαζνύκε λα έβξνπκε θαηάιιειν ζεκείν λα ηνλ 

παίμνπκε. Βπήακελ ηδαη θάπνηεο θνξέο πξστλά ηδηακέ ζην ζπίηη ηνπ καθαξίηε ηδαη 

είδακελ ηνπο ηόπνπο. Θηάλ λύρηα κάιηζηα ήζηελ έλαλ άλζξσπν ηδηακέ ζηελ είζνδν 

ηνπ Ξίγκα ηδαη πξνο ζηηγκήλ ελνκίζακε όηη ήηαλ ν καθαξίηεο, εθαηεζπλζήθακε 

θνληά ηνπ αιιά εθύακελ γηαηί ελ είκαζηαλ ζίγνπξνη όηη ήηαλ ν Ρ‖Ζσζηήο. Θεηά 

πνπ ηνύηνλ εγώ έβαιε ηεο θσλέο ηνπ Ώληξέα ηδαη επήελ ηδαη ήβξελ ηνλ Οάζν ηδαη 

έδσθελ ηνπ κηάλ θσηνγξαθία γηα λα μέξνπκε ηελ θάηζα ηνπ αλζξώπνπ ηδαη λα 

είκαζηελ ζίγνπξνη. Ξηεο 25 ηνπ Αεθέκβξε εβάιαλ ηελ πόκπα ζην απηνθίλεην ηνπ 

Ώληξέα ηδαη εηξαπκαηίζηεθε ηδαη ηδηήλνο ηδαη ν αξθόο ηνπ ν Ράξεο πνπ ήηαλ κέζα 

ηδαη ε θνπβέληα εζηακάηεζε γηα ιιίεο εκέξεο. Θεηά ηελ πξσηνρξνληά ν Ώληξέαο 

είπελ κνπ όηη ν Οάζνο ζέιεη λα ηειεηώζεη ηνύηε ε θνπβέληα πνπ ζπκθσλήζακε 

ηδαη ν Ώληξέαο εδήηεζελ κνπ λα έβξσ έλαλ άλζξσπν ηεο εκπηζηνζύλεο κνπ γηα λα 

πξνρσξήζνπκε. Βγώ επξόηηλα ηνπ Ώληξέα λα βάινπκε ηνλ θίιν κνπ ηνλ Γιεόξε 

ηνλ Κελνθώληνο ηδαη ν Ώληξέαο επεηδή ηνλ ήμεξε ηδαη ηδηήλνο θαιά, εδέρηεθε. 

Βπεηδή ηεο πξνεγνύκελεο εκέξεο πνπ εθάκλακελ ηελ παξαθνινύζεζε, εγώ 

έλησζα ηνλ εαπηό κνπ όηη ελ εκπνξνύζα λα ζθνηώζσ άλζξσπν, είπα ηνπ Ώληξέα 

ηδαί εδέρηεθε λα πνύκε ηνπ Γιεόξε αλ δέρεηε λα ην θάκεη ηδηήλνο. Οδηακέ ζην 

Εππνθξάηεην πνπ εθξαηείηνπλ ν Ώληξέαο, εθαλόληζα κηαλ ζπλάληεζε ηδαη 

εβξεζήθακε, εγηώ, ν Ώληξέαο ηδαη ν Γιεόξεο. Οδηακέ επξνηίλακελ ηνπ Γιεόξε αλ 
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ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζε ηνύηε ηελ δνπιεηά ηδαη ηδηήλνο εδέρηεθε γηαηί όπσο καο 

είπελ ήζηελ άκεζε αλάγθε πνπ ξηάιηα, κάιηζηα είπελ καο όηη ερξώζηαλ €7.500 

επξώ ηδαη έπξεπε λα ηα δώζεη ηδηήλεο ηεο εκέξεο. Αελ εζπκθσλήζακε πνζό καδί 

ηνπ αιιά είπελ ηνπ ν Ώληξέαο όηη ζα ―εζάδεηνπλ‖ ηδαη ηνύηνο θαιά. Θεηά πνπ 

ηνύηνλ ν Γιεόξεο αλάιαβε κόλνο ηνπ ηελ παξαθνινύζεζε. πσο κνπ είπε 

έθακλε ηελ ηεο παξαπάλσ θνξέο κε ην απηνθίλεην ηνπ ηεο δνπιεηάο έλαλ άζπξν 

βαλ Mitsubishi πνπ έγξαθε ηδαη ην όλνκα ηνπ πάλσ. Θεηά πνπ ιιηέο κέξεο ν 

Γιεόξεο επηαζέλκε ηδαη επήξελ κε ηδηακέ ζην ζπίηη ηνπ καθαξίηε κε ην απηνθίλεην 

ηνπ ηδαί έδεημελ κνπ πνύ ήηαλ λα πάκε λα παξθάξσ ηελ κνηόξα, πόζελ ήηαλ λα 

πάεη ηδηήλνο πόμσ πνπ ην ζπίηη ηνπ καθαξίηε λα ηνλ πεξηκέλεη λα ηνλ παίμεη ηελ 

ώξα πνπ ήηαλ λα παξθάξεη ην απηνθίλεην ηνπ. Ξπγθεθξηκέλα έδεημελ κνπ έλα 

ζεκείν πνπ ελ κέζα ζηνλ παξάιιειν δξόκν πνπ ηνλ δξόκν πνπ εκίλεζθε ν 

καθαξίηεο δίπια πνπ ηνλ θξακό ελόο ζπηζθηνύ πνπ ήζηελ ηδαη θάηη ρώκαηα ηδαί 

είπελ κνπ όηη ηδηακέ ζα επαξθάξηζθα ηελ κνηόξα. Βπίζεο έδεημελ κνπ έλαλ 

πεδόδξνκν από ηνλ νπνίν αξρηθά ζα επήελελ ζην ζπίηη ηνπ καθαξίηε ηδαί κεηά πνπ 

ζα ηνλ έπαηδε ζα έξθεηνπλ ηδηακέ ζηελ κνηόξα. Ονύηα νύιια έγηλαλ ιίγν κεηά ηηο 

εθηάκηζε (7:30) ην απόγεπκα. Θπκνύκε θαιά ηελ ώξα γηαηί σο ε ώξα έμη (6:00) 

ην απόγεπκα ν Γιεόξεο επξόζερε ηνλ Ώληξέα ζηελ θιηληθή. Ώκέζσο κεηά 

εζηξαθήθακε ζην ζπίηη κνπ ζηελ νδό Οήλνπ Ώξ 2 ζηελ Ώλζνύπνιε όπνπ ηδηακέ 

εγώ εθόξεζα γάληηα, έπηαζα ην όπιν πνπ είρα ζπίηη ηδαη εδσθαην ηνπ Γιεόξε. 

Βπίζεο έδσθα ηνπ Γιεόξε έλα θξάλνο καύξν πνπ ην είρα πηάζεη ηελ ίδηα εκέξα 

πνπ ηνλ θίιν κνπ ηνλ Ζώζηα ηνλ Μξνεζηό ρσξίο λα ηνπ πώ ηη ην ήζεια θαη ηη ζα 

ην έθακλα. Βγώ εθόξεζα έλα θξάλνο άζπξν. Βδώ λα ζαο αλαθέξσ όηη ην όπιν 

πνπ ζαο είπα πην πάλσ ήηαλ έλα θπλεγεηηθό ην νπνίν είρακε καδί κε ηνλ Ώληξέα 

ηνλ Ζαζάπε. Ήηαλ θνκκέλεο νη θάλλεο ηνπ ηδαη ην θνληάθθη ηνπ όπινπ ηνύηνπ. Γηα 

λα γίλεη ηνύηε ε δνπιεηά είρακελ απνθαζίζεη πξνεγνπκέλσο κε ηνλ Ώληξέα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζθπό ραξηνύηζηεο πνπ είρακε θπιακέλεο πνπ παιαηά. Ινκίδσ 

όηη ελ πνπ ηα θαηερόκελα πνπ καο ηεο έθεξαλ. Λη ραξηνύηζηεο νη ζπγθεθξηκέλεο 

είραλ κέζα βόιηα. Γύξσ ζηηο νθηώ (8) ηελ λύρηα εθύακελ πνπ ην δηακέξηζκα κνπ 

κε ηελ κνηόξα ηνπ Ώληξέα ηνπ Ζαζάπε πνπ ηελ είρα πηάζεη ην απόγεπκα πνπ ηνλ 

Μέηξν Ζεξηίθθε πνπ ην Αάιη. Ηίγα ιεπηά κεηά ηηο νθηώ ηελ λύρηα επεξάζακε πνπ 

ηνλ ζηαζκό ΞΕΓΘΏ ηδαί είδακελ ηδαη νη ζθπό όηη ην Smart πνπ νδήγαλ ν καθαξίηεο 

ν Άληεο ήηαλ παξθαξηζκέλν ηδηακέ ζηνλ ζηαζκό. Βζπλερίζακε ηελ πνξεία καο ηδαί 

επαξθάξακελ ηελ κνηόξα ζην ζεκείν πνπ ζαο εμήγεζα πξνεγνπκέλσο. Βθαηέβεθε 

ν Γιεόξεο κε ην όπιν ηδαη επήελ πνπ ηνλ πεδόδξνκν θνληά ζην ζπίηη ηνπ 

καθαξίηε ηνπ Άληε. Θεηά πνπ είθνζη κε εηθνζηπέληε ιεπηά πεξίπνπ κε ην πνπ 

άθνπζα ηελ πξώηε ζηεπεζθηά, εθηλήζεθα πξνο ηνλ άζθαιην κε ηελ κνηόξα ηδαί 

κεηά πνπ έλα – ζθπό δεπηεξόιεπηα άθνπζα ηδαη ηελ δεύηεξε ζηεπεζθηά. Θεηά πνπ 

ιίγα δεπηεξόιεπηα ήξζε ηδαη ν Γιεόξεο, έθαηζε πάλσ ζηε κνηόξα ηδαη εγώ έδσθα 

ηνπ ην θξάλνο ηδαη εθύακελ νιόηζηα πξνο ην ηαμί ην Φηιιάλδηα. Βξέμακε πόμσ πνπ 

ην Φηιιάλδηα ηδαη εθηάζακε ηδηακέ ζην Άιη ηεο Γξίβα Αηγελή ηδαη εζηξίςακε δεμηά 

πάλσ. Μνπ ην ζρνιείν ηνπ Ζύθθνπ εζηξίςακε αξηζηεξά ηδαί αθνινπζήζακε ηελ 

δηαδξνκή πνπ ην πεξίπηεξν Αξαθνπκέι πάλσ ίζηα σο ην θέληξν Pavilion. Μνπ 

ηδηακέ επηάζακε ην Ράτ Γνπέε πνπ πάεη Ώζηξνκεξίηε. Βπήακελ ζην ρσξάθη ηνπ 

Ζνύιιε ηνπ Ζνζηάξε ζηελ Μεξηζηεξώλα ηδαη ν Γιεόξεο εθαηέβεθε θάησ ηδαη εγώ 

επήα κε ηελ κνηόξα ίζηα πνπ ην ρσξάθη βαζθηά κέζα ζηελ Ιεθξή Γώλε πνπ έζηε 

έλαλ πνηακό ηδαη αθνύ επξνρώξεζα θαιά κέζα επέηαμα ην όπιν ηδαη ηα ξνύρα 

πνπ εθνξνύζακε. Μνπ ηδηακέ εηειεθώλεζα ηνπ Ζνύιιε πνπ έλα θηλεηό ηειέθσλν 

γηα λα έξηεη ζην ρσξάθη ηνπ λα ηνπ δώζσ ηελ κνηόξα λα ηελ ζάζεη γηαηί είπα ηνπ 

όηη ήζηελ έλα πξόβιεκα κε ηα ειεθηξνληθά ηεο. Ον ηειέθσλν ηνύην έζπαζαην ηδαί 

επέηαμαην ηδαη ηδηήλνλ κέζα ζηνλ πνηακό ηδαί νύηε ηνλ αξηζκό ηνπ ελ εμέξσ. 

Βπήα πίζσ ζην ρσξάθη ηνπ Ζνύιιε ηδαί έθθαια πνπ πάλσ ζηελ κνηόξα ην εμώζη 

ηεο ηδαη όηαλ ήξηελ ν Ζνύιιεο είπα ηνπ λα πηάζεη ην εμώζη γηαηί θάπνπ πξέπεη λα 

εθάηζηεζελ ηδαη έππεζελ. Βίπακελ ηνπ όηη εζέιακε λα πάκε πίζσ Ηεπθσζία ηδαη 

εθαλόληζελ κνπ ηνλ Μξνεζηό λα καο πάξεη. Μξάγκαηη ήξηελ ν Μξνεζηόο ηδαη 

έπηαζελ καο πνπ ην ρσξάθη ηνπ Ζνύιιε ηδαί έθεξελ καο Ηεπθσζία. Βγώ ηδαη ν 
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Γιεόξεο γηα ηελ θνπβέληα ηνύηε δελ είπακε ηίπνηε, νύηε ζηνλ Ζνύιιε νύηε ζηνλ 

Μξνεζηό. Λ Μξνεζηόο άθεζελ καο ηδαη ηνπο ζθπό ηδηακέ έζζν κνπ ηδαη ν Γιεόξεο 

έθπελ κε ην απηνθίλεην ηεο δνπιεηάο ηνπ. Οα ζθπό θξάλε κεηά πνπ θαηέβεθα πνπ 

ην απηνθίλεην έβαιαηα κέζα ζε έλα θάιαζν ζθνππηζθηώλ πξάζηλν ηδηακέ θνληά 

ζην ζπίηη κνπ. Όζηεξα πνπ ζθπό κέξεο, επήα μαλά ζην ρσξάθη ηνπ Ζνύιιε ηδαη 

ηελ κνηόξα ηδηήλελ έβαια ηελ κέζα ζην βαλ ηνπ Ώληξέα πνπ βάιιεη θάκεξεο γηα 

λα ηελ θέξεη Ηεπθσζία ζην ζπίηη ηνπ Ώληξέα ηνπ Ζαζάπε. Οεο επόκελεο εκέξεο 

επεηδή αληηιεθζήθακε όηη ε Ώζηπλνκία καο ππνςηάδεηνπλ, από όηη μέξσ ν 

Ώληξέαο ν Ζαζάπεο έδσθελ €2.500 επξώ ηνπ Γιεόξε γηα λα θύεη πνπ ηελ Ζύπξν, 

γηαηί εθννύκαζηαλ όηη ζα κηινύζε ηδαη πξάγκαηη έθπελ. Βμέραζα λα ζαο πσ, όηη 

όηαλ εθηάζακε θνληά ζην Ώθάθη ζαλ επεέλακε ν Γιεόξεο εθαηάιαβε όηη έιεηπε 

πνπ ην θξάλνο ηνπ ην πξνζηαηεπηηθό γπαιιί ηδαί εθαηαιάβακε όηη θάπνπ ζα ηνπ 

έππεζε ζαλ εθέθθακε πνπ ην ζεκείν πνπ επάξθαξακε ηδαη ζηελ δηαδξνκή πνπ 

εθάκακελ αιιά δελ εμέξακε πνύ αθξηβώο ηνπ έππεζε. Ζάηη άιιν πνπ ζέισ λα πώ 

είλαη όηη κεηά πνπ έγηλε ε θνπβέληα εγώ, ν Ζαζάπεο ηδαη ν Γιεόξεο επηάζακελ 

θαηλνύξγηα θηλεηά ηειέθσλα ηα νπνία καο ηα έδσζε ν Ώληξέαο ν Ζαζάπεο γηα λα 

κηινύκε νη ηξείο καο κεηαμύ καο. Ον δηθό κνπ ην ηειέθσλν εδσζαην ηεο 

θηιελάδαο κνπ ηεο Γηώηαο ρσξίο λα ηεο πσ νηηδήπνηε. ζνλ αθνξά ην ζπίηη ηνπ 

Οάζνπ ηνπ Οακαζηάλα κπνξώ λα ζαο θάκσ έλα ζρεδηάγξακκα γηα ην πώο είλαη. 

Έθακελ κνπ όκσο κεγάιε εληύπσζε ε ηξαπεδαξία πνπ έζηε πνπ είλαη πνιιά 

εληππσζηαθή, νη κεγάινη πνιπέιαηνη ηδαη νη πίλαθεο ζηνπο ηνίρνπο. Ονύηα είλαη 

όζα ζπκνύκε γηα ηελ ππόζεζε ησξά ηδαη νύιια ηα ζεκεία πνπ ζαο είπα ζα ζαο 

πάξσ λα ζαο ηα δείμσ. Βγώ εκεηάλνησζα γηα ηνύην πνπ εθάκακελ.» 

…………………………………………………………………………………………………………… 

«Ον ζπηηη ηνπ Οαζνπ Ζξαζνπνπιε είλαη παλσ θαησ. Βμσηεξηθά θηεζησ γθαξαδ κε 

θεξακίδηα θαη είλαη θνιιεκέλν πάλσ ζην ζπηηη. Οελ κέξα πνπ επηα εγσ κε ηνλ 

Ώληξέα εμσ απν ην ζπηηη εηρε κηα ηεηξαηξνρε κνηόξα κπιε ρξσκα καξθαο RAPTOR 

700cc. Βπηζεηο εμσ εηρε έλα απηνθηλεην MAZDA FAMILIA 323 ΟΒΟΝΏΜΛΝΟΛ ΘΜΒΓ. 

Βζζνηεξηθα: ΘΜΒΙΛΙΟΏΞ απν ηελ θύξηα είζνδν ππαξρεη ζηα δεμεηά κηα ζθαια 

γπξηζηή πνπ θθελεη πάλσ ακέζσο αξηζηεξά ηεο εηζόδνπ ππαξρεη κηα κεγάιε 

ηξαπεδαξία πνπ κνπ εθαλε εληεπσζε θαη κνπ εηπε ν Οαζνο όηη θνζηηδεη γύξσ ζηηο 

€27.000. Δηαλ κε θαηη ηεηξαγσλνπζθία κε δηάθνξα ρξώκαηα. Ώκέζσο κεηά ηελ 

εηζνδν θαη κπξνζηά από ηήλ ζθάια ππάξρεη έλαο θξεκκαζηόο πνιπειενο κε πνιια 

θξύζηαιια θόληθνο. Ξην βαζνο ηνπ ζπηηίνπ ζηήλ δεμία πιεπξα όπσο βιέπεηο ην 

ζπηηη εηλαη ε θνπδίλα. Θπκνπκε επηζεο όηη ππαξρνύλ πίλαθεο ζηνύο ηνίρνπο. Ξηήλ 

απελαληη πιεπξα ηήο εηζνδνπ ππαξρεη ηδηακαξία από ηήλ νπνηα βιεπεηο ηελ 

εμνηεξηθή πηζίλα πνπ ερεη ζηήλ πηζσ πιεπξα ηνπ ζπηηίνπ». 
 

Ξπληζηά εθδνρή ηεο Ππεξάζπηζεο φηη ηα απνδηδφκελα ζηνπο 

Ζαηεγνξνχκελνπο εγθιήκαηα είλαη παληειψο αβάζηκα θαηά λφκν θαη νπζία. 

Λη Ζαηεγνξνχκελνη απνηεινχλ ζχκαηα αζηπλνκηθήο πιεθηάλεο ζηελ νπνία 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ 

νπνίνπ ε καξηπξία θαη εθδνρή είλαη απ΄ άθξνπ εηο άθξνλ αλαμηφπηζηε, 

θηηαρηή, κπζψδεο θαη ζηεκέλε. Λ κάξηπο απηφο, δηαηείλεηαη ε Ππεξάζπηζε, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν θνληάο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή – έρνληαο 

κεηαβεί ζην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο κε κνηνζηθιέηα πνπ νδεγνχζε ν Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37) – αληίζηξεςε ην ξφιν ηνπ ζε εθείλν ηνπ νδεγνχ ηεο 

κνηνζηθιέηαο, νλνκαηίδνληαο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, σο ηνλ δνινθφλν, έηζη 
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ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηα κεγαιχηεξα δπλαηά νθέιε απφ ηελ ηδηνηειή έληαμε 

ηνπ ζην Ξρέδην Μξνζηαζίαο Θαξηχξσλ θαη Ξπλεξγαηψλ ηεο Αηθαηνζχλεο 

(«ζρέδην πξνζηαζίαο καξηύξσλ»), βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Μεξί Μξνζηαζίαο 

Θαξηύξσλ Ιόκνπ Ι95(I)/01 («ν Μεξί ηεο Μξνζηαζίαο Θαξηύξσλ Ιόκνο 2001»), 

κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο, κε 

επηπξφζζεην αληάιιαγκα, ηελ παληειή απνζχλδεζε ησλ θίισλ ηνπ, Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) θαη Ζνχιιε Ζνζηάξε («ν Ζνύιιεο Ζνζηάξεο»), φπσο θαη 

ηεο ζπκβίαο ηνπ, Γηψηαο Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

επρεξήο ε πινπνίεζε ησλ αιιφηξησλ ζηνρεχζεσλ ηεο Ώζηπλνκίαο γηα 

θαηαδίθε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3.  

 

Ξηηο πξνβαιιφκελεο εθδνρέο, φπσο θαη ζην βαζκφ πνπ πξνηάρζεθαλ 

θαη πξνσζήζεθαλ σο κνλαδηθέο ή ελαιιαθηηθέο άιισλ, ζα αλαθεξζνχκε 

κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα πην θάησ.  

 

Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, δειψζεθαλ σο 

παξαδεθηά θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Αηθαζηήξην βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Μεξί Ώπόδεημεο Ιόκνπ, Ζεθ. 9, ζεηξά γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ζε πνηθίιεο 

ζπληζηψζεο ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ. 

 

Βληάμακε θαη αλαιχζακε φια ηα παξαδεθηά γεγνλφηα (αζρέησο αλ 

δελ ηα αλαθέξνπκε ξεηψο ζηελ απφθαζε), ζην πιαίζην ηνπ ζπλφινπ ηεο 

καξηπξίαο, ζεσξψληαο ηα σο δεδνκέλα (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Ώληξέα θαη 

Άιισλ λ Ώζηπλνκίαο (1999) 2 ΏΏΑ 498, 501) θαη αθνχ ηα θξίλακε 

θαζεθφλησο σο πεξηέρνληα παξαδεθηή θαηά ην δίθαην καξηπξία (βι. θαη΄ 

αλαινγίαλ, Ρξηζηνδνύινπ άιισο Νόπαο θαη Άιισλ λ Αεκνθξαηίαο (Ώξ 2) 

(2000) 2 ΏΏΑ 628, 640).   

 

 Δ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή θάιεζε 89 κάξηπξεο θαηεγνξίαο (κε θάπνηνπο 

απφ απηνχο λα πξνζθέξνληαη ζηελ Ππεξάζπηζε γηα ζθνπνχο αληεμέηαζεο), 

ελψ νη Ζαηεγνξνχκελνη, κεηά πνπ θιήζεθαλ ζε απνινγία, επέιεμαλ λα 
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δψζνπλ έλνξθε καξηπξία παξνπζηάδνληαο, εθηφο απφ ηε δηθή ηνπο θαη 

εθείλε 61 καξηχξσλ Ππεξάζπηζεο.  

 

 Ξηνπο κάξηπξεο θαηεγνξίαο πνπ θάιεζε ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, 

πεξηιακβάλνληαη θαη 10 κάξηπξεο ην φλνκα ησλ νπνίσλ δελ είρε 

πεξηιεθζεί απφ ηελ αξρή ζην θαηεγνξεηήξην αιιά πξνζηέζεθε αξγφηεξα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 12.1.11 θαη 5.5.12, ζπκθψλσο ησλ πξνλνηψλ 

ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Μεξί Μνηληθήο Αηθνλνκίαο Ιόκνπ, Ζεθ. 155.  

 

πσο καο ιέρζεθε απφ ηνπο δηθεγφξνπο, ε Ππεξάζπηζε ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ δελ ήηαλ θνηλή θαη έηζη είλαη πνπ ηελ πξνζεγγίζακε.  

 

Ώθνινπζψληαο ηε ζεηξά αξίζκεζεο ηνπο ζην θαηεγνξεηήξην, ν θάζε 

Ζαηεγνξνχκελνο θάιεζε ηνπο κάξηπξεο ηνπ κεηά ην πέξαο ηεο δηθήο ηνπ 

έλνξθεο καξηπξίαο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ θαη ησλ καξηχξσλ ηνπ.  

 

Βθηφο απφ ηε δηθή ηνπ καξηπξία, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, παξνπζίαζε 

ηε καξηπξία 9 καξηχξσλ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, 13 καξηχξσλ, ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, 16 καξηχξσλ θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 21 καξηχξσλ. 

 

Θηα κάξηπο Ππεξάζπηζεο, ε Μξσηνθνιιεηήο ηνπ Βπαξρηαθνχ 

Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο, Άληξε Θαθξή, παξνπζηάζηεθε σο κάξηπο ηφζν γηα 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 (σο Θ.Π.16), φζν θαη γηα ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 (σο 

Θ.Π.29).  

 

Ζάζε απνδεθηή αλαθνξά ησλ καξηχξσλ φπσο θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ θαηαηεζέλησλ ηεθκεξίσλ, πιελ εθείλσλ πνπ παξέκεηλαλ γηα 

αλαγλψξηζε θαη ρσξίο ηνηνπηνηξφπσο λα κεηαηξαπνχλ ζε απνδεθηή 

καξηπξία - θαηά ηα ιερζέληα ζηε Αήκνο Ηεπθσζίαο λ ELK Trading Ltd 
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(2003) 2 ΏΏΑ 120, 122 - αμηνινγήζεθαλ πιήξσο θαη ζηνλ επηηξεπηφ βαζκφ 

έζησ θαη αλ δελ δηαηππψλνληαη γισζζηθψο ζην ζθεπηηθφ καο.  

 

Αελ απαηηείηαη - θαη δε ζπλίζηαηαη, γηα πξαθηηθνχο θπξίσο ιφγνπο - ε 

επαλάιεςε εδψ, ηνπ ζπλφινπ ηεο καξηπξίαο ησλ καξηχξσλ θαη ε αλαθνξά 

θάζε επηκέξνπο πηπρήο ηεο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, G & K Exclusive Fashions 

Ltd v Μαπαδόπνπινπ θαη Άιισλ (2001) 1(Ώ) ΏΏΑ 88, 92, Paphos Stone C 

Estates v Γαβξνύ θαη Άιινπ (1998) 1(Γ) ΏΏΑ 1854, 1859). 

 

Βθείλν πνπ θαζεθφλησο πξάμακε είλαη ν νξζφο (επειπηζηνχκε), 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επίδηθσλ ζεκάησλ, ε ζπλάξζξσζε ηνπο κε ηα νπζηψδε 

κέξε ηεο καξηπξίαο θαη ε δηαηχπσζε ζαθψλ επξεκάησλ ζπλαξηψκελσλ κε 

ηα επίδηθα ζέκαηα (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Ηάξθνπ λ Ξπλεξγαηηθήο Μηζησηηθήο 

Βηαηξείαο Ζνληέαο (2001) 1(ΐ) ΏΏΑ 1399, 1406).  

 

Μαξαζέηνπκε, ζε πξψην ζηάδην, ηε ζχλνςε ηεο καξηπξίαο ησλ 

καξηχξσλ θαηεγνξίαο. 

 

Θα αθνινπζήζεη εθείλε ησλ καξηχξσλ ππεξάζπηζεο. 

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Θηράιεο Γεσξγίνπ (Θ.Ζ.1), έδσζε καξηπξία σο 

εθπαηδεπκέλνο θσηνγξάθνο ζηε θσηνγξάθεζε θαη βηληενγξάθεζε ζθελψλ 

εγθιεκάησλ ζηελ Ππεξεζία Βγθιεκαηνινγηθψλ Βξεπλψλ ζην Βξγαζηήξην 

Φσηνγξαθίαο, Βηθφλαο θαη Γξαθηθψλ ηνπ Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο. 

Ώλαθέξζεθε ζηε ιήςε θσηνγξαθηψλ ηεο ζθελήο ηνπ εγθιήκαηνο (βι. 

Οεθκήξην 3), ηηο νπνίεο εμήγεζε θαη αλέιπζε. Έιαβε επίζεο θσηνγξαθίεο 

απφ ηε λεθξνςία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, σο ην Οεθκήξην 4. 

  

 Λ Ώλαπιεξσηήο Ηνρίαο Βιεπζέξηνο Ξνιέαο (Θ.Ζ.2), θαηάζεζε σο 

Βηδηθεπκέλνο θσηνγξάθνο – δαθηπινζθφπνο, κε εηδηθφηεηα ζηελ εμέηαζε 

θαη θσηνγξάθηζε ζθελψλ εγθιήκαηνο. Έιαβε, θαηάζεζε θαη αλέιπζε ηηο 
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θσηνγξαθίεο – Οεθκήξην 13, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ππνδείμεηο ζθελψλ ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηε Ιεθξά Γψλε Μεξηζηεξψλαο («ε Ιεθξά 

Γώλε»), ζηηο 22.1.10. Έιαβε επίζεο θσηνγξαθίεο ππνδείμεσλ ζθελψλ ηνπ 

ηδίνπ αηφκνπ ζηε Ηεπθσζία, Μαιαηνκέηνρν, Μεξηζηεξψλα θαη Μέξα Λξεηλήο. 

Ώλαθέξζεθε ζηε ιήςε αξηζκνχ θσηνγξαθηψλ ηνπ νρήκαηνο βαλ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, κε αξηζκφ εγγξαθήο ΒΏΘ308 («ην βαλ ηνπ 

Ζαηεγνξνύκελνπ 4»), σο ην Οεθκήξην 15, ηηο νπνίεο εθηχπσζε απφ ηνλ 

ςεθηαθφ δίζθν – Οεθκήξην 16. 

 

 Δ Ηνρίαο Ιαηάζα Ώλαζηαζηάδνπ (Θ.Ζ.3), έδσζε καξηπξία σο 

θσηνγξάθνο, θαηαζέηνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο θσηνγξαθίεο – Οεθκήξην 

22, πνπ έιαβε ζηηο 22.1.10, απφ ηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2.  

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Ώλδξέαο Ώλδξένπ (Θ.Ζ.4), θαηάζεζε σο 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ Ώζηπλνκία ζρεδηαζηήο ζθελψλ αηπρεκάησλ θαη 

εγθιεκάησλ επί θιίκαθνο. Ώλαθέξζεθε ζε πξφρεηξν ζρεδηάγξακκα ηεο 

ζθελήο ηνπ εγθιήκαηνο πνπ εηνίκαζε, σο ην Οεθκήξην 29 θαη βάζεη απηνχ, 

ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο επί θιίκαθνο, σο ην Οεθκήξην 27, ηα νπνία θαη 

επεμήγεζε. Μαξνκνίσο, θαηέζεζε θαη ζρεηηθφ Ξρεδηάγξακκα Ξθελήο Φφλνπ, 

σο ην Οεθκήξην 28.  

 

 Λ Ππαζηπλφκνο Γεψξγηνο Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.5), σο Ππεχζπλνο ηνπ 

Βξγαζηεξίνπ Αηεξεχλεζεο ζηελ Ππεξεζία Βγθιεκαηνινγηθψλ Βξεπλψλ ηεο 

Ώζηπλνκίαο θαη πξαγκαηνγλψκνλαο ζηε δαθηπινζθνπία θαη θσηνγξαθία, 

αλαθέξζεθε ζε εμεηάζεηο πνπ δηελήξγεζε επί δηαθφξσλ θαηαηεζέλησλ 

ηεθκεξίσλ δίλνληαο εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε αληηθείκελα θαη άιια επξήκαηα 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο.  

 

 Λ δεκνζηνγξάθνο Ώληξέαο Ώδάο (Θ.Ζ.6), κίιεζε γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3. Μεξίγξαςε νιηγφιεπηε ζπλάληεζε πνπ 

δηεπζέηεζε κεηαμχ θάπνηνπ Ώληψλε Φαληέξνπ θαη ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, 
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ηνλ Ενχιην 2009 ζηα γξαθεία ηνπ Βξκή Ώξαδίππνπ ζηε Ηάξλαθα, 

αλαθνξηθψο κε ζέκαηα πνπ θαίλεηαη λα ηελ απαζρνινχζαλ ζε ζρέζε κε 

κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ.  

 

 Λ Γαραξίαο Ζπξηάθνπ (Θ.Ζ.7), θαηάζεζε σο εξγνδνηνχκελνο ζηνλ 

ΑΕΏ, θαηέρνληαο ζέζε Αηεπζπληνχ Ξχληαμεο ηεο Βθεκεξίδαο Δ Ξεκεξηλή. 

Ώλαθέξζεθε ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο πνπ είρε κε ην ζχκα ππφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ σο Αηεπζχλνληνο Ξπκβνχινπ ηνπ ΑΕΏ. Μεξίγξαςε ην ρψξν 

ζηάζκεπζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο φπσο απηφο πθίζηαην θαηά ηελ πεξίνδν 

Αεθεκβξίνπ 2009 – Εαλνπαξίνπ 2010, κέρξη ηε κέξα ηεο δνινθνλίαο.  

 

 Λ Ζσλζηαληίλνο Ρξηζηνθή (Θ.Ζ.8), έδσζε καξηπξία σο εξεπλεηήο 

πνηληθψλ ππνζέζεσλ θαη θσηνγξάθνο ζην Οκήκα Ώληρλεχζεσο 

Βγθιεκάησλ. Μεξίγξαςε θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ θαηαηέζεθε ζηε δίθε θαη 

ιήθζεθε απφ ηελ νηθία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηηο 15.1.10. 

Βίπε γηα θσηνγξαθίεο πνπ έιαβε ηελ ίδηα κέξα ζε ζρέζε κε καχξε 

κνηνζηθιέηα κάξθαο Yamaha FZ1 (κε αξηζκφ εγγξαθήο KVV 617, πνπ θαηά 

ηα Μαξαδεθηά Γεγνλόηα 4, απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1), ε 

νπνία βξηζθφηαλ ζηαζκεπκέλε ζην ηζφγεην πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδφ 

Ηάκπξνπ Οδαβέια 6, ζην Οζέξη (φπνπ δηέκελε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1) θαη ε 

νπνία θαηαηέζεθε αξγφηεξα ζηε δηαδηθαζία σο ηεθκήξην («ε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116»). Έιαβε κέξνο ηελ επνκέλε κέξα ζε έξεπλα ηνπ 

δηακεξίζκαηνο 101 ζηελ νδφ Αεξβελίσλ 2ΐ, ζηε Ηεπθσζία (φπνπ δηέκελε 

κέρξη ηελ 11.1.10, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4), κεηά απφ γξαπηή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ηδηνθηήηε Ώληξέα Γεληίιε (Θ.Ζ.29), πεξηγξάθνληαο ηα θαζέθαζηα.  

 

Λ ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο Ξάββαο Μαπαδεκεηξίνπ (Θ.Ζ.9), 

αλαθέξζεθε ζηελ έθδνζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

4 θαη ηε ζχδπγν ηνπ ζηηο 14.1.10, σο ην Οεθκήξην 63, ψζηε λα 

αλαρσξήζνπλ γηα ηε Θνιδαβία ζηηο 15.1.10 θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

Ζχπξν, ζηηο 7.2.10, κεηά πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, είρε επηθνηλσλήζεη 
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ζρεηηθψο καδί ηνπ λσξίο ην πξσί ηεο 14.1.10. Βίπε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 

4, ηνλ πιήξσζε ζε κεηξεηά θαη γηα ηα δχν εηζηηήξηα, θαηαβάιινληαο ηνπ ην 

πνζφ ησλ €1060.  

 

Λ Θηράιεο Ζνπξζάξνο (Θ.Ζ.10), αλαθέξζεθε ζην πψο ην βξάδπ ηεο 

11.1.10 θαη ψξα 20:45, ελψ βξηζθφηαλ ζηελ νηθία ηνπ επί ηεο νδνχ Ώγίαο 

Βιέλεο 1 - παξαθείκελα εθείλεο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή - άθνπζε δχν 

ππξνβνιηζκνχο. Μεξίγξαςε ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ. Άλνημε παξάζπξν ηεο 

νηθίαο ηνπ θαη είδε θάπνην πξφζσπν, ην νπνίν καο πεξίγξαςε - θαη ζην 

νπνίν θψλαμε φηη ην είδε - λα εηζέξρεηαη ηξέρνληαο ζηνλ αληηθξηλφ 

πεδφδξνκν πνπ έλσλε ηηο νδνχο Ώγίαο Βιέλεο θαη ΐαζίιε Θηραειίδε («ν 

πεδόδξνκνο») θαη θζάλνληαο ζην ηέινο ηνπ, λα ζηξίβεη δεμηά θαη λα 

εμαθαλίδεηαη.  

 

Δ Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11), θαηάζεζε φηη ζηηο 11.1.10, γχξσ ζηηο 

20:45, ελψ έβγαδε ην ζθχιν ηνπ εξγνδφηε ηεο πεξίπαην επί ηεο νδνχ 

ΐαζίιε Θηραειίδε, άθνπζε δχν ππξνβνιηζκνχο. Μεξίγξαςε ην πψο είδε έλα 

άληξα λα ηξέρεη πξνο ην κέξνο ηεο κέζσ ηνπ πεδφδξνκνπ, φπσο θαη έλα 

άιιν άληξα λα θάζεηαη ζε κηα κέηξηνπ κεγέζνπο κνηνζηθιέηα ε νπνία 

βξηζθφηαλ ζηαζεξνπνηεκέλε θαη ζε ιεηηνπξγία έμσ απφ ηελ νηθία ηνπ 

εξγνδφηε θάπνηαο θίιεο ηεο, επί ηεο ηδίαο νδνχ θαη αθνινχζσο ηνλ πξψην 

απφ απηνχο λα επηβηβάδεηαη επί ηεο κνηνζηθιέηαο θαη λα απνκαθξχλνληαη.   

 

Λ Μέηξνο Μέηξνπ (Θ.Ζ.12), Αηεπζπληηθφ Ξηέιερνο ζηνλ ΑΕΏ, 

αλαθέξζεθε ζηε ζηελή ζρέζε πνπ είρε κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή αιιά θαη 

ζε ζπλάληεζε ηνπο, ιίγν πξηλ ην έγθιεκα, θαηά ηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ηειεπηαίνπ ήηαλ εχζπκε θαη αλέκειε.  

 

Λ Ώζηπθχιαθαο ΐίθησξαο Ώθάκαο (Θ.Ζ.13), απνζπαζκέλνο ζην 

Βγθιεκαηνινγηθφ Βξγαζηήξην ηνπ Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο, θαηάζεζε σο 

Βηδηθφο ζηελ Ώλαγλψξηζε Μπξνβφισλ πισλ θαη Μπξνκαρηθψλ. Ξπλέηαμε 
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ηξεηο Βθζέζεηο Μξαγκαηνγλψκνλα ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε, σο ηα 

Έγγξαθα Θ1, Θ2 θαη Θ3, ηηο νπνίεο εμήγεζε κε αλαθνξά, κεηαμχ άιισλ, 

ζηνλ ηξφπν, απφζηαζε θαη γσλία εθηέιεζεο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. 

 

Λ Ζσζηάθεο Μηληηξίζηεο (Θ.Ζ.14), Οερληθφο Ξπζηεκάησλ Ώζθαιείαο, 

αλαθέξζεθε ζην θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο πξαθηνξείνπ 

ζηνηρεκάησλ ζηε Ηεσθφξν Οζεξίνπ ζηε Ηεπθσζία θαη ζε ελέξγεηεο πνπ είρε 

πξνβεί γχξσ ζην 2008, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Ώλέιπζε ην πεξηερφκελν 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαγξαθψλ ηνπ ελ ιφγσ θπθιψκαηνο αθνξνχλησλ ζηελ 

παξνπζία θαη θηλήζεηο ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν θαηά ηελ 11.1.10 θαη πεξί ε ψξα 18:27, σο ην Οεθκήξην 6. 

 

Λ Ιίθνο Βπαγφξνπ (Θ.Ζ.15), ηδηνθηήηεο γξαθείνπ πσιήζεσο 

απηνθηλήησλ ζηνλ Μαξηζζηλφ, αλαθέξζεθε ζηελ πειαηεηαθή θαη πξνζσπηθή 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελν 1, 

επηθεληξσκέλνο ζε δηάθνξεο (κάιινλ αξλεηηθέο) πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ πξψηνπ φπσο ηηο αληηιήθζεθε είηε σο εθ ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ζε ζρέζε κε επηζπκίεο ηνπ γηα αγνξά πνιπηειψλ απηνθηλήησλ είηε έλεθα 

απαξάδεθησλ ζρνιίσλ ηνπ γηα ηξίηα πξφζσπα.   

 

Λ Θηράιεο Ζηηήξαο (Θ.Ζ.16), ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο πσιήζεσο 

κνηνζηθιεηψλ ζηε Ηεπθσζία, αλαθέξζεθε ζε αγνξά, γχξσ ζην Ινέκβξην 

2009, απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κηαο θαηλνχξγηαο 

κνηνζηθιέηαο κάξθαο Yamaha, κε αξηζκνχο εγγξαθήο KWS 131 («ε 

κνηνζηθιέηα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)»), σο ε δέζκε θσηνγξαθηψλ –

Οεθκήξην 55, ελφο ζπαζηνχ καχξνπ θξάλνπο κάξθαο Exustar, σο ε 

απεηθφληζε ζην Οεθκήξην 88, ελφο άιινπ άζπξνπ θξάλνπο κε γθξίδεο 

γξακκέο, ηδίαο κάξθαο θαη κνληέινπ, σο ην Οεθκήξην 91 (ην νπνίν πψιεζε 

ζηελ Ώζηπλνκία ζηηο 2.10.10, γηα πνζφ €100, σο ην Οεθκήξην 90) θαη δχν 

αληηαλεκηθψλ ζαθαθηψλ. Δ πσιεζείζα κνηνζηθιέηα ήηαλ ηχπνπ «on–off» 
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(ςειφθηεξε θαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε ρσκαηφδξνκνπο) θαη αγνξάζηεθε 

απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), έλαληη €8.200, ζε κεηξεηά.  

Λ Θάξηνο Ρξηζηνδνχινπ (Θ.Ζ.17), πεξίγξαςε πψο κεηαμχ 20 θαη 

24.12.09, γχξσ ζην κεζεκέξη, είδε ζηηγκηαίσο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη 

ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα νδεγνχλ επί ηεο Ηεσθφξνπ Γξίβα 

Αηγελή ζηε Ηεπθσζία κε θαηεχζπλζε ηα Φψηα Οξνραίαο Ζχθθνπ, ρσξίο λα 

θνξνχλ θξάλε, κε ρακειή ηαρχηεηα, ν κελ πξψηνο, κηα κνηνζηθιέηα 

κάξθαο Yamaha, ν δε δεχηεξνο, κηα κνηνζηθιέηα κάξθαο Yamaha XTX. Λη 

ελ ιφγσ κνηνζηθιεηηζηέο είραλ εμέιζεη επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο Ηεσθφξνπ 

απφ ζηξίςηκν ηεο νδνχ Ίσλνο, ην νπνίν ειέγρεηαη κε ΏΗΟ. Αε κπνξνχζε λα 

πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα αλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, νδεγνχζε ηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116.   

 

Λ Ξσηήξεο Οζηγαξίδεο (Θ.Ζ.18), θαηέζεζε σο έλαο εθ ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηνπ γξαθείνπ ηαμί Finlandia, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ νδφ Εσλά 

Ιηθνιάνπ 2, ζηελ Έγθσκε («Finlandia»). Ώλαθέξζεθε ζην θιεηζηφ θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν εθεί γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηνπ 

γξαθείνπ θαη ζην πψο ζηηο 12.1.10, ε Ώζηπλνκία ήξζε ζε επαθή καδί ηνπ 

δεηψληαο ηνπ λα επηζεσξήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ζε 

ζρέζε κε θαηαγξαθέο ζπγθεθξηκέλσλ σξψλ ηεο 11.1.10. Βίπε φηη ε ψξα 

πνπ αλαγξαθφηαλ ζην θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο, ήηαλ θαηά ηξία 

κε ηέζζεξα ιεπηά πίζσ απφ ηελ πξαγκαηηθή ψξα.  

Λ Μεξηθιήο Μνιπδψξνπ (Θ.Ζ.19), κεραληθφο κνηνζηθιεηψλ, είπε φηη 

κεηαμχ Ενπλίνπ – Ινεκβξίνπ 2009, ήηαλ ν ηδηνθηήηεο θαη θάηνρνο ηεο 

κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116 (πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλε ζην φλνκα ηεο 

κεηέξαο ηνπ). Ώλαθέξζεθε ζηηο κεηαηξνπέο πνπ δηελήξγεζε ζην ζχζηεκα 

εμάηκηζεο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116 θαη ην πψο ηνλ Ινέκβξην 2009, 

ηελ πψιεζε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, έλαληη πνζνχ €11.500, πεξίπνπ.  

Λ Ώζηπθχιαθαο Ζσλζηαληίλνο Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.20), θαηέζεζε σο 

εηδηθφο ζηελ εμέηαζε ειεθηξνληθψλ ηεθκεξίσλ ζην Αηθαληθφ Βξγαζηήξην 
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Διεθηξνληθψλ Αεδνκέλσλ ηνπ Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο. Ώλαθέξζεθε ζε 

επίζθεςε ηνπ ζηηο 12.1.10 (καδί κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηα πιαίζηα 

δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο), ζηελ νηθία θάπνηνπ Andrew Brear (Θ.Ζ.20, 

ζην θαηεγνξεηήξην), ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 16 ζηελ Έγθσκε (κε ην πηζηλφ 

κέξνο ηεο ελ ιφγσ νηθίαο λα εθάπηεηαη ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε), γηα 

ζθνπνχο ειέγρνπ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο πνπ 

βξηζθφηαλ εθεί εγθαηεζηεκέλν. Βληφπηζε ην DVR – Οεθκήξην 93, κε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζηή ηνπ – Οεθκήξην 94. Ώπφ ην DVR, ζην νπνίν 

θαηαγξάθζεθαλ ηα βίληεν απφ φιεο ηηο θάκεξεο παξαθνινχζεζεο πνπ 

ππήξραλ γχξσ απφ ηελ νηθία, δεκηνχξγεζε ηνλ ςεθηαθφ δίζθν – Οεθκήξην 

95, αλαθνξηθψο κε ηηο θαηαγξαθέο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 11.1.10, κεηαμχ 

ησλ σξψλ 19:00 θαη 21:30, κε ην πεξηερφκελν ηνπ λα πξνβάιιεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαη λα επεμεγείηαη απφ ηνλ κάξηπξα. Ξεκείσζε φηη ε ψξα πνπ 

αλαγξαθφηαλ ζηηο θαηαγξαθέο, ήηαλ θαηά επηά ψξεο πην κπξνζηά απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ψξα.  

 

Λ Θάξηνο Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21), αλαθέξζεθε ζηε γλσξηκία ηνπ κε 

ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37). Βίπε φηη ζπλαληήζεθαλ ην βξάδπ ηεο 

11.1.10, κεηαμχ 20:00–20:30, έμσ απφ ηελ Οαβέξλα/Ξνπβιηηδίδηθν 

θάπνηνπ Οηφθαξνπ ζην Ώθάθη («ε ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ»), γηα λα ηνπ δψζεη  

θάθειν κε €6.500, ζε ραξηνλνκίζκαηα, κεηά απφ παξάθιεζε θάπνηνπ 

Μάκπνπ Ζνζηάξε ν νπνίνο ηφηε εμέηηε πνηλή θπιάθηζεο ζηηο Ζεληξηθέο 

Φπιαθέο, πεξηγξάθνληαο ηα ζρεηηθά.  

 

Λ Μαλίθνο Γαβφο (Θ.Ζ.22), αλαθέξζεθε ζε ζπλάληεζε ηνπ ζην Αάιη  

κε ηνπο Ζπξηάθν (Ζνχιιε) Ζνζηάξε, Μέηξν Ζθεξηίθθε θαη Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γχξσ ζην κεζεκέξη ηεο 11.1.10, φπνπ ν κάξηπο 

δηαηεξεί θαηάζηεκα αινπκηλίσλ. Μεξίγξαςε ην ζθνπφ ηεο επίζθεςεο θαη ηηο 

δηαθηλήζεηο πνπ είραλ φινη καδί ηε κέξα εθείλε κεηά πνπ βξέζεθαλ καδί. 

Βίπε γηα ην πψο θαηέιεμαλ ζην ζπίηη ηνπ Μέηξνπ Ζθεξηίθθε ζην Αάιη, φπνπ 

ν ηειεπηαίνο έδσζε κηα κνηνζηθιέηα (παξφκνηα κε ηελ κνηνζηθιέηα –
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Οεθκήξην 116), ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηελ νπνία ν 

ηειεπηαίνο αλαρψξεζε γχξσ ζηηο 13:45.  

 

Λ Ηνπθάο Μηεξή (Θ.Ζ.23), θιεηήξαο ζην Ππνπξγείν Μαηδείαο, 

αλαθέξζεθε ζηε καθξφρξνλε θηιία ηνπ κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37). 

Βίπε γηα ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε θαηά ηνλ Ινέκβξην 

2009 θαη γηα ην πψο ν ηειεπηαίνο ζηηο 4.11.09 (κεηά πνπ ν κάξηπο ηνπ ην 

δήηεζε ηελ 1.11.09), ηνπ δάλεηζε πνζφ χςνπο €10.000, ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ψζηε λα κπνξέζεη λα πιεξψζεη δηάθνξεο 

νθεηιέο πνπ πξνέθπςαλ σο εθ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Λ Ώζηπθχιαθαο Ζπξηάθνο Θενδσξίδεο (Θ.Ζ.24), είπε φηη ζηηο 

15.1.10, έιαβε ηελ αλαθξηηηθή θαηάζεζε – Οεθκήξην 149, απφ ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1 ζην Εππνθξάηεην Εδησηηθφ Ινζνθνκείν (“ην Εππνθξάηεην”), 

φπνπ λνζειεπφηαλ επξηζθφκελνο ππφ ζχιιεςε, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

εμαζθάιηζε ηε γλψκε ηνπ γηαηξνχ Άθε Ηντδίδε (Θ.Ζ.69), ζην φηη ν 

πεξηζαιπφκελνο ήηαλ ζε ζέζε λα δψζεη θαηάζεζε.  

 

Λ θαηάδηθνο Γηψξγνο Ρξηζηνδνχινπ Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), 

εληαγκέλνο ζην ζρέδην πξνζηαζίαο καξηχξσλ γηα ηελ παξνχζα ππφζεζε, 

αλαθέξζεθε ζε πιεξνθνξίεο πνπ είρε ιάβεη ή ζε γεγνλφηα πνπ είρε 

πξσηνγελψο δηαπηζηψζεη αλαθνξηθψο κε ηε δηάπξαμε ησλ επίδηθσλ 

αδηθεκάησλ θαη ηελ εκπινθή ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Βμήγεζε πψο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ιίγεο κέξεο 

κεηά ην γάκν ηνπ ζηηο 25.10.09, ηνλ πξνζέγγηζε γηα λα δνινθνλήζνπλ ηνλ 

Άληε Ραηδεθσζηή.  

 

Λ ηνπνζεηεκέλνο ζην ΟΏΒ Ηεπθσζίαο Ώξρηαζηπθχιαθαο Ιίθνο Οφκαο 

(Θ.Ζ.26), αλαθέξζεθε ζηνλ εληνπηζκφ θάκεξαο έμσ απφ ηελ νηθία ηνπ 

Andrew Brear ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 16, ζηε Ηεπθσζία γχξσ ζηηο 22:30 

ηεο 11.1.10, ελψ αλαδεηνχζε καξηπξία καδί κε ηνλ Αεκήηξε Ρξίζηνπ 
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(Θ.K.60), ζε ζρέζε κε ηε δνινθνλία. Βίπε φηη κεηά απφ έιεγρν ησλ 

θαηαγξαθψλ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο απφ ε ψξα 20:20 

θαη επέθεηλα, εληφπηζε κνηνζηθιέηα κεγάινπ θπβηζκνχ λα παξακέλεη κε ηνλ 

νδεγφ ηεο ζε αλακνλή θαη αθνινχζσο δεχηεξν πξφζσπν λα επηβηβάδεηαη ζε 

απηή αλαρσξψληαο λνηίσο ζπκθψλσο ηεο πνξείαο ηνπο, δειαδή, πξνο ην 

Finlandia. Σο εθ ηνχηνπ, εηδνπνίεζε ζρεηηθψο ηνλ Ππεχζπλν ηνπ ΟΏΒ 

Ηεπθσζίαο Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), γηα ηα πεξαηηέξσ.  

 

Λ Ππαζηπλφκνο Ξσηήξεο Μαπιίδεο (Θ.Ζ.27), θαηέζεζε σο 

Ππεχζπλνο ηνπ Βξγαζηεξίνπ Φσηνγξαθίαο Βηθφλαο θαη Γξαθηθψλ ηνπ 

Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο θαη πξαγκαηνγλψκνλαο ζε ζέκαηα θσηνγξάθηζεο 

θαη βηληενγξάθεζεο ζθελψλ εγθιεκάησλ θαη ηεθκεξίσλ αιιά θαη 

επεμεξγαζίαο θαη ιήςεο εηθφλαο. Βπεμήγεζε θαη αλάιπζε ην πεξηερφκελν 

ελλέα Βκπηζηεπηηθψλ Βθζέζεσλ πνπ εηνίκαζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ αλαθνξηθψο κε ηελ ππφζεζε, σο ηα 

Έγγξαθα Ώΐ1 – Ώΐ9, θαζψο θαη ζε δχν άιια ζρεηηθά, σο ηα Έγγξαθα 

Ώΐ11 θαη Ώΐ12.   

 

Λ Ώζηπθχιαθαο Ξάββαο Ννπζνγέλεο (Θ.Ζ.28), ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ 

Ώζηπλνκηθφ Ξηαζκφ Ηαηζηψλ, είπε φηη ζηηο 11.1.10, νξίζηεθε λα θξνπξεί 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην Εππνθξάηεην κεηαμχ 09:00 θαη 13:00. 

Μεξίγξαςε πψο γχξσ ζην κεζεκέξη ηεο ίδηαο κέξαο θαη ηελ ψξα πνπ 

βξηζθφηαλ καδί κε ηνπο Ζπξηάθν Ζνζηάξε, Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) 

θαη Μέηξν Ζθεξηίθθε ζην δσκάηην λνζειείαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη 

ελψ ρξεζηκνπνηνχζε θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ ηειεπηαίνπ, κε ηελ άδεηα ηνπ, 

αληηιήθζεθε (παξαηεξψληαο ηελ ηειεθσληθή νζφλε), εηζεξρφκελε θιήζε 

απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3.   

 

 Λ Ώληξέαο Γεληίιεο (Θ.Ζ.29), είπε φηη θαηά ηνλ Αεθέκβξην 2007, είρε 

ελνηθηάζεη πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ην Αηακέξηζκα 101 επί ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδφ Αεξβελίσλ 2ΐ, ζηε Ηεπθσζία. Ώλέθεξε φηη ζηηο 
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11.1.10 θαη γχξσ ζηηο 19:05, ζπλαληήζεθε καδί ηνπ εθεί γηα λα παξαιάβεη 

ηα θιεηδηά θαη λα ειέγμεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνζηαηηθνχ. Θαδί ηνπ, 

βξηζθφηαλ θαη ν θίινο ηνπ κάξηπξα, Οξχθσλαο Ηνπθά (Θ.Ζ.48). 

Μεξίγξαςε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο 

αλαρψξεζαλ φινη γχξσ ζηηο 19:20.  

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Θάξηνο Δξνδφηνπ (Θ.Ζ.30), αλαθέξζεθε ζηελ 

αλαθξηηηθή θαηάζεζε – Οεθκήξην 184, πνπ έιαβε απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ 

(Θ.Ζ.37), θαζψο θαη ζε πηπρέο ηεο έξεπλαο πνπ έιαβε ρψξαλ ζηελ νηθία 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο 14.1.10.  

 

 Λ Ώπζηξηαθφο Gerald Dorflingen (Θ.Ζ.31), θαηέζεζε (εηο άπηαηζηνλ 

Βιιεληθήλ), σο πδξνιφγνο ζην Οκήκα Ώλαπηχμεσο Πδάησλ, πεξί ηεο ξνήο 

ηνπ λεξνχ ζηνλ πνηακφ Μεξηζηεξψλαο, παξά ην γεθχξη ηεο Μαλαγηάο, 

κεηαμχ 18 θαη 19 Εαλνπαξίνπ, 2010. 

 

 Λ Ππαζηπλφκνο Ιεφθπηνο Ξηάεινο (Θ.Ζ.32), θαηέζεζε σο κέινο ηεο 

αλαθξηηηθήο νκάδαο πνπ είρε ζπζηαζεί γηα δηεξεχλεζε ηεο δνινθνλίαο, 

παξαζέηνληαο, επεμεγψληαο θαη αλαιχνληαο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο είρε 

πξνβεί εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ επνπηηθνχ θαη θαζνδεγεηηθνχ ηνπ ξφινπ.  

 

Λ Γηψξγνο Θηραήι (Θ.Ζ.33), Αηεπζχλσλ Ξχκβνπινο ηνπ ΑΕΏ θαη 

ΞΕΓΘΏ, είπε φηη αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή δχν πεξίπνπ 

εβδνκάδεο κεηά ην ζάλαην ηνπ. Ώλαθέξζεθε ζηηο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ην ζχκα δίλνληαο θαη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ.  

 

 Λ Γηψξγνο Φσθάο (Θ.Ζ.34), Αηεπζπληήο Βηαηξεηψλ ηνπ Γηάλλνπ 

Ώζεαηλίηε (Θ.Ζ.52), νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη αλάκεζα ζε άιια ζηνλ 

ρξεκαηηζηεξηαθφ θαη επελδπηηθφ ηνκέα, αλαθέξζεθε ζε πξφηαζε ησλ 
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Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, γηα αγνξά κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, πξηλ ηε 

δνινθνλία θαη ζε φζα ζρεηηθψο επαθνινχζεζαλ. 

 

 Δ Ζσλζηαληία Θηραειίδνπ (Θ.Ζ.35), Ηεηηνπξγφο – Ινκηθφο ζηελ 

Ώξρή Ναδηνηειεφξαζεο Ζχπξνπ, αλαθέξζεθε ζε ηξία αηηήκαηα κεηαβίβαζεο 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ΞΕΓΘΏ πξνο ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, θαηά ηα 

έηε 2008 – 2009, σο ηα Οεθκήξηα 207–209.  

 

 Δ Άλλα Γαπίηε (Θ.Ζ.36), δήισζε φηη θαηά ηνλ Ινέκβξην 2009, 

δηέκελε ζην Αηακέξηζκα 201, ζηελ Μνιπθαηνηθία Christina Mansions, επί 

ηεο νδνχ Οήλνπ 2, ζηελ Ώλζνχπνιε (ηεο νπνίαο ήηαλ δηαρεηξίζηξηα κε 

θάπνηνλ άιιν), φπνπ δηέκελαλ (ζην Αηακέξηζκα 102), νη Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51). Βίπε γηα ηηο 

ζπλήζεηεο θαη κέζα δηαθίλεζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε 

δηάθνξνπο ρξφλνπο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ζηελ πνιπθαηνηθία απφ ηνλ ηειεπηαίν κεηά απφ ζρεηηθά 

δηαβήκαηα.  

  

 Λ Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), αλαθέξζεθε ζηε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 1 θαη 2, φπσο 

θαη ζηε ζχιιεςε ηνπ σο ππφπηνπ γηα ηε δνινθνλία ζηηο 14.1.10 θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο θξάηεζεο ηνπ ζηηο 28.1.10. Μαξέζεζε ιεπηνκέξεηεο 

γεγνλφησλ πνπ γλψξηδε ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε, κε αλαθνξά θαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ γξαπηψλ ηνπ θαηαζέζεσλ πξνο ηελ Ώζηπλνκία, σο ηα 

Έγγξαθα ΏΗ – ΏΜ, πεξηγξάθνληαο ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ιήθζεθαλ, αιιά θαη ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε εκεξνκελίαο 15.1.10 – 

Οεθκήξην 184, ζηελ νπνία παξαδέρζεθε, φηη ζε θάπνηεο πηπρέο, εζθεκκέλα 

δελ είπε ηελ αιήζεηα ή φιε ηελ αιήζεηα. Βίπε γηα ηνλ ηνθνγιπθηθφ 

δαλεηζκφ πξνο ηνλ Ηνπθά Μηεξή (Θ.Ζ.23), πνζνχ €10.000 (απφ ηνλ νπνίν 

ζα εηζέπξαηηε πνζφ €2.000, ζε ηφθνπο), ην δαλεηζκφ θξάλνπο ηνπ πξνο ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην απφγεπκα ηεο 11.1.10, γηα ηηο θηλήζεηο 
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ηνπ ηε κέξα εθείλε αιιά θαη ηελ ψξα ηνπ θνληθνχ θαη γηα επαθή πνπ είρε 

κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κεηά ηε 

δνινθνλία (κε γλσξίδνληαο φηη δηαπξάρζεθε έλα ηέηνην έγθιεκα), φηαλ 

δέρζεθε ηειεθψλεκα απφ ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε, ν νπνίνο ηνπ είπε λα πάεη 

ζηα ππνζηαηηθά ηνπ ζηελ Μεξηζηεξψλα θαη λα παξαιάβεη απφ εθεί ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζηε Ηεπθσζία επεηδή είρε 

ραιάζεη ε κνηνζηθιέηα ηνπ. Μήγε εθεί κεηά ηηο 21:00. Έδσζε ιεπηνκέξεηεο 

ησλ επηηφπνπ αληηδξάζεηο ησλ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4 θαη ηνπ πψο, ηειηθψο, ηνπο παξέιαβε θαη κεηέθεξε ζηε 

Ηεπθσζία κε ην απηνθίλεην ηνπ.   

 

 Λ Ράξεο ΙηθνιαΎδεο (Θ.Ζ.38), κέινο ηεο Ληθνλνκηθήο Αηεχζπλζεο 

ηεο Βθεκεξίδαο Μνιίηεο, αλαθέξζεθε ζηε ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο – 

Οεθκήξην 224, γηα ηελ αγνξά ηνπ 17.11% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, απφ ηε 

Θπξάληα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.75, ζην θαηεγνξεηήξην), αδειθή ηνπ Γηάλλε 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), ε νπνία ηειηθψο δελ πινπνηήζεθε. Βμήγεζε ηηο 

πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο έκαζε γηα ηελ πξφζεζε ηεο Θπξάληαο 

Ώλδξνλίθνπ λα πσιήζεη ην παθέην κεηνρψλ ηεο, φπσο θαη γηα ηελ εκθάληζε 

ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζην φιν ζθεληθφ.  

 

 Λ Ραξάιακπνο Μαπαγεσξγίνπ (Θ.Ζ.39), αλαθέξζεθε ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ζρέζε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, φηαλ ζπλεξγαδφηαλ κε 

ην ΞΕΓΘΏ, σο Βξεπλεηήο ζην Βπξσπατθφ Μαλεπηζηήκην. Βίπε γηα 

πιεξνθφξεζε πνπ έιαβε απφ ηελ ίδηα πξηλ ηε δνινθνλία πεξί αγνξάο 

κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη γηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ έζεζε σο πξνο ην θαηά 

πφζν επξφθεηην πεξί θαιήο επέλδπζεο (κεηά πνπ πξνέβε ζηελ αγνξά), κε 

απηφλ λα ηελ πιεξνθνξεί φηη ζα δεκηνπξγνχληαλ πξνβιήκαηα έλεθα ηεο 

ηδηφηεηαο ηεο σο ππαιιήινπ εθεί θαη φηη θαιφ ζα ήηαλ λα ζπδεηνχζε ην 

ζέκα κε ηελ νηθνγέλεηα Ζψζηα Ραηδεθσζηή θαη ηδηαίηεξα ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή.  
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 Δ Θαξία Ώιεμάλδξνπ (Θ.Ζ.40), Ρσξνκέηξεο ζην Οκήκα 

Ζηεκαηνινγίνπ θαη Ρσξνκεηξίαο, εμήγεζε θαη αλέιπζε κεηξήζεηο (κε 

αλαθνξά θαη ζην ράξηε – Οεθκήξην 230, ηνλ νπνίν εηνίκαζε), ζηηο νπνίεο 

πξνέβε ζηηο 19.11.10, κεηά απφ επηηφπηα επίζθεςε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ιεθξάο Γψλεο. 

  

 Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηέζεζε (φπσο ήδε είπακε), σο 

πξνζηαηεπφκελνο κάξηπο. Ώλαθέξζεθε ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δνινθνλία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηε γξαπηή ηνπ νκνινγία.  

 

 Λ Catalin Grigoras (M.K.42), θαηέζεζε σο Βηδηθφο Αηθαληθφο 

Βπηζηήκνλαο ζηε εθηαθή Βπεμεξγαζία Βηθφλαο θαη Ώθνπζηηθψλ, 

επεμεγψληαο θαη αλαιχνληαο ην πεξηερφκελν Βγθιεκαηνινγηθήο Έθζεζεο 

(Forensic Report), πνπ ζπλέηαμε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππφζεζεο, σο ηα 

Έγγξαθα ΏΠ θαη ΏΠ1.  

 

 Δ Έιιε Εαθσβίδνπ (Θ.Ζ.43), αλαθέξζεθε ζε ελνηθίαζε πξνο ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, ηελ 1.12.05, δηακεξίζκαηνο ηεο ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 

1 ζηελ Έγθσκε, σο ην Βλνηθηαζηήξην – Έγγξαθν ΏΦ1. Βίπε φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, δηέκεηλε εθεί κε ηε ζχδπγφ ηνπ γηα έμη πεξίπνπ κήλεο, 

εγθαηαιείπνληαο ην πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο κνλνεηνχο δηάξθεηαο ηεο 

ζπκθσλίαο.  

 

 Δ Ξηάισ Ζπλεγνπνχινπ (Θ.Ζ.44), θαηέζεζε σο Ηεηηνπξγφο 

Μαξαθνινχζεζεο Ηνγαξηαζκψλ ζηελ Ππεξεζία Αηθαζηηθψλ Ππνζέζεσλ ηεο 

Οξάπεδαο Ζχπξνπ. Ώλαθέξζεθε ζην ρεηξηζκφ πξνβιεκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, σο ην Οεθκήξην 293 θαη ζηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε, φπσο ν ίδηνο ηεο ηα είρε πεη, θαηά ην 2007. 

Ξεκείσζε φηη ν ινγαξηαζκφο παξνπζίαδε ρξεσζηηθφ ππφινηπν €8.300 (θαηά 

ηε κέξα πνπ έδηλε καξηπξία ζηηο 6.6.11) θαη φηη ελαληίνλ ηνπ 
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Ζαηεγνξνχκελνπ 4, είρε θαηαρσξηζζεί αγσγή γηα είζπξαμε ησλ 

νθεηινκέλσλ (ηφηε, θαηά ηελ 4.5.10, €7.140,91), σο ην Οεθκήξην 295. 

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Ραξάιακπνο Ραξαιάκπνπο (Θ.Ζ.45), θαηέζεζε σο 

κέινο ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο αλαθεξφκελνο ζε ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο είρε 

πξνβεί ζηα πιαίζηα απηά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε ιήςε θαηάζεζεο 

ζηηο 12.1.10, απφ ηνλ Αψξν Ξσθξνλίνπ (Θ.Π.50), σο ην Οεθκήξην 539.  

 

 Λ Ιηίλνο Θελειάνπ (Θ.Ζ.46), έδσζε καξηπξία σο Αηεπζπληήο 

Βηδήζεσλ ηνπ ΞΕΓΘΏ. Βίπε γηα ηε γλσξηκία ηνπ κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 

(σο πξντζηακέλνπ ηεο), φηαλ ην 2005 είρε πξνζιεθζεί σο Ξπληάθηεο 

Βηδήζεσλ ζην ΞΕΓΘΏ. Έδσζε ιεπηνκέξεηεο ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο ζην ΞΕΓΘΏ, θαζψο θαη ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφιπζε ηεο 

θαηά ην 2008. Ξεκείσζε θαη πεξίγξαςε ηηο πνιχ ζπκσκέλεο αληηδξάζεηο 

ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή φηαλ πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε κεηνρψλ 

ηνπ ΞΕΓΘΏ απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ελ αγλνία ηεο Αηεχζπλζεο, αιιά θαη 

ηηο πξνζπάζεηεο θαηεπλαζκνχ θαη επαλαπξνζέγγηζεο πνπ έγηλαλ απφ ηε 

Αηεχζπλζε ηνπ ΞΕΓΘΏ ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο, γχξσ ζηνλ Αεθέκβξην 2009.  

 

 Λ Ιηθφιανο Ξηέθνο (Θ.Ζ.47), θαηέζεζε σο Αηεπζπληήο ηεο 

Βθεκεξίδαο Espresso ζηελ Ζχπξν, ηελ πεξίνδν 2009–2010. Ώλαθέξζεθε 

ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ζε 

παξάπνλα πνπ ηνπ εμέθξαδε ελαληίνλ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη ζε πξφηαζε ηεο γηα 

θάπνηα επηρεηξεκαηηθή – επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή Θελενχ 

ζηε Ηάξλαθα.  

 

 Λ Οξχθσλαο Ηνπθά (Θ.Ζ.48), είπε φηη ήηαλ ην άηνκν πνπ είρε 

ζπλνδεχζεη ζηηο 11.1.10, ηνλ Ώληξέα Γεληίιε (Θ.Ζ.29), ζηελ παξάδνζε 

δηακεξίζκαηνο πνπ είρε ελνηθηάζεη πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4. Ώλέθεξε φηη 

έθηαζαλ ζην δηακέξηζκα (μεθηλψληαο απφ ηε Ηάξλαθα), γχξσ ζηηο 18:40–

18:45 θαη έθπγαλ καδί ζηηο 19:20. Βίρε δεη ηελ ψξα εθείλε, ην βαλ ηνπ 
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Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (σο ε θσηνγξαθία 3, ηνπ Οεθκεξίνπ 15), λα είλαη 

παξθαξηζκέλν έμσ απφ ηελ πνιπθαηνηθία.  

 

 Λ Ώληψλεο Ζαξαηδηάο (Θ.Ζ.49), θαηέζεζε σο Αηεπζπληήο 

Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ ηνπ ΑΕΏ. Ώλαθέξζεθε ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

θηιηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ζην γεγνλφο φηη ν 

ηειεπηαίνο νπδέπνηε ηνπ είπε φηη είρε δηαθνξέο κε νπνηνλδήπνηε ή δερζεί 

απεηιέο. Έθαλε κλεία ζηελ πξφζιεςε ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζην ΞΕΓΘΏ 

ηνλ Θάξηην 2005, γηα ηελ νηθεηνζειή απνρψξεζε ηεο ηνλ Θάην 2006, γηα 

ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο ηνλ Θάην 2007 θαη γηα ηελ απφιπζε ηεο ηνλ 

Λθηψβξην 2008, σο ην Οεθκήξην 311. 

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Ειαξίσλαο Ώζηξαίνο (Θ.Ζ.50), έδσζε ιεπηνκέξεηεο 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπ σο κέινπο ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ θαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο ζηελ νηθία θαη ππνζηαηηθά ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζηηο 21.1.10, ε ιήςε αλαθξηηηθψλ θαηαζέζεσλ απφ 

απηήλ κεηαμχ 21 – 22.1.10, σο ην Οεθκήξην 194 θαη 29 – 30.1.10, σο ην 

Οεθκήξην 196, ε παξαιαβή ηνπ βαλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηηο 26.1.10 

θαη ε δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ δηαβεκάησλ θαη εξεπλψλ ζην Εππνθξάηεην.  

 

 Δ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), θαηέζεζε σο ζπκβία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), παξαζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο ηεο γλσξηκίαο θαη 

ζρέζεο ηνπο θαζψο θαη γηα θηλήζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ πξηλ θαη 

κεηά ηε δνινθνλία. Μεξίγξαςε πξσηνγελείο ηεο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθψο 

κε ηηο λεπξηθέο θαη αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην δηακέξηζκα ηνπο ην βξάδπ ηεο 11.1.10, φηαλ 

αλέβεθαλ εθεί κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηελ εμίζνπ 

αιαθηαζκέλε θπγή ηνπ ιίγε ψξα αξγφηεξα.  

 

 Λ Εσάλλεο (Γηάλλνο) Ώζεαηλίηεο (Θ.Ζ.52), αλαθέξζεθε ζε 

δηαβνπιεχζεηο πνπ είρε κε ηε (γηα πνιιά ρξφληα γλσζηή ηνπ), 
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Ζαηεγνξνχκελε 3, πεξί ηα ηέιε ηνπ 2008 αξρέο 2009, κεηά απφ πξνηξνπή 

ηεο αλαθνξηθψο κε αγνξά δηαζέζηκνπ πνζνζηνχ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη 

ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο γηα απφθηεζε ειέγρνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ, δηα ηεο 

εμαζθάιηζεο πνζνζηνχ 51% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Μαξέζεζε 

ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξαλ καδί ηεο ζηηο νπνίεο, 

ζε θάπνηα ζηηγκή, ζπκκεηείρε (κεηαμχ άιισλ) θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2. 

Βμήγεζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έθξηλε φηη ε δηαθαηλφκελε 

ζπλεξγαζία δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη παξαπέξα, φπσο θαη έγηλε. 

 

 Δ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), αλαθέξζεθε ζηηο ζηελέο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο ηεο κε ηελ νηθνγέλεηα Ζψζηα Ραηδεθσζηή θαη ζηε κεηνρηθή ηεο 

ζπκκεηνρή, καδί κε ηνλ Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), ζην ΞΕΓΘΏ θαη ζην 

ΑΕΏ. Βμήγεζε πψο γχξσ ζην Θάξηην – Ώπξίιην 2006 (κεηά απφ 

δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ηνλ Ώληξέα Ραηδεκάξθνπ 

(Θ.Ζ.66)), απνθάζηζαλ λα πνπιήζνπλ κεξίδην ησλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ πνπ 

θαηείραλ κε δηθαίσκα επαλαγνξάο ζηελ ίδηα ηηκή, πιένλ ηφθνπο, εληφο 

πεξηφδνπ ηξηάληα κελψλ, σο ε Ξπκθσλία Μψιεζεο Θεηνρψλ – Οεθκήξην 

324, κε πσιεηή ηε Θπξάληα Ώλδξνλίθνπ. Ρξεηάδνληαλ ιεθηά γηα λα 

πιεξψζνπλ ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ιφγσ παγνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ. Ώλαθέξζεθε ζηε γλσξηκία ηεο κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, 

ηνλ Ενχλην 2008 θαη ζηηο επαθέο πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο, κε έλαπζκα ηε 

δηεξεπλεηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηεο σο πξνο ην θαηά πφζνλ απηή θαη ν 

ζχδπγνο ηεο εμαθνινπζνχζαλ λα θαηέρνπλ κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη πψο ζα 

ρεηξίδνληαλ ηα πεξί δηθαηψκαηνο επαλαγνξάο ηνπο. Έδσζε ιεπηνκέξεηεο 

ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ πνπ είρε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 κεηαμχ 

11.1.10 θαη 12.1.10.  

 

Λ Ζψζηαο Ηντδίδεο (Θ.Ζ.54), ππάιιεινο ζην Οκήκα Βπηρεηξήζεσλ 

(Business Center) ηεο Οξάπεδαο Ζχπξνπ ζηα Ηαηζηά (πνπ πξνζθέξζεθε 

ζηελ Ππεξάζπηζε απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή γηα αληεμέηαζε κηα θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηάζεζεο ηνπ δειψζεθε σο παξαδεθηφ γεγνλφο), 
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ήηαλ ν ρεηξηζηήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Βηαηξείαο Ληθνγελεηαθφ Ζέληξν 

Οακαζηάλα («ε Βηαηξεία Οακαζηάλα»), ε νπνία ήηαλ κηα απφ ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ είρε σο πειάηεο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Μαξέζεζε 

ιεπηνκέξεηεο ησλ δαλεηνδνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο, ηνπνζεηνχκελνο θαη γηα 

ηε θεξεγγπφηεηα θαη ην αμηφρξεν ηεο ηδίαο θαη ησλ εγγπεηψλ ηεο.  

 

 Λ Ξηέιηνο Μαζηαξδήο (Θ.Ζ.55), Ώλψηεξνο Θεηεσξνινγηθφο 

Ηεηηνπξγφο ζηε Θεηεσξνινγηθή Ππεξεζία, θαηέζεζε γηα ηελ έθηαζε ηεο 

βξνρφπησζεο ζηνλ Θεηεσξνινγηθφ Ξηαζκφ Μεξηζηεξψλαο ηελ πεξίνδν 12 – 

15.1.10 θαη 17 – 25.1.10. Βμήγεζε φηη κεηαμχ 12 – 17.1.10, ε βξνρφπησζε 

ήηαλ κηθξήο έθηαζεο κε κηα εμαίξεζε ζηηο 16.1.10, φπνπ δελ ππήξμε 

θαζφινπ βξνρφπησζε θαη φηη ζηηο 18.1.10, θαηακεηξήζεθαλ 100 

ρηιηνζηφκεηξα βξνρήο, πνπ απνηειεί ηελ ςειφηεξε ηηκή πνπ θαηαγξάθεθε 

πνηέ ζηνλ Ξηαζκφ. 

 

 Δ Ζσλζηαληία ΐαζηιείνπ (Θ.Ζ.56), θαηέζεζε σο Ππεχζπλε 

Ρνξεγήζεσλ Ααλείσλ ζηε ΞΜΒ Αεπηεξάο – Ώλάγπηαο, ζηελ Μάλσ Αεπηεξά. 

Μαξέζεζε ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχζαλ εθεί νη 

Ζαηεγνξνχκελνη, φπσο θαη γηα δαλεηνδνηήζεηο θάπνησλ εμ απηψλ.  

 

 Λ Ώξρηινρίαο Αεκήηξεο Ννβέξηνπ (Θ.Ζ.57), θαηέζεζε σο 

Βπηζεσξεηήο Λρεκάησλ θαη κέινο ηνπ Βηδηθνχ Λπιακνχ Θνηνζηθιεηηζηψλ 

γηα ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο. Βπηζεψξεζε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζηηο 

3.2.10, παξαζέηνληαο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ.  

 

 Δ Φσηεηλή (Έθε) Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58), έδσζε καξηπξία σο ε 

ζχδπγνο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, κε ηνλ νπνίν παληξεχηεθε ζηηο 3.9.09. 

Μεξίγξαςε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο γάκνπ κε ην Θσκά ΐαζίιε, 

απφ ηνλ Θάξηην 2002 κέρξη ηα κέζα 2004, πνπ άξρηζε ε κεηαμχ ηνπο 

δηάζηαζε, κε ην δηαδχγην λα εθδίδεηαη ην 2006. Έθαλε αλαθνξά ζην 

ηεηακέλν ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηνλ πξψελ ζχδπγν απφ ηνλ θαηξφ πνπ 
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ρψξηζε, ζεκεηψλνληαο φκσο φηη ιίγν πξηλ ην 2010, απηφο ζηακάηεζε λα 

ηνπο ελνριεί. Μεξίγξαςε ηα βηψκαηα ηεο ηε κέξα ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ην 

πψο έζπεπζε πξνο ηε ζνξφ κεηά ηνπο ππξνβνιηζκνχο.  

  

Λ Μνιάθεο Ξαξξήο (Θ.Ζ.59), αλαθέξζεθε ζηηο πεξηζηάζεηο, 

ζπλζήθεο θαη φξνπο πνπ πεξηζηνίρηζαλ ηελ πψιεζε 1.822.949 κεηνρψλ 

ηνπ ΞΕΓΘΏ, πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο πνπ είρε 

καδί ηνπ θαη κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3.  

 

 Λ Ώξρηαζηπθχιαθαο Αεκήηξεο Ρξίζηνπ (Θ.Ζ.60), αλαθέξζεθε ζηε 

κεηάβαζε ηνπ ζηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο ηελ 11.1.10 θαη ψξα 21:40, γηα 

ζθνπνχο εμεηάζεσλ ζε ζρέζε κε ην θνληθφ. Βίπε γηα ηελ παξαιαβή 

δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεθκεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ππφζεζε 

θαζψο θαη γηα ηελ επαθφινπζε παξάδνζε ηνπο ζε άιια άηνκα, πξνο 

πεξαηηέξσ εμεηάζεηο θαη ελέξγεηεο. Ξεκείσζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηάθνξεο φςεηο ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ, σο κέινο ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο.  

 

Λ Ώξρηαζηπθχιαθαο Ξσηήξεο Γαραξίνπ (Θ.Ζ.61), έθακε αλαθνξά 

ζην αλαθξηηηθφ έξγν, παξαζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ πνπ θαζάπηνληαλ δεηεκάησλ αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

καξηπξίαο ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε. 

  

Λ Ώξρηινρίαο Γηάλλνο Γεσξγηάδεο (Θ.Ζ.62), κέινο ηεο αλαθξηηηθήο 

νκάδαο, αλαθέξζεθε ζηελ θαηαγξαθή δχν αλαθξηηηθψλ θαηαζέζεσλ απφ 

ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηηο 12.1.10 θαη 14.1.10 θαη ζηελ 

παξαιαβή αξηζκνχ ηεθκεξίσλ θαηά ηελ έξεπλα ηεο νηθίαο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ηελ 21.1.10, φπσο θαη γηα αλαθξηηηθέο θαηαζέζεηο πνπ 

έιαβε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. 

 

Λ Αεκήηξεο Αεκεηξίνπ (Θ.Ζ.63), είπε γηα ηε θηιηθή ζρέζε πνπ είρε 

κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο θαη άιιεο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη δνζνιεςίεο κε ηηο νπνίεο ελαζρνιήζεθαλ καδί θαηά 

θαηξνχο. Θεηαμχ απηψλ, ήηαλ θαη ε ίδξπζε ζην εμσηεξηθφ - καδί κε ηνλ 

Ώιέμε Ιηθνιάνπ (Θ.Ζ.65) - ηεο εηαηξείαο Ludo Investments Ltd, ε νπνία 

αζρνιείην κε ην δηαδηθηπαθφ πφθεξ, πεξί ηεο ζχζηαζεο θαη ζηνρεχζεσλ ηεο 

νπνίαο παξέζεζε ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο.  

 

Δ Ιαηάζα Ώγαζνθιένπο (Θ.Ζ.64), θαηέζεζε σο ινγηζηήο θαη 

ελαζρνινχκελε κε ηελ αλάπηπμε γεο. Έδσζε ιεπηνκέξεηεο ζπλεξγαζίαο 

πνπ ε Natavel Developments Ltd – ηεο νπνίαο ήηαλ ηδηνθηήηξηα - κε ηνπο 

Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, ζε ζρέζε κε αγνξαπσιεζία αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, φπσο θηήκαηνο έθηαζεο 80 πεξίπνπ ζθαιψλ ζην Θελενχ ηεο 

Βπαξρίαο Ηάξλαθαο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, λα ην 

πσιήζεη εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο. Βίπε γηα ελδηαθέξνλ πνπ είρε εθδεισζεί 

γηα ηελ αγνξά ηνπ θηήκαηνο απφ επελδπηέο ζην Ζαηάξ. Ώλαθέξζεθε ζε 

πξνζπάζεηεο ζχκπξαμεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, κε άιια άηνκα ζε 

ζρέζε κε ην κεηνρηθφ έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ, απαχγαζκα ησλ νπνίσλ ήηαλ ε 

θαηάιεμε ζε πξνζρέδην Ξπκθσλίαο Ξπλεξγαζίαο, σο ην Οεθκήξην 383.  

 

Λ Ώιέμεο Ιηθνιάνπ (Θ.Ζ.65), θαηέζεζε σο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο 

ηνπ ΑΕΏ θαη ΞΕΓΘΏ θαηά ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο αιιά θαη σο θίινο ηνπ 

Άληε Ραηδεθσζηή. Ώλαθέξζεθε ζηε κεηνρηθή αξρηηεθηνληθή ησλ δχν 

εηαηξεηψλ φπσο θαη ζε άιιεο ζπλαθείο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

εηαηξηθή θαη κεηνρηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Βίπε γηα ηε ζχζηαζε ηεο Ludo 

Investments Ltd, απφ ηνλ ίδην, ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ηνλ Αεκήηξε 

Αεκεηξίνπ (Θ.Ζ.63), γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ην ζπλαπνηέιεζαλ. Ώλαθέξζεθε ζε πηπρέο δηαθφξσλ 

αγνξαπσιεζηψλ θαη κεηαβηβάζεσλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, ηηο νπνίεο είηε 

γλψξηδε σο άκεζα εκπιεθφκελνο είηε σο εθ ηεο ζέζεο θαη θαζεθφλησλ ηνπ. 

Μεξίγξαςε ηελ αξλεηηθή άπνςε πνπ είρε ν Άληεο Ραηδεθσζηήο γηα ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, απφ απφςεσο ραξαθηήξα θαη επαγγεικαηηθψλ 

δπλαηνηήησλ, φπσο θαη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ηνπ ζην άθνπζκα ηεο 
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αγνξάο κεηνρψλ απφ ηελ ηειεπηαία θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ην ζχκα 

γηα λα πείζεη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ζην ΞΕΓΘΏ, 

δηφηη κε θαλέλα ηξφπν ε φπνηα κεηνρηθή ηεο δχλακε δε ζα κπνξνχζε λα 

εμαξγπξσζεί κε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο αλέιημε.  

 

Λ ινγηζηήο Ώληξέαο Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66), θαηέζεζε σο νηθνλνκηθφο 

δηεπζπληήο θαη κέινο ηνπ Αηνηθεηηθνχ Ξπκβνπιίνπ ηνπ ΑΕΏ θαη ΞΕΓΘΏ. 

Ώλαθέξζεθε ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, θαηά ηελ εξγνδφηεζε ηεο ζην ΞΕΓΘΏ. Ώλαθέξζεθε 

ζηελ απφιπζε ηεο ην 2008, ιφγσ απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνλ 

Αηεπζπληή Βηδήζεσλ Ιηίλν Θελειάνπ (Θ.Ζ.46) θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο 

πξνζπάζεηεο ηεο λα επηζηξέςεη ζην ΞΕΓΘΏ, ηνλ Αεθέκβξην 2009.  

 

 Λ γελεηηζηήο Θάξηνο Ζαξηφινπ (Θ.Ζ.67), θαηέζεζε σο 

πξαγκαηνγλψκνλαο ζε ζέκαηα εληνπηζκνχ θαη αλάιπζεο γελεηηθνχ πιηθνχ. 

Ώλαθέξζεθε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα ελαπνηεζνχλ (ή λα κελ 

ελαπνηεζνχλ), θχηηαξα ή γελεηηθφ πιηθφ αηφκνπ κεηά απφ επαθή κε 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.  

 

 Λ ινγηζηήο – ειεγθηήο Γηψξγνο Μαπαρξηζηνθφξνπ (Θ.Ζ.68), 

αλαθέξζεθε ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Ιαηάζα Ώγαζνθιένπο (Θ.Ζ.64), θαζψο 

θαη ζηηο πεξηζηάζεηο θαη πεξηερφκελν θνηλήο πξνζπάζεηαο ζηελ νπνία 

πξνέβε καδί κε ηελ ίδηα θαη ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, Νέα 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) θαη Γηάλλν Ώζεαηλίηε (Θ.Ζ.52), γηα αγνξά κεηνρψλ 

ηνπ ΞΕΓΘΏ, ζηα πιαίζηα πνπ πεξίγξαςε θαη ε Ιαηάζα Ώγαζνθιένπο 

(Θ.Ζ.64).  

 

 Λ νξζνπεδηθφο – ρεηξνχξγνο Άθεο Ηντδίδεο (Θ.Ζ.69), αλαθέξζεθε 

ζηε ζεξαπεία θαη λνζειεία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην Εππνθξάηεην θαη 

ζηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο θαηέιεμε θνληά ηνπο ζηηο 4.1.10, θαηφπηλ 
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παξαπνκπήο ηνπ απφ ην Ινζνθνκείν, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηεί ηξαχκα 

ζην αξηζηεξφ πφδη κεηά απφ έθξεμε βφκβαο ζηηο 25.12.09, πνπ είρε 

ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ην απηνθίλεην ηνπ, σο ε δέζκε θσηνγξαθηψλ θαη 

Μαξαδεθηό Γεγνλόο 49 («ε βνκβηζηηθή επίζεζε»). Έδσζε ιεπηνκέξεηεο ηεο 

αγσγήο πνπ ηνπ παξαζρέζεθε θαζψο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ κέρξη ηελ επαλακεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζην Ινζνθνκείν ζηηο 

5.2.11.  

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Θάξηνο Μαπαειεπζεξίνπ (Θ.Ζ.70), πξνζθέξζεθε απφ 

ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή γηα αληεμέηαζε απφ ηελ Ππεξάζπηζε. Βίπε φηη δελ 

κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί επί ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπ 

ηέζεθαλ απφ ηνλ εθ ησλ δηθεγφξσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, Θάξην 

Γεσξγίνπ, ζε ζέκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Ιηθφιαο Φνπιίδεο (Θ.Ζ.71), πξνζθέξζεθε θαη απηφο 

απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή γηα αληεμέηαζε απφ ηελ Ππεξάζπηζε, κε ηελ 

ηειεπηαία σζηφζν λα κελ ηνπ ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο.  

 

 Λ Ώζηπθχιαθαο Ρξπζφζηνκνο Ρξπζνζηφκνπ (Θ.Ζ.72), έιαβε 

θαηάζεζε απφ ηε ζχδπγν ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), Έιελα Ζψζηα 

Μξνεζηνχ, ζηηο 14.1.10, σο ην Ζπαλνχλ 126 (ζην Οεθκήξην 301).  

   

 Λ Ώζηπθχιαθαο Ζσλζηαληίλνο Ξνθνθιένπο (Θ.Ζ.73), είπε γηα ηηο 

αλαθξηηηθέο θαηαζέζεηο πνπ έιαβε ζηηο 12.1.10, απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ην Οεθκήξην 238 θαη ζηηο 14.1.10, σο ην 

Οεθκήξην 239, ρσξίο λα είλαη κέινο ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο. Ώλαθέξζεθε 

ζηε ιήςε θαηάζεζεο απφ ηελ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), σο ην Οεθκήξην 

318, θαζψο θαη ζην φηη ζπλφδεπζε καδί κε ηνλ Θάξην Μαπαεπξπβηάδε 

(Θ.Ζ.79), ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, απφ ηε Θνιδαβία ζηελ Ζχπξν κε πηήζε 

ησλ Θνιδαβηθψλ Ώεξνγξακκψλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζηηο 18.8.10. 
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 Λ Βηδηθφο Ώζηπθχιαθαο Ξηαχξνο Ηαπίζηνο (Θ.Ζ.74), πξνζθέξζεθε 

απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή γηα αληεμέηαζε. Ζαηέζεζε σο κέινο ηνπ 

Οκήκαηνο Α΄ ηνπ Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο, ζηνλ Ζιάδν Οειεπηθνηλσληψλ. 

Ώλέθεξε φηη δελ κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί επί εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ επηθνηλσλία θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ζηαζεξέο αληέλεο ή γηα άιια 

ζπλαθή ζέκαηα αθνχ ε εηδηθφηεηα ηνπ αθνξνχζε κφλν ζηελ εμέηαζε 

ηεθκεξίσλ θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ θηλεηά ηειέθσλα.  

 

 Λ Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), αλαθέξζεθε ζηηο πεξηζηάζεηο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο ηνλ Θάξηην 2008, πψιεζε ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, 733.000 

ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ, έλαληη πνζνχ €754.990. 

  

 Λ Θίιηνο Ώζαλαζίνπ (Θ.Ζ.76), ππάιιεινο ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ ηεο Ώξρήο Οειεπηθνηλσληψλ Ζχπξνπ, πξνζθέξζεθε θαη απηφο απφ 

ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή γηα ζθνπνχο αληεμέηαζεο. Μξνέβε ζε γεληθέο 

ηνπνζεηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ιήςε ζήκαηνο απφ εμεηδηθεπκέλεο θεξαίεο θαη 

πνκπνχο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη κε ηελ εκβέιεηα εθπνκπήο 

ζρεηηθψλ ζεκάησλ εληφο θαηνηθεκέλσλ θαη άιισλ πεξηνρψλ.  

 

 Δ Ώξρηαζηπθχιαθαο Θαξία Ζνπηνχξε (Θ.Ζ.77), πξνζθέξζεθε απφ 

ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή γηα αληεμέηαζε. Ώλαθέξζεθε ζε επξέσο θάζκαηνο 

εμεηάζεηο πνπ πξνέβε ε Ώζηπλνκία ζην γξαθείν ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή κεηά 

ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο γηα λα εληνπίζεη νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε. Αελ ήηαλ ζε ζέζε λα δειψζεη 

θαηά πφζνλ ππήξμε γξαπηή επηθνηλσλία κεηαμχ Άληε Ραηδεθσζηή θαη 

Ζαηεγνξνχκελεο 3 ή άιισλ πξνζψπσλ, κηα θαη δελ εληνπίζηεθε νηηδήπνηε 

πνπ λα θαηαηείλεη πξνο θάηη ηέηνην ή πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ειεθηξνληθφ 

ηδφγν.  

 

 Λ Εσάλλεο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), ζχδπγνο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), ινγηζηήο θαη πξψελ ρξεκαηηζηήο, θαηέζεζε γηα ηε κεηνρηθή 
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εκπινθή θαη ζρέζε ηνπ κε ην ΞΕΓΘΏ, ιέγνληαο φηη ήηαλ έλα απφ ηα 

ηδξπηηθά ηνπ κέιε θαηέρνληαο κεγάιν πνζνζηφ κεηνρψλ ηεο ηάμεο ηνπ 

17.11%. Μεξίγξαςε ηηο θξνχδεο πξνζπάζεηεο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, λα 

ηνλ πείζεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηεο γηα εμαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ. 

  

 Λ Ππαζηπλφκνο Θάξηνο Μαπαεπξπβηάδεο (Θ.Ζ.79), θαηέζεζε σο έλαο 

εθ ησλ κειψλ ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο. Ώλαθέξζεθε εθηελψο ζην ζχλνιν 

ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ παξαζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο, εμεγήζεηο θαη 

δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε (ή δελ πξνέβε), 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αιιά θαη ζε εθείλεο άιισλ κειψλ 

ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο θαη κε.  

 

Λ Ώξρηινρίαο Αψξνο Μαθίηεο (Θ.Ζ.80), θαηέζεζε σο ππεχζπλνο ηνπ 

αξρείνπ ηνπ ΟΏΒ Ηεπθσζίαο, ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο. Ώλαθέξζεθε ζηε καθξηλή ηνπ ζπγγέλεηα κε ηνπο 

Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3 θαη ζε κεηάβαζε ηνπ ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ηελ 12.1.10, ζηα πιαίζηα θνηλσληθήο επίζθεςεο.  

Ώλαθέξζεθε ζην πσο είδε ηελ πηζίλα κε ηελ είζνδν ηνπ ζηελ νηθία, 

ιέγνληαο φηη δελ είδε νηθηαθή βνεζφ ην βξάδπ εθείλν, νχηε θαη πξφζεμε αλ 

ππήξρε ζηνιηζκέλν Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν.    

 

Λ Ώζηπθχιαθαο Ηεσλίδαο Γελλαδίνπ (Θ.Ζ.81), θαηέζεζε ζε ζρέζε κε 

ηα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ Finlandia θαη γηα ην πψο 

αληηιήθζεθε αξρηθψο φηη επί ηεο κνηνζηθιέηαο πνπ θαηαγξάθεθε λα πεξλά 

έμσ απφ ην Finlandia θαηά ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο, επέβαηλε έλα άηνκν, 

ελψ ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο αξγή θίλεζε θαη 

κεγέζπλζε ηεο εηθφλαο, δηαπίζησζε φηη πηζαλφλ επί ηεο κνηνζηθιέηαο λα 

επέβαηλαλ δχν άηνκα θαη φρη έλα. Ώλαθέξζεθε γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ηηο νπνίεο θαη εξεχλεζε, ππνζηεξίδνληαο φηη απφ ηε 

ζρεηηθή καξηπξία ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), βξηζθφηαλ ζην Ώθάθη 

κεηαμχ 20:00 – 20:15, ηε ζηηγκή δειαδή πνπ νη δξάζηεο ηεο δνινθνλίαο 
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θαηέθζαλαλ ζηελ νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε, ζηηο 20:17, κε βάζε ην θιεηζηφ 

θχθισκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear.   

 

O Ώξρηινρίαο Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), είρε έληνλε αλάκεημε 

ζην αλαθξηηηθφ έξγν. Ονπνζεηήζεθε ζρεδφλ επί θάζε πηπρήο ησλ 

αζηπλνκηθψλ εξεπλψλ είηε απηέο αθνξνχζαλ ζε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο είηε ζε 

εθείλεο άιισλ. Ώλαθέξζεθε ζηε ιήςε ηεο πξψηεο θαηάζεζεο απφ ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ην Οεθκήξην 237, θαζψο θαη ζηε ιήςε 

πιεξνθνξίαο απφ ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε, αλαθνξηθά κε ηε δνινθνλία, 

σο ην Οεθκήξην 432. Βίπε γηα ηηο επαθέο πνπ είρε κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ππφζεζεο θαη έδσζε 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έληαμε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ. Μξνέβε επίζεο ζε 

αλαθνξά πεξί ηεο ιήςεο θαηαζέζεσλ απφ κάξηπξεο θαηεγνξίαο, φπσο νη 

Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37) θαη Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51) θαη πνηθίισλ 

άιισλ αλαθξηηηθψλ δηαβεκάησλ ηα νπνία αλέιπζε θαη επεμήγεζε 

ιεπηνκεξψο.  

 

Λ Ώλψηεξνο Ππαζηπλφκνο Θσκάο Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), θαηέζεζε σο 

ππεχζπλνο ηνπ Οκήκαηνο Ώληρλεχζεσο Βγθιεκάησλ Ηεπθσζίαο θαηά ηνλ 

επίδηθν ρξφλν θαη σο ππεχζπλνο ησλ αλαθξίζεσλ ηηο νπνίεο ζπληφληδε θαη 

επφπηεπε. Έδσζε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή φισλ ησλ αλαθξηηηθψλ ρεηξηζκψλ 

θαη ελεξγεηψλ θαη απάληεζε επί θάζε ζέκαηνο ην νπνίν ηνπ ηέζεθε ζρεηηθά 

κε ηελ ππφζεζε, δίλνληαο πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε απηά.   

 

 Δ Kathleen Margaret Zacharia (M.K.82), θαηέζεζε σο ςπρηθή 

κέληηνπκ θαη ζεξαπεχηξηα θηλεδηθήο ηαηξηθήο. Ώλαθέξζεθε ζε ζπλαληήζεηο 

πνπ είρε ην 2007 κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, φηαλ ε ηειεπηαία εξγαδφηαλ 

ζην ΞΕΓΘΏ. Βίπε γηα ην ζπκφ πνπ ηεο εμέθξαζε γηα ηε ζπλάδειθν ηεο Βιίηα 

Θηραειίδνπ (Θ.Ζ.57, ζην θαηεγνξεηήξην) θαη ηελ επηζπκία ηεο λα πεζάλεη. 

Οεο είρε θέξεη θσηνγξαθίεο θαη απνθφκκαηα απφ πεξηνδηθά πνπ 
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αθνξνχζαλ ζηνπο Ζψζηα θαη Άληε Ραηδεθσζηή δεηψληαο ηεο λα ηνπο 

ζηείιεη ζεηηθή ελέξγεηα θαηά ηξφπν ψζηε λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπο. 

Ξχκθσλα πάληνηε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ζεσξνχζε αξρηθψο ηνλ Ζψζηα 

Ραηδεθσζηή σο πξφβιεκα γηα ηελ θαξηέξα ηεο, αθνινχζσο φκσο άιιαμε 

γλψκε θαη έβιεπε σο εκπφδην ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή. Οεο δήηεζε λα ηε 

βνεζήζεη λα ειθχζεη ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

ζεμνπαιηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη λα κεηαηξαπεί ζε ππνρείξην ηεο δηφηη, 

φπσο ηεο έιεγε, έηζη είλαη πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα ζηνλ θφζκν ησλ 

Θέζσλ Θαδηθήο Βλεκέξσζεο. Ξηελ πνξεία, επεηδή αληηιήθζεθε φηη ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ήηαλ άηνκν επηθίλδπλν, ζηακάηεζε λα ηελ έρεη γηα 

πειάηε.  

  

Λ δεκνζηνγξάθνο Ώιέμεο Μαπαγεσξγίνπ (M.K.83), θαηέζεζε σο 

αζηπλνκηθφο ζπληάθηεο ζην ΞΕΓΘΏ. Ώλαθέξζεθε ζε πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε 

ηε 16.1.10, γηα λα εληνπίζεη ηνλ (ηφηε) χπνπην Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα ηνλ 

θφλν ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ν νπνίνο θαηαδεηείην απφ ηελ Ώζηπλνκία. Βίρε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία καδί ηνπ ζηηο 16.1.10, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο 

δελ απνδερζήθακε σο λνκίκσο ιεθζείζα καξηπξία, γηα ιφγνπο πνπ 

παξαζέζακε ζε ζρεηηθή ελδηάκεζε καο απφθαζε.    

 

 Δ Ώζηπθχιαθαο Άληξεα Ρ” Ξσηεξίνπ (Θ.Ζ.85), αλαθέξζεθε ζηα 

θαζήθνληα θξνχξεζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην Εππνθξάηεην ζηηο 

11.1.10. Βίπε γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, γχξσ ζηηο 18:45. 

Μεξίγξαςε, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχζε, ηηο θηλήζεηο (θαη εκθάληζε) ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ηε κέξα εθείλε. 

  

 Λ Μαλαγηψηεο Εηαιφο (Θ.Ζ.86), είπε φηη ζηηο 11.1.10, είρε 

ζπκθσλήζεη κε ηνλ Θάξην Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21) θαη ηνλ αδειθφ ηνπ, 

θάπνην Ώλδξέα Ώλδξένπ, λα επηζθεθζνχλ ηελ ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ γχξσ 

ζηηο 20:00. Μεξίγξαςε πψο είδε ηνλ Θάξην Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21), λα 

βγαίλεη απφ ηελ ηαβέξλα κεηά πνπ θάζηζαλ θαη κεηά πνπ δέρζεθε 
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ηειεθψλεκα λα δίλεη ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), θάπνηα ιεθηά. Λ 

Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), θαζφηαλ ζην απηνθίλεην ηνπ. Δ ζπλδηαιιαγή 

δηήξθεζε γχξσ ζηα 3 – 4 ιεπηά.  

 

 Λ Jerome Bachet (Θ.Ζ.88), θαηέζεζε σο πξαγκαηνγλψκνλαο ζηελ 

πιεξνθνξηθή θαη εηδηθφο ζηελ αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη αλάθηεζε 

δηαγξακκέλσλ αξρείσλ βίληεν. Βμήγεζε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

πξνζπάζεζε θαη αλέθηεζε δεδνκέλα απφ DVR πνπ παξαιήθζεθε απφ ηελ 

νηθία ηνπ Andrew Brear – Οεθκήξην 93 θαη ζθιεξφ δίζθν πνπ ιήθζεθε απφ 

ηελ νηθία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ηα Μαξαδεθηά Γεγνλφηα 

ΜΓ7 θαη Οεθκήξην 100), παξαζέηνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ. 

 

 Λ Θάξηνο Ηαδάξνπ (Θ.Ζ.89), είπε φηη δηακέλεη ζηελ νδφ Αεξβελίσλ 

2ΐ, ζην δηακέξηζκα 303 θαη φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ελνηθίαδε ζηελ ίδηα 

πνιπθαηνηθία, ην δηακέξηζκα 101.  

 

 Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, Ώλδξέαο Γξεγνξίνπ (Θ.Π.1), εθηφο απφ ην λα 

αλαθεξζεί ζην πεξηζηαηηθφ ηεο βνκβηζηηθήο επίζεζεο, απέξξηςε ηελ εθδνρή 

θαη ηζρπξηζκνχο ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο πεξί εκπινθήο ηνπ ζηα επίδηθα 

αδηθήκαηα, ραξαθηεξίδνληαο ηε καξηπξία (κεηαμχ άιισλ), ησλ Γηψξγνπ 

Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ςεχηηθε, 

δίλνληαο πξνο ηνχην δηάθνξνπο ιφγνπο θαη εμεγήζεηο, πξντφλ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ ε δηαηξάλσζε ηεο αζσφηεηαο ηνπ. 

 

 Λ γηαηξφο αθηηλνιφγνο ζην Ινζνθνκείν, Ρξίζηνο Ιηθνιάνπ (Θ.Π.2), 

αλαθέξζεθε ζε αθηηλνγξαθίεο πνπ έιαβε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζηηο 

25.12.09, κεηά απφ ηξαπκαηηζκνχο πνπ ππέζηε ηε κέξα εθείλε έλεθα ηεο 

βνκβηζηηθήο επίζεζεο, ηηο νπνίεο θαη εμήγεζε. Λ κάξηπο δελ αληεμεηάζηεθε.  
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 Δ Εαηξνδηθαζηήο Βιέλε Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), αλαθέξζεθε θαη απηή ζε 

εμέηαζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζηηο 25.12.09, παξαζέηνληαο ηα επξήκαηα 

ηεο θαη πεξηγξάθνληαο ηηο νξαηέο αληηδξάζεηο ηνπ.  

 

 Λ Γηάλλνο Γεσξγηάδεο (Θ.Π.4), θαηέζεζε σο ππεχζπλνο θχιαμεο 

ηαηξηθψλ θαθέισλ αζζελψλ ζην αξρείν ηνπ Γεληθνχ Ινζνθνκείνπ 

Ηεπθσζίαο («ην Ινζνθνκείν»), παξνπζηάδνληαο ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, σο ην Οεθκήξην 579. Αελ αληεμεηάζηεθε.  

  

Λ ρεηξνχξγνο νξζνπεδηθφο Ώλδξέαο Ζησξίδεο (Θ.Π.5), αλαθέξζεθε 

ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, πξνβαίλνληαο ζε εμεγήζεηο 

θαη δηεπθξηλίζεηο δηαθφξσλ αλαθνξψλ πνπ βξίζθνληαλ εληφο ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπ θαθέινπ, σο ην Οεθκήξην 579.  

 

 Λ Μαλαγηψηεο Οζηαθθνχξαο (Θ.Π.6), πξψηνο εμάδειθνο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, πεξίγξαςε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε κεηαμχ 

ζπγγελψλ θαη θίισλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζην Ινζνθνκείν φπνπ δηαθνκίζηεθε 

ακέζσο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε. Ώλαθέξζεθε ζε πξφζσπα πνπ είδε ή 

δελ είδε κέζα θαη έμσ απφ ην Οκήκα Μξψησλ ΐνεζεηψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

αληίιεςε πνπ ζρεκάηηζε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, κε ην πεξηβάιινλ θαηά ηνπο θξίζηκνπο εθείλνπο 

ρξφλνπο.  

  

Λ αλαηζζεζηνιφγνο ζην Ινζνθνκείν Διίαο Κηλήο (Θ.Π.7), έδσζε 

καξηπξία ζε ζρέζε κε αλαθνξέο εληφο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ – Οεθκήξην 

579, ζε ζρέζε κε δηάθνξα αλαηζζεζηνινγηθήο θαη θαξκαθνινγηθήο θχζεσο 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, φηαλ κεηαθέξζεθε εθεί 

κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε.  

 

 Λ δεκνζηνγξάθνο ζηελ Βθεκεξίδα Λ Φηιειεύζεξνο, Θηράιεο 

Ραηδεβαζίιεο (Θ.Π.8), αλαθέξζεθε ζε δεκνζίεπκα κε εκεξνκελία 25.7.12, 
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ζηελ ελ ιφγσ Βθεκεξίδα, κε ηίηιν «Φπιαθηζκέλνο έθαλε πάξηη κε 10 

θαιεζκέλνπο» – Οεθκήξην 586, ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν ζπληάθηεο θαη ζην νπνίν 

δηαηππσλφηαλ ε ζέζε φηη είραλ δνζεί ππεξβνιηθέο ραιαξψζεηο ζηνλ 

θαηάδηθν Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), πνπ θεξφκελα θξαηείην ζε εηδηθψο 

δηακνξθσκέλν ρψξν θαη θξνπξνχληαλ επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο. Βίπε 

φηη δελ κπνξνχζε λα απνθαιχςεη ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπ θαη φηη δελ 

είρε πξσηνγελή αληίιεςε απηψλ πνπ ηνπ δηακελχζεθαλ θαη πεξίγξαςε ζην 

δεκνζίεπκα. Οα ίδηα πεξίπνπ είπε θαη ζε ζρέζε κε άιιν ηνπ δεκνζίεπκα, 

ζηελ ίδηα Βθεκεξίδα, ζηηο 26.7.12, κε ηίηιν «Φπγαδεύεηαη ζην εμσηεξηθό ν 

Φάλνο», σο ην Οεθκήξην 587, πνπ ζηελ νπζία αληηθαηφπηξηδε ην 

επαθνινχζεκα πιεξνθνξηψλ θαη πξνζσπηθψλ ηνπ εθηηκήζεσλ ζε ζρέζε κε 

απηά πνπ έγξαςε.  

 

 Λ πιαζηηθφο ρεηξνχξγνο ζην Ινζνθνκείν, Ρξπζφζηνκνο Γηάιινπξνο 

(Θ.Π.9), αλαθέξζεθε ζηελ αλάκεημε ηνπ σο ρεηξνχξγνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

θαη ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, δίλνληαο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο πιεξνθφξεζεο κε ηελ νπνία ηνλ εθνδίαδε ζε ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αιιά θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο θαη 

αληίιεςε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζε ζρέζε κε απηά.  

 

 Λ Μαλαγηψηεο Γξεγνξίνπ (Θ.Π.10), αδειθφο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, 

αλαθέξζεθε ζηελ αξλεηηθή εληχπσζε πνπ είρε γηα ηνπο Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25).  

 

 Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, Ώλαζηάζηνο (Οάζνο) Ζξαζνπνχιεο (Θ.Π.11), 

αδειθφο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, παξέζεζε ηε δηθή ηνπ εθδνρή ζε απηά πνπ 

ηνπ θαηαινγίδνληαη, δειψλνληαο ηελ αζσφηεηα ηνπ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πνπ αληηκεησπίδεη.  

 

 Λ Εσάλλεο Μάζρνο (Θ.Π.12), θαηέζεζε σο πξαγκαηνγλψκνλαο 

ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, θαηαζέηνληαο θαη επεμεγψληαο Βθζέζεηο 
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Μξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ ζπλέηαμε ζε ζρέζε θαη κε ηα Οεθκήξηα 93, 97, 

100, 234, 243 θαη 628.  

 

 Δ Θαξία Ώδάκνπ (Θ.Π.13), θαηέζεζε σο Αηεπζχληξηα θαη Ιεπηαγσγφο 

ηνπ Ιεπηαγσγείνπ Μαηδηθόο Γαιαμίαο ζηελ Ζάησ Αεπηεξά (βι. Οεθκήξην 

636). Βίπε γηα ηε γλσξηκία ηεο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη γηα ην φηη ε 

ζπγαηέξα ηνπ, Ώλησλία Ζξαζνπνχιε θνηηνχζε ζην Ιεπηαγσγείν κεηαμχ 

Ξεπηεκβξίνπ 2009 – Ενπιίνπ 2010. Ώλαθέξζεθε ζηε Ρξηζηνπγελληάηηθε 

γηνξηή ηνπ Ιεπηαγσγείνπ πνπ έιαβε ρψξαλ ζηηο 18.12.09, κεηαμχ 19:30–

21:00, ζε αίζνπζα ηνπ Βπξσπατθνχ Μαλεπηζηεκίνπ Ζχπξνπ, σο ην 

Οεθκήξην 638 θαη ζηελ νπνία ήηαλ παξψλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο.  

 

 Λ θσηνγξάθνο Εσάλλεο Νάζπαο (Θ.Π.14), αλαθέξζεθε ζηε 

δηαδηθαζία θσηνγξάθηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο νηθίαο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζηηο 12.5.10, σο ηα Οεθκήξηα 595 – 598. Βίπε θαη γηα 

ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ απφ θηνχγθη ζην Οζέξη ζηηο 4.12.10, σο ην Οεθκήξην 

660 θαη απφ ην Βζληθφ Μάξθν Ώζαιάζζαο, ηελ ίδηα εκεξνκελία, σο ην 

Οεθκήξην 661. Μαξέζεζε ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο θσηνγξάθηζεο θαη 

ηνπνζεηήζεθε πεξί ηνπ αθξηβνχο ηεο θσηνγξαθηθήο απνηχπσζεο θαη 

δπλαηφηεηαο παξαηήξεζεο δηα γπκλνχ νθζαικνχ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 

δηαξξχζκηζεο θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ ηζνγείνπ ηεο νηθίαο απφ ην εμσηεξηθφ 

ηεο δηακέζνπ ησλ παξαζχξσλ.  

 

 Λ ζρεδφλ επί ηεζζαξαθνληαεηία Ηεηηνπξγφο ησλ Ζεληξηθψλ 

Φπιαθψλ, Ώλδξέαο Έιιελαο (Θ.Π.15), αλαθέξζεθε ζηηο εθεί ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, ζηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο ζπλεγφξνπο ηνπο φπσο θαη ζηελ αθνινπζνχκελε 

δηαδηθαζία επηζθέςεσλ. Λ θ. Γεσξγίνπ δήηεζε φπσο ν κάξηπο θεξπρζεί 

ερζξηθφο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δηαηππψλνληαη ζην πξαθηηθφ, αίηεκα ην 

νπνίν απνξξίςακε κε ελδηάκεζε καο απφθαζε.    
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 Δ Μξσηνθνιιεηήο θαη Ππεχζπλε ηνπ Οκήκαηνο Μνηληθψλ Ππνζέζεσλ 

ηνπ Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο, Άληξε Θαθξή (Θ.Π.16), 

παξνπζίαζε ηηο αηηήζεηο πξνζσπνθξάηεζεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 1 – 4, 

φπσο θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε ζρέζε κε ηελ επίδηθε 

ππφζεζε, σο ηα Οεθκήξηα 676 – 682. Ζαηέζεζε αληίγξαθα πνηληθψλ 

ππνζέζεσλ θαη αηηήζεσλ γηα έθδνζε δηαηαγκάησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δεδνκέλσλ, σο ηα Οεθκήξηα 683, 685 θαη 686, φπσο θαη ηα παξαδεθηά 

γεγνλφηα ζηελ πνηληθή ππφζεζε 400/10, σο ην Οεθκήξην 687 θαη πξαθηηθφ 

εκεξνκελίαο 7.6.10, ζηελ ππφζεζε εθείλε, σο ην Οεθκήξην 688, 

αλαγηγλψζθνληαο θαη δηαζαθελίδνληαο πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

  

 Λ Γηάλλεο Μαπατσάλλνπ (Θ.Π.17), έδσζε καξηπξία σο αλαιπηήο 

ηειεθσληθψλ δεδνκέλσλ. Μεξηνξίζηεθε ζε παξάζεζε γεληθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ επί δηαθφξσλ ζπλαθψλ κε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθπνκπή θαη απνδνρή ερεηηθψλ θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηα παξερφκελα δίθηπα 

ηεο ΏΟΔΖ θαη MTN, κηα πνπ δελ ηνπ επηηξέςακε κε ελδηάκεζε απφθαζε καο 

λα πξνρσξήζεη ζε εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηειεθσληθψλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία είραλ εμαζθαιηζηεί κε δηθαζηηθά δηαηάγκαηα πνπ 

θξίζεθαλ αθνινχζσο σο θαη‟ αξρήλ αληηζπληαγκαηηθά.  

 

 Λ δεκνζηνγξάθνο ζηελ Βθεκεξίδα Μνιίηεο, Θαλψιεο Ζαιαηδήο 

(Θ.Π.18), αλαθέξζεθε ζε άξζξα πνπ δεκνζίεπζε εθεί ηνλ Ενχιην 2012, σο 

ηα Οεθκήξηα 691 θαη 692, ζε ζρέζε κε θεξφκελεο θξπθέο εμφδνπο ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ππνηίζεηαη φηη 

δηέκελε σο πξνζηαηεπφκελνο κάξηπο, θαζψο θαη ζε άιιε αξζξνγξαθία ηνπ 

θαηά ηνλ Ενχλην 2010, πνπ αθνξνχζε ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, σο ην 

Οεθκήξην 693.  
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 Λ δηθεγφξνο ΐαζίιεο Θπίζζαο (Θ.Π.19), θαηέζεζε σο 

απηνεξγνδνηνχκελνο ζπλεξγάηεο ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ εθ ησλ 

δηθεγφξσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3 Θάξηνπ Γεσξγίνπ. Βίπε γηα ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Αηθαζηεξίνπ, σο θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο – Οεθκήξηα 496(1) θαη 496(2) 

θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ θαη‟ ηζρπξηζκφλ αληηκεηψπηζε καδί κε άιινπο 

παξηζηακέλνπο λα ηελ αλαζεθψζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο εθεί αθνινπζνχκελεο 

δηαδηθαζίαο. Βμήγεζε ηε δηαδηθαζία ιήςεο θαηάζεζεο απφ ηνλ Γήλσλα 

Θενθάλνπο (Θ.Π.20), ζηηο 5.4.11 θαη 6.4.11, σο ηα Οεθκήξηα 701 θαη 702, 

αληηζηνίρσο.   

 

 Λ Γήλσλαο Θενθάλνπο (Θ.Π.20), θιήζεθε γηα λα δψζεη καξηπξία ζε 

ζρέζε κε θαηαζέζεηο πνπ ππνηίζεηαη έδσζε ζηνλ δηθεγφξν ΐαζίιε Θπίζζα 

(Θ.Π.19) (βι. Οεθκήξηα 701 θαη 702), πιελ φκσο αξλήζεθε λα ηηο 

πηνζεηήζεη ή λα δψζεη νπνηαδήπνηε καξηπξία ζε ζρέζε κε απηέο, κε 

απνηέιεζκα λα θεξπρζεί ερζξηθφο κεηά απφ αίηεκα ηνπ θ. Γεσξγίνπ πνπ 

ηνλ είρε θαιέζεη θαη ζρεηηθή ελδηάκεζε καο απφθαζε. Λ κάξηπο 

πξνθαζίζηεθε, αλάκεζα ζε άιια, έιιεηςε κλήκεο ιφγσ ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ.  

 

 Λ Εζξαειηλφο Doron Baldinger (Θ.Y.21), θαηέζεζε σο 

πξαγκαηνγλψκνλαο επί ζεκάησλ αλάιπζεο θιεηζηψλ θπθισκάησλ 

παξαθνινχζεζεο CCTV, θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν, εηνηκάδνληαο πξνο ηνχην 

ζρεηηθή έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, σο ην Έγγξαθν ΏΐΙ, ην νπνίν 

αλέιπζε θαη επεμήγεζε. Μφξηζκα ηνπ ήηαλ φηη ην ζηηγκηφηππν ζην βίληεν 

ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ Finlandia, ζηηο 11.1.10 θαη 

ψξα 20:40:04, απνηππψλεη ζαθψο έλα άηνκν λα επηβαίλεη επί κνηνζηθιέηαο 

(θαη φρη δχν φπσο ηζρπξίδεηαη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή), κε ηε κνηνζηθιέηα 

πνπ απεηθνλίδεηαη λα κελ είλαη ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116 (φπσο επίζεο 

δηαηείλεηαη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή), αιιά κηα, κηθξή κνηνζηθιέηα ηχπνπ 

ζθνχηεξ. Ξπκπέξαλε φηη ην απνηχπσκα ειαζηηθνχ πνπ εληνπίζηεθε ζηελ 
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επξχηεξε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο, φπνπ ππνηηζέκελα αλέκελε κε ηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ ήηαλ 

ην ίδην κε εθείλν ηνπ κπξνζηηλνχ ειαζηηθνχ ηεο.  

 

Λ ηζησηήο Μξφδξνκνο Ώλδξένπ (Θ.Π.22), έθαλε αλαθνξά ζε 

πεξηζηαηηθφ πνπ έιαβε ρψξαλ δχν πεξίπνπ ρξφληα πξηλ ηε κέξα πνπ έδσζε 

ηε καξηπξία ηνπ (21.11.12), φηαλ απηνθίλεην ηχπνπ Subaru Impreza πνπ 

βξηζθφηαλ ζην γθαξάδ πνπ δηαηεξνχζε ζηε εκνιφθνπ γηα ζθνπνχο 

επηζθεπήο, βξέζεθε θηππεκέλν έλα πξσηλφ «πάλσ ζηνπο ηνίρνπο», κε 

καγθσκέλε ηελ ηαρχηεηα. Ον δηφξζσζε ρσξίο λα αλαθέξεη νηηδήπνηε ζηνλ 

πειάηε, ν νπνίνο ήηαλ θάπνηνο ΐνχιγαξνο «…εζνπνηόο, πνπ έπαηδε ζηνλ ΏΙΟΒΙΏ 

ην ξόιν ηνπ Ιπρηεξίδα».  

 

Λ Θελέιανο Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), θαηάδηθνο ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο 

εθηίνληαο πνηλή θπιάθηζεο ηξηάληα κελψλ γηα ππνζέζεηο δηαξξήμεσλ, 

λαξθσηηθψλ θαη πιαζηνγξαθίαο, αλαθέξζεθε ζε γξαπηέο θαηαζέζεηο πνπ 

έδσζε, σο ηα Έγγξαθα ΏΐΚ θαη ΏΐΛ, κεηά απφ παξάθιεζε ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζε δηθεγφξνπο ή άηνκα πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

δηθεγνξηθά γξαθεία ησλ δηθεγφξσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3. 

Ώλαθέξζεθε ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά ηελ έληαμε ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζην 

πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ πξνβαίλνληαο ζε επηθξίζεηο ησλ πξάμεσλ 

θαη ραξαθηήξα ηνπο.  

 

Δ Ρξηζηηάλα Μαζά (Θ.Π.24), Ηεηηνπξγφο ζην Γξαθείν ηεο Βπηηξφπνπ 

Αηθαησκάησλ ηνπ Μαηδηνχ, έθαλε αλαθνξά ζε αληαιιαγή επηζηνιψλ κεηαμχ 

ηεο ζπδχγνπ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη ηεο Βπηηξφπνπ αιιά θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ απνδεθηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπγαηέξα ηνπο θαη ζηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ θεξφκελα ηεο δεκηνπξγήζεθαλ σο εθ ηεο ππνδηθίαο ηνπ 

παηέξα αιιά ζηνπο επξχηεξνπο ρεηξηζκνχο ηεο Βπηηξφπνπ.  
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Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, Έιιε Ζξαζνπνχιε – Ξθνξδέιιε (Θ.Π.25), 

αδειθή ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, παξέζεζε ηελ εθδνρή ηεο ζε φζα αδίθσο, 

φπσο είπε, ηεο απνδίδνληαη πξνηάζζνληαο ηελ αζσφηεηα ηεο ζηηο 

θαηεγνξίεο θαη απνξξίπηνληαο φινπο ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ππφλνηεο πεξί 

ζχλδεζεο ηεο κε ηελ επίδηθε δνινθνλία.  

 

Λ Θηράιεο Θίλσο (Θ.Π.26), Οερληθφο ζηνλ Οειενπηηθφ Ξηαζκφ 

ΏΙΟΒΙΏ, αλαθέξζεθε ζηελ πνιπεηή επαγγεικαηηθή θαη θηιηθή ζρέζε πνπ 

δηαηεξνχζε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Ονπνζεηήζεθε επί δηαθφξσλ 

θσηνγξαθηψλ, απεηθνλίζεσλ, βηληενηαηληψλ θαη άιισλ θαηαρσξίζεσλ ζηνλ 

ηζηνρψξν θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook ζε ζρέζε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 

3 θαη ζηελ ππνηηζέκελε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δνινθνλία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή.  

 

Λ Ξηαχξνο Ζσλζηαληίλνπ (Θ.Π.27), θαηέζεζε σο Ώλψηεξνο 

Οκεκαηάξρεο ζην Ξπλεξγαηηθφ Οακηεπηήξην Ώζηπλνκηθψλ Ζχπξνπ Ηηδ. 

Ώλαθέξζεθε ζην άλνηγκα θαη δηαηήξεζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ηα Οεθκήξηα 787 θαη 788, ζηα πιαίζηα 

έληαμεο ηνπ ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ.  

 

Δ Ζσλζηαληία Ώγαπίνπ (Θ.Π.28), ΐνεζφο Γξακκαηεηαθφο Ηεηηνπξγφο 

ζην Ληθνγελεηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο, θαηέζεζε ηνλ θάθειν αίηεζεο 

δηαδπγίνπ κε αξηζκφ 19/08, κεηαμχ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

ηεο πξψελ ζπδχγνπ ηνπ Έιελαο Ξηαιή, σο ην Οεθκήξην 789. Ζαηέζεζε 

επίζεο ζρεηηθφ θάθειν αίηεζεο δηαηξνθήο κεηαμχ ησλ ηδίσλ δηαδίθσλ κε 

αξηζκφ 97/08, σο ην Οεθκήξην 790. Σο Οεθκήξην 791, θαηέζεζε ην θάθειν 

ππφζεζεο δηαδπγίνπ κε αξηζκφ 4507/05, κεηαμχ ηεο ζπδχγνπ ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή Φσηεηλήο Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58) θαη ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο 

Θσκά ΐαζίιε, φπσο θαη ηνπο θαθέινπο γνληθήο κέξηκλαο κε αξηζκφ 103/06 

θαη 88/10, σο ηα Οεθκήξηα 792 θαη 793, αληηζηνίρσο, παξέρνληαο φπνπ 

ρξεηάζηεθε, δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο.  
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Δ Μξσηνθνιιεηήο ηνπ Οκήκαηνο Μνηληθψλ Ππνζέζεσλ ηνπ 

Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο, Άληξε Θαθξή (Θ.Π.29), πνπ είρε 

δψζεη καξηπξία πξνεγνπκέλσο θαη σο Θ.Π.16, θιεζείζα απφ ηνλ δηθεγφξν 

Θάξην Γεσξγίνπ, παξνπζίαζε ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο ηνπ Βπαξρηαθνχ 

Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο 10844/05, πνπ θαηαρψξηζε ε Ώζηπλνκία ελαληίνλ 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ην Οεθκήξην 794 θαη 560/04, πνπ 

θαηαρσξίζζεθε ελαληίνλ ηνπ Ιηίλνπ Θελειάνπ (Θ.Ζ.46), παξέρνληαο 

ζρεηηθέο επεμεγήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

 

Λ Λδπζζέαο Ζπαξηαθιίδεο (Θ.Π.30), θαηάδηθνο ζηηο Ζεληξηθέο 

Φπιαθέο εθηίνληαο πνηλή επηαεηνχο θπιάθηζεο απφ ηελ 9.8.12, κεηά απφ 

παξαδνρή δηάπξαμεο έλνπιεο ιεζηείαο ζε Internet Cafe, σο ην Οεθκήξην 

796, έθαλε αλαθνξά ζε γξαπηή θαηάζεζε πνπ έδσζε ζηηο 25.6.12, ζηα 

θξαηεηήξηα ηνπ Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο πξνο ηνλ δηθεγφξν 

ΐαζίιε Θπίζζα (Θ.Π.19), σο ην Έγγξαθν ΏΐΜ, ζρεηηθψο κε δηάξξεμε πνπ 

δηέπξαμε ηνλ Ώχγνπζην 2011, ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ εθ ησλ 

δηθεγφξσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, Θάξηνπ Γεσξγίνπ. Βίπε γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ αλαθξηηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Μαληειή Ενξδάλνπο 

(Θ.Ζ.84), λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ εζηθνί απηνπξγνί ηεο δηάξξεμεο ήζαλ 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 2 θαη ε νηθνγέλεηα ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, ηνλίδνληαο 

φηη απηνί δελ είραλ θακηά αλάκεημε θαη φηη ε δηάξξεμε έγηλε απφ ηνλ ίδην 

ρσξίο θαζνδήγεζε θαη λνπζεζία θαλελφο.  

 

Λ Ώζηπθχιαθαο ηνπ Ώζηπλνκηθνχ Ξηαζκνχ Ηαηζηψλ, Ώληψλεο 

Θνπζηάθαο (Θ.Π.31), αλαθέξζεθε ζε θαηαγγειία πνπ έγηλε απφ ηελ Έιελα 

Ξηαιή (πξψελ ζχδπγν ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)), ζηηο 5.4.10 θαη 

ψξα 17:11, σο ην Οεθκήξην 799, φηη ηελ κέξα εθείλε είρε δερζεί απεηιεηηθφ 

ηειεθψλεκα θαη κελχκαηα ζην θηλεηφ ηεο ηειέθσλν απφ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ πνπ αλήθε (φπσο ηελ είρε πιεξνθνξήζεη θηιηθφ ηεο πξφζσπν), 

ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)).  
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Λ Ώζηπθχιαθαο Ιίθνο Οδηαθνπξήο πνπ ππεξεηνχζε ζηνλ Ώζηπλνκηθφ 

Ξηαζκφ Ηαηζηψλ (Θ.Π.32), αλαθέξζεθε ζε θαηαγγειία ηεο Ιίθεο Ξηαιή 

(κεηέξαο ηεο Έιελαο Ξηαιή), γηα ιήςε απεηιεηηθνχ ηειεθσλήκαηνο ζηηο 

5.4.10, κεηά ην πεξηζηαηηθφ πνπ είρε θαηαγγείιεη ιίγν πξνεγνπκέλσο ε 

Έιελα Ξηαιή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή θαηαρψξηζε – Οεθκήξην 799. 

Ζαηαρψξηζε ζρεηηθή θαηαγγειία, σο ην Οεθκήξην 800.  

 

Λ Ππαζηπλφκνο Θάξηνο Ώγηψηεο, Ππεχζπλνο ηεο Βηζαγγειίαο ηνπ 

Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο (Θ.Π.33), θαηέζεζε γεληθψο γηα ηε δηαδηθαζία 

δηεξεχλεζεο εγθιεκάησλ απφ κέξνπο ηεο Ώζηπλνκίαο θαη δηαβίβαζεο ησλ 

ζρεηηθψλ θαθέισλ ζηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο γηα ηα 

πεξαηηέξσ εθεί φπνπ ηνχην δηθαηνινγείηαη. Βίπε φηη δε γλψξηδε αλ ππήξμε 

απφ ην 1959, κέρξη ζήκεξα άιιε ππφζεζε ζηελ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία φπνπ 

έλαο εθ ησλ ζπλεξγψλ ζε ππφζεζε θφλνπ εθ πξνκειέηεο λα κελ 

θαηεγνξεζεί γηα ην έγθιεκα πνπ δηέπξαμε θαη αλη΄απηνχ λα θιεζεί απιψο 

λα δψζεη καξηπξία σο κάξηπο θαηεγνξίαο ελαληίνλ ησλ ππνινίπσλ.  

 

Λ Μάκπνο Θηηίδεο (Θ.Π.34), δεκνζηνγξάθνο ζηελ Βθεκεξίδα 

Ώιήζεηα, αλαθέξζεθε ζε δεκνζίεπκα ηνπ εκεξνκελίαο 18.12.08, κε ηίηιν 

«Μξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θαη ζηνλ Ώλδξνλίθνπ», ζε ζρέζε κε (εηθαδφκελε) 

αληηκεηψπηζε πνπ ηχγραλε ν ηφηε θαηάδηθνο Γηάλλνο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), 

έλεθα κεηαβάζεσλ ηνπ ζην Εππνθξάηεην. 

 

Λ Ώλψηεξνο Ππαζηπλφκνο θαη Ππεχζπλνο ηνπ ΟΏΒ Ηεπθσζίαο 

Βξσηφθξηηνο Βξσηνθξίηνπ (Θ.Π.35), παξέζεζε ζηνηρεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ νλφκαηνο ηνπ Θσκά ΐαζίιε ζην alert list, ζηηο 13.1.10, σο ην Οεθκήξην 

802, απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ηεο Ώζηπλνκίαο 

γηα ηελ θίλεζε δηαθφξσλ πξνζψπσλ θαη εμαζθάιηζε ησλ ζηνηρείσλ 

δηακνλήο ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηελ Ώζηπλνκία αλ θαη 

εθφζνλ παξίζηαην αλάγθε.  
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Δ Αηνηθεηηθή Ηεηηνπξγφο ζην Οκήκα Ώιινδαπψλ θαη Θεηαλάζηεπζεο, 

Γησξγνχιια Ιηθνιάνπ (Θ.Π.36), θαηάζεζε δέζκε εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νλφκαηνο θάπνηνπ Γεξάζηκνπ (Jerry) Ζαπζάζθε ζηνλ 

θαηάινγν ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ε έμνδνο απφ ηελ Ζχπξν 

(stop–list), σο ην Οεθκήξην 803, ηνλίδνληαο φηη εθεί απνηππψλνληαλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ιεθζεί δίρσο λα ηνπνζεηείηαη επί ηεο νπζίαο ή ηνπ 

αιεζνχο ηνπο.  

 

Λ Ρξίζηνο Ραξαιάκπνπο (Θ.Π.37), θαηέζεζε σο δηθεγφξνο ζην Οκήκα 

Βπηζηξάηεπζεο ηεο Οέηαξηεο Οαμηαξρίαο, θαηαζέηνληαο γηα κεηαβνιέο ζηνλ 

ζηξαηησηηθφ θάθειν ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απφ ηε κέξα 

ζηξάηεπζεο ηνπ ζηελ Βζληθή Φξνπξά κέρξη ηελ έληαμε ηνπ ζηελ εθεδξεία, 

κε αλαθνξά ζηα Οεθκήξην 257 θαη 804. Μαξέζεζε ιεπηνκέξεηεο γηα 

πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ θαη γηα άδεηεο πνπ είρε ιάβεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 

  

Λ Οαγκαηάξρεο Μεδηθνχ Ξάββαο Αεκεηξίνπ (Θ.Π.38), θαηέζεζε σο 

ππεξεηψλ ζην Οκήκα Αηεχζπλζεο Εζηνξίαο ηεο Βζληθήο Φξνπξάο, θιεζείο 

λα θαηαζέζεη δηάθνξεο εκεξήζηεο δηαηαγέο κνλάδαο ζηηο νπνίεο ππεξέηεζε 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Αήισζε φηη δελ θαηέζηε θαηνξζσηφ λα 

πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα δηφηη απηά, αλ ππάξρνπλ, ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο (θαη ζίγνπξα φρη απφ ην ηκήκα 

ηνπ) θαη ηνχην λννπκέλνπ φηη δελ είλαη ειηθίαο πέξαλ ησλ 20 ρξφλσλ. Λ 

κάξηπο δελ αληεμεηάζηεθε.  

 

Λ Ώληηζπληαγκαηάξρεο Πγεηνλνκηθνχ, γηαηξφο Εσζήθ Εσζεθίδεο 

(Θ.Π.39), έδσζε καξηπξία ζε ζρέζε κε εηζαγσγή ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζην Ξηξαηησηηθφ Ινζνθνκείν (BMH), ηελ πεξίνδν 

3.1.00 – 5.1.00, ελψ ππεξεηνχζε ηε ζεηεία ηνπ ζηελ Βζληθή Φξνπξά.  
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Λη Ώληηζπληαγκαηάξρεο Αεκήηξεο Ρξπζνζηφκνπ (Θ.Π.40) θαη Ηνπθάο 

Ραηδεθσλζηαληάο (Θ.Π.41), Αηνηθεηήο ηεο 31εο Θνίξαο Ζαηαδξνκψλ θαη 

Θάξηνο Εσάλλνπ, ηψξα Αηνηθεηήο ζην 213 Οάγκα Μεδηθνχ (Θ.Π.42), 

αλαθέξζεθαλ (ν θαζέλαο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο), ζην πεξηερφκελν 

βηβιίσλ εκεξεζίσλ δηαηαγψλ γηα ηα έηε 1997–1999, ηεο 32 Θνίξαο 

Ζαηαδξνκψλ, ζε ζρέζε κε θαηαρσξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζην Αειηίν Ππεξεζίαο θαη 

Θεηαβνιψλ – Οεθκήξην 804. 

 

 Λ Οαγκαηάξρεο Ώξηζηείδεο Ζαινγήξνπ, ηψξα Αηνηθεηήο ηνπ 386 

Οάγκαηνο Μεδηθνχ (Θ.Π.43), αλαθέξζεθε ζηελ ππεξεζία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ζηξαηηψηε πεδηθνχ θαη εθέδξνπ (κε εηδηθφηεξε 

αλαθνξά ζηελ πεηζαξρηθή ηνπ κεηαρείξηζε), απφ ηνλ Ώπξίιην 1999 κέρξη 

ηνλ Λθηψβξην 2012, νπφηαλ θαη δηαγξάθεθε απφ ηε δχλακε ηεο εθεδξείαο.  

 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, Γξεγφξεο Κελνθψληνο (Θ.Π.44), έδσζε ηε 

δηθή ηνπ εθδνρή γηα φζα ηνπ θαηαινγίδνληαη δηαθεξχηηνληαο ηελ αζσφηεηα 

ηνπ. Ώλαθέξζεθε ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, δίλνληαο ζπλάκα θαη ιεπηνκέξεηεο φρη κφλν γηα ηα 

πεξί ηεο κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζηε Θνιδαβία αιιά θαη γηα ηα φζα 

βίσζε σο αζψνο παξαηεξεηήο ηε λχθηα ηνπ θνληθνχ ζηα ππνζηαηηθά 

Ζνζηάξε.  

 

Λ Ώλδξέαο Θέζζηνο (Θ.Π.45), έδσζε καξηπξία σο γξακκαηέαο ησλ 

Βπηηξνπψλ Ώπαιιαγψλ θαη Ώδεηψλ ηνπ 106 Ξηξαηησηηθνχ Ινζνθνκείνπ. 

Ζαηέζεζε απνζπάζκαηα απφ ην αξρείν ηεο Βπηηξνπήο Ώλαξξσηηθψλ Ώδεηψλ 

θαη Αειηίσλ Ινζειεπνκέλσλ, θαζψο θαη εκεξήζηαο δηαηαγήο ηάγκαηνο γηα 

ηελ πεξίνδν 22.5.99 – 12.5.00, ζε ζρέζε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), σο ην Οεθκήξην 844, ιέγνληαο φηη ππεξέηεζε ηε ζεηεία ηνπ θαη 

απνιχζεθε θαλνληθά ρσξίο νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, σο Εθαλφο Μξψηεο 



 

46 

Ζαηεγνξίαο (Ε1) θαη δίρσο πνηέ λα πεξάζεη απφ ηελ Βπηηξνπή Ώπαιιαγψλ ή 

Ώλαζηνιψλ.  

 

Δ ΐαζηιηθή Ζσλζηαληίλνπ (Θ.Π.46), Οερληθφο ζην Αεκαξρείν 

Ηαθαηάκεηαο, θαηέζεζε (θαη εμήγεζε ζε θάπνην βαζκφ), δέζκε ραξηψλ ηνπ 

Αήκνπ ζηνπο νπνίνπο απνηππψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, θπθιηθνί θφκβνη θαη 

βελδηλάδηθα, σο ην Οεθκήξην 846.  

 

Λ Ρξηζηάθεο Μνιπθάξπνπ (Θ.Π.47), Οερληθφο ζην Αήκν Ξηξνβφινπ, 

θαηέζεζε ράξηε (βι. Οεθκήξην 847), πνπ πεξηέρεη θπθιηθνχο θφκβνπο θαη 

πξαηήξηα βελδίλεο ζηηο Ηεσθφξνπο Ώξραγγέινπ, Ξηξνβφινπ, Οζεξίνπ θαη 

Ξπχξνπ Ζππξηαλνχ, εμεγψληαο ηνλ θαη αληηζηνηρψληαο ηνλ (ζε θάπνηεο 

πηπρέο ηνπ), κε ηνλ ράξηε – Οεθκήξην 847. Λ κάξηπο δελ αληεμεηάζηεθε.  

 

Λ Ώλδξέαο Ώξφηεο (Θ.Π.48), θαηέζεζε σο Ώλαπιεξσηήο Αεκνηηθφο 

Γξακκαηέαο θαη Αεκνηηθφο Θεραληθφο ζην Αήκν Έγθσκεο. Ώλαθέξζεθε ζε 

νδηθά έξγα πνπ δηεμάγνληαλ ζηελ νδφ Ξηλά (πνπ βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο ζθελήο ηνπ εγθιήκαηνο, βνξείσο ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε), 

ζην Αήκν Έγθσκεο θαηά ηελ 11.1.10, δίρσο λα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη 

νπζηαζηηθέο θαη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή πιεξνθφξεζε.    

 

 Λ Ππαζηπλφκνο Ιίθνο Ρξπζνζηφκνπ (Θ.Π.49), θαηέζεζε σο 

Μξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ώξρεγείνπ Ώζηπλνκίαο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ζηνηρήκαηα θαη ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία. Έδσζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ επξχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο ηφζνλ εληφο φζνλ θαη εθηφο ησλ 

πθηζηάκελσλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ. Βίπε φηη ε Ώζηπλνκία δελ είρε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν γηα δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή (ή εηαηξεηψλ ηνπ), ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζθνξάο δηαδηθηπαθνχ 

ζηνηρήκαηνο.  
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 O Αψξνο Ξσθξνλίνπ (M.Y.50), θαηέζεζε σο γπκλαζηήο θαη 

ηδηνθηήηεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ Alter Ego, ζηνλ 4νλ φξνθν θηεξίνπ ζηελ νδφ 

Ίσλνο 20, ζηελ Έγθσκε. Μεξίγξαςε ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα 

δψζεη ζηηο 12.1.10 ηε γξαπηή θαηάζεζε – Οεθκήξην 539, πξνο ηνλ 

Ώζηπθχιαθα Ραξάιακπν Ραξαιάκπνπο (Θ.Π.45), ζε ζρέζε κε κνηνζηθιέηα 

κεγάινπ θπβηζκνχ, ηχπνπ street, επί ηεο νπνίαο επέβαηλαλ δχν πξφζσπα 

κε καχξα ζθνχξα ξνχρα θαη καχξα θξάλε (full face), πνπ είρε δεη ζηηο 

20:45 ηεο 11.1.10, ζηελ νδφ Ζίκσλνο ζηελ Έγθσκε (ζηελ άκεζε πεξηνρή 

ηνπ εγθιήκαηνο), λα νδεγείηαη κε αλεπηπγκέλε ηαρχηεηα. Ξε θάπνην ζηάδην 

ηεο θπξίσο εμέηαζεο, ν θ. ΐξαρίκεο πνπ ηνλ θάιεζε, δήηεζε φπσο θεξπρζεί 

ερζξηθφο σο εθ ηεο δπζκελνχο δηάζεζεο πνπ θαηλφηαλ λα επηδεηθλχεη 

έλαληη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 θαη ησλ αληηθάζεσλ κεηαμχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πξνθνξηθήο ηνπ καξηπξίαο θαη ηεο γξαπηήο ηνπ 

θαηάζεζεο – Οεθκήξην 539, αίηεκα πνπ εγθξίλακε κε ελδηάκεζε καο 

απφθαζε.  

 

 Λ Θάξηνο Θενθίινπ (Θ.Π.51), θαηέζεζε σο Θεηεσξνινγηθφο 

Ηεηηνπξγφο ζηε Θεηεσξνινγηθή Ππεξεζία Ζχπξνπ, ζηνλ ηνκέα 

Ζιηκαηνινγίαο θαη Βθαξκνγψλ Θεηεσξνινγίαο. Θε ζεκείν αλαθνξάο ην 

Οεθκήξην 851, αλαθέξζεθε ζηηο ψξεο αλαηνιήο θαη δχζεο ηνπ ειίνπ ζηηο 

11.1.10 (06:56 ψξα αλαηνιήο, 16:55 ψξα δχζεο), ζην ιπθαπγέο θαη 

ιπθφθσο φπσο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ. Αελ 

κπνξνχζε λα αλαθέξεη θαηά πφζνλ ην βξάδπ ηηο 11.1.10, ν νπξαλφο ζηε 

Ιεθξά Γψλε Μεξηζηεξψλαο ήηαλ λεθνζθεπήο αθνχ δελ είρε πξνο ηνχην 

ζρεηηθά ζηνηρεία παξαηήξεζεο.  

 

Δ Βηξήλε Ξηεθάλνπ (Θ.Π.52), θαηέζεζε γηα ηε ζπλνκηιία πνπ είρε ην 

πξσηλφ ηεο 12.1.10, κε ηνλ γπκλαζηή ηεο Αψξν Ξσθξνλίνπ (Θ.Π.50), ζην 

γπκλαζηήξην ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Έγθσκε. Βίπε γηα ηελ αλαθνξά ηνπ 

Αψξνπ Ξσθξνλίνπ (Θ.Π.50), ζε ζρέζε κε ην φηη, ην πξνεγνχκελν βξάδπ, 

αξγά, είδε κηα κνηνζηθιέηα ζηελ πεξηνρή πίζσ απφ ην γπκλαζηήξην θαη ην 
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πψο ηφηε ηνλ πξνέηξεςε λα ηειεθσλήζεη ζηελ Ώζηπλνκία γηα λα δψζεη ηε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία. Βπεηδή φκσο ηεο είπε φηη δε γλψξηδε πνχ λα απνηαζεί, 

ηνπ είπε φηη ζα κεζνιαβνχζε ε ίδηα γηα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ ε 

Ώζηπλνκία, φπσο θαη έγηλε.  

 

Λ Ώζαλάζηνο Αεκεηξίνπ (Θ.Π.53), παξνπζηάζηεθε σο πξσηαζιεηήο 

αγψλσλ κνηνζηθιέηαο. Έδσζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη απφδνζε ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116. Βίπε φηη νδήγεζε 

κνηνζηθιέηα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ζηηο 11.1.13, ζηηο 20:45, κεηά απφ ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηνπ θ. ΐξαρίκε έηζη ψζηε, ππφ ηχπνλ αλαπαξάζηαζεο, λα πξνβεί ζε 

φιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ εθηέιεζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά ην 

θνληθφ. Μξνέβε ζηελ αλαπαξάζηαζε (καδί κε θηιηθφ ηνπ πξφζσπν σο 

ζπλεπηβάηε), πεξηγξάθνληαο ηα ζρεηηθά. Βίπε επίζεο γηα αλαπαξάζηαζε 

πνπ δηελήξγεζε (θαη πάιη κε νδεγίεο ηνπ θ. ΐξαρίκε) ζηε Ιεθξά Γώλε 

πξνζπαζψληαο λα δηαλχζεη πεδή ηε δηαδξνκή πνπ ππνηίζεηαη φηη θάιπςε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην βξάδπ ηεο δνινθνλίαο.  

    

 Λ Ώληηζπληαγκαηάξρεο Ξηαχξνο ΐηνιεηήο (Θ.Π.54), θαηέζεζε σο ν 

νθζαικίαηξνο ηεο Βζληθήο Φξνπξάο θαη κέινο ηεο Βπηηξνπήο ηεο 

Λθζαικνινγηθήο Βηαηξείαο Ζχπξνπ, εθηειψληαο ηα θαζήθνληα ηνπ ζηε 

Αηεχζπλζε Πγεηνλνκηθνχ ηνπ ΓΒΒΦ ζην ζηξαηφπεδν BMH. Έδσζε γεληθέο 

ιεπηνκέξεηεο πεξί ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο ζην θσο θαη ζην ζθφηνο 

αλαιχνληαο ηηο δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο ηεο θαη εμεγψληαο ηελ ηθαλφηεηα θαη 

δηεξγαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ ζην ζθνηάδη.   

 

 Λ Μέηξνο Ώλαγησηφο (Θ.Π.55), Βπαξρηαθφο Ηεηηνπξγφο ηεο Ππεξεζίαο 

Θήξαο θαη Μαλίδαο, θαηέζεζε πεξί ηεο πάηαμεο ηεο ιαζξνζεξίαο ζηελ 

Βπαξρία Ηεπθσζίαο. Βίπε φηη ε Ιεθξά Γώλε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 

απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο θπλεγίνπ φιν ην ρξφλν θαη φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φπσο θαη δηάθνξα άιια πξφζσπα γηα ηα νπνία 

θιήζεθε λα ηνπνζεηεζεί, απαζρφιεζαλ θαηά θαηξνχο ηελ Ππεξεζία Θήξαο. 
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Μαξέζεζε ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαθίλεζεο ησλ ιαγψλ θαηά ηε κέξα θαη λχθηα 

θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο εμφλησζεο ηνπο απφ θπλεγνχο θαη 

ιαζξνθπλεγνχο, ζεκεηψλνληαο φηη, απφ φ,ηη γλψξηδε, ηα φπια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηέηνην θπλήγη είλαη ζπλήζσο ηα δίθαλλα ή κνλφθαλλα 

θπλεγεηηθά, δίρσο λα έρεη δεη ιαζξνθπλεγνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θνληφθαλλα γηα ιαγνθπλήγη, κνινλφηη πεξηήιζαλ ζηελ αληίιεςε ηεο 

Ππεξεζίαο Θήξαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή απηή.  

 

  Λ Ζηελίαηξνο Ραξάιακπνο Μεηεβίλνο (Θ.Π.56), αλαγλψξηζε δψν πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Οεθκήξην 102, ζηελ θάκεξα 3, ζηηο 3:38, σο γάην. ΐάζεη 

ηνπ βεκαηηζκνχ ηνπ δψνπ θαη ηνπ ηξφπνπ θίλεζεο ηεο νπξάο, δελ 

κπνξνχζε λα είλαη απνιχησο βέβαηνο γηα απηφ θαη ηνχην παξφιν πνπ ιφγσ 

επαγγέικαηνο θαη εθπαίδεπζεο κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη πνιχ επθνιφηεξα 

απφ θάπνηνλ ρσξίο ηε δηθή ηνπ εθπαίδεπζε, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη θηλήζεηο πνπ ζπλεηξκηθά ζα ηνλ νδεγνχζαλ ζηε δηαπίζησζε.  

 

 Λ Ιίθνο Οζηέιεπαο (Θ.Π.57), γλσζηφο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη 

πειάηεο ηνπ ζην θξενπσιείν πνπ δηαηεξνχζε, αλαθέξζεθε ζε ηπραία 

ζπλάληεζε πνπ είρε καδί κε ηνπο Ζνχιιε Ζνζηάξε θαη Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), γχξσ ζηηο 12:30 – 13:30 ηεο 11.1.10, έμσ απφ ην θέληξν 

Pavilion ζηε Ηεπθσζία («ην Pavilion»), έρνληαο κεηαβεί εθεί γηα λα παξαζηεί 

ζε ζπλάληεζε ηδηνθηεηψλ θέληξσλ αλαςπρήο. Μεξίγξαςε ηε ζπλάληεζε 

θαη ηα δηακεηθζέληα.  

 

 Λ Βιιαδίηεο Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Π.58), θαηέζεζε σο 

πξψελ θαηαδξνκέαο ζηηο Βιιαδηθέο Απλάκεηο Ζαηαδξνκψλ, δίλνληαο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζεηείαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ ζηνλ Βιιεληθφ ζηξαηφ 

κεηαμχ 1993 – 1994. Μεξίγξαςε πψο θαηέιεμε λα έξζεη ζηελ Ζχπξν κεηά 

απφ παξάθιεζε ηνπ θ. ΐξαρίκε, ν νπνίνο δεηνχζε έλα θαιά εθπαηδεπκέλν 

θαηαδξνκέα γηα λα δηελεξγήζεη αλαπαξάζηαζε εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδξνκήο κε ηα πφδηα εληφο θαθνηξάραιεο πεξηνρήο ζηε Ιεθξά Γώλε, θάηη 
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πνπ έπξαμε παξαζέηνληαο ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο πξνεξγαζίαο εθηέιεζεο 

ηεο αλαηεζείζαο απνζηνιήο.  

 

 Λ Μαληειήο Ζσλζηαληίλνπ (Θ.Π.59), θαηέζεζε σο ρσξνκέηξεο ζην 

Οκήκα Ζηεκαηνινγίνπ θαη Ρσξνκεηξίαο. Ζιήζεθε λα ηνπνζεηεζεί γηα ην 

θαηά πφζνλ ν θεξφκελνο σο ράξηεο ηεο Ιεθξάο Γώλεο – Οεθκήξην γηα 

Ώλαγλώξηζε 1, απνηεινχζε επίζεκν ρσξνκεηξηθφ ζρέδην, ιέγνληαο φηη δελ 

κπνξνχζε λα αλαθέξεη θάηη ηέηνην επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ηεθκήξην δελ 

ήηαλ πξνζεθφλησο ζθξαγηζκέλν, ηνλίδνληαο φηη σο εθ ηνχηνπ δελ 

κπνξνχζε λα πξνβεί θαη ζε νπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή αλαθνξά ζε ζρέζε κε 

ην πεξηερφκελν ηνπ (γηα λα κελ αλαθεξζνχκε θαη ζε ζπγθξίζεηο κε ην 

πεξηερφκελν άιισλ επίζεκσλ θηεκαηνινγηθψλ ζρεδίσλ), έηζη ψζηε λα 

απνθαλζεί επί ηεο αθξίβεηαο ησλ απεηθνληδφκελσλ.  

 

 Λ Γηψξγνο Ζσλζηαληίλνπ (Θ.Π.60), θαηέζεζε σο Ζηεκαηνινγηθφο 

ιεηηνπξγφο, αλαθέξνληαο φπσο θαη ν Μαληειήο Ζσλζηαληίλνπ (Θ.Π.59), φηη 

δελ κπνξνχζε λα απνθαλζεί επί ηεο αθξίβεηαο ηνπ παξνπζηαδφκελνπ σο 

ράξηε – Οεθκήξην γηα Ώλαγλώξηζε 1, πέξαλ ηνπ φηη δελ ελέπηπηε εληφο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ λα δψζεη ηέηνηα καξηπξία. Λ κάξηπο δελ αληεμεηάζηεθε.   

  

 Δ ρεκηθφο θαη εξγαζηεξηαθή αηκαηνιφγνο Ξνχια Θενδψξνπ (Θ.Π.61), 

αλαθέξζεθε ζηε ιήςε δηαθφξσλ παξεηαθψλ επηρξηζκάησλ απφ ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο ζηηο 14.2.13, θαζψο θαη 

δεηγκαηνιεςίαο απφ ην θξάλνο – Οεθκήξην 890, πνπ θφξεζε ν ηειεπηαίνο 

ζηελ παξνπζία ηεο γηα ζθνπνχο ηνπ εγρεηξήκαηνο, επεμεγψληαο θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε. πσο είπε, δεηήζεθε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

4, λα κε βήμεη ή θηεξληζηεί ελψ θνξνχζε ην θξάλνο αιιά απιψο λα 

αλαπλέεη θπζηνινγηθά. Ξθξάγηζε ηα δείγκαηα θαη αθνχ ηα ππέγξαςε, ηα 

παξέδσζε ζηνλ δηθεγφξν Γηψξγν Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65).   
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Δ θηεκαηνινγηθή ιεηηνπξγφο Ζιεηψ Αεκεηξίνπ (Θ.Π.62), αλαθέξζεθε 

γεληθψο ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηζηφ δηαδηθηπαθήο 

αλαδήηεζεο Google θαη ζηνπο ράξηεο πνπ παξνπζηάδνληαη εθεί (Google 

Maps), εμεγψληαο φηη δελ κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί πεξί ηεο αθξίβεηαο 

ηνπ.  

 

 Λ Ώλδξέαο Ξσθξάηνπο (Θ.Π.63), θαηέζεζε σο Ώλαπιεξσηήο 

Αηεπζπληήο ηνπ Οκήκαηνο Ζηεκαηνινγίνπ θαη Ρσξνκεηξίαο. Βπεμήγεζε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο εξκελείαο θαη αλάγλσζεο ραξηψλ, 

ιέγνληαο φηη ζε φ,ηη αθνξά ζην Οκήκα Ζηεκαηνινγίνπ θαη Ρσξνκεηξίαο, 

ζεκείν αλαθνξάο απνηεινχλ κφλν νη επίζεκνη ράξηεο ηνπ Οκήκαηνο γηα 

νηηδήπνηε αθνξά ζηνλ πηζηφ αληηθαηνπηξηζκφ ηεο επί ηνπ εδάθνπο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη νπνηνζδήπνηε άιινο θεξφκελνο σο ράξηεο, εηθφλα 

ή θσηνγξαθία πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηα επίζεκα θηεκαηνινγηθά αξρεία.  

 

 Λ Μαλαγηψηεο Θελνίθνπ (Θ.Π.64), αλαθέξζεθε ζε γεληθέο 

πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ ηζηνχ δηαδηθηπαθήο νπηηθήο εμεξεχλεζεο ηεο Γεο 

(Google Earth), ηνπ νπνίνπ εμήγεζε ηε ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκφηεηα, κ΄ φιν 

πνπ δε γλψξηδε πψο αθξηβψο είλαη πνπ παξάγνληαη θαη ηπγράλνπλ 

επεμεξγαζίαο νη ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο θαη απεηθνλίζεηο.  

 

 Λ Γηψξγνο Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), δηθεγφξνο ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν 

ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, Ννβέξηνπ ΐξαρίκε, αλαθέξζεθε 

ζηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ζηηο 15.2.13 (γηα ζθνπνχο γελεηηθήο αλάιπζεο 

DNA), πξνο θάπνηα Θαξία Γεσξγίνπ (θεξφκελα, Ώλαπιεξψηξηα Ζαζεγήηξηα 

ηεο Εαηξηθήο Ξρνιήο ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη εμεηδηθεπκέλε ζηελ 

Γελεηηθή Εαηξνδηθαζηηθή), δηαθφξσλ επηρξηζκάησλ απφ βηνινγηθά πιηθά 

πνπ ηνπ είραλ δνζεί απφ ηε ρεκηθφ Ξνχια Θενδψξνπ (Θ.Π.61), ζηηο 

14.2.13. Βίπε γηα ηελ παξαιαβή απφ ην Ώεξνδξφκην Ηάξλαθαο ηνπ 

Μαλαγηψηε ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Π.58), ζηηο 12.2.13 θαη κεηαθνξά ηνπ ζε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηε Ιεθξά Γώλε γηα ζθνπνχο αλαπαξάζηαζεο ηεο 
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δηαδξνκήο πνπ αθνινχζεζε ην βξάδπ ηεο 11.1.10, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). 

  

 Λη αγνξεχζεηο ησλ δηθεγφξσλ εζηηάζηεθαλ, θπξίσο, ζηελ αμηνπηζηία 

ηεο καξηπξίαο - πξνπάλησλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) - θαη ζηελ 

επάξθεηα ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ, κε ηελ θάζε πιεπξά λα εθθξάδεη απφςεηο 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εκβέιεηα θαη λνκηθή ζεκαζία ηνπ καξηπξηθνχ πιηθνχ, 

ζε αληηπαξαβνιή θαη κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ επίδηθσλ αδηθεκάησλ.  

 

Θα αλαθεξζνχκε πην εμεηδηθεπκέλα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ζπλεγφξσλ φπνπ θξίλνπκε φηη απηφ ρξεηάδεηαη, δίρσο αζθαιψο λα έρνπκε 

ππνρξέσζε απάληεζεο ζε θάζε εγεηξφκελν θαη επνπζηψδεο επηρείξεκα (βι. 

θαη΄ αλαινγίαλ, Λδπζζέα λ Ώζηπλνκίαο (1999) 2 ΏΏΑ 490, 495) ή 

ελαζρφιεζεο κε θάζε ζηνηρείν καξηπξίαο ή δηαδεπθηηθήο εθδνρήο ή 

πηζαλφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη θαη θξίλεηαη ζηελ νιφηεηα ηεο καξηπξίαο σο 

αληηθεηκεληθψο απίζαλν ή παξάινγν (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Οηκνζένπ λ 

Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 24/12, εκ. 23.10.12). 

 

Ώλ ε πξνζέγγηζε ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ πεξηγξάθνπκε, 

ηφηε  ζα θαινχκαζηαλ λα εμεηάζνπκε πηζαλφηεηεο ή ζεσξίεο σο πξνο ηα 

ζπκβάληα, πνπ δε ζα κπνξνχζαλ επιφγσο λα εμαρζνχλ απφ ηε καξηπξία, 

θάηη πνπ δελ απνηειεί δηθαζηηθφ έξγν (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Ώζελήο λ 

Αεκνθξαηίαο (1990) 2 ΏΏΑ 41, 55, Εσάλλνπ θαη Άιινπ λ Αεκνθξαηίαο 

(2001) 2 ΏΏΑ 195, 224).   

 

Ξηα πιαίζηα ηεο δσληαλήο αηκφζθαηξαο ηεο δίθεο, είρακε ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε θαη αθνχζνπκε κε ηελ ίδηα πξνζνρή θαη 

ππνκνλή φινπο ηνπο κάξηπξεο (θαη ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο βεβαίσο), πνπ 

θαηέζεζαλ ελφξθσο ελψπηνλ καο. Ώμηνινγψληαο ηε καξηπξία ηνπο (κε 

πιήξε πάληα επίγλσζε φηη ε αμηνπηζηία εθηηκάηαη απνζπλαξηεκέλα 

επηπέδνπ απφδεημεο), ζέζακε σο δείθηε, αλάκεζα ζε άιια, ην δηαδηθαζηηθφ 
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ζηάδην απφ ην νπνίν αλέθπςε, ηελ πεγή θαη εκβέιεηα ησλ γλψζεσλ ηνπο, 

ζην βαζκφ πνπ ηνχηεο αθνξνχζαλ απηά γηα ηα νπνία θαηέζεηαλ, ηελ 

χπαξμε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο ή πξνθαηάιεςεο ζηελ ππφζεζε, ηηο 

επθαηξίεο πνπ είραλ λα αληηιεθζνχλ ηα δηαδξακαηηζζέληα, ηε κλήκε θαη 

ηνπο ιφγνπο πνπ είραλ λα ζπκνχληαη ή λα πηζηεχνπλ απηά πεξί ησλ νπνίσλ 

θαηέζεηαλ, ηε ζαθήλεηα θαη ακεζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπο, ηελ χπαξμε 

ζε απηέο ππεξβνιψλ ή νπζηαζηηθψλ αλαθνινπζηψλ θαη αληηθάζεσλ (ζε 

ζπγθξηηηθή εμέηαζε κε ηηο κηθξναληηθάζεηο), ηελ χπαξμε πξνεγνχκελσλ 

γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ αζπλεπψλ ή αληηθαηηθψλ δειψζεσλ, ηελ 

εηιηθξίλεηα θαη ηξφπν αθήγεζεο ησλ γεγνλφησλ, ην θπζηθφ ή αθχζηθν ησλ 

αληηδξάζεσλ ηνπο ζην εδψιην ηνπ κάξηπξα, ηελ χπαξμε λεπξηθφηεηαο ή 

επηθπιαθηηθφηεηαο θαη ηε γεληθφηεξε ηδηνζπγθξαζία πνπ εθδήισλαλ ελψ 

έδηλαλ καξηπξία. Ήκαζηαλ εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί ζην λα κελ απνδψζνπκε 

ππέξκεηξε βαξχηεηα ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο γλσξίδνληαο φηη θάηη ηέηνην ελδερνκέλσο λα ελέρεη θηλδχλνπο (βι. 

θαη΄ αλαινγίαλ, Ιηθνιάνπ λ Μαπατσάλλνπ, ΜΒ 250/08, εκ. 20.10.11), 

επεηδή δελ είλαη ζπάλην θάπνηνη κάξηπξεο λα έρνπλ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζην 

λα πξνβάιινπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ εθείλε πνπ πξαγκαηηθά 

ηνπο ραξαθηεξίδεη (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Ρξηζηνθή λ Γαραξηάδε (2002) 

1(Ώ) ΏΏΑ 401, 406) κα θαη δηφηη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ζην εδψιην ηνπ 

κάξηπξα κπνξεί λα νξκψληαη απφ πιεηάδα αηηηψλ ρσξίο αλαγθαζηηθψο 

απηέο λα εθπνξεχνληαη απφ δηάζεζε ςεχδνπο ή παξαπιάλεζεο (βι. θαη΄ 

αλαινγίαλ, Ρξίζηνπ λ Δξνδόηνπ θαη Άιισλ (2008) 1(Ώ) ΏΏΑ 676, 685).  

 

Ώμηνινγψληαο ηε καξηπξία δελ πεξηνξηζηήθακε κφλν ζηελ αηνκηθή 

θξίζε ηεο αμηνπηζηίαο θάζε κάξηπξα (Rana θαη Άιινπ λ Αεκνθξαηίαο 

(2004) 2 ΏΏΑ 489), αιιά ηελ παξαβάιακε θαη δηεξεπλήζακε ζην ζχλνιν 

ηεο ππφινηπεο καξηπξίαο είηε απηή πξνεξρφηαλ απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα 

Ώξρή είηε απφ ηελ Ππεξάζπηζε (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, ΐαζηιείνπ λ 

Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 159/09, εκ. 4.5.12, Φώηζηνπ λ Δξνδόηνπ (2010) 

1(ΐ) ΏΏΑ 1172, 1175).  
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Βπηπξφζζεην εθφδην αμηνιφγεζεο απνηέιεζε ε δηθαζηηθή καο ηξηβή, 

εκπεηξία θαη γλψζε πεξί ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, πνπ θαηά ηε λνκνινγία, 

απνηεινχλ γλψκνλεο πνπ πξνζδίδνπλ ζην Αηθαζηήξην δπλαηφηεηα θξίζεο 

(αλζξψπηλε βεβαίσο), γηα εχξεζε ηεο αιήζεηαο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, C & A 

Pelekanos Associates Limited v Μειεθάλνπ (1999) 1(ΐ) ΏΏΑ 1273, 1280-

1281).   

 

  Ξηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κάξηπξεο είραλ ζηελή ζπγγεληθή, θηιηθή ή 

επαγγεικαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο ή κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο ή κε κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ή κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, 

ήκαζηαλ εμίζνπ πξνζεθηηθνί ζηελ πξαγκάηεπζε ηεο καξηπξίαο ηνπο, 

έρνληαο ππφςε φηη, απφ κφλε ηεο, κηα ηέηνηα ζρέζε δελ κπνξεί - ζηε 

ζπλήζε ξνή ησλ πξαγκάησλ - λα απνηειέζεη εχινγε βάζε ακθηζβήηεζεο 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Ξνθνθιένπο λ Αεκνθξαηίαο, 

Μνηλ. Έθ. 154/09, εκ. 22.9.11, Ξάββα λ Ζπξηαθίδε (2008) 1(Ώ) ΏΏΑ 83, 

93-94, Ζόηζαπαο λ Ώζηπλνκίαο (2006) 2 ΏΏΑ 167, 175-176, Θνπδάθεο v 

Ώζηπλνκίαο (1995) 1 ΏΏΑ 220, 224), θαίηνη κπνξεί λα απνβεί θξίζηκε 

αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ηεο θάζε πεξίπησζεο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, 

Αεκεηξίνπ θαη Άιισλ λ Καλδξή, ΜΒ 278/08, εκ. 10.10.12, Ρακπή λ 

Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 99/09, εκ. 24.2.11, Γεσξγίνπ λ Αεκεηξηάδνπ, ΜΒ 

114/08, εκ. 22.2.11).  

 

Ώλαθνξηθά κε ηνπο κάξηπξεο πνπ θαηέζεζαλ κέζσ δηεξκελέα 

(δειαδή, ηελ Nilda Montecalvo (M.K.11), Catalin Grigoras (M.K.42), 

Kathleen Margaret Zacharia (M.K.82), Jerome Bachet (M.K.88) θαη Doron 

Baldinger (M.Y.21)), ήκαζηαλ πνιχ πξνζεθηηθνί ζην λα αληρλεχζνπκε 

ηπρφλ δπζκελείο επηδξάζεηο σο εθ ηεο δηεξκελείαο πνπ κεζνιαβνχζε, ζηε 

γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο (αιιά θαη εθθνξά ηνπ ιφγνπ), ρσξίο σζηφζν 

λα δηαπηζηψζνπκε νηηδήπνηε ην κεκπηφ. 
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Ξε ζρέζε κε ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο κάξηπξεο, δε ζεσξήζακε 

αμηνινγψληαο ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην εδψιην ηφζν ζεκαληηθή φζν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ καξηχξσλ θαη ηνχην θαη‟ αθνινπζίαλ ζαθψλ 

ππνδείμεσλ ηεο λνκνινγίαο επί ηνπ ζέκαηνο, κε ελδεηθηηθή θαη κφλν ηελ 

αλαθνξά ζηελ Ώζελήο λ Αεκνθξαηίαο (1990) 2 ΏΏΑ 41, 62–65, ρσξίο 

φκσο απηφ λα ζεκαίλεη θαη πάιη φηη αμηνινγήζακε ηε καξηπξία ηνπο ζηε 

βάζε άιισλ απφ ηηο θαζηεξσκέλεο αξρέο ή ηνπο αληηκεησπίζακε θαηά 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο ππφινηπνπο κάξηπξεο, κηα θαη θάηη ηέηνην ζα 

ήηαλ παληειψο αζχκβαην κε ηηο πξνξξεζείζεο λνκνινγηαθέο αξρέο (βι. 

θαη΄ αλαινγίαλ, Ζνηλνηηθό Ξπκβνύιην Λκόδνπο λ Ζνλλαξή, ΜΒ 290/08, εκ. 

23.12.11 θαη άιηεο λ Ώζηπλνκίαο (2001) 2 ΏΏΑ 113, 119).  

 

Ρσξίο ακθηβνιία, ε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα κε ηελ νπνία νη 

κάξηπξεο πνπ θαηέζεζαλ σο πξαγκαηνγλψκνλεο πξνζέγγηζαλ ην έξγν 

ηνπο, απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ηνπο (βι. θαη΄αλαινγίαλ, 

Θηηζηγηώξγε θαη Άιινο λ Ώδειθώλ Γαιάδε (Λκόξξπζκεο Βηαηξείαο) (1997) 

1(Γ) ΏΏΑ 1811, 1814). 

 

Οε καξηπξία ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ηελ πξνζεγγίζακε κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, έρνληαο ππφςε θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηε Volettos v The Republic (1961) CLR 169, 180–182, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβψζνπκε αλ φια φζα αλέθεξαλ, εμέθξαδαλ πηζηά θαη 

κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Ξε ζρέζε κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο – θαη ην ιέκε απηφ δηφηη εηέζε 

απφ θάπνηνπο εθ ησλ ζπλεγφξσλ θαηά ηηο αγνξεχζεηο – ιάβακε ππφςε 

πξνο φθεινο ηνπο, ηνλ πξνβαιιφκελν σο θαιφ ηνπο ραξαθηήξα θαη 

απνπζία πνηληθνχ κεηξψνπ εληάζζνληαο ην γεγνλφο εληφο ησλ πιαηζίσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, σο ζηνηρείν θαηαδεηθηηθφ απνπζίαο 

αληηθεηκεληθήο ξνπήο πξνο δηάπξαμε αδηθεκάησλ φπσο ηα επίδηθα, 

ελεξγψληαο ηνπηέζηηλ ζηε βάζε λνκνινγηαθψλ αξρψλ φπσο απηέο πνπ 
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αλαπηχζζνληαη ζε έθηαζε ζηελ R v Aziz (1995) 3 All ER 149, 152-154, R v 

Vye (1993) 3 All ER 241, 243-248 θαη Antoniou and Others v R (1958) 23 

CLR 98, 106).  

 

Μξνζεγγίδνληαο ην ζχλνιν ηεο καξηπξίαο, είρακε ππφςε θαη ηελ 

εκπεδσκέλε λνκνινγηαθή αξρή φηη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα 

ελεξγνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ, νη ελέξγεηεο θαη 

δειψζεηο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο, πνπ γίλνληαη θαηά ηελ επηδίσμε θαη 

πξναγσγή ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ, θαζίζηαληαη δεθηέο ελάληηα ζηνλ άιιν ή 

άιινπο ζπλσκφηεο, απηνπξγνχο θαη ζπλεξγνχο θαη φηη ηνχην ηζρχεη είηε 

ππάξρεη θαηεγνξία γηα ζπλσκνζία είηε φρη, δεδνκέλνπ θπζηθά φηη ην 

επίδηθν αδίθεκα ζην νπνίν αθνξά ν θνηλφο ζθνπφο δηαπξάρζεθε ζηελ 

πνξεία πξνψζεζεο ηεο ζπλσκνζίαο (βι. Vrakas and Another v The 

Republic (1973) 2 CLR 139, 180-181).  

 

Ξε ζρέζε κε ηελ απηνςία (view of locus in quo), πνπ δηελεξγήζακε ζηε 

ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο (θαη ζηνλ πεδφδξνκν), ζηηο 18.1.13, βάζεη ησλ 

πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Μεξί Μνηληθήο Αηθνλνκίαο Ιόκνπ, Ζεθ. 155, 

ππνγξακκίδνπκε φηη δε ζα πξνβνχκε εδψ ζε παξαηεξήζεηο θαη 

ζπζρεηηζκνχο πξνο ηελ πξνζαρζείζα καξηπξία γηα λα θαηαγξάςνπκε 

ζπλαθή επξήκαηα, κεηαηξεπφκελνη νπζηαζηηθά ζε κάξηπξεο, κηα θαη θάηη 

ηέηνην ζα ηζνδπλακνχζε κε αληηλνκία (Ραξαιάκπνπο λ Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. 

Έθ. 180/07, εκ. 29.6.12).  

 

Βθείλν πνπ πξάμακε ζηα πιαίζηα ησλ εμνπζηψλ καο θαη κε ππφςε 

λνκνινγία φπσο ε Kannas alias Pombas v The Police (1968) 2 CLR 29, 34-

35, ήηαλ λα αληιήζνπκε βνήζεηα απφ ηηο παξαζηάζεηο πνπ απνθνκίζακε 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην πεξηερφκελν αληίζηνηρνπ 

ζρεηηθνχ θσηνγξαθηθνχ θαη ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ θαηαηέζεθε ζηε 

δίθε, ππφ ηελ αίξεζε αζθαιψο νπνησλδήπνηε επηθπιάμεσλ ή πεξηνξηζκψλ 
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αλαθέξζεθαλ θαηά ηε καξηπξία ή πεγάδνπλ πξνδήισο σο εθ ηνπ 

κεζνιαβήζαληνο δηαζηήκαηνο κέρξη ηελ πεξί εο ν ιφγνο επηηφπηα εμέηαζε. 

 

πσο ζα αλαπηχμνπκε ζε έθηαζε θαησηέξσ θαη κε εμαίξεζε ηνπο 

Ώλδξέα Ώδά (Θ.Ζ.6) θαη Ιίθν Βπαγφξνπ (Θ.Ζ.15), φινη νη κάξηπξεο ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο καο δεκηνχξγεζαλ πνιχ θαιή εληχπσζε. Ήζαλ 

ζεηηθνί, δελ παιηλδξνκνχζαλ θαη απαληνχζαλ απεξηθξάζησο ρσξίο 

θαζφινπ λα θινληζηνχλ (θαηά ηελ θαηά θαλφλα καθξά ή πνιχ καθξά) 

αληεμέηαζε ηνπο. Δ καξηπξία ηνπο, κεηαμχ άιισλ, θξηλφκελε ζηελ νιφηεηα 

ηεο – αιιά θαη κεκνλσκέλσο – ζπλήδε πιήξσο θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο 

γξαπηήο θαη πξαγκαηηθήο καξηπξίαο πνπ αθνξνχζε ζηελ πεξίπησζε ηνπο 

θαη ήηαλ ιεπηνκεξήο, ζπκπαγήο θαη αηαιάληεπηε σο πξνο ηελ νπζία πνπ 

εμέθξαδε. Ζάπνηεο κηθξναληηθάζεηο θαη κηθξναλαθνινπζίεο πνπ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεθαλ, θαζφινπ δελ επεξέαζαλ ηε ζεηηθφηεηα ηεο γεληθήο 

πξνθχπηνπζαο εηθφλαο, κε ην γεγνλφο απηφ κάιηζηα λα απνηειεί, αλαιφγσο 

ηεο πεξίπησζεο, θαη έλδεημε έιιεηςεο αζέκηηεο πξνζπλελλφεζεο θαη 

πξνζρεδηαζκνχ κεηαμχ ησλ καξηχξσλ γηα ην ηη ζα πνπλ. Βθηφο απηνχ, 

γλσξίδνπκε φηη ε καξηπξία ελφο κάξηπξα δελ αλακέλεηαη λα ζπλάδεη 

απνιχησο κε ηε καξηπξία ησλ ππνινίπσλ καξηχξσλ θαη φηη νη δηαθνξέο 

ζηε καξηπξία – αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπο βεβαίσο – είλαη αλαπφθεπθηεο 

(Οπκπηώηεο λ Αεκνθξαηίαο (2004) 2 ΏΏΑ 612, 629).      

 

Γηα ιφγνπο πνπ επίζεο ζα αλαιχζνπκε κε ιεπηνκέξεηα – θαη κε 

εμαίξεζε ηνπο ππφινηπνπο κάξηπξεο Ππεξάζπηζεο πνπ θξίλακε σο 

αμηφπηζηνπο θαηά ηα ίδηα αηηηνινγηθά πξφηππα ησλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ 

θαηεγνξίαο θαη δίρσο ηνχην λα ζεκαίλεη φηη ε καξηπξία ηνπο είρε 

αλαγθαζηηθψο θαη νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε ή νπζηψδε επίδξαζε ζηα επίδηθα 

ζέκαηα - φινη νη Ζαηεγνξνχκελνη, θαζψο θαη νη Μαλαγηψηεο Οζηαθθνχξαο 

(Θ.Π.6), Μαλαγηψηεο Γξεγνξίνπ (Θ.Π.10), Εσάλλεο Μάζρνο (Θ.Π.12), 

Εσάλλεο Νάζπαο (Θ.Π.14), Γήλσλαο Θενθάλνπο (Θ.Π.20), Doron Baldinger 

(M.Y.23), Θελέιανο Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), Θηράιεο Θίλσο (Θ.Π.26), 
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Λδπζζέαο Ζπαξηαθιίδεο (Θ.Π.30), Ώζαλάζηνο Αεκεηξίνπ (Θ.Π.53), Ξηαχξνο 

ΐηνιεηήο (Θ.Π.54), Ιίθνο Οζηέιεπαο (Θ.Π.57), Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο 

(Θ.Π.58), Ξνχια Θενδψξνπ (Θ.Π.61) θαη Γηψξγνο Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), καο 

δεκηνχξγεζαλ αξλεηηθή εληχπσζε. Θε θάζε ζεβαζκφ, αλαθέξνπκε φηη 

ήζαλ αζαθείο, ακθίινγνη θαη ακθηξξεπείο. Λη απαληήζεηο ηνπο (φπσο ζα 

εληξπθήζνπκε εμεηδηθεπκέλα γηα ηνλ θαζέλα ζηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη εθείλεο ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο), αθφκε θαη θαηά ηελ 

θπξίσο εμέηαζε (γηα κεξηθνχο απφ απηνχο), ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

δηζηαθηηθφηεηα θαη αηζζεηή πξνζπάζεηα απηνπξναίξεηεο απνκάθξπλζεο 

απφ νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα θαηαηαρζεί σο βιαπηηθφ ηεο εθδνρήο θαη 

ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνσζνχζαλ. 

 

Μξνηνχ πξνρσξήζνπκε κε ηελ επί κέξνπο αμηνιφγεζε ησλ καξηχξσλ 

θαηεγνξίαο, επηζεκαίλνπκε δχν ηηλά. 

 

 Μξψην, φηη φινη αλεμαηξέησο νη κάξηπξεο – αζηπλνκηθνί απέδσζαλ 

ζην Αηθαζηήξην ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηε ζπλέιαβαλ θαη ζπγθξάηεζαλ, 

ρσξίο δηαζιάζεηο, εμνγθψζεηο ή ππεξβνιέο θαη δίρσο λα δηαθαηέρνληαη απφ 

ππεξβάιινληα δήιν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηελ ππφζεζε ή γηα απηά πνπ έδσζαλ καξηπξία (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, 

Fournaris and Another v The Republic (1978) 2 CLR 28, 36).  

 

Αεχηεξν, φηη κε βάζε ηα φζα αλέθεξαλ αλαθνξηθψο κε ηηο γλψζεηο, 

θαηάξηηζε, εηδίθεπζε θαη εκπεηξία ηνπο, δερφκαζηε σο πξαγκαηνγλψκνλεο 

γηα ηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ θαηέζεζαλ, ηνπο Θηράιε 

Γεσξγίνπ (Θ.Ζ.1), Βιεπζέξην Ξνιέα (Θ.Ζ.2), Ιαηάζα Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.3), 

Ώλδξέα Ώλδξένπ (Θ.Ζ.4), Γεψξγην Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.5), Ζσλζηαληίλν 

Ρξηζηνθή (Θ.Ζ.8), ΐίθησξα Ώθάκα (Θ.Ζ.13), Ζσζηάθε Μηληηξίζηε (Θ.Ζ.14), 

Μεξηθιή Μνιπδψξνπ (Θ.Ζ.19), Ζσλζηαληίλν Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.20), Ξσηήξε 

Μαπιίδε (Θ.Ζ.27), Gerald Dorflingen (Θ.Ζ.31), Θαξία Ώιεμάλδξνπ 

(Θ.Ζ.40), Catalin Grigoras (M.K.42), Ξηέιην Μαζηαξδή (Θ.Ζ.55), Αεκήηξε 
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Ννβέξηνπ (Θ.Ζ.57), Θάξην Ζαξηφινπ (Θ.Ζ.67), Άθε Ηντδίδε (Θ.Ζ.69), 

Ξηαχξν Ηαπίζηνπ (Θ.Ζ.74), Jerome Bachet (Θ.Ζ.88), Ρξίζην Ιηθνιάνπ 

(Θ.Π.2), Βιέλε Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), Ώλδξέα Ζησξίδε (Θ.Π.5), Διία Κηλή 

(Θ.Π.7), Ρξπζφζηνκν Γηάιινπξνπ (Θ.Π.9), Γηάλλε Μαπατσάλλνπ (Θ.Π.17), 

Ρξηζηάθε Μνιπθάξπνπ (Θ.Π.47), Ιίθν Ρξπζνζηφκνπ (Θ.Π.49), Θάξην 

Θενθίινπ (Θ.Π.51), Ραξάιακπν Μεηεβίλνπ (Θ.Π.56) θαη Ώλδξέα Ξσθξάηνπο 

(Θ.Π.63).  

 

Λη σο άλσ αλαθεξφκελνη, ήζαλ ιεπηνκεξείο θαη ζπγθεθξηκέλνη, 

αλαπηχζζνληαο ηηο ζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηνπο κε ηξφπν ηεθκεξησκέλν, 

δηαπγή, πιήξε θαη θαηαλνεηφ, παξνπζηάδνληαο κε επάξθεηα ηελ 

επηζηεκνληθή βάζε επί ηεο νπνίαο ζηεξίρζεθαλ γηα εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη ελεξγψληαο ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηηο επηηαγέο 

ηεο λνκνινγίαο φπσο απηέο δηαηππψλνληαη κεηαμχ άιισλ ζηηο Μαλαγξίηε λ 

Ραξαιάκπνπο, ΜΒ 320/08, εκ. 15.3.12 θαη Ώλησλίνπ λ Ώζηπλνκίαο (2008) 

2 ΏΏΑ 766, 785–787. 

 

Βπηζηξέθνπκε ζηα ηεο αλάιπζεο ησλ καξηχξσλ. 

 

Μαξαζέηνπκε ακέζσο ηελ αμηνιφγεζε καο γηα ηνπο δχν κάξηπξεο 

θαηεγνξίαο Ώλδξέα Ώδά (Θ.Ζ.6) θαη Ιίθν Βπαγφξνπ (Θ.Ζ.15), ηνπο νπνίνπο 

θξίλακε, κε θάζε ζεβαζκφ, σο αλαμηφπηζηνπο. 

 

Ώπηήο, έπεηαη εθείλε πνπ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο αμηφπηζηνπο 

κάξηπξεο θαηεγνξίαο.  

 

Λ Ώλδξέαο Ώδάο (Θ.Ζ.6), ήηαλ θαλεξφ φηη πξνζπαζνχζε λα απφζρεη 

απφ νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε δπλεηηθψο λα ηνλ εκπιέμεη ζε απηά ή κέξνο 

απηψλ πνπ πξνζάπηνληαη ζηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3. Αελ ήηαλ 

θαζφινπ πεηζηηθφο ζηελ αλαθνξά ηνπ φηη – παξφιν πνπ κε πξνζπκία 

αλάιαβε λα θέξεη ζε επαθή ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν 
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ζε ζρέζε κε ην ζέκα ησλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ – κεηά απφ δηθή ηνπ 

παξάθιεζε (πνπ θπζηθά ζεβάζηεθε θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, φπσο είπε ν 

κάξηπο), δελ ήζειε κε θαλέλα ηξφπν λα γλσξίδεη νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε ηηο 

φπνηεο ζπλαιιαγέο απηή επηζπκνχζε λα δηεθπεξαηψζεη κε ηξίηνπο θαη ηνχην 

δηφηη, φπσο είπε, εξγαδφηαλ ζηνλ ΑΕΏ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν φπσο θαη ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3. Ονχηε ήηαλ κηα αλαθνξά πνπ ν κάξηπο κεξηκλνχζε λα 

επαλαιακβάλεη ζπλερψο, ρσξίο απζηεξψο λα επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ηνπ ππνβάιινληαλ. Ον πεξίεξγν ηνπ πξάγκαηνο είλαη φηη 

δελ επέδεημε ηελ ίδηα ζπνπδή ζην λα δηακελχζεη πξνο ηνλ Ώληψλε Φαληέξν 

– φπσο είρε πξάμεη ζε ζρέζε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 θαη ηνλ Ώλδξέα 

Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66) – φηη δελ ήζειε εκπινθή ζην φιν δήηεκα ή 

ελεκέξσζε πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλάληεζεο ή πεξί ησλ επξχηεξσλ 

κεηνρηθψλ πξνζέζεσλ ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, αθνχ ν Ώληψλεο Φαληέξνο 

ηελ επφκελε κέξα, αληί λα ηειεθσλήζεη ζηελ ηειεπηαία, κε ηελ νπνία είρε 

εηθνζάιεπηε ζπλάληεζε ζηελ απνπζία ηνπ κάξηπξνο (φπσο απηφο 

ηζρπξίζηεθε), επέιεμε λα ηειεθσλήζεη ζηνλ κάξηπξα γηα λα ηνπ αλαθέξεη 

φηη δελ ήζειε λα αλακεηρζεί «…γηαηί έρεη πνιινύο πεηεηλνύο θαη όπνπ έρεη πνιινύο 

πεηεηλνύο εγώ δελ αλαθαηώλνκαη». Βλλννχζε κε απηφ ν Ώληψλεο Φαληέξνο (θαηά 

ηνλ κάξηπξα), φηη ππήξραλ πάξα πνιινί κέηνρνη. Ξπλεπψο (θαη ζε αληίζεζε 

κε ηε ζέζε πνπ παγίσο πξφβαιιε), κίιεζε κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλάληεζε θαη ηηο κεηνρέο. Βπέιεμε λα πιεξνθνξήζεη πεξί ηεο 

ζπλάληεζεο ηνλ Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66), θαηαηνπίδνληαο ηνλ (κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηε Ηάξλαθα), φρη κφλν γηα ηε κηθξή ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

αλέκελε θάπνηα απάληεζε απφ ηνλ Ώληψλε Φαληέξν. Ώλέθεξε φηη ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, δελ ηνπ είρε πεη ηίπνηε ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο 

ζπλάληεζεο ελψ ζε εξψηεζε αλ ηνπ είρε αλαθέξεη θαηά πφζνλ πεξίκελε 

νηηδήπνηε απφ ηνλ Ώληψλε Φαληέξν (ρσξίο λα απαληά επζέσο), απνθξίζεθε 

φηη «πεξίκελε κηα απάληεζε», απνθεχγνληαο λα ηνπνζεηεζεί ζαθψο (ζε έλα 

πνιχ απιφ εξψηεκα), γηα ην αλ, ηειηθψο, κίιεζε ή δε κίιεζε κε ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο, κε 



 

61 

δεδνκέλν φηη πξνεγνπκέλσο είρε πεη φηη δελ είραλ ζπδεηήζεη κεηαμχ ηνπο 

νηηδήπνηε ην ζρεηηθφ. Ζαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ, 

ξσηήζεθε αλ ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν θαη ν 

ζθνπφο ηεο ζπλάληεζεο καδί ηνπ, ήηαλ λφκηκνο ή αλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

θάηη ην παξάλνκν. Λ κάξηπο απάληεζε φηη ζίγνπξα δελ ππήξρε θάηη ην 

παξάλνκν, κε ην εξψηεκα λα πιαλάηαη σο πξνο ην πψο ήηαλ ηφζν βέβαηνο 

(θαη δε ιέκε φηη δελ ήηαλ λφκηκνο), γηα ηελ απάληεζε ηνπ ηε ζηηγκή πνπ δε 

γλψξηδε νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο. ια απηά, 

ζε θάζεηε θαη πιήξε αληίθαζε κε ην ηη αλέθεξε ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε 

– Έγγξαθν Θ, φπνπ μεθάζαξα αλαθέξεη φηη ε ζπλάληεζε έγηλε ζηελ 

παξνπζία ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ γηνπ ηνπ, Ηνχθα («…όπνπ ζπλαληεζήθακε ζην 

γξαθείν ηνπ Φαληέξνπ, παξνπζία ηνπ γηνύ ηνπ Ηνύθα»), ζπεχδνληαο βεβαίσο λα 

πξνζζέζεη φηη, κνινλφηη δελ αζρνιήζεθε κε ην πεξηερφκελν ηεο 

ζπλνκηιίαο, γλψξηδε φηη πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ηηο κεηνρέο ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζην ΞΕΓΘΏ, αλαδεηθλχνληαο έηζη ην παζηθαλέο ηεο 

αληηθαηηθφηεηαο ηνπ επί ελφο νπζηψδνπο δεηήκαηνο. Μεξηηηφ λα πνχκε - θαη 

ην επηζεκαίλνπκε απζηεξψο σο έλδεημε αζπλέπεηαο ζηηο αληηζηνίρσο 

πξνβαιιφκελεο εθδνρέο θαη φρη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα θξίζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ καξηχξσλ - φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηζρπξίζηεθε, φηη είλαη 

ν κάξηπο πνπ ηνπ είπε φηη ε ζπλάληεζε είρε σο αληηθείκελν ηηο κεηνρέο ηεο 

Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) θαη φηη, θαηά ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, απηφο είλαη 

πνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα δηεπζεηήζεη ηε ζπλάληεζε (θαη φρη ε ίδηα) 

θαη φηη, ζε αληίζεζε κε ην ηη ηζρπξίζηεθε θαη πάιη ν κάξηπο (θαηά κηα ηνπ 

εθδνρή), ήηαλ παξφλ θαηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν. Θε απηά 

αζρνινχκαζηε θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3. Ζαζφινπ δε καο εληππσζίαζε ε αλαθνξά ηνπ ζε 

εξψηεζε θαηά ηελ αληεμέηαζε αλ, πιεζηάδνληαο ηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2 - πεγαίλνληαο εθεί ηελ Μξσηνρξνληά 2010 - ηνπ «…έθαλε 

εληύπσζε νηηδήπνηε κεηαμύ ηεο απιήο θαη ηεο εηζόδνπ». Έθαλε κλεία ζε θάπνην 

θπθιηθφ θφκβν «…πνπ ππάξρεη έμσ από ην ζπίηη», αιιά «…θαη ην όηη είλαη γπάιηλν ην 

ζπίηη ηνπ, ζα έιεγα … γηαηί ήηαλ αλνηρηό, έβιεπεο κέζα αο πνύκε». Βθείλε φκσο ε 



 

62 

θνξά δελ ήηαλ ε πξψηε πνπ (θαηά ηελ εθδνρή ηνπ), είρε επηζθεθζεί ηελ 

νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, κηα θαη είρε κεηαβεί εθεί «…αξθεηέο θνξέο, όρη 

κία». Βξσηάηαη πψο θαη ζηα πιαίζηα κηαο απιήο θαηά ηα άιια εξψηεζεο πνπ 

απνζθνπνχζε ζε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ηελ Μξσηνρξνληά 2010, ηνλ είρε 

εληππσζηάζεη θάηη κεηαμχ απιήο θαη εηζφδνπ ηεο νηθίαο, επέιεμε λα 

απαληήζεη σζάλ ηε δηαπίζησζε απηή λα ηελ είρε θάλεη εθείλε ηε κέξα θαη 

φρη ηηο «… αξθεηέο θνξέο …», πνπ είρε επηζθεθζεί ηελ νηθία πξνεγνπκέλσο. Δ 

εξψηεζε δελ επηδεηνχζε ηε ζέζε ηνπ κάξηπξα σο πξνο ην ηη είλαη πνπ 

εληππσζηάδεη θάπνηνλ φηαλ πιεζηάδεη ηελ νηθία, αιιά ηη ήηαλ εθείλν πνπ 

εληππσζίαζε ηνλ ίδην ηε κέξα εθείλε. Ον πιαζάξηζκα απηήο ηεο 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ αληεμεηάδνπζα δηθεγφξν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 

(κε ηνλ ηξφπν πνπ έιαβε ρψξαλ), ήηαλ εκθαλέο φηη ήηαλ πξνζρεδηαζκέλν 

θαη θαζφινπ άζρεην κε ηε καξηπξία ηεο Ιαηάζαο Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.3) - πνπ 

είρε πξνεγεζεί - θαη ηε γξακκή αληεμέηαζεο ηεο ζε ζρέζε κε ηε 

δπλαηφηεηα ή φρη παξαηήξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νηθίαο απφ ην 

εμσηεξηθφ ηεο, αιιά θαη ηεο κε ζπκπεξίιεςεο ηνπ θπθιηθνχ θφκβνπ ζην 

ζρέδην πνπ επηζχλαςε επί ηεο γξαπηήο ηνπ νκνινγίαο, γηα λα 

νηθνδνκεζνχλ έηζη επηρεηξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ είπε φηη επηζθέθζεθε ην εζσηεξηθφ ηεο νηθίαο 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, θαηά ηε ζπλσκνηηθή ζπλάληεζε ηνπ Αεθεκβξίνπ 

2009. 

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ώλδξέα Ώδά (Θ.Ζ.6), σο αλαμηφπηζηε.  

    

Λ Ιίθνο Βπαγφξνπ (Θ.Ζ.15), ήηαλ μεθάζαξν φηη είρε ζθνπφ λα δψζεη 

καξηπξία βνεζεηηθή γηα ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο έλαληη νπνηνπδήπνηε 

θφζηνπο θαη ρσξίο ε δηάζεζε ηνπ λα έρεη νηηδήπνηε ην νκνεηδέο κε ηελ 

αιήζεηα θαη ηελ πξνηξνπή ηνπ θ. Ζππξηαλνχ θαηά ηελ αληεμέηαζε, ακέζσο 

πξηλ ν κάξηπο δηαηππψζεη θάπνηεο επηθξίζεηο ελαληίνλ ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – κε ηηο νπνίεο αζρνινχκαζηε πην θάησ – φηη 

«…έρνπκε όινη καο θαζήθνλ λα βνεζήζνπκε ηε δηθαηνζύλε …». Μξνζπάζεηα ηνπ ήηαλ 
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λα ππνζηεξίμεη ηνλ θνπκπάξν ηνπ, Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη λα πιήμεη έσια ην 

ραξαθηήξα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ξην ηέινο ηεο 

αληεμέηαζεο απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ θαη ρσξίο θαλ λα θιεζεί λα δηεπθξηλίζεη 

απηά ζηα νπνία είρε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο (κε ηελ αξρηθή εξψηεζε λα 

αθνξά ζηε δηαηχπσζε θξίζεο απφ κέξνπο ηνπ κάξηπξα γηα ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο πειάηε ζην γξαθείν πψιεζεο απηνθηλήησλ 

πνπ δηαηεξνχζε), πξνέβε, ρσξίο θακηά αλαζηνιή, ζε πξνζβιεηηθά θαη 

ππνηηκεηηθά ζρφιηα γηα ην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαίνπ, ρσξίο ηνχηα λα 

αθνξνχλ ζε εθείλα πνπ ηνπ δεηήζεθαλ θαηά ηελ εξψηεζε θαη δίρσο θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν, ιέγνληαο φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) «… είλαη 

έλαο αλαμηόπηζηνο άλζξσπνο, έλαο ςεύηεο, έλα παιηόπαηδν…». Ώθνινχζσο θαη ελψ ν 

θ. Ζππξηαλνχ δήισλε φηη δελ είρε θακηά άιιε εξψηεζε λα ηνπ ππνβάιεη, ν 

κάξηπο ζεψξεζε επηβεβιεκέλν λα δηθαηνινγήζεη απηά πνπ είρε απνδψζεη 

ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη πξνο ηνχην, έδσζε ιεπηνκέξεηεο 

πεξηζηαηηθνχ πνπ δηαδξακαηίζηεθε ηελ πξψηε θνξά πνπ ηνλ είρε γλσξίζεη 

ζε θάπνηα ςεζηαξηά. Βθεί ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ 

απεθάιπςε φηη θάπνηα θνπέια πνπ είρε εηζέιζεη ζηε ςεζηαξηά ήηαλ 

θηιελάδα ηνπ. Έηπρε, καο είπε, ε θνπέια απηή λα είλαη ζχδπγνο θίινπ θαη 

ζπλεξγάηε ηνπ γη΄ απηφ θαη θάιεζε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα 

ηεθκεξηψζεη απηά πνπ είρε δειψζεη. Θαο είπε δηάθνξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη πεξί θάπνηνπ ηειεθσλήκαηνο πνπ δέρζεθε απφ ηνλ ζχδπγν ηεο θνπέιαο 

ηελ επνκέλε ην πξσί γηα λα δεηήζεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ηεο 

πξνεγνχκελεο κέξαο (ην πψο ην έκαζε ν ζχδπγνο, παξέκεηλε άγλσζην), 

πεξηγξάθνληαο καο ηελ απαξέζθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ γηα φια φζα ηνπ 

ιέρζεθαλ φηη ζπλέβεζαλ. Ονχην ήηαλ ην πεξηζηαηηθφ πνπ νδήγεζε ηνλ 

κάξηπξα λα ζρεκαηίζεη ηε δπζκελή εηθφλα πνπ παξνπζίαζε γηα ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Λη αλαθνξέο ηνπ καο θάλεθαλ ηδηαίηεξα χπνπηεο 

θαη πξνζρεκαηηθέο, αλ φρη θαη θαληαζηηθέο, πέξαλ ηνπ φηη ήζαλ θαη 

πεξηινπζκέλεο απφ έληνλε αληηπάζεηα πξνο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). Αε ζηεθφκαζηε σζηφζν κφλν ζηελ απνθνκηζζείζα εληχπσζε. 

Ζαηά ηελ επαλεμέηαζε, ν κάξηπο παξαδέρζεθε (ζηα πνιιά), φηη δελ 
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κπνξνχζε λα γλσξίδεη αλ απηά ζηα νπνία αλαθέξζεθε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε ζρέζε κε ηελ θνπέια ήζαλ αιεζή, αθήλνληαο 

λα αησξείηαη ην πψο θαη γηαηί ηνλ είρε ραξαθηεξίζεη σο αλαμηφπηζην 

άλζξσπν θαη ςεχηε, επηβεβαηψλνληαο κε ηελ απάληεζε αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

(πάιη) πνπ ηελ εμέθξαζε, ην κέλνο ηνπ (θαη κεηξνχκε ηα ιφγηα καο), 

ελαληίνλ ηνπ. Αελ είλαη φκσο κφλν απηά. Λ κάξηπο έδεημε ηηο αξλεηηθέο ηνπ 

δηαζέζεηο πξνο ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή απφ πνιχ λσξίο θαηά ηελ θπξίσο 

εμέηαζε (θαη ελίνηε κε επηζεηηθφηεηα πξνο ην πξφζσπν ηεο θ. Ζιεφπα), 

φηαλ θαηά θφξνλ πξνζπαζνχζε λα ππνβηβάζεη ηελ φπνηα ζεκαζία είρε ή ζα 

κπνξνχζε λα έρεη γηα ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, ε αλαθνξά ηνπ ζηε γξαπηή 

θαηάζεζε – Έγγξαθν Κ (πνπ έδσζε ζηελ Ώζηπλνκία ζηηο 15.1.10), φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, καδί κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ιίγεο κέξεο 

πξηλ ηα Ρξηζηνχγελλα 2009, έξρνληαλ ζην γξαθείν ηνπ κε ηηο καχξεο ηνπο 

κνηνζηθιέηεο γηα λα πηνχλ θαθέ ή γηα λα ηνλ ραηξεηήζνπλ θαη λα θχγνπλ, 

δίρσο φκσο λα γλσξίδεη ηη είλαη πνπ έθαλαλ ζηελ πεξηνρή. Θε ηελ πξψηε 

επθαηξία, δηεπθξίληδε ρσξίο λα εξσηεζεί (ή λα έρεη αλαθέξεη πνηέ ζηελ 

γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν Κ), φηη ηα δχν απηά άηνκα έξρνληαλ θαη 

άιιεο κέξεο ζην γξαθείν ηνπ θαη πξηλ ηα Ρξηζηνχγελλα 2009 «… θαη ην 

θαινθαίξη θαη πξηλ», κε ζαθή ζθνπφ, θξίλνπκε, λα απνδπλακψζεη ηε θαλεξή 

θαη ζηνηρεηψδε ζε φινπο ηνπο δηθεγφξνπο ζέζε ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο 

φηη ε παξνπζία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ γξαθείσλ ηνπ κάξηπξα θαηά ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο, ίζσο θαη λα ζπλδεφηαλ κε ηηο παξαθνινπζήζεηο 

πνπ δηελεξγνχζαλ ζε ζρέζε κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή – θαη ζηηο νπνίεο ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε πεη φηη πξνέβαηλε κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, ηηο κέξεο εθείλεο – δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ γξαθείν 

βξίζθεηαη εληφο ηεο κείδνλνο πεξηνρήο ηνπ ΞΕΓΘΏ.  

  

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ιίθνπ Βπαγφξνπ (Θ.Ζ.15), σο 

αλαμηφπηζηε.  
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Μξνρσξνχκε ζηελ εμαηνκηθεπκέλε αμηνιφγεζε θάπνησλ εθ ησλ 

αμηφπηζησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξαγκάηεπζεο, 

είηε δηφηη απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ππφζεζε είηε επεηδή νη 

δηθεγφξνη ήγεηξαλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε καξηπξία ηνπο. 

 

Θα αξρίζνπκε κε ηε καξηπξία ηνπ θαζνξηζηηθφηεξνπ ησλ καξηχξσλ 

θαηεγνξίαο, Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη αθνινχζσο ζα 

ελαζρνιεζνχκε, θαηά ζεηξά, κε ηνπο επίζεο πνιχ ζεκαληηθνχο κάξηπξεο, 

Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη Γηψηα 

Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), νη νπνίνη απνηέιεζαλ θαίξην ζηφρν ησλ δηθεγφξσλ 

Ππεξάζπηζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.  

 

Αελ ρξεηάδεηαη λα ηνλίζνπκε φηη θαζφινπ δελ ππνβηβάδνπκε ηελ αμία 

ηεο καξηπξίαο ησλ ππνινίπσλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο θαη ηδίσο εθείλσλ πνπ 

ζπλέζεζαλ ηελ νθηακειή αλαθξηηηθή νκάδα πνπ ζπζηάζεθε γηα δηεξεχλεζε 

ηεο δνινθνλίαο, δειαδή ηνπ επηθεθαιήο Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) θαη ησλ 

Ιεφθπηνπ Ξηάεινπ (Θ.Ζ.32), Ραξάιακπνπ Ραξαιάκπνπο (Θ.Ζ.45), 

Ειαξίσλα Ώζηξαίνπ (Θ.Ζ.50), Γεψξγηνπ Γεσξγηάδε (Θ.Ζ.62), Θάξηνπ 

Μαπαεπξηβηάδε (Θ.Ζ.79), Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84) θαη Αεκήηξε 

Ρξίζηνπ (Θ.Ζ.60).  

 

Ζάζε άιιν. 

 

Ώπηφ ζα δηαθαλεί εμάιινπ θαη ζηελ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο καξηπξίαο, ε νπνία, δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί εθ ησλ 

πξαγκάησλ θαη θαηαηεηκεκέλα, κφλν ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθηεξψλνληαη 

εηδηθά ζηνπο πξναλαθεξζέληεο (ή άιινπο κάξηπξεο), αιιά αλαδηπιψλεηαη 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο απφθαζεο αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ 

αηηηνινγηθνχ πνπ αλαπηχζζεηαη. 
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 Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απαληνχζε κε ππνδεηγκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ιεπηνκέξεηα, επί θάζε πηπρήο πνπ εξσηάην, κε ηξφπν πνπ 

ζαθψο έδεηρλε άηνκν ην νπνίν έιεγε ηελ αιήζεηα. Μαξέκεηλε θπξηνιεθηηθψο 

αθξάδαληνο θαηά ηε καξαζψληα, πνιχ πηεζηηθή θαη εμαληιεηηθή αληεμέηαζε 

ηνπ. Ήηαλ αθνπιηζηηθά γλήζηνο, γιαθπξφηαηνο θαη παξαζηαηηθφο ζηηο 

πεξηγξαθέο ηνπ, ζηηο νπνίεο πξνέβαηλε κε έλα απιφ θαη αλεπηηήδεπην 

ηξφπν, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ηδηνηππία ζηελ πξνθνξηθή 

έθθξαζε θαη ε ζπρλή ρξήζε ηεο θππξηαθήο δηαιέθηνπ. Ήηαλ εκθαλέο φηη 

αληηιακβαλφηαλ θαη θαηαλννχζε θάπνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ρσξίο ηδηαίηεξε 

αληίιεςε πεξί ηεο κεηαθνξηθήο ηνπο έλλνηαο. Ώλαθέξζεθε ζε γεγνλφηα θαη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ κφλν θάπνηνο πνπ πξαγκαηηθά ηα βίσζε ζα κπνξνχζε λα 

ηα εμηζηνξήζεη, απνθιείνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θάζε πηζαλφηεηα ηνχηα λα 

απνηεινχλ απνθχεκα θαληαζίαο ή φπσο πιεηζηάθηο θαη κε θάζε επθαηξία 

ηνπ ππνβαιιφηαλ, πξντφλ ζχκπξαμεο ή ππαγφξεπζεο άιινηε απφ ηνπο 

αλαθξηηέο θαη άιινηε απφ ηνπο πξνζδηνξηδφκελνπο σο πξαγκαηηθνχο 

εζηθνχο απηνπξγνχο, φπνηνη θαη λα ήζαλ απηνί. Δ καξηπξία ηνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ επίζεο απφ απζνξκεηηζκφ θαη εηνηκνινγία. Γηα παξάδεηγκα 

(θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιά ηέηνηα, δηάζπαξηα ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε 

ηεο καξηπξίαο ηνπ), θαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ, ππελζχκηζε 

φηη ε ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ πξάμε ησλ 300 ζθαιψλ ζην Θελενχ 

έγηλε θαηά ηε ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη φρη ζην 

νηθνγελεηαθφ θέληξν Οακαζηάλα, πνπ αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα Ζξαζνπνχιε 

(«ην Οακαζηάλα»), φπσο άθεζε λα λνεζεί ν δηθεγφξνο. Ήηαλ θαη ηνχηε κηα 

ιεπηνκέξεηα πνπ εχθνια ζα κπνξνχζε λα μεράζεη έλαο ζηεκέλνο θαη 

ςεχηεο κάξηπο φπσο εηζεγήζεθε ε Ππεξάζπηζε φηη είλαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ώπαληψληαο ακέζσο ζην εχινγν νκνινγνπκέλσο 

εξψηεκα ηνπ θ. Γεσξγίνπ πψο θαη θεχγνληαο απφ ην δηακέξηζκα ηνπ γηα λα 

θαηέβεη θάησ ζηελ απνζήθε γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ελψ 

αλαρσξνχζαλ γηα ηε δνινθνλία, μέραζε λα πάξεη καδί ηνπ ην θξάλνο πνπ 

ζα θνξνχζε θαη πήξε κφλν εθείλν πνπ δαλείζηεθε απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ 

(Θ.Ζ.37), απαληψληαο αθνπιηζηηθά, είπε φηη ελήξγεζε απηνκαηνπνηεκέλα 
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θαη απφ ζπλήζεηα λα έρεη ζην ρέξη θαηά ηελ αλαρψξεζε κφλν έλα θξάλνο 

θαη φρη δχν πνπ νπδέπνηε ρξεηαδφηαλ. Μαξνκνίσο ηνπνζεηήζεθε θαη θαηά 

ηελ πεξηγξαθή ηεο άθημεο ηνπ ζην δηακέξηζκα ηνπ κεηά πνπ πήξε ην 

θξάλνο απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη ην θνληθφ φπιν απφ ην 

ρσξάθη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ιέγνληαο φηη κπήθε ζην δηακέξηζκα 

βάδνληαο ζην θεθάιη ην δαλεηθφ θξάλνο δηφηη είρε κέζα ζην κπνπθάλ πνπ 

θνξνχζε ην θνληφθαλλν ην νπνίν έπξεπε λα θξαηά θαη λα ζηεξίδεη έρνληαο 

ηα δχν ρέξηα ζηηο ηζέπεο. Ώμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε 

ζρέζε κε ππνβνιή ηνπ θ. Μηθή φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ είρε δεηήζεη 

λα κεηαθέξεη ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε θαη 

φρη λα πάεη ζην Αάιη λα ηελ πάξεη απφ ηνλ Μέηξν Ζθεξηίθθε πνπ ηελ 

θαηείρε πξνζσξηλψο, κε ηνλ κάξηπξα λα δηεξσηάηαη γηα πνην ιφγν 

ρξεηαδφηαλ λα κεηέβαηλε ν ίδηνο ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε γηα θάηη ηέηνην ηε 

ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ηε κεηέθεξε εθεί ν θάηνρνο ηεο Μέηξνο 

Ζθεξηίθθεο απεπζείαο απφ ην Αάιη. Ον ίδην ζηαζεξφο θαη ζαθήο ήηαλ θαη ζε 

ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ εμψζη απφ ηε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116, παξφιε ηελ θάπνηα ζχγρπζε πνπ (δηθαηνινγεκέλα ή 

αδηθαηνιφγεηα δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία), ραξαθηήξηδε ηνπο δηθεγφξνπο 

θαηά ηελ αληεμέηαζε επί ηνπ ζεκείνπ, σο πξνο ην αλ, δειαδή, ν κάξηπο 

ρξεζηκνπνίεζε πξνο ηνχην θιεηδί (βηδνιφγν) ή κφλν ηα δάθηπια. Έγηλε 

εθηελήο ιφγνο θαηά ηηο αγνξεχζεηο γηα ην γεγνλφο φηη ν κάξηπο είπε ζηελ 

πξνθνξηθή ηνπ καξηπξία πνιιά πνπ δελ είρε αλαθέξεη ζηε γξαπηή ηνπ 

νκνινγία θαη ρσξίο λα δψζεη αληίζηνηρεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζέζεηο. 

Βθθξάδνληαο ηελ θνηλή ινγηθή ησλ πξαγκάησλ, είπε φηη επέιεμε λα 

αλαθέξεη ζηε γξαπηή ηνπ νκνινγία εθείλα πνπ ζεψξεζε σο ηα 

νπζησδέζηεξα. Ήμεξε φηη ππήξραλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα πεη, φκσο (φπσο παξαζηαηηθά θαη κεηαθνξηθά αλέθεξε ελψπηνλ καο 

θξίλνληαο ηα πξάγκαηα εθ ησλ πζηέξσλ), αλ έγξαθε ζηε γξαπηή ηνπ 

νκνινγία φια φζα γλψξηδε θαη βίσζε, ε έθηαζε ηεο ζα κπνξνχζε λα θηάζεη 

θαη ηηο 500 ζειίδεο. Ώλέθεξε: « … Βίπα ηεο Ώζηπλνκίαο όηη, είπα ηνπο πνύ είλαη ε 

κνηόξα. Βπηάζαλ ηε κνηόξα, όηη ν Γξεγόξεο έθπγε, πήγε ζην εμσηεξηθό ηδηαί πνιιά 
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πξάγκαηα. Μνιιά πξάγκαηα είπα ηεο Ώζηπλνκίαο. ,ηη είπα ζηελ θαηάζεζε κνπ ηδηαί 

ηδηείλε ηε κέξα πνπ έδσζα ηελ θαηάζεζε κνπ, θύξηε Μηθή, κόιηο ζε έπηαζα ηειέθσλν 

εγέκσζε θαλάιηα ηδηακέ πόμσ, ήξηαλ νη ζπγγελείο κνπ, εθώλαδαλ λα κπνπλ κέζα, λα 

θάκνπλ. Βγώ δελ είρα λνπ λα γξάςσ 500 ζειίδεο θαηάζεζε … Βκπνξνύζα λα πεξηγξάςσ 

ηδηαί ην Γξεγόξε πνπ κνπ ειαινύζε ηεο επόκελεο κέξεο ήληαισο ηνλ έπαημε ηνλ άλζξσπν, 

ηη έθακε ν άλζξσπνο, ζα κπνξνύζα λα ηα πεξηγξάςσ ηδηαί ηνύηα ηα πξάγκαηα ζηελ 

θαηάζεζε κνπ.» Βίπε φκσο θαη θάηη άιιν, πνπ επίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ινγηθή θαη εηιηθξίλεηα, ήηνη φηη δελ ππνιφγηδε φηη ζα ζπιιακβαλφηαλ γηα λα 

κεξηκλνχζε λα ζπκάηαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πεξί ησλ νπνίσλ εξσηάην («Β 

ιαιώ ζνπ, εγώ ελ ηδηαί ήμεξα όηη ελ λα κε πηάζνπλ ηδηαί πξέπεη λα ζπκνύκαη ηνύηα ηα 

πξάγκαηα νύιια»). Μξαγκαηεπζήθακε φισλ ησλ παξαδεηγκάησλ ζηα νπνία 

εληξχθεζαλ νη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο, δίρσο λα εληνπίζνπκε θάηη πνπ λα 

παξαπέκπεη ζε ςεχδε ή αιιφηξηα θίλεηξα απφ κέξνπο ηνπ κάξηπξα ή πνπ, 

παξεκπηπηφλησο, λα αθίζηαληαη ηεο απνδεθηήο αζηπλνκηθήο πξαθηηθήο θαη 

πξαγκαηηθνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή θαη ηαρεία δηαιεχθαλζε ηνπ 

εγθιήκαηνο – κε ζεβαζκφ πάληνηε ζηα δηθαηψκαηα ππφπησλ θαη 

θαηεγνξνπκέλσλ. Ον αλ ε Ώζηπλνκία ζα έπξεπε ή δε ζα έπξεπε λα 

ζεκείσλε ζε εκεξνιφγηα ελεξγείαο ή λα ιάκβαλε ζπκπιεξσκαηηθέο 

θαηαζέζεηο απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θάζε θνξά πνπ έιεγε 

θάηη πξνο ηνπο αλαθξηηέο ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε – θαη ηνχην ηζρχεη γηα 

φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο καξηχξσλ πνπ αθνχζακε εδψ - κφλν 

ζεσξεηηθή αμία ζα κπνξνχζε λα έρεη. Ον ίδην θαη ην αλ φθεηιαλ λα 

ιάκβαλαλ θαηάζεζε απφ φζνπο έδσζαλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε 

ηε δνινθνλία. Αελ ζα πξφζζεηε ην δηάβεκα ζηελ αμηνπηζηία ησλ 

αλαθξηηηθψλ ρεηξηζκψλ ή ησλ επεξεαδφκελσλ καξηχξσλ. Όζηεξα, δελ 

παξαβιέπνπκε – θαη ην εληάζζνπκε ηνχην ζε γεληθφηεξν πιαίζην - φηη ε 

αμηνπηζηία ησλ αλαθξηηψλ αιιά θαη θάπνησλ εθ ησλ καξηχξσλ πνπ έδσζαλ 

θαηάζεζε πξνο ηελ Ώζηπλνκία, ακθηζβεηήζεθε πνιχ έληνλα (θαη) κε 

αλαθνξά ζηα αθνξνχληα εκεξνιφγηα ελεξγείαο θαη θαηαζέζεηο ηνπο. Ον 

έλα ινηπφλ δελ απνθιείεη ην άιιν. Ον βέβαην είλαη φηη ελέξγεηεο εθ κέξνπο 

ηεο Ώζηπλνκίαο πνπ, θαηά ηελ Ππεξάζπηζε, ζα έπξεπε λα γηλφληνπζαλ, δελ 

ζα κπνξνχζαλ παξά λα θαηαηαρζνχλ σο απιψο ηππηθέο θαη ζίγνπξα 
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καθξάλ απφ θξίζηκεο θαη θαηαιπηηθέο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα – κηα 

θαη κηινχκε γηα απηφλ ηψξα - φπσο ζπλαθψο εηζεγήζεθαλ νη ζπλήγνξνη. 

Αελ είλαη ηπραίν πνπ ε ζνθία ηεο λνκνινγίαο καο – φπσο ε Ζνξέιιεο v 

Αεκνθξαηίαο (2000) 2 ΏΏΑ 12, 38 – πξνβιέπεη φηη νη ππνζέζεηο ζα πξέπεη 

λα θξίλνληαη επί ηεο καξηπξίαο θαη φρη επί ηεο νξζφηεηαο ησλ αλαθξηηηθψλ 

ρεηξηζκψλ, λννπκέλνπ αζθαιψο φηη ηνχηνη δελ επεξεάδνπλ νπζηψδε 

δηθαηψκαηα θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο καξηπξίαο. Θηα ηνπνζέηεζε ηνπ θ. 

ΐξαρίκε ζην ζηάδην ηεο αγφξεπζεο πνπ καο πξνθάιεζε έθπιεμε ζε 

δηάθνξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα, ήηαλ φηη ην 

θίλεηξν ηνπ - καδί κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) - γηα λα πνπλ ςέκαηα 

ζηελ Ώζηπλνκία, ήηαλ λα κεηαηξαπνχλ απφ δνινθφλνη ζε κάξηπξεο 

θαηεγνξίαο θνξηψλνληαο ην θνληθφ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, θάηη πνπ 

πέηπραλ κε ην λα κεζνδεπζεί ε παξνρή αζπιίαο πξνο ηνλ ίδην ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη λα εμαπαηήζνπλ ηελ Ώζηπλνκία ζην φηη ν 

Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ήηαλ ην πξφζσπν πνπ κεηέθεξε ηνπο 

δνινθφλνπο απφ ηελ Μεξηζηεξψλα ζηε Ηεπθσζία ην βξάδπ κεηά ην θφλν 

κε ην απηνθίλεην ηνπ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα «… ν αλύπνπηνο νδεγόο ήηαλ ν 

Γξεγόξεο», δειαδή, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4. Δ ζέζε απηή, ζπγθξνχεηαη φρη 

κφλν κε απηά πνπ ππέβαιε ν δηθεγφξνο ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), 

θαηά ηελ αληεμέηαζε (φηη ήηαλ ν νδεγφο ηνπ απηνθίλεηνπ, κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα είλαη ζπλνδεγφο θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα 

είλαη επηβάηεο ζηα πηζηλά θαζίζκαηα), αιιά θαη κε ηε καξηπξία ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε, φηη κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θάζηζε ζηα πίζσ θαζίζκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, κε 

νδεγφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη ζπλνδεγφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Αήισζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4: «Ώ. … ηδηαί είπε κνπ ν 

Φάλνο «άηε θάηζε πίζσ λα θύνπκε». Έθαηζα εγώ πίζσ νδεγόο ν Μξνεζηόο, ζπλνδεγόο ν 

Φάλνο ηδηαί επήακε ζην ζπίηη ηνπ Φάλνπ, ζηελ Ώλζνύπνιε». Αηεξσηφκαζηε αθφκε 

πψο ζπλάδεη ε ζπδεηνχκελε ζέζε πεξί μεγειάζκαηνο ηεο Ώζηπλνκίαο απφ 

ηνπο Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), κε κηα 

άιιε ηνπνζέηεζε ηνπ δηθεγφξνπ φηη γιύησζαλ θαη νη δχν ιφγσ 
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αληθαλφηεηαο, απξνζπκίαο θαη πιεκκεινχο δηεξεχλεζεο ησλ ηζρπξηζκψλ 

ησλ δξαζηψλ απφ ηελ Ώζηπλνκία, ηε ζηηγκή πνπ, ππνηίζεηαη, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ρξεζηκνπνηήζεθε, θαηά ηελ εηζήγεζε ηνπ 

δηθεγφξνπ, αιινηξίσο απφ ηελ Ώζηπλνκία σο ςεπδνκάξηπξαο ελαληίνλ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ ή πξνζέηη θαη κε κηα πεξαηηέξσ αληηθαηηθή ζα ιέγακε 

εθδνρή ηνπ ίδηνπ ζπλεγφξνπ, φηη ν καθξχο ρξφλνο θξάηεζεο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ έδσζε ηνλ θαηξφ λα θαηαζθεπάζεη ηε γξαπηή 

ηνπ νκνινγία, θάηη σζηφζν πνπ, θαηά ηελ άπνςε καο, δε ζα ρξεηαδφηαλ λα 

πξάμεη αλ φλησο ε νκνινγία ηνπ απνηεινχζε κέξνο ηεο επξχηεξεο 

αλαθξηηηθήο ζθεπσξίαο. Θε ηελ επθαηξία ησλ ζπιινγηζκψλ καο απηψλ (θαη 

ησλ αηηηψλ πνπ ηνπο θέληξηζαλ), ζεκεηψλνπκε, κε θάζε ζεβαζκφ, φηη πνιχ 

ζπρλά - θαη απηά κε ηα νπνία ελαζρνιεζήθακε κέρξη ζηηγκήο δελ 

απνηεινχλ παξά ςήγκαηα ηεο πξαθηηθήο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε - νη 

δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο δήισλαλ απφ ηε κηα, φηη νη ππεξαζπίζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπο ζα ήζαλ μερσξηζηέο απφ εθείλεο ησλ ππνινίπσλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ (γεγνλφο βεβαίσο απνιχησο ζεκηηφ) θαη απφ ηελ άιιε 

(κε επίθαζε ηηο θαηεγνξίεο ζπλσκνζίαο), ζεσξνχζαλ θαζήθνλ ηνπο λα 

αληεμεηάδνπλ πιείζηνπο κάξηπξεο, αθφκε θαη εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε 

καξηπξία δελ αθνξνχζε απζηεξψο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Αελ επηζπκνχκε λα 

ππεηζέιζνπκε ζην θαηά πφζνλ νξζψο ή ιαλζαζκέλσο, απφ απφςεσο 

δηθνλνκίαο ή θαη νπζηαζηηθνχ απνδεηθηηθνχ δηθαίνπ, είλαη πνπ έπξαηηαλ. 

Αελ ελδηαθέξεη ηψξα. Βθείλν πνπ απαζρνιεί, ηδσκέλσλ ησλ πξαγκάησλ 

απφ κηα επξχηεξε ζθνπηά, είλαη φηη απνηέιεζκα ηεο αληηκεηψπηζεο απηήο - 

θαη ηελ νπνία δε ςέγνπκε αζθαιψο απφ απφςεσο ελάζθεζεο δηθαησκάησλ 

- ήηαλ λα ππνβάιινληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηνπνζεηήζεηο 

αζχκθσλεο κεηαμχ ηνπο (αθφκε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ππεξάζπηζεο), 

ρσξίο έλζηαζε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλεγφξνπο, νη νπνίεο, πνιιέο θνξέο, 

επεξέαδαλ θαη αληηηάζζνληαλ άιισλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ απφ εθείλεο πνπ 

είραλ πξνσζήζεη ή πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα πξνσζνχλ. Ξε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, νη δηθεγφξνη επέιεγαλ λα κελ αληεμεηάδνπλ κάξηπξεο - 

πηνζεηψληαο εθ πξννηκίνπ ηελ αληεμέηαζε πνπ ζα δηελεξγνχζε ν επφκελνο 
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δηθεγφξνο ή ηελ πξνεγεζείζα αληεμέηαζε άιινπ δηθεγφξνπ - κε 

επαθφινπζν θαη ηνχην λα νδεγεί ζε έλα ζπκθπξκφ αιιειναλαηξέζεσλ θαη 

δπζαξκνλίαο εθδνρψλ, ηέηνηαο έθηαζεο θακηά θνξά πνπ νδεγνχζε (φπσο 

θηφιαο είδακε) θαη ζε πξφηαμε ζέζεσλ θαηά ηηο αγνξεχζεηο παληειψο 

αληίζεησλ κε εθείλεο πνπ ππνβάιινληαλ θαηά ηελ εμέηαζε θαη αληεμέηαζε 

ησλ καξηχξσλ απφ ηνπο ίδηνπο δηθεγφξνπο. Βπαλεξρφκαζηε ζηα ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ονπ ππεβιήζε απφ ηνλ θ. 

ΐξαρίκε φηη ήηαλ εθείλνο πνπ απεθάιπςε ηε δνινθνλία ζηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), θαίηνη θαηά κηα άιιε εθδνρή ηνπ ζπλεγφξνπ (φπσο θαη 

θάπνησλ εθ ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο), ν ηειεπηαίνο είλαη πνπ ήηαλ ν 

νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο θαη ζπλεπψο – ιέκε – ζα έπξεπε λα γλψξηδε γηα 

ηε δνινθνλία αθνχ έιαβε κέξνο ζε απηήλ. Έηζη, ην πξνθχπηνλ (θαη εθ 

ινγηθήο αλαπάληεην), εξψηεκα απφ ηελ ππνβιεζείζα ζέζε, αθνξά ζην 

ιφγν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απνθαιχπηεηαη έγθιεκα ζε θάπνηνλ 

πνπ ήηαλ ζπκκέηνρνο ζηε δηάπξαμε ηνπ καδί κε ηνλ πιεξνθνξεηή, ηδίσο αλ 

(ζχκθσλα θαη κε κηα άιιε ππνβνιή ηνπ θ. ΐξαρίκε, θαηά ηελ αληεμέηαζε 

ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37)), απηφο βξηζθφηαλ ζηε ζθελή ηνπ 

εγθιήκαηνο φηαλ ν δνινθφλνο «… ηξάβεμε ηελ ζθαλδάιε …». Ονχην ην 

ηειεπηαίν, γελλά θαη άιια εξσηήκαηα. Σο πξνο ην θαηά πφζνλ, γηα 

παξάδεηγκα, ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ελλνείην απφ ηνλ δηθεγφξν σο ν 

δνινθφλνο (θαη φρη σο ν νδεγφο) ή σο ν νδεγφο πνπ πεξίκελε παξαπιήζηα 

ζε ζεκείν ηεο νδνχ Ώγίαο Βιέλεο (ή αιινχ) θαη φρη ζην ρσξάθη ηεο νδνχ 

ΐαζίιε Θηραειίδε ή εάλ (θαηά αθφκα κηα άιιε πξνζέγγηζε ηνπ δηθεγφξνπ), 

ήηαλ ν δεχηεξνο ππξνβνιεηήο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ή ηειηθψο, γηα πνην 

ιφγν ζα έπξεπε – θαη ηνχην εθαξκφδεηαη κε φκνηα ινγηθή θαη γηα ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – λα κεηέβαηλε ζηε ζθελή κε άιινλ θαη φρη κφλνο 

αθνχ κπνξνχζε θαη λα εθηειέζεη ην ζχκα θαη λα νδεγήζεη ηε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116, γηα λα δηαθχγεη. Λ θ. ΐξαρίκεο ππέβαιε ζηνλ κάξηπξα φηη 

ιφγσ ηνπ θφβνπ πνπ αησξείην φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζα απεθάιππηε ηα 

φζα γλψξηδε γηα ην θφλν, κεξίκλεζαλ λα ηνλ δηψμνπλ απφ ηελ Ζχπξν. Ηίγν 

αξγφηεξα, ε ζέζε ηνπ κεηαιιάρζεθε ζην φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 «… 
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εζεθώζηεθε θαη έθπγε γηαηί ήηαλ λα ηνλ παίμεηε», ζέζε πνπ αληηηίζεηαη κε ηελ 

πξνεγνχκελε αθνχ απνδίδεη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, εζεινχζηα ελέξγεηα 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ απφ πξφζσπα πνπ λφκηδε φηη ήζειαλ 

λα ηνλ ζθνηψζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε εθδνρή, πνπ εμππαθνχεη 

επηβνιή αλαρψξεζεο απφ ηελ Ζχπξν γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο θαη πξνο 

θνηλφ φθεινο ησλ ζπλεξγψλ. Θε άκεζν αληίθηππν ηεο αληηθαηηθήο απηήο 

ηνπνζέηεζεο, ζηελ αληίζηνηρε ππνβνιή πεξί αλαμηνπηζηίαο ηνπ κάξηπξα. 

Θεσξνχκε αμηνπξφζεθην ην αλεξκάηηζην ησλ ππφ ζπδήηεζε εθδνρψλ (φπσο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε), γηα απηφ είλαη πνπ 

θξίλνπκε ζθφπηκν λα ηηο αλαπαξαγάγνπκε απηνχζηεο, παξαζέηνληαο 

ζρεηηθή πεξηθνπή απφ ηα πξαθηηθά απφ ηα νπνία κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

δηαπηζηψζεη θαλείο θαη ην ζπηξηφδν ησλ απαληήζεσλ ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ην ραξαθηεξηζηηθψο εηιηθξηλέο θαη δσληαλφ 

απιντθφ ηνπ χθνο:  

 

«E. Βίζαη ν δνινθόλνο θύξηε.  

A. Έηνλ δνινθόλν. (Αείρλεη ηνλ ηέηαξην θαηεγνξνύκελν).  

E. "Οηο επόκελεο κέξεο επεηδή αληηιεθζήθακε όηη ε Ώζηπλνκία καο ππνςηάδεηαη, 

απ΄όηη μέξσ ν Ώληξέαο Ζαζάπεο έδσζε 2500 επξώ ζηνλ Γξεγόξε γηα λα 

θύγεη από ηελ Ζύπξν γηαηί θνβνύκαζηε όηη ζα κηινύζε";. 

A. Ιαη. 

E. Βίζηε λα πάεη λα πεη "είκαη ν θνληάο"; 

A. Ώθνύ εθξαηνύζε ηελ θθειιέ ηνπ, μέξσ εγώ αλ επάζαηλε ηίπνηε...αθνύ ηνπ 

Ζσζηή εζπνπξηνιόηζελ ηνπ ηα ζην απηνθίλεην. Βγώ είπα ηνπ "εξέκεζε ξε" 

θαη ιαιεί κνπ "ελ θόλν πνπ έθακα". Νώηα ηνλ θύξηε. Έιεηπε ηόζνπο κήλεο 

γηαηί δελ ήξηε λα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ; Ια ηα ιαιείο πιαζκάησλ πνπ δελ 

μέξνπλ ηνύληα πξάκαηα.  

E. Βζύ πνπ ηα έδεζεο... Βγώ μέξσ ηα θαιύηεξα πνπ εζέλα.  

A. Βγώ έδεζα ηα.  

E. Ζαη ζνπ ιέσ θύξηε Φάλν όηη εζύ ηα ζπνύξηεζεο.  

A. Μνηνπ;  

E. Ονπ Μξνεζηνύ.  

A. Βγώ ηνπ Μξνεζηνύ; Ώθνύ ιαιείηε ήηαλ ν Μξνεζηόο. Θα κε πειιάλεηε θύξηε; 

E. Θάιηζηα θύξηε, ζα ζε πειιάλσ. Ζαη μέξεηο γηαηί ζα ζε πειιάλσ; Αηόηη θύξηε 

εζύ ιεο ζηελ θαηάζεζε ζνπ εδώ ζην Αηθαζηήξην όηη εγύξηζεο πίζσ θαη είπεο 

ηνπ Γξεγόξε "ήληα πνπ θνβάζαη ξε; Θα πηάκε πνιιά ξηάιηα".  

A. Ώθνύ εκάζηεηνπλ έηζη..."Δξέκεζε ξε" ιαιώ ηνπ. Λ Ζσζηήο δελ είπε ιέμε ζην 

απηνθίλεην. Ονύληα πξάκαηα έδεζα ηα θύξηε ΐξαρίκε.  

E. Ξην απηνθίλεην δελ ιέρζεθε ηίπνηε.  

A. Μνιιά ιέρζεθαλ.  

E. Ζαη εθνβάζνπλ όηη ζα ηα ζπνπξηήζεη ν Γξεγόξεο γη΄απηό ηνλ εδηώμαηε.  

A. Ώθνύ ηα ζπνύξηεζα ηνπ Μξνεζηνύ είπεο....  

E. Ζαλέλαο δελ ηα ζπνύξηεζε. Βθνβάζνπλ άκπα θαη ζπνπξηήζεη ηα ν Γξεγόξεο 

θαη επέςεηε ην θνπειινύη ζηε Θνιδαβία θαη ώζπνπ λα θηάζεη ζηε Θνιδαβία 

έκαζε πώο ήηαλ θαη ν δνινθόλνο. 
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A. Ώθνύ ήηαλ.  

E. Ζαη ήηαλ λα έξηεη πίζσ;  

A. Γηαηί λα κελ έξζεη λα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ;  

E. Ζαη o δνινθόλνο ν έλαο ήηαλ ηδηακέ πνπ είζαη εζύ θαη εθάζεηνπλ. 

A. Μνηνο;  

E. Μνηνο ήηαλ ζηε κνηόξα καδί ζνπ;  

A. Λ δνινθόλνο ηνπ Άληε Ραηδηεθσζηή είλαη ν Γξεγόξεο. Βγώ ηνλ πήξα κε ηε 

κνηόξα.  

E. Λ Γξεγόξεο έκαζε όηη ήηαλ δνινθόλνο όηαλ ––  

A. Γηαηί δελ ήξζε πίζσ;  

E. Αηόηη είζαζηε όινη ελαληίνλ ηνπ. 

A. Έπξεπε λα έξηεη πίζσ αλ δελ ήηαλ.  

E. Μνηα εκπηζηνζύλε είρε;  

A. Γηαηί δελ ήξζε λα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ;  

E. Μνηα ζέζε ηνπ;  

A. Γηαηί δελ ήξηε λα μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ; Λ άιινο άκα δελ έρεη λα θνβεζεί 

ηίπνηε...  

E. Ζαηά ηα άιια είζηε ηα κέζα... Βλ εζύ πνπ είζηεο ηα κέζα κε ηνλ Γεληθό 

Βηζαγγειέα. 

A. Γηαηί; 

E. Γηαηί εθείλνη πνπ δνινθνλήζαλ ηνλ Άληε θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο.  

A. Έηνπο ηδηακέ. (Αείρλεη ηνπο θαηεγνξνύκελνπο)  

E. Βζύ είζαη ν θνληάο θύξηε.  

A. Βγώ εθάζνπκνπλ ζηε κνηόξα. Ώλ ζέιεηο λα θάλνπκε θαη ην δξνκνιόγην 

ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ.  

E. Θα θάλνπκε θαη ην δξνκνιόγην.  

A. πσο ζέιεηο.  

E. Ζαη ζνπ ιέσ θύξηε όηη ν άλζξσπνο ηνύηνο εζεθώζηεθε θαη έθπγε γηαηί ήηαλ 

λα ηνλ παίμεηε.  

A. Βλ λέν ηνύην;  

E. Αελ ην μαλάθνπζεο; Ον είπα θαη ζηνλ Μξνεζηό.  

A. Ώθνύ ελ ηδηείλνο πνπ ηνλ έπαημε γηαηί λα θνβεζώ ηδηαί λα ηνλ παίμσ εγηώ;» 

  

 Έγηλε αξθεηφο ιφγνο απφ ηνπο δηθεγφξνπο, γηα ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ 

κάξηπξα φηη θαηά ηε θξνχξεζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην Ινζνθνκείν 

θαη ζην Εππνθξάηεην, νη εθάζηνηε ελ ππεξεζία ηδησηηθνί θξνπξνί – θίινη ηνπ 

ηειεπηαίνπ, θξαηνχζαλ εθ πεξηηξνπήο έλα πηζηφιη Glock 9mm («ην πηζηόιη 

Glock»), ην νπνίν αλήθε ζηνλ αλαθεξφκελν θαηεγνξνχκελν. Βίλαη γεγνλφο 

φηη εθηφο απφ ηε καξηπξία ηνπ κάξηπξα επί ηνπ δεηήκαηνο, δε δφζεθε άιιε 

πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη ή λα εληζρχζεη ηελ εθδνρή. Δ εηζήγεζε ηνπ 

θ. ΐξαρίκε, φηη «… νη θύιαθεο ηνπ 1νπ θαηεγνξνύκελνπ δελ είρα(λ) άδεηα νπινθνξίαο 

γηα πηζηόιη …», πέξαλ ηνπ φηη παξέκεηλε αλαπφδεηθηε, δε ζα κπνξνχζε θαηά 

ηε ινγηθή ηάμε λα νδεγήζεη αλαπνδξάζησο ζηελ απνδνρή ηεο ζέζεο, αθνχ 

ε ηππηθή θαη επηβαιιφκελε λνκνζεηηθή πξνυπφζεζε πεξί θαηνρήο άδεηαο 

νπινθνξίαο δελ απνθιείεη σο δήηεκα πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο ηελ 
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παξάλνκε θαηνρή θαη ρξεζηκνπνίεζε αληίζηνηρνπ νπιηζκνχ. Ώο κε 

μερλνχκε φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην 

ζπγθεθξηκέλν πηζηφιη θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ σο θξνπξνχ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, δελ αληεμεηάζηεθε γηα ην θαηά πφζνλ είρε ή δελ είρε 

κηα ηέηνηα άδεηα νπινθνξίαο. Λχηε θαη ε ζέζε φηη ζηφρνο ησλ θξνπξψλ – 

θίισλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ήηαλ απνθιεηζηηθψο ν εληνπηζκφο χπνπησλ 

θηλήζεσλ ή άγλσζησλ αηφκσλ (ζε ζρέζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1), ζην 

Ινζνθνκείν ή ην Εππνθξάηεην, ζα κπνξνχζε λα απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα 

νπινθνξίαο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). Θεδέ θαη ππέρεη ηδηαίηεξεο δπλακηθήο, απφ απφςεσο θνηλήο 

ινγηθήο, ε ζέζε φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), επηλφεζε ηα πεξί 

δελδξπιιίσλ θαλλάβεσο θαη πηζηνιηνχ Glock, γηα λα πιήμεη ην ραξαθηήξα 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 (θαη νχηε πνηέ επεξεαζηήθακε απφ ηέηνηεο ή άιιεο 

ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα λα ηνλ θξίλνπκε βάζεη ηνπ ππνηηζέκελνπ θαθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ – αζρέησο αλ ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή νπδέπνηε επηδίσμε ηελ 

παξνπζίαζε ηεο καξηπξίαο απηήο σο ηέηνηαο αιιά σο επεμεγεκαηηθήο ησλ 

πξάμεσλ θαη ζθέςεσλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)). Λ ηειεπηαίνο 

έθαλε θαη άιιεο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο επηβαξπληηθέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη δελ 

ππήξρε απνιχησο θαλέλαο ιφγνο λα ζθαξθηδφηαλ νιφθιεξα ζελάξηα πεξί 

δελδξπιιίσλ θαη φπισλ ζην δηακέξηζκα ηνπ γηα λα πιήμεη ην ραξαθηήξα 

ηνπ ή αθφκε θαη γηα λα καο δείμεη πψο είλαη πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

εκπηζηεχηεθε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα λα ηνπ αλαζέζεη ξφιν ζην 

δνινθνληθφ εγρείξεκα. Αελ έρνπκε θαηαλνήζεη γηαηί ζα έπξεπε λα 

θαηαδεηρζεί απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – πέξαλ απφ ην φηη είπε 

ηα πξάγκαηα φπσο δηαδξακαηίζηεθαλ ρσξίο ζθνπηκφηεηεο – φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, εκπηζηεχηεθε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα λα ηνπ 

αλαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, κηα πνπ ήηαλ ήδε θξνπξφο – θίινο ηνπ 

θαη σο ηέηνηνο, δε ρξεηαδφηαλ θαηά ηεθκήξην ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο ή 

αηηηνινγία γηα λα ζπλδεζεί καδί ηνπ απφ απφςεσο εκπηζηνζχλεο ή άιισο 

πσο. Λχηε θαη ππήξρε ιφγνο λα γίλεη αλαθνξά απφ ηνλ κάξηπξα ζηε 
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ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πηζηνιηνχ Glock θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνχξεζεο απφ 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πξνθαηάιεςε, δήζελ, 

πξνο ην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαίνπ, κηα θαη ν κάξηπο ήηαλ θαη πάιη ζαθήο, 

φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, αηζζαλφηαλ αλεηφηεξα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θπλεγεηηθνχ ή θνληφθαλλνπ θπλεγεηηθνχ φπινπ παξά πηζηνιηνχ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δνινθνλίαο. Θαο ππνδείρζεθε φηη παξφιν πνπ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, είρε πεη, θαηά ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη 

δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πηζηφιη γηα λα δνινθνλήζεη ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή, εληνχηνηο θξαηνχζε ην πηζηφιη Glock θαηά ηε θξνχξεζε ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, κε ελδερφκελν λα εκπιαθεί θαη ζε αληαιιαγή ππξψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην. Δ ζέζε δελ είλαη αθξηβήο. Λ κάξηπο αλέθεξε φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, έλησζε φηη δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Glock 

γηα λα ππξνβνιήζεη ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή ελψ ζα επέβαηλε κνηνζηθιέηαο 

κεγάινπ θπβηζκνχ πνπ ζα νδεγνχζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). 

Αελ έλησζε άλεηα λα επηβαίλεη κνηνζηθιέηαο, ηφζν πεξηζζφηεξν δε λα 

ππξνβνιήζεη ην ζχκα ελ θηλήζεη ελψ ζα βξηζθφηαλ επί ησλ θψησλ 

ηξνραίαο Ζχθθνπ. Λη δχν πεξηζηάζεηο θαη απηά πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ, είλαη 

εμ΄ νξηζκνχ δηαθνξεηηθέο. Λ θ. ΐξαρίκεο πξφζζεζε επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο 

φηη ν νξνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο εθηέιεζεο απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο «ελ θηλήζεη», ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, δελ κπνξνχζε λα ππξνβνιήζεη ην ζχκα ελ θηλήζεη ελψ 

ν δξάζηεο ζα βξηζθφηαλ επί ηεο κνηνζηθιέηαο, είλαη αληηθάζθσλ θαη 

ελδεηθηηθφο ηεο αλαμηνπηζηίαο ηνπ κάξηπξα. Δ ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ φηη ε 

εθηέιεζε ζα ιάκβαλε ρψξαλ «… όηαλ ην απηνθίλεην ηνπ ζύκαηνο θαη ε κνηνζηθιέηα 

ησλ δξαζηώλ ζα ήηαλ ζηακαηεκέλα», είλαη αλαθξηβήο. Δ αλαθνξά ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηε καξηπξία ηνπ ήηαλ φηη ζα ππξνβνινχζαλ ηνλ 

Άληε Ραηδεθσζηή φηαλ απηόο (δειαδή ην ζχκα), ζα ζηακαηνχζε ζηα θψηα 

ηξνραίαο θαη φρη φηαλ ζα ζηακαηνχζαλ θαη απηνί (δειαδή ν κάξηπο θαη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1), ζηα θψηα ηξνραίαο. πσο είπε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) «Ήηαλ λα ζηακαηήζεη πάλσ ζηα θώηα ηδηαί λα ηνλ 

ππξνβνιήζνπκε». Αε θχεηαη απφ ηελ αλαθνξά φηη νη δξάζηεο ζα ζηακαηνχζαλ 
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θαη απηνί επί ησλ θψησλ ηξνραίαο, φπσο ζα έπξαηηε θαη ν Άληεο 

Ραηδεθσζηήο. Δ ινγηθή επηηάζζεη φηη πηζαλψο λα ζηακαηνχζαλ. Ίζσο φκσο 

θαη φρη. Θε απξνζδηφξηζην ην αλ ην ζηακάηεκα ζα ηζνδπλακνχζε κε 

παληειή αθηλεηνπνίεζε επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή κε ειαθξά ή βξαδχηεξε 

θίλεζε ή αθφκε θαη ηαρχηεξε θίλεζε, αλαιφγσο ησλ θαηά ζηηγκή 

πθηζηάκελσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ. Βθηφο ησλ άιισλ, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ αληεμεηάζηεθε επί ηνπ ζεκείνπ απηνχ θαη 

νπφηε φινη νη ζπλαθείο ηζρπξηζκνί δελ απνηεινχλ παξά εηθαζίεο θαη 

πηζαλνινγήζεηο ηνπ ζπλεγφξνπ ρσξίο θακηά καξηπξηθή αμία (βι. θαη‟ 

αλαινγίαλ, Εσαλλίδεο λ Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 137/10, εκ. 23.10.12). Βμ 

αθνξκήο ηεο δηαπίζησζεο πεξί κε αληεμέηαζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), επί ηεο ζπδεηεζείζαο πηπρήο (πξνεγήζεθε θαη εθείλε ζε ζρέζε 

κε ηελ άδεηα νπινθνξίαο), αδξάρλνπκε ηελ επθαηξία γηα λα πνχκε – θαη 

ηνχην ηζρχεη νξηδνληίσο, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελψπηνλ καο καξηπξία – φηη, θαηά ην ζθεπηηθφ απνθάζεσλ φπσο ε ΗΖ λ 

Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Έθ. 152/10, εκ. 28.12.11, Pal θαη Άιισλ λ 

Αεκνθξαηίαο (2010) 2 ΏΏΑ 551, 590-591 θαη Οάθε λ Αεκνθξαηίαο (2009) 

2 ΏΏΑ 599, 609 - πξνζεγγίζακε ηελ θάζε ηέηνηα πεξίπησζε (πνπ δε 

δηθαηνινγήζεθε), σο ελδεηθηηθή έιιεηςεο ζπλέπεηαο ζηελ πξνψζεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ηνπ αληεμεηάδνληνο θαη απνδπλακσηηθή απηψλ, 

πξνβαίλνληαο ζε αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθδνρψλ θαη ζηαζκίδνληαο ηα 

πξάγκαηα κε πξνζνρή θαη αλαιφγσο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο παξάιεηςεο, 

θξηλφκελεο ζηε βάζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνθχπηνπζαο εηθφλαο (βι. θαη‟ 

αλαινγίαλ, Εσάλλνπ λ Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 176/10, εκ. 21.12.11, 

Ξθάξνο λ Ρξηζηνδνύινπ θαη Άιινπ (1998) 1(Ώ) ΏΏΑ 291, 296-298, R v 

Hart (1932) 23 Cr App R 202, 207). Λ θ. ΐξαρίκεο, είπε επίζεο φηη νη 

αλαθνξέο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα εκπινθή ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην έγθιεκα είραλ ζθνπφ ή θαη απνηέιεζκα, λα ηνλ 

κεηαηξέςνπλ ζε ηζχλνληα λνπ ηνπ φινπ εγθιήκαηνο, δειαδή, εθείλνπ πνπ 

θαηέζηξσζε θαη δηνξγάλσζε ην ζρέδην δνινθνλίαο παξακεξίδνληαο ηνπο 

ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο θαη αλαιακβάλνληαο φζα ζα έπξεπε ζρεηηθψο 
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λα αλαιεθζνχλ ζε ζρέζε κε απηφ. Λχηε θαη απηή ε ζέζε καο βξίζθεη 

ζχκθσλνπο πέξαλ ηνπ φηη είλαη θαη πάιη αλαθξηβήο. Λ κάξηπο εμήγεζε γηαηί 

είλαη πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, πξνηηκνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θνληφθαλλν 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή θαη φρη πηζηφιη ελψ ζα επέβαηλε σο 

ζπλεπηβάηεο ζηε κνηνζηθιέηα πνπ ζα νδεγνχζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). Ώπηά ηα είπακε. Ον ζεκαληηθφ εδψ είλαη φηη δελ είλαη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, πνπ απνθάζηζε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο, αιιά ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα ζπκπιέεη δηφηη ε εθηέιεζε 

κε θνληφθαλλν ηνλ βφιεπε πεξηζζφηεξν απφ ην αξρηθφ δνινθνληθφ ζρέδην 

γηα εθηέιεζε κε πηζηφιη. Λ δηθεγφξνο ηζρπξίζηεθε πεξαηηέξσ φηη ε εθδνρή 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πσο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, είρε 

αλαιάβεη λα πξνβεί κφλνο ζηηο παξαθνινπζήζεηο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή 

δηφηη γλψξηδε ηελ πεξηνρή ηεο Ώκεξηθαληθήο Μξεζβείαο θαη ηεο νηθίαο ηνπ 

ζχκαηνο, δηαςεχδεηαη απφ ζρεηηθή καξηπξία ε νπνία παξέκεηλε 

αλακθίιεθηε. Αελ καο είπε φκσο πνηα είλαη απηή ε καξηπξία φπσο θαη ηη 

αθξηβψο είλαη πνπ ελλννχζε ν ζπλήγνξνο ιέγνληαο φηη εθείλν ζην νπνίν 

αλαθέξζεθε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην έκαζε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζην Αηθαζηήξην κεηά ηελ «… πξνζζήθε επηπξόζζεηνπ 

κάξηπξα». Ππεβιήζε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε, φηη αλ θάπνηνο ηφπνο ζα κπνξνχζε 

λα ιερζεί φηη απνηεινχζε «πεξηνρέο ηνπ» Ζαηεγνξνχκελνπ 4, απηφο δε ζα 

ήηαλ ην δηακέξηζκα ζηνλ έβδνκν φξνθν (ν δηθεγφξνο ζα πξέπεη λα 

ελλννχζε έθην φξνθν, δηφηη απηφ αλαθέξεη ην ελνηθηαζηήξην –Έγγξαθν 

ΏΦ1), επί πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 1 (πνπ ζρεδφλ εθαπηφηαλ 

ηεο νηθίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή) θαη φπνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, δηέκεηλε 

γηα έμη πεξίπνπ κήλεο ην 2005, αιιά ε Αεπηεξά φπνπ ν ηειεπηαίνο δνχζε 

απφ κηθξφο κε ηνπο γνλείο ηνπ. Γηα λα εληζρχζεη ηελ άπνςε ηνπ, πξφηαμε 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο απφ ην ρεηκψλα κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 

2005, ν πειάηεο ηνπ δελ είρε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη θαιψο ηελ πεξηνρή 

«… ιόγσ θαηξνύ αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ δηέκεηλε εθεί» θαη φηη σο εθ 

ηνχηνπ θάζε άιιν παξά «πεξηνρέο ηνπ», ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

νη νδνί Ώγίαο Βιέλεο θαη νη άιιεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. Δ ζέζε, κε θάζε 
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ζεβαζκφ – εθηφο ηνπ φηη παξαβηάδεη ηελ θνηλή ινγηθή πνπ εθθξάδνπλ ηα 

πξάγκαηα - ζπκίδεη θάηη απφ επθαηξηαθή θαη εθ ησλ πζηέξσλ ζπιιεθζείζα 

Ππεξάζπηζε θαη παξαβιέπεη ηελ νπζία ηεο ζαθνχο ηνπνζέηεζεο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο πξνο ην ηη αθξηβψο είλαη πνπ ηνπ είρε 

αλαθέξεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, σο αηηηνινγία γηα αλάιεςε ησλ 

παξαθνινπζήζεσλ. Βίπε φηη σο εθ ηνπ γεγνλφηνο ηεο γλψζεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, γηα ηελ πεξηνρή, άθεζε ην φιν δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο εθηέιεζεο ζε απηφλ. Έγλνηα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ 

πιένλ (κεηά ηελ αιιαγή ηνπ αξρηθνχ δνινθνληθνχ ζρεδίνπ), ε κεηαθνξά 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

απφ εθεί κεηά ηελ εθηέιεζε. Οίπνηε πεξηζζφηεξν. Ππελζπκίδνπκε φηη θαηά 

ηελ αληεμέηαζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν θ. ΐξαρίκεο ηνπ 

ππέβαιε φηη ην δήηεκα ησλ παξαθνινπζήζεσλ πνπ ν κάξηπο απέδσζε ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, απέξξεπζε απφ «κάζεκα», πνπ ηνπ είραλ θάλεη νη 

αλαθξηηηθέο αξρέο, θάηη φκσο πνπ ν ζπλήγνξνο δελ αλέπηπμε ζηελ 

αγφξεπζε. Δ αλαθνξά ηνπ απηή – θαη ππήξμαλ πάξα πνιιέο παξφκνηεο απφ 

φινπο ηνπο ζπλεγφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο – απνδίδεη ζε κηα κφλν 

ιέμε ηε γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο Ππεξάζπηζεο πεξί ησλ άλνκσλ, αλνίθεησλ 

θαη θαθνπξναίξεησλ θηλήηξσλ ηνπ κάξηπξα θαη ηεο αλαθξηηηθήο κεραλήο 

ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, αληηπαξεξρφκελνη σζηφζν κηα θαίξηαο 

ζεκαζίαο ιεπηνκέξεηα πνπ έκεηλε αλαπάληεηε αθφκε θαη κεηά ηηο 

εθηελέζηαηεο αγνξεχζεηο. Γηα πνηφλ ιφγν είλαη πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), πξνέβε ζε γξαπηή νκνινγία πξνο ηελ Ώζηπλνκία, 

απηνελνρνπνηνχκελνο πιήξσο, ηε ζηηγκή πνπ γλψξηδε, έρνληαο ηχρεη θαη 

λνκηθήο ζπκβνπιήο – θαη πξάγκαηη έηζη είρε ε θαηάζηαζε, αθφκε θαη θαηά 

παξαδνρή ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο – φηη δελ ππήξρε ελαληίνλ ηνπ ίρλνο 

βαξχλνπζαο καξηπξίαο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ηνλ εκπιέμεη ζηε δηάπξαμε 

ηεο δνινθνλίαο, αιιά θαη μέξνληαο επίζεο φηη πεξηβαιιφηαλ θαη απηφο απφ 

ηελ χςηζηε πξνζηαζία ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο; Γηαηί δε, ν κάξηπο 

δελ πξνρψξεζε ζην λα εθβηάζεη ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3 θαη λα 

απνθνκίζεη απφ απηνχο κεγάια νηθνλνκηθά νθέιε (φπσο είπε θαηά ηελ 
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αληεμέηαζε ηνπ απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ), γλσξίδνληαο ηδίσο θαη πεξί ηεο  

αλππαξμίαο καξηπξίαο ελαληίνλ ηνπ; Βίπε θαηά ηελ αληεμέηαζε απηή:  

          

   «E. Ζαη ζνπ ιέσ όηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ιέεηο θαη πιάζεηο πνιιά ςέκαηα.   

A. Βζεθώζηεθα κηα κέξα ηδηαί είπα εγώ "μέξεηο, ζήκεξα λα κπεξηέςσ ηνλ Ώληξέα, 

ηνλ Ζξαζνπνύιε, ηελ Ξθνξδέιε"; Έηζη είπα;  

 E.  Ιαη θύξηε, εζεθώζηεθεο γηα λα σθειεζείο πνιιά πξάγκαηα.   

 A.  Ξαλ ηη αο πνύκε;  

 E. Ια ζνπ ηα πσ;  

A.  Άκα έζεια ελ εκίινπλ ζηελ Ώζηπλνκία ηδηαί ειάινπλ ηεο λα κνπ δώζεη 

100,000. (Αείρλεη ηελ ηξίηε θαηεγνξνύκελε).  

 E.  Βλ ε Ξθνξδέιε πνπ εθξαηνύζε ηα ξηάιηα, ην πνπληδί;  

 A.  Οδηαί νη δύν νη αξθνύεο.  

 E.  ζηε εάλ ήζειεο –  

A.  πσο κνπ ιαιείο όηη έθακαλ κνπ ηδηαί εθθηάζαλ κνπ ε Ώζηπλνκία, ειάινπλ 

ηεο Ξθνξδέιε ηδηαί εδίαλ κνπ 100,000 ηδηαί ελ εκηινύζα.  

E.  Θα θαίλεηαη όηη εθείλνη πνπ είλαη πίζσ πνπ ηνύηελ όιε ηελ εγθιεκαηηθή 

πξάμε-- 

 A.  Β ηνπο ηδηακέ. (Αείρλεη ηνπο θαηεγνξνύκελνπο). 

 E.  Βθείλα πνπ δηαπξαγκαηεπζήθαηε ήηαλ πνιιά παξαπάλσ πνπ εθείλα πνπ 

      αλέκελεο θαη ζα κπνξνύζεο λα δεηήζεηο θύξηε Φάλν.  Έρεη άιιν δάθηπιν.   

Ώ.  Μνην δάθηπιν; Λύιινπο εκπεξηέςεηε ηνπο κεο ηνύηε ηελ θνπβέληα, θαλεί, ελ 

αθήθεηε πιάζκα έμσ.  

E.  Μνηνπο εκπεξηέςακε;  

A.  Λύιινπο εκπεξηέςεηε ηνπο.  

E.  Μνηνπο; 

A.  Λύιινπο.   

E.  Με κνπ έλαλ.   

A.  Λ άιινο έλλελη, ελ ν άιινο, ήκνπλ εγώ ηδηείλνο πνπ ηνλ έπαημε--  

E.  Βπέζακε πνιιά έμσ ζε εζέλα;  

A.  Βγώ παξαδέρνπκαη. »  

 

 Ξην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο λα ηνπνζεηείηαη επί ξεηνξηθψλ 

εξσηεκάησλ, θξίλνπκε φηη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), επί ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ζέκαηνο (θαη πεξί ηνπ νπνίνπ, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπ κνξθή, θαλείο απφ ηνπο δηθεγφξνπο δελ αζρνιήζεθε), 

δελ είλαη κφλν αιεζείο αιιά εθπεγάδνπλ θαη απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

ηνπ λα πεη ηελ αιήζεηα πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο αλαθξηηέο, έρνληαο 

αληηιεθζεί ην κέγα θαθφ πνπ είρε δηαπξάμεη θαη δπγίζεη θαη ππνινγίζεη φιεο 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη πηζαλφηεηεο πνπ ηνπ ήζαλ δηαζέζηκεο, δίρσο ην έλα λα 

αλαηξεί ην άιιν. Λ θ. Μηθήο ππέβαιε ζηνλ κάξηπξα φηη κέξνο ηεο 

επξχηεξεο ηνπ ζπλδηαιιαγήο κε ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο ήηαλ λα θαηαζέζεη 

ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ «… δηόηη ε Ώζηπλνκία ήζειε πάζε ζπζία ηνπο νύησ 

θαινύκελνπο εζηθνύο απηνπξγνύο, δειαδή ην δεύηεξν θαηεγνξνύκελν θαη ηελ ηξίηε 
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θαηεγνξνύκελε». Λ κάξηπο φκσο, έδσζε κεζηέο θαη πιήξσο ινγηθέο 

απαληήζεηο ζε απηή ηε γξακκή ακθηζβήηεζεο ηνπ, ε πεκπηνπζία ησλ 

νπνίσλ έγθεηηαη ζην φηη παξαδέρζεθε ζπλέξγεηα ζε θφλν εθ πξνκειέηεο, 

έρνληαο απηόο ην πάλσ ρέξη ζηα πξάγκαηα θαη ζίγνπξα όρη ε Ώζηπλνκία. 

Ώπάληεζε ζηνλ δηθεγφξν: «Βγώ, θύξηε Μηθή, έθαλα ηε ζπλάληεζε καδί ηνπο ηδηαί 

μέξσ πνιύ θαιά αλ είλαη ηνύηνη ή εάλ δελ είλαη ηνύηνη.  Οη είρα κε ηα πιάζκαηα ηδηαί ήηαλ 

λα πάσ λα πσ έηζη πξάγκα; Έηζη, εζεθώζηεθα κηα κέξα ηδηαί είπα ζα πάσ ζηε Ξθνξδέιε 

ηδηαί ζηνλ Οάζν λα πσ ηνύηα ηα πξάγκαηα; Λμά ζα βάισ ζε θίλδπλν όιε κνπ ηελ 

νηθνγέλεηα γηα λα πσ όηη είλαη ν Οάζνο ηδηαί ε Έιελα; Οη κε θόθηεη; Βπεηδή κνπ είπε ε 

Ώζηπλνκία; Β, επεηδή κνπ είπε ε Ώζηπλνκία, όπσο ιαιείο εζύ, ελ λα πάσ λα πσ γηα δύν 

πιάζκαηα έηζη, επεηδή έηζη κνπ ήξηε;». Λ θ. ΐξαρίκεο, φπσο θαη νη ππφινηπνη 

δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο, πξνζπάζεζε λα πιήμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πξνζεγγίδνληαο κε ζθσπηηθή δηάζεζε ηελ εθδνρή 

ηνπ φηη ε εθηέιεζε ηεο δνινθνλίαο απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 (αιιά θαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ κάξηπξα), έγηλε ρσξίο νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν 

αληάιιαγκα «… sans vois, βεξεζηέ θαη επί πηζηώζεη …», φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε 

ν ζπλήγνξνο. Αε ζπκκεξηδφκαζηε ηελ άπνςε. Λ κάξηπο ήηαλ ζαθήο φηη 

ππήξρε πιήξεο εκπηζηνζχλε απφ κέξνπο ηνπ πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, 

ζε φ,ηη αθνξνχζε (θαη) ζηελ πιεξσκή γηα ηε δνινθνλία. Ον γεγνλφο φηη 

θαζφζνλ αθνξά ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην αληάιιαγκα είρε 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί, ζε αληίζεζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, δελ θαζηζηά 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ σο «επί πηζηώζεη αλάιεςε ηεο δνινθνλίαο». 

Ώπελαληίαο. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζα απεθφκηδε θαη απηφο επαξθέο 

αληάιιαγκα γηα ηε δνινθνλία, κε ηξφπν πνπ ζα «εζάδνπληαλ» θαη νη δχν 

θαιά. πσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απηφο δέρζεθε αξρηθψο λα πξνρσξήζεη ζηε 

δηάπξαμε ηεο δνινθνλίαο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, γηαηί λφκηδε φηη ην 

ζχκα είρε βιάςεη ηνλ θίιν ηνπ, δειαδή ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη φπσο 

ηνπ είρε πεη ν ηειεπηαίνο, ηνπ έθαλε κεγάιν θαθφ. ηαλ ζηε ζπλέρεηα ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ αλέθεξε φηη ην ζχκα είρε πεηξάμεη θάπνηνπο θίινπο 

ηνπ, ηφηε, παξφιν πνπ εθηηκνχζε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 – θαη επεηδή ηνλ 

ζεσξνχζε πνιπινγά – ήζειε λα βεβαησζεί φηη ζα ζπλαληνχζε ηνπο θίινπο 
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ηνπ απηνχο, έηζη ψζηε λα ηνπο γλσξίζεη θαη λα κπνξεί λα ηνπο εληνπίζεη ζε 

πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

ακνηβή.  Μαξφκνηα ηνπνζέηεζε δηαηχπσζε θαη ν θ. Ζππξηαλνχ ζε ζρέζε κε 

ην γεγνλφο φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ δήηεζε εγγπήζεηο ή 

εγγπεηέο γηα ηα ιεθηά ηεο δνινθνλίαο. Μαξαζέηνπκε απηνχζηα ηελ 

απάληεζε ηνπ κάξηπξα, αληί άιιεο αλάιπζεο, απαληψληαο απξνπφ θαη ζηηο 

ζέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ ζπλήγνξν ζε ζρέζε κε ηελ αλππαξμία 

ζπκθσλίαο γηα ζπλσκνζία γηα θφλν θαηά ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ - κε 

παξαπνκπή κάιηζηα θαη ζην ζχγγξακκα Chitty On Contracts - πνπ ελ 

πξνθεηκέλσ απνηειεί, θξίλνπκε  κε θάζε ζεβαζκφ, κάιινλ άζρεηε 

παξάκεηξν ζηα πιαίζηα πνπ ζπδεηεί ην πνηληθφ δίθαην (βι. R v Walker 

(1962) Crim LR 458, 459 θαη γεληθψο, Gour, The Penal Law of India, 11ε 

έθδ, Ονκ 2, 2004, ζει. 1141):  

 
«A. Βίπελ ηνπ ν Ώλδξέαο "ξε θνπκπάξε πνπ 50 ρηιηάδεο", ιαιεί ηνπ "δελ έρεη 

πξόβιεκα πνπ ηα ιεθηά", "θαλόληζε θακηά δεθαξθά ρηιηάδεο" ιαιεί ηνπ "γηα 

λα  θηλνύκαζηε".  

E.  Οέζεθε ζέκα εμαζθάιηζεο απηνύ ηνπ πνζνύ;  

A.  Ήληα εμαζθάιηζεο;  

E. Βίπελ ηνπ "ξε θνπκπάξε λα καο δώζεηο πνπ 50 ρηιηάδεο", δελ ηνπ είπε 

"ζέινπκε κηα εγγύεζε, θαλέλα εγγπεηή";  

A.   Θα ηώξα ζνβαξνκηιάο θύξηε; 

E.   Ιαη. 

A. Ξε ηνύληα πξάκαηα βάιινπλ εγγύεζε; Αελ είλαη δάλεην πνπ πήγακε λα 

θάλνπκε. Μήγα λα θάκσ δάλεην;  

E.  Μήγεο λα θάκεηο ηη;  

A.  Οη κνπ ιαιείο ησξά; Λ Θεόο λα καο ειεήζεη.» 

 

 Βμάγεηαη ζπλεπψο φηη ν κάξηπο έλησζε φηη είρε δηαζθαιίζεη ηα 

πεξί ηεο πιεξσκήο ηνπ – θαη ηνχηα ηα αλαθέξνπκε ππελζπκίδνληαο, ίζσο 

θαη εθ ηνπ πεξηζζνχ, φηη ε θαηαβνιή ακνηβήο δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπλσκνζίαο (ή ηνπ θφλνπ εθ πξνκειέηεο) θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ επεξεάδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ ή αθφκε θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) (βι. 

θαη‟ αλαινγίαλ, Tabrizi v Ώζηπλνκίαο (2004) 2 ΏΏΑ 421, 427). Ππήξμαλ 

φκσο θαη άιιεο παξάπιεπξεο εηζεγήζεηο ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο επί 

ηνπ ζέκαηνο ηεο αληηπαξνρήο γηα ηε δνινθνλία. Δ θπξηφηεξε απφ απηέο – 

θαη θαζφινπ αζχλδεηε κε ηα πεξί βεξεζέ θαη επί πηζηψζεη επηρεηξήκαηα –  
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αθνξά ζην απίζηεπην ηνπ λα αλαιάβεη θαλείο ηε δηάπξαμε ελφο ηφζν 

ζνβαξνχ εγθιήκαηνο ρσξίο πξψηα λα πιεξσζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα ιάβεη 

πξνο ηνχην κηα ζεβαζηή πξνθαηαβνιή. Ον φηη απηφ δελ έγηλε ζηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, απνηειεί θαηά ηνπο ζπλεγφξνπο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, αθφκα 

κηα ηξαλή απφδεημε γηα ην θαληαζηηθφ ηεο ηζηνξίαο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ζαζφινπ δε ζπκθσλνχκε κε απηά. πσο κε 

πνιιή ζνθία αλέθεξε εθδίδνληαο ηελ απφθαζε ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ 

ν Μηθήο, Α., φπσο ήηαλ ηφηε, ζηελ Μαλαγή άιισο Ζαπθαξήο λ Αεκνθξαηίαο 

(1990) 2 ΏΏΑ 203, 223 – πνπ αθνξνχζε ζε κηα απφ ηηο πην εηδερζείο εθ 

πξνκειέηεο δνινθνλίεο πνπ είδε πνηέ απηφο ν ηφπνο, κε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν λα δνινθνλεί ζηε Ηεκεζφ παηέξα κε ηα δχν αλήιηθα παηδηά 

ηνπ κεηά απφ ηνπνζέηεζε βφκβαο θάησ απφ ην απηνθίλεην ηνπ, έλαληη 

ζπκθσλεζέληνο πνζνχ £10.000 θαη πξνθαηαβνιήο £200 (κε ηελ ππφζεζε 

κάιηζηα λα ρεηξίδεηαη κε ηθαλφηεηα εθ κέξνπο ηεο Αεκνθξαηίαο, ν θ. 

Θηραιάθεο Ζππξηαλνχ) – ε πξνκειεηεκέλε δνινθνλία ζπλαλζξψπνπ 

απνηειεί άξλεζε απηήο ηνχηεο ηεο ινγηθήο, ελψ ε αθαίξεζε δσήο θαηά 

εγθιεκαηηθή παξαγγειία, ζπληζηά έιιεηςε θάζε εζηθνχ θξαγκνχ. 

Βπνκέλσο, ζπδεηψληαο ηα πξάγκαηα εδψ, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξφηεηλαλ νη 

ζπλήγνξνη, είλαη ζαλ λα αλαδεηνχκε κέηξν εθεί φπνπ δελ ππάξρεη. 

Θέλνληαο ζην ζέκα ηνπ αληηηίκνπ ηεο δνινθνλίαο, ζεκεηψλνπκε φηη νη 

δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο έζημαλ αθφκε δπν παξεκθεξείο πηπρέο ζε ζρέζε κε 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα. Δ πξψηε, αθνξά ζηελ πξνβαιιφκελε σο 

παξάινγε ζέζε ηνπ φηη κεηά πνπ απνθαζίζηεθε φηη ππξνβνιεηήο ζα ήηαλ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζα έπξεπε λα ζπδεηνχζε θαη ην θαηά πφζν ε πιεξσκή 

ηνπ ζα κεησλφηαλ θαη φηη ε παξάιεηςε λα ην πξάμεη απηφ, θαζηζηά 

απίζηεπηε θαη ςεπδή ηε ζέζε ηνπ. Αε ζπκθσλνχκε. Ξην κπαιφ ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ ππήξρε νπνηνζδήπνηε ιφγνο γηα λα εθιάβεη 

φηη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ ζα άιιαδε σο εθ ηνπ λένπ ζρεδίνπ θαη 

κεηαηξνπήο ηνπ απφ ππξνβνιεηή ζε νδεγφ. Θεσξνχζε, αθνχ νη αξρηθνί 

φξνη ηεο ζπκθσλίαο δελ ηξνπνπνηήζεθαλ, φηη ν κάξηπο ζα πιεξσλφηαλ 

φπσο είρε αξρηθψο ζπκθσλεζεί, αλεμαξηήησο αλ δε ζα ήηαλ εθείλνο πνπ 



 

83 

ζα ππξνβνινχζε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή. Θε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ν νπνίνο ζα νδεγνχζε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, 

κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα έρεη ην ξφιν ηνπ εθηειεζηή, ζα 

πιεξψλνληαλ θαη νη δχν κε ην ίδην ην πνζφ ησλ €50.000. Ήηαλ απνιχησο 

ινγηθφ ινηπφλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ζθεθηεί κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, αθνχ θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζα πιεξσλφηαλ κε ην ίδην πνζφ παξ‟ 

φιν πνπ ζα ήηαλ νδεγφο θαη ν κάξηπο ν θνληάο. Δ δεχηεξε, ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζέζε ηνπ κάξηπξα, φηη έλα απφ ηα αληαιιάγκαηα πνπ ζα απεθφκηδαλ νη 

δξάζηεο απφ ηε δνινθνλία, ζα ήηαλ θαη ε εξγνδφηεζε ηνπο ζην ΞΕΓΘΏ, κε 

εηήζηα κηζζνδνζία ηεο ηάμεο ησλ €24.000 – €36.000, πέξαλ ηνπ πνζνχ 

ακνηβήο ησλ €50.000. Λη δηθεγφξνη ζπδήηεζαλ ην ζέκα ζηε βάζε ηεο 

έιιεηςεο πξνζφλησλ απφ πιεπξάο ησλ πειαηψλ ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ 

πνηέ λα εξγνδνηεζνχλ ζην ΞΕΓΘΏ, κε απψηεξν ζηφρν λα πιήμνπλ ηε 

ινγηθή ηεο ζέζεο πνπ εμέθξαζε ν κάξηπο. κσο, ν ηειεπηαίνο ήηαλ 

απνιχησο ζαθήο φηη ε ελλννχκελε εξγνδφηεζε ζα ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εηθνληθή θαη ζθνπφ ζα είρε ηελ έληαμε ησλ δξαζηψλ ζην 

ζχζηεκα κηζζνδνζίαο ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη ηελ πιεξσκή ηνπο «έηζη ρσξίο λα 

πεγαίλνπλ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε. Ώπηφ ήηαλ πνπ ζπκθσλήζεθε. 

Ον θαηά πφζνλ ζα ήηαλ πνηέ ινγηθφ ν ηζχλσλ λνπο κηαο δνινθνλίαο λα 

εξγνδνηεί ηνλ δνινθφλν κεηά ην έγθιεκα θαη φια φζα ζρεηηθά αλέπηπμαλ 

νη ζπλήγνξνη, δε ζα κπνξνχζε λα έρεη πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε βαξχηεηα 

απφ ηε ινγηθή θάπνηνπ λα δηαηάδεη ηε δνινθνλία ζπλαλζξψπνπ ηνπ γηα 

επηειείο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ή εθείλνπ πνπ αλαιακβάλεη λα ηελ 

πινπνηήζεη ςπρξά θαη απάλζξσπα έλαληη ακνηβήο. Ώπινχζηαηα, ζην πεδίν 

θαη επίπεδν κηαο ηέηνηαο ζπδήηεζεο – γηα λα επεθηείλνπκε θάπσο θαη κε 

θάζε ηαπεηλφηεηα ηα αλαθεξζέληα ζηελ Μαλαγή άιισο Ζαπθαξήο λ 

Αεκνθξαηίαο (1990) 2 ΏΏΑ 203, 223,  επηθξαηεί ε ινγηθή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξαινγηζκνχ θαη ησλ ελζηίθησλ θαη φρη ηεο αλζξψπηλεο εθινγίθεπζεο θαη 

εζηθήο αίζζεζεο. Ονχηα φια απαληνχλ θαη ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο 

θαηάξξηςεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ κάξηπξα. Ππάξρεη φκσο θαη κηα άιιε 

παξάκεηξνο ζην ζέκα πνπ αθνξά ζηα πεξί ζπκθσλεκέλεο καξηπξίαο ηνπ 
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Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηνπο αζηπλνκηθνχο αλαθξηηέο ππφ ηελ 

έλλνηα φηη αλ, πξάγκαηη, ππήξμε αζηπλνκηθή ζθεπσξία, γηαηί ε Ώζηπλνκία 

έπξεπε λα αθήζεη ηνλ ππνρείξην ηεο κάξηπξα λα γξάθεη θαη λα ιέεη φ,ηη 

ζέιεη (θαη επί απηήο ηεο πηπρήο) θαη λα κελ ηνπ ηα ππαγνξεχζεη ή αθφκε 

θαιχηεξα λα ηα έγξαθαλ νη ίδηνη νη αλαθξηηέο κε ηελ απαηηνχκελε 

θαζαξφηεηα θαη αθνινχζσο λα έδηλαλ ηελ θαηάζεζε ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ηελ ππνγξάςεη. Αελ ην έπξαμαλ φκσο. Δ 

Ππεξάζπηζε πξφηαμε πσο ελδεηθηηθφ ηεο αλαμηνπηζηίαο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ θαη ε ζέζε ηνπ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

θαηέζηξσζε ην ζρέδην δνινθνλίαο κέζα ζε ρξφλν πέληε ιεπηψλ, δχν ψξεο 

πξηλ ην θφλν, φληαο κάιηζηα άζρεηνο κε ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξήκαηα θαη 

πξνπαληφο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε παξαθνινπζήζεηο, αθνχ ζε 

απηέο είρε πξνεγνπκέλσο πξνβεί ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ 

πνιχ εχθνια ζα κπνξνχζε λα ηνλ είρε ελεκεξψζεη. Ώπηφ δελ είλαη αθξηβέο. 

Ον ηη είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πάξα πνιιέο θνξέο θαηά ηελ 

αληεμέηαζε (θπξίσο απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε), είλαη φηη ηηο παξαθνινπζήζεηο ηηο 

έθακλε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, κέξεο πξηλ ηε δνινθνλία, αξρίδνληαο απφ ηε 

κέξα πνπ ζπκθψλεζε λα ζπκκεηάζρεη ζην δνινθνληθφ εγρείξεκα ή 

ζχληνκα κεηά απφ απηφ. Λ ηειεπηαίνο δελ γλψξηδε πνηεο αθξηβψο ήζαλ νη 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο θηλήζεηο θαη δηαθηλήζεηο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζε ζρέζε κε ην δήηεκα. Λπδέπνηε αλέθεξε φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, θαηέζηξσζε ην δνινθνληθφ ζρέδην κέζα ζε πέληε 

ιεπηά, δχν ψξεο πξηλ ηε δνινθνλία, φπσο πξφηεηλε ν δηθεγφξνο. Ώθξηβψο 

ην αληίζεην. Ζαθψο επίζεο εμηζψζεθαλ κε ην ζελάξην απηφ νη αλαθνξέο ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξί ηεο ππφδεημεο πνπ ηνπ έθαλε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ην απφγεπκα ηεο 11.1.10, ιίγν πξηλ ηε δνινθνλία φηαλ 

πήγαλ ζηελ νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε κε ην βαλ, γηα λα ηνπ ππνδείμεη πνχ 

έπξεπε λα ζηαζκεχζεη ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ ζαθέζηαηνο ζην φηη είλαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 

4, πνπ είρε αλαιάβεη λα εληνπίζεη θαη κειεηήζεη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

ρψξνπο πνπ κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ φιν ζρεδηαζκφ ηεο 
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δνινθνλίαο θαζψο θαη φιεο ηηο παξαθνινπζήζεηο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. 

Θάιηζηα, ηνπ είρε πεη φηη ζηηο 11.1.10, φηαλ αλαιάκβαλε ηε θξνχξεζε ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, αιιάδνληαο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη 

ήηαλ ηε κέξα εθείλε πνπ ζα πξνέβαηλαλ (θαη έηζη ζπκθψλεζαλ ελ γλψζεη 

θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1), ζηε δνινθνλία κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα 

αλαιακβάλεη λα ειέγμεη «ηδηαί ηνπο ηόπνπο», πξνθαλψο γηα ηηο φπνηεο 

ελαπνκείλαζεο ιεπηνκέξεηεο. Αελ είλαη ηπραίν πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

αλέθεξε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζχκθσλα κε ηελ εθδνρή ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ελψ βξίζθνληαλ ζην βαλ ην απφγεπκα ηεο 11.1.10, ζηελ νδφ 

ΐαζίιε Θηραειίδε, θαηά ηελ ηειεπηαία εθείλε θαηφπηεπζε, φηη «ήβξα ηόπν», 

δειαδή ην ζεκείν φπνπ ζα ζηάζκεπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζην ρσξάθη ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε (βι. 

θσηνγξαθίεο 9 – 11 ηνπ Οεθκεξίνπ 3). Ώλέθεξαλ νη δηθεγφξνη 

Ππεξάζπηζεο, φηη ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο «… πνπ 

θαηέγξαθαλ επί εηθνζηηεηξαώξνπ βάζεσο γηα δέθα κέξεο πξηλ ηνλ θόλν …», ηίπνηε δελ 

απνηχπσζαλ απφ εθείλα πνπ ηζρπξίζηεθε ν ηειεπηαίνο πεξί 

παξαθνινπζήζεσλ κε ην βαλ θαη άιια ζπλαθή, θάηη πνπ επηθέξεη 

επηπξφζζεην πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ. Θεσξνχκε – κε θάζε ζεβαζκφ – 

θαη απηήλ ηελ αλαθνξά ηεο Ππεξάζπηζεο σο παξαπιαλεηηθή θαη 

εθιακβάλνπζα σο δεδνκέλα, γεγνλφηα πνπ δελ θαηαδείρζεθαλ απφ ηε 

καξηπξία. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αλαθεξφκελνο ζηα ησλ 

παξαθνινπζήζεσλ, νπδέπνηε επηθεληξψζεθε ζε νπνηεζδήπνηε δηαθηλήζεηο 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, επί ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε θαη κφλνλ ή ζε 

άιιεο παξαθείκελεο νδνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο νδνχο Εσλά Ιηθνιάνπ 

θαη Ίσλνο ή ηε Ηεσθφξν Γξίβα Αηγελή, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηαγξαθνχλ απφ ηα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ γλσξίδνπκε 

απφ ηε καξηπξία φηη ππήξραλ εγθαηεζηεκέλα θαηά ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο. 

Λχηε θαη ππνλφεζε πνηέ φηη ε αλαθνξά ηνπ ζην επξχηεξν ζέκα ησλ 

παξαθνινπζήζεσλ αθνξνχζε απνθιεηζηηθψο ζηελ αλαγλψξηζε εδάθνπο 

πξηλ ηελ εγθιεκαηηθή ελέξγεηα, κε κνλαδηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ νδφ 
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ΐαζίιε Θηραειίδε. Ώο κε μερλνχκε φηη ην έγθιεκα έιαβε ρψξαλ έμσ απφ 

ηελ νηθία ηνπ ζχκαηνο επί ηεο νδνχ Ώγίαο Βιέλεο 5 θαη φηη ε νδφο απηή 

θαζψο θαη ε δηαδξνκή πνπ θαίλεηαη λα αθνινχζεζε ην ζχκα, δελ 

θαιχπηνληαλ απφ νπνηαδήπνηε θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο ή 

ηνπιάρηζηνλ δελ παξνπζηάζηεθε επί ηνχηνπ καξηπξία. Ξπλεπψο, ε κε 

θαηαγξαθή θηλήζεσλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 ζηελ νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε ή 

άιιεο νδνχο ηεο πεξηνρήο (ηνπιάρηζηνλ κε ην βαλ ηνπ) θαη ζην βαζκφ πνπ 

ηνχηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαγξαθζνχλ θαη εληνπηζηνχλ νξαηψο ζηα 

ζρεηηθά πιάλα θιεηζηψλ θπθισκάησλ παξαθνινχζεζεο πνπ θαηαηέζεθαλ 

ελψπηνλ καο, δελ εμππαθνχεη φηη νη παξαθνινπζήζεηο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή 

δελ έιαβαλ ρψξαλ απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4. Άιιε εηζήγεζε ηεο 

Ππεξάζπηζεο, ζηξάθεθε ζε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα φηη ην απφγεπκα ηεο 

11.1.10, κεηέβε ζε βελδηλάδηθν ζηε Ηεσθφξν Οζεξίνπ (αληί ζε θνληχηεξν 

πξνο ην δηακέξηζκα ηνπ ζηαζκφ βελδίλεο), γηα λα εθνδηάζεη κε θαχζηκα ηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ηε ζηηγκή πνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Ηεσθφξνπ Οζεξίνπ, βξηζθφηαλ ζε πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ θαη ν Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ηνπ νπνίνπ νη θηλήζεηο θαηαγξάθεθαλ θαη απφ ην 

θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ, σο ε δέζκε 

θσηνγξαθηψλ – Οεθκήξην 6. Θέζε ησλ δηθεγφξσλ, ήηαλ ε πηζαλφηεηα ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα κελ πήγε ζην ελ ιφγσ βελδηλάδηθν 

(πνπ ην επηζθέθζεθε βεβαίσο, ίζσο θαη γηαηί ν ηδηνθηήηεο θαηαγφηαλ απφ 

ην Οζέξη, φπσο καο είπε ν κάξηπο), αιιά λα πήγε λα ζπλαληήζεη ηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), γηα λα ζπλελλνεζνχλ γηα ην θφλν. Δ εθδνρή παξέκεηλε 

κεηέσξε αμηφπηζηεο καξηπξίαο αιιά θαη ινγηθήο κηα θαη κπνξεί επιφγσο λα 

δηεξσηεζεί θαλείο γηα πνηνλ ιφγν ε ζπλελλφεζε απηή ζα έπξεπε λα ιάβεη 

ρψξαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ εηζεγήζεθε ε Ππεξάζπηζε θαη φρη ηειεθσληθψο 

(κηα πνπ έηζη θαη αιιηψο, ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), εκθαλίδεηαη ζηα 

πιάλα ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο (θαη ζηηο αληίζηνηρεο 

θσηνγξαθίεο 1 – 4 ηνπ Οεθκεξίνπ 6), «… λα κηιά ζπλερώο ζην θηλεηό ηνπ 

ηειέθσλν … ») ή κε ηελ παξνπζία θαη ησλ δχν ζην ίδην πξαθηνξείν. Βθείλν 

πνπ εθθξάδεη κηα αληηθαηηθφηεηα (κε βάζε ηε ζέζε ησλ δηθεγφξσλ), είλαη 
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γηα πνην ιφγν ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) - σο ζπλσκφηεο κε ηνλ 

Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), θαηά κηα εθδνρή ηεο Ππεξάζπηζεο) - λα έιεγε φηη 

πήγε ζε βελδηλάδηθν θνληά ζην πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ πνπ βξηζθφηαλ ν 

ηειεπηαίνο, ηε ζηηγκή πνπ πξφζεζε ηνπ κάξηπξα ήηαλ λα ηνλ θαιχςεη θαη 

φρη λα ηνλ εκπιέμεη κε ην λα ηνλ παξνπζηάζεη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή καδί ηνπ. Δ Ππεξάζπηζε πξφηεηλε επίζεο φηη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11) θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), κφλν ν εθηειεζηήο πνπ βγήθε ηξέρνληαο απφ ηνλ πεδφδξνκν θαη 

φρη ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο, ζα κπνξνχζε πνηέ λα πξνζέμεη ηελ 

κάξηπξα λα πεξηπαηεί. Λχηε απηή ε απφιπηε ζέζε επζηαζεί, δεδνκέλεο ηεο 

καξηπξίαο ηνπ κάξηπξα φηη φηαλ αλέβεθε ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116 

θαη γχξηζε πξνο ηα πίζσ, ηνπ θάλεθε λα είρε δεη έλα «πιάζκα», ην νπνίν 

κπνξεί λα ήηαλ ή κπνξεί θαη λα κελ ήηαλ ε Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11), 

αθνχ καο εμήγεζε φηη ε πίεζε θαη ε αγσλία πνπ ηνλ δηαθαηείρε ηηο ζηηγκέο 

εθείλεο φηαλ έρνληαο πηα βγεη κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζην 

δξφκν κεηά ηνπο δχν ππξνβνιηζκνχο γηα λα πεξηκέλεη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

4, δελ επέηξεπαλ ηελ απνηχπσζε ζηε κλήκε, ηεο ιεπηνκέξεηαο απηήο κε 

ηελ απαξαίηεηε αθξίβεηα. Οα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλαθνξά ηνπ πεξί 

εληνπηζκνχ ηεο ίδηαο ή κηαο άιιεο θνπέιαο πνπ έπαηξλε ην ζθχιν ηεο 

πεξίπαην ελψ βξηζθφηαλ θξπκκέλνο κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζην 

ρσξάθη ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε. Αελ κπνξεί θαλείο λα απνθιείζεη ηελ 

πηζαλφηεηα νη δηαθηλήζεηο ηεο θνπέιαο ή ησλ θνπειψλ ή («ησλ πιαζκάησλ») – 

δηφηη ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κηα κφλν ε θνπέια, νπνία λα θαηεπζχλζεθε 

αξρηθψο πξνο ηελ πηζίλα Βιεώλ θαη αθνινχζσο λα επέζηξεςε ζην ζεκείν 

πνπ είδε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα εμέξρεηαη ηνπ πεδνδξφκνπ – επί ηεο 

νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξίγξαςε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα θαηαγξάθεθαλ απφ ην θιεηζηφ θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear, αιιά λα κελ είλαη νξαηέο ιφγσ θαθήο 

πνηφηεηαο θαηαγξαθήο θαη γσλίαο ιήςεο. Δ Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11), 

δελ αληεμεηάζηεθε γηα ηε δηαθίλεζε ηεο επί ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε 

πξνηνχ θζάζεη ζην ζεκείν πνπ είδε ην εμεξρφκελν ηνπ πεδνδξφκνπ άηνκν, 
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θάηη πνπ δελ κπνξεί παξά λα θαηαηάμεη ηηο ζρεηηθέο πεξί ηνχηνπ εηζεγήζεηο 

ηεο Ππεξάζπηζεο, ζην επίπεδν ηεο εηθνηνινγίαο. Ώο κελ αγλνείηαη, φηη ε 

ζηηγκή επηβίβαζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, επί ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 

116, επί ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ θφλνπ, σο ην 

ζεκείν Ρ1 ζηε θσηνγξαθία 11 ηνπ Οεθκεξίνπ 13, φπσο καο ηελ εμήγεζε ν 

κάξηπο (ρσξίο αλάγθε παξαπνκπήο ζηα πιάλα ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

παξαθνινχζεζεο), δηαθξίλεηαη κε εμαηξεηηθά κεγάιε δπζθνιία, πνιχ 

πεξηζζφηεξν νη νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο άιισλ αηφκσλ πίζσ απφ ην ζεκείν 

Ρ1 ή αθφκε θαη κπξνζηά απφ ην ρσξάθη ζην νπνίν βξηζθφηαλ θξπκκέλνο ν 

κάξηπο, αλαιφγσο ηνπ αθξηβνχο πεδίνπ ζην νπνίν θηλήζεθε ε θνπέια κε ην 

ζθπιάθη. Άιιε εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο επηθεληξψζεθε ζηε κεγάιε 

δηαθνξά ρξφλνπ πνπ ρξεηάζηεθε ν Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Π.58) – 

ήηνη 34 ιεπηά θαη 27 δεπηεξφιεπηα – λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε απφ ην 

ζεκείν πνπ άθεζε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζηε Ιεθξά Γώλε, κέρξη ηελ παινχξα φπνπ ηνπνζέηεζε ηε 

ζαθνχια κε ην θνληφθαλλν θαη ηα άιια αληηθείκελα ηνπ θφλνπ θαη λα 

επηζηξέςεη ζην ζεκείν εθθίλεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δειαδή, 15 ιεπηά. Δ ζέζε ζε ζρέζε κε 

ηνλ ρξφλν πνπ είπε ε Ππεξάζπηζε (ν θ. ΐξαρίκεο), φηη ρξεηάζηεθε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη θαη πάιη αλαθξηβήο. Λ 

κάξηπο δελ είπε «… όηη ρξεηάζηεθε 15 ιεπηά γηα λα πάεη κέρξη ηελ παιινύξα θαη λα 

γπξίζεη πίζσ», φπσο ζεκεηψζεθε ζηελ αγφξεπζε ηνπ δηθεγφξνπ, αιιά γύξσ 

ζηα 15–20 ιεπηά, ρσξίο λα κπνξεί λα δψζεη αθξηβή ρξφλν δηφηη δελ 

ρξνλνκέηξεζε ηε δηαδξνκή. Ζαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ, 

γηα ην θαηά πφζν ν ρξφλνο ησλ 15 πεξίπνπ ιεπηψλ πνπ είρε αξρηθψο 

αλαθέξεη, ήηαλ εθηθηφο ή φρη, ν ζπλήγνξνο ηνπ ππέβαιε φηη γηα λα δηέλπε 

κεη΄ επηζηξνθήο ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ζα ήζειε «… 20-25 ιεπηά κέζα ην 

λεξό», κε ηνλ κάξηπξα λα ζπκθσλεί φηη κπνξεί θαη λα ηνπ πήξε 20 ιεπηά 

γηα λα ζπκπιεξψζεη ηε δηαδξνκή. Βθηφο ηνχηνπ θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Π.58), δε 

γλψξηδε ηελ πεξηνρή, δε δηαθαηερφηαλ απφ ηελ πίεζε πνπ πιεκχξηδε ηνλ 
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ηειεπηαίν λα ηξέμεη φζνλ ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα γηα λα αθήζεη ηε 

ζαθνχια θαη λα επηζηξέςεη ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, γηα λα κεηαβεί 

ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε φπνπ ηνλ πεξίκελε ν αιιφθξσλ Ζαηεγνξνχκελνο 

4. Θε απηέο θαη άιιεο πηπρέο επί ηνπ δεηήκαηνο, αζρνινχκαζηε ζηα 

πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ Μαλαγηψηε ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Π.58) θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ελφηεηα απηή καξηχξσλ, φπσο ηνπ Ώζαλάζηνπ Αεκεηξίνπ 

(Θ.Π.53) θαη Ξηαχξνπ ΐηνιεηή (Θ.Π.54). Οα ίδηα θαηαγξάθνπκε θαη ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θ. ΐξαρίκε αλαθνξηθά κε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάζηεθε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα δηαθχγεη απφ ηελ νδφ 

ΐαζίιε Θηραειίδε θαη λα θζάζεη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε θαη απφ εθεί ζηε 

Ιεθξά Γώλε θαη αθνινχζσο μαλά πίζσ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. 

Ώπινχζηαηα, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ (θαη πάιη), πνιχ 

ηθαλφηεξνο θαη ηαρχηεξνο ρεηξηζηήο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116 (ή 

φκνηνπ ηχπνπ), απφ φ,ηη ήηαλ ν Ώζαλάζηνο Αεκεηξίνπ (Θ.Π.53), πνπ φπσο 

καο είπε ρξεηάζηεθε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα δηαλχζεη ηελ 

απφζηαζε. Θέζε ηνπ θ. ΐξαρίκε ήηαλ φηη «… ν ππεξάλζξσπνο θαη βηνληθόο Φάλνο 

… δελ πήγε πνηέ ζηελ Ιεθξά … γη΄ απηό θαη αλαγθάδεηαη λα πεη ςέκαηα ζην Αηθαζηήξην 

γηα ηνπο ρξόλνπο … [επεηδή] ... είλαη έλαο ςεύηηθνο ηζρπξηζκόο γηα λα θαιύςεη ηνπο 

ζπλσκόηεο θαη πξαγκαηηθνύο απηνπξγνύο δειαδή ηνλ Ζνζηάξε θαη ηνλ Μξνεζηό». κσο, 

ε άπνςε απηή δελ εμεγεί γηαηί, αθνχ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ήζειε λα θαιχςεη ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε, 

ηνπο ηνπνζέηεζε καδί ηνπ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. Γηα πνην ιφγν ν κάξηπο 

λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα αλαθέξεη φηη πήγε ζηε Ιεθξά Γώλε γηα λα 

πεηάμεη ην θνληφθαλλν θαη ηα ξνχρα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δνινθνλία, ηε ζηηγκή πνπ ην αξρηθφ ζρέδην θαηά ηελ Ππεξάζπηζε (θαη ην 

νπνίν ππνηίζεηαη νπδέπνηε άιιαμε), ήηαλ λα κεηαβεί κε ηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, κε ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε λα 

αλαιακβάλεη ηελ απφθξπςε ηνπ θνληφθαλλνπ θαη ησλ ινηπψλ; Γηαηί λα 

κπεη ζηνλ θπθεψλα εθείλν αλαθνξάο φισλ φζσλ είπε πεξί αιιαγήο 

δξνκνινγίσλ θαη αξρηθψλ ζρεδίσλ; Γηα πνην ιφγν, αλ ην αξρηθφ θαη 

κνλαδηθφ ζρέδην ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπ Ζψζηα 
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Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ήηαλ λα κεηαβνχλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε κεηά ηε 

δνινθνλία, λα κελ επηζηξέςνπλ ζηε Ηεπθσζία κε ηε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116, κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) -  πνπ ζχκθσλα κε θάπνηα 

ζέζε ηεο Ππεξάζπηζεο ήηαλ ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο – λα παίξλεη ζην 

δηακέξηζκα ηνπ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη αθνινχζσο λα 

αλαρσξεί γηα ηελ νηθία ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ε ελ ιφγσ κνηνζηθιέηα δελ ήηαλ 

ραιαζκέλε θαη δελ ππήξρε ιφγνο ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο λα απνηεινχζε 

κέξνο ηεο νκάδαο; Γηαηί, αθνχ ε φιε ζπλσκνζία ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη ηνλ 

Ζνχιιε Ζνζηάξε, φινη απηνί λα απνθαζίζνπλ λα εκπιέμνπλ ζηα θαιά 

θαζνχκελα ηνλ λνκηκφθξνλα θαη άζρεην Ζαηεγνξνχκελν 4, ηνπνζεηψληαο 

ηνλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε κεηά ηε δνινθνλία θαη δηαθηλδπλεχνληαο λα 

πξνδνζνχλ απφ απηφλ είηε εζειεκέλα είηε αζέιεηα; Αελ κπνξνχζε γηα 

παξάδεηγκα, ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο λα αλαζέζεη ηε κεηαθνξά ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ έρνληαο ην ζε αλακνλή ζηα 

ππνζηαηηθά ζχκθσλα κε ην ζρέδην; Αελ κπνξνχζε ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο λα 

ηνπο κεηαθέξεη ν ίδηνο ζηε Ηεπθσζία κε ην δηπινθάκπηλν κε ην νπνίν 

θαηέθζαζε ζηα ππνζηαηηθά κεηά πνπ ηνπ ηειεθψλεζε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41); Ή αθφκε θαη κε ην θξεζθνπιπκέλν ηνπ Audi, κε 

ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηαθηλείηαη (φπσο έπξαμε ην ίδην πξσί φηαλ πήξε 

ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηνλ Μέηξν Ζθεξηίθθε ζην Αάιη κηα θαη 

δελ ζα εγεηξφηαλ δήηεκα εζπεπζκέλεο κεηάβαζεο ηνπ ζηα ππνζηαηηθά αλ 

ηα πξάγκαηα πήγαηλαλ θαη‟ επρήλ; Γηαηί, ζα έπξεπε λα πήγαηλαλ ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε νχησο ή άιισο θαη φρη απεπζείαο ζηηο νηθίεο ηνπο; 

Γηαηί, δεδνκέλνπ φηη νη ζπλσκφηεο Ζνχιιεο Ζνζηάξεο, Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), δηαπίζησζαλ ηνλ 

παληθφ θαη θφβν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (ν νπνίνο νπδέπνηε ηνπο εμέθξαζε 

θφβν, εθηφο απφ ηα φζα θαη‟ ηζρπξηζκφλ είρε πεη ζην θίιν ηνπ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ πξνθαλψο εκπηζηεπφηαλ), δέρζεθαλ λα ηνπο 

νδεγήζεη (ηνπο δπν ηειεπηαίνπο), ζηηο νηθίεο ηνπο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 
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(θαηά κηα εθδνρή ηνπ θ. ΐξαρίκε) ή λα επηβηβαζζεί σο ζπλεπηβάηεο ζην 

απηνθίλεην ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37); Μνηα πεηζηηθή δηθαηνινγία ζα 

έπξεπε λα δψζνπλ νη Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζψζηαο Μξνεζηφο 

(Θ.Ζ.37), γηα ηελ αλάγθε αλακνλήο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε (ή ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ θέληξνπ Αηόλπζνο), 

κέρξηο φηνπ κεηαβνχλ ζηε Ηεπθσζία γηα λα ζθνηψζνπλ ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή; Μψο νδήγεζε (θαηά κηα εθδνρή), ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116, ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), θνξψληαο ην θξάλνο απφ ην νπνίν 

έπεζε ην πξνζηαηεπηηθφ γπαιί, έρνληαο λα θαιχςεη ηε δηαδξνκή κεηαμχ ηεο 

νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε θαη ησλ ππνζηαηηθψλ Ζνζηάξε κε κεγάιε ηαρχηεηα 

θαη ηνλ άλεκν λα ηνλ απνηξέπεη θαλνληθψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ - θαηά 

καξηπξία πνπ παξνπζίαζε ε Ππεξάζπηζε κέζσ ησλ Ώζαλάζηνπ Αεκεηξίνπ 

(Θ.Π.53) θαη Ξηαχξνπ ΐηνιεηή (Θ.Π.54) - απφ ηνπ λα βιέπεη επαξθψο; Μψο 

θαη κεηά πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο 

(Θ.Ζ.37), ζηακάηεζαλ έμσ απφ ην Pavilion, δελ αληάιιαμαλ θξάλε έηζη 

ψζηε λα κπνξεί ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), λα νδεγεί κε πεξηζζφηεξε 

άλεζε θαη αζθάιεηα θαη λα θζάζεη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ην 

γξεγνξφηεξν δπλαηφλ (αζρέησο αλ θαηά κηα άιιε εθδνρή, νδεγφο ήηαλ ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)); Γηα πνην ιφγν απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δπν 

ηνπο ζπλσκφηεζαλ λα δνινθνλήζνπλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, ζα έπξεπε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα κεηαβεί ζηελ νηθία ηνπ Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), γηα λα δαλεηζηεί θξάλνο ηε ζηηγκή πνπ απηφο είρε ηα 

δηθά ηνπ; Ώπηά θαη πνιιά άιια εξσηήκαηα δεκηνπξγνχλ αγεθχξσηα 

ράζκαηα ζηε ινγηθή ησλ δηαθφξσλ εθδνρψλ πνπ αλέπηπμε ελψπηνλ καο ε 

Ππεξάζπηζε, κε θάπνηεο εθθάλζεηο ηνπο λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ 

δηθεγφξν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, δίρσο αζθαιψο λα επεξεάδνπλ ηελ 

φπνηα ζπλνρή ησλ εθδνρψλ ησλ ππνινίπσλ Ζαηεγνξνπκέλσλ. Οα ίδηα 

εθαξκφδνληαη θαη‟ αλαινγίαλ θαη γηα ηα πεξί αιιαγήο ηνπ εμψζη θαη 

κπαηαξίαο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε απφ 

ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηε ζηηγκή πνπ ν θεξφκελνο ζπλσκφηεο 

Ζνχιιεο Ζνζηάξεο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αλαιάκβαλε ηηο αιιαγέο πνπ 
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απνθαζίζηεθε φηη ζα έπξεπε λα γίλνπλ επί ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 

116, φληαο ν ίδηνο κεραληθφο (έζησ απηνθηλήησλ), ζε αληίζεζε κε ηνλ 

κάξηπξα πνπ δελ ήηαλ. Δ Ππεξάζπηζε πξνζπάζεζε λα πείζεη φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξηέπεζε ζε αληηθάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαθνξέο ηνπ γηα αιιαγή ησλ ξνχρσλ πνπ θνξνχζαλ θαηά ην θφλν ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. Λη δηθεγφξνη καο εηζεγήζεθαλ φηη αλ φλησο νη δχν 

δξάζηεο «άιιαμαλ» ξνχρα ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, ηφηε «πώο βξέζεθαλ ηα 

ξνύρα ζην ρσξάθη ηνπ Ζνζηάξε θαη ηα αιιάμαηε;», ππνλνψληαο εκπινθή ηξίησλ 

ζηνλ φιν ζρεδηαζκφ θαη ζίγνπξα ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε. Γηα λα θαιχςεη ην 

θελφ, ε Ππεξάζπηζε θαη πην παξαζηαηηθά, ν θ. ΐξαρίκεο, εηζεγήζεθε φηη ε 

εθδνρή ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξί θνξήκαηνο θφξκαο πάλσ 

απφ ην παληειφλη, απνηεινχζε αλαζθεπή ηεο εθδνρήο ηνπ κάξηπξα θαη εθ 

ησλ πζηέξσλ εθεχξεκα ηνπ. Ξπλέδεζε ηε ζέζε απηή κε ηελ πνιχ βνιηθή 

καξηπξία πνπ έδσζε επί ηνπ δεηήκαηνο ν Ιίθνο Οζηέιεπαο (Θ.Π.57), ηνλ 

νπνίν έρνπκε ήδε θξίλεη σο αλαμηφπηζην. Θε θάζε ζεβαζκφ, ε Ππεξάζπηζε 

επέιεμε λα παξεξκελεχζεη ηελ πνιχ θαζαξή καξηπξία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο πξνο ην ληχζηκν θαη ην θφξεκα θφξκαο πάλσ 

απφ ηα παληειφληα ηνπο, γηα λα πξνζζέζεη ζηα επηρεηξήκαηα πεξί 

αλαμηνπηζηίαο ηνπ κάξηπξα. Λ κάξηπο ήηαλ μεθάζαξνο ιέγνληαο θαηά ηελ 

θπξίσο εμέηαζε φηη «δελ αιιάμακε ξνύρα απιώο θνξήζακε άιια ξνύρα πνπ πάλσ πνπ 

ηα δηθά καο». Μαξνκνίσο ζεκαζηνινγηθή, ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο 

Ππεξάζπηζεο λα θηίζεη επηρεηξεκαηνινγία επί ηεο νξνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ πξνο ηελ Ιεθξά Γώλε («ίζηα βαζηά») ή αθφκε θαη ηελ 

ελαπφζεζε ηεο ζαθνχιαο κε ην θνληφθαλλν θαη ηα άιια αληηθείκελα δίπια 

απφ ηελ παινχξα, κε ηελ έκθαζε λα επηθεληξψλεηαη ζην «αλ ηα πέηαμε» ή ηα 

«άθεζε» εθεί. Λπδέλ πξνθχπηεη ή ζα κπνξνχζε αληηθεηκεληθψο λα πξνθχςεη 

απφ ηηο αλαθνξέο απηέο. Λ κάξηπο εμήγεζε κε ελάξγεηα θαηά ηελ 

αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε, φηη κε ηελ αλαθνξά «ίζηα βαζηά»,  ήζειε λα 

πεη φηη «… δελ έθαλα θακηά ζηάζε» θαη «… δελ εζηακάηεζα πνύπνηε». Έδσζε επίζεο 

θαζαξέο εμεγήζεηο φηη κεηέθεξε ηα αληηθείκελα ζην επίδηθν ζεκείν γηα λα 
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κπνξέζνπλ αξγφηεξα λα ηα κεηαθηλήζνπλ νη άλζξσπνη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1. Ον αλ θάπνηεο θνξέο αλέθεξε φηη ηα πέηαμε θαη θάπνηεο 

άιιεο φηη ηα ηνπνζέηεζε, δελ αιινηψλεη ηελ νπζία ηεο ζέζεο πεξί 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ηνπο επί ηε πξννπηηθή κεηαθίλεζεο, γη‟ απηφ 

άιισζηε θαη ε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα ζε ζεκείν πνπ γλψξηδε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, σο εθ ησλ θπλεγεηηθψλ ηνπο εμνξκήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή. Δ Ππεξάζπηζε ππέβαιε επί ηνχηνπ φηη ε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα 

(φηη επέιεμε λα ηνπνζεηήζεη ηε ζαθνχια δίπια ζηελ παινχξα επεηδή ηε 

γλψξηδε απφ πξνεγνπκέλσο φηαλ καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, άθελαλ 

εθεί ην ζήξακα πνπ ζθφησλαλ), ζπγθξνχεηαη κε ηε καξηπξία ηνπ 

Ππεχζπλνπ ηεο Ππεξεζίαο Θήξαο Μέηξνπ Ώλαγησηνχ (Θ.Π.56), ν νπνίνο 

είπε φηη νη ιαζξνθπλεγνί δελ αθήλνπλ ζπλήζσο ην ζήξακα επί ηνπ 

εδάθνπο γηα λα κελ ην αξπάμνπλ νη αιεπνχδεο θαη νη άγξηνη ζθχινη, θάηη 

πνπ, θαηά ηνλ ελ ιφγσ κάξηπξα, πξέπεη λα γλψξηδε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δηφηη, απφ φ,ηη ζπκφηαλ, ζε κηα πεξίπησζε πνπ ν 

ηειεπηαίνο είρε εληνπηζηεί λα ιαζξνζεξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ παιαηνχ 

Ώεξνδξνκίνπ Ηεπθσζίαο, είρε θξεκάζεη ην ζήξακα ηνπ ζε θάδν ςειά ζε 

δέληξν. Θε θάζε ζεβαζκφ ζεσξνχκε φηη θαη απηή ε ηνπνζέηεζε ηεο 

Ππεξάζπηζεο εθθηλεί απφ παξεξκελεία ηεο καξηπξίαο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν νπνίνο νπδέπνηε αλέθεξε φηη ήηαλ ε 

ζπγθεθξηκέλε παινχξα ην ζεκείν πνπ γλψξηδε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1 θαη φηη 

εθεί αθξηβψο θαη φρη αιινχ ήηαλ πνπ άθελαλ ην ζήξακα ηνπο φηαλ 

ιαζξνθπλεγνχζαλ («Βπαίδακελ ηνπο ηδηαί ερώλακελ ηνπο, επεαίλακε θαλέλα γύξν γηα 

λα κελ ηνπο έβξνπλ πάλσ καο»). Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αλέθεξε 

ζαθψο φηη ην ζεκείν πνπ γλψξηδε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ήηαλ ην ζεκείν Ρ 

επί ηεο θσηνγξαθίαο 4 ηνπ Οεθκεξίνπ 13, δειαδή, ην ζπηηάθη θαη φρη ε 

ζπγθεθξηκέλε παινχξα θαη φηη, αθξηβψο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην ζπηηάθη 

απηφ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα εληνπίζεη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε παινχξα, κε 

ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο πνπ ζα έδηλε (θαη έδσζε), πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

1. Βμήγεζε ν κάξηπο φηη αλ ηα άθελε κέζα ζην ζπηηάθη ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ αληηιεπηά ζε πεξίπησζε πνπ εηζεξρφηαλ θαλείο εθεί, κηα θαη 
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δηαθηλνχληαλ ζηελ πεξηνρή « … θάηη ζαλ Ονπξθνθύπξηνη ηδηακέ κέζηα ρσξάθηα … » 

θαζψο θαη βνζθνί. Έηζη είλαη πνπ απνθάζηζε λα ελεξγήζεη. Δ Ππεξάζπηζε 

πξφηαμε φηη έηπρε, βνιεηά, λα βξέμεη πνιχ ηηο ηειεπηαίεο εθείλεο κέξεο πξηλ 

ηηο ππνδείμεηο ζθελψλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), έηζη ψζηε λα 

νδεγήζεη ηελ Ώζηπλνκία ζην ζεκείν ελαπφζεζεο θαη άθνβα πηα λα ηνπο 

ππνδείμεη φηη ηε ζαθνχια ηελ είρε αθήζεη θάπνπ «… κέζα ζην λεξό ηνπ 

θξάγκαηνο ηνπ Θάζζαξη», κε απψηεξν ζθνπφ λα θαιχςεη ηνπο απηνπξγνχο θαη 

άιινπο ζπλεξγνχο ηνπ. Δ ζέζε απηή, θαθψο, εθιακβάλεη σο δεδνκέλν φηη 

ε φπνηα βξνρφπησζε, ζα παξέζεξλε ηε ζαθνχια κε ηξφπν πνπ δε ζα 

κπνξνχζε λα εληνπηζηεί θαη φηη κάιηζηα απηή ηελ πηζαλφηεηα ηε γλψξηδε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Σζηφζν, ζε ξηδηθή αληίζεζε κε ηε ζέζε 

απηή, ν ζπλήγνξνο ππέβαιε αθνινχζσο φηη ζα αλέκελε θαλείο φηη αλ γέκηδε 

κε λεξφ ν πνηακφο ηεο Μεξηζηεξψλαο, ην θνληφθαλλν θαη ηα ξνχρα ζα 

έπξεπε λα εληνπίδνληαλ δηφηη ην πεξί νπ ν ιφγνο, αθνξά ζε θπζηθφ θξάγκα 

ην νπνίν ζπζζσξεχεη λεξφ ην νπνίν αθνινχζσο ιηκλάδεη εθεί (θαη επνκέλσο 

δε ζα κπνξνχζε λα παξαζπξζεί, φπσο πξφηεηλε κε ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε ηνπ εθδνρή, απνδίδνληαο κάιηζηα θαη ηα ζρεηηθά θίλεηξα 

ζηνλ κάξηπξα). Μαξφιν πνπ δε ζα κπνχκε ζηε ινγηθή λα εμεηάζνπκε ην 

δήηεκα ηεο ησλ ιηκλαδφλησλ πδάησλ, δηφηη έηζη ή αιιηψο ζπγθξνχεηαη κε 

αμηφπηζηε θαη αλαληίξξεηε καξηπξία φηη ην λεξφ ηνπ πνηακνχ θηλείηαη 

εηζέξρεηαη εληφο ησλ θαηερνκέλσλ πεξηνρψλ, ζα πνχκε φηη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δέρεηαη θαλείο λα ζπδεηήζεη ηελ πηζαλφηεηα αλεχξεζεο ή φρη ηεο 

ζαθνχιαο κε ην θνληφθαλλν θαη ηα ξνχρα – ή ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ 

κεκνλσκέλα (ζε πεξίπησζε πνπ κε θάπνην ηξφπν βγήθαλ απφ ηε ζαθνχια) 

– ζα πξέπεη λα δερζεί θαη ηελ πηζαλφηεηα, απηά λα εληνπίζηεθαλ εγθαίξσο 

απφ ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, κεηά ηε ζρεηηθή θαη 

ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ έδσζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ηελ επνκέλε ηνπ θφλνπ. Οα πξάγκαηα είλαη απινχζηεξα. ηαλ ν 

κάξηπο ελαπφζεηε ηε ζαθνχια θνληά ζηελ παινχξα ζηηο 11.1.10, δελ 

ππήξρε λεξφ ζην ζεκείν εθείλν θαη νχηε κπνξνχζε λα γλσξίδεη γηα ηελ 

πξννπηηθή έληνλεο θαη αζπλήζηζηα ςειήο βξνρφπησζεο ηηο επφκελεο 
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κέξεο, κε φια ηα δπλεηηθά παξεπφκελα. Λπδέπνηε ηνπ ηέζεθε φηη γλψξηδε 

γηα ηε βξνρφπησζε θαη θπξίσο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηε Ιεθξά 

Γώλε, κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ θφλνπ. Ζαηά ηηο ππνδείμεηο ζθελψλ ζηηο 

22.1.10, σο ην Έγγξαθν ΏΟ1, απηφο ππέδεημε ηελ παινχξα πνπ «είλαη κέζα 

ζην λεξό», κε ηε ζεκαληηθή πξνζζήθε φηη «ελ είζηε θαζόινπ λεξό δακέ ηδηείληελ 

λύθηα». Βξσηεζείο απφ ηνλ θ. Μηθή, αλέθεξε πσο θαηά ηηο ππνδείμεηο 

ζθελψλ, ππήξρε λεξφ, ελψ ην βξάδπ ηνπ θφλνπ, φηαλ πέηαγε ην 

θνληφθαλλν θαη ηα άιια αληηθείκελα, δελ είρε λεξφ. Βπί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο, 

αληεμεηαδφκελνο απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ, φηη αλ ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα 

μεθνξησζεί ην θνληφθαλλν ηφηε ππήξραλ άιινη ηξεηο θξάθηεο ζηελ 

πεξηνρή θαη κάιηζηα πιεζηέζηεξνη εθείλνπ ησλ Θαζζάξσλ, φπνπ κπνξνχζε 

λα ην πξάμεη, απάληεζε άκεζα, απζφξκεηα θαη ρσξίο αλαζηνιέο «Γηαηί είπα 

ζνπ ήηαλ θξάθηεο ηδηακέ; Βίπα ήηαλ θξάθηεο; Ήμεξα εγώ όηη ήηαλ λα θαηεβεί λεξό;». Ον 

ππνγξάκκηζε θαη θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ («Ήμεξα 

εγώ όηη ήηαλ λα θαηεβεί λεξό;»). Λπδεκία ππνβνιή ηνπ ηέζεθε πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ απφ ηελ Ππεξάζπηζε, κε ην εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη λα αθνξά 

ζην φηη, αλ ν κάξηπο δελ πήγαηλε ην βξάδπ εθείλν ζηε Ιεθξά Γώλε - φπσο 

ιεπηνκεξψο θαηέζεζε - πψο ηφηε γλψξηδε φηη δελ ππήξρε λεξφ ζην ζεκείν 

ηεο παινχξαο φπνπ άθεζε ηε ζαθνχια. Μαξακέλνληαο ζην ίδην ζέκα, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ππνδείμεη θαη ηε ζέζε πνπ ππέβαιε ζηνλ κάξηπξα ν θ. 

Μηθήο, φηη ελψ γλψξηδε (θαη γλσξίδεη), πνπ βξίζθεηαη ην ελ ιφγσ φπιν, δελ 

αλέθεξε θαη εμαθνινπζεί λα κελ αλαθέξεη πξνο ηελ Ώζηπλνκία ηελ 

πξαγκαηηθή θξχπηε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη πνπ «… θπζηθά δελ είλαη ην κέξνο 

ζην νπνίν εζύ ππέδεημεο, είηε ζηελ Ώζηπλνκία είηε ζην Αηθαζηήξην» θαη ηνχην δηφηη δε 

ζέιεη λα απνθαιχςεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηνπ ζπλεξγάηεο. Αχν ζεκεία 

ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε. Ζαηά πξψην, ν κάξηπο απάληεζε κε ηξφπν 

ζπλάδνληα πιήξσο θαη κε ηηο ππφινηπεο πεγαίεο αληηδξάζεηο θαη 

πεξηγξαθηθέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο - είηε ζε ιφγν είηε ζε ζπκπεξηθνξά - 

ιέγνληαο «Οόζα άιια είπα ηεο ηα, ζθέθηεθα ην όπιν;». Ζαηά δεχηεξν θαη ίζσο πην 

ζεκαληηθφ, παξαηεξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή θαίλεηαη λα 

ζπγθξνχεηαη κε άιιεο ηνπνζεηήζεηο ηεο Ππεξάζπηζεο, φηη ν κάξηπο πξνέβε 
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ζε ζπλδηαιιαγή κε ηελ Ώζηπλνκία γηα ίδηνλ φθεινο, κέξνο ηεο νπνίαο ήηαλ 

θαη ε παξνρή αζπιίαο ζηνπο Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη Ζνχιιε Ζνζηάξε. 

Μξνβιεκαηίδεη επνκέλσο γηα πνηφ ιφγν ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

λα κε δψζεη ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε πξνο ηελ Ώζηπλνκία ζε ζρέζε κε ηελ 

θξχςψλα ηνπ θνληφθαλλνπ θαη λα επηιέμεη αληηζέησο, ηελ αληηθαηηθή 

ζηάζε πνπ πεξηγξάςακε, ηδηαίηεξα δε κεηά πνπ – πάληνηε θαηά ηνλ θ. Μηθή 

– έδσζε ηελ θαηάζεζε ηνπ, φηαλ ήηαλ «… απόιπηα ζίγνπξνο όηη δελ πξόθεηην λα 

θαηεγνξεζείο…», νπφηε, θαηά ινγηθή ζπλέπεηα φηαλ ν κάξηπο είρε ήδε ιάβεη 

θαη ηα ζρεηηθά αληαιιάγκαηα. Άξα (ζηε βάζε ηεο ινγηθήο πνπ πεξηθιείεη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ δηθεγφξνπ), δελ ππήξρε ιφγνο λα κελ αλέθεξε ν κάξηπο 

ηα νλφκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ κηα πνπ ζα είρε ήδε  εμαζθαιίζεη ηελ 

αζπιία ηνπο. Βγγελήο ινηπφλ ε αληηκαρία εθδνρψλ. Λχηε επνκέλσο απηή ε 

γσλία απνδνθηκαζίαο ηεο καξηπξίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

νδεγεί πνπζελά γηα ηελ Ππεξάζπηζε ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ. Ον φηη δελ εληνπίζηεθε ην θνληφθαλλν (θαη ηα άιια πξάγκαηα), δελ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ κάξηπξα αιιά ζην γεγνλφο φηη είηε ηα αληηθείκελα 

απηά παξαζχξζεθαλ απφ ηηο έληνλεο θαη πξσηνθαλείο γηα ηελ πεξηνρή 

βξνρνπηψζεηο ζηηο 18.1.10, είηε, φπσο είπακε, παξαιήθζεθαλ εγθαίξσο 

απφ εληεηαικέλνπο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 (θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα ζε 

θάπνηα ζηηγκή κεηά ηηο 10:00 ηεο 12.1.10, πνπ ν κάξηπο πιεξνθφξεζε κε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηα ζρεηηθά ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην Εππνθξάηεην) ή 

βξέζεθαλ απφ ακέηνρνπο ηξίηνπο ή απιψο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο απέηπραλ 

λα ηα αλεχξνπλ. πσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα – θαη ην ζεκεηψλνπκε σο 

παξέθβαζε – ε κε αλεχξεζε ηνπ θνληφθαλλνπ, δελ κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αλππεξζέησο ηξνρνπέδε ζην αλαθξηηηθφ έξγν (ή ζηελ έθβαζε 

ηεο ππφζεζεο), ζε αληίζεζε κε ηηο απφιπηεο ζέζεηο πνπ εμέθξαζε ε 

Ππεξάζπηζε θαη ηδηαίηεξα ν θ. Μηθήο. Λ εληνπηζκφο ηνπ θνληθνχ φπινπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ππνδεηθλχεη δηα ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο ε  Ραξαιάκπνπο v 

Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Βθ. 180/07, εκ. 29.6.12 – αιιά θαη ε R v Thatcher 

(1987) 1 SCR 652 - δελ απνηειεί αδεξίησο, πξνυπφζεζε απφδεημεο 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαηά ηνπ πξνζψπνπ. Βπί ελφο άιινπ ζεκείνπ, ε 
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Ππεξάζπηζε δηεξσηήζεθε πεξαηηέξσ, αλ ζα έπξεπε θαλείο λα αλακέλεη φηη 

ηελ απφθξπςε ηνπ θνληφθαλλνπ θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ ζα έπξεπε 

αλαπνθεχθησο λα ηελ αλαιάκβαλε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηε 

ζηηγκή πνπ ηνχην φθεηιε, θαηά ην ινγηθφηεξνλ, λα ην έπξαηηε ν 

πξαγκαηηθφο δνινθφλνο, δειαδή ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 (θαηά ηε ζέζε ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο). Ώθφκα θαη λα δερφηαλ θαλείο φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 

4, βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε ζνθ ιφγσ ηεο δνινθνλίαο πνπ δηέπξαμε θαη δελ 

κπνξνχζε λα ζθεθηεί ινγηθψο (φπσο καο είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41)), ζε θάπνηα ζηηγκή, πέξαλε ε Ππεξάζπηζε, φηαλ ζα μαλαέβξηζθε 

ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ, ζα έπξεπε λα γλσξίδεη ηη είρε γίλεη κε ην 

θνληφθαλλν θαη ηα άιια πξάγκαηα, δηφηη ηνχην ελδερνκέλσο λα νδεγνχζε 

ζε ζχιιεςε θαη ελνρνπνίεζε ηνπ. Λχηε θαη απηή ε ηνπνζέηεζε ππέρεη 

δπλακηθήο. Ζαηαξράο, ν κάξηπο ήηαλ απνιχησο ζαθήο σο πξνο ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ (γηα λα κελ ηνπο 

επαλαιακβάλνπκε), αιιά θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ λα ηξέμεη ζηε Ιεθξά 

Γώλε θαη λα θξχςεη ηε ζαθνχια κε ηα αληηθείκελα εθεί έηζη ψζηε λα κελ ηα 

αθήζεη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν λα εκπιέμεη ηνλ 

θίιν θαη ζπγγελή ηνπ, Ζνχιιε Ζνζηάξε, ζε φ,ηη κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη. 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πάξεη απνθάζεηο εθείλε ηε 

ζηηγκή. ιν ην βάξνο έπεζε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ον θαηά 

πφζνλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζα έπξεπε λα κάζεη ηη είρε γίλεη κε ην 

θνληφθαλλν κεηά πνπ ζα εμεχξηζθε ηε ςπρξαηκία ηνπ, δελ αθπξψλεη νχηε 

θαη ακβιχλεη ηε ινγηθή ησλ πξάμεσλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) 

θαη ζίγνπξα δελ ηελ θαζνξίδεη. Δ Ππεξάζπηζε εηζεγήζεθε επηπξνζζέησο, 

φηη ε εθδνρή ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη καδί κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, πξνζθάιεζαλ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα εκπιαθεί ζηα 

ηεο δνινθνλίαο κεηά ηελ 1.1.10, (πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, βξηζθφηαλ ζην 

Εππνθξάηεην), αληηθάζθεη ηεο καξηπξίαο ηνπ Γεψξγηνπ Γαβξάλησλα 

(Θ.Ζ.25), φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ είρε πεη ζην Ινζνθνκείν φηη ην 

θφλν ζα ηνλ δηέπξαηηε καδί κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, ν νπνίνο ππνηίζεηαη (θαηά ηελ εθδνρή ηνπ κάξηπξα), 
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δελ είρε αθφκα κπεζεί ζηε ζπλσκνζία. Δ ζέζε είλαη αλαθξηβήο. Ον ηη 

αλέθεξε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είλαη φηη ηνχην ην είπε ζην 

Ινζνθνκείν 2–3 κέξεο κεηά ηελ 25.12.09 θαη φρη ζην Εππνθξάηεην, φπνπ 

καο αλέθεξε αξγφηεξα φηη έιαβε ρψξαλ ε δεχηεξε ζπλάληεζε καδί κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε ζπκθσλία γηα ηε 

δνινθνλία. Δ ζέζε ινηπφλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αθφκε θαη 

ζε απηή ηεο ηε ιεπηνκέξεηα, ζπλάδεη πιήξσο κε ηε καξηπξία ηνπ Γεψξγηνπ 

Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη θξίλεηαη απνιχησο ινγηθή θαη αιεζήο. Θηα άιιε 

εθδνρή πνπ πξνσζήζεθε απφ ηελ Ππεξάζπηζε θαη δε απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ, 

ήηαλ φηη ε κνηνζηθιέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο δξάζηεο δελ ήηαλ ε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, αιιά κηα αγσληζηηθή κνηνζηθιέηα Kawasaki, 

πνπ πηζαλφλ λα είρε θιέςεη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απφ θάπνηνλ 

Μαξαζθεπά Ζψζηα απφ ην Οζέξη (πεξί ηνπ νπνίνπ δελ μαλαθνχζακε). 

ΐεβαίσο, αιινχ ζηελ αληεμέηαζε ηεο Ππεξάζπηζεο θαη ηεο θπξίσο εμέηαζεο 

ησλ καξηχξσλ ηεο, αθέζεθε λα λνεζεί φηη ε κνηνζηθιέηα ησλ δξαζηψλ 

ήηαλ (ή ζα κπνξνχζε λα είλαη), κηα κηθξή κνηνζηθιέηα ηχπνπ ζθνχηεξ, 

πξνθαλψο γηα λα ζπληαηξηαζηεί κε ην φηη ηδηνθηήηεο θαη θάηνρνο ηέηνηνπ 

είδνπο κνηνζηθιέηαο ήηαλ θαη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ηνλ νπνίν 

φκσο κε άιιεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο νη δηθεγφξνη ζεσξνχζαλ νδεγφ ηεο 

κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116. ια απηά παξέκεηλαλ άλεπ αμηφπηζηνπ 

καξηπξηθνχ ππνβάζξνπ ρσξίο θαζφινπ λα θαηνξζψζνπλ λα πιήμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Λ θ. Γεσξγίνπ, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεη ηνλ νδεγφ ηεο κνηνζηθιέηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δνινθνλία – φπσο αληηζέησο έπξαμαλ νη ππφινηπνη δηθεγφξνη – εηζεγήζεθε 

φηη ν πξαγκαηηθφο δνινθφλνο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή είλαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), «… ν νπνίνο ζθόησζε ην ζύκα ηνπ θξπκκέλνο πίζσ από ηα 

δέληξα ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηόο από ην ζύκα, ρσξίο ην ζύκα λα πξνιάβεη λα αληηδξάζεη 

θαη ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε επθαηξία λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ ή λα αληηζηαζεί». 

Γηα λα ζεκειηψζεη ηελ άπνςε ηνπ, παξέπεκςε ζε δχν αλαθνξέο ηνπ 

κάξηπξα θαηά ηελ αληεμέηαζε. Δ πξψηε, αθνξά ζην πεξηερφκελν 

απάληεζεο ζηα πιαίζηα ηεο αληεμέηαζεο απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ φηη «… ήκνπλ 
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ηέιεηα άρξεζηνο λα πάσ λα παίμσ έηζη άλζξσπν, ηέιεηα, απηό έλησζα έηζη ηνλ εαπηό κνπ 

πνπ ηελ πξώηε ζηηγκή» θαη ε δεχηεξε, ζε άιιε απάληεζε ηνπ, πάιη θαηά ηελ 

αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ, φηη ζε θάπνηα ζηηγκή, έρνληαο βγεη απφ 

ηνλ πεδφδξνκν, γχξηζε πξνο ηα πίζσ θαη είδε θάπνηα θνπέια («Ββθήθα έηζη 

πνπ ην πεδόδξνκν, ηδηαί ηελ ώξα πνπ εβθήθα πνπ ηνλ πεδόδξνκν δίθιεζα πίζσ ηδηαί είδα 

ηελ—»). Λ ζπλήγνξνο, επηθέληξσζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζην φηη νη δχν απηέο 

αλαθνξέο, σο γισζζηθά νιηζζήκαηα (φπσο ηα πξνζδηφξηζε), ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ πάξα πνιχ ζνβαξά ππφςε απφ ην Αηθαζηήξην θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ κάξηπξα, ζηε βάζε ηεο ζεψξεζεο - ηνπ Θέλαλδξνπ 

θαληαδφκαζηε, ζηνλ νπνίν φκσο δελ παξαπεκθζήθακε - φηη «… γιώζζα 

ιαλζάλνπζα ιέεη ηελ αιήζεηα» θαη φηη – επί ελφο πεξηζζφηεξν θξνυδηθνχ, 

αληηιεθζήθακε, επηπέδνπ αθνξνχληνο ζηα πεξί γισζζηθήο νιίζζεζεο 

(lapsus linguae) – θακηά απνιχησο δηθαηνινγία ή εμήγεζε δε ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη απνδεθηή απφ ην Αηθαζηήξην γηα λα αηηηνινγήζεη ην θξαζηηθφ 

αζηφρεκα ηνπ κάξηπξα, πιελ φηη απνηειεί ηελ αθνχζηα δηαηχπσζε ηεο 

αιήζεηαο ησλ πξαγκάησλ πνπ εθθξάδεη. Μαξφκνηεο απφςεηο εθθξάζηεθαλ 

θαη απφ άιινπο δηθεγφξνπο. Αε ζπκθσλνχκε κε ηελ απφιπηε απηή ζέζε, 

θπξίσο, δηφηη παξαγλσξίδεη παληειψο ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αηθαζηεξίνπ λα 

αμηνινγεί ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηχξσλ (αθφκε θαη ηηο θεξφκελεο ηνπο 

παξαδνρέο θαη δειψζεηο ελαληίνλ ζπκθέξνληνο), κε αλαθνξά ζην ζχλνιν 

ηεο καξηπξίαο ηνπο θαη φρη απνζπαζκαηηθψο. Ξηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

γηα ιφγνπο πνπ ακέζσο εμεγνχκε, θακηά απφ ηηο δχν αλαθνξέο δε ζα 

κπνξνχζε ινγηθψο λα νδεγήζεη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εηζεγήζεθε ε 

Ππεξάζπηζε. Λ κάξηπο, πνιιέο θνξέο είλαη πνπ θαηά ηε καξηπξία ηνπ 

αλέθεξε φηη δελ ήηαλ απηφο ν ππξνβνιεηήο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή αιιά ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4 θαη φηη εθείλνο πνπ έηξεμε επί ηνπ πεδνδξφκνπ γηα 

ζθνπνχο δηαθπγήο απφ ηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο ήηαλ θαη πάιη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4 θαη φρη ν ίδηνο. Ξε ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ 

ππξνβνιηζκνχ, είλαη αμηνζεκείσην γηα ην ηη αλαιχνπκε λα ππνκλήζεη 

θαλείο φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ελίνηε αλαθεξφηαλ ζην πξψην 

πιεζπληηθφ πξφζσπν γηα λα πεξηγξάςεη ηε δνινθνλία, ζεσξψληαο ηνλ 
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εαπηφ ηνπ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εγθιήκαηνο, κε ηε δηαθνξά φκσο, 

φηη δελ είλαη απηφο πνπ ππξνβφιεζε ην ζχκα. Βίλαη γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχζε ιέμεηο θαη εθθξάζεηο κε θάπνηα ραιαξφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ απφ ηνλ θ. Μηθή ζε ζρέζε κε ηα 

δελδξχιιηα λαξθσηηθψλ θαη άιια ζπλαθή, απάληεζε – ζε ζπλάξηεζε 

πάληνηε κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ηελ επίδηθε δνινθνλία: «Ξθνηώζακε 

ηνλ άλζξσπν ηδηαί ζα γπξέθθαλ ηα λαξθσηηθά; Ώθνύ ζθνηώζακε ηνλ άλζξσπν» (ε 

ππνγξάκκηζε είλαη δηθή καο). Ξε άιιν ζεκείν ηεο αληεμέηαζεο, απφ ηνλ ίδην 

δηθεγφξν θαη ζε εξψηεζε αλ αλεζχρεζε θαζφινπ πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 

4, ζα αλαρσξνχζε απφ ην δηακέξηζκα κεηά ηε δνινθνλία κε ην βαλ 

επξηζθφκελνο ζηελ θαηάζηαζε ζχγρπζεο κε πηζαλφηεηα λα εκπιαθεί ζε 

δπζηχρεκα, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απάληεζε: «Έθνθηε κε πνπ ηελ 

κεξθά ηε δηθή κνπ, ελ λα ζθεθηώ αλ ζα ηνπκπάξεη ή ότ; Βζθνηώζακε πιάζκα ηδηαί....» (ε 

ππνγξάκκηζε είλαη δηθή καο). Καλά, θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ θ. Μηθή θαη 

ελψ εξσηάην γηα ην πεξηερφκελν δηακεηθζέλησλ ηνπ κε ηνλ Θσκά Βπζπκίνπ 

(Θ.Ζ.87), απάληεζε: «Ιαη, αθνύ ηνύην ην πξάγκα εθάκακε, όηη επαίμακε έλα πιάζκα 

αζών ηδηαί εθάκακε έλα πξάγκα πνπ δελ ήηαλ ζσζηό» (ε ππνγξάκκηζε είλαη δηθή 

καο). Ζαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε θαη ζε εξψηεζε φηη ζην 

έγθιεκα πηζαλψο λα εκπιεθφηαλ θαη δεχηεξνο ζθνπεπηήο ή δεχηεξν φπιν, 

απάληεζε σο αθνινχζσο: «Ζύξηε, ηνύηα νύιια πνπ ιαιείο κεο ην Αηθαζηήξην είλαη 

αεξνινγίεο γηα εκέλα. Αελ ππάξρεη έηζη πξάγκα. Βπήακε δύν άηνκα, εγώ ηδηαί ν Γξεγόξεο 

ιαιώ ζνπ ηδηαί επαίμακε ηνλ άλζξσπν. Μόζεο θνξέο λα ζαο ην πσ λα ην θαηαιάβεηε; 

Μόζεο θνξέο, πόζεο θνξέο; Ββαξέζεθα λα ζαο ην ιαιώ» (ε ππνγξάκκηζε είλαη δηθή 

καο). Βμάγεηαη ινηπφλ επιφγσο φηη ε επίδηθε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα δελ 

έρεη απνιχησο ηίπνηε λα θάλεη κε γισζζηθφ νιίζζεκα ή αζπλείδεηε 

παξαδνρή, αιιά απινχζηαηα κε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηνπ. Ώξθεηέο θνξέο 

είλαη επίζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ πιεζπληηθφ κε κεηαθνξηθφ ηξφπν γηα 

λα πεξηγξάςεη θαη άιια πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Ονχην έδσζε ηελ 

αθνξκή ζηελ Ππεξάζπηζε λα επηρεηξήζεη επίζεζε θαηά ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, 

φρη κφλν δηα κέζνπ απηψλ πνπ πεξηγξάςακε ζε ζρέζε κε ηνλ ππξνβνιεηή 

ηνπ ζχκαηνο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 



 

101 

ππξνβφιεζαλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ζπλεπαθφινπζα ηνλ αξηζκφ ησλ 

φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Φεξ΄εηπείλ θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ απφ 

ηνλ θ. ΐξαρίκε θαη ζε επηζήκαλζε ηνπ ηειεπηαίνπ φηη ν κάξηπο είρε 

πξνεγνπκέλσο αλαθεξζεί ζε θξχςηκν ησλ φπισλ ηνπ εγθιήκαηνο («Λ ιόγνο 

πνπ ζνπ ην ιέσ απηό, είλαη επεηδή δύν θνξέο κέηξεζα εγώ πνπ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε 

ζνπ, ζε απαληήζεηο ηεο θπξίαο Ζιεόπα, αλέθεξεο όηη έθξπςεο ηα όπια)», απηφο 

απάληεζε φηη ελλννχζε ην θνληφθαλλν - έλα φπιν δειαδή θαη φρη πνιιά - 

ιέγνληαο ζηνλ δηθεγφξν «Μηάλεζαη πνπ ηα γξάκκαηα», θάηη βεβαίσο πνπ δε 

θαίλεηαη λα ηθαλνπνίεζε απνιχησο ηνλ ηειεπηαίν. Βληνχηνηο, εκείο δελ 

έρνπκε απνιχησο θακηά ακθηβνιία φηη ε αλαθνξά ζε όπια αληί όπιν, 

ζρεηηδφηαλ θαη ηνχηε κε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηνπ κάξηπξα θαη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν. Γηα λα κελ παξακείλνπκε κάιηζηα κφλν ζην δήηεκα ηνπ πνηνο 

ππξνβφιεζε ην ζχκα θαη ηηο αλαθνξέο ζην ξήκα επαίμακε (κε ην νπνίν 

έρνπκε ήδε θαηαπηαζηεί), ζεκεηψλνπκε θαη άιιεο παξφκνηεο εθθξάζεηο ηνπ 

κάξηπξα ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ πνπ ζίγνπξα δε ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ φηη αληινχλ εξείζκαηα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαδεηθλχεηαη ε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα, φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 

4, ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, ήηαλ εληφλσο αλήζπρνο κεηά ηε δνινθνλία θαη 

πεγαηλνεξρφηαλ πάλσ θάησ θαη «εβάζηαλ ηηο θθειιάεο ηνπ» (ε ππνγξάκκηζε 

είλαη δηθή καο), ελλνψληαο  αζθαιψο ην (έλα) θεθάιη ηνπ ή ηε δήισζε ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο ηόπνπο ζηε Ιεθξά Γώλε, φηη  «… ήμεξα ηνπο νύιινπο κέζα 

ζηηο λεθξέο …» (ε ππνγξάκκηζε είλαη δηθή καο), ελλνψληαο ηελ Ιεθξά Γψλε. 

Ώζθαιψο, απηέο νη αλαθνξέο ηνπ κάξηπξα απνηέιεζαλ πηπρή πνπ καο 

απαζρφιεζε θξίλνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαη ζεσξνχκε φηη θαζεθφλησο 

είλαη πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο θαηά ηηο 

αγνξεχζεηο. Θνιαηαχηα, νη ηειεπηαίνη παξέβιεςαλ λα αλαθεξζνχλ θαη 

ηνπνζεηεζνχλ – ηδίσο ν θ. ΐξαρίκεο, σο δηθεγφξνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 

– ζε κηα εμίζνπ δπλεηηθψο ελνρνπνηεηηθή έθθξαζε ηνπ πειάηε ηνπ θαηά 

ηελ θπξίσο εμέηαζε φηαλ πεξίγξαθε ηα θαηά ηελ εθδνρή ηνπ 

δηαδξακαηηδφκελα, κεηά ηελ άθημε κε κνηνζηθιέηα, ησλ θεξφκελα 

εκπιεθφκελσλ ζηε δνινθνλία, Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζψζηα 
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Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. Βίρε πεη ινηπφλ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, φηη κεηά πνπ ήξζε ε κνηνζηθιέηα κε ηνπο δπν δξάζηεο, 

ηνπο άθνπζε λα ξσηνχλ (θαηά ηα θαηλφκελα, ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε πνπ 

ήηαλ εθεί), αλ «εγίλεθελ ε δνπιεηά, εηδνπνίεζε ζε ν άιινο;», κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα απαληά θαηαθαηηθά. Θα επαλέιζνπκε επί ηεο 

αλαθνξάο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4. 

Βθείλν πνπ πξνο ην παξφλ ελδηαθέξεη είλαη φηη ε πεξηγξαθφκελε 

ζηηρνκπζία έιαβε ρψξαλ, φπσο είπε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 «… κόιηο εθαηέβεθα 

πνπ ηελ κνηόξα, όπσο θαηεβήθαλ ηδηείλνη πνπ ηελ κνηόξα, άθνπζα ηνπο πνπ ηνπ είπε ν 

έλαο ηνπ άιινπ, ‗εηδνπνίεζε ζαο ν άιινο‘» (ε ππνγξάκκηζε είλαη δηθή καο). Ώπφ 

απηφ ην γισζζηθφ νιίζζεκα (γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζθηιή πξνο 

ηελ Ππεξάζπηζε – αιιά ελίνηε θαη ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή – νξνινγία), 

πξνθχπηεη φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 (ζε αληίζεζε κε ηελ έλνξθε ηνπ εθδνρή 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή), παξαδέρζεθε φηη επέβαηλε θαη απηφο ηεο 

κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116 ή έζησ ηεο κνηνζηθιέηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνινθνλία θαη επνκέλσο δελ απνηεινχζε απιψο 

έλα αλίδεν θαη αλππνςίαζην παξαηεξεηή φπσο πξνέβαιιε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Αε ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε πνιιά πάλσ ζε απηφ θαη ηηο απηνλφεηα 

αιπζηδσηέο θαη θαηαιπηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηελ 

θξίζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ (θαη ζπλαθνινχζσο ζηελ εθδνρή πνπ 

πξνψζεζε), κηα ηέηνηα παξαδνρή (θαηά ηε ινγηθή ηνπ θ. Γεσξγίνπ, είλαη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν). Δ αμηνιφγεζε ησλ καξηχξσλ απνηειεί, 

φπσο ηνλίζακε, δηεξγαζία πνιχ πην πεξίπινθε θαη ζχλζεηε απφ φ,ηη 

πξνζπάζεζαλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ νη δηθεγφξνη ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ. 

Βπηρεηξήζακε λα ην ππελζπκίζνπκε απηφ – κε αθνξκή θαη θάπνηεο 

αλαθνξέο θαηά ηηο αγνξεχζεηο, κε ην λα ππνγξακκίζνπκε ακέζσο κεηά ηε 

ζχλνςε ηεο καξηπξίαο ησλ καξηχξσλ πνπ θαηέζεζαλ ζηε δίθε, θάπνηεο 

απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αμηνινγηθή απηή δηεξγαζία. 

ΐεβαίσο, δελ απνθιείεηαη ηέηνηνπ είδνπο απξφζκελεο δειψζεηο ελαληίνλ 

ζπκθέξνληνο ή αθφκε θαη παξαδνρέο λα απνηειέζνπλ ζηελ θαηάιιειε 

πεξίπησζε αληηθείκελν δπζκελνχο ζρνιηαζκνχ γηα ηνλ κάξηπξα ή ηνλ 
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θαηεγνξνχκελν πνπ ηηο εθθξάδεη. ρη φκσο εδψ. Αε ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα δηαζθάιηδαλ ηα ερέγγπα νξζήο αμηνιφγεζεο 

κηαο ηέηνηαο παξαδνρήο. Ξαθψο θαη δε ζα ρξεψζνπκε ηε ζπδεηνχκελε 

δηαηχπσζε ζε βάξνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, νχηε θαη ζα ηελ απνδψζνπκε 

ζε απηφ πνπ ν θ. Γεσξγίνπ πεξίγξαςε – κε αλαθνξά φκσο ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – σο αληηζηξνθή ξφισλ (role switching), πνπ 

«…είλαη θάηη πνιύ γλσζηό σο πξαθηηθή θαη ηερληθή ζε εγθιεκαηηθά ζηνηρεία…». Θα ήηαλ 

ππφ ηηο πεξηζηάζεηο παξαθηλδπλεπκέλν θαη άδηθν γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4. 

Εδίσο, ρσξίο αμηφπηζηε καξηπξία πξαγκαηνγλψκνλα σο πξνο ηνπο ιφγνπο 

ηεο αλαθνξάο θαη ηη απηή ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη. Ρψξηα αζθαιψο θαη 

απφ ην φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δερφηαλ θαλείο ηε ζεψξεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ 

θαη απνδερφηαλ ηηο νχησ θαινχκελεο δπζκελείο παξαδνρέο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ελαληίνλ ηνπ, ζα έπξεπε κε ηελ ίδηα ινγηθή – θαη 

ην ππεξαπινπζηεχνπκε γηα ζθνπνχο παξαδείγκαηνο – λα δερφηαλ θαη ην 

θεξφκελν σο θξαζηηθφ αζηφρεκα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4.  Λπφηαλ, έλα 

απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζα πξνέθππηε πξνο επίιπζε κέζα απφ έλα ιαβχξηλζν 

ζπλεηξκψλ θαη ηδεψλ, ζα ήηαλ ην πψο ζα ζπλαξκνδφηαλ ε εθδνρή φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζα έπξεπε ινγηθψο λα επέβαηλε ηεο κνηνζηθιέηαο – 

Οεθκήξην 116, καδί κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε απνηέιεζκα 

φκσο, αλ έηζη είρε ην πξάγκα, λα κε βξηζθφηαλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζψνπ παξηζηακέλνπ, φπσο ηζρπξίζηεθε. Γηα λα κε 

κπνχκε θαη ζε άιια ζελάξηα πνπ ζα αθνξνχζαλ ζην ξφιν ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην έγθιεκα ηε ζηηγκή πνπ ππξνβνιεηήο, θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ηνπ θ. Γεσξγίνπ, ήηαλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη δεδνκέλνπ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, αθφκε θαη κε δηθή ηνπ 

παξαδνρή, δε γλψξηδε λα νδεγεί κνηνζηθιέηα. Ώθήλνπκε επίζεο θαηά 

κέξνπο άιιεο εθδνρέο (φρη ηνπ θ. Γεσξγίνπ), κε βάζε ηηο νπνίεο νδεγφο 

ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, ήηαλ ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), κε 

ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα είλαη ν δνινθφλνο ή αθφκε – 

ζχκθσλα θαη κε άιιεο – δνινθφλνο λα είλαη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37) 

ή ν Γεξάζηκνο Ζαπζάζθεο (Jerry) - κε ή ρσξίο ηηο εληνιέο ηνπ Θσκά 
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ΐαζίιε, πξψελ ζπδχγνπ ηεο Έθεο Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58). Έρνπκε αθφκε 

δπν ζρφιηα ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο πνπ πξφηαμε ν θ. Γεσξγίνπ, γηα λα πείζεη 

πεξί ηνπ βάζηκνπ ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο παξνπζηαδφκελεο 

παξαδνρέο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41).Ον πξψην, αθνξά ζην φηη, 

φπσο καο είπε, ε απηφπηεο κάξηπο θαηά ηε δηαθπγή κε ηε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116, Nilda Montecalvo (M.K.11), είρε αλαθέξεη ζηε καξηπξία ηεο 

φηη ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο θνξνχζε θξάλνο ζθνχξνπ ρξψκαηνο. 

Βπνκέλσο, θαηά ηνπο ζπλεηξκνχο ηνπ ζπλεγφξνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηνπο 

αληηιεθζήθακε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θξάλε απφ ηνπο 

δξάζηεο, δειαδή έλα ζθνχξνπ ρξψκαηνο (ην νπνίν είρε πεη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη είρε πάξεη απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) 

θαη έδσζε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, πνπ δελ είρε δηθφ ηνπ) θαη έλα 

αλνηρηφρξσκν (πνπ είρε πεη φηη ρξεζηκνπνίεζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), παίξλνληαο ην απφ ηε ζπκβία ηνπ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51) θαη 

πνπ ήηαλ φκνην κε ην Οεθκήξην 91), ηφηε νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο – 

Οεθκήξην 116 (ή άιιεο), δε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) – δηφηη απινχζηαηα δε θνξνχζε ζθνπξφρξσκν θξάλνο – αιιά ν 

εθηειεζηήο (αθνχ πξέπεη λα θνξνχζε ην αλνηρηφρξσκν θξάλνο), ν δε 

νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο, δε ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη ν Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ν νπνίνο θνξνχζε ην ζθνπξφρξσκν θξάλνο (εθείλν 

δειαδή πνπ είπε φηη πήξε απφ απηφλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

ηνπ νπνίνπ ην πξνζηαηεπηηθφ γπαιί απσιέζζεθε θαηά ηε δηαθπγή) θαη φρη 

ην αλνηρηφρξσκν θξάλνο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Θε θάζε 

ζεβαζκφ, ε ζέζε ηνπ ζπλεγφξνπ εθιακβάλεη σο δνζκέλα, ζηνηρεία πνπ δε 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηέηνηα (θαη ηα ππνδείμακε), αιιά θαη ην 

φηη, δίρσο άιιν, ε αλαγλψξηζε ησλ θξίζηκσλ ιεπηνκεξεηψλ απφ ηελ Nilda 

Montecalvo (Θ.Ζ.11), ήηαλ απνιύησο ζαθήο θαη αληηθεηκεληθψο αιάζεηε, 

πνπ δελ ήηαλ, φπσο ζα εμεγήζνπκε ζε θαηνπηλφ ζηάδην, κηα θαη έγηλε ππφ 

ζπλζήθεο πνπ επεξέαζαλ ηελ νκαιή παξαηήξεζε θαη ζπγθξάηεζε 

ρξσκαηηθψλ θαη άιισλ ιεπηνκεξεηψλ. Ον δεχηεξν, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαθνξά ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη είδε θάπνηα θνπέια 
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Ώζηαηηθήο θαηαγσγήο (Ζηλέδα), λα παίξλεη πεξίπαην έλα ζθπιάθη. Δ άπνςε 

ηνπ θ. Γεσξγίνπ, είλαη φηη ν κφλνο πνπ κπνξνχζε λα ηελ δεη σο εθ ηεο 

ζέζεο ηνπ ήηαλ απηφο πνπ εμήιζε ηνπ πεδνδξφκνπ ηξέρνληαο γηα λα 

επηβηβαζηεί επί ηεο κνηνζηθιέηαο θαη φρη ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο, ιφγσ 

ηνπ ζεκείνπ θάιπςεο θαη απφθξπςεο πνπ δηαηεξνχζε εληφο ηνπ ρσξαθηνχ 

αιιά θαη ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν αθνινχζσο βγήθε κεηά ηνπο δχν 

ππξνβνιηζκνχο θαη ήηαλ έηνηκνο γηα λα εθθηλήζεη. Άξα, αθνχ είλαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ δηαηχπσζε ηελ θξίζηκε αλαθνξά, ζα πξέπεη 

ζηε ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ, λα ήηαλ θαη ν ππξνβνιεηήο επεηδή 

εθείλνο είλαη πνπ δηέθπγε κέζσ ηνπ πεδνδξφκνπ θαη βξέζεθε ζρεδφλ 

πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηελ Nilda Montecalvo (M.K.11) θαη φρη ν νδεγφο. 

Λχηε θαη κε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκθσλνχκε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), πεξίγξαςε πψο είλαη πνπ είδε ηελ θνπέια απηή (ην «πιάζκα»), 

φηαλ εμήιζε ηνπ ρσξαθηνχ, έζησ ππφ ηελ θαηάζηαζε αγσλίαο θαη 

ζχγρπζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ. Δ εηζήγεζε ηνπ ζπλεγφξνπ θαίλεηαη λα 

ζηεξίδεηαη επί παξαπνκπήο ζηα πξαθηηθά ε νπνία εξκελεχεηαη θαηά ηξφπνλ 

πνπ λα κελ αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Λ κάξηπο, 

αληεμεηαδφκελνο απφ ηνλ ζπλήγνξν, σο πξνο ην ζεκείν πνπ ζηάζκεπζε ηε 

κνηνζηθιέηα - Οεθκήξην 116, εμήγεζε φηη εμήιζε απφ εθεί, δειαδή απφ ην 

ζεκείν Ρ επί ησλ θσηνγξαθηψλ 133 - 134 ηνπ Οεθκεξίνπ 3), ακέζσο κεηά 

πνπ άθνπζε ηνπο ππξνβνιηζκνχο, εμεγψληαο, ζε ζρέζε κε ηε ζπδεηνχκελε 

παξαηήξεζε, φηη «Ήηαλ πιάζκα ξε θνπκπάξε, ήηαλ πιάζκα ιαιώ ζνπ είδα πιάζκα 

ηδηαί γύξηζα έηζη ήηαλ ζηηγκηαίσο πνπ γύξηζα πίζσ δεμηά ηδηαί έξθεηνπλ ηδηαί έδσθα ηνπ ην 

θξάλνο ηδηαί έβθεθε παο ηε κνηόξα.». Αηεπθξίληζε ζπλαθφινπζα, φηη είδε ηελ 

θνπέια θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ηελ ίδηα ζηηγκή («Βίδα ηνπο ηαπηνρξόλσο 

ηδηακέ, είδα ηε γελαίθα ηδηαί ύζηεξα γύξηζα ηδηαί ήξηε ν Γιεόξεο»). Ονπ δεηήζεθε λα 

ζεκεηψζεη ζην Ονπνγξαθηθφ Ξρεδηάγξακκα Ξθελήο Φφλνπ – Οεθκήξην 28, 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 θαη ηελ θνπέια - εθεί αθξηβψο πνπ είπε φηη ηνπο 

πξφζεμε - κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζηελ επίδηθε αλαθνξά («Ββθήθα έηζη 

πνπ ην πεδόδξνκν, ηδηαί ηελ ώξα πνπ εβθήθα πνπ ηνλ πεδόδξνκν δίθιεζα πίζσ ηδηαί είδα 

ηελ—»). Βίλαη πξνθαλέο, φηη ν κάξηπο αλαθεξφηαλ ζηελ έμνδν ηνπ απφ ην 
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ζεκείν απφθξπςεο θαη φρη ζηνλ πεδφδξνκν. Ώλ απηφο ήηαλ ν δξάζηεο, ηφηε 

θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ηνλ πεδφδξνκν, ζα έβιεπε ηε γπλαίθα κπξνζηά ηνπ 

θαη φρη πίζσ θαη δεμηά (ή αξηζηεξά ηνπ, αθνχ δελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί 

αθξηβψο ηελ θίλεζε θεθαιήο πνπ έθαλε). Ξπλεπψο, ε ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ, 

δελ κπνξεί λα επζηαζήζεη νξζνινγηζηηθψο, φπσο πξνσζήζεθε, κε θάζε 

ζεβαζκφ. Δ Ππεξάζπηζε αλαθέξζεθε θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλάληεζεο 

πνπ είρε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηε νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

2 θαη αθνινχζσο ζην Οακαζηάλα, ηνλ Αεθέκβξην 2009, κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλσκφηεο, γηα λα θαηαξξίςεη έλεθα ζεκαληηθψλ αληηθάζεσλ θαη 

αλαθνινπζηψλ ηελ εθδνρή ηνπ. Ξε απηά πνπ καο αλέθεξε ε Ππεξάζπηζε θαη 

κεηαμχ άιισλ, ν θ. Γεσξγίνπ, ήηαλ θαη ην φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), κεηά απφ «… επίκνλε θαη ζθιεξή αληεμέηαζε … », πεξηφξηζε ηηο 

εκεξνκελίεο ηεο ζπλάληεζεο κεηαμχ 15 θαη 17 Αεθεκβξίνπ 2009, 

παξαζέηνληαο κάιηζηα θαη απνζπάζκαηα απφ ηε ζρεηηθή καξηπξία. Ώπηφ 

δελ είλαη απνιχησο αθξηβέο. Λ κάξηπο, αλ θαη κεηά απφ επίκνλεο θαη 

ελίνηε, θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηελ αληεμέηαζε - ηνπ είδνπο εθείλνπ 

πνπ εδψ θαη αηψλεο απαγνξεχνληαη ή δελ ζπλίζηαληαη θαηά ηελ αληεμέηαζε 

ιφγσ παξαπιαλεηηθήο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ (R v Hardy (1794) 24 How 

St Tr 200) - πξνέβαηλε ζε αλαθνξέο φπσο απηέο πνπ νξζψο αλέθεξε ν θ. 

Γεσξγίνπ, αθνινχζσο επαλαιάκβαλε φηη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ ήζαλ γεληθέο 

δηφηη, είηε δε ζπκφηαλ αθξηβψο είηε δελ θξαηνχζε αληίζηνηρεο ζεκεηψζεηο, 

λνεξψο ή άιισο πσο. Ώλακθίβνια, ε πξνζέγγηζε ηνπ κάξηπξα δε ζα 

κπνξνχζε λα κελ απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ ελ γέλεη αμηνπηζηία ηνπ – θαη 

έηζη ηελ είδακε – ηνχην φκσο, είλαη παληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ην λα 

απνδερζεί θαλείο ηε ζέζε ηνπ ζπλεγφξνπ φηη, φλησο, ν κάξηπο πεξηφξηζε 

ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αλέθεξε. Δ αδπλακία 

ηνπ λα ζπκεζεί επαθξηβψο ηελ εκεξνκελία ζπλάληεζεο (ήηαλ πάλησο 

ζίγνπξα πξηλ ηελ 19.12.09, πνπ άξρηζαλ νη παξαθνινπζήζεηο θαη κεηά ηηο 

πξψηεο κέξεο ηνπ Αεθέκβξε πνπ ηνπ είπε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, πεξί ηεο 

δνινθνλίαο), δελ νθεηιφηαλ ζε νηηδήπνηε άιιν παξά ζην γεγνλφο φηη δελ 

είρε δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζρεηηθή εκεξνκελία, ζε αληίζεζε κε ην 
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πεξηερφκελν ηεο ζπλάληεζεο. Ονχην απνηειεί θαη απφδεημε ηεο γλεζηφηεηαο 

ηεο καξηπξίαο ηνπ αιιά θαη ηνπ φηη ε γξαπηή ηνπ νκνινγία θαη πξνθνξηθή 

καξηπξία δελ ήηαλ δνιίσο ππαγνξεπκέλε απφ ηνπο αλαθξηηέο. Ον θαηά 

πφζνλ ε αδπλακία ηνπ λα ππνδείμεη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαηά ηηο 

νπνίεο έιαβε ρψξαλ ε ζπλάληεζε, επεξέαζε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 1–3 (αιιά θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4), λα αληηθξνχζνπλ 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, απνηειεί ζέκα μερσξηζηφ απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

κάξηπξα απηή θαζαπηή. Ονπιάρηζηνλ, έηζη ζα έπξεπε λα ήηαλ, δηφηη δε 

δηαιάζεη ηελ πξνζνρή φηη κηα απφ ηηο ζέζεηο ηεο Ππεξάζπηζεο ήηαλ φηη ζηα 

πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζπλσκνζίαο αλαθξηηηθψλ αξρψλ θαη Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), επίηεδεο είλαη πνπ ν ηειεπηαίνο (ή νη αλαθξηηέο), 

επέιεμαλ λα κε γίλεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αλππέξβιεηα, θαηά πξνζδνθία, πξνζθφκκαηα πξνο 

ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο γηα παξνπζίαζε καξηπξίαο πνπ λα αθνξνχζε ζην 

άιινζη ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε ή κε άιια ζπκβάληα. Δ 

ζέζε απηή δελ κπνξεί λα ζηαζεί ηδηαίηεξα ζηε ινγηθή θαη δηθαητθή ηάμε ησλ 

πξαγκάησλ. Ζαζφζνλ αθνξά ζηα πεξί εκπινθήο ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ 

θαη ζηε ζπλσκνζία ηνπο κε ηνλ κάξηπξα, δελ κπνξεί παξά λα δηεξσηεζεί 

θαλείο πψο είλαη πνπ ππνιφγηδαλ φηη ζα μεπεξλνχζαλ κε επθνιία (αλ 

θαζφινπ), ηελ θαηά ηελ Ρ‘ Αεκεηξίνπ v Αεκνθξαηίαο (1998) 2 ΏΏΑ 104, 

121 «… θαζηεξσκέλε λνκνινγηαθή αξρή όηη ε αλαηξνπή ηνπ άιινζη βαξύλεη πάληνηε ηελ 

Ζαηεγνξνύζα Ώξρή θαη όηη ε ηπρόλ απνδνρή ηνπ άιινζη, ή έζησ, ε ύπαξμε εύινγεο 

ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ ύπαξμε ηνπ νδεγεί ζηελ απαιιαγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ…» (βι. 

επίζεο, Ξακπή v Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Βθ. 124/10, εκ 22.2.12), ηελ νπνία, 

θαηά ηεθκήξην, γλψξηδαλ θαιψο. Βλ πάζε πεξηπηψζεη, ηίπνηε δελ εκπφδηδε 

ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 1–3, λα παξνπζηάζνπλ καξηπξία άιινζη γηα φιεο 

ηηο εκεξνκελίεο πνπ έζησ ππνιφγηδαλ φηη ελλννχζε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ζπλάληεζεο, ίζσο κε 

ηνλ ίδην επηκειή ηξφπν πνπ έπξαμαλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζηε Ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ λεπηαγσγείνπ ηεο 

ζπγαηέξαο ηνπ ζηηο 18.12.09, κεηαμχ 19:30–21:00. Ξηελ πξνζπάζεηα ηνπο 
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απηή γλψξηδαλ γηα παξάδεηγκα, κεηά ηε καξηπξία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ζε ρξφλν πνιχ πξνγελέζηεξν εθείλνπ πνπ 

άξρηζαλ λα δίλνπλ καξηπξία θαη λα θαινχλ κάξηπξεο, φηη ν κάξηπο 

ηνπνζεηνχζε ηε ζπλάληεζε, ζηε ρεηξνηέξα ησλ πεξηπηψζεσλ, κεηαμχ 1–18 

Αεθεκβξίνπ 2009, γχξσ ζηηο 19:30, νπφηαλ κε βάζε απηφ ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνσζήζνπλ, αλαιφγσο, ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθήο καξηπξίαο, 

μέξνληαο, θαηά ηεθκήξην θαη απηνί φηη ε παξνπζίαζε αηξάληαρηνπ άιινζη 

γηα έλα εθ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 1–3, ζηελ θάζε κηα εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ αθνξνχζε ην γεγνλφο, ζα θαζηζηνχζε εθ ησλ πξαγκάησλ θαη εμ΄ 

νξηζκνχ αδχλαηε ηελ παξνπζία θαη ησλ ππνινίπσλ ζηε ζπλάληεζε 

αζρέησο αλ δελ κπνξνχζαλ θαη απηνί λα παξνπζηάζνπλ καξηπξία άιινζη 

γηα ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο, αθνχ  Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ηνπο ηνπνζέηεζε φινπο καδί θαηά ηε ζπλάληεζε, κε κφλε 

δηαθνξά ηελ παξνπζία ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζην Οακαζηάλα, ζε αληίζεζε 

κε ηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2. Αε ζπκκεξηδφκαζηε ινηπφλ θαζφινπ 

ηηο εηζεγήζεηο ηεο Ππεξάζπηζεο νχηε θαη επί απηνχ ηνπ ζεκείνπ. Θηα άιιε 

ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ, ε νπνία μέληζε – δηφηη δφζεθε απφ ηνλ ίδην 

αλεπίηξεπηα, δίθελ καξηπξίαο, θαηά ηηο αγνξεχζεηο – είλαη φηη θάπνηα 

έθζεζε πνπ θεξφκελα είρε εηνηκάζεη ν Γηάλλεο Μαπατσάλλνπ (Θ.Π.17) θαη 

ε νπνία ηειηθψο δελ έγηλε απνδεθηή σο καξηπξία κεηά απφ ελδηάκεζε 

απφθαζε καο γηα ιφγνπο πνπ ιεπηνκεξψο εμεγνχκε εθεί, δείρλεη, φπσο καο 

είπε ν ζπλήγνξνο, φηη κε βάζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – ρσξίο βεβαίσο λα γλσξίδνπκε πνην 

θηλεηφ ηειέθσλν είλαη απηφ θαη αλ ν κάξηπο ην είρε καδί ηνπ (αληί άιινπ), 

ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο απνδηδφκελνπο ρξφλνπο – απηφο νπδέπνηε 

βξηζθφηαλ ζηα Μέξα Λξεηλήο «… κεηαμύ ησλ σξώλ 19:30–21:00 βξαδηλή πεξίπνπ 

θαη κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 1–18 Αεθεκβξίνπ 2009 πνπ ν ίδηνο ηζρπξίζηεθε όηη έγηλε ε 

ζπλάληεζε αθνύ από ην ζπγθεθξηκέλν θηλεηό νη θιήζεηο δείρλνπλ όηη θαηά ηηο επίδηθεο 

εκεξνκελίεο θαη ώξεο κηινύζε κε ηε ζπκβία ηνπ, Μαλαγηώηα Μεληόδηε θαη επνκέλσο δελ 

είλαη δπλαηόλ λα ηεο ηειεθσλεί άιινο από ηνλ Θενθάλε Ραηδεγεσξγίνπ νύηε θαη ππάξρεη 

καξηπξία όηη απηόο δάλεηδε ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν θαη νύηε ε καξηπξία ηεο ζπκβίαο ηνπ 

ηνλ βνεζά γηαηί ε ίδηα αλαθέξεη όηη είρε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε 
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αξηζκό 97796767 θαηά ηνλ επίδηθν ρξόλν σο θαίλεηαη ζηηο ζει. 4008–4009 ησλ 

πξαθηηθώλ. Ον πην ζεκαληηθό είλαη όηη κέζα από ηελ έθζεζε ηνπ Γηάλλνπ Μαπατσάλλνπ 

είλαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ε νπνία άλεθε ζην 

Θενθάλε Ραηδεγεσξγίνπ ζύκθσλα κε ηα ηειεπηθνηλσληαθά δεδνκέλα βξηζθόηαλ 

νπνπδήπνηε αιινύ εθηόο από ηα Μέξα Λξεηλήο θαηά ηηο επίδηθεο εκεξνκελίεο θαη ώξεο ηεο 

ηζρπξηδόκελεο ζπλάληεζεο». Μέξαλ απφ ην φηη φια απηά δε δφζεθαλ σο 

καξηπξία ελψπηνλ καο θαη δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε, αλαξσηηέηαη θαλείο πψο 

θαη γηαηί δελ ππνβιήζεθαλ ζαθψο ζηνπο κάξηπξεο πνπ αθνξνχζαλ, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ ηνπιάρηζηνλ λα ηνπνζεηεζνχλ. Μαξελζέηνπκε, φηη κε ην 

ζέκα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ αζρνινχκαζηε απφ κηα επξχηεξε 

νπηηθή πην θάησ θαηά ηελ αλάιπζε ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηηο αγνξεχζεηο. 

Ξε ζρέζε κε απηή ηελ πηπρή ησλ πξνβαιιφκελσλ εθδνρψλ, δελ κπνξνχκε 

λα κελ αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζέζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ θαηά ηελ αληεμέηαζε 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) - φηη κε βάζε πιεξνθφξεζε πνπ είρε ε 

Ώζηπλνκία ζηηο 11.1.10 - ζηνλ παιαηφ δξφκν Ώλζνχπνιεο – Ώγίσλ 

Οξηκηζηάο, ζε θάπνην ζεκείν ηνπ δξφκνπ ζηηο 21:01, έγηλε ρξήζε ηνπ 

αξηζκνχ 96764419 (πνπ θαηά ηνλ θ. ΐξαρίκε, φηαλ αληεμέηαδε επί φκνηνπ 

ζεκείνπ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ ππέβαιε φηη ν αξηζκφο 

ήηαλ 96764417 θαη φρη 96764419), απφ ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, πξνο ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε, κε ην ηειεθψλεκα λα 

δηαξθεί 4 δεπηεξφιεπηα. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αλέθεξε φηη ην 

κνλαδηθφ ηειεθψλεκα πνπ είρε θάλεη πξνο ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε ήηαλ ελψ 

ηνπνζεηνχζε ηε ζαθνχια δίπια απφ ηελ παινχξα ζηε Ιεθξά Γώλε, γηα λα 

ηνπ πεη λα έξζεη ζηα ππνζηαηηθά, θάηη πνπ πξέπεη λα έγηλε αξγφηεξα ηεο 

21:01, ελδερνκέλσο γχξσ ζηηο 21:20. Δ Ππεξάζπηζε δε ζπλέδεζε ηνλ 

αξηζκφ απηφ κε ην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ θξαηνχζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ελψ βξηζθφηαλ ζηελ παινχξα (δελ ππέβαιε πνηέ ζηνλ κάξηπξα 

θάηη ηέηνην), κε απνηέιεζκα λα αλαπηχμεη επί ηεο ππφζεζεο,  ζηνραζκνχο 

θαη εηθαζίεο γηα λα εληζρχζεη πξνθαλψο ηε ζέζε πεξί κε κεηάβαζεο ηνπ 

κάξηπξα ζηε Ιεθξά Γώλε. Βίλαη άμηνλ απνξίαο, γηα πνηφ ιφγν ε 

Ππεξάζπηζε, αθνχ έηζη είραλ ηα πξάγκαηα θαηά ηελ άπνςε ηεο, δελ 

πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη καξηπξία ηειεπηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
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Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (φπσο έπξαμε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2) 

θαη αθφκε λα θαιέζεη ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε σο κάξηπξα γηα λα πηζηνπνηήζεη 

ην γεγνλφο ηνπ ηειεθσλήκαηνο ζηηο 21:01 ή άιιεο ηέηνηαο επηθνηλσλίαο. Δ 

Ππεξάζπηζε επεθηάζεθε επίζεο, ηδηαίηεξα επί ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θαηά 

πφζνλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζα έπξεπε λα έβιεπε ην 

Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν πνπ ήηαλ, θεξφκελα, ζηνιηζκέλν ηε κέξα ηεο 

ζπλάληεζεο πξηλ κεηαβνχλ ζην Οακαζηάλα θαη πνπ βξηζθφηαλ 

ηνπνζεηεκέλν ζε πεξίνπηε ζέζε ζε ζρέζε κε ην πνχ θηλήζεθε θαη θάζηζε. 

Ππήξμε ζέζε ησλ δηθεγφξσλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ φηη ν κάξηπο δελ 

επηζθέθζεθε ηε νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, θαηά ηνλ Αεθέκβξην 2009, 

εθφζνλ δελ είδε θαη δε ζπκφηαλ ην Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Θαο ιέρζεθε 

απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ (ππφ ηελ αίξεζε ηνπ αλ ζπκφηαλ ζσζηά), φηη ην 

Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ήηαλ ήδε ζηνιηζκέλν απφ ηηο πξψηεο κηα – δχν 

κέξεο ηνπ Αεθέκβξε 2009. Σο γεγνλφο, ε ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ δελ είλαη 

αθξηβήο αλ θαη ζαθψο δελ ππνζηήξημε ην αληίζεην. Ον γεγνλφο φκσο 

παξακέλεη φηη ε ζέζε βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ππνβνιή πνπ έθαλε πξνο 

ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) φηη «ην δέληξν ήηαλ ζηεκέλν πνπ 10 - 15 κέξεο 

πξνεγνπκέλσο …», ελλνψληαο πξηλ ηηο  «… 12 ηνπ Αεθέκβξε θύξηε, εκέξα Ξάββαην, 

πνπ ήηαλ ηα γελέζιηα ηεο Ώλησλίαο, ηεο θόξεο ηνπ Οάζνπ θύξηε», θάηη πνπ αθήλεη λα 

λνεζεί φηη κπνξεί θαη λα ήηαλ ήδε ζηνιηζκέλν απφ ηελ 27.11.09.  Μνπζελά 

ζηε καξηπξία ν Ζαηεγνξνχκελνο 2 (ή άιινο κάξηπο), αλέθεξε φηη ην 

Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ζηνιίζηεθε ηηο πξψηεο κηα – δχν κέξεο ηνπ 

Αεθέκβξε 2009. Ονπλαληίνλ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, είπε (ζηελ θπξίσο 

εμέηαζε), φηη «ην ζηόιηζα αξρέο ηνπ 12νπ, γηα λα είλαη έηνηκν ζηα γελέζιηα ηεο 

[ζπγαηέξαο ηνπ Ώλησλίαο] πνπ ζα θάλνπκε ζηηο 12.12.09», θάηη πνπ επαλέιαβε θαη 

θαηνπηλά. Δ ζεκαζία ηεο γεληθήο απηήο ηνπνζέηεζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

2, πεξί ζηνιίζκαηνο ηνπ δέληξνπ θαηά ηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ 2009 (πνπ 

ζίγνπξα δελ ππνλνεί επηηαθηηθψο φηη ην δέληξν ζηνιίζηεθε θαηά ηηο πξψηεο 

1–2 κέξεο ηνπ κελφο), έγθεηηαη ζην φηη δελ αθπξψλεη απηνκάησο ηελ εμίζνπ 

γεληθή ζέζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ε ελ ιφγσ ζπλάληεζε 

έιαβε ρψξαλ αξρέο Αεθεκβξίνπ 2009. Θε άιια ιφγηα, απηή θαζαπηή ε 
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ηνπνζέηεζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, αληηθεηκεληθψο ηδσκέλε, δελ απνθιείεη 

ηελ πηζαλφηεηα ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα είρε επηζθεθζεί ηελ 

νηθία ηνπ αξρέο Αεθεκβξίνπ 2009, ζε ρξφλν φκσο πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 

2, λα κελ είρε πξνιάβεη λα ζηνιίζεη ην Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. ΐεβαίσο, 

δελ είλαη παξάινγν ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα επηζθέθζεθε ηελ 

νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζε ρξφλν πνπ ην Ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 

λα ήηαλ πξάγκαηη ζηνιηζκέλν αιιά απινχζηαηα λα κελ ην είρε πξνζέμεη ζε 

βαζκφ ηνπιάρηζην πνπ λα εληππσλφηαλ ζηε κλήκε φπσο δηθαίσο ήζειε λα 

δηεξεπλήζεη ε Ππεξάζπηζε (κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, πνπ έκελε εθεί θαη 

είρε θάζε ιφγν λα ην ζπκάηαη, λα κελ κπνξεί νχηε θαη απηφο λα ην 

ζπλδέζεη επαθξηβψο κε κέξεο θαη γεγνλφηα) - ζε αληίζεζε, γηα παξάδεηγκα, 

απφ ηελ πηζίλα («Λύιια ηα ζπίηηα έρνπλ δέληξα αιιά όρη νύιια πηζίλα», φπσο είπε 

θαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ) -  ή  αθφκε λα ζηνιίζηεθε κεηά 

ηελ 19.12.09, πνπ απνηεινχζε θαηά ηνλ κάξηπξα ηελ έζραηε εκεξνκελία 

πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη ε ζπλάληεζε («Αελ ην πξόζεμα αιιά ε ζπλάληεζε 

έγηλε πξηλ ηηο 19, πνύ μέξσ εγώ αλ ην εζηόιηζε ύζηεξα;»). Ώλεμαξηήησο ηνχηνπ, 

πξνβιεκαηίδεη γηα πνην ιφγν ν κάξηπο λα επέιεγε λα πεη ςέκαηα γηα έλα 

ηφζν αζήκαλην δήηεκα θαη λα επηκέλεη φηη δε ζπκάηαη, ηε ζηηγκή πνπ ζα 

κπνξνχζε (αλ ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα παξνπζηάζεη (ςεπδνκάξηπο σλ), κηα 

κνληαξηζκέλε θαη ελνρνπνηεηηθή καξηπξία ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, 

λα αλαθέξεη φηη ζπκήζεθε ηελ χπαξμε ηνπ δέληξνπ κεηά απφ ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ηνπ ηέζεθαλ αιιά θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηνπ επηδείρζεθαλ – κε 

ζεσξεηηθφ θίλδπλν λα ηνπ ππνβαιιφηαλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε φηη ηέηνην 

δέληξν νπδέπνηε είρε ζηνιηζηεί ηηο κέξεο εθείλεο. Αελ ην έπξαμε φκσο. 

Αηφηη έιεγε ηελ αιήζεηα θαη δελ ππήξρε ιφγνο λα ιεηηνπξγήζεη 

δηαθνξεηηθά. Θηα άιιε ζρεηηθή πηπρή πνπ έζημε ε Ππεξάζπηζε, ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη απφ ηε ζέζε πνπ είπε ν κάξηπο φηη θάζηζε εληφο ηεο νηθίαο θαη 

πεξίγξαςε πψο είλαη πνπ είδε ηελ πηζίλα ζην εμσηεξηθφ ηεο, απνδείρλεηαη 

θαη πάιη ην ςεπδέο ηεο καξηπξίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

απηφ γηαηί ηνχην δελ κπνξνχζε λα γίλεη ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 

πνπ θαη‟ ηζρπξηζκφλ ππήξρε κεηαμχ νηθίαο θαη ρψξνπ πηζίλαο. Λχηε θαη 
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απηή ε ηνπνζέηεζε καο βξίζθεη ζπγθιίλνληεο. Λ κάξηπο ήηαλ πνιχ ζαθήο 

σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ πξφζεμε ηελ πηζίλα απφ ην ρψξν πνπ βξηζθφηαλ, 

εληφο ηεο νηθίαο. Ζαζφινπ δελ έρνπκε πεηζζεί απφ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηε 

καξηπξία πνπ παξνπζίαζε ε Ππεξάζπηζε (θαη απφ απηά πνπ ηνζ ππέβαιε), 

φηη απηφ πνπ είδε ην βξάδπ εθείλν ηνπ Αεθέκβξε 2009, δελ κπνξνχζε λα 

είλαη νξζφ θαη αιεζέο δηφηη, κε βάζε ηελ αληίιεςε άιισλ καξηχξσλ ή 

αηφκσλ (ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν), απηνί δελ κπνξνχζαλ ή δε ζα 

κπνξνχζαλ λα παξαηεξήζνπλ εθείλα πνπ παξαηήξεζε ν κάξηπο, θαηά ηνλ 

θξίζηκν ρξφλν. Θε ηελ ίδηα ινγηθή, δειαδή, πνπ άιινη κπνξνχζαλ λα 

παξαηεξήζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ παξαηήξεζε εθείλνο. Ώπηφ φκσο δε 

ζεκαίλεη φηη δελ είδε απηά πνπ είπε φηη είδε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ον 

θξηηήξην είλαη ππνθεηκεληθφ. „Σζηε, ε άπνςε πνπ εμέθξαζε ε Ππεξάζπηζε 

φηη ε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα ζηε γξαπηή ηνπ νκνινγία θαη εηδηθφηεξα ζην 

επηζπλαπηφκελν ζρεδηαγξάθεκα ζε χπαξμε πηζίλαο ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ήηαλ επφκελν εμσηεξηθήο παξαηήξεζεο ηνπ « … όηαλ 

επηζθέθζεθε ην ζπίηη ηνπ Ζ2 ζηηο 20/10/09 θαη είδε ηελ πηζίλα όηαλ ην πεξπάηεζε 

πεξηκεηξηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θνηηάδνληαο από έμσ πξνο ηα κέζα θαη είδε 

θάπνηα αληηθείκελα ζην εζσηεξηθό» (θαη φρη σο εθ ηεο ππνηηζέκελεο επίζθεςεο 

ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθίαο θαηά ην Αεθέκβξην 2009) θαη ζπλεπψο 

ςεχηηθε θαη ζπκθσλεκέλε απφ ηνπο αλαθξηηέο, δελ κπνξεί λα αληέμεη ζηε 

βάζαλν ηεο ινγηθήο πνπ εθθξάδεη ε εθδνρή. Ξπκπιεξψλνπκε κε ην εμήο. 

Ώλ πξάγκαηη έηζη είρε ε θαηάζηαζε φπσο ηελ πεξηγξάθεη ε Ππεξάζπηζε, 

ηφηε πξνο ηη λα κελ αλαθέξεη ν κάξηπο απιψο φηη είδε ηελ πηζίλα 

πεξηθεξφκελνο εληφο ηεο νηθίαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, κφιηο εηζήιζε θαη 

πξνρψξεζε πξνο ηελ ηξαπεδαξία φπνπ θαη θάζηζαλ ή κε ηελ ίδηα δηαινγηθή, 

φηαλ έθεπγαλ απφ ηελ νηθία κεηά ην πέξαο ηεο εθεί ζπλάληεζεο. Δ 

απάληεζε αθνξά θαη πάιη ζηελ αιήζεηα. Ππνζηήξημαλ επίζεο νη δηθεγφξνη 

ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ φηη ε εθδνρή ηνπ κάξηπξα πεξί απνζηαζηνπνίεζεο 

ηνπ απφ ηνπο επξχηεξνπο δνινθνληθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

4, κε ηε δηθαηνινγία φηη ην κφλν πνπ έπξεπε λα ηνλ απαζρνιεί ήηαλ ε 

δηαθπγή, κηα θαη δελ ήηαλ απηφο πνπ ζα ππξνβνινχζε ην ζχκα, αληηβαίλεη 
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ηεο ινγηθήο επεηδή ηα πεξί δηαθπγήο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαζηζηνχλ 

ρσξίο γλψζε ησλ θηλήζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην 

ρψξν πνπ ζα επέιεγε λα εθηειέζεη ην θνληθφ. Ώπηφ δελ είλαη ζσζηφ. Λ 

κάξηπο δηεπθξίληζε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ είρε εμεγήζεη ηνλ ηξφπν 

ελεξγείαο ηνπ θαη φηη ηνχηνο ζπλαξηνχηαλ άκεζα κε ηε δηαθπγή ηνπ απφ 

ηνλ πεδφδξνκν πνπ έλσλε ηηο νδνχο Ώγίαο Βιέλεο (φπνπ βξηζθφηαλ ε νηθία 

ηνπ ζχκαηνο θαη ζα ιάκβαλε ρψξαλ ε δνινθνλία θαζψο ηνπ εμήγεζε) θαη 

φηη, αθξηβψο, γηα απηφλ ην ιφγν είλαη πνπ επηιέρζεθε σο ρψξνο αλακνλήο, 

ην ρσξάθη ζηελ νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε. Ώπφ εθεί θαη έπεηηα, ν κάξηπο είπε 

– θαη δελ ακθηζβεηήζεθε – φηη γλψξηδε θαιψο ηνπο δξφκνπο πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζήζεη γηα ηε δηαθπγή. Ώπηφο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη νκνινγνπκέλσο 

ιεηηνχξγεζε πιήξσο ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν 

νπνίνο παξέιαβε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 θαη ηνλ κεηέθεξε κε αζθάιεηα ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, αζρέησο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. Δ 

απφθαζε ηνπο λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαηά ηε 

δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο (επηζεκάλζεθε θαη απηφ απφ ηελ Ππεξάζπηζε κε 

ηδία ζηφρεπζε), απνηέιεζε, πάιη, επηινγή δχν εξαζηηερλψλ δνινθφλσλ πνπ 

κεηά απφ θαηνπηεχζεηο θαη παξαθνινπζήζεηο εκεξψλ, θαηέιεμαλ λα 

ζπκθσλήζνπλ σο ρψξν αλακνλήο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, 

ζεκείν θνληά ζε θάκεξα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Andrew Brear, σο νη θσηνγξαθίεο 95 - 96, ηνπ Οεθκεξίνπ 3 θαη λα έρνπλ 

σο απψηεξν ζηφρν – ζχκθσλα κε ηνλ πξψην ζρεδηαζκφ πνπ έθαλαλ κεηαμχ 

ηνπο, ηε κεηαθνξά ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, κε ην βαλ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην δηακέξηζκα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ην νπνίν (κεηά 

ηηο 25.12.09), είρε εμνπιηζηεί κε θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ή πνπ 

(κηα θαη κηινχκε ηψξα γηα ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1), πνπ ιίγν έιεηςε λα δνινθνλήζνπλ ιάζνο πξφζσπν 

ιίγν πξηλ ηα Ρξηζηνχγελλα 2009, δηφηη ην εμέιαβαλ σο ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή σο ελ ηεο ρξήζεο, φπσο ζπλάγεηαη, ηνπ Smart, απφ θάπνηνλ 

άιιν. Αε ρξεηάδεηαη άιια ζρφιηα. Οα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ζέζεηο ηεο 

Ππεξάζπηζεο φηη ε εθδνρή ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ 
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ςεχηηθε θαη απίζηεπηε δηφηη ζα ήηαλ αδχλαην θάπνηνο επίδνμνο δνινθφλνο, 

φπσο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, λα κε δνθίκαδε ηνπιάρηζην λα ειέγμεη αλ ην 

θνληφθαλλν πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε δνινθνλία ιεηηνπξγνχζε 

θαλνληθά. Αε βιέπνπκε πψο ε αλαθνξά ζα κπνξνχζε λα πξνζβάιεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα. Ον ηη δήισζε είλαη φηη δε ρξεηαδφηαλ λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε δνθηκή δηφηη ε ιεηηνπξγία ελφο θπλεγεηηθνχ φπινπ, 

θνληφθαλλνπ ή φρη, είλαη απιή, φπσο εμήγεζε. Λ κάξηπο ην θαζάξηζε θαη 

έιεγμε νπηηθψο. Ήηαλ νπιηζκέλν κε ηα θπζίγγηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ. 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηίπνηε απνιχησο δελ ηνπ αλέθεξε ζε ζρέζε κε 

επηζπκία ηνπ λα ην δνθηκάζεη πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεη. πσο κάιηζηα άιιε 

κηα θνξά κε σκή (αιιά εηιηθξηλή) γιψζζα απάληεζε ν κάξηπο ζε ζρεηηθή 

εξψηεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ «Βλ ην ηέζηαξε. Βηέζηαξε ην πνπ επήε ηδηαί έθακε ηε 

θνπβέληα ηνπ αλζξώπνπ ηδηείληελ λύθηα». Δ εθδνρή ηνπ κάξηπξα πνιχ απέρεη 

απφ ηνπ λα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο απίζηεπηε. Ώπ‟ εθεί θαη πέξα, ην 

δήηεκα εληάζζεηαη πιένλ εληφο ησλ παξακέηξσλ ηεο φπνηαο ινγηθήο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ξχζκηδε ηα πξάγκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δξαζηψλ, νη νπνίνη πξνθαλψο έηζη είλαη πνπ απνθάζηζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Δ Ππεξάζπηζε ππέβαιε επίζεο φηη δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ινγηθή ε ζέζε ηνπ κάξηπξα φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

ήζειε λα μπξηζηεί κεηά ηε δνινθνλία θαη φηη απηά πνπ είπε ζε ζρέζε κε 

δήηεκα απνηεινχλ αθφκε έλα απφ ηα πνιιά ηνπ ςέκαηα. Ππνζηήξημαλ νη 

δηθεγφξνη φηη δελ ππήξρε ιφγνο γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα μπξηζηεί ή λα 

θνβάηαη φηη ζα αλαγλσξηδφηαλ (έζησ φηη ήηαλ απηφο θαηά ηελ εθδνρή ηνπο 

ν δνινθφλνο), αθνχ θνξνχζε θνπθνχια θαη επνκέλσο δελ ππήξρε 

πεξίπησζε θάπνηνο λα ηνλ έβιεπε θαη λα ηνλ ππνδείθλπε. Δ άπνςε δελ 

είλαη νξζή θαη παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

απνβηβαδφκελνο απφ ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116 θαη αθνινχζσο 

θαηεπζπλφκελνο δηά κέζνπ ηνπ πεδνδξφκνπ πξνο ηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο γηα 

λα ζηήζεη θαξηέξη ζην ζχκα, θνξνχζε ηελ θνπθνχια κέρξη ζεκείνπ πάλσ 

απφ ηα θξχδηα θαη φρη νινπξφζσπα. Βπνκέλσο, ήηαλ ινγηθφ λα αλεζπρεί 

φηη ίζσο θάπνηνο λα ηνλ είρε δεη ελψ φδεπε επί ηνπ πεδνδξφκνπ πξνο ηελ 
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νδφ Ώγίαο Βιέλεο ή φηαλ θαηέβεθε απφ ηε κνηνζπθιέηα – Οεθκήξην 116 θαη 

αθνινχζσο λα ηνλ ηαπηίζεη κε ηνλ θνπθνπινθφξν πνπ απνκαθξχλζεθε 

ηξέρνληαο απφ ηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο – φπσο γηα παξάδεηγκα ν Θηράιεο 

Ζνπξζάξνο (Θ.Ζ.10) θαη Nilda Montecalvo (M.K.11). Ήηαλ επίζεο εχινγν 

λα άγρεηαη φηη θάπνηνο κπνξνχζε λα ηνλ αλαγλσξίζεη θαη σο εθ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ιίγα ρξφληα πξνεγνπκέλσο δηέκελε ζηελ πεξηνρή γηα ιίγνπο 

κήλεο. Ώλαθχεηαη ινηπφλ φηη φρη κφλν σο δήηεκα πξαγκαηηθήο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ κάξηπξα αιιά θαη ινγηθήο, απηά πνπ αλέθεξε απνηεινχλ ηελ αιήζεηα. 

Δ Ππεξάζπηζε πξνζπάζεζε ζπλ ηνηο άιινηο λα πείζεη φηη δελ ππήξρε ινγηθή 

νχηε πίζσ απφ ηε ζέζε ηνπ κάξηπξα φηη πξνηίκεζε λα αλαζέζεη ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, λα κεηαβεί ζην δηακέξηζκα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, γηα 

λα απνκαθξχλεη απφ εθεί ηα αλαθεξζέληα δελδξχιιηα θάλλαβεο (ν κάξηπο 

δελ ηα είδε) θαη ην ηζαληάθη κε ην πηζηφιη Glock. Βίπε φηη ν ιφγνο πνπ ην 

έπξαμε απηφ ήηαλ δηφηη ηνλ παξαθνινπζνχζε ε Ώζηπλνκία. Δ Ππεξάζπηζε 

αληέηεηλε φηη ε ζέζε είλαη πιαζκαηηθή. Βμελαληίαο, ε ζθέςε ηνπ κάξηπξα 

ήηαλ ινγηθή θαη εδξαδφηαλ ζε γεγνλφηα πνπ ηνπ παξείραλ ην δηθαίσκα λα 

δηαπιάζεη ην ζρεηηθφ ζπλεηξκφ. Αελ ήηαλ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ, ελψ 

εθθξεκνχζε ελαληίνλ ηνπ άιιε ζνβαξή πνηληθή ππφζεζε. Λπφηαλ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, πνπ ήηαλ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη άγλσζηνο γηα 

ηελ Ώζηπλνκία (είδακε θαη ην πψο ε ηειεπηαία θαηεχζπλε ηελ πξνζνρή ηεο 

ζε άιιν πξφζσπν κε ην άθνπζκα φηη έλαο απφ ηνπο δξάζηεο ήηαλ θάπνηνο 

Γξεγφξεο, θαηαιήγνληαο ζε θάπνην Γξεγφξε Γξεγνξίνπ απφ ην Γέξη, άιισο  

Γιενξνύη θαη φρη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 – έλδεημε θαη απηφ φηη ε 

δηεξεχλεζε δελ ήηαλ νχηε πξνδηαγεγξακκέλε νχηε ζθελνζεηεκέλε), 

βξηζθφηαλ φλησο ζε πνιχ θαιχηεξε ζέζε απφ ηνλ κάξηπξα. Δ Ππεξάζπηζε 

ακθηζβήηεζε έληνλα θαη ηε ζέζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) –

παξνπζηάδνληαο ηελ σο ηξαλή απφδεημε ηεο αλαμηνπηζηίαο ηνπ – φηη θαηά ηε 

ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, είρε πξνζέμεη λα 

παξεπξίζθεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν θάπνην άηνκν ην νπνίν, φπσο ηνπ είπε 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ήηαλ ν πεζεξφο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ν νπνίνο 

φκσο θαηά ηα κεηαγελεζηέξσο αλαθχςαληα δελ κπνξνχζε λα ήηαλ απηφο, 
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δηφηη είρε απνβηψζεη ηνλ Θάην ηνπ 2005. Ώπνθιίλνπκε απφ ηηο ζέζεηο ηεο 

Ππεξάζπηζεο. Ον εξψηεκα πνπ εγείξεηαη – εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ απνιχησο πεηζηηθφο – είλαη πψο 

κπνξνχζε λα ην γλσξίδεη απηφ ν κάξηπο θαη γηαηί αλ ην φιν ζθεληθφ ήηαλ 

ζηεκέλν απφ ηελ Ώζηπλνκία (ζχκθσλα κε θάπνηεο εθδνρέο ηεο 

Ππεξάζπηζεο), νη αλαθξηηέο επέιεμαλ λα πξνζζέζνπλ ην φλνκα ηνπ ζηε 

γξαπηή νκνινγία ρσξίο θαλ λα κπνπλ ζηνλ θφπν λα κάζνπλ πεξί ηνπ 

πεζεξνχ απηνχ θαη αλ ήηαλ πξάγκαηη δσληαλφο ή δηέκελε ζηελ Ζχπξν ηηο 

θξίζηκεο εθείλεο κέξεο. Μξαγκαηηθά, δε βξίζθνπκε εξείζκαηα ινγηθήο ζηελ 

ηνπνζέηεζε. Μαξνκνίσο αληηθξίδνπκε θαη φκνηα ζέζε ηεο Ππεξάζπηζεο πνπ 

πξνβιήζεθε ζε ζρέζε κε αλαθνξά ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη 

ελψ βξίζθνληαλ ζην Οακαζηάλα (πξηλ θαηαθζάζεη ε Ζαηεγνξνχκελε 3), 

ήξζε εθεί ν γηνο ηεο γηα λα πάξεη ιεθηά απφ ηελ κεηέξα ηνπ γλσξίδνληαο 

πξνθαλψο φηη ζα εξρφηαλ, γηα «λα πάεη θάησ». Ξε θάπνηα ζηηγκή, ξψηεζε 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, «πνηόο είλαη ηνύηνο;», ελλνψληαο ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, λα ηνπ ιέγεη «είλαη ν 

Ζσζηήο». Δ Ππεξάζπηζε, πξνζπάζεζε λα πείζεη φηη θαη απηή ε αλαθνξά 

απνηεινχζε ςέκα ηνπ κάξηπξα. Αελ ήηαλ. Λ κάξηπο έδσζε πεηζηηθέο 

εμεγήζεηο γηα απηά πνπ αλέθεξε. Βθηφο ηνχηνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πεζεξνχ, ζα ήηαλ παξάινγν, έλαο βαιηφο κάξηπο φπσο θαηά ηελ 

εθδνρή ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ ήηαλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα 

πξνέβαηλε ζε κηα ηέηνηα αλαθνξά κε θίλδπλν λα ακθηζβεηεζεί ζε θάπνηα 

ζηηγκή είηε δηα ηεο καξηπξίαο ηνπ παηδηνχ (δελ θιήζεθε σο κάξηπο απφ 

νπνηαλδήπνηε πιεπξά, κνινλφηη θαηαηέζεθε ε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε σο 

παξαδεθηφ γεγνλφο), είηε κε άιιε καξηπξία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαδείμεη ηνπ ιφγνπ ην ςεπδέο. Ξπλαθέο κε απηή ηελ πηπρή ησλ 

δηαδξακαηηζζέλησλ ζην Οακαζηάλα (αιιά θαη ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2), είλαη θαη ην εξψηεκα γηαηί ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), αλ πξάγκαηη έιεγε ςέκαηα, λα έκπαηλε ζην θφπν λα πεξηγξάςεη 

δχν ζπλαληήζεηο κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 1–3 θαη δελ επέιεμε έλα απφ 

ηνπο δχν ρψξνπο (θαιχηεξα ίζσο ην Οακαζηάλα, έηζη ψζηε λα κελ έρεη λα 



 

117 

πεη πνιιά αλαθνξηθά κε ηε δηαξξχζκηζε θαη πεξηερφκελν ηνπ, δεδνκέλνπ 

κάιηζηα φηη γλψξηδε θαη ηνλ ρψξν - θαηά κηα εθδνρή ηεο Ππεξάζπηζεο -  

αθνχ κεηέβαηλε εθεί γηα λα παξαδψζεη θξέαηα καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

1) θαη λα κε ρξεηάδεηαη (ζε αληίζεζε κε ηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2)  

λα αλαθέξεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο γηα πεζεξνχο, θνππέπηα, ηπξνπηηάθηα, 

πεγαηλνεξρφκελα παηδάθηα, ηξαπεδαξίεο, πίλαθεο, πνιπειαίνπο, πηζίλεο, 

θαξέθιεο, ζθχινπο Ηακπξαληφξ, γπξηζηέο ζθάιεο, ηεηξάηξνρεο κνηφξεο, 

ηεηξάπνξηα απηνθίλεηα (Mazda Familia), θνινθηέο θαη πνιιά άιια. Θα 

εμαθνινπζνχζε φκσο ζίγνπξα ππφθεηηαη ζε αληεμέηαζε γηα λα δψζεη 

δηθαηνινγία γηα πνηφ ιφγν νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, ζα επέιεγαλ ην 

Οακαζηάλα, γηα λα ζπδεηήζνπλ έλα ηέηνην ζεκαληηθφ δήηεκα, φπσο ήηαλ ε 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ζε δεκφζηα ζέα. Ώληεμεηάζηεθε πξάγκαηη 

πάλσ πάλσ ζε απηφ θαη πάιη κε ζηφρεπζε λα πιεγεί ε αμηνπηζηία ηνπ. Λ 

κάξηπο δελ είρε λα πεη πνιιά πέξαλ ηνπ λα επαλαιάβεη φηη πήγαλ εθεί κεηά 

απφ παξάθιεζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, γηα λα ηνπο πεη ηα δηθά ηεο ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3. Ώλέθεξε φκσο ηαπηνρξφλσο φηη ην θέληξν ηελ ψξα πνπ 

έθζαζαλ εθεί (εηζήιζαλ απφ ηελ πίζσ πφξηα), ήηαλ θιεηζηφ γηα ην θνηλφ – 

ή ηνπιάρηζηνλ έηζη θαίλεηαη λα αληηιήθζεθε, επεηδή δε βξηζθφηαλ θαλείο 

πειάηεο εθεί – θαη φηη δελ ζα θψλαδαλ ή ζα κηινχζαλ δπλαηά νχησο ή 

άιισο έηζη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα καζεπηεί θάηη ην επηιήςηκν ή λα 

δεκηνπξγεζνχλ ππνςίεο. Ξπδεηήζεθε επίζεο ην γηαηί ε παξνπζηαδφκελε 

θαηά ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ζπλάληεζε ζην Οακαζηάλα, δελ έγηλε ζην 

γξαθείν ηνπ θέληξνπ φπνπ ζα ήηαλ πνιχ ινγηθφηεξν λα γίλνπλ νη 

δηαβνπιεχζεηο πεξί ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαλάηνπ. Λ κάξηπο δε γλψξηδε γηα ηελ 

χπαξμε γξαθείνπ ζην Οακαζηάλα. Λχηε θαη κε απηή ηε γξακκή αληεμέηαζεο 

θαηνξζψζεθε θαη απνζπαζζεί νηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 

ξσγκέο ζηε καξηπξία θαη εθδνρή ηνπ κάξηπξα. Ον αλ, αο πνχκε, ε 

ζπλάληεζε ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, κε ηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) θαη 

ηνλ Ιίθν Ζαηζνπξίδε ζην Οακαζηάλα, έγηλε (θαηά ηελ εθδνρή ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3), πεξί ηηο 3.9.08, ην βξάδπ, ζην γξαθείν ηνπ θέληξνπ, 

ζηνλ πάλσ φξνθν, δηφηη ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), θνβφηαλ λα κε ζεαζεί 
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καδί ηνπο, δελ πξνζθέξεηαη αλαγθαζηηθψο σο ε ινγηθφηεξε αληηπαξαβνιή 

πξνο εμαγσγή ζπλαθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζπλάληεζε ησλ 

ζπλσκνηψλ, ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη πεξηζηάζεηο θαη δίρσο θαλείο απφ 

απηνχο λα δεηήζεη πην ηδησηηθφ θαη απφκεξν ρψξν. Αελ ηέζεθε απηή ε 

κεηαβιεηή. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ακθηζβεηήζεθε επίζεο γηα 

ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ αμία ηνπ επίπινπ ηξαπεδαξίαο γχξσ απφ ηελ νπνία 

θάζηζαλ θαηά ηε ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 (πνπ ηνπ 

πξνμέλεζε εληχπσζε φπσο αλέθεξε θαη ζην ζρέδην πνπ επηζχλαςε ζηε 

γξαπηή ηνπ νκνινγία). Βίρε πεη φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ αλέθεξε φηη ε 

αμία ηεο ηξαπεδαξίαο ήηαλ €27.000. Ππνβιήζεθε ζηνλ κάξηπξα ην 

ηηκνιφγην – Οεθκήξην 593, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ζπλνιηθφ πνζφ αγνξάο 

ηνπ επίπινπ, καδί κε ηηο θαξέθιεο ήηαλ €3.675. Θε θάζε ηαπεηλφηεηα, 

ζεσξνχκε φηη ε αλαθνξά ηνπ κάξηπξα ζπδεηήζεθε επί ιαλζαζκέλεο 

βάζεο. Ον δεηνχκελν δελ ήηαλ ε πξαγκαηηθή αμία ηεο ηξαπεδαξίαο αιιά ην 

θαηά πφζνλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, είπε ή δελ είπε απηά πνπ αλέθεξε ν 

κάξηπο αλαθνξηθψο κε ηελ αμία ηεο. Ον αλ ε αλαθνξά ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, έγηλε γηα λα εληππσζηάζεη ηνλ κάξηπξα θαη λα 

πξνζδψζεη θχξνο (ή αθφκε πεξηζζφηεξν θχξνο), ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, 

ζηα κάηηα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ επηθάλεηα θαη επνκέλσο ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα πιεξψζεη αδξά γηα ην 

θνληθφ πνπ ζα ηνπο αλέζεηε ή απνηεινχζε απιψο κηα επηπφιαηε ή αθφκε 

θαη αλαθξηβή ηνπνζέηεζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, επί ηνπο ζέκαηνο, δελ 

είλαη θάηη πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα, παξφιν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Ππεξάζπηζεο. Λη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο πξνζπάζεζαλ λα 

πιήμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πξνβαίλνληαο 

θαη ζε αλαθνξέο θαη πεξί ησλ πξνεγνχκελσλ ηνπ θαηαδηθψλ, γηα θεξφκελα 

δπζκελή γεγνλφηα ζε ζρέζε κε ην ραξαθηήξα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ πνπ 

αθνξνχζαλ κάιηζηα, ζε εθθξεκνχζεο πνηληθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη 

ζηειηηεχνληαο αθφκε πξάμεηο θαη παξαιήςεηο ηνπ θαηά ηε ζηξαηησηηθή ηνπ 

ζεηεία. Βίλαη γεγνλφο φηη ν κάξηπο βαξχλεηαη κε πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο 

πνπ αθνξνχλ ζε θαηνρή θαη ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ, ζε αδηθήκαηα βίαο 
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ζηελ νηθνγέλεηα θαη θαηά ηνπ πξνζψπνπ. Αελ παξαιείςακε λα εληάμνπκε 

ηα πξνεγνχκελα απηά εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ αμηνινγηθψλ γλσκφλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξνπζηαδφκελν σο θαθφ ηνπ ραξαθηήξα, θαηά αλάινγε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζθεπηηθνχ ζηελ Liatsos v The Police (1968) 2 CLR 15, 21-

23. Οίπνηε απνιχησο σζηφζν δελ πξνέθπςε απφ ηε δηεξγαζία απηή ηθαλφ 

λα πιήμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα. Δ χπαξμε πξνεγνπκέλσλ θαηαδηθψλ 

δελ απνηειεί κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα πξνθαζνξίζεη ηειεζηδίθσο ηελ 

αμηνπηζηία νπνηνπδήπνηε κάξηπξα. Ονχην ζα ήηαλ δπλαηφλ κφλν αλ ίζρπε 

απνδεηθηηθφο θαλφλαο απνθιεηζκνχ καξηπξίαο καξηχξσλ νη φπνηνη 

βαξχλνληαη κε πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο. Μνπ δελ ππάξρεη. Σο παξέλζεζε - 

θαη κε αλαθνξά ζηε ζηξαηησηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) - ζεκεηψλνπκε, γηα φ,ηη ζα κπνξνχζε λα αμίδεη - θαη θπξίσο σο κηα 

έλδεημε αζπλέπεηαο, ζα ιέγακε, ζηηο ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ εθ ησλ 

δηθεγφξσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ θαηά ηελ πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ ηνπο - 

φηη νχηε ν Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (M.Y.58), ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε 

σο κάξηπο γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, δελ ήηαλ ιεπθνχ ζηξαηησηηθνχ 

πεηζαξρηθνχ κεηξψνπ (φπσο αλαδχεηαη απφ ην Ώηνκηθφ ΐηβιηάξην 

Θεηαβνιψλ θαη Βθπαίδεπζεο - Οεθκήξην 883), κε απνηέιεζκα θαη απηφο λα 

κπνξνχζε ζαπκάζηα λα ραξαθηεξηζηεί - φπσο ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε ζηελ αγφξεπζή ηνπ – σο «… 

παξαπησκαηίαο» θαη «αζπκκόξθσηνο ζην ζηξαηό». Ον δήηεκα ηνπ θαινχ ή θαθνχ 

ραξαθηήξα ελφο κάξηπξα, δε κεηξάηαη ζπγθξηηηθά, κε ζηαζεξφ ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ αμηνπηζηία άιισλ, αιιά εμαηνκηθεπκέλα ζηε βάζε ησλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο θάζε πεξίπησζεο, κε ην απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο λα 

ζηαζκίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη αλαιφγσο κε ηε ζρεηηθφηεηα πνπ ππέρεη ην 

ζέκα ηνπ ραξαθηήξα κε ηα επίδηθα ζέκαηα. Βλ πξνθεηκέλσ, νχηε ην 

βεβαξεκέλν ζηξαηησηηθφ πεηζαξρηθφ κεηξψν ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) ή αθφκε θαη ην ζηξαηησηηθφ πνηληθφ ηνπ κεηξψν (αθέζεθαλ 

θάπνηεο αηρκέο θαηά ηελ αληεμέηαζε, κε αληηζηνίρσο αζαθείο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ κάξηπξα), ζα κπνξνχζε εδψ λα επεξεάζεη ηελ ηειηθή θαηάιεμε πεξί 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, κφιν πνπ, ζίγνπξα, καο απαζρφιεζε θαη απνηέιεζε - 
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φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνεγνχκελσλ πνηληθψλ θαηαδηθψλ - αίηην 

απηνπξνεηδνπνίεζεο καο σο πξνο ηνπο ζχκθπηνπο θηλδχλνπο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απηψλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα. Μαξακέλνληαο ζηε 

ζηξαηησηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κάξηπξα, ππνζεκεηψλνπκε φηη αλάκεζα ζε 

δηάθνξα πεξί ησλ νπνίσλ αληεμεηάζηεθε, ήηαλ – θαηά ηελ Ππεξάζπηζε – 

θαη θάπνην πεξηζηαηηθφ θαηά ην νπνίν απνδφζεθε ζηνλ κάξηπξα ε ζθαγή 

ηνπ ιπθφζθπινπ ηνπ Ηνραγνχ ηνπ ζηηο Ζαηαδξνκέο. Λ κάξηπο ην 

αξλήζεθε, ακθηζβεηψληαο κάιηζηα ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ, 

φπσο είπε, είρε ν θ. Ζππξηαλνχ («εάλ ελ θίινο ζνπ, ζνπ ηελ έδσθε όπσο ήζειεο 

εζύ»), κε ηνλ ζπλήγνξν λα ιέγεη φηη ν πιεξνθνξηνδφηεο ζα εξρφηαλ λα 

θαηαζέζεη σο κάξηπο. Ώπηφ δελ έγηλε. Ώπιψο ην θαηαρσξνχκε ρσξίο λα 

ππνλννχκε ππνρξέσζε ηεο Ππεξάζπηζεο γηα θάηη ηέηνην ή νηηδήπνηε ην 

αξλεηηθφ γηα ηηο ζέζεηο ηεο. Λη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο αλαθέξζεθαλ επίζεο 

ζην γεγνλφο φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηά παξαδνρή ηνπ, 

έδσζε ηέζζεξηο ςεπδείο θαη παξαπιαλεηηθέο θαηαζέζεηο πξνο ηελ 

Ώζηπλνκία, κεηαμχ 12.1.10 - 18.1.10, πξηλ δειαδή ηε γξαπηή ηνπ 

νκνινγία, σο ηα Οεθκήξηα 237 – 239 θαη Έγγξαθν ΏΟ3. Λ κάξηπο, εμήγεζε 

ηνπο ιφγνπο πνπ ην έπξαμε απηφ, ιέγνληαο φηη ζηφρεπζε ηνπ ήηαλ λα 

απνζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο Ώζηπλνκίαο απφ ην πξφζσπν ηνπ αιιά θαη 

απφ ηνπο θίινπο ηνπ, πνπ γλψξηδε θαιψο βεβαίσο φηη ήζαλ κπιεγκέλνη ζην 

έγθιεκα θαη λα πξνζηαηεχζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ηε ζπκβία ηνπ. 

Ώπνηέιεζε εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο φηη ε ζπλεηδεηή απηή επηινγή ηνπ 

κάξηπξα λα παξαπιαλήζεη ηνλ αλαθξηηηθφ κεραληζκφ θαη νπσζδήπνηε νη 

αληηθάζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ηεο πξνθνξηθήο ηνπ καξηπξίαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιφγσ θαηαζέζεσλ, δελ κπνξνχλ παξά λα ηνλ 

αλαδείμνπλ σο αλαμηφπηζην θαη λα εληζρχζνπλ ηελ άπνςε ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ φηη ε γξαπηή νκνινγία πνπ επαθνινχζεζε δελ ήηαλ 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ πξντφλ αζέκηηεο ζπλαιιαγήο κε ηηο αλαθξηηηθέο 

αξρέο. Αελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Ζαηαξράο, αμηνινγψληαο πξνζεθηηθά ην 

κέξνο απηφ ηεο καξηπξίαο ηνπ, δηαπηζηψζακε ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ 

πνπ εμέθξαζε θαη βξήθακε ηηο εμεγήζεηο ηνπ απνιχησο θπζηνινγηθέο απφ 
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απφςεσο αλζξψπηλεο αληίδξαζεο, αλ θαη φρη ηδαληθέο ή επηζπκεηέο απφ 

απφςεσο δηθαίνπ θαη ζπλδξνκήο ηνπ θαζελφο καο γηα άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ εγθιήκαηνο. Αε ζπκθσλνχκε κε ηελ 

απφιπηε ζέζε ηεο Ππεξάζπηζεο αλαθνξηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα εμαρζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα. Γλσξίδνπκε 

απφ ην ζθεπηηθφ ζηελ Μνπηδηνπξήο θαη Άιινπ v Αεκνθξαηίαο (1990) 2 ΏΏΑ 

309, 326-331, ην νπνίν θαηαπηάζηεθε κε ην δήηεκα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ 

πξέπεη λα ηπγράλνπλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηέηνηνπ είδνπο εμσδηθαζηηθέο 

αληηθαηηθέο θαηαζέζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνθνξηθή καξηπξία ζηε 

δίθε, φηη δελ θαζηζηνχλ ηε καξηπξία απηή εθ πξννηκίνπ αλαμηφπηζηε (βι. 

επίζεο, Ρξπζάλζνπ λ Ώζηπλνκίαο (2001) 2 ΏΏΑ 740, 745, ΗνΎδνπ θαη 

Άιινπ λ Αεκνθξαηίαο (2001) 2 ΏΏΑ 546, 556-559, Ρξηζηνδνύινπ άιισο 

Νόπαο θαη Άιισλ v Αεκνθξαηίαο (Ώξ 2) (2000) 2 ΏΏΑ 628, 650-651) θαη 

φηη ηα θξηηήξηα απνηίκεζεο ησλ αληηθάζεσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνβνιή ησλ δηηζηάκελσλ ζέζεσλ θαη ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ κάξηπξα λα θαηαιήγεη ζε ςεχδε ή αλαθξίβεηεο πξνο 

εμππεξέηεζε ηδίνπ ζπκθέξνληνο (Οεβιεηηάλ θαη Άιινπ v Αεκνθξαηίαο 

(2006) 2 ΏΏΑ 512, 520-521, Ξάθθνο v Αεκνθξαηίαο (2000) 2 ΏΏΑ 510, 

524-525). Λχηε ινηπφλ θαη απφ απηή ηε γσλία θαηνξζψζεθε λα πιεγεί ε 

αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα, κε ηε καξηπξία ηνπ λα απνηειεί έλα ζπκπαγέο 

ζχλνιν ρσξίο ξήγκαηα θαη αληηθάζεηο θαη κε παξάζεζε ηέηνησλ 

ιεπηνκεξεηψλ πνπ κφλν έλαο πνπ πξαγκαηηθά βίσζε ηα φζα ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εμηζηφξεζε, ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη κε ηνλ 

ηξφπν θαη ζηελ έθηαζε πνπ ην έπξαμε.   

  

Λ Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ν νπνίνο ππελζπκίδνπκε θαηέζεζε 

σο πξνζηαηεπφκελνο κάξηπο, ακθηζβεηήζεθε επηζηακέλα θαηά ηελ 

αληεμέηαζε σο πξνο ηνλ  θαθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

αηηίεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα δψζεη καξηπξία ζηελ παξνχζα ππφζεζε. Βίρε 

θαηαδηθαζηεί απφ ην Ζαθνπξγηνδηθείν Ηεπθσζίαο ηελ 1.11.10, γηα 

ζπλσκνζία δνινθνλίαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ηηκσξνχκελνο κε πνηλή 
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νθηαεηνχο θπιάθηζεο κεηά απφ παξαδνρή, σο ην Οεθκήξην 153. Ξηηο 

8.7.99, είρε θαηαδηθαζηεί θαη απφ ην Ζαθνπξγηνδηθείν Ηάξλαθαο, κεηά απφ 

παξαδνρή, γηα ηελ αλζξσπνθηνλία κε ππξνβφιν φπιν ηνπ θίινπ ηνπ, Φψηε 

Μεηξαθθίδε, ηηκσξνχκελνο κε δσδεθαεηή θπιάθηζε, σο ην Οεθκήξην 152, 

ελψ, φληαο εληαγκέλνο ζην θέληξν εμσηδξπκαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ 

Ζεληξηθψλ Φπιαθψλ εθηίνληαο ηελ ελ ιφγσ πνηλή, θαηαδηθάζηεθε ζηηο 

10.11.05, γηα αδηθήκαηα ζρεηηδφκελα κε θαιιηέξγεηα κεγάινπ αξηζκνχ 

θπηψλ θάλλαβεο ηηκσξνχκελνο κε πνηλή θπιάθηζεο επηά εηψλ κεηά απφ 

παξαδνρή, σο ην Οεθκήξην 153. Λη δηθεγφξνη ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 

έθηηζαλ επί ησλ θαηαδηθψλ απηψλ γηα λα εηζεγεζνχλ φηη ν κάξηπο ζα 

πξέπεη ιφγσ απηψλ (θαη ην ηη εθθξάδνπλ γηα ηηο ηάζεηο θαη ηδηνζπζηαζία 

ηνπ), λα ζεσξεζεί αλαμηφπηζηνο. Θαο ιέρζεθαλ δηάθνξα γηα ην 

εγθιεκαηηθφ παξειζφλ ηνπ θαη γηα ην πψο απηφ ζπλζέηεη ή ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί φηη ζπλζέηεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Ώλακθηζβήηεηα - θαη 

ζπκθσλνχκε κε ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο - ε πξντζηνξία ηνπ δελ 

απνηειεί ζεηηθή έλδεημε γηα ηα πξάγκαηα θαη γηα ηνχην ην ιφγν είλαη πνπ 

πξνζεγγίζακε ηε καξηπξία ηνπ κε ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή, 

απηνπξνεηδνπνηνχκελνη ζρεηηθψο γηα ηνπο φπνηνπο θηλδχλνπο 

δηαπηζηψλνληαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζε ζπλάθεηα κε ηε λνκνινγία πνπ 

θαηαπηάλεηαη κε απηά θαη ηελ νπνία παξαζέζακε ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Αελ έρνπκε φκσο θακηά απνιχησο 

νξζνινγηζηηθή βάζε, πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαθέξακε εληφο ησλ 

γεληθφηεξσλ πιαηζίσλ ηνπ πνηληθνχ ηνπ κεηξψνπ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ 

πεξηζηνίρηζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εγθιήκαηα, πνπ λα καο σζεί (θαη 

δηθαηνινγεί), λα ηνλ ζεσξήζνπκε σο αλαμηφπηζην. Ον είπακε θαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη δελ πθίζηαηαη ηέηνηνο 

θαλφλαο απνθιεηζκνχ καξηπξίαο, κεξηκλψληαο βεβαίσο, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ, λα ζπζζσκαηψζνπκε ηηο θαηαδίθεο απηέο ζην 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ραξαθηήξα (θαη 

ηεο καξηπξίαο ηνπ), θαηά αλάινγε πξνζαξκνγή ησλ αλαθεξζέλησλ ζηελ 

Liatsos v The Police (1968) 2 CLR 15, 21-23. Λχηε θαη ππάξρνπλ 
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αληηθεηκεληθψο, ιφγνη γηα λα ακθηβάινπκε φηη ν κάξηπο απεθάζηζε λα 

αιιάμεη δσή θαη λα μεθχγεη απφ ηα παιηά θαη φηη ηνχηε αθξηβψο ε 

πξνζδνθία είλαη πνπ απνηέιεζε θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ 

απφθαζε ηνπ λα δψζεη καξηπξία ζηελ παξνχζα ππφζεζε αιιά θαη λα 

παξαδερζεί ηε ζπλσκνζία γηα θφλν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, σο ην 

Οεθκήξην 153. Ον θαηά πφζνλ ηειηθψο ζα θαηνξζψζεη λα απεμαξηεζεί απφ 

ηε ζαθή ηνπ ξνπή πξνο ην ζνβαξφ έγθιεκα, απνηειεί κεηαβιεηή, ε αμία 

ηεο νπνίαο πξνο ην παξφλ παξακέλεη απξνζδηφξηζηε. Θπνξεί νχηε θαη ν 

ίδηνο λα κε γλσξίδεη ην θαηά πφζνλ ζα θαηνξζψζεη ζην ηέινο απηφ πνπ 

ιέγεη φηη ηφζν πνιχ επηζπκεί. Ξίγνπξα, δελ ην γλσξίδνπκε εκείο θαη νχηε 

θαηέρνπκε ηελ απαξαίηεηε πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα λα εληξπθήζνπκε 

ζρεηηθψο. Λη δηθεγφξνη πξφηεηλαλ επίζεο φηη ηδηαίηεξα έλεθα ηεο θαηαδίθεο 

ηνπ κάξηπξα γηα ζπλσκνζία πξνο δνινθνλία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζα 

πξέπεη λα ηνλ θαηαηάμεη θαη σο κάξηπξα κε αιιφηξηα θίλεηξα θαη κε δηθφ 

ηνπ ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη - εθηφο ηνπ φηη φηαλ έδσζε ηε ζρεηηθή 

θαηάζεζε – Έγγξαθν Σ, ζηηο 20.4.10 (αιιά θαη ηελ θαηάζεζε – Έγγξαθν 

Σ(1), ζηηο 28.4.10), ηεινχζε – φπσο θαη νη Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) 

θαη Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ζηνπο ρξφλνπο πνπ ηνπο αθνξνχλ - ππφ 

θξάηεζε θαη ππνδηθία, κε απνηέιεζκα λα νθείιεηαη (πέξαλ φισλ ησλ 

άιισλ ιφγσλ πνπ θαζάπηνληαη ηα πεξί ζπλέξγεηαο), θαηάιιειε θαη ηζρπξά 

πξνο ηνχην απηνπξνεηδνπνίεζε καο, γηα ηνπο ζχκθπηα ειινρεχνληεο 

θηλδχλνπο απνδνρήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηέηνηαο καξηπξίαο. Αε 

δηαθσλνχκε θαζφινπ θαη έηζη πξάμακε, έρνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο αξρέο 

θαη λνκνινγία επί ηνπ ζέκαηνο, φπσο ζπλνςίδνληαη θαη αλαιχνληαη, κεηαμχ 

άιισλ ζην ζχγγξακκα Blackstone‟s Criminal Practice 2013, παξ. F5.15, κε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ R v Stone (2005) EWCA Crim 105, ζηελ νπνία καο 

παξέπεκςε ν θ. Ζππξηαλνχ. Θαο είπαλ φηη, φ,ηη δελ θαηφξζσζε ν κάξηπο λα 

πεηχρεη ζηηο 25.12.09, κε ηε βνκβηζηηθή επίζεζε, επηρείξεζε λα ην 

απνπεξαηψζεη κε ηε καξηπξία ηνπ πξνζβιέπνληαο ζε θαηαδίθε θαη ηηκσξία 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζε πνηλή θπιάθηζεο δηα βίνπ. Λ κάξηπο, ήηαλ 

ζχκθσλα κε απηά πνπ αλέθεξε, ην πξψην άηνκν ζην νπνίν απνηάζεθε ν 
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Ζαηεγνξνχκελνο 1, γηα λα δνινθνλήζνπλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή πεξί ηα 

ηέιε Λθησβξίνπ 2009. Ονχην έγηλε ελψ ν κάξηπο είρε πξνζεγγίζεη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1 (κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ θίιν ηνπ, Ώιέμε 

Θαπξνκηράιε), κε ζθνπφ λα γίλεη θίινο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη νπζηαζηηθά σο θαηάζθνπνο ππέξ ηνπ Ώιέμε Θαπξνκηράιε κε 

ζηφρεπζε ηελ απνθφκηζε ιεπηνκεξεηψλ θαη παξαδνρψλ ζε ζρέζε κε 

απφπεηξα δνινθνλίαο πνπ είρε γίλεη παιαηφηεξα ελαληίνλ ηνπ Ώιέμε 

Θαπξνκηράιε θαη γηα ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο είρε ππνςίεο φηη ελερφηαλ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1. Ώθνχζακε πνιιά αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηνξηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κάξηπξα πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη ζα πξέπεη λα 

πνχκε φηη ε ζηπγλή ηνπ πξνζέγγηζε καο πξνθάιεζε αλεζπρία ζε λνκηθφ, 

δενληνινγηθφ θαη εζηθφ επίπεδν. Ώπέρνπκε φκσο πνιχ απφ ηηο εηζεγήζεηο 

ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο φηη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κάξηπξα πξνο 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζα πξέπεη ρσξίο άιιν λα καο νδεγήζεη ζε 

ζπκπέξαζκα φηη ε ηξφπνλ ηηλά ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξνπζίαζε πξνο 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, επαλαιήθζεθε θαη ελψπηνλ καο θαηά ηε καξηπξία 

ηνπ. Οα δχν, δελ είλαη απαξαηηήησο αιιειέλδεηα είηε σο δήηεκα θνηλήο 

ινγηθήο είηε αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Αε ζεκαίλεη φηη ν κάξηπο είπε ςέκαηα 

ελψπηνλ καο επεηδή ςέκαηα είλαη πνπ είπε θαη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζε 

πνιιέο πηπρέο ηεο ζρέζεο ηνπο. Βθεί πνπ ηαπηηδφκαζηε κε ηηο ζέζεηο ησλ 

δηθεγφξσλ, είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, καδί κε φια φζα εχζηνρα 

αλέθεξαλ ζε ζρέζε κε ην ραξαθηήξα θαη ηξφπν δξάζεο ηνπ (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν πνπ εκπεξηέρεη, φπσο είδακε θαη 

θαηεγνξίεο παξφκνηαο θχζεο κε ηηο επίδηθεο), ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

(θαη απνηέιεζαλ), αηηία επίδεημεο χςηζηεο πξνζνρήο θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ. Θαο είπαλ νη ζπλήγνξνη φηη ε παξαδνρή ηνπ γηα ζπδεηήζεηο πνπ είρε 

κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ φπινπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα εθηέιεζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ελ γλψζεη ηνπ φηη 

ζρεδηαδφηαλ ε ζαλάησζε ηνπ, εχθνια ζα κπνξνχζε λα ηνλ θαηαηάμεη σο 

ζπλεξγφ δηά ζπκβνπιήο πξνο δηάπξαμε θαθνπξγήκαηνο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154. Ξπκθσλνχκε, γλσξίδνληαο θαηά ηα 
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λνκνινγεζέληα – κεηαμχ πιεζψξαο άιισλ – ζηελ Βπαγγέινπ λ 

Ώζηπλνκίαο (Ώξ 1) (1999) 2 ΏΏΑ 24, 33-34, φηη σο ζπλεξγφο (ζηελ φςε 

ησλ πξαγκάησλ θαη φρη αζθαιψο δίθελ θαηαδίθεο θαη ηνχην ηζρχεη θαη ζηελ 

θάζε άιιε πεξίπησζε ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε ζηελ απφθαζε), κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί άηνκν ην νπνίν κεηέρεη ζην έγθιεκα πξηλ ηε δηάπξαμε 

ηνπ, κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 20(δ) ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, λα 

πξνζδίδνπλ ζηελ εκπινθή ηνπ κάξηπξα, φπσο ν ίδηνο ηελ πεξηέγξαςε, ηελ 

απαηηνχκελε δηάζηαζε πεξί ηνπ ζπδεηνχκελνπ (Demetriou v The Republic 

(1961) CLR 309, 314-316, Zacharia v The Republic (1962) CLR 52, 60-

64). Σο κάξηπο, ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ 

εληππσζηαθφο θαη πέξαλ ησλ γεληθφηεξσλ γλσξηζκάησλ ηα νπνία 

ραξαθηήξηζαλ θαη ηε καξηπξία ησλ ππνινίπσλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ, ζα 

πξνζζέηακε φηη – ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ ηνπ – είρε πιήξε αληίιεςε ησλ 

πξαγκαηηθνηήησλ πνπ δηέπνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηε δσή ηνπ. Βθείλν πνπ 

θξαηεί θαλείο  - ρσξίο λα ππνβαζκίδεη ηα ππφινηπα - απφ ηελ νπζία ηεο 

καξηπξίαο ηνπ (πεξηπιένλ αζθαιψο ηεο πξφηαζεο πνπ ηνπ έγηλε απφ ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, γηα δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, κε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο), αθνξά ζε δχν θπξίσο ζηνηρεία. Ον πξψην, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ φηη ζηηο 12.1.10, ήηαλ παξψλ ζε 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία κεηαμχ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζην δσκάηην ηνπ πξψηνπ ζην Εππνθξάηεην (ζηελ 

παξνπζία ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο πεζεξάο ηνπ πξψηνπ), αθνχγνληαο ηνλ λα 

ιέγεη «… ήξηαλ ησξά ηδηαί ξσηνύζαλ κε γηα ηε κνηόξα, ηη γπξεύεη ε κνηόξα κνπ ζηνλ 

Ζνύιιε ηδηαί είπα ηνπο ηδηείλν πνπ είπακε, όηη εζηείιακελ ηελ γηα δηόξζσζε, όηη είρε 

πξόβιεκα ηδηαί εζηείιακε ηελ γηα λα ηε δηνξζώζεη». Δ ζέζε ηνπ κάξηπξα 

ακθηζβεηήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε, ρσξίο φκσο λα πξνθχςεη θάηη πνπ λα 

ηείλεη λα ηελ θαηαξξίςεη, πξσηίζησο απφ πιεπξάο αμηνπηζηίαο θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ πιεπξάο νπζίαο. Ηέκε, δίρσο λα ππνλννχκε φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, είρε ππνρξέσζε λα ην πξάμεη, φηη νχηε ε ζχδπγνο νχηε 

θαη ε πεζεξά ηνπ θιήζεθαλ σο κάξηπξεο γηα λα αληηθξνχζνπλ ηε ζρεηηθή 

ηνπνζέηεζε. Ον δεχηεξν, ζρεηίδεηαη κε ην ηη καο είπε φηη ηνπ είρε αλαθέξεη 
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ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ιίγεο κέξεο πξηλ ηα Ρξηζηνχγελλα 2009, φηαλ είρε 

επηζθεθζεί ηνλ ηειεπηαίν ζην δηακέξηζκα ηνπ, βξίζθνληαο εθεί θαη ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – κε ηνλ νπνίν ν κάξηπο δε δηαηεξνχζε 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο. Ήζαλ έηνηκνη λα αλαρσξήζνπλ κε δηαθνξεηηθέο 

κνηνζηθιέηεο ζε απνζηνιή παξαθνινχζεζεο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ είπε – δίρσο λα βξίζθεηαη θνληά ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα λα αθνχεη – φηη αλ εληφπηδαλ ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή, ζα ηνλ δνινθνλνχζαλ αθνχ είραλ καδί ηνπο θαη ην πηζηφιη 

Glock. Δ εθδνρή, φπσο ηελ πεξίγξαςε ν κάξηπο, θαίλεηαη, απφ κηα πξψηε 

φςε, λα ζπγθξνχεηαη κε εθείλε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε 

ζρέζε κε ην ζρέδην δνινθνλίαο, φηη δειαδή νη δχν δξάζηεο ζα επέβαηλαλ 

επί ηεο ίδηαο κνηνζηθιέηαο, κε ηνλ ζπλεπηβάηε, δειαδή ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ππξνβνιεί ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή ελψ ζα 

νδεγνχζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1. Αελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εάλ φλησο ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ιέγνληαο ηα απηά ζηνλ κάξηπξα, ηα ελλννχζε φπσο ηα 

είρε πεη ή ελλννχζε θάηη άιιν παξεκθεξέο. Ξεκαζία έρεη φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ αληεμεηάζηεθε σο πξνο ηε θεξφκελε 

αληίθαζε εθδνρψλ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί – θαη ηνχην, 

αζρέησο αλ, θαηά ηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ παξεπξηζθφηαλ θαηά ηε ζηηρνκπζία κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1. πσο θαη λα έρεη, εθείλν πνπ ππεξηεξεί απφ πιεπξάο 

νπζίαο δελ είλαη ελ πξνθεηκέλσ ηίπνηε άιιν παξά ε ζαθήο καξηπξία ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδίνπ εθηέιεζεο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή.  

 

 Ξε ζρέζε κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζεκεηψλνπκε φηη ε 

αλαθνξά ηνπ ζε θαζαξφ πνηληθφ κεηξψν θαη αθνινχζσο ζε παξαδνρή ηνπ 

φηη βαξπλφηαλ κε κηα πξνεγνχκελε θαηαδίθε γηα βαξηά ζσκαηηθή βιάβε 

(κνινλφηη καο απαζρφιεζε θαζεθφλησο), δελ ήηαλ ηέηνηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη αληηθεηκεληθψο ζε αλαηξνπή ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, 

έζησ θαη κεξηθψο. Ήηαλ θαλεξφ φηη είδε ηελ παξέιεπζε 22 ηφζσλ ρξφλσλ 
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απφ ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ην 1992 – θαη ελψ ήηαλ αθφκε 17 ρξνλψλ 

– σο θξίζηκε γηα ηελ αιήζεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ φπσο ηελ ελλννχζε, κηα 

θαη ζαθψο πξνθχπηεη φηη ζεψξεζε ην γεγνλφο σο δηαγξακκέλν ή αθφκε θαη 

μεραζκέλν ρσξίο θακηά πξφζεζε παξαπιάλεζεο. Ώζρέησο ηνχηνπ, 

αμηνινγήζακε ην γεγνλφο ζηε βάζε ησλ αξρψλ πνπ αλαπηχμακε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη θαηαιήμακε φηη ε 

πξνεγνχκελε θαηαδίθε ηνπ θαζφινπ δε ζα κπνξνχζε, εδψ, λα επεξεάζεη 

κε νπνηνλδήπνηε αξλεηηθφ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Άιιν ζεκείν ζην 

νπνίν ζηξέςακε ηελ πξνζνρή αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηά ηελ 

αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε φηη δελ «θάζεηαη» ζε κνηνζηθιέηα θαη φηη 

νπδέπνηε έπξαμε θάηη ηέηνην, κφλν γηα λα πεη ιίγν κεηά φηη επηβαίλεη 

κνηνζηθιέηαο, κηθξνχ φκσο θπβηζκνχ. Λ κάξηπο θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 

ηνπνζέηεζε αλαθεξφηαλ ζε κε νδήγεζε κνηνζηθιέηαο κεγάινπ θπβηζκνχ 

θαη φρη γεληθψο νπνηαζδήπνηε κνηνζηθιέηαο θαη δε κηθξνχ θπβηζκνχ (50 

cc), πνπ φπσο καο είπε ήηαλ απηή πνπ θαηείρε. Οα αλαθέξνπκε απηά δηφηη, 

φπσο είδακε, κηα απφ ηηο εθδνρέο ηεο Ππεξάζπηζεο είλαη φηη απηφο ήηαλ ν 

νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο ηνπ εγθιήκαηνο θαη φηη ηνχηε κπνξεί λα ήηαλ θαη 

ηχπνπ ζθνχηεξ φπσο εθείλε ηνπ κάξηπξα. Βπνκέλσο, νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ 

επί απηνχ ηνπ ζεκείνπ είραλ ηε δηθή ηνπο ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ονπ 

ππνβιήζεθε (θπξίσο απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ), φηη ε εθδνρή ηνπ πεξί 

παξνπζίαο ηνπ ζηε Ιεθξά Γώλε θαηά ην ρξφλν ηνπ θνληθνχ δελ ήηαλ 

αιεζήο θαη φηη απνζθνπνχζε ζηε δεκηνπξγία ςεπδνχο άιινζη. Οίπνηε απφ 

φζα αθνχζακε δε καο δεκηνχξγεζε ηελ παξακηθξή ακθηβνιία γηα ην αιεζέο 

ηεο εθδνρήο ηνπ κάξηπξα. Λ κάξηπο (σο θπλεγφο ή ιαζξνθπλεγφο – θαη νη 

πνζφηεηεο θπζηγγίσλ (σο νη θσηνγξαθίεο 22-28 ηνπ Οεθκεξίνπ 216), 

εθηφο ηνπ θπλεγεηηθνχ φπινπ, σο ε θσηνγξαθία 37 ηνπ Οεθκεξίνπ 216, 

απνηεινχλ ελδείμεηο πεξί ηνπ πξάγκαηνο), επέιεμε λα αλαθέξεη ηελ 

αιήζεηα, φηη δειαδή, θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν βξηζθφηαλ ζηε Ιεθξά Γώλε, 

ζέινληαο λα ειέγμεη πεξάζκαηα ιαγψλ γηα ζθνπνχο κειινληηθψλ 

θπλεγεηηθψλ εμνξκήζεσλ, θάηη πνπ ζπλήζηδε. Αεδνκέλσλ ησλ άιισλ 

ζρεδηαζκψλ πνπ ηνπ απνδφζεθαλ απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ αιιά θαη απφ ηνπο 
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ππφινηπνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο, ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37) – 

άηνκν κε έζησ, «θαηλνκεληθή επθπΎα», ζχκθσλα κε ηνλ θ. Ζππξηαλνχ – δε ζα 

πξέπεη λα αληηκεηψπηδε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα ζνθηζηεί θαη πξνσζήζεη 

δεκηνπξγία ηέηνησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, αλ 

θαη εθφζνλ ρξεηαδφηαλ, σο άιινζη ζε απηά πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπ 

απνδίδνληαλ ζε πεξίπησζε πνπ κε θάπνην ηξφπν ε Ώζηπλνκία νδεγείην 

θνληά ηνπ κεηά ην θφλν. Μέξαλ απφ ηνπ λα ηζρπξηζηεί φηη βξηζθφηαλ ζηε 

Ιεθξά Γώλε κε άιιν ή άιια άηνκα, ζα κπνξνχζε, αληί λα παξνπζηάζεη έλα 

ηέηνηνπ είδνπο δπζθνινπίζηεπην ζελάξην γηα φζνπο (ζηελ αληίιεςε ηνπ 

κάξηπξα), δελ αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ην θπλήγη (ή ην ιαζξνθπλήγη), λα 

αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ηεο δνινθνλίαο βξηζθφηαλ, αο πνχκε, 

ζην πάξηη γελεζιίσλ ηνπ Θάθε Γακπά ζηνλ Ώζηξνκεξίηε φπνπ ήηαλ 

θαιεζκέλνο (θαη πνπ δελ ακθηζβεηήζεθε απφ ηελ Ππεξάζπηζε φηη έιαβε 

ρψξαλ). Ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ε παξνπζία ηνπ ζην πάξηη εθείλν ζα 

κπνξνχζε λα επηβεβαησζεί (ςεπδψο πάληνηε), απφ νπνηνλδήπνηε. Βίπε φηη 

γχξσ ζηηο 20:30, θαηέθζαζε ζηελ νηθία ηνπ Θάθε Γακπά, φκσο επεηδή 

δηαπίζησζε φηη ππήξρε πνιπθνζκία δελ θαηέβεθε θαη πξνηίκεζε λα κεηαβεί 

ζηε Ιεθξά Γώλε. Έηζη θαη έγηλε. Μεξηδηάβαζε εθεί γηα πεξίπνπ 45 ιεπηά, 

νπφηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ (γεγνλφησλ θαη απνζηάζεσλ), δελ κπνξνχζε λα 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο ή ζηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο, 

φπσο ζρεηηθψο ηνπ ππεβιήζε. Βίλαη δε αμηνζεκείσην φηη, κεηά πνπ 

ζπλειήθζε, θάιεζε ηελ Ώζηπλνκία λα ειέγμεη ηα θιεηζηά θπθιψκαηα 

παξαθνινχζεζεο πνπ ίζσο λα βξίζθνληαλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δηαθηλήζεθε 

ηηο θξίζηκεο ψξεο πνπ πξφβαιιε, φπσο γηα παξάδεηγκα εθείλν ηεο Οξάπεδαο 

Ζχπξνπ πνπ βξηζθφηαλ πιεζίνλ ηεο ηαβέξλαο ηνπ Οηφθαξνπ. Ονχην 

επξάρζε, φκσο ην ελ ιφγσ θχθισκα δελ θάιππηε ην ζεκείν ζην νπνίν είρε 

ζηαζκεχζεη (θάηη πνπ δε γλψξηδε ν κάξηπο), κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νπνηαδήπνηε ζπκπεξάζκαηα. Άιιε παξφκνηα 

παξφηξπλζε αλέθεξε πξνο ηελ Ώζηπλνκία θαη ζε ζρέζε κε θιεηζηφ 

θχθισκα παξαθνινχζεζεο ζηαζκνχ βελδίλεο πνπ είρε επηζθεθζεί ζην 

Ώθάθη, πνπ θαη πάιη φκσο δελ ηειεζθφξεζε αθνχ ν ελ ιφγσ ζηαζκφο δελ 
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ήηαλ εμνπιηζκέλνο κε ηέηνην ζχζηεκα – θάηη πνπ επίζεο δε γλψξηδε ν 

κάξηπο. Βπεηδή ν κάξηπο επέιεμε ην δξφκν ηεο αιήζεηαο (απφ ηε ζηηγκή 

πνπ απνθάζηζε φηη δελ ππήξρε πιένλ ιφγνο λα θξχβεηαη πίζσ απφ ςέκαηα 

γηα λα απνηξέςεη άδηθε εκπινθή ηνπ ζηα ηεο δνινθνλίαο (φπσο έπξαμε 

φηαλ έδηλε ηηο παξαπιαλεηηθέο γηα ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο θαηαζέζεηο – 

Έγγξαθν ΏΕ θαη Οεθκήξην 184), είπε απηά πνπ είπε δηφηη απινχζηαηα έηζη 

δηαδξακαηίζηεθαλ, πεξηγξάθνληαο φιε ηελ αιήζεηα ζηηο 28.1.10, ζηε 

γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΘ θαη κεηαγελέζηεξα, κεηαμχ 29.1.10 – 

28.9.10, ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ θαηαζέζεηο – Έγγξαθα ΏΙ, ΏΚ, ΏΛ θαη 

ΏΜ. Μξνζεγγίδνληαο ηηο αληηθαηηθέο ηνπ θαηαζέζεηο – θαη δερφκελνη 

ηειηθψο ηε καξηπξία ηνπ - είρακε ζην κπαιφ ηηο ζρεηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο 

αξρέο ηεο λνκνινγίαο φπσο είρακε ηελ επθαηξία λα ηηο αλαπηχμνπκε ζηα 

πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηεο καξηπξίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Λ 

θ. Ζππξηαλνχ, αληεμεηάδνληαο ηνλ ζε ζρέζε κε ηε ζηηρνκπζία πνπ δηεμήρζε 

εληφο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ κάξηπξα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, απφ ηα ππνζηαηηθά 

Ζνζηάξε ζηε Ηεπθσζία, ηνπ ππέβαιε (αιιάδνληαο θάπσο ην πεξηερφκελν 

ηεο ζηηρνκπζίαο), κε ηνλ κάξηπξα λα απαληά ζαθψο θαη ακέζσο γηα ηελ 

αθξηβή ζεηξά θαη πεξηερφκελν ησλ δηακεηθζέλησλ, απνδεηθλχνληαο θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην αλεπηηήδεπην θαη γλήζην ηεο καξηπξίαο ηνπ. 

Βξσηήζεθε θαη απάληεζε:  

 

«E. Οώξα θύξηε Μξνεζηέ ζα έξζσ πάιη ζ' απηά ηα ζέκαηα. Ξε θαζνδεγεηηθή 

εξώηεζε ηεο δηθεγόξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο όπσο θαίλεηαη ζηα πξαθηηθά ζηε 

ζειίδα 1643, ξσηήζεθεο από ηελ Βηζαγγειία γηαηί ν Φάλνο ηνπ είπε "ξε 

εξέκεζε θαη ζα πηάζνπκε πνιιά ιεθηά" θαη εζύ είπεο: Ήηαλ ζαζηηζκέλνο, 

ήηαλ ζπγρπζκέλνο θαη ειάιελ αθαηαιαβίζηηθα, εκνπξκνύξαλ κόλνο ηνπ", έηζη, 

καο ηα είπεο απηά;  

A. ρη, εγώ είπα ζαο όηη ήηαλ ζπγρπζκέλνο, ζαζηηζκέλνο ν Γξήγνξεο θαη γύξηζε ν 

Φάλνο πίζσ θαη είπε ηνπ "ξε εξέκεζε θαη ελ ζα έρνπκε αλάγθε λα δνπιέςνπκε 

θαη ζα πηάζνπκε πνιιά ιεθηά".  
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 Δ ακεζφηεηα ηεο απάληεζεο ηνπ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ε 

επηζήκαλζε φηη ε αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ ήηαλ δηαθνξεηηθή, κε ηελ 

παξαίλεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα έπεηαη ησλ ζρνιίσλ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζίγνπξα δελ ήηαλ θαζφινπ δεηθηηθή (φπσο είρακε ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε θαη δηαπηζηψζνπκε κε ηα κάηηα καο), 

αηφκνπ πνπ ήξζε ζην Αηθαζηήξην εθπαηδεπκέλν θαη δαζθαιεκέλν (φπσο 

έγηλε εηζήγεζε απφ ηελ Ππεξάζπηζε ζε δηάθνξα ζηάδηα), γηα λα πεη ςέκαηα 

κε ζθνπφ ηελ θαηαδίθε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ. Ονπ ππνβιήζεθε επίζεο, φηη 

ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ €12.000, σο ε επηηαγή – Οεθκήξην 148, θαζψο θαη 

έλα άιιν ζπλαθέο πνζφ €1.200, απνηεινχζε κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπ γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Έγηλε κάιηζηα εηζήγεζε φηη επεηδή ε ελ 

ιφγσ επηηαγή ζα έπξεπε λα εμνθιείην ζηηο 4.12.09, ηνχην ζήκαηλε φηη ε 

δνινθνλία πξνγξακκαηηδφηαλ λα επηζπκβεί λσξίηεξα θαη φηη ηα ρξήκαηα 

δφζεθαλ ζηνλ Ηνπθά Μηεξή (Θ.Ζ.23), σο κεζάδνληα θαη φρεκα θαζαξηζκνχ 

ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα έδηλε ν ελ ιφγσ κάξηπο πξνο ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ 

(Θ.Ζ.37), σο κέξνο ηεο ακνηβήο ηνπ. Ον πξψην πνπ έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ζε ζρέζε κε ηε ζέζε απηή είλαη φηη νη εμεγήζεηο πνπ έδσζε 

ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ήζαλ ελαξγείο θαη εηιηθξηλείο θαη ην ίδην 

ήζαλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλεχξεζε άιισλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηελ νηθία ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εληάικαηνο έξεπλαο (βι. θσηνγξαθίεο 19, 20, 47, 48, 49, 52 - 55 ηνπ 

Οεθκεξίνπ 216). Λ κάξηπο ήηαλ ηνθνγιχθνο. Λπδέπνηε ππνβιήζεθε ζηνλ 

Ηνπθά Μηεξή (Θ.Ζ.23), απφ ηελ Ππεξάζπηζε φηη ε επηηαγή – Οεθκήξην 148, 

ζρεηηδφηαλ κε ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα γηα δνινθνλία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθψο θαη 

ελδερνκέλσο λα δηαθσηίζεη θαη πεξί ησλ εζηθψλ απηνπξγψλ ή άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην έγθιεκα. Ξηελ έθηαζε πνπ ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα 

κηαο πιεξσκέλεο εθ πξνκειέηεο δνινθνλίαο, ζα κπνξνχζε πνηέ, ζηε 

ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ, λα ζπκθσλεζεί φπσο θαηαβιεζεί (πιήξσο ή 

κεξηθψο), δηα ηεο έθδνζεο ή ρξεζηκνπνίεζεο επηηαγήο ή άιιεο παξφκνηαο 

ζπλαιιαγκαηηθήο. Ώθφκε θαη ν θ. Μηθήο ζηελ αγφξεπζε ηνπ, ζεκείσζε 
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ζσζηά (κε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε βεβαίσο), φηη ηέηνηεο πιεξσκέο 

αλακέλεηαη ζπλήζσο λα γίλνληαη «ηνίο κεηξεηνίο». Λ κάξηπο απνηέιεζε θαη 

απηφο ζηφρν ππνβνιήο δηαθφξσλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ εθδνρψλ απφ 

ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο, έρνληαο ραξαθηεξηζζεί θαη σο νδεγφο ηεο 

κνηνζηθιέηαο θαη σο δνινθφλνο, αλαιφγσο ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ. Θαο 

εηπψζεθε, αλάκεζα ζε πνιιά άιια, φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ζπλέπξαμε κε ηελ Ώζηπλνκία θαη ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο 

ζην λα δψζεη ςεπδή θαη θαηαδηθαζηηθή καξηπξία ελαληίνλ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ, ζε αληάιιαγκα κε πξνζαγσγήο ζην Αηθαζηήξην ηνπ 

κάξηπξα θαη ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε. ΐεβαίσο – θαη ην έρνπκε επηζεκάλεη 

μαλά θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – είλαη γηα 

λα πξνβιεκαηίδεηαη θαλείο πψο θαη γηα πνηφλ ιφγν ν ηειεπηαίνο, ζα έπξαηηε 

θάηη ηέηνην ηε ζηηγκή πνπ δίρσο ηελ νκνινγία ηνπ ηίπνηε δε θαίλεηαη λα 

κπνξνχζε λα ελνρνπνηήζεη ηνλ ίδην θαη ηνπο ππνηηζέκελνπο ζπλεξγνχο ηνπ, 

Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη Ζνχιιε Ζνζηάξε. Ον φηη είρε βξεζεί ην 

δαθηπιηθφ απνηχπσκα ηνπ κάξηπξα, ζην πξνζηαηεπηηθφ γπαιί θξάλνπο πνπ 

εληνπίζηεθε ζηελ νδφ ΐαζίιεο Θηραειίδε, επθφισο ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζηεί – φπσο θαη έγηλε πξνθαηαξηηθψο – κε κηα ηνπνζέηεζε 

αλάινγε κε εθείλε πνπ ςεπδψο είρε πεη ζηελ Ώζηπλνκία φηη δειαδή, 

θάπνηνη ηνπ ην είραλ θιέςεη. Ώλ πάιη (θαηά κηα άιιε εθδνρή ηεο 

Ππεξάζπηζεο), νη Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζψζηαο Μξνεζηφο 

(Θ.Ζ.37), ήζειαλ λα ελνρνπνηήζνπλ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, επιφγσο ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ξσηήζεη γηα πνηφλ ιφγν ν κάξηπο δελ αλαθέξζεθε 

ζηελ αιινπξφζαιιε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηα ππνζηαηηθά 

Ζνζηάξε θαη ζηελ άθξσο ελνρνπνηεηηθή ηνπ νκνινγία εληφο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ζηε Ηεπθσζία, απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ 

ζπλειήθζε ζηηο 22.1.10. Ώλ πάιη ν κάξηπο ήηαλ ζπλεξγφο κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε θνηλφ ζθνπφ θαη ζηφρεπζε ηε κεηαμχ ηνπο 

αιιεινθάιπςε, κέγα παξακέλεη ην εξψηεκα γηα πνηφλ ιφγν ν κάξηπο 

αλέθεξε ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΘ, ζηηο 28.1.10 (κεηά ηε 

γξαπηή νκνινγία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηελ νπνία θακηά 
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ηέηνηα αλαθνξά δε γίλεηαη) – θαηαδίδνληαο ζηελ νπζία ηνπο δπν ζπλεξγνχο 

ηνπ θαη ζε θάπνην βαζκφ απηνελνρνπνηνχκελνο - φηη ελψ φδεπαλ πξνο 

Ηεπθσζία «… απηόο ν άιινο πνπ λνκίδσ ηνλ ιέλε Γιεόξε …» πνπ «… θαζόηαλ πίζσ ζην 

απηνθίλεην κνπ θαη εμαθνινπζνύζε λα είλαη πνιύ ηαξαγκέλνο θαη αλάζηαηνο …» 

(δειαδή, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4), είπε ζε θάπνηα ζηηγκή κεηά πνπ ηνπ είπε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), «Νε εξέκεζε ηδαη ζα πηάκε πνιιά ιεθηά ηδαη ελ ζα 

έρνπκε αλάγθε λα μαλαδνπιέςνπκε», «Νε; Θα ζπληδεηνπνηάο ήληα πνπ έθακα;» «ελ θόλν 

πνπ έθακα». Λ ιφγνο είλαη δηφηη έιεγε ηελ αιήζεηα θαη θακία αλάκημε δελ είρε 

ζην έγθιεκα. Έγηλε ιφγνο απφ ηνλ θ. Ζππξηαλνχ θαηά ηελ αγφξεπζε ηνπ 

γηα ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, αιιά θαη απφ άιινπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο, 

φηη ν κάξηπο κε βάζε ην ηη άθνπζε λα ιέγεηαη εληφο ηνπ απηνθηλήηνπ φηαλ 

κεηέθεξε ζηε Ηεπθσζία ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, κεηά ηε δνινθνλία θαηέζηε ζπλεξγφο κεηά ηε δηάπξαμε 

αδηθήκαηνο. Έηζη είλαη. Ξχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, φπνηνο ελ γλψζεη ηνπ φηη άιινο είλαη έλνρνο 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο (εδψ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4), παξέρεη άζπιν ή βνήζεηα ζε απηφλ κε ζθνπφ λα ηνπ 

παξάζρεη δπλαηφηεηα δηαθπγήο ηεο ηηκσξίαο, θαζίζηαηαη ζπλεξγφο κεηά ηε 

δηάπξαμε (βι. Ννύζνο λ Ώζηπλνκίαο (1998) 2 ΏΏΑ 471, 475-476). Δ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κάξηπξα εκπίπηεη ηεηξαγσληζκέλα εληφο ησλ πξνλνηψλ 

απηψλ ζην βαζκφ πνπ εδψ απαηηείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε. Δ 

Ππεξάζπηζε φκσο επεμέηεηλε ηνπο ζπιινγηζκνχο ηεο θαη εηζεγήζεθε φηη ε 

κε δίσμε ηνπ κάξηπξα γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζηα κεηά ηεο δνινθνλίαο, 

απνηειεί θαη ηνχην, απφδεημε ηεο αζέκηηεο ζπλδηαιιαγήο πνπ έιαβε ρψξαλ 

κεηαμχ ηνπ θαη ηεο Ώζηπλνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε. Ζη φκσο ε άπνςε 

δε ζπλάδεη κε ηα πεξί ρνξήγεζεο αληαιιαγκάησλ ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κέξνο ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη κε δίσμε ή άιιε 

εκπινθή ηνπ κάξηπξα (θαη ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε), δηφηη άιισο πσο 

εγείξεηαη ην εξψηεκα πψο είλαη πνπ ζα δηθαηνινγείην ε δίσμε ηνπ Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), έλεθα κε ηήξεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ηνπ 

ηδίνπ θαη ηεο Ώζηπλνκίαο, ηε ζηηγκή πνπ (πάληα θαηά ηε ζέζε ηνπ θ. 
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Ζππξηαλνχ), ε Ώζηπλνκία δελ έπξεπε λα ηνλ δηψμεη γηα νηηδήπνηε 

ζρεηηδφηαλ κε ηε δνινθνλία ιφγσ ησλ ππνζρέζεσλ πνπ θεξφκελα δφζεθαλ 

πξνο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Θε απνηέιεζκα ηνχησλ, λα κελ 

ππάξρεη θαη ινγηθή πίζσ απφ ηελ νπνηαδήπνηε αλάγθε δηελέξγεηαο 

ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) θαη αλαθξηηηθψλ αξρψλ 

κηα θαη απηφ, αξγά ή γξήγνξα, ζα καζαηλφηαλ απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Λ θ. Ζππξηαλνχ καο είπε θαη απηφο, φηη ν 

πξαγκαηηθφο δνινθφλνο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ήηαλ ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ονπ ην ππέβαιε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), αληέδξαζε ξσηψληαο ηνλ δηθεγφξν «ηδηαί πνηόο νδεγνύζε;», κε ηνλ 

ζπλήγνξν, παξαζπξφκελν απφ ηελ ξεηνξηθή εξψηεζε ηνπ κάξηπξα, λα 

ηνπνζεηείηαη ιέγνληαο «επνπζηώδεο ην δεύηεξν». Μάλησο, δχν ζπλεδξίεο κεηά 

ηελ αληεμέηαζε απηή, ν θ. Ζππξηαλνχ ππέβαιε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), φηη νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο ήηαλ ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37) 

θαη εθηειεζηήο ν κάξηπο. Ζάηη άιιν πνπ έηπρε ζπδήηεζεο απφ ηελ 

Ππεξάζπηζε σο ελδεηθηηθή ηεο αλαμηνπηζηίαο ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ 

(Θ.Ζ.37), είλαη θαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ απφ ηνλ θ. 

ΐξαρίκε, αλέθεξε φηη ην βξάδπ ηεο 11.1.10, είρε ζπλαληήζεη ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4 «…πνπ ηνπο έθεξα ζηελ Eleon». Λ κάξηπο αλαθεξφηαλ 

παζηθαλψο ζηε κεηαθνξά ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε ην απηνθίλεην ηνπ 

κεηά ην θνληθφ. Ονχην εμάγεηαη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία θαη απφ ην 

ππφινηπν ηεο καξηπξίαο ηνπ κάξηπξα αιιά θαη απφ ηε καξηπξία ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ν νπνίνο παξαδέρζεθε φηη κεηαθέξζεθε απφ ηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, απφ ηνλ κάξηπξα καδί κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζην δηακέξηζκα ηνπ ηειεπηαίνπ ην βξάδπ εθείλν, δίρσο αζθαιψο 

θακηά αλαθνξά ζε κεηαθνξά ηνπο «ζηελ Eleon». Θεηά δε ηελ απνβίβαζε ησλ 

δχν ζην δηακέξηζκα, ν κάξηπο είπε φηη πήγε ζην Εππνθξάηεην, γηα λα 

επηζθεθζεί ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Αε ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε 

πεξηζζφηεξν παξά κφλν λα ζεκεηψζνπκε φηη ηέηνηνπ είδνπο εμφθζαικα θαη 

επνπζηψδε γισζζηθά νιηζζήκαηα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ λνκνινγία σο 
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ηέηνηα ηδηαίηεξα αλ – φπσο εδψ αιιά φρη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπδεηήζακε 

κε αλαθνξά ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4  

– δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε επίδξαζε είηε ζηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα είηε 

ζηελ νπζία ηεο ππφζεζεο (βι. θαη‟ αλαινγίαλ,  People v O‘ Quinn (1980) 

109 Cal App 3rd 219, 228–229). 

 

Δ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), γηα λα πξνζηαηεχζεη, θαζ΄ νκνινγίαλ 

ηεο, ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πξνζπάζεζε λα παξαπιαλήζεη ηηο 

αλαθξηηηθέο αξρέο (κεηά θαη απφ ππφδεημε ηνπ ηειεπηαίνπ), δίλνληαο πξνο 

ηελ Ώζηπλνκία ζηηο 12.1.10 θαη 15.1.10, ηηο γξαπηέο θαηαζέζεηο – 

Οεθκήξηα 317 θαη 318, αληηζηνίρσο. Έδσζε ςεχηηθν άιινζη ζηνλ ζχληξνθν 

ηεο. Έκαζε πεξί ηεο αλάκεημεο θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ θφλνπ ην βξάδπ 

ηεο 12.1.10, κεηά πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηεο είρε αλαθέξεη 

φηη ήζειε λα ηεο κηιήζεη γηα απηά πνπ ηνλ απαζρνινχζαλ. Θαο πεξίγξαςε 

ηηο αληηδξάζεηο ηεο κε γιαθπξφ ηξφπν, γεκάην ζπλαίζζεκα θαη ζπλ ησ 

ρξφλσ ινγηθή θαη ζχλεζε, ζπκβαηά κε ηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο δσήο, φζν 

θαη αλ νη πξάμεηο ηεο αθίζηαληαη ηνπ ηδαληθνχ εμ απφςεσο δηθαίνπ. Βίπε 

ζρεηηθψο, θαηά ηελ αληεμέηαζε ηεο απφ ηνλ θ. Μηθή: «ηαλ κνπ απνθάιπςε ν 

Φάλνο ηη αθξηβώο επήαλ ηδηαί εθάκαλ, εγώ ελ ήζεια νύηε λα ηνλ βιέπσ, νύηε λα ηνπ κηιώ. 

Βίπα ηνπ λα κε αθήζεη ήζπρε κόλε κνπ, λα ζθεθηώ ηη ζέισ λα θάκσ. Θεηά έβιεπα ηνλ 

ήηαλ κεηαλνησκέλνο, είπε κνπ εθαηό θνξέο «εκεηάλησζα», έβιεπα ηνλ πνπ γίλεηνπλ πην 

ξάθνο... Ήηαλ ν άλζξσπνο κνπ, εγώ ήμεξα ηδηαί ηα θαιά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ήηαλ ν 

άλζξσπνο πνπ ήηαλ δίπια κνπ, πνπ κνπ ζηάζεθε. Οδηείληελ ζηηγκή επήε, έθακε έλα 

ηεξάζηην ιάζνο, ήκνπλ πνιιά αξλεηηθή ηόηε, ελ ππνζηήξημα ηνύληελ θίλεζε πνπ έθακε θαη 

αθόκα πνπ είκαη θαη ζήκεξα καδί πνπ, πνηέ ελ απνδέρηεθα ηνύλην γεγνλόο. Ώπιά από ηελ 

ζηηγκή πνπ απνθάζηζε λα πεη ηελ αιήζεηα είλαη ν ιόγνο πνπ είκαη καδί ηνπ. Γηαηί εγώ ελ 

ήζεια λα δεη θάησ πνπ ηα ιεθηά ηα θαηαξακέλα πνπ ζθνηώζαλ κηα δσή, ηδηαί είρα ηνπ ην 

πεη. Μνπ ηελ ζηηγκή πνπ ηνλ έβιεπα κεηαλνησκέλν, ηδηαί είπα όηη ν θάζε άλζξσπνο κπνξεί 

λα θάκεη έλα ιάζνο όζν κεγάιν ηδηαί λα είλαη, ελ ζα έλησζα θαιά λα ηνπ γπξίζσ ηελ 

πιάηε. Ώπελαληίαο, ήζεια λα ηνλ βνεζήζσ, λα ηνλ ζηεξίμσ λα αληηιεθζεί ηη έθακε θαη λα 

ηνλ βνεζήζσ. Γη' απηό απνθάζηζα λα είκαη καδί ηνπ ηδηαί γηα απηό απνθάζηζα λα ηνλ 

θαιύςσ». Αελ είρε απνιχησο θακηά αλαζηνιή ζην λα παξαδερηεί ηα 

ζπλεηδεηά ηεο ςέκαηα πξνο ηελ Ώζηπλνκία θαη φηη φιε ε αιήζεηα απηψλ 
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πνπ βίσζε πεξηέρεηαη ζηε γξαπηή ηεο θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΏΑ. Βλφςεη 

ησλ αιεζψλ θαη πεηζηηθψλ εμεγήζεσλ πνπ έδσζε – θαη ηηο νπνίεο αζθαιψο 

αμηνινγήζακε ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην δήηεκα ησλ 

αληηθαηηθψλ θαηαζέζεσλ, φπσο είρακε ηελ επθαηξία λα ηηο παξαζέζνπκε κε 

αλαθνξά ζηε ζρεηηθή λνκνινγία, ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – θξίλακε φηη ην γεγνλφο θαζφινπ δε ζα έπξεπε 

λα νδεγήζεη ζε ηαμηλφκεζε ηεο σο αλαμηφπηζηεο κάξηπξνο. Δ ζπλεηδεηή 

απφθαζε ηεο σζηφζν λα παξαπιαλήζεη ηνπο αλαθξηηέο θαη λα δψζεη 

ςεπδέο άιινζη ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε πξνθαλή ζθνπφ λα 

ηνλ βνεζήζεη λα δηαθχγεη ηνπο ζπλεπφκελνπο θηλδχλνπο γλσξίδνληαο 

θαιψο φηαλ έδηδε ηελ θαηάζεζε – Οεθκήξην 318, πεξί ηεο εκπινθήο ηνπ 

ζηε δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ηελ θαζηζηά – θαη ζπκθσλνχκε κε 

ηελ Ππεξάζπηζε - ζπλεξγφ κεηά ηε δηάπξαμε θαθνπξγήκαηνο, θαηά 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154 γηα ηνπο ίδηνπο 

λνκηθνχο ιφγνπο πνπ παξαζέζακε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ηνπ 

Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37). Θε ηελ πξφζζεηε επηζήκαλζε φηη ε ζπκβησηηθή 

ζρέζε ηεο κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπδπγηθή – δελ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ απφςεσο κεηαρείξηζεο σο ζπλεξγνχ, 

κηα θαη θαηά ηηο θείκελεο πξφλνηεο, κφλν ε ζχδπγνο δελ θαζίζηαηαη 

ζπλεξγφο κεηά ηε δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο πνπ δηαπξάρζεθε απφ ην 

ζχδπγν (βι. R v Evans (1964) 3 All E R 401, 404-405) – κε ιακπξφ ην 

πεδίν γηα λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε απηφ θαη άιια παξεκθεξή δεηήκαηα 

νπζηαζηηθνχ απνδεηθηηθνχ δηθαίνπ θαζαπηφκελα ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ 

πξαγκαηηθνηήησλ θαη αληηιήςεσλ πεξί γάκνπ θαη ζπκβίσζεο.  

 

Βηζεξρφκαζηε ζηελ αλάιπζε πηπρψλ ηεο καξηπξίαο θάπνησλ εθ ησλ 

ππνινίπσλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο. 

  

Λ Ώλαπιεξσηήο Ηνρίαο Βιεπζέξηνο Ξνιέαο (Θ.Ζ.2), αληεμεηάζηεθε 

γηα ην δξνκνιφγην πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα θαηαιήμεη, καδί κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, ζηε Ιεθξά Γώλε, ρσξίο φκσο λα πξνθχπηεη απφ ηε 
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ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ηνπ ππνβιήζεθαλ νπνηνδήπνηε ζηαζεξφ ζεκείν 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα αλαθνξηθψο 

κε ην εχινγν ή φρη ηεο επηινγήο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα 

δηαθχγεη ρξεζηκνπνηψληαο ην δξνκνιφγην πνπ ηειηθψο αθνινχζεζε γηα λα 

θαηαιήμεη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε θαη απφ εθεί ζηε Ιεθξά Γώλε.  

 

Ξε ζρέζε κε ηε Ηνρία Ιαηάζα Ώλαζηαζίνπ (Θ.Ζ.3), ζεκεηψλεηαη φηη ε 

καξηπξία ηεο – είπε κεηαμχ άιισλ φηη δελ ηεο πξνμέλεζε εληχπσζε ηίπνηε 

ζρεδφλ εληφο ηεο νηθίαο – ππέρεη θάπνηαο ζεκαζίαο αλ θάπνηνο ήζειε 

δηεξσηεζεί ζε πνην βαζκφ (ή θαη θαζφινπ), ζα κπνξνχζε (θαη έπξεπε), 

έλαο επηζθέπηεο ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, λα πξνζέμεη θαη 

ζπγθξαηήζεη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή ιεπηνκέξεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

έηζη ψζηε ε φπνηα πξνθχπηνπζα δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αληηπαξαβιεζεί 

(γηα φ,ηη ζα κπνξνχζε λα αμίδεη), κε ηελ χπαξμε ή απνπζία παξφκνηαο 

δπλαηφηεηαο απφ θάπνην άιιν άηνκν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ππφ ηελ αίξεζε πάληνηε ηνπ ππνθεηκεληζκνχ πνπ 

δηέπεη ην δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο 

ζπγθξάηεζεο ιεπηνκεξεηψλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 

Ώπφ ηε καξηπξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα Ξάββα Μαπαδεκεηξίνπ 

(Θ.Ζ.9), πξνθχπηνπλ δχν αμηνζεκείσηα ζηνηρεία. Ον πξψην, αθνξά ζηελ 

επηκνλή ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, λα αλαρσξήζεη άξνλ – άξνλ κε ηε ζχδπγν 

ηνπ γηα ηε Θνιδαβία, κεηά πνπ επηθνηλψλεζε καδί ηνπ ζηηο 14.1.10. Ον 

δεχηεξν, ζρεηίδεηαη κε ηελ έθδνζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κεη‟  

επηζηξνθήο θαη ην φηη ήζαλ αθξηβφηεξα απφ εθείλα ηνπ κνλνχ πξννξηζκνχ. 

Ον επηζεκαίλνπκε εμ΄ αθνξκήο ζρεηηθψλ λχμεσλ ηνπ θ. ΐξαρίκε θαηά ηε 

δίθε θαη ηηο αγνξεχζεηο, γηα λα πνχκε – ζε δηαθσλία καδί ηνπ - φηη ην 

ζηνηρείν παξακέλεη απζηεξψο νπδέηεξν, ηδσκέλν απφ κφλν ηνπ ρσξίο 

αλαθνξά ζε νηηδήπνηε άιιν, αθνχ δε ζα κπνξνχζε ινγηθψο λα εμαρζεί 

πξφζεζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (θαηά ηε ζηηγκή έθδνζεο ησλ εηζηηεξίσλ), 

γηα επηζηξνθή ζηελ Ζχπξν ζε θάπνην θαηνπηλφ ζηάδην, κφλν θαη κφλν 
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επεηδή ην εηζηηήξην ηνπ ήηαλ κεη‟ επηζηξνθήο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ (ζε 

πεξίπησζε πνπ ην εηζηηήξην είρε εθδνζεί ρσξίο επηζηξνθή), δε ζα κπνξνχζε 

λα ζεκαίλεη επηηαθηηθψο θαη θαηά ηε ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ, 

πξφζεζεο κε επηζηξνθήο ηνπ ζηελ Ζχπξν.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηε καξηπξία ηνπ απηφπηε κάξηπξα Θηράιε Ζνπξζάξνπ 

(Θ.Ζ.10) θαη ηελ πεξηγξαθή πνπ έδσζε ζε ζρέζε κε ην πξφζσπν πνπ είδε 

λα ηξέρεη επί ηνπ πεδνδξφκνπ, ζεκεηψλνληαη νη επηθξαηνχζεο ηε ζηηγκή 

εθείλε θαθέο ζπλζήθεο αλαγλψξηζεο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ 

παξερφκελν θσηηζκφ, ηε γσλία παξαηήξεζεο ηνπ κάξηπξα (πνπ βξηζθφηαλ 

ςειά ζε ζχγθξηζε κε ην πξφζσπν ζηνλ πεδφδξνκν πνπ βξηζθφηαλ 

ρακειφηεξα), ηελ απφζηαζε ησλ 15 – 20 κέηξσλ πνπ κεζνιαβνχζε κεηαμχ 

ησλ δχν θαη ηελ πνιχ ζχληνκε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο. Μξνζεγγίδνληαο 

ηε καξηπξία ηνπ, απηνπξνεηδνπνηεζήθακε ζρεηηθψο κε  ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελππάξρνπλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαγλψξηζεο, κε ππφςε ηα φζα 

ζρεηηθψο θαζνδεγεηηθά αλαθέξνληαη ζηελ R v Turnbull and Others (1976) 

3 All ER 549, 551-554, φπσο εξκελεχζεθαλ πξνζαξκνζκέλα ζηελ 

Ζππξηαθή δηθαητθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ Rossides v The Republic (1983) 2 

CLR 391, 401-405. Ώπηφ ην αλαθέξνπκε επεηδή, θαηά κηα λνκνινγηαθή 

άπνςε πνπ εθθξάζηεθε ζηελ R v Gayle (1999) 2 Cr App R 130, 134, δελ 

απαηηείηαη ε απηνθαζνδήγεζε Turnbull, εθεί φπνπ ν κάξηπο – φπσο ν ππφ 

ζπδήηεζε αιιά θαη ε Nilda Montecalvo (M.K.11) – δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη ηνλ χπνπην παξά κφλν λα αλαθεξζεί ζε πεξηγξαθή θάπνησλ 

εμσηεξηθψλ ηνπ γλσξηζκάησλ, φπσο ε ελδπκαζία θαη δηάθνξεο 

ζσκαηνκεηξηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο. Ονχησλ γελφκελσλ, θαηαιήμακε φηη νη 

ιεπηνκέξεηεο  αλαγλψξηζεο πνπ έδσζε – αιιά θαη ε πεξηγξαθή ησλ 

θηλήζεσλ, ζπκπεξηθνξάο θαη έλδπζεο ηνπ αηφκνπ απηνχ – είλαη απνδεθηέο 

θαη βαξχλνπζεο. Ώλαθεξφκαζηε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

χςνπο ηνπ, σο θπκαηλφκελνπ κεηαμχ 1.75 - 1.80 εθαηνζηά, ζηελ θαλνληθή 

ηνπ ζσκαηηθή δηάπιαζε, ζην αζιεηηθφ κπνπθάλ κε ελζσκαησκέλν ζθνχθν 

(ηνλ νπνίν είρε ζην θεθάιη) θαη ζην ζθνχξνπ ρξψκαηνο παληειφλη ηνπ, ζην 
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πνιχ γξήγνξν θαη αζιεηηθφ ηνπ ηξέμηκν θαη ζην αληηθείκελν πνπ πεξίγξαςε 

φηη θξαηνχζε ζην δεμί ρέξη θαη πνπ πξνζνκνίαδε κε ζσιήλα, κήθνπο 40 

εθαηνζηψλ θαη δηακέηξνπ 2-3 εθαηνζηψλ, θαηά ηα κεγέζε δειαδή ηνπ 

θνληφθαλλνπ πνπ είρε κήθνο 30 – 50 εθαηνζηά.   

 

Μαξνκνίσο αμηνινγήζακε θαη ηε καξηπξία αλαγλψξηζεο, ηεο Nilda 

Montecalvo (M.K.11), ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο κνηνζηθιέηαο θαη ηνπ 

εμειζφληνο απφ ηνλ πεδφδξνκν αηφκνπ θαη ηνπ αλακέλνληνο νδεγνχ φπσο 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνπο αθνξνχζαλ απφ απφςεσο 

ζσκαηφηππνπ, θηλήζεσλ, ξνπρηζκνχ θαη θξαλψλ. Ππφ απηφ ην πξίζκα 

ζεσξνχκε φηη ε αλαθνξά ηεο κάξηπξνο φηη ην πξφζσπν πνπ βγήθε απφ ηνλ 

πεδφδξνκν θνξνχζε ζθνπξφρξσκν ηδηλ, θαζφινπ δελ επεξεάδεη ηελ νπζία 

ηεο αλαγλψξηζεο κηα θαη μέξνπκε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, θνξνχζε θαηά 

ηελ θξίζηκε εθείλε ζηηγκή θφξκα ζθνχξνπ ρξψκαηνο. Δ ιεπηνκέξεηα ηνπ 

θαηά πφζνλ εθείλν πνπ θνξνχζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ήηαλ ζθνπξφρξσκν 

ηδηλ ή ζθνπξφρξσκε θφξκα ή άιινπ είδνπο πεξηζθειίδα ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο δελ κέιιεη ηδηαίηεξα. Δ αλαθνξά ηεο φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν 

είρε ρνληξά πφδηα, κπνξεί επιφγσο λα εμεγεζεί απφ ην ην φηη, αθξηβψο, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, θνξνχζε θφξκα πάλσ απφ ην παληειφλη ηνπ. Δ 

εληχπσζε ηεο φηη ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο θνξνχζε ζθνπξφρξσκν 

θξάλνο, δελ αθίζηαηαη θαηά πνιχ απφ ην πξαγκαηηθφ ρξψκα ηνπ θξάλνπο 

πνπ θνξνχζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – θαηά ηα πξφηππα ηνπ 

Οεθκεξίνπ 91 – κ‟ φιεο ηηο ιεπθέο θαη γθξηδφκαπξεο απνρξψζεηο πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ, πξνπαληφο αλ αμηνινγψληαο ηελ αλαθνξά ηεο, ιεθζεί 

ππφςε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνχ θσηηζκνχ ζην 

ρψξν, ε απφζηαζε ηεο απφ ηνλ νδεγφ αιιά θαη ε γσλία παξαηήξεζεο ηεο, 

φπσο πεξίγξαςε θαη κε παξαπνκπή ζην Ονπνγξαθηθφ Ξρεδηάγξακκα 

Ξθελήο Φφλνπ – Οεθκήξην 28. Οα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε ζρέζε κε ην φηη δελ 

πξφζεμε αλ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θξαηνχζε νηηδήπνηε (ζε αληίζεζε κε 

ηνλ Θηράιε Ζνπξζάξν (Θ.Ζ.10), πνπ είπε φηη θξαηνχζε θάηη ζαλ καχξε 

ζσιήλα, ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θαη δηακέηξνπ). Λχηε απηφ ζα κπνξνχζε 
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ππφ ηηο ζπλζήθεο λα πιήμεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ή ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ή κε 

ηελ ίδηα ινγηθή, λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν πνπ λα αληηκάρεηαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Θηράιε Ζνπξζάξνπ (Θ.Ζ.10) θαη απηφ 

επεηδή, ην γεγνλφο φηη ε κάξηπο δελ πξφζεμε ην άγλσζην πξφζσπν λα έρεη 

ζηα ρέξηα νηηδήπνηε, δε ζεκαίλεη απαξεγθιίησο φηη απηφ δε ζπλέβε.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ Ξσηήξε Οζηγαξίδε (Θ.Ζ.18), επηζεκαίλνπκε φηη 

ηνπ δεηήζεθε απφ ηελ Ώζηπλνκία φπσο αληηγξάςεη πιάλα πνπ θαηέγξαςε 

ην θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Finlandia θαη φηη ιφγσ θάπνηαο 

ηερληθήο δπζθνιίαο ηνχην δελ θαηέζηε εθηθηφ λα γίλεη. Σο απνηέιεζκα 

ήηαλ λα αλαιάβεη λα ηα απνζεθεχζεη ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή γηα 

λα παξαιεθζνχλ αξγφηεξα απφ ηελ Ώζηπλνκία. Ονχην έγηλε, φπσο καο 

ιέρζεθε, ζηηο 30.4.10, κε ηε ρξήζε θάξηαο κλήκεο (USB), σο ην Οεθκήξην 

97. Δ ελέξγεηα απηή ησλ αζηπλνκηθψλ αλαθξηηψλ ςέρζεθε απφ ηελ 

Ππεξάζπηζε, πιελ φκσο ζε θαλέλα ζεκείν δελ ακθηζβεηήζεθε ν κάξηπο σο 

πξνο ηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε ή αλαθνξηθψο κε ζπλζήθεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο αληηγξαθήο.  

Ξε ζρέζε κε ηνλ κεραληθφ κνηνζηθιεηψλ Μεξηθιή Μνιπδψξνπ 

(Θ.Ζ.19) – πνπ ήηαλ ν ακέζσο πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ηεο κνηνζηθιέηαο 

– Οεθκήξην 116, πξηλ ηελ πψιεζε ηεο ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 –

θαηαγξάθνπκε πσο δελ απέθιεηζε ην ελδερφκελν κηα κνηνζηθιέηα φπσο 

απηή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρσκαηφδξνκν κνινλφηη κε θάπνηνπο 

ζχκθπηνπο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε νδήγεζεο ζε ςειέο ηαρχηεηεο. Ξηα 

ίδηα πιαίζηα επί ηνπ ζεκείνπ θπκάλζεθε θαη ε καξηπξία ηνπ Αεκήηξε 

Ννβέξηνπ (Θ.Ζ.57). Ππφ απηφ ην πιέγκα, ζα πξέπεη ινηπφλ θαλείο λα 

αληηθξίζεη θαη ηε καξηπξία ηνπ (αλαμηφπηζηνπ θαζψο ηνλ θξίλακε κε θάζε 

ζεβαζκφ), Ώζαλάζηνπ Αεκεηξίνπ (Θ.Π.53), ν νπνίνο καο είπε φηη δηέλπζε ηε 

δηαδξνκή κε κνηνζηθιέηα φκνηαο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, επί ηεο 

ίδηαο ρσκάηηλεο δηαδξνκήο πνπ είρε δηαλχζεη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), νδεχνληαο πξνο ηε Ιεθξά Γώλε ζηηο 11.1.10. Ώπηή ε ελέξγεηα 

ηνπ κάξηπξα θαη ζε αληίζεζε κε ηηο θξαζηηθέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο θαηέδεημε 
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θαη επηβεβαίσζε ην εθηθηφ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηνχην ζε θηππεηή αληίζεζε 

κε ζέζεηο ηεο Ππεξάζπηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ θ. ΐξαρίκε θαηά ηελ 

αληεμέηαζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη κηα ηέηνηα κνηνζηθιέηα 

(φπσο ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116), δε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα θαιχςεη ηελ ελ ιφγσ δηαδξνκή (Β.«Βγώ ζνπ εηζεγνύκαη όηη δελ κπνξνύζεο 

λα πάεηο κε ηελ κνηόξα ζε ηνύλην δξόκν»). Ον ηνλίδνπκε απηφ γηα λα ππνδείμνπκε 

ηελ έιιεηςε ζπλέπεηαο ζηηο ζρεηηθέο εθδνρέο θαη φρη γηα λα πξνζδψζνπκε 

ελίζρπζε ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο καξηχξσλ θαηεγνξίαο αληιψληαο ζηνηρεία 

απφ αλαμηφπηζηε καξηπξία πνπ παξνπζίαζε ε Ππεξάζπηζε. Ξεκεηψλνπκε 

επίζεο ηελ αλαθνξά ηνπ κάξηπξα φηη είρε πξνβεί ζε δηάθνξεο κεηαηξνπέο 

ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ λα ηεο πξνζδψζεη 

μερσξηζηή φςε θαη δπλακηθή ζε ζχγθξηζε κε άιιεο παξφκνηεο ηνπ είδνπο, 

ζην βαζκφ αζθαιψο πνπ γλψξηδε. Δ ζεκαζία ησλ κεηαηξνπψλ αθνξά ζε 

δεηήκαηα αλαγλψξηζεο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116 θαη ηαχηηζεο ηεο 

κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Θηα ινηπφλ απφ ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν 

κάξηπο ήηαλ ε κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο πνπ απνζθνπνχζε ζην 

λα δψζεη ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, πεξηζζφηεξε δχλακε θαη ξνπή. 

Μξνο ηνχην, επέιεμε λα εθαξκφζεη εμψζη Yoshimura TRC Titanium, πνπ 

ήηαλ παξφκνην κε ην εμψζη – Οεθκήξην 110, κε ηε δηαθνξά φηη ειιείπνπλ 

ηα ξίβεξο θαη ε ηακπέια ηνπ, κε ηα ζεκεία πνπ απνπζηάδνπλ, λα 

αληηζηνηρνχλ κε εθείλα ηνπ εμψζη πνπ ήηαλ εθαξκνζκέλν ζηε κνηνζηθιέηα 

– Οεθκήξην 116, πξηλ ηελ πσιήζεη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Αήισζε φηη ην 

εμψζη πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ηνπνζεηεκέλν ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116, δελ είλαη ην εμψζη Yoshimura TRC Titanium, πνπ είρε ηνπνζεηήζεη ζηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, αιιά άιιν. Θαο είπε επίζεο φηη κε εμψζη 

Yoshimura TRC Titanium (φπσο ην εμψζη – Οεθκήξην 110), ηνπνζεηεκέλν 

επί ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, ην βαξειάθη ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

αθαηξεζεί είηε κε θιφηζεκα είηε κε ηξάβεγκα ηνπ ρεξηνχ, κηα θαη ζηεξίδεηαη 

απφ κηα κφλν βίδα ε νπνία κπνξεί λα αθαηξεζεί κε θαηάιιειν θιεηδί ελψ νη 

δχν ζνχζηεο ηνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κε θνπηήξα (cutter). ια απηά 

έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο ζε αληίζηνηρεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Φάλνπ 
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Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αθαίξεζε ην εμψζη ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε κεηά πνπ επέζηξεςε απφ ηε Ιεθξά Γώλε. Ώμία ππέρεη 

επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κάξηπξα φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ 

κνηνζηθιέηα είρε πξφβιεκα κε ηα ειεθηξνληθά ηεο, κπνξεί θαη λα 

δπζθνιεπφηαλ λα μεθηλήζεη ή λα κελ αλαπηχζζεη ή λα μεθηλά θαη λα 

ζηακαηά.  

 

Ξε φ,ηη αθνξά ζηνλ Θάξην Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21), ην γεγνλφο φηη δελ 

αλάθεξε ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε φηη ηα ιεθηά πνπ έδσζε ζηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), έμσ απφ ηελ ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ ην βξάδπ ηεο 

11.1.10, ηα είρε ζην απηνθίλεην θαη φηη ηειεθσλήζεθε κε ηνλ ηειεπηαίν ζε 

άιιν ζηάδην ζε ζρέζε κε ην ζέκα, δελ απνθηά θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία 

φπσο νχηε θαη ην φηη είρε πεη θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε φηη ηνλ θάθειν κε 

ηα ρξήκαηα ηνλ είρε ζην απηνθίλεην ηνπ ιίγν πξηλ ηνλ δψζεη ζηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ελψ θαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε είπε φηη 

δε ζπκφηαλ αλ ηνλ είρε ζην απηνθίλεην ή ηνλ θξαηνχζε πάλσ ηνπ. Ππάξρεη 

επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο ε αλαληίιεθηε καξηπξία ηνπ Μαλαγηψηε Εηαινχ 

(Θ.Ζ.85), ν νπνίνο αλέθεξε ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΐΞΟ, 

αιιά θαη κεηέπεηηα ζηελ πξνθνξηθή ηνπ καξηπξία, φηη είρε δεη ζην ρψξν 

ζηάζκεπζεο έμσ απφ ηελ ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ, ηνλ Θάξην Κελνθψληνο 

(Θ.Ζ.21), λα κεηξά ιεθηά. Ξε ζρέζε κε ην πνζφ ησλ €1.500, πνπ έδσζε 

ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), είπε φηη απφ απηά, ηα €1.000, ηα είρε ν 

ίδηνο ζε κεηξεηά, ζπκπιεξψλνληαο ην ππφινηπν κε αλάιεςε απφ ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ ζηηο 11.1.10, σο ην Οεθκήξην 147. Δ ζέζε ηνπ 

ζπγθξνχεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν Π, 

φηη είρε πξνβεί ζε αλάιεςε πνζνχ €1.000, απφ ηελ Οξάπεδα Ζχπξνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο ην ππφινηπν κε ρξήκαηα πνπ θξαηνχζε. Ώπέδσζε ηελ 

αλαθνινπζία ζην φηη δελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο 

αθνχ γηα ηνλ ίδην, ζεκαζία είρε ην γεγνλφο φηη παξέδσζε ζηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ φηαλ έδηλε 
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ηελ θαηάζεζε ηνπ, ηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πηπρή απηή ήζαλ 

θξεζθφηεξα ζην κπαιφ ηνπ. Ξπλαθήο κε απηφ είλαη θαη ε έκκεζε ππνβνιή 

ηνπ θ. Ζππξηαλνχ, πξνο ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζε ζπλέρεηα 

ππνβνιψλ ηνπ θ. Γεσξγίνπ, φηη ην πνζφ πνπ έιαβε ν Ζψζηαο Μξνεζηφο 

(Θ.Ζ.37), πξηλ ηε δνινθνλία απνηειεί αθφκε έλα ζηνηρείν ζε βάξνο ηνπ, 

ρσξίο πνηέ φκσο λα ππνβιεζεί ζηνλ Θάξην Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21), φηη 

νπζηαζηηθά ήηαλ ν κεηαθνξέαο ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο γηα ην θφλν. Λχηε 

θαη ακθηζβεηήζεθαλ απηά πνπ αλέθεξε πεξί ησλ ρξεκάησλ πνπ έδσζε 

ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), θαηά παξάθιεζε ηνπ θνηλνχ ηνπο θίινπ θαη 

έγθιεηζηνπ ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο Μάκπνπ Ζνζηάξε, κέζσ ηεο κεηέξαο 

ηνπ, Θνδέζηαο Ζνζηάξε, πνπ ηνπ έδσζε €5.000, σο ε γξαπηή θαηάζεζε ηεο 

– Οεθκήξην 454, κε ηα ππφινηπα €1.500 λα ηα βάδεη ν ίδηνο ν κάξηπο. 

Ππνβιήζεθε ζηνλ κάξηπξα απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε – κε αλαθνξά θαη ζην 

πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ – Οεθκήξην 147 – φηη ε καξηπξία 

ηνπ είλαη θηηαρηή γηα λα θαιχςεη ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη λα ηνπ 

δψζεη άιινζη γηα ηελ 11.1.10 θαη φηη ε φπνηα ζπλάληεζε καδί ηνπ δελ έγηλε 

ηε κέξα θαη ψξα πνπ ηζρπξίζηεθε, αιιά ζηηο 12.1.10 ή κεηαγελέζηεξα. Δ 

ηνπνζέηεζε (ζην βαζκφ πνπ αλαδχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ θαη ησλ σξψλ πνπ αλαγξάθνληαη εθεί), δε θαίλεηαη λα ππέρεη 

νπνηαζδήπνηε πεηζηηθφηεηαο αθνχ ν κάξηπο δελ απέζπξε πνζφ €1.000 ή 

€1.500, ζηηο 12.1.10, αιιά πνζφ €500, δίλνληαο ζαθείο εμεγήζεηο φρη 

κφλνλ γηα ην γεγνλφο αιιά θαη γηα ηελ πξνθχςαζα δηάζηαζε κεηαμχ ηεο 

πξνθνξηθήο ηνπ εθδνρήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γξαπηήο ηνπ θαηάζεζεο 

– Έγγξαθν Π. Ξπλάγεηαη απφ απηά θαη ηελ αμηφπηζηε καξηπξία πνπ δφζεθε 

επί ηνπ ζέκαηνο, φηη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ 

ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ κεηά πνπ άξρηζε ην δειηίν εηδήζεσλ ζην ΝΕΖ, ζηηο 

20:01:15 (σο ην Διεθηξηθφ Ώξρείν AGB – Οεθκήξην 512), κε απνηέιεζκα 

λα ήηαλ αδχλαην λα βξηζθφηαλ σο νδεγφο ή ζπλεπηβάηεο επί ηεο 

κνηνζηθιέηαο - Οεθκήξην 116, ζηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο, ζηελ νπνία νη 

δξάζηεο - Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελνο 4 - 

βξηζθφληνπζαλ απφ ηηο 20:18. Άιιε κηα πηπρή ηεο καξηπξίαο ηνπ κάξηπξα, 
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κε ηε δηθή ηεο κηθξή ή κεγάιε ζεκαζία αλαιφγσο ηεο νπηηθήο ησλ 

πξαγκάησλ, είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ φηη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), 

κεηά πνπ ηέζεθε ππφ θξάηεζε γηα ηε δνινθνλία, ήζειε - φπσο ηνπ είρε 

ηειεθσλήζεη ζρεηηθψο ε Έιελα Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) - λα ζηείιεη ηνλ 

αδειθφ ηνπ κάξηπξα γηα λα ηνλ μπξίζεη ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο ζηηο 

16.1.10, κε γλσξίδνληαο ην ιφγν. πσο καο είπε αξγφηεξα ν Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ρσξίο λα ακθηζβεηεζεί, ηα πεξί θνπξέκαηνο, ηνπ ηα 

δήηεζε ν δηθεγφξνο ηνπ πξηλ παξνπζηαζηνχλ ζηε δεχηεξε αίηεζε 

πξνθπιάθηζεο «…αλ ήηαλ λα μπξίζσ ηα γέληα γηαηί είρα κεγάιν γέλη …», 

θαηαξξίπηνληαο θάζε ππφλνηα πεξί αιιφηξησλ θηλήηξσλ πίζσ απφ ηελ 

ελέξγεηα ηνπ ή παξαιιειηζκνχ ηεο κε ηελ επηζπκία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, 

κεηά ηε δνινθνλία, λα μπξηζηεί δηφηη θάπνηνη ηνλ είραλ δεη ηελ ψξα πνπ 

εμεξρφηαλ ηνπ πεδνδξφκνπ.  

 

Λ Ηνπθάο Μηεξή (Θ.Ζ.23), ήηαλ δηζηαθηηθφο ζην λα παξαδερζεί φηη 

δεηψληαο δάλεην €10.000 απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), γλψξηδε φηη 

απηά δε ζα πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην αιιά απφ θάπνηνλ ηξίην ππφ κνξθή 

ηνθνγιπθίαο. Αε δηαθξίλακε αλεηιηθξίλεηα ζηε ζέζε ηνπ. Έδσζε ζηνλ 

Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), αλνηθηή θαη κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή χςνπο 

€12.000, κε εκεξνκελία εμαξγχξσζεο ηελ 4.12.09, σο ην Οεθκήξην 148. 

Μαξαδέρζεθε θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε φηη ε αλαθνξά ζηε γξαπηή ηνπ 

θαηάζεζε – Έγγξαθν Ρ, φηη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ ήηαλ χςνπο €12.000, δελ 

ήηαλ αιεζήο θαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δαλεηνδνηήζεθε κε πνζφ 

€10.000, έρνληαο ππνρξέσζε επηζηξνθήο ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), 

πνζνχ χςνπο €12.000, σο ηφθνπο. Λ ιφγνο πνπ δελ είπε ηελ αιήζεηα ζηελ 

Ώζηπλνκία – θαη ηνλ νπνίν δερφκαζηε σο αιεζή – ήηαλ επεηδή λφκηδε φηη 

απηή ηνπ ε ζπλαιιαγή απνηεινχζε πνηληθφ αδίθεκα θαη θνβήζεθε κήπσο 

εθηεζεί ν ίδηνο θαη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37). Ζαηαιήγνληαο ζην λα 

δερζνχκε ηε καξηπξία ηνπ, δεδνκέλεο ηεο αληηθαηηθήο ηνπ θαηάζεζεο πξνο 

ηελ Ώζηπλνκία – Έγγξαθν Ρ, είρακε ζην κπαιφ θαη απηνθαζνδεγεζήθακε 

ζρεηηθψο, θαηά ηα αλαθεξζέληα θαη αλαιπζέληα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
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Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Δ επηηαγή – Οεθκήξην 148, δελ 

εμαξγπξψζεθε δηφηη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ηφθσλ απνπιεξψζεθε 

απφ ηνλ κάξηπξα ζε κεηξεηά, κεηαμχ Θαξηίνπ – Αεθεκβξίνπ 2010, κε ηελ 

θαηαβνιή δχν δφζεσλ €9.000 θαη €3.000, αληηζηνίρσο. Βπηπξνζζέησο, ε 

αλαθνξά ηνπ θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ θ. Ζππξηαλνχ φηη «…δελ έρσ θαηαδίθε 

ηίπνηε», θαίλεηαη λα ζπγθξνχεηαη κε άιιε αλαθνξά ζηελ νπνία πξνέβε θαηά 

ηελ αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε, φηη είρε θαηαδηθαζηεί γηα ιαζξνζεξία. 

Ώλ θαη δελ ηέζεθε ε αληίθαζε ζηνλ κάξηπξα γηα λα κπνξέζεη λα 

ηνπνζεηεζεί (ρσξίο λα είλαη απζηεξψο αλαγθαίν), εληνχηνηο ηνχην δελ καο 

απνθιείεη απφ ηνπ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε πξψηε ηνπ αλαθνξά ζθνπνχζε 

ζην λα εμεγήζεη φηη δελ είρε θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγήζεη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζην 

stop–list θαη ζίγνπξα φρη γηα λα παξαπιαλήζεη αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηνπ θαηαδίθεο. 

  

Ώπφ ηε καξηπξία ηεο Άλλαο Γαπίηε (Θ.Ζ.36), ππνγξακκίδνπκε φηη νη 

αλαθνξέο ηεο σο πξνο ηελ παξνπζία ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, ην 

βξάδπ ηεο 11.1.10, ζην ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο 

πνπ δηέκελαλ, παξέκεηλαλ ρσξίο απνδεηθηηθή αμία ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ ραξαθηήξηδε ηελ αλαγλψξηζε ηεο. κσο ε πξνζπάζεηα λα απνδνζεί ζε 

δηάζεζε ςεχδνπο ε αλαθνξά ηεο ζηε γξαπηή ηεο θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΖ, 

ζε «…κνηόξα ηνπ Φάλνπ…», ηε ζηηγκή πνπ δελ ήηαλ ζίγνπξε πεξί ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο, απέηπρε, αθνχ ήηαλ απνιχησο ζαθήο θαη 

πεηζηηθή ζηελ εμήγεζε πνπ έδσζε φηη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε δελ ελλννχζε ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξφζεζε 

αλαθνξάο ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, σο εθείλεο πνπ ππέζεηε φηη 

αλήθε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν. 

 

Ώπφ ηε καξηπξία ηνπ Catalin Grigoras (Θ.Ζ.42), θξαηνχκε κεηαμχ 

ησλ άιισλ, δχν ζεκεία. Ον πξψην, αθνξά ζην φηη δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί φηη επί ηεο κνηνζηθιέηαο πνπ θαίλεηαη ζηα πιάλα ηνπ θιεηζηνχ 
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θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ Finlandia, επηβαίλνπλ δχν άηνκα θαη φηη 

δελ κπνξεί επίζεο λα απνθιεηζηεί φηη ε κνηνζηθιέηα πνπ παξνπζηάδεηαη, 

είλαη ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Ον δεχηεξν, αθνξά ζην φηη δελ κπνξεί 

λα εμαρζεί νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζνλ ην βαλ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, είλαη ή ζα κπνξνχζε λα είλαη εθείλν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηα πιάλα ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηνπ Andrew Brear. Οα ελ 

ιφγσ πιάλα δελ θαηαδεηθλχνπλ ζε νηηδήπνηε ην νπζηαζηηθφ, ρσξίο ηε 

ζπλνδεπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή καξηπξία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). Βπνκέλσο, ζα απνθιίλακε απφ ηελ εηζήγεζε ηεο Ζαηεγνξνχζαο 

Ώξρήο φηη ηα πιάλα απηά απνηεινχλ εληζρπηηθή καξηπξία αληίζηνηρσλ 

αλαθνξψλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

πεξηγξάςακε. Ώπηφ, δηφηη ζηελ νπζία ε καξηπξία ησλ πιάλσλ απηψλ 

ζηεξείηαη ηεο απαηηνχκελεο αλεμαξηεζίαο πνπ πξέπεη λα ηε ραξαθηεξίδεη 

ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ απνθηά κφλν κε ηε καξηπξία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Έρνπλ φκσο ηα πιάλα απηά αμία σο πεξηζηαηηθή 

καξηπξία ππφ ηελ έλλνηα φηη θαηά ηνπο ρξφλνπο πνπ αλαθέξεη ν κάξηπο θαη 

ζπκθψλσο ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ, εληνπίδεηαη ζηελ επξχηεξε ζθελή ηνπ 

εγθιήκαηνο κηα κνηνζηθιέηα θαηά ηα πξφηππα ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 

116, λα θηλείηαη έμσ απφ ην Finlandia, εξρφκελε απφ ηνλ κνλφδξνκν ηεο 

νδνχ Εσλά Ιηθνιάνπ (φπσο είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)) θαη λα 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηε ζπκβνιή ηεο νδνχ Ίσλνο κε ηε Ηεσθφξν Γξίβα 

Αηγελή θαη λα ζηξίβεη δεμηά επί ηεο ηειεπηαίαο, φπσο θαη πάιη πεξίγξαςε ν 

ηειεπηαίνο.  

 

 Ώπφ ηε καξηπξία ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ε πξνζέγγηζε ηεο απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, πεξί ηα ηέιε Ενπλίνπ 

2008, γηα λα δηεξεπλήζεη ην θαηά πφζν εμαθνινπζνχζε λα θαηέρεη κε ην 

ζχδπγν ηεο Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), πνζνζηφ 17.11%, ησλ κεηνρψλ 

ηνπ ΞΕΓΘΏ (2.275.843 κεηνρέο). Δ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ηεο εμήγεζε 

φηη νη κεηνρέο απηέο απνηεινχζαλ αληηθείκελν ζπκθσλίαο κε εκεξνκελία 

17.4.06, σο ην Μαξάξηεκα Ώ ηνπ Οεθκεξίνπ 388 (σο πσιήηξηα 
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αλαθεξφηαλ ε Θπξάληα Ώλδξνλίθνπ, αδειθή ηνπ Γηάλλνπ Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.78)) θαη φηη βάζεη απηήο, ηνπο δηλφηαλ δηθαίσκα επαλαγνξάο ησλ 

κεηνρψλ απηψλ ζηελ αξρηθή ηηκή πψιεζεο ησλ £0,25. Δ Ζαηεγνξνχκελε 

3, ήζειε λα κάζεη εάλ ζα ελαζθνχζαλ ην δηθαίσκα επαλαγνξάο, κε ηε 

κάξηπξα λα είλαη ζαθήο ζην φηη εμαθνινπζνχζαλ λα ηηο ζέινπλ. Ξηε 

ζπδήηεζε, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, πξνζπκνπνηήζεθε λα βξεη άηνκν κε ην 

νπνίν λα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνρσξνχζε ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ζε λέα 

ζπκθσλία, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, δειαδή δηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

επαλαγνξάο. Μεξί ηα κέζα Ώπγνχζηνπ 2008, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

ηειεθψλεζε ζηε κάξηπξα θαη ηελ πιεξνθφξεζε φηη είρε βξεη ρξεκαηνδφηε 

πνπ ελδηαθεξφηαλ λα ζπλεξγαζηεί καδί ηεο γηα ην ζέκα. Ήηαλ ν Ράξεο 

ΙηθνιαΎδεο (Θ.Ζ.38). Λη φξνη ηεο ζπκθσλίαο πνπ άξρηζαλ λα ζπδεηνχλ 

ήηαλ θαηά βάζε φκνηνη κε απηνχο πνπ πεξηέρνληαλ ζηελ πξναλαθεξζείζα, 

σο ην Μαξάξηεκα Ώ‟ ηνπ Οεθκήξηνπ 388, πνπ έιεγε ζηηο 17.10.08. Οα 

ρξήκαηα ζα πιεξψλνληαλ φηαλ ζα ελαζθείην ην δηθαίσκα επαλαγνξάο θαη 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ιακβαλφηαλ ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Ώξρή 

Ναδηνηειεφξαζεο Ζχπξνπ. ηαλ ε κάξηπο αλέθεξε ηα ζρεηηθά ζηνλ Γηάλλν 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), απηφο ηεο είπε - θαη ζπκθψλεζαλ - φηη πξνηνχ 

ππνγξάςεη νηηδήπνηε κε ηνλ Ράξε ΙηθνιαΎδε (Θ.Ζ.38), ζα έπξεπε λα 

κηιήζεη κε ηνπο Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66) θαη Άληε Ραηδεθσζηή θαη 

λα ηνπο ξσηήζεη εάλ κπνξνχζαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πεξίνδν ελάζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο επαλαγνξάο γηα πεξαηηέξσ πεξίνδν 1 – 2 ρξφλσλ. Βάλ 

ζπκθσλνχζαλ ζηε λέα παξάηαζε, δε ζα πξνρσξνχζαλ κε ηνλ Ράξε 

ΙηθνιαΎδε (Θ.Ζ.38). Δ απάληεζε ηνπ Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66), ήηαλ 

αξλεηηθή θαη έηζη ζηηο 15.9.08, ππνγξάθεθε  ζπκθσλία κεηαμχ Θπξάληαο 

Ώλδξνλίθνπ θαη Ράξε ΙηθνιαΎδε (Θ.Ζ.38), σο ην Οεθκήξην 224. Οελ 

επφκελε, ζηάιζεθαλ επηζηνιέο πξνο ηνπο Ώιέμε Ιηθνιάνπ (Θ.Ζ.65) θαη 

Ρξηζηίλα Μαπαδνπνχινπ (Θ.Ζ.74, ζην θαηεγνξεηήξην), σο ηα Οεθκήξηα 325 

θαη 326, αληηζηνίρσο, ζηνπο νπνίνπο γλσζηνπνηνχζαλ ηελ πξφζεζε λα 

αζθήζνπλ ην δηθαίσκα επαλαγνξάο. Ώπηέο νη δηεξγαζίεο είραλ δψζεη 

κεγάιεο ειπίδεο ζηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3 γηα πξαγκάησζε ηνπ 
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αληηθεηκεληθνχ ηνπο ζθνπνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζρήκαηνο κεηφρσλ πξνο 

έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ. Όζηεξα απφ θάπνηεο κέξεο, ν Άληεο Ραηδεθσζηήο κε 

ηνλ Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66), επηζθέθζεθαλ ηνλ Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.78), ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο θαη ζπδήηεζαλ ην ζέκα ηεο παξάηαζεο 

ζπκθσλψληαο λα παξαρσξεζεί λέα παξάηαζε 18 κελψλ, κέρξη ηελ 

18.4.10. Θάιηζηα, γηα ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο, δε ζα ρξεψλνληαλ ηφθνη, ελψ 

ζα πιήξσλαλ ηφθνπο κφλν γηα ηνπο ππφινηπνπο 9 κήλεο. Ώπνηέιεζκα ηεο 

λέαο ηάμεο πξαγκάησλ ήηαλ λα εηδνπνηεζεί ν Ράξεο ΙηθνιαΎδεο (Θ.Ζ.38), 

φηη ε ζπκθσλία – Οεθκήξην 224,  ζα θαζπζηεξνχζε λα πινπνηεζεί. Λ 

Ράξεο ΙηθνιαΎδεο (Θ.Ζ.38), ζπκθψλεζε. κσο, φπσο αλακελφηαλ, ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, αληέδξαζε πνιχ έληνλα. Ήηαλ ηξνκεξά πηεζηηθή θαη 

ιηγφηεξν, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2. Δ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ηεο 

μεθαζάξηζε φηη αθ' εο ζηηγκήο ν ζχδπγνο ηεο, ζπκθψλεζε κε ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαη ηνλ Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66), δελ ππήξρε πεξίπησζε 

λα κελ ηεξήζεη ηε ζπκθσλία. Δ ζπκθσλία – Οεθκήξην 224, αθπξψζεθε 

ηέζζεξηο πεξίπνπ κήλεο κεηά. Λη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο, κε ηηο έκκεζεο θαη 

άκεζεο ππνβνιέο ηνπο ηφζν πξνο ηε κάξηπξα φζν θαη πξνο ηνλ Γηάλλν 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), άθεζαλ λα λνεζεί - φπσο θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

ζηε καξηπξία ηεο - φηη νη εζηθνί απηνπξγνί πίζσ απφ ηε δνινθνλία ηνπ 

Άληε Ραηδεθσζηή, ήζαλ νη δπν ηνπο, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεηψπηδαλ. ΐεβαίσο, αλ έηζη είραλ ηα πξάγκαηα, ηφηε ζα έπξεπε λα 

δίλνληαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη πεηζηηθέο απαληήζεηο θαη εμεγήζεηο σο πξνο ην 

γηαηί, ηειηθψο, ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) θαη ν Γηάλλνο Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.78), πξνρψξεζαλ ζε αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο – Οεθκήξην 224, έζησ 

ππφ ηνπο επλντθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηελ πεξηέβαιιαλ, 

ράλνληαο (θαηά ηε ινγηθή ηεο Ππεξάζπηζεο), ηε κεγάιε επθαηξία λα 

ζπκκαρήζνπλ θαη ζπκπξάμνπλ κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, γηα 

κεηνρηθή θαηάιεςε θαη έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ. Αελ ήηαλ φκσο απηφ ην 

δεηνχκελν γηα ην δεχγνο Ώλδξνλίθνπ, αιιά ε δηαζθάιηζε επαλαγνξάο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο, γηα φινπο ηνπο θαιφπηζηνπο θαη θαηαλνεηνχο ιφγνπο πνπ 

παξέζεζαλ ηνχησλ αληηθξηδφκελσλ θαη εληαγκέλσλ ζηα πιαίζηα ησλ 
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δπζκελψλ νηθνγελεηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πεξηζηάζεσλ πνπ βίσλαλ εθείλν 

ηνλ θαηξφ ιφγσ ηεο θπιάθηζεο ηνπ Γηάλλνπ Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78). Οίπνηε 

πεξηζζφηεξν.   

 

Ώπφ ηε καξηπξία ηνπ Ώξρηινρία Αεκήηξε Ννβέξηνπ (Θ.Ζ.57), 

θξαηνχκε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ εμψζη ηεο 

κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, κε ην εξγνζηαζηαθψο πξνβιεπφκελν θαη ην 

γεγνλφο φηη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κε εξγνζηαζηαθνχ εμψζη, ε 

κνηνζηθιέηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Βίπε φηη είλαη απμεκέλεο ηππνδχλακεο, 

θπξίσο ζην δξφκν ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δίρσο πξφβιεκα απφ έλα έκπεηξν ρεηξηζηή θαη εθηφο 

δξφκνπ (ζε ρσκαηφδξνκν), αλ θαη θάηη ηέηνην δε ζπλεζίδεηαη. Ξεκείσζε φηη 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν δηάθνξνη παξάγνληεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε ζσκαηηθή δηάπιαζε ηνπ ρεηξηζηή. Ώλάθεξε φηη ε κνηνζηθιέηα 

– Οεθκήξην 116,  εθνδηαζκέλε κε εμψζη Yoshimura TRC Titanium θαη ην 

ζχζηεκα ελίζρπζεο (Power Commander)), κπνξνχζε λα δηαλχζεη ηελ 

απφζηαζε απφ ην Finlandia κέρξη ηελ Μεξηζηεξψλα, ζε ζπλζήθεο λχθηαο, 

ρσξίο ηξνραία θίλεζε θαη βξνρή, ζε ρξφλν κεηαμχ 12 θαη 14 ιεπηψλ, 

αλαπηχζζνληαο άλεηα ηαρχηεηα ζε απηνθηλεηφδξνκν πάλσ απφ 250 

ρηιηφκεηξα ηελ ψξα αθφκε θαη κέρξη 330 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. Ππνγξάκκηζε 

φηη ην εμψζη κάξθαο Micro – Οεθκήξην 35, ιφγσ θαηαζθεπήο θαη ειηθίαο, δε 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Έθαλε 

επίζεο αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο ηεο κνηνζηθιέηαο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηηο 11.2.10, αθνχ πξψηα εμαζθάιηζε ηελ 

έγθξηζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ΟΏΒ Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), φηη δελ 

ελέρεηαη ζε νπνηνδήπνηε αδίθεκα ή έγθιεκα, θάηη πνπ, αλ θαη έηπρε ηεο 

απνδνθηκαζίαο ηεο Ππεξάζπηζεο, δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί είηε σο 

ππνζθάπησλ ην αλαθξηηηθφ έξγν είηε σο ελδεηθηηθφ θαθήο αλαθξηηηθήο 

επηινγήο, δεδνκέλσλ φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο φπσο 

πθίζηαλην θαηά ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο – ή θαη κεηαγελέζηεξα, πνιιψ δε 

κάιινλ ηεο δίθαηεο δίθεο.  
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 Θηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο καξηπξίαο ηνπ Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59) – 

πέξαλ ηεο αλαθνξάο φηη είλαη νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3 πνπ ηνλ 

πιεζίαζαλ γηα λα αγνξάζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπ θαη φρη ην αληίζηξνθν φπσο 

δηαηείλεηαη ε Ππεξάζπηζε – αθνξά ζην γεγνλφο φηη παξφηη ε ζπκθσλία 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ – Οεθκήξην 128, είρε νξίδνληα πινπνίεζεο κέρξη 

ηελ 20.6.08, νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, πιήξσζαλ λσξίηεξα ην ζπλνιηθφ 

ηίκεκα ησλ €2.734.423,50, ζηηο 2.6.08, κεηά απφ δηθή ηνπο επηζπκία θαη 

ρσξίο απνιχησο θακηά πίεζε απφ ηνλ πσιεηή. Ον γεγνλφο θαηαδεηθλχεη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ηάρηζηα κε ηελ αγνξά ησλ 

κεηνρψλ θαηά νμχκσξε εηθφλα απφ εθείλε πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

πξνσζήζνπλ, φηη δειαδή, ε αγνξά ησλ κεηνρψλ είρε σο ζθνπφ ηελ 

επέλδπζε. Δ αλππνκνλεζία δε δηθαηνινγείην απφ νπνηεζδήπνηε εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ, νη νπνίεο δε δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην 

Ρξεκαηηζηήξην Ώμηψλ Ζχπξνπ, κε ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο αγνξαπσιεζίαο 

ηνπο λα πεξηνξίδνληαλ επί ηδησηηθνχ επηπέδνπ θαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηηκήο πψιεζεο θαη αγνξάο λα ελαπφθεηηαη ζηελ θάζε πεξίπησζε ζηελ θξίζε 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. Ώπφδεημε ηνχηνπ απνηειεί θαη ε αλαληίιεθηε ζέζε 

ηνπ κάξηπξα, φηη ν Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο ηνπ είρε πξνηείλεη πξνεγνπκέλσο, 

πνζφ €0.30 αλά κεηνρή, παξφιν πνπ είρε πξνβεί ζε πξνζθνξά πξνο ηνλ 

Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), γηα πνζφ £0.80 αλά κεηνρή, κε ηνλ κάξηπξα, 

λα ππνβάιιεη ζηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή φηη ε αμία ηεο θάζε κεηνρήο ήηαλ 

πέξαλ ηνπ €1.30, ελψ λα επηβάιιεη νπζηαζηηθά κε αδηαπξαγκάηεπην ηξφπν 

ηηκή €1.50, ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, θάηη πνπ έγηλε δεθηφ ρσξίο πνιιά.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηελ εθδνρή ηνπ Ώιέμε Ιηθνιάνπ (Θ.Ζ.65), γηα θαπγά 

κεηαμχ Άληε Ραηδεθσζηή θαη Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζεκεηψλνπκε φηη ε 

Ππεξάζπηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, δελ αξλήζεθε ηε ζπλάληεζε ιέγνληαο φηη είρε 

πάεη ζην ΞΕΓΘΏ γηα λα θαηαζέζεη ην έληππν κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ζηνλ 

Μέηξν Γαραξηάδε (Θ.Ζ.56, ζην θαηεγνξεηήξην) θαη φηη θαηά ηελ επίζθεςε 

ηνπ είρε θσλάμεη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο ζην γξαθείν ηνπ. Δ ζπλάληεζε 
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δηήξθεζε έλα – δχν ιεπηά κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή λα ιέγεη ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, φηη ηνλ ήζειε λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο θαη κε ηνλ 

ηειεπηαίν λα ηνπ απαληά «κα ηώξα ηηο αγόξαζα γηαηί λα ηεο πνπιήζσ, κόιηο ηηο 

αγόξαζα» (φπσο παξαδέρεηαη θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ζηελ επηζηνιή πξνο 

ηελ Ώξρή Ναδηνηειεφξαζεο Ζχπξνπ, εκεξνκελίαο 5.11.08, σο ην Οεθκήξην 

309) θαη φηη απηή ήηαλ φιε ε ζπλάληεζε. Λ κάξηπο ηνπ απάληεζε φηη δελ 

κπνξνχζε λα μέξεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπ αλέθεξε ν θ. Γεσξγίνπ θαηά 

ηελ αληεμέηαζε, γλψξηδε φκσο φηη ππήξρε ηζαθσκφο κεηαμχ ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, δεδνκέλνπ φηη ν Άληεο 

Ραηδεθσζηήο είρε πεη ζηνλ κάξηπξα «ηζαθσζήθακε κε ηνλ Ζξαζνπνύιε» θαη φηη 

ν Άληεο Ραηδεθσζηήο δελ ηνπ έδσζε ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ην ηη ζπλέβεθε 

νχηε θαη ηνπ αλέιπζε ηη είπαλ κεηαμχ ηνπο. Δ ζέζε ηνπ απηή δελ 

ακθηζβεηήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε, κε ηξφπν άκεζν θαη ζαθή έηζη ψζηε 

λα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα δηεπθξηλίζεη ή λα ηνπνζεηεζεί δηαθνξεηηθά.  

 

Βλ ζρέζεη κε ηε καξηπξία ηεο Kathleen Margaret Zacharia (M.K.82), 

ζεκεηψλνπκε φηη απηή αληεμεηάζηεθε εθηελψο επί ησλ θεξφκελσλ 

επαγγεικαηηθψλ ηεο πξνζφλησλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ κε ηνχηα πηπρψλ. 

Βθείλν πνπ, κε θάζε ζεβαζκφ, λνκίδνπκε φηη ζα πξέπεη λα δηέιαζε ηελ 

πξνζνρή ησλ ζπλεγφξσλ Ππεξάζπηζεο – θαη επζηφρσο ην εληφπηζε θαη ε 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή - είλαη ην φηη ην κεδνχιη ηεο καξηπξίαο ηεο κάξηπξνο 

δελ έγθεηηαη ζηελ φπνηα ππνηηζέκελε πξαγκαηνγλσκνζχλε ή 

απνηειεζκαηηθφηεηα εμέθξαδε σο κέληηνπκ ή άιισο πσο, αιιά σο ην άηνκν 

ζην νπνίν εζηξάθε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, γηα λα δεηήζεη βνήζεηα ζε απηά 

πνπ ζεσξνχζε αλαγθαία ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ειέγμεη ηνπο Ζψζηα θαη 

Άληε Ραηδεθσζηή ράξηλ ησλ πξνζσπηθψλ ηεο θηινδνμηψλ. Οίπνηε ιηγφηεξν 

θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ απηφ. Αελ αμηνινγήζακε ηηο αλαθνξέο ηεο πεξί 

επηζπκίαο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, γηα ζαλάησζε ηεο Βιίηαο Θηραειίδνπ 

(Θ.Ζ.57, ζην θαηεγνξεηήξην), σο δπζκελή καξηπξία ραξαθηήξα ελαληίνλ 

ηεο (αλ θαη δελ παξνπζηάζηεθε σο ηέηνηα απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή) ή 

σο καξηπξία παξφκνησλ γεγνλφησλ (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, R v Cokar (1960) 
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2 All ER 175), φπσο γηα θαηάδεημε ζπζηεκαηηθνχ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο 

(βι. θαη‟ αλαινγίαλ, Hussein alias Tourkomichalos and Another v The 

Police (1955-1956) 21 CLR 27) ή παξφκνηαο ξνπήο (βι. θαη‟ αλαινγίαλ, 

Boardman v DPP (1974) 3 All ER 887). Αελ κπνξνχκε λα κελ θαθίζνπκε ηε 

κεγάιε εηξσλεία θαη ριεπαζκφ πνπ ζπλφδεπζε ηελ αληεμέηαζε ησλ 

δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο (πιελ ηνπ θ. Μηθή), θαζψο θαη ηελ απαμίσζε κε 

ηελ νπνία ηελ αληίθξηζαλ θαηά ηε καξηπξία ηεο – πάξα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

Αηθαζηεξίνπ. Ξπκπεξηθνξέο πνπ βξίζθνπκε αληίζεηεο κε θάζε έλλνηα 

ζεβαζκνχ νπνηνπδήπνηε θαηαζέηεη σο κάξηπο ελψπηνλ Αηθαζηεξίνπ ηεο 

Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο θαη ην ίδην (ζα πξέπεη λα πνχκε κε ιχπε), ζπλέβε 

θαη ζηελ πεξίπησζε αξθεηψλ άιισλ καξηχξσλ, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ 

αλαθξηηψλ θαη κειψλ ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο, κε ππνηηκεηηθέο θαη 

εηξσληθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ην θχξνο θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο. 

Μαξφκνηα ζπκβάληα παξαηεξήζεθαλ, πνιχ ιίγα, θαη απφ κάξηπξεο πξνο 

δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο θαη ζπλήζσο νθείινληαλ ζηελ έληαζε θαη 

πξφθιεζε πνπ νη κάξηπξεο απηνί δέρνληαλ θαηά ηελ αληεμέηαζε. Ονχην, 

φκσο, δε δηθαηνινγνχζε ηελ αλάζηξνθε δηθεγνξηθή ζπκπεξηθνξά. Αε 

ζθνπεχνπκε λα δψζνπκε έθηαζε ζην δήηεκα. Οα πξαθηηθά κηινχλ αθ΄ 

εαπηψλ. Ώζθαιψο – θαη έρεη ηε ζεκαζία ηνπ λα εηπσζεί – ηα πεξί 

δηθεγνξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δελ είραλ νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ θξίζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ επεξεαδφκελσλ καξηχξσλ ή επέδξαζαλ κε 

νπνηνλδήπνηε αξλεηηθφ ηξφπν ελαληίνλ ησλ αθνξνχλησλ δηθεγφξσλ θαη 

ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

    Έγηλε αξθεηφο ιφγνο γηα ηε καξηπξία ηεο Άληξεαο Ρ” Ξσηεξίνπ 

(Θ.Ζ.85) θαη γηα ην θαηά πφζνλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζηηο 11.1.10 (θαη ελψ 

εθηεινχζε ρξέε θξνπξνχ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1), έθπγε λσξίηεξα απφ ην 

πφζην ηνπ απφ ηελ 16:45, πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν. Ώθνξκή γηα ηε 

ζπδήηεζε απνηέιεζε ε αλαθνξά ηεο κάξηπξνο ζηα πιαίζηα ηεο ππφζεζεο 

400/10, φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζηεθφηαλ καδί ηεο γηα έμη ψξεο ηε κέξα 

εθείλε - αληηιακβαλφκαζηε αδηαιείπησο φπσο ην εξκελεχεη ε Ζαηεγνξνχζα 
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Ώξρή - κε απνηέιεζκα απηφ λα εληζρχεη ηε ζέζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, κε 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζηελ αμηνπηζηία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) 

θαη ηελ εθδνρή ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο. Δ κάξηπο, ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο ππφζεζεο, ηφληζε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζηα ζίγνπξα δε 

ζηεθφηαλ καδί ηεο γηα 6 ψξεο. Ώληεμεηάζηεθε απφ ηνλ θ. Μηθή κε αλαθνξά 

ζε δήισζε πνπ πξνέβε ζηα πιαίζηα ηεο ππφζεζεο 400/10, φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζηεθφηαλ εθεί καδί ηεο γηα 6 ψξεο. Ξπγθεθξηκέλα ε 

επίδηθε ζηηρνκπζία, φπσο ηεο ηέζεθε, είρε σο εμήο: «Β. Ζαη εζύ πνπ έρεηο θαιή 

κλήκε, ζέισ λα κνπ πεηο, ζπκάζαη ην όλνκα Γξεγόξεο; A. Θάιηζηα. Β. Ώπό πνύ ην 

ζπκάζηε; Ώ. Ξηεθόηαλ καδί κνπ 6 ώξεο εθεί, αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο ην όλνκα ηνπ». Λ 

θ. Μηθήο, δελ επηρείξεζε λα ζέζεη ζηε κάξηπξα πνηά απφ ηηο δχν εθδνρέο 

ήηαλ ε νξζή ή αιεζήο, ζην βαζκφ βεβαίσο πνπ θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξήζεη φηη πξνθχπηεη νπζηψδεο αληίθαζε κεηαμχ ησλ δχν. Ώπηφ, δηφηη ε 

εξψηεζε ζηελ ππφζεζε 400/10, φπσο επιφγσο ζπλάγεηαη, δελ αθνξνχζε 

εμεηδηθεπκέλα ζην λα ειέγμεη ηελ παξνπζία ή φρη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 ή 

ηελ έθηαζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην Εππνθξάηεην ζηηο 

11.1.10, αιιά ην ππφβαζξν βάζεη ηνπ νπνίνπ ε κάξηπο ζπκφηαλ ην φλνκα 

«Γξεγόξεο». Δ κάξηπο δελ αληεμεηάζηεθε πεξαηηέξσ επί ηνπ δεηήκαηνο θαη 

δελ θιήζεθε λα ηνπνζεηεζεί γηα ηελ φπνηα παξνπζηαδφκελε δηάζηαζε. Αελ 

ακθηζβεηήζεθε γηα ηηο αλαθνξέο ηεο φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

κπαηλφβγαηλε ζε δηάθνξνπο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

θαη νχηε ηεο ππνβιήζεθε φηη πξάγκαηη βξηζθφηαλ ζε ζπλερή νπηηθή επαθή 

κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξνχξεζεο. Δ 

απάληεζε ηεο ζηελ ππφζεζε 400/10, ζρεηηδφηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζε κηα 

πεξίνδν 6 σξψλ θαη φρη 6–7 σξψλ πνπ αλέθεξε ζηε καξηπξία ηεο ζηελ 

παξνχζα ππφζεζε (θαη πνπ επίζεο δελ ακθηζβεηήζεθε) θαη πνπ ζεκεησηένλ 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ θαηάζεζε ηεο – Οεθκήξην 464. ηη δειαδή, αλέιαβε 

θαζήθνληα θξνχξεζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζηηο 11.1.10, πεξί ψξα 

13:00 θαη αληηθαηαζηάζεθε θαη αλαρψξεζε εθηφο θαζήθνληνο πεξί ε ψξα 

20:20. Οέινο θαη επί κηαο δηαθνξεηηθήο δηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη 

ε κάξηπο αλέθεξε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ήηαλ μπξηζκέλνο ζηηο 11.1.10 
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(πνπ δελ ήηαλ), απηφ φκσο δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αμηνπηζηία ηεο 

αθνχ ζίγνπξα απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή ηεο παξαηήξεζε. Λχηε θαη 

απνδπλακψλεη ην εχξεκα καο γηα ηε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο πνπ είρε, 

ηδηαίηεξα αλαινγηδφκελνη φηη ε ηθαλφηεηα ηεο λα παξαηεξήζεη ηε 

ιεπηνκέξεηα απηή δε ζπλδέεηαη κε ηελ φπνηα δπλαηφηεηα είρε λα 

παξαηεξήζεη ηελ παξνπζία ή φρη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν ζηηο 11.1.10, αθνχ θχξηα έγλνηα ηεο ήηαλ ε παξαηήξεζε θηλήζεσλ 

πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, κε ηε θξνχξεζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

επηθνξηηζκέλε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν θαη φρη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4.  

 

Λ Μαλαγηψηεο Εηαιφο (Θ.Ζ.86), ακθηζβεηήζεθε απφ ηελ Ππεξάζπηζε 

αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο πνπ είρε πεη φηη ζπλάληεζε ην βξάδπ ηεο 11.1.10, 

ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ηεο 11.1.10, έμσ απφ ηελ ηαβέξλα ηνπ 

Οηόθαξνπ κεηαμχ 20:00 θαη 20:20. Ήηαλ ζαθήο σο πξνο ηελ ψξα άθημεο 

ηνπ ζηελ ηαβέξλα θαη παξέκεηλε ζηαζεξφο ζηελ εθδνρή ηνπ, παξά ηελ 

έληνλε αληεμέηαζε (ζε χθνο θαη πεξηερφκελν), πνπ ππέζηεθε. Ζάπνηεο 

θνξέο νη εξσηήζεηο πνπ ηνπ εηίζελην ήζαλ είηε πνιπζχλζεηεο είηε αζαθείο, 

κε απνηέιεζκα νη απαληήζεηο πνπ έδηδε λα ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, είρε εξσηεζεί απφ 

ηνλ θ. ΐξαρίκε «ώζπνπ λα κπείηε κέζα, λα θάηζεηε λα παξαγγείιεηε ηδηαί λα 

μεθηλήζνπλ νη εηδήζεηο πόζε ώξα πέξαζε;», κε ηνλ κάξηπξα λα απαληά φηη 

«πέξαζαλ 5–10 ιεπηά κάμηκνπκ». Δ εξψηεζε φπσο ηέζεθε (θαη φπσο δηθαίσο 

απαληήζεθε), ππνδήισλε (κε ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ζε εθείλν ην 

ζηάδην, φηη νη εηδήζεηο ηνπ ΝΕΖ, άξρηδαλ ζηηο 20:00), φηη ε ψξα άθημεο ηνπ 

ζηελ ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ δε κπνξνχζε εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

πξνζδηνξηζηεί απνθιεηζηηθψο ζηηο 19:58 ή έζησ ζηηο 19:55 ή ζηηο 19:50, 

γεγνλφο πνπ, απφ κηα πξψηε φςε, ζα δεκηνπξγνχζε εηθφλα αληηθαηηθήο 

ηνπνζέηεζεο. Ώθνινχζσο, δηεπθξίληζε, φπσο αλέθεξε θαη ζηε γξαπηή ηνπ 

θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΐΞΟ (θαη Οεθκήξην 463), φηη κφιηο θάζηζε ήξζε ν 

Θάξηνο Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21), ζηηο 20:00 παξά θάηη θαη φηη 2–3 ιεπηά 

αξγφηεξα ήξζε θάπνηα θ. Θάιεηα θαη ηνπο έθεξε θαγεηφ (ζαιάηα, ηαρίλη 
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θαη μηδάηα) θαη φηη εθείλε ηελ ψξα ν Θάξηνο Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21) έιαβε 

ηειεθψλεκα ζην θηλεηφ ηνπ. Βίπε φηη ηε ζαιάηα ε θ. Θάιεηα ηελ έθεξε 

κεηά απφ 5–10 ιεπηά πνπ κπήθαλ κέζα («πνπ κπήθακε κέζα έθεξε ηελ κεηά πνπ 

5–10 ιεπηά»). Δ εξψηεζε ήηαλ «πόηε ζαο έθεξε ε θ. Θάιεηα ηε ζαιάηα;». Θε ηνλ 

ηξφπν πνπ ηέζεθε, ηνλ θαινχζε λα ηνπνζεηεζεί σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ 

ζεξβηξίζηεθαλ απφ ηελ θ. Θάιεηα κεηά πνπ κπήθε ζηελ ηαβέξλα ν Θάξηνο 

Κελνθψληνο (Θ.Ζ.21). Δ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλάδεη κε ηελ 

εθδνρή ηνπ ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ 

αλαθνξά φηη δελ θνίηαδε ην ξνιφη ηνπ θάζε δχν ιεπηά γηα λα κπνξεί λα 

απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην ππνινγηζκνχο ρξφλνπ («Β. Ον 

ινηπόλ, πεο κνπ είπεο όηη πήγεο ζηνλ Οηόθαξν θαηά ηηο 8 παξά; Ώ. Λθηώ παξά 5, παξά 2 

ιεπηά ηδηακέ αθξηβώο, ελ ηδηαί θνηηάδσ ην ξνιόη θάζε 2 ιεπηά λα ζνπ πσ αθξηβώο»), 

φπσο θαη ηελ αλαθνξά ηνπ φηη πξνζδηφξηζε ηελ ψξα άθημεο ηνπ ζηελ 

ηαβέξλα ηνπ Οηόθαξνπ φρη κε ζηαζεξφ ηελ ψξα πνπ έδεηρλε ην ξνιφη ηνπ 

αιιά ηελ πξνβνιή ηνπ θηικ ζηελ ηειεφξαζε ζε ζρέζε κε ηελ είδεζε πνπ 

αθνξνχζε ζηελ έγθπν κε ηε ζηακαηεκέλε θαξδηά, κε ηηο εηδήζεηο λα 

αξρίδνπλ ακέζσο κεηά, σο ην Διεθηξνληθφ Ώξρείν AGB–Οεθκήξην 512, 

δειαδή ζηηο  20:01:15. 

 

Έρνληαο ελαζρνιεζεί κε ηελ αμηνπηζηία θαη αλαμηνπηζηία ησλ 

καξηχξσλ θαηεγνξίαο, πξνρσξνχκε απζσξεί γηα λα πξάμνπκε ην ίδην ζε 

ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο Ππεξάζπηζεο. 

 

Ώξρίδνπκε κε ηνπο αλαμηφπηζηνπο εμ απηψλ.  

 

 Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, Ώλδξέαο Γξεγνξίνπ (Θ.Π.1), καο δεκηνχξγεζε 

αξλεηηθή εληχπσζε. Μξνζπάζεηα ηνπ ήηαλ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνπο 

Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – νη 

νπνίνη έδσζαλ ελαληίνλ ηνπ θαηαπειηηθή θαη άθξσο ελνρνπνηεηηθή 

καξηπξία – απαμηψλνληαο θαη ελίνηε δηαθσκσδψληαο ηελ εθδνρή θαη 

αμηνπηζηία ηνπο. Μξνζπάζεζε λα αλαδείμεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα 
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θαη άλεζε αλαθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηα κεληαία εηζνδήκαηα ηνπ απφ ην 

θξενπσιείν πνπ δηαηεξνχζε ζηε Αεπηεξά (θαη πνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 

€8.000, ην κήλα πεξίπνπ, φπσο είπε), κε ζθνπφ λα δείμεη φηη δε ζα 

κπνξνχζε ινγηθψο λα ηνπ απνδνζνχλ ρξεκαηηθά θίλεηξα πίζσ απφ ηε 

δνινθνλία, ππφ ηελ έλλνηα ηεο επί πιεξσκή αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή. Μαξέβιεςε φκσο φηη ε εθδνρή ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο δελ 

πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ πηπρή απηή ησλ πξαγκάησλ αιιά επεθηάζεθε θαη 

ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 (πνπ ήηαλ θνπκπάξνο ηνπ) θαη κε 

ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, σο αδειθή ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ζηελή ηνπ θίιε 

(φπσο πεξίγξαςε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)). Βπαλεξρφκελνη ζηα 

πεξί ηεο νηθνλνκηθήο άλεζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ηε γξακκή πνπ 

θξάηεζε ζε ζρέζε κε απηή,  ππνδεηθλχνπκε φηη ε άλεζε ηνπ απηή θάζε 

άιιν παξά ηνλ νδήγεζε ζην λα πεξηθξνλήζεη ηε δπλακηθή ησλ πέξαλ ησλ 

€65.000, πνπ εηζέπξαμε σο δψξα γάκνπ ζηηο 25.10.09 ή ζην λα απφζρεη 

απφ ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζε λπθηεξηλά θέληξα, φπσο ην 

Maze ζηε Ηεπθσζία, ηνλ Θάην 2009, γηα ηηο νπνίεο πιεξσλφηαλ €100, ην 

βξάδπ (ελψ ζα αλέκελε θαλείο, φηη, σο εθ ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπ 

ρξεκαηηθνχ ηνπ εθηνπίζκαηνο, ε εξγαζία απηή δε ζα κπνξνχζε 

αληηθεηκεληθψο λα ζεσξεζεί θαη σο ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξνο γηα ηνλ ίδην, 

ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ηα φζα καο είπε). Λ ηνκέαο ηεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ αζθαιείαο ζε λπθηεξηλά θέληξα (φπσο θαη ζην Chameleon ζηελ 

Ώγία Ιάπα, γχξσ ζην 2007–2008), δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αλαθνξάο 

ηνπ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε θάηη πνπ δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί έρνληαο 

ππφςε θάπνηα απφ ηα ιερζέληα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε 

φ,ηη αθνξά ζηελ εξγνδφηεζε ηνπ (ελ ηε επξεία ελλνία ηνπ φξνπ), απφ ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην πεδίν απηφ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, επηρείξεζε λα 

θαηαξξίςεη ηελ εθδνρή ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξί 

ζπλάληεζεο ηνπο ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη αθνινχζσο ζην 

Οακαζηάλα ηνλ Αεθέκβξην 2009, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δνινθνληθήο 

ζπλσκνζίαο. Θέινληαο λα πείζεη φηη ε πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

νηθίαο απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), νθεηιφηαλ ζε παξαηεξήζεηο 
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πνπ έθαλε ν ηειεπηαίνο, βιέπνληαο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο νηθίαο πξνο ηα 

κέζα (δηακέζνπ ησλ παξαζχξσλ), γχξσ ζηηο 20.10.09, φηαλ ηελ 

επηζθέθζεθαλ γηα λα παξαδψζεη (ν Ζαηεγνξνχκελνο 1), πξνο ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, ην παξαλπθηθφ θφξεκα πνπ ζα θνξνχζε ε ζπγαηέξα 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζην γάκν (γηαηί ζα ήηαλ παξαλπθάθη), αιιά θαη γηα λα 

θαηαιήμνπλ σο πξνο ηηο κεξίδεο ηνπ θαγεηνχ πνπ ζα ρξεηάδνληαλ γηα ηε 

δεμίσζε πνπ ζα επαθνινπζνχζε. Βίπε φηη αλ θαη είρε ηειεθσλήζεη ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, πξηλ μεθηλήζεη απφ ην θξενπσιείν, ρσξίο φκσο λα 

κηιήζεη καδί ηνπ γηαηί ην ηειέθσλν ηνπ ήηαλ θιεηζηφ, απνθάζηζε λα πάεη 

επηηφπνπ γηα λα ηνπ παξαδψζεη ην παξαλπθηθφ γηαηί, φπσο ππνιφγηδε, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, κάιινλ ζα μεθνπξαδφηαλ εθεί. Ξαλ έθζαζαλ, θηχπεζε 

ην θνπδνχλη αιιά δελ ππήξμε απφθξηζε. Βίδε (φπσο καο είπε), ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ρατδεχεη ηνλ ζθχιν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 

θαη λα ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ζηηο ηδακαξίεο πνπ πεξηέβαιιαλ ηελ νηθία γηα λα 

δεη αλ ππήξρε θάπνηνο εληφο απηήο. Έηζη είλαη πξνθαλψο – θαηά ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1 – πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απεθφκηζε 

γλψζε, φρη κφλν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νηθίαο αιιά θαη πεξί ηεο χπαξμεο 

ζθχινπ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, έμσ απφ απηήλ. Βθείλν πνπ έρεη ζεκαζία 

(ζε ζρέζε κε ηε ζπλέπεηα ηεο πξνβαιιφκελεο εθδνρήο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1), είλαη φηη θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν δηθεγφξνο ηνπ ππέβαιε ζηνλ ηειεπηαίν, θάηη ην 

δηαθνξεηηθφ θαη δε, φηη είλαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, πνπ ηνπ είρε πεη λα 

θνηηάμεη απφ ηα παξάζπξα ηεο νηθίαο πεξηκεηξηθψο θαη ηελ ηδακαξία γηα λα 

δεη αλ ππήξρε θαλείο εληφο απηήο. Δ αλαθνινπζία έρεη ηε δηθή ηεο ζεκαζία 

αθνχ ζπκθψλσο απηήο ηεο ηειεπηαίαο εθδνρήο, αθαηξείηαη θαηά θάπνην 

ηξφπν ην απηεπάγγειην ηεο ελέξγεηαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

λα παξαηεξήζεη ην εζσηεξηθφ ηεο νηθίαο, θαηά ηα πξνθχπηνληα απφ ηελ 

έλνξθε καξηπξία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1. Δ εθδνρή πεξί κεηάβαζεο κε ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα παξάδνζε ηνπ παξαλπθηθνχ, νπδέπνηε 

ππνβιήζεθε ζηνλ ηειεπηαίν θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα 

ηνπνζεηεζεί. Ον ηη ηνπ ππνβιήζεθε είλαη φηη ζθνπφο ηεο θεξφκελεο 
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επίζθεςεο ήηαλ γηα λα θαηαιήμνπλ νη δχν Ζαηεγνξνχκελνη  γηα ηηο κεξίδεο 

θαγεηνχ ζηε γακήιηα δεμίσζε, δίρσο λα εμεγεί ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε 

νπνηαδήπνηε πεηζηηθφηεηα θαη γηα πνηνλ ιφγν ζα έπξεπε λα κεηέβαηλε καδί 

ηνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Δ εθδνρή ζηεξείηαη έηζη θαη αιιηψο 

ινγηθήο βάζεο, ρψξηα θαη απφ ην γεγνλφο φηη δε δφζεθε θαη επαξθήο 

εμήγεζε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, γηαηί ζα έπξεπε λα πήγαηλε ν ίδηνο 

ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, γηα λα παξαδψζεη ην παξαλπθηθφ 

(ηδηαίηεξα ζαλ δελ αληαπνθξηλφηαλ ην θηλεηφ ηνπ) θαη λα κελ ηνλ 

επηζθεπηφηαλ γηα παξάδεηγκα ν ηειεπηαίνο ζην θξενπσιείν (φπσο έπξαηηε 

άιιεο θνξέο), γηα λα ην πάξεη ν ίδηνο ή λα ην έζηειλε κε άιιν ηξφπν ή λα 

επηθνηλσλνχζε καδί ηνπ αξγφηεξα. Λ Φάλνο φκσο δηεξσηήζεθε - θαη πνιχ 

επιφγσο – πνην ήηαλ ην λφεκα λα κεηέβαηλε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, 

ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, γηα λα δηεπζεηνχληαλ ηα πεξί ηνπ γάκνπ 

ηνπ πξψηνπ, ρσξίο ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, λα ήηαλ εθεί. Βίπε ν κάξηπο «Μάεηο 

λα δηεπζεηήζεηο ην γάκν ζνπ κε ηνλ θέληξαηδηε θαη δελ ήηαλ έζζσ; Γίλεηαη ηνύλην 

πξάκα;». Έπεηηα, εγείξεηαη θαη ην εξψηεκα γηα πνηνλ ιφγν φηαλ ππνηίζεηαη 

έθζαζαλ ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, δελ ηνπ ηειεθψλεζε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, γηα λα ηνπ πεη φηη είρε θαηαθζάζεη εθεί απξφζθιεηνο 

θαη ζα έπξεπε έλαο μέλνο πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, φπσο ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ειέγμεη κέζσ ησλ παξαζχξσλ ηεο νηθίαο (θαη 

φρη ν ίδηνο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1), αλ ππήξρε θάπνηνο εληφο (αθφκε θαη ε 

πνιιά αλαθεξφκελε νηθηαθή βνεζφο, φπσο επζηφρσο θαη γιαθπξψο 

πεξίγξαςε ζηελ αγφξεπζε ηεο ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή). Μξνθχπηεη θαη 

πεξαηηέξσ αληηθαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ δηθεγφξσλ σο πξνο ην ζέκα απηφ. 

Ώπφ ηε κηα, ππνβαιιφηαλ ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη έιεγρε 

απφ ηα παξάζπξα γηα λα δεη αλ ππήξρε θάπνηνο εληφο ηεο νηθίαο - νπφηε θαη 

είδε θαη ην εζσηεξηθφ ηεο - ελψ απφ ηελ άιιε, φηη «…απηνί πνπ ζε έβαιαλ λα 

θάκεηο θαη ζρέδην ζνπ ππέδεημαλ λα βάιεηο θαη ηα ηξαπέδηα ηδηαί πνύ εθάηζεηε θαη ηη είδεο 

θαη όια…», δειαδή, νη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο θαηά ηε γξαπηή νκνινγία θαη 

ζρεδηαγξάθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο νηθίαο, γηα δηθνχο ηνπο 

ιφγνπο. Βπνκέλσο απνξεί θαλείο γηαηί ζα έπξεπε λα ζπιιεθζεί νιφθιεξν 
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ζρέδην ζπλσκνζίαο κεηαμχ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ώζηπλνκίαο 

ηε ζηηγκή πνπ έηζη θαη αιιηψο φια ηα ζρεηηθά ζα ηνπ ππνβάιινληαλ απφ 

ηνπο αλαθξηηέο. Θαο είπε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, φηη ηνλ Ινέκβξην 2009, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηνλ είρε πιεξνθνξήζεη πεξί θάπνηαο επηθείκελεο θαη 

αξθεηά θαιήο δνπιεηάο ζην Θελενχ κε άηνκα απφ ην Ζαηάξ. Δ αλαθνξά 

ηνπ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε δηαηππψζεθε ρσξίο λα πξνθχςεη 

αλαγθαηφηεηα απφ εξψηεζε ηνπ θ. Μηθή. Ώπνηειεί θαη ηνχην έλδεημε ηεο 

ηάζεο πνπ δηαθαηείρε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, λα ακθηζβεηεί θάζε αλαθνξά 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). ΐεβαίσο, κε θαλέλα ηξφπν δελ 

ππνλννχκε φηη έλαο θαηεγνξνχκελνο – φπσο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1 – δελ 

έρεη δηθαίσκα θαη δελ επηβάιιεηαη αθφκε, λα πξνζπαζεί λα αληηθξνχζεη 

θάζε ηη ην νπνίν, θαηά ηνλ ίδην, ςεπδψο θαη αιινηξίσο είλαη πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη. Ζάζε άιιν. Ώπηφ ζα ήηαλ απαξάδεθην θαη ελάληηα θάζε 

αληίιεςεο δηθαίνπ. Βθείλν πνπ ιέκε είλαη φηη ην Αηθαζηήξην έρεη δηθαίσκα 

θαη ππνρξέσζε λα ηρλειαηεί θαη μεςαρλίδεη θάζε πηπρή ηεο καξηπξίαο ησλ 

καξηχξσλ (θαη αζθαιψο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1), ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο εληφο ησλ απνδεθηψλ λνκνινγηαθψλ παξακέηξσλ. Βθείλν 

ινηπφλ πνπ θξαηνχκε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

1, είλαη φηη δε καο είπε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηνπ είρε δψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζην Θελενχ θαη θαη‟ 

επέθηαζηλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο. Αε καο εμήγεζε ή ν δηθεγφξνο ηνπ θαηά 

ηηο αγνξεχζεηο πψο είλαη πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γλψξηδε 

γηα ηηο 300 ζθάιεο θαη ην εκπνξηθφ θέληξν ζην Θελενχ, ηε ζηηγκή πνπ 

(θαηά ηελ εθδνρή ηεο Ππεξάζπηζεο), δελ ηνπ είρε δψζεη ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1 (ή δελ ηνπ είπε φηη ηνπ έδσζε), παξά 

κφλν ηνπ αλέθεξε γεληθψο πεξί ηεο επέλδπζεο θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε 

απηήλ. Οα ίδηα, παξεκπηπηφλησο, ηζρχνπλ θαη γηα ηε καξηπξία ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, επί ηνπ ζεκείνπ, ε νπνία πνηέ δελ αλέθεξε 

εμεηδηθεπκέλα θαη αλαιπηηθά φηη έδσζε ιεπηνκέξεηεο πεξί ησλ 300 ζθαιψλ 

θαη αλέγεξζεο εκπνξηθνχ θέληξνπ ζην Θελενχ πξνο ηνλ Ώξρεγφ 

Ώζηπλνκίαο φηαλ θαηάγγειιε ηελ ππνηηζέκελε δηάπξαμε πνηληθψλ 
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αδηθεκάησλ ελαληίνλ ηεο ζηηο 15.1.10, γηα αθαίξεζε απφ ηνλ αξηζηεξφ 

κπξνζηηλφ ηξνρφ ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο ηξηψλ βηδψλ «…πξνθαλώο γηα λα 

πξνθαιέζνπλ ζ΄ απηήλ δπζηύρεκα ή αθόκε θαη ην ζάλαην ηεο…»), κήηε θαη ν 

δηθεγφξνο ηεο παξέζεζε ζρεηηθά ζηνηρεία φηαλ απεπζχλζεθε πξνο ηνλ 

Ώξρεγφ Ώζηπλνκίαο κε ηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 449 (απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη θαη ε πεξηθνπή εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ πνπ δηαηππψζακε πην 

πάλσ), θαηαγγέιινληαο ηνπ ηα ππνηηζέκελα ζπκβάληα. Θαο είπε επίζεο ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, φηη ην ζέκα ησλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ δελ απαζρνινχζε 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη είλαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν πνπ ηνχην δελ 

απνηέιεζε θαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο κεηαμχ ηνπο. Μαζηθαλψο θαη ηνχηε ε 

πξνζπάζεηα ηνπ κάξηπξα ζηφρεπε ζην λα απνκαθξχλεη θαη νπδεηεξνπνηήζεη 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, απφ νπνηαδήπνηε θίλεηξα ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είρε ελαληίνλ ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ιφγσ ηεο 

κεηνρηθήο εκπινθήο ηνπ καδί κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ζηα ηνπ ΞΕΓΘΏ. 

Βθείλν πνπ πξνβιεκάηηζε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ ιερζέλησλ 

ηνπ είλαη ην πψο γλψξηδε γηα ηηο ζθέςεηο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, επί ηνπ 

ζέκαηνο ρσξίο θαλ λα ζπδεηήζεη ην δήηεκα καδί ηνπ. Εζρπξίζηεθε επίζεο, 

φηη ακέζσο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζηε βνκβηζηηθή επίζεζε, δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα επηθνηλσλήζεη κε νπνηνλδήπνηε ιφγσ ηεο επαθφινπζεο πνιχ 

άζρεκεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Θαο πεξίγξαςε κε 

κειαλά ρξψκαηα φια φζα ππέζηεθε ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαθφινπζεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ θαη ηεο ζπλερνχο θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο πνπ δερφηαλ. Ξεκεηψλνληαο φκσο φηη κεηά ηελ 10.1.10, άξρηζε λα 

ληψζεη θάπσο θαιχηεξα έλεθα αχμεζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζην αίκα ιφγσ 

ησλ κεηαγγίζεσλ. Δ ζηφρεπζε ηνπ επί απηήο ηεο πηπρήο ήηαλ δηηηή. Ώπφ ηε 

κηα, ήζειε λα θαηαδείμεη φηη ιφγσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο δελ κπνξνχζε 

πνηέ λα είρε δψζεη νδεγίεο ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ακέζσο 

κεηά ηελ πξνζθνκηδή ηνπ ζην Οκήκα Μξψησλ ΐνεζεηψλ ηνπ Ινζνθνκείνπ, 

γηα λα κεηαθηλήζεη ηα δελδξχιιηα θάλλαβεο θαη ην Glock απφ ην δηακέξηζκα 

ηνπ ζην Οζέξη (φπσο ηζρπξίζηεθε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)) θαη 

απφ ηελ άιιε (θαη φρη θαη‟ αλάγθελ απνζπλαξηεκέλα ηεο πξψηεο 
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ζηφρεπζεο), λα πείζεη φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλσκνηήζεη γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή - κεηαγελέζηεξα ελλνείηαη - ηεο 

βνκβηζηηθήο επίζεζεο. Κέραζε πξνθαλψο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, φπσο είπε 

θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε ηνπ, φηη ακέζσο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε θαη 

ελψ αθφκε ήηαλ εληφο ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά ηελ έθξεμε ηεο βφκβαο,  

βξηζθφηαλ ζε πιήξε εγξήγνξζε θαη επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ 

θαιψληαο κάιηζηα ηνλ αδειθφ ηνπ – πνπ επέβαηλε ηνπ απηνθηλήηνπ καδί 

ηνπ ηελ νκνινγνπκέλσο άζρεκε εθείλε ψξα – λα ηνλ βνεζήζεη ιέγνληαο 

ηνπ «ε Ράξε βνύξα ηδηαί είκαη κε έλα πόη, λα κε βθάιεηο» θαη φηη απφ θφβν κήπσο 

θαη αθνινπζήζεη δεχηεξε έθξεμε, πξνζπαζνχζε λα βγεη θαη απνκαθξπλζεί 

απφ ην απηνθίλεην θάηη πνπ ηειηθψο θαηφξζσζε. Βθείλε κάιηζηα ηελ ψξα 

δέρζεθε ηειεθψλεκα απφ ηνλ θίιν ηνπ, Ώλδξέα Θετηαλή, πνπ βξηζθφηαλ 

ζηε θάξκα ηνπο θαη πνπ άθνπζε ηελ έθξεμε, κηιψληαο θαη πεξηγξάθνληαο 

ηνπ απηά πνπ βίσλε θαη ιέγνληαο ηνπ ζε θάπνηα θάζε «έια δακέ δηόηη έπαημε 

πόκπα κεο ζην απηνθίλεην ηδηαί θόπεθε ην πόη κνπ». Βπνκέλσο, ν κάξηπο ήηαλ ζε 

ζέζε λα επηθνηλσλεί θαη ζπλελλνείηαη πιήξσο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ 

κεηαθέξζεθε ζην Ινζνθνκείν ή ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα ηνπ 

επέηξεπε λα ζπλνκηιεί θαη λα δίλεη νδεγίεο φπσο απηέο πνπ έδσζε ζηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Αχν κέξεο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε 

έδσζε πξνο ηελ Ώζηπλνκία ηε γξαπηή θαηάζεζε – Οεθκήξην 511, ηελ νπνία 

θαη ππφγξαςε σο νξζή ρσξίο λα αλαθέξεη πνπζελά ζην θείκελν (ή ζε 

νπνηνλδήπνηε άιινλ), φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηε δψζεη ή φηη αληηκεηψπηδε 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο, ηεο θχζεο θαη έθηαζεο πνπ 

πξφηαμε ελψπηνλ καο. ΐεβαίσο – θαη ηνχην δηαδξακάηηζε ηε δηθή ηνπ 

ζεκαζία ζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ – θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε πξνζπάζεζε 

λα απνζηαζηνπνηεζεί πιήξσο απφ ηε γξαπηή θαηάζεζε – Οεθκήξην 511, 

ηζρπξηδφκελνο φηη δελ έθεξε θαλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, θάηη αζθαιψο πνπ 

πξφθεηηαη πεξί αλαιήζεηαο, φπσο εκθαλψο θαίλεηαη απφ ηελ φςε ηνπ ππφ 

ζπδήηεζε ηεθκεξίνπ θαη ζπλάγεηαη απφ ηηο ππφινηπεο ηνπνζεηήζεηο θαη 

αλαθνξέο ηνπ ζην ππφ αλαθνξά ηεθκήξην. Ξπλέπιεμε επίζεο δηάθνξα πεξί 

πηέζεσλ ηεο Ώζηπλνκίαο γηα λα δψζεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζεζε ρσξίο 
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κέξηκλα επηθνηλσλίαο ησλ αλαθξηηψλ κε ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο ηνπ 

πξνο δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα δψζεη ηέηνηα θαηάζεζε θάηη πνπ 

νχησο ή άιισο δελ ήηαλ ζε ζέζε εθείλεο ηηο κέξεο λα πξάμεη. Αελ καο είπε 

σζηφζν, γηα πνηφ ιφγν ζα έπξεπε ε Ώζηπλνκία λα κεξηκλήζεη φπσο 

επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γηαηξνχο ηνπ ηε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο δε θαηλφηαλ λα 

αληηκεησπίδεη νπνηνλδήπνηε πξφβιεκα ή έζεζε πνηέ ηέηνην αίηεκα πξνο 

ηνπο αλαθξηηέο. Οειηθψο, ν κάξηπο παξαδέρζεθε φηη φια φζα αλαθέξνληαη 

ζηε γξαπηή θαηάζεζε – Οεθκήξην 511, απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ώπφ ην πεξηερφκελν ηνπ, αλαδχεηαη θαη κηα πξνζεθηηθά αλαδηπινχκελε 

λνεηηθή δηεξγαζία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, δεηθηηθή πλεπκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ αθνξά ζηε ζπλεηδεηή 

απφθαζε ηνπ λα κελ αλαθέξεη φηη ππνςηαδφηαλ θάπνηνλ γηα ηε βνκβηζηηθή 

επίζεζε ή φηη είρε πνηέ δερζεί απεηιέο ή είρε δηαθνξέο κε νπνηνλδήπνηε, 

κηα πνπ, θαζψο καο είπε, αλ ην έπξαηηε θαη αλαθεξφηαλ ζηνλ Ώιέμε 

Θαπξνκηράιε (ηνλ νπνίν ζεσξνχζε σο ηζχλνληα λνπ ηεο επίζεζεο), 

ζίγνπξα ζα επηβάξπλε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ αθνχ απηφο ζα ηνπ 

ελαληησλφηαλ κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ε δσή ηνπ 

δηφηη «…Άλζξσπνη νη νπνίνη ηε κεγαιύηεξε γηνξηή ηνπ Ρξηζηηαληζκνύ εβάιαλ κνπ πόκπα 

λα κε ζθνηώζνπλ, ήηαλ λα ιππεζνύζηλ λα μαλαθάκνπλ απόπεηξα;». Μξνθχπηεη επίζεο, 

απφ άιιεο αλαθνξέο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, φηη ηνλ δηαθαηείρε αλεζπρία 

γηα ην πφδη ηνπ κε απνηέιεζκα λα εξσηά ζρεηηθψο ηνπο γηαηξνχο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θάηη πνπ θαη ηνχην αληηκάρεηαη ηεο εθδνρήο πνπ 

πξνψζεζε πεξί αληθαλφηεηαο ηνπ λα επηθνηλσλήζεη επαξθψο ή θαη θαζφινπ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Θαο είπε, φηη ζηηο 11.1.10, είρε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα ηνπ ελψπηνλ ηνπ Ξάββα Ννπζνγέλε (Θ.Ζ.28), 

ηνλ νπνίν ν ηειεπηαίνο γλψξηδε, κε απνηέιεζκα ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, λα 

ηνπ πξνζθέξεη θαη ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν γηα λα πεη θαη εθείλνο κε ηνλ 

παηέξα ηνπ «… έλα γεηα…». Μιήξεο ινηπφλ εγξήγνξζε απφ κέξνπο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, φπσο ηνχηε πθίζηαην θαη απφ πξνεγνπκέλσο. Μέξαλ 

ηνχησλ, κε πιήξε δηαχγεηα θαη ρσξίο έλζηαζε, ζηηο 25.12.09, ππέγξαςε 

αλαληηξξήησο ζρεηηθφ έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα εγρείξεζε, σο ην Οεθκήξην 
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570, θάηη πνπ έπξαμε θαη ζηηο 27.12.09, σο ην Οεθκήξην 571, ζηηο 

28.12.09, σο ην Οεθκήξην 572, ζηηο 29.12.09, σο ην Οεθκήξην 573, ζηηο 

2.1.10, σο ην Οεθκήξην 574 θαη ζηηο 3.1.10, σο ην Οεθκήξην 575. Ξηηο 

14.1.10, έρνληαο πιεξνθνξεζεί απφ ηελ Ώζηπλνκία πεξί ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ γηα επηθνηλσλία κε βάζε ην άξζξν 11(1)(α) ηνπ Μεξί ησλ Αηθαησκάησλ 

Μξνζώπσλ πνπ Ξπιιακβάλνληαη θαη Οεινύλ ππό Ζξάηεζε Ιόκν 163(Ε)/05, 

δήισζε φηη δελ επηζπκνχζε λα ηα αζθήζεη, ζεκεηψλνληαο κάιηζηα επί ηνπ 

ζρεηηθνχ εληχπνπ πνπ ηνπ δφζεθε, φηη «έρσ κηιήζεη κε ηνλ Αηθεγόξν κνπ Ζ. 

Βπζηαζίνπ» θαη ππνγξάθνληαο ην αθνινχζσο ζηηο 21:25, σο ην Οεθκήξην 

189. Ηίγν αξγφηεξα, ην ίδην βξάδπ, ζηηο 22:37, ππφγξαςε θαη γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε γηα έξεπλα ζηελ νηθία θαη ππνζηαηηθά ηνπ επί ηεο νδνχ 

Ηάκπξνπ Οδαβέια 6, δηακέξηζκα 103, ζην Οζέξη θαζψο θαη ζηα νρήκαηα 

ηνπ, ρσξίο δηθαζηηθφ έληαικα ζεκεηψλνληαο φηη επηζπκνχζε λα παξίζηαηαη 

θαηά ηελ έξεπλα ν αδειθφο ηνπ Μαλαγηψηεο Γξεγνξίνπ (Θ.Π.10), σο ην 

Οεθκήξην 191. Λ κάξηπο επηρείξεζε λα θξαηήζεη απφζηαζε απφ θάζε ηη πνπ 

ζα κπνξνχζε δπλεηηθψο λα νδεγήζεη ζε ζπλεηξκνχο ή ζπκπεξάζκαηα πεξί 

ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, απφ φ,ηη ζα κπνξνχζε 

λα εθθξάζεη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 – αδειθφ ηεο θαη 

θνπκπάξν ηνπ ή ε πξνηαζζφκελε σο ηππηθή, επαθή πνπ είρε καδί ηεο επί 

επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ιφγσ ηνπ θξενπσιείνπ θαη ησλ αλαγθψλ ζε 

θξέαο ηνπ Οακαζηάλα. Θάιηζηα, αλέθεξε θαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηελ θ. 

Ζιεφπα φηη απφ φ,ηη ζπκφηαλ, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, δελ είρε παξεπξεζεί ζην 

γάκν ηνπ. Ζαηά ηελ εθθνξά ηεο καξηπξίαο ηνπ επί ηνπ ζεκείνπ απηνχ 

πξνζπάζεζε κε ηξφπν αθχζηθν θαη επηηεδεπκέλν λα κεηαδψζεη ηελ 

εληχπσζε φηη δελ είρε θάπνην ηδηαίηεξν ιφγν λα ζπκάηαη αλ φλησο ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ήξζε ή δελ ήξζε ζην γάκν ηνπ θαη φηη ην δήηεκα δελ ην 

ζηαρπνιφγεζε σο επηδεθηηθφ εηδηθήο κλείαο. Μαξά ηαχηα, ζε άιιν ζεκείν 

ηεο καξηπξίαο ηνπ είπε φηη ζηηο 9.1.10, φηαλ ηνλ είρε επηζθεθζεί ν παηέξαο 

ηνπ θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ζην Εππνθξάηεην, ζπδήηεζαλ κε ηνλ ηειεπηαίν 

«…ην ζέκα γηαηί δελ ήξζε ε Έιελα λα κε δεη θαη ιαιώ ηνπ ‗έρσ ην παξάπνλν‘», ηε 

ζηηγκή πνπ δελ είρε εθθξάζεη παξφκνην παξάπνλν ή δελ καο είπε φηη είρε 
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εθθξάζεη παξφκνην παξάπνλν γηα ην φηη δελ παξεπξέζεθε ζην γάκν ηνπ. 

Βμήγεζε φηη δελ ηνλ ελδηέθεξε πνπ δελ ηνλ είραλ επηζθεθζεί άηνκα κε ηα 

νπνία δε δηαηεξνχζε θαη ηφζν θαιέο ζρέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ελψ εμέθξαζε αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηε κε πξνζέιεπζε ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, κεηά ηε βνκβηζηηθή 

επίζεζε, παξφιν πνπ νη ζρέζεηο ηνπο ήηαλ θαηά ηελ εθδνρή ηνπ ηππηθέο. Λη 

δχν απηέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο δελ κπνξνχλ λα ζπληαηξηαζηνχλ κεηαμχ ηνπο 

αθνχ δε ζπλάδεη ε ηππηθή θαη απνζηαζηνπνηεκέλε ζέζε πνπ εμέθξαδε απφ 

ηε κηα ζε ζρέζε κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, κε ηελ άιιε ζέζε φηη ε απνπζία 

ηεο απφ ην Ινζνθνκείν θαη ην Εππνθξάηεην, ηνλ «θαθνθάληζε», αθξηβψο 

επεηδή ελδηαθεξφηαλ γηα εθείλε, ζε αληίζεζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ 

δηαθαηείραλ αλαθνξηθψο κε άηνκα πνπ δελ ηνλ επηζθέθζεθαλ θαη γηα ηα 

νπνία δελ ελδηαθεξφηαλ έηζη θαη αιιηψο. ια ηα πεξί κε επίζθεςεο ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζηφρεπαλ ζηε δηθαηνιφγεζε ηεο ηειεθσληθήο θιήζεο 

πνπ είρε δερζεί ζην θηλεηφ ηνπ απφ απηήλ, ζηελ παξνπζία ηνπ Ξάββα 

Ννπζνγέλε (Θ.Ζ.28), γχξσ ζηηο 11:30 – 12:00 ηεο 11.1.10 (θαη ηελ νπνία 

θιήζε σο εθ ηεο παξνπζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

έγηλε ελδερνκέλσο λα κελ κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη κε επθνιία). Ον ίδην 

θαη γηα ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ παξαδέρζεθε ζηε γξαπηή ηνπ 

θαηάζεζε – Οεθκήξην 149, κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ζηηο 10.1.10 (απφ φ,ηη 

ζπκφηαλ), γηα λα ηελ θαιέζεη λα ηνλ επηζθεθζεί θαη λα δεη ηη θάλεη, κε απηή 

λα ηνπ ιέεη φηη ζα ηνπ ηειεθσλνχζε πίζσ, θάηη πνπ δελ έπξαμε, κε 

απνηέιεζκα λα ηεο μαλαηειεθσλήζεη αιιά θαη πάιη απηή λα κελ απαληά. 

Λη πξνζπάζεηεο απηέο επηθνηλσλίαο κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, φπσο ηηο 

πεξίγξαςε, δείρλνπλ φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, δελ ήηαλ ηειηθψο έλα ηφζν 

αδηάθνξν πξφζσπν γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, φπσο πξνζπάζεζε ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο καξηπξίαο ηνπ λα δείμεη. Οηο αλαθνξέο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ηηο δερφκαζηε κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ ηνπ θηιηνχ πνπ είδε λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο νη 

Ζαηεγνξνχκελνη 1 θαη 3, θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην Οακαζηάλα ην βξάδπ 

ηεο ζπλσκνηηθήο ζπλάληεζεο. Οίπνηε φκσο πεξηζζφηεξν. Αελ κπνξνχκε λα 
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δερζνχκε – δηφηη απνηεινχλ εηθαζία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – 

ηα ππφινηπα πνπ καο είπε πεξί ηειεθσλεκάησλ πνπ αληάιιαζζε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε θάπνηα γπλαίθα ζηελ παξνπζία ηνπ θαηά ηηο 

θπλεγεηηθέο ηνπο εμνξκήζεηο, γηα λα εληζρχζεη ηε γλψκε ηνπ πεξί χπαξμεο 

εμσζπδπγηθνχ δεζκνχ κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. πσο απνξξίπηνπκε θαη ηε 

καξηπξία πνπ δφζεθε ππφ κνξθή θσηνγξαθηψλ ζηε κλήκε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, σο απεηθνλίδνπζεο θεξφκελα 

παξάλνκν νπιηζκφ ηνπ ή αθφκε θαη ην δηαβφεην πηζηφιη Glock. Δ ζρεηηθή 

καξηπξία δε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απαξαίηεηε πνηφηεηα γηα λα ηεο 

απνδνζεί ηέηνηα βαξχηεηα.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, Ώλδξέα 

Γξεγνξίνπ (Θ.Π.1), σο αλαμηφπηζηε.  

 

 Λ Μαλαγηψηεο Οζηαθθνχξαο (Θ.Π.6), ήηαλ ηδηαίηεξα νμχο ζηε ζέζε 

πεξί ηνπ ιαλζαζκέλνπ ηεο ζχιιεςεο θαη εκπινθήο ηνπ πνιχ αγαπεηνχ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ζε απηά πνπ ηνπ απνδίδεη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή. 

Μξνζπάζεζε λα πείζεη (κε έλα κάιινλ ζθελνζεηεκέλν ηξφπν), φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, απφ ηε ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζην Ινζνθνκείν κεηά 

ηε βνκβηζηηθή επίζεζε πνπ ππέζηε ζηηο 25.12.09, δελ επηθνηλσλνχζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη βξηζθφηαλ νπζηαζηηθά ζε κηα ζπλερή ιεζαξγηθή θαηάζηαζε 

(«… δε κηινύζε, θνηκάηνπλ όιε κέξα, ππέθεξε, ήηαλ λαξθσκέλνο»), κε απψηεξν 

ζθνπφ βεβαίσο λα δείμεη φηη ε ζέζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

γηα επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπ 

ζην Ινζνθνκείν (ζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά ησλ δελδξπιιίσλ θάλλαβεο θαη 

άιισλ ηηλψλ απφ ην δηακέξηζκα ηνπ), ήηαλ ςεπδήο. κσο θαηά ηελ 

αληεμέηαζε, κεηέβαιε ηελ απφιπηε ζέζε πνπ είρε εθθξάζεη θαηά ηελ 

θπξίσο εμέηαζε, ιέγνληαο φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, κφιν πνπ ππέθεξε, 

κηινχζε θαη ήηαλ μχπληνο θάπνηεο ψξεο θαη επηθνηλσλνχζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ. ηαλ ν κάξηπο ηνλ ξψηεζε γηα ηηο 

ππνςίεο πνπ ελδερνκέλσο λα είρε σο πξνο ηνλ δξάζηε ηεο βνκβηζηηθήο 
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επίζεζεο, ηνπ είπε φηη απηέο ζπγθεληξψλνληαλ ζηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε. 

Θαο είπε επίζεο φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, εμέθξαδε απφ ηελ πξψηε εκέξα 

αλεζπρίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη παξαθαινχζε ην Θεφ λα 

γίλεη θαιά. Ξηνηρεία βεβαίσο δεηθηηθά αληίζεησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ 

εθείλα πνπ πξνζπαζνχζε λα ππνδείμεη. Οέηνηα ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ λα 

καο πείζεη φηη ε πξνξξεζείζα εθδνρή ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα είλαη αιεζηλή, πνπ καο αλέθεξε φηη δε βξηζθφηαλ 

θαλείο γχξσ απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην Οκήκα Μξψησλ ΐνεζεηψλ ζην 

Ινζνθνκείν, ζε ζεκείν πνπ νη θίινη θαη ζπγγελείο ηνπ αλαγθάδνληαλ λα 

θαινχλ ζε βνήζεηα ηνπο γηαηξνχο γηα λα ηνπ ρνξεγνχλ παπζίπνλα. Δ 

ηνπνζέηεζε, πέξαλ ηεο ππεξβνιήο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη, δηίζηαηαη θαη ηεο 

καξηπξίαο ηεο Βιέλεο Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

πεξηζηνηρηδφηαλ απφ λνζειεπηέο θαη γηαηξνχο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ. Βίπε επίζεο φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

κεηέβαηλε ζην Ινζνθνκείν κε ηε κνηνζηθιέηα ηνπ θαη φηη δελ εξρφηαλ καδί 

κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ζε κηα εκθαλή θαη πάιη πξνζπάζεηα λα ηνπο 

απνζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη σο νκάδα, απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, 

γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Αέρζεθε σζηφζν θαηά ηελ αληεμέηαζε – θαη ζε 

θάζεηε αληίζεζε κε ηελ απφιπηε ζέζε πνπ εμέθξαζε θαηά ηελ θπξίσο 

εμέηαζε – φηη δελ κπνξνχζε λα γλσξίδεη αλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), εξρφηαλ κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ζην Ινζνθνκείν, αθήλνληαο 

ηνλ ζηελ είζνδν θαη κεηαβαίλνληαο αθνινχζσο ζε άιιν ζεκείν γηα λα 

ζηαζκεχζεη. Δ πξψηε θνξά πνπ είδε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην 

Ινζνθνκείν ήηαλ εληφο ηνπ Οκήκαηνο Μξψησλ ΐνεζεηψλ, εθεί « … πνπ είλαη 

ηα δηαρσξηζηηθά», ζε αληίζεζε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ ηνλ 

είδε ακέζσο κεηά πνπ ηνλ κεηέθεξαλ ζηνλ πξνζάιακν ησλ Μξψησλ 

ΐνεζεηψλ, ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ρσξνηαμηθψο ηηο δχν παξαηεξήζεηο. 

Βίπε θαζαξά ζηε καξηπξία ηνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηά ηελ 

αληεμέηαζε απφ ηνλ θ. Μηθή, δίρσο λα ακθηζβεηεζεί, φηη «ελ ήηαλ ρεηξνπξγείν, 

θύξηε Μξόεδξε ήηαλ έλαο πξνζάιακνο ηελ ώξα πνπ ηνλ εθέξλαλ κέζα, μέξεηο ηδηείλα ηα 
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άκα ρηππήζεη θαλέλα κσξό ηελ θθειέ ηνπ θαη βάιινπλ ην κέζα.  E. Λλνκάδεηαη Μξώηεο 

ΐνήζεηεο; A. ρη Μξώηεο ΐνήζεηεο, κπαίλεηο κέζα …».   

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία θαη εθδνρή ηνπ Μαλαγηψηε Οζηαθθνχξα 

(Θ.Π.6), σο αλαμηφπηζηε.     

 

Λ Μαλαγηψηεο Γξεγνξίνπ (Θ.Π.10), ήηαλ θαλεξφ φηη ιφγσ ηεο 

ζηελήο ζπγγεληθήο ηνπ ζρέζεο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 – αδειθφ ηνπ, δελ 

ήζειε λα πεη ηελ αιήζεηα ζην Αηθαζηήξην αιιά ηνπλαληίνλ λα ηνλ βνεζήζεη 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηελ ελίζρπζε θάπνησλ εθδνρψλ πνπ πξφβαιε. 

Βπηρείξεζε, ζαλ πξαγκαηνγλψκνλαο λα ηνπνζεηεζεί σο πξνο ην αδχλαην ή 

επηθίλδπλν ρξεζηκνπνίεζεο θνληφθαλλσλ θπλεγεηηθψλ φπισλ ζην θπλήγη 

ιαγνχ, παξαδερφκελνο φκσο θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη δε γλψξηδε πεξί 

θνληφθαλλσλ ή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δ καξηπξία ηνπ επί απηήο 

ηεο πηπρήο, ςεπδήο σο ήηαλ, ζηφρεπζε ζην λα επηβεβαηψζεη κε ηξφπν 

πξνθαηαζθεπαζκέλν, αληίζηνηρε ζέζε ηεο Ππεξάζπηζεο αιιά θαη λα 

πιεγψζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φρη κφλν επί 

ηνχηνπ αιιά θαη γεληθφηεξα. Έδσζε καξηπξία γηα ηνλ θαιφ ραξαθηήξα ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ιέγνληαο φηη απ΄ φζν γλψξηδε, νπδέπνηε κπιέρηεθε ζε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ή απέθξππηε παξάλνκν 

νπιηζκφ. Μαξά ηαχηα, φηαλ ηνπ ππνβιήζεθε φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηεηξάηξνρε κνηνζηθιέηα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 (σο νη θσηνγξαθίεο 7 θαη 

8 ηνπ Οεθκεξίνπ 520), γηα λα κεηαθέξεη ππνηίζεηαη ηνλ νπιηζκφ ηνπ ηνλ 

Εαλνπάξην 2010, κεηά ηε δνινθνλία ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν απφ εθείλν πνπ 

απνθξχπηνληαλ έηζη ψζηε λα κελ εληνπηζηεί απφ ηελ Ώζηπλνκία, 

πεξηνξίζηεθε ζην λα απαληήζεη πεξί ηνπ αδχλαηνπ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο θαη 

φρη – πξνο έθπιεμε καο – (θαη) γηα ην φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, δελ είρε 

θξπκκέλν ηέηνην νπιηζκφ ή φηη δε γλψξηδε ή ππνιφγηδε φηη είρε ζηελ θαηνρή 

ηνπ ηέηνην νπιηζκφ. Οα ιέκε απηά απζηεξψο θαη απνθιεηζηηθψο ζε ζρέζε κε 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα θαη ρσξίο νχηε γηα κηα ζηηγκή λα ππνζέηνπκε ή 

λα εθιακβάλνπκε φηη νη αζπλεπείο θαη πησρέο απηέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο 
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απνδεηθλχνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν νηηδήπνηε ην δπζκελέο ελαληίνλ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζε φ,ηη αθνξά ζε εκπινθή ηνπ ζε θαηνρή θαη ρξήζε 

παξάλνκνπ νπιηζκνχ. Βπί ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηεηξάηξνρεο κνηνζηθιέηαο θαη 

έρνληαο πξνζδηνξίζεη σο ρψξν θχιαμεο ηεο ην γθαξάδ ηνπ παηξηθνχ ηνπ 

ζπηηηνχ ζην Οζέξη, καο είπε φηη απηή ήηαλ εθεί θιεηδσκέλε απφ ηε κέξα πνπ 

ηξαπκαηίζηεθε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1. ηαλ ηνπ ππνβιήζεθαλ ηα πεξί 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κνηνζηθιέηαο γηα κεηαθνξά ησλ φπισλ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, απάληεζε φηη, απφ φ,ηη γλψξηδε, θαλείο δε 

ρξεζηκνπνηνχζε ην ηειερεηξηζηήξην γηα ην άλνηγκα ηνπ γθαξάδ θαη φηη 

θαλέλαο δελ ην είρε αλνίμεη. Ώλαδχζεθε απφ ηελ απάληεζε ηνπ φηη ε θάπσο 

απφιπηε ηνπνζέηεζε ηνπ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε (φηη ε ηεηξάηξνρε 

κνηνζηθιέηα βξηζθφηαλ θιεηδσκέλε ζην γθαξάδ απφ ηηο 25.12.09), 

ακβιχλζεθε, κε ηηο αλαθνξέο ηνπ φηη «… είλαη κεο ην γθαξάδ θαη εάλ θάπνηνο πάεη 

λα δεη ζα δεη θαη πόζν ρώκα έρεη πάλσ θαη ζα θαηαιάβεηε. Βίλαη αθίλεηε εδώ θαη πάξα 

πνιύ θαηξό», λα κε ζσξαθίδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζέζε ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε 

εξψηεζε ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο ζρεηηδφηαλ κφλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία θαη φρη κεγαιχηεξε έθηαζε ρξφλνπ έηζη ψζηε ν κάιινλ γεληθφο 

θαη ρξνληθψο αφξηζηνο πξνζδηνξηζκφο πνπ θαζφξηζε λα κελ κπνξεί λα 

αληηθξηζηεί ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Μέξαλ ηνχηνπ, ν κάξηπο πξνζπάζεζε 

λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, φηη ζηηο 25.12.09, κεηά πνπ ν 

ηειεπηαίνο κεηαθέξζεθε ζην Ινζνθνκείν ιφγσ ηεο βνκβηζηηθήο επίζεζεο, 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα νη 

αληίζεηεο πεξί ηνχηνπ εθδνρέο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα κελ 

επζηαζνχλ. Θαο είπε φηη φηαλ ξψηεζε ηελ Εαηξνδηθαζηή Βιέλε Ώλησλίνπ 

(Θ.Π.3), ηε κέξα εθείλε, κεηά πνπ εμέηαζε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αδειθνχ ηνπ, ηνπ αλέθεξε φηη ηνλ είρε δεη αιιά δελ 

θαηάθεξε λα ηνπ κηιήζεη δηφηη πνλνχζε πνιχ θαη δελ κπφξεζε λα ηεο 

εμεγήζεη ηη έγηλε. Βίπε ε Βιέλε Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), ζηνλ κάξηπξα, θαηά ηελ 

εθδνρή ηνπ «ελ ηα θαηάθεξα λα κηιήζσ καδί ηνπ». Ώληεμεηαδφκελνο, έδσζε 

δηαθνξεηηθή εηθφλα ηνπ ηη ππνηίζεηαη είλαη πνπ απεθφκηζε ε Βιέλε 

Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), βιέπνληαο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Δ θ. Ζιεφπα, ηνλ 
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ξψηεζε γηα πνην ιφγν είλαη πνπ ε Βιέλε Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), ηνπ είπε φηη δελ 

είρε κηιήζεη κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, δηεξσηψκελε ε ζπλήγνξνο πνηα 

ζρέζε είρε ε θεξφκελε ηνπνζέηεζε ηεο Βιέλεο Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, κε ηνλ κάξηπξα λα απαληά φηη ην ηη ηνπ 

είρε πεη ε ηειεπηαία ζε ζρέζε κε ηνλ αδειθφ ηνπ, ήηαλ «δελ θαηάθεξε λα κνπ 

εμεγήζεη ηη έγηλε». Μξνθχπηεη επνκέλσο δηάζηαζε κεηαμχ ηεο αξρηθήο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ κάξηπξα φηη ε Βιέλε Ώλησλίνπ (Θ.Π.3), ηνπ είρε πεη ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 φηη «ελ ηα θαηάθεξα λα κηιήζσ καδί ηνπ», απφ 

ην φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1 «δελ θαηάθεξε λα κνπ εμεγήζεη ηη έγηλε». Δ απφθιηζε 

έρεη ηε δηθή ηεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πιαίζηα πνπ εμεηάδνπκε αθνχ 

αλαδεηθλχεη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ην αλ θαη θαηά πφζνλ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ήηαλ ή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία θαη εθδνρή ηνπ Μαλαγηψηε Γξεγνξίνπ 

(Θ.Π.10), σο αλαμηφπηζηε.     

 

 Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, Οάζνο Ζξαζνπνχιεο (Θ.Π.11), πξνζπαζνχζε 

λα απνκαθξπλζεί απφ φια φζα ελδερνκέλσο κπνξνχζαλ λα ηνλ εκπιέμνπλ 

ζε απηά πνπ ηνπ θαηαγηγλψζθνληαη απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ρσξίο λα 

δηζηάδεη λα πξνηάζζεη πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ηε θαηλνκεληθή ηνπ 

άγλνηα γηα δεηήκαηα πνπ θαζάπηνληαλ ηεο αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ ηνπ 

ΞΕΓΘΏ ή ηεο δηνίθεζεο ηνπ. Βπέδεημε κηα θαηά βάζε παζεηηθή θαη αδηάθνξε 

ζηάζε ζηα ζέκαηα ησλ κεηνρψλ, ηζρπξηδφκελνο φηη θαζνδήγεζε θαη 

ζπκβνπιή πεξί ηνχησλ απνθφκηδε απφ ηελ αδειθή ηνπ Βηξήλε Ζξαζνπνχιε 

(ε νπνία δελ θιήζεθε σο κάξηπο Ππεξάζπηζεο). Ώλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή 

ηεο ηειεπηαίαο ζηα ησλ κεηνρψλ θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ηνλ ίδην ε 

παξνπζία ηεο, ηνπ ππνβιήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο δηάθνξνπο επίδνμνπο πσιεηέο κεηνρψλ ηνπ 

ΞΕΓΘΏ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ε Βηξήλε 

Ζξαζνπνχιε δελ ήηαλ παξνχζα θαη επνκέλσο ε ζέζε ηνπ δε ζα κπνξνχζε 
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λα γίλεη πηζηεπηή. Ώπάληεζε φηη ε Βηξήλε Ζξαζνπνχιε απνπζίαδε απφ ηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ ηνπ ππνβιήζεθαλ δηφηη ήηαλ έγθπνο θαη αληηκεηψπηδε 

ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Ξηελ εμέιημε ηεο καξηπξίαο ηνπ δέρζεθε φηη ε Βηξήλε 

Ζξαζνπνχιε έκεηλε έγθπνο ηνλ Ξεπηέκβξε 2008 θαη επνκέλσο νη αλαθνξέο 

ηνπ, ζην βαζκφ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο δηαβνπιεχζεηο θαη αγνξαπσιεζίεο 

πνπ έιαβαλ ρψξαλ κεηαμχ Θαξηίνπ – Ώπξηιίνπ 2008, παξέκεηλαλ εμ 

νξηζκνχ αζχλδεηεο κε ηελ ηεζείζα δηθαηνινγία. Ώξλήζεθε φηη είρε πνηέ 

αλαθέξεη φηη ε αδειθή ηνπ ήηαλ έγθπνο, δηαηεηλφκελνο φηη ην ηη είρε πεη 

είλαη φηη αθνινπζνχζε ζεξαπεία γηα λα κείλεη έγθπνο, ζέζε αζθαιψο 

αληηθαηηθή θαη αλαιεζήο. ΐεβαίσο, ε άπνςε ηνπ απηή, δεκηνχξγεζε έλα 

πεξαηηέξσ εξψηεκα σο εθ ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ φηη ε Βηξήλε Ζξαζνπνχιε 

ήηαλ παξνχζα ζηηο 5.3.08, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Μξνζπκθσλεηηθνχ 

Βγγξάθνπ Θεηαβίβαζεο Θεηνρψλ – Οεθκήξην 415, κε ηνλ Γηψξγν Ζαιιή 

(Θ.Ζ.75). Γηαηί ήηαλ παξνχζα ινηπφλ ε Βηξήλε Ζξαζνπνχιε ζηηο 5.3.08, ηε 

ζηηγκή πνπ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα εγθπκνζχλεο θαη ηα νπνία ηελ είραλ 

νδεγήζεη ζην λα κελ παξίζηαηαη ζηηο άιιεο επαθέο πνπ είρε ηελ ίδηα 

πεξίνδν; Ον εξψηεκα παξέκεηλε αλαπάληεην φπσο θαη ην γηαηί δελ 

επηρεηξήζεθε λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ Γηψξγνπ Ζαιιή 

(Θ.Ζ.75) - δηφηη ν κάξηπο νπδέπνηε αλέθεξε πεξί παξνπζίαο ηεο Βηξήλεο 

Ζξαζνπνχιε - αλ φλησο ήηαλ παξνχζα θαηά ηελ ππνγξαθή ή εθφζνλ 

ήηαλ, γηαηί δελ ππέγξαςε σο κάξηπο ζην ελ ιφγσ έγγξαθν θαη αλη΄ απηνχ 

ππέγξαςε ε γξακκαηέαο ηνπ Γηψξγνπ Ζαιιή (Θ.Ζ.75), σο ην Οεθκήξην 

415. Εζρπξίζηεθε πεξαηηέξσ, φηη ηνλ Αεθέκβξην 2009, ηεξνχζε 

ζπγθεθξηκέλε ξνπηίλα θηλήζεσλ ε νπνία άξρηδε κε ηελ πξσηλή κεηαθνξά 

ηεο ζπγαηέξαο ηνπ Ώλησλίαο ζην λεπηαγσγείν (Λ Μαηδηθόο Γαιαμίαο, ζηελ 

Ζάησ Αεπηεξά) θαη ζπλέρηδε κε ηε κεηάβαζε ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ ζην 

Οκήκα Αεκνζίσλ Έξγσλ. Ονπ ππνβιήζεθε φηη ηνλ Αεθέκβξην 2009, 

βξηζθφηαλ κε άδεηα απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη επνκέλσο δελ 

κπνξνχζε λα επζηαζήζεη ε ζέζε φηη κεηέβαηλε ζηελ εξγαζία ηνπ 

θαζεκεξηλψο θαηά ηε ξεζείζα πεξίνδν. Ον αξλήζεθε. Ονπ επηδείρζεθε ην 

έληππν Ώίηεζεο γηα Άδεηα απφ Οαθηηθνχο Βξγάηεο – Οεθκήξην 621, ην νπνίν 
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δελ αλεγλψξηζε θαη ακθηζβήηεζε. ηαλ ηνπ ηέζεθε φηη ε άδεηα απηή είρε 

αθαηξεζεί απφ ηελ εηήζηα άδεηα πνπ δηθαηνχηαη, ππήξμε κεηαζηξνθή 

ζηάζεο, κε παξαδνρή πηζαλφηεηαο λα έηπρε πξάγκαηη θάπνηαο άδεηαο δίρσο 

φκσο λα ζπκάηαη ηε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Αελ απέθιεηζε κάιηζηα ηελ λα 

πήξε θάπνηα δηήκεξε ή ηξηήκεξε άδεηα ιφγσ ησλ Ρξηζηνπγέλλσλ. Ξε άιιν 

ζηάδην είπε φηη ελδερνκέλσο ε άδεηα απηή λα είρε εβδνκαδηαία έθηαζε γηα 

λα θαηαιήμεη φηη δελ κπνξνχζε λα ζπκεζεί αλ φλησο είρε ηχρεη αδείαο θαη 

γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Ώμηνινγψληαο ηηο 

αλαθνινπζίεο ηνπ επί ηνπ ζπδεηνχκελνπ δελ παξαβιέςακε νχηε γηα κηα 

ζηηγκή ηνλ πεξηνξηζκέλν ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θαηαηέζεθε ην Οεθκήξην 621 

(σο δειαδή έγγξαθν πνπ απιψο ηνπ επηδείρζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε θαη 

ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν αξλήζεθε), αιιά θαη ην φηη δελ παξνπζηάζηεθε 

αληηθξνπζηηθή καξηπξία επί ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, 

παξφηη θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ κάξηπξα είρε αλαθέξεη φηη ζα ην έπξαηηε. 

Δ επηινγή ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο λα κελ αηηεζεί θαη παξνπζηάζεη 

αληηθξνπζηηθή καξηπξία, δε ζεκαίλεη φηη απνζηεξεί απφ ην Αηθαζηήξην ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη φ,ηη είλαη πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ κάξηπξα γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηνπ. Μξνζπάζεζε, φπσο ήδε ζίμακε, 

ζπλεηδεηά, λα παξνπζηαζηεί σο άζρεηνο κε ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηηο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη άιιεο 

ζρεηηδφκελεο κε απηέο εθθάλζεηο. Θαο είπε φηη δελ είρε άπνςε γηα απηά ηα 

ζέκαηα θαη φηη θαζφινπ δελ αζρνιήζεθε καδί ηνπο. Μαξά ηαχηα ήηαλ ζε 

ζέζε λα παξαζέζεη ιεπηνκέξεηεο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ 

733.000 κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ απφ ηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75) θαη λα καο 

πεη φηη ε ζρεηηθή πξφηαζε πψιεζεο πξνήιζε απφ ηνλ ηειεπηαίν ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε. Βθηφο ηνπ φηη παξαζέηνληαο 

ηηο ζέζεηο ηνπ καο δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη ςεπδφηαλ, δελ κπνξεί λα 

κε ζεκεησζεί φηη ν Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), νπδέπνηε ακθηζβεηήζεθε 

θαηά ηελ αληεμέηαζε γηα ηελ αλαθνξά ηνπ φηη ήηαλ ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

πνπ ηνλ είρε πξψηε πξνζεγγίζεη θαη ξσηήζεη αλ ελδηαθεξφηαλ λα πσιήζεη 

ηηο κεηνρέο ηνπ, έρνληαο ηνλ αξρηθψο εξσηήζεη θαη γηα ην πνζνζηφ ησλ 
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κεηνρψλ πνπ ζα έπξεπε λα θαηέρεη θαλείο γηα λα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη 

ζέζε ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηήξεζε 

παξφκνηα ζηάζε θαη ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ απφ ηνλ Μνιάθε 

Ξαξξή (Θ.Ζ.59), σο ην Οεθκήξην 128 (κε ηε ζπκθσλία λα ζπλνκνινγείηαη 

κε ηε ζπγαηέξα ηνπ Ρξηζηίλα Ξαξξή, γηα ιφγνπο πνπ εμήγεζε), 

ηζρπξηδφκελνο φηη ήηαλ ν ηειεπηαίνο πνπ είρε πξνζεγγίζεη ηνλ ίδην θαη ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, γηα λα ηνπο πσιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ, κε ηε ζέζε ηνπ 

Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59), φηη έγηλε αθξηβψο ην αληίζηξνθν, λα παξακέλεη 

θαη απηή απξφζβιεηε θαηά ηελ αληεμέηαζε. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, 

ηζρπξίζηεθε φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ καδί κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, γηα 

αγνξά κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ ήζαλ απζηεξψο επελδπηηθέο θαη ηίπνηε δελ 

είραλ λα θάλνπλ κε ηα απνδηδφκελα πεξί πξννπηηθήο ειέγρνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ 

θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3. Λχηε θαη εδψ 

θάλεθε λα ιέγεη ηελ αιήζεηα – θαη δελ ηελ είπε. Λπδέπνηε ακθηζβεηήζεθε 

ε αλαθνξά ηνπ Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59), φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηνπ είρε 

αλαθέξεη θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ είραλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθείκελε ηφηε 

αγνξά ησλ 733.000 κεηνρψλ, φηη ε αγνξά απηή ζηφρεπε ζην λα βνεζήζεη 

ηε ζηαδηνδξνκία ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3 («…ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηελ αδειθή 

καο γηα ηελ ζηαδηνδξνκία ηεο»). Θήηε θαη παξφκνηεο αλαθνξέο άιισλ 

καξηχξσλ θαηεγνξίαο, φπσο εθείλεο ηνπ Γηάλλνπ Ώζεαηλίηε (Θ.Ζ.52) θαη 

ηεο Ιαηάζαο Ώγαζνθιένπο (Θ.Ζ.64), πεξί ζηφρεπζεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 

2 θαη 3, κε βάζε ηα ιεγφκελα ηνπο, γηα νηθνλνκηθφ έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ δηα 

ηεο αγνξάο παθέησλ κεηνρψλ. Λχηε θαη εμήγεζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε 

γλψκνλα ηελ αιήζεηα, ηε ζπλέπεηα κεηαμχ ηεο αλαθνξάο ηνπ φηη ε Νέα 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ήζειε λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ηεο ζηνλ ίδην θαη ζηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ρσξίο απηνί λα επηζπκνχλ θάηη ηέηνην, κε ηε 

κεηαγελέζηεξε αγνξά απφ ηνλ Ρξηζηφδνπιν ΐαζηιεηάδε (Θ.Ζ.82, ζην 

θαηεγνξεηήξην), 80.000 κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ ζηηο 29.9.08, σο ην Οεθκήξην 

131. Οφζε ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ λα ζέζεη εθηφο ζπδήηεζεο θάζε πηπρή 

πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ππνςία θαη απφδνζε θηλήηξσλ πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ, άιισλ απφ απζηεξψο επελδπηηθψλ γηα ηελ αγνξά ησλ 
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κεηνρψλ, πνπ δήισζε φηη δε γλψξηδε θαλέλα πνπ λα ήζειε λα εμαζθάιηδε 

ηνλ έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ. Θνινληνχην, αλαθεξφκελνο ζηα δηακεηθζέληα κεηά 

ηε ζπλάληεζε ζην Μξαιίλα ζηηο 4.12.09, αλαθνξηθά κε ηε Ξπκθσλία 

Ξπλεξγαζίαο – Οεθκήξην 203(α) - ηελ νπνία αξρηθψο αλέθεξε φηη δελ είρε 

ππφςε αιιά αθνινχζσο παξαδέρηεθε φηη είδε αιιά δελ δηάβαζε - είπε φηη ν 

Γηψξγνο Μαπαρξηζηνθφξνπ (Θ.Ζ.68), ηνπο είρε εμεγήζεη φηη ν Γηάλλνο 

Ώζεαηλίηεο (Θ.Ζ.52), επηζπκνχζε λα απνθηήζεη έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ. Βθ ησλ 

πξαγκάησλ ινηπφλ γλψξηδε πεξί απηνχ πνπ αξλήζεθε φηη ήμεξε φηαλ 

ξσηήζεθε ζρεηηθψο. ηαλ ηνπ ηέζεθε ε αλαθνινπζία θαη αληίθαζε, 

απάληεζε – κε θαζφινπ πεηζηηθφ ηξφπν – φηη ζπκήζεθε πεξί ηεο 

ζηηρνκπζίαο απηήο κφιηο ηνπ είρε ηεζεί ε ζρεηηθή εξψηεζε απφ ηελ θ. 

Ζιεφπα θαη γηα απηφ είλαη πνπ δελ απάληεζε δηαθνξεηηθά ηελ πξψηε θνξά 

πνπ εξσηήζεθε. Ήζαλ αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ ν κάξηπο πξφηαζζε σο 

αζπίδα ηελ έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη γλψζεσλ επί ζεκάησλ κεηνρψλ θαη 

παξνπζίαδε ηελ Βηξήλε Ζξαζνπνχιε σο ηελ θαηεμνρήλ ζχκβνπιν θαη εηδηθφ 

επί απηψλ. κσο ε ζηάζε ηνπ ήηαλ επηιεθηηθή κηα θαη αξθεηέο θνξέο ήηαλ 

πνπ απαληνχζε κε ηξφπν πνπ θαηαδείθλπε αθξηβψο ην αληίζεην, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ξσηήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε γηα πνην ιφγν είλαη πνπ 

επηζπκνχζε λα εμαζθαιίζεη ζέζε ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ ηε 

ζηηγκή πνπ πξνθαζηδφηαλ έιιεηςε γλψζεσλ επί φισλ ζρεδφλ ησλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεηνρέο. Ώλέθεξε, κε ζαθή δηάζεζε παξαπιάλεζεο, 

φηη ε επηζπκία ηνπ απέξξεπζε απφ ζρεηηθέο πξνηξνπέο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), πξνο ην πξφζσπν ηνπ έηζη ψζηε, κε ηελ εηζδνρή ηνπ ζην 

Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ, λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηα 

ηεθηαηλφκελα θαη λα ηα κεηαθέξεη ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο. Αελ καο 

εμήγεζε φκσο πψο είλαη πνπ ζα ζπκκεηείρε ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην θαη 

ζα παξαθνινπζνχζε ηα δηαδξακαηηδφκελα - κε ηξφπν κάιηζηα πνπ ζα ηνπ 

επέηξεπε λα κεηαθέξεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο κεηνρέο - ηε ζηηγκή 

πνπ δελ είρε ηελ απαξαίηεηε παηδεία, γλψζε θαη ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη 
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ηα πξάγκαηα θαη αθνινχζσο λα ηα ζπλνςίζεη κε ηξφπν αληηιεπηφ γηα ηνπο 

άιινπο.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, Οάζνπ 

Ζξαζνπνχιε (Θ.Π.11), σο αλαμηφπηζηε.     

 

 Λ Εσάλλεο Μάζρνο (Θ.Π.12), αλέθεξε ζε ζρέζε κε ην θιεηζηφ 

θχθισκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear – Οεθκήξην 93, φηη νη 

αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ εληφπηζε ζην αληίγξαθν ηνπ παξαδφζεθε απφ 

ηελ Ππεξάζπηζε, δελ κπνξνχζαλ λα ηαπηνινγεζνχλ κε εθείλεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηεθκεξίνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη απφ 

ηερληθήο απφςεσο αλ ην αληίγξαθν πνπ ηνπ παξαδφζεθε αθνξνχζε ζην 

γλήζην εγθιεκαηνινγηθφ αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή φρη. Ήηαλ θαλεξφ 

φηη ν κάξηπο πξνζέγγηζε ην Οεθκήξην 93, φπσο θαη ην θιεηζηφ θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – Οεθκήξην 100, σο 

ςεθηαθά πεηζηήξηα θαη φρη σο DVR, ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ δελ ελέπηπηε 

πάλησο εληφο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ φπσο παξαδέρζεθε. Μαξφιν 

πνπ αλέθεξε φηη είρε ππφςε θάπνηεο απφ ηηο επίζεκεο νδεγίεο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη ζπζθεπέο DVR ζηε ζθελή εγθιήκαηνο θαη 

νη νπνίεο ηνπ ππνδείρζεθαλ θαηά ηελ αληεμέηαζε, επέκεηλε φηη ν ηξφπνο 

εμέηαζεο πνπ δηελήξγεζε ήηαλ ν ελδεδεηγκέλνο, δίρσο σζηφζν λα 

παξαζέηεη πεηζηηθνχο ιφγνπο γηα ηε ζέζε ηνπ θαη ρσξίο λα έρεη εθνδηάζεη 

ην Αηθαζηήξην κε ην θαηάιιειν εθείλν ππφβαζξν πνπ ζα επέηξεπε ζε απηφ 

λα θαηαιήμεη ζηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ δεηήκαηνο.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Εσάλλε Μάζρνπ (Θ.Π.12), σο 

αλαμηφπηζηε.     

 

 Λ Εσάλλεο Νάζπαο (Θ.Π.14), ήξζε ζην Αηθαζηήξην κε θαλεξή 

πξνδηάζεζε λα ππνζηεξίμεη παληνηνηξφπσο θάζε ηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε 
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λα απνβεί ζεηηθφ γηα ηελ εθδνρή ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 1 θαη 2 (νη νπνίνη 

ήζαλ θαη πειάηεο ηνπ), ζε ζρέζε κε ηελ φπνηα δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο 

ηεο εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο ηεο νηθίαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, απφ ην 

εμσηεξηθφ ηεο. Ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε ηνπνζέηεζε ηνπ, ρσξίο 

κάιηζηα λα εξσηεζεί θαη δίρσο ε αλαθνξά λα πξνζζέηεη ζηελ απάληεζε, 

φηη ππάξρεη κφλν έλα θηνχγθη ζην Οζέξη (ην νπνίν ηνπ δεηήζεθε λα 

θσηνγξαθίζεη) θαη ην νπνίν κάιηζηα όινη γλσξίδνπλ. Ζαηά ηελ αληεμέηαζε, 

ζπκθψλεζε φηη θηνύγθη ζεκαίλεη πδξνζσιήλαο θαη φηη ζην Οζέξη ππάξρνπλ 

πνιινί ηέηνηνη θαη φρη κφλν έλαο, ρσξίο λα γλσξίδεη πνχ βξίζθεηαη ν θάζε 

έλαο απφ απηνχο, αιιάδνληαο ηαπηνρξφλσο ηελ απφιπηε ηνπνζέηεζε πνπ 

εμέθξαζε φηη φινη γλσξίδνπλ ην έλα θαη κνλαδηθφ θηνχγθη ζην Οζέξη θαη φηη 

ηνχην απνηειεί αληηθείκελν γλψζεο γηα ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν θαη φρη γηα 

φινπο. Σο εθ ηνχηεο ηεο θηηαρηήο  αλαθνξάο θαη κφλν, δε ζα ήκαζηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχκε νπνηαδήπνηε έθθαλζε ηεο καξηπξίαο ηνπ. 

Σζηφζν θαη δηαθνξεηηθά λα ήζαλ ηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιεμε 

καο, ε νπζία ηεο καξηπξίαο ηνπ πνπ αθνξά ζηηο εζσηεξηθέο θσηνγξαθίζεηο 

ηεο νηθίαο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηε δπλαηφηεηα 

θάπνηνπ πνπ ζηέθεηαη έμσ απφ απηήλ λα παξαηεξεί αληηθείκελα εληφο 

απηήο, δελ βνεζά θαζφινπ ζην λα εμεγήζεη ή λα παξάζρεη πιεξνθφξεζε 

πεξί ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ, ηδηαίηεξα ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα πξνβεί ζηηο παξαηεξήζεηο απηέο δίρσο λα είλαη 

εθνδηαζκέλνο, φπσο ήηαλ ν κάξηπο, κε αλεπηπγκέλεο ηερλνινγίαο θαη 

επαηζζεζίαο θσηνγξαθηθνχο θαθνχο.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Εσάλλε Νάζπα (Θ.Π.14), σο 

αλαμηφπηζηε.     

 

 Λ Γήλσλαο Θενθάλνπο (Θ.Π.20), ήξζε ζην Αηθαζηήξην κε ζθνπφ λα 

κε δψζεη νπζηαζηηθή καξηπξία γηα απηά πνπ θαίλεηαη λα αλέθεξε ζηηο 

γξαπηέο ηνπ θαηαζέζεηο πξνο ηνλ δηθεγφξν ΐαζίιε Θπίζζα (Θ.Π.19), σο ηα 

Οεθκήξηα 701 θαη 702, επηθαινχκελνο απψιεηα κλήκεο ιφγσ ρξήζεο 
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λαξθσηηθψλ θαη άιιεο ζπλαθείο πεξηζηάζεηο. Ζεξχρζεθε ερζξηθφο θαηά ηε 

δίθε ρσξίο απηφ βεβαίσο λα ζεκαίλεη φηη αλαπνδξάζησο ε καξηπξία ηνπ ζα 

έπξεπε λα ζεσξεζεί θαη απηνκάησο απνξξηπηέα, αθνχ παξακέλεη κέξνο ηνπ 

καξηπξηθνχ πιηθνχ (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, ΐεληδέινπ λ Αεκνθξαηίαο (2009) 

2 ΏΏΑ 59, 69 -72). Ώπνθαηλφκαζηε σζηφζν φηη ν κάξηπο, ιφγσ ησλ 

ιερζέλησλ ηνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο ηνπ ζπκπεξηθνξάο ζην εδψιην, είλαη 

αλαμηφπηζηνο. Μξφθεηηαη πεξί ππνβφιηκνπ θαη επάισηνπ ζε πηέζεηο αηφκνπ, 

επί ηεο καξηπξίαο ηνπ νπνίνπ θαλέλα ινγηθφ Αηθαζηήξην δε ζα κπνξνχζε 

λα βαζηζζεί. Λχηε θαη εκείο. Οα ίδηα ηζρχνπλ θαη‟ αλαινγίαλ θαη γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ γξαπηψλ ηνπ θαηαζέζεσλ – Οεθκήξηα 701 θαη 702, ζηηο 

νπνίεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζακε, δελ κπνξεί λα ηνπο απνδνζεί 

νπνηαδήπνηε βαξχηεηα.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Γήλσλα Θενθάλνπο (Θ.Π.20), σο 

αλαμηφπηζηε.  

 

 Λ Doron Baldinger (M.Y.21), δελ θαηφξζσζε λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θαζήθνληα ηνπ σο (παξνπζηαδφκελνπ) πξαγκαηνγλψκνλα ελψπηνλ καο. 

Ήηαλ αζαθήο θαη γεληθφινγνο ζηηο πιείζηεο ηνπ ηνπνζεηήζεηο επί 

δεηεκάησλ πνπ ππνηίζεηαη ήζαλ θαίξηα θαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα απηά 

πνπ θιήζεθε λα εμεγήζεη. Μνιιέο θνξέο είλαη πνπ πξνέβαηλε ζε 

καθξφζπξηεο θαη ακθηβφινπ νξζνινγηζκνχ ηνπνζεηήζεηο κε απνηέιεζκα λα 

ζπγρχδεη αληί λα θαζηζηά ζαθείο ηηο πηπρέο επί ησλ νπνίσλ αλαθεξφηαλ. 

Ξπρλά επίζεο είλαη πνπ παξαζπξφηαλ θαηά ηηο απαληήζεηο ηνπ απφ κηα 

εκθαλή κεγαιαπρία (θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν κε θάζε ηαπεηλφηεηα θαη 

ζεβαζκφ), νδεγνχκελνο ζε αιπζηηειείο επαλαιήςεηο ιεπηνκεξεηψλ 

(άζρεησλ κε ηελ ππφζεζε), απηφκελσλ ππνζέζεσλ πνπ έηπραλ κεγάιεο 

δεκνζηφηεηαο ζηε ρψξα ηνπ (φπσο εκθαληηθψο ηφληδε ζπρλά κε θηιαπηία), 

πνπ φπσο είπε, ρεηξίζηεθε σο πξαγκαηνγλψκνλαο. Θάιηζηα, θαζφινπ δελ 

νιηγψξεζε ζην λα δηνρεηεχζεη ζηνλ Εζξαειηλφ Οχπν ζηνηρεία ηεο 

αζηπλνκηθήο δηεξεχλεζεο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή 
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ηζρπξηδφκελνο φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επίιπζε ηεο ήηαλ θαηαιπηηθή. 

Αελ είρε νπνηαδήπνηε δπζθνιία λα ζηξέθεη ππξά πξνο ηελ Ζππξηαθή 

Ώζηπλνκία θαη ηνπο αλαθξηηέο ηεο πξνζπαζψληαο λα απνδψζεη ζε απηνχο 

κε ηε κεγαιχηεξε επθνιία θαη δίρσο δεχηεξε ζθέςε ή πεηζηηθή έζησ 

αηηηνινγία, αιιφηξηα θίλεηξα θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ επίδηθνπ εγθιήκαηνο. 

Ξηελ Έθζεζε Μξαγκαηνγλσκνζχλεο – Έγγξαθν ΏΐΙ, αλέθεξε φηη θαηά ηε 

ζρεηηθή εμέηαζε ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, δηαπίζησζε φηη ήηαλ 

αδχλαηνλ λα αλπςσζεί απφ δχν άηνκα. Δ αλαθνξά ηνπ απνηέιεζε 

αληηθείκελν αληεμέηαζεο απφ κέξνπο ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο θαη έξεηζκα 

γηα ππνβνιή φηη ε ζρεηηθή Έθζεζε πεξηείρε ζηνηρεία πνπ ηνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ ηελ Ππεξάζπηζε φηη ζα έπξεπε λα πεξηιεθζνχλ εθεί, κε απνηέιεζκα σο 

εθ ηνπ γεγνλφηνο, ηφζνλ ν ίδηνο φζνλ θαη ην πφξηζκα ηνπ, λα 

απνγπκλψλνληαη αμηνπηζηίαο. Ώπέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνχο, γηα λα 

ακθηζβεηεζεί σζηφζν απφ ηνλ θ. Γεσξγίνπ (ν νπνίνο ηνλ θάιεζε), κε ηνλ 

ζπλήγνξν λα δειψλεη ελψπηνλ καο (θαη ελψ ν κάξηπο βξηζθφηαλ ζην 

εδψιην αληεμεηαδφκελνο) – θαη ην επαλέιαβε θαη θαηά ηηο αγνξεχζεηο – φηη 

πξάγκαηη απηφο ήηαλ πνπ ηνπ αλέθεξε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Έθζεζε – 

Έγγξαθν ΏΐΙ, ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά. Δ δήισζε απηή, φζνλ θαη αλ 

ηηκά ηνλ δηθεγφξν ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δπζηπρψο επέθεξε πιήγκα ζηελ 

αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα ηνπ ν νπνίνο ελφξθσο δηαηξάλσλε αθξηβψο ην 

αληίζεην. Αε ζηεθφκαζηε φκσο κφλν ζε απηφ γηα λα θξίλνπκε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ. Ππάξρνπλ θαη άιια. Βπί παξαδείγκαηη, πνιιέο απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ 

δηαηππψλνληαλ σο ζπκπέξαζκα δίρσο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαγθαία 

αηηηνινγία. Ξηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ έδηδε θάπνηα αηηηνινγία, ηνχηε 

ζηεξείην παληειψο ινγηθήο θαη πεηζηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, καο είπε κε 

αλαθνξά ζην θξάλνο φηη σο εθ ηεο ζέζεο ηνπ ζηα πιάλα αιιά θαη ηεο 

ελδπκαζίαο ηνπ επηβαίλνληνο θαη ηεο ζηάζεο ησλ πνδηψλ θαη ρεξηψλ ηνπ, 

πέξαλε φηη έλαο ήηαλ ν επηβαίλσλ ζηελ εκθαληδφκελε κνηνζηθιέηα (θαη φρη 

δχν πνπ ηζρπξίδεηαη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή), δηφηη ην ζψκα ηνπ θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζε νξζή γσλία πάλσ απφ ην πηζηλφ θσο ηεο κνηνζηθιέηαο. Μαξά 

ηαχηα, ην ζπκπέξαζκα αθήλεη κεηέσξν θαη αλαπάληεην ην πψο ζα 
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κπνξνχζαλ ηα ρέξηα ηνπ νδεγνχ λα θζάζνπλ ζην ηηκφλη αλεμαξηήησο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο (φπσο καο είπε ν κάξηπο), κηα πνπ ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

έπξεπε ν νδεγφο λα θιίλεη πξνο ηα εκπξφο κε επαθφινπζν φκσο, λα κε 

βξίζθεηαη ζηελ νξζή γσλία πνπ ν κάξηπο είπε φηη παξνπζηάδεηαη ν νδεγφο 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιάλν. Βπηρεηξψληαο λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ, 

ζρεκαηνπνίεζε (κε δηαθεθνκκέλεο ηειείεο), ζηε ζειίδα 9/53 ηεο Έθζεζεο 

Μξαγκαηνγλσκνζχλεο – Έγγξαθν ΏΐΙ, ην θξάλνο θαη ην ζψκα ηνπ 

επηβαίλνληνο ζηε κνηνζηθιέηα, παξαιείπνληαο φκσο, γηα άγλσζηνπο 

ιφγνπο, λα πξνβεί ζηελ ίδηα ζρεκαηνπνίεζε θαη ηεο κνηνζηθιέηαο ψζηε λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ζρεηηθφηεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

θάζεηαη ν νδεγφο αιιά θαη λα δψζεη κηα πην επθξηλή εηθφλα ηνπ είδνπο ηεο 

κνηνζηθιέηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα πιάλα. Ονχηεο νη αλαθνξέο ηνπ 

ζθφπεπαλ θαη απηέο λα δείμνπλ κε θάζε ηξφπν θαη ηίκεκα φηη ε κνηνζηθιέηα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα πιάλα ηνπ Finlandia, δελ είλαη ε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116, αιιά θάπνηα κηθξφηεξε κνηνζηθιέηα ηχπνπ ζθνχηεξ 

παξφκνηνπ είδνπο κε εθείλε ησλ 50cc, πνπ είπε φηη θαηέρεη θαη νδεγά ν 

Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37) – κε άγλσζηε ηε ζρεηηθφηεηα ζε απηά, ηεο 

αγσληζηηθήο κνηνζηθιέηαο Kawasaki, πνπ πηζαλφλ λα είρε θιέςεη θαηά ηνλ 

θ. Γεσξγίνπ, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απφ θάπνηνλ Μαξαζθεπά 

Ζψζηα απφ ην Οζέξη - ή αθφκε θαη εθείλε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ε νπνία φκσο είλαη κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ θαη θακηά απνιχησο 

ζρέζε δελ έρεη κε ζθνχηεξ, φπσο αδηακθηζβήηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ 

αμηφπηζηε καξηπξία ελψπηνλ καο. Ξε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε θαη ζχγθξηζε 

ηνπ εληππψκαηνο ειαζηηθνχ πνπ ιήθζεθε απφ ηε ζθελή ζην ρσξάθη ηεο 

νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε (φπνπ αλέκελε κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)) θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ κε ην κπξνζηηλφ 

ειαζηηθφ ηεο, πξνέθπςε θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη ν κάξηπο δελ θαηέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή εκπεηξία πνπ λα ηνλ θαζηζηνχλ 

πξαγκαηνγλψκνλα επί ηνπ ζέκαηνο (θάηη πνπ ηειηθψο παξαδέρζεθε θαη ν 

ίδηνο) θαη φηη γηα λα θαηαιήμεη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε ηε 

ινγηθή αιιά θαη κηα κέζνδν ε νπνία, έηζη θαη αιιηψο, δε θαίλεηαη λα 
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αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο απνδεθηέο θαη έγθπξεο κεζφδνπο ζχγθξηζεο θαη 

αλάιπζεο εληππσκάησλ θαη απνηππσκάησλ ειαζηηθψλ. 

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Doron Baldinger (M.Y.21), σο 

αλαμηφπηζηε.    

 

 Λ Θελέιανο Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), αλέθεξε πνιιά ελαληίνλ ησλ 

Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηα 

νπνία νπδέπνηε ηέζεθαλ ζε απηνχο θαηά ηελ αληεμέηαζε έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλαιφγσο. Ώζθαιψο ηνχην, δελ αθνξά ζηελ 

αμηνπηζηία ηνπ κάξηπξα αιιά ζηε ζπλέπεηα ησλ πξνσζνχκελσλ εθδνρψλ 

θαη ζέζεσλ ηεο Ππεξάζπηζεο. Ώξθεηέο ήζαλ νη θνξέο πνπ δπζθνιεπηήθακε 

λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ αλαδίπισζε ηεο ζθέςεο ηνπ κνινλφηη πξφθεηηαη 

πεξί ελφο αξθεηά έμππλνπ αηφκνπ. Ζαηέζηε ελαξγέο θαηά ηε καξηπξία ηνπ 

φηη ε αλεζπρία πνπ ηνλ θαηέιαβε φηαλ άθνπζε, φπσο καο είπε, φηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνλ ππνςηαδφηαλ σο ζπλαλαζηξεθφκελν κε ηνλ Γηψξγν 

Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη εκπιεθφκελν ζηε βνκβηζηηθή επίζεζε θαζψο θαη 

ε επαθφινπζε αλάγθε πνπ έλησζε λα εμεγήζεη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ηα 

ζρεηηθά θαη λα ηνλ πείζεη πεξί ηνπ αληηζέηνπ θαηά ηελ παξακνλή θαη ησλ 

δχν ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο, φπσο θαη ε πξνθχςαζα εξεκία κεηαμχ ησλ 

δχν αληξψλ κεηά απφ ηηο εμεγήζεηο πνπ ηνπ έδσζε, απνηέιεζε ηελ 

θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα πνπ επέδεημε γηα λα 

δψζεη καξηπξία ζεηηθή γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, 

απνδεηθλχνληαο ηνπ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ αθνζίσζε ηνπ πξνο απηφλ. 

Ήζειε λα επηβεβαηψζεη φηη νπδέπνηε ελεπιάθε ή κπνξνχζε λα εκπιαθεί ζε 

νηηδήπνηε κεκπηφ ελαληίνλ ηνπ, ζπκπξάηηνληαο ή ζπληείλνληαο ζηελ 

εμφλησζε ηνπ. Θαο είπε φηη δηαηεξνχζε θάπνηε αδειθηθέο ζρέζεηο κε ηνλ 

Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), νη νπνίεο φκσο αξγφηεξα δηαηαξάρζεθαλ 

δηφηη ν ηειεπηαίνο ηνλ είρε θαηαδψζεη ζηελ Ώζηπλνκία ζε ζρέζε κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θάπνηνπ εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν Γηψξγνο 

Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ηνπ είπε λα ηνπνζεηήζεη. Βληνχηνηο, νη ζρέζεηο ηνπ 
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κε ην άηνκν απηφ ζπλέρηζαλ αδηαζάιεπηεο, κε ηνλ ηειεπηαίν κάιηζηα λα 

εμαθνινπζεί λα ηνπ αλαζέηεη δηάθνξεο εξγαζίεο εγθιεκαηηθήο θχζεσο θαη 

ρξνηάο θαη αθνινχζσο λα ηνλ θαηαδίδεη ζηελ Ώζηπλνκία ρσξίο ν κάξηπο λα 

ηνλ εκπιέθεη φηαλ ζπιιακβαλφηαλ ή αλαθξηλφηαλ ζρεηηθψο. Λη ζέζεηο ηνπ, 

ηδηαίηεξα αλ θάπνηνο ηνλ παξαθνινπζνχζε ελψ ηηο δηαηχπσλε, φπσο εκείο, 

δε ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα πείζνπλ – θαη έηζη ζπλέβε θαη ζηε δηθή καο 

πεξίπησζε. Θαο είπε φηη, ζε κηα πεξίπησζε, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γηψξγν 

Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ελψ νη 

ηειεπηαίνη βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλνη ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

καξηχξσλ θαη κεηέβεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζηε Ηεπθσζία γηα λα 

πάξνπλ θάπνην θξπκκέλν θνληφθαλλν πνπ βξηζθφηαλ ζην Οζέξη θαη φηη ηελ 

επνκέλε άθνπζε φηη είρε δηαπξαρζεί ιεζηεία ζε πξαθηνξείν ηνπ ΛΜΏΜ ζην 

Αάιη, απνθαηλφκελνο ζπλεηξκηθά φηη ηε ιεζηεία ζα πξέπεη λα ηε δηέπξαμαλ 

νη δχν πξναλαθεξζέληεο. ηαλ ηνπ ηέζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη ζην 

πεξηζηαηηθφ απηφ δε ρξεζηκνπνηήζεθε θνληφθαλλν αιιά νη δξάζηεο 

επηηέζεθαλ ζε δχν ειηθησκέλνπο ζην δξφκν κε ηα ρέξηα, ν κάξηπο δελ 

κπφξεζε λα δψζεη ινγηθέο εμεγήζεηο. Ώπφ ηε ιεζηεία απηή θιάπεθαλ €500. 

Βίπε φκσο φηη ηελ επφκελε ηεο ιεζηείαο, ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο 

(Θ.Ζ.25), ηνπ είρε δψζεη νδεγίεο λα κεηαβεί ζε ρψξν ζηάζκεπζεο παξά ην 

Ώξηνπνηείν ΐηέλλα ζην Μιαηχ, γηα λα ζπλαληεζεί εθεί κε κηα αζηπλνκηθφ, 

θηιελάδα ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), ε νπνία ζα ηνπ έδηλε €1.600 

(ην νπνίν θαηά ηνλ κάξηπξα ίζσο θαη λα απνηεινχζε ην πξντφλ ηεο 

ιεζηείαο). Ώπφ απηά ηα €1.300, ζα αλαιάκβαλε λα δψζεη ν ίδηνο ηα 

€1.000, ζηε ζχδπγν ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), Ξηέιια, ελψ ν 

κάξηπο ζα θξαηνχζε €300. ηαλ αληεμεηάζηεθε πεξί ηεο ινγηθήο ηνπ 

ζελαξίνπ, ην ιηγφηεξν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη απέηπρε λα δψζεη 

εμεγήζεηο πνπ λα αληέρνπλ ζηε βάζαλν ηεο ινγηθήο. Αελ κπνξνχζε λα πεη 

θαηά πφζν ζηε ιεζηεία εκπιεθφηαλ θαη ε αζηπλνκηθφο, ηελ νπνία 

ππνηίζεηαη ζπλάληεζε έμσ απφ ην αξηνπνηείν ΐηέλλα, έηζη ψζηε λα 

δηθαηνινγεζεί ε απφ κέξνπο ηεο θαηνρή ησλ ιεθηψλ αιιά θαη γηα πνην 

ιφγν ζα έπξεπε λα ιάβεη ρψξαλ απηφο ν ηζηφο ζπλαληήζεσλ θαη λα κελ 
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έδηλε ηα ιεθηά ε αζηπλνκηθφο απεπζείαο ζηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα 

(Θ.Ζ.25) – ν νπνίνο θξαηείην σο θαηάδηθνο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν – γηα λα 

ηα δηαλείκεη απηφο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ή ζηε ζχδπγν ηνπ ή 

αθφκε, ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ δελ ήηαλ θπιαθηζκέλνο. 

Θαο είπε επίζεο κε αλαθνξά ζην πεξηζηαηηθφ ηνπνζέηεζεο ηνπ εθξεθηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα ηνλ νπνίν ηνλ είρε θαηαδψζεη ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο 

(Θ.Ζ.25), φηη ηνχην έιαβε ρψξαλ ζηηο 25.7.11 θαη φηη ηφζν πνιχ είλαη πνπ 

ζπγρχζηεθε κεηαβαίλνληαο ζηελ νηθία ηνπ γηα λα παξίζηαηαη ζηελ εθηέιεζε 

ζρεηηθνχ εληάικαηνο έξεπλαο, πνπ πξνθάιεζε απηνθηλεηηθφ δπζηχρεκα κε 

ηαμί, ην νπνίν φκσο, φπσο δηαθάλεθε, δελ επηζπλέβε ζηηο 25.7.11, αιιά 

πέληε κέξεο πξνεγνπκέλσο, ζηηο 20.7.11, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ηαπηίδνληαη ηα πεξί ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο πνπ είπε φηη έλησζε σο εθ 

ηνπ εληάικαηνο έξεπλαο κε ην δπζηχρεκα. Βίπε θαη εδψ ςέκαηα ν κάξηπο. 

Ξην κφλν ζεκείν φπνπ θαίλεηαη φηη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή άζεια ηεο, ίζσο 

λα αδίθεζε θάπσο ηνλ κάξηπξα ήηαλ κε αλαθνξά ζηε ζέζε φηη είρε 

αλαθέξεη θαηά ηε καξηπξία φηη έθαλε ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ 15 ρξνλψλ, 

ελψ αξγφηεξα ηζρπξίζηεθε φηη νπδέπνηε είρε πεη θάηη ηέηνην θαη φηη ηε 

ρξήζε λαξθσηηθψλ ηελ είρε αξρίζεη ζηα 21 ηνπ ρξφληα. ζνλ θαη αλ ε 

παξνπζηαδφκελε σο αληίθαζε δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί παξά κφλν σο 

επνπζηψδεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηφζεο άιιεο, πξνζζέηνπκε φηη ην ηη είρε 

αλαθέξεη ήηαλ φηη άξρηζε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ ηα 15 ηνπ ρξφληα, φρη 

φκσο ηεο εξσίλεο, φπσο ζπγθεθξηκελνπνηεκέλα ηνπ ηέζεθε κεηαγελέζηεξα 

θαηά ηελ αληεμέηαζε παξαδερφκελνο φηη ηε ρξήζε εξσίλεο ηελ άξρηζε ζηα 

21 ηνπ ρξφληα. Ζαηά ηα άιια, ε καξηπξία ηνπ θξίλεηαη απνξξηπηέα.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Θελέιανπ Ώλησλίνπ (M.Y.23), σο 

αλαμηφπηζηε.    

 

Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, Έιιε Ζξαζνπνχιε – Ξθνξδέιιε (Θ.Π.25), 

πέξαλ απφ ηε γεληθφηεξε ακθηινγία πνπ ηελ ραξαθηήξηδε, ζθνπφ είρε λα 

απνθξχςεη ηελ αιήζεηα θαη λα απνηαπηηζηεί ππνινγηζηηθά απφ ηα 



 

181 

εγθιήκαηα πνπ ηεο απνδίδνληαη. Θαο είπε (αλάκεζα ζε άιια), γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ απφ κέξνπο ηεο αγνξά κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, φηη θακηά 

απνιχησο απαγνξεπηηθή πξφλνηα δελ πεξηερφηαλ ζηε Βπηζηνιή 

Βξγνδφηεζεο πνπ ππέγξαςε ζηηο 7.5.07 κε ην ΞΕΓΘΏ, σο ην Οεθκήξην 309 

θαη φηη κάιηζηα (γηα λα θαηαδείμεη πξνθαλψο φηη ην δήηεκα ηεο 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, δελ απνηεινχζε κπζηηθηζηηθφ πεδίν ή 

ηδηφηππε ηεο απφθιηζε ηεο ίδηαο), φηη θπθινθνξνχζε έληνλα ζην ΞΕΓΘΏ 

νλνκαηνινγία σο πξνο ην πνηνη θαηείραλ ηέηνηεο κεηνρέο, ρσξίο φκσο ε ίδηα 

λα δηεξεπλήζεη ην δήηεκα πέξαλ ησλ εμ αθνήο αλαθνξψλ πνπ ζεκείσζε, 

ρσξίο λα μέξεη πνηνί ήζαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κέηνρνη απηνί. Ζαηνπηλά 

απηναλαηξέζεθε θαηά ηε καξηπξία ηεο φηαλ ηζρπξίζηεθε φηη ε Νέα 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ηελ είρε εθνδηάζεη κε θαηάινγν κεηφρσλ ηνπ ΞΕΓΘΏ 

εμεγψληαο ηεο κάιηζηα πνηνί απφ απηνχο παξάθεηλην πξνο ηελ νηθνγέλεηα 

Ζψζηα Ραηδεθσζηή θαη ελδερνκέλσο λα εθδήισλαλ ελδηαθέξνλ πψιεζεο 

ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ κεηνρψλ ηνπο – ιέγνληαο ςεπδψο ή αθήλνληαο 

λα λνεζεί ε Ζαηεγνξνχκελε 3, φηη ε νηθνγέλεηα Ζψζηα Ραηδεθσζηή θαηείρε 

κεηνρέο ζην ΞΕΓΘΏ, θάηη πνπ γλψξηδε θαιψο ηε ζηηγκή εθείλε φηη δελ ίζρπε 

βάζεη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είρε. Θάιηζηα, ζηε γξαπηή ηεο θαηάζεζε – 

Οεθκήξην 196, αλέθεξε ζηελ Ώπάληεζε 12, φηη γλψξηδε ηνπο κεηφρνπο θαη 

ην πνζνζηφ θαηνρήο ησλ κεηνρψλ πνπ είρε ν θαζέλαο, κε βάζε θάπνην 

θαηάινγν κε ηνλ νπνίν ηνπο είρε εθνδηάζεη ην ΞΕΓΘΏ, δίρσο φκσο λα 

εκπιέθεη ην φλνκα ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ζην δήηεκα απηφ ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο ζέκα. Βπεδίσμε λα παξνπζηάζεη ηελ αγνξά 

κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ σο έλα ακηγψο επελδπηηθφ εγρείξεκα θαη παληειψο 

απνζπλαξηεκέλν είηε απφ ηα φπνηα ζπλαηζζήκαηα έηξεθε έλαληη ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαη ηνπ παηέξα ηνπ Ζψζηα Ραηδεθσζηή είηε απφ ηηο 

νπνηεζδήπνηε ηειενπηηθέο ή ζπλαθείο κε απηέο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

πξνζδνθίεο, εθπνξεπφκελσλ ησλ αγνξψλ απφ ζπκβνπιέο ηεο αδειθήο ηεο, 

Βηξήλεο Ζξαζνπνχιε ηελ νπνία (φπσο θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2), 

ζεσξνχζαλ σο εθ παηδείαο θαη εκπεηξίαο ηθαλή λα ηνπο θαζνδεγήζεη 

ζρεηηθψο. Δ ζέζε ηεο πεξί επελδπηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ σο αηηηνινγίαο 
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γηα αγνξά ησλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, θαζφινπ δε ζπλάδεη κε αλαθνξέο 

καξηχξσλ θαηεγνξίαο φπσο ηνπ Γηάλλνπ Ώζεαηλίηε (Θ.Ζ.52), Μνιάθε 

Ξαξξή (Θ.Ζ.59) θαη ηεο Ιαηάζαο Ώγαζνθιένπο (Θ.Ζ.64), πεξί αγνξάο ησλ 

κεηνρψλ σο κέζνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη ζεηηθψο ζηε 

ζηαδηνδξνκία ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, σο δεκνζηνγξάθνπ θαη ζηελ επηζπκία 

ηεο λα ειέγμεη νηθνλνκηθά ην ΞΕΓΘΏ, νη νπνίεο δελ ακθηζβεηήζεθαλ θαηά 

ηελ αληεμέηαζε ηνπο. Λχηε θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηνπνζεηήζεηο φπσο απηέο 

πνπ εμέθξαδε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πξνο 

ηνλ Ιηθφιαν Ξηέθν (Θ.Ζ.47), ζηηο 29.9.09, σο ην Οεθκήξην 314, ζε ζρέζε 

κε ηε Ξπκθσλία Ξπλεξγαζίαο – Οεθκήξην 203(α), θαιψληαο ηνλ ζε 

ζπλεξγαζία «… γηα ηελ ππόζεζε ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ «Ξίγκα»» θαη ιέγνληαο 

ηνπ φηη κηα νκάδα κεηφρσλ πνπ έλησζε έληνλα δπζαξεζηεκέλε κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηαζκνχ, επηζπκνχζε «… λα θάλεη θίλεζε αιιαγήο» πηζηεχνληαο 

φηη ππήξρε «… κεγάιε εθκεηάιιεπζε ησλ κεηόρσλ από ηελ πθηζηάκελε Αηνίθεζε ηνπ 

ζηαζκνύ, απ΄νιεο ηηο απόςεηο …», ζεκεηψλνληαο φηη «… ην θιεηδί ζηελ επίηεπμε απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο – ζηόρνπ, είλαη λα απνθηεζεί ή λα ππάξμεη ζπλεξγαζία γηα πιεηνςεθία 

ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ» θαη ζπκπιεξψλνληαο κάιηζηα ην κήλπκα κε ηε 

θξάζε «Λ Θεόο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ…..–» ή αθφκε (ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο – Οεθκήξην 203(α)), πξνο ηνλ Γηψξγν Φσθά 

(Θ.Ζ.34), ζηηο 22.11.09, σο ην Οεθκήξην 203(α), ζε ζρέζε κε ηηο 

εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα γίλνληαλ ζην ΞΕΓΘΏ κεηά ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ κεηνρηθνχ ειέγρνπ. Λχηε θαη ηαπηίδνληαη νη ζέζεηο ηεο 

απηέο κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πεξηέγξαςε φηη είρε – γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

επηζηνιή, εκεξνκελίαο 5.11.08, πξνο ηελ Ώξρή Ναδηνηειεφξαζεο Ζχπξνπ, 

σο ην Οεθκήξην 315 (κε ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο αζρνινχκαζηε θαη θαηά 

ηε δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ καο πην θάησ) - φηαλ ν Άληεο Ραηδεθσζηήο 

ηεο δήηεζε λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ηεο. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, κπξνο ζε 

ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, εμέθξαδε απνξία σο πξνο ην γηαηί ζα έπξεπε λα 

πσινχζε ηηο κεηνρέο ηεο αιιά θαη γηαηί νη πηζαλφηεηεο επαλφδνπ ηεο ζην 

ΞΕΓΘΏ ζα έπξεπε λα εμαξηνχληαη απφ απηφ, κηα απαίηεζε ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή ηελ νπνία έβιεπε σο αληηδξαζηηθή, θαηαπηεζηηθή θαη 
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αληαγσληζηηθή πξνο ην πξφζσπν ηεο. Ώξληφηαλ λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ή 

λα ζπδεηήζεη θαλ ηέηνην δήηεκα, ράλνληαο ελδερνκέλσο ηελ επθαηξία λα 

απνθνκίζεη θαη θέξδε γηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη πνιχ 

πεξηζζφηεξν θαηξφ γηα λα εμαζθαιίζεη. Λ Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), 

πψιεζε γηα παξάδεηγκα ηηο ελαπνκείλαζεο κεηνρέο ηνπ πξνο ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαηά 16 Ξελη αθξηβφηεξα απφ φ,ηη είρε πσιήζεη πξνο ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3. Αελ ην έπξαμε δηφηη, αθξηβψο, ε αγνξά ησλ κεηνρψλ 

ηίπνηε δελ είρε λα θάλεη κε επελδπηηθέο ζηνρεχζεηο, παξά κφλν ζθνπνχζε 

ζηνλ έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη ζηε δεκηνπξγία αληίβαξνπ, ζε πξψην ζηάδην, 

θαηά ηηο φπνηεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζα είρε κε ηνπο εξγνδφηεο ηεο 

αλαθνξηθψο κε ηα δεκνζηνγξαθηθά ηεο θαζήθνληα θαη ηε δηαρξνληθή ηεο 

επηζπκία γηα ηειενπηηθέο παξνπζίεο. Ξηε βάζε απηψλ ησλ ζπιινγηζκψλ θαη 

γεγνλφησλ, ν ηζρπξηζκφο πνπ πξφβαιε ζηελ πξψηε θαηάζεζε πνπ έδσζε 

πξνο ηελ Ώζηπλνκία ηα μεκεξψκαηα ηεο 12.1.10, σο ην Οεθκήξην 195, 

αλαθνξηθά κε ζπλάληεζε ηεο ηδίαο θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, κε ηνλ 

Ζψζηα Ραηδεθσζηή, ηνλ Ενχιην 2009, ζην Κελνδνρείν Hilton Park, κε 

ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη ν ηειεπηαίνο φηη «… έλαο επελδπηήο ελδηαθέξεηαη λα 

αγνξάζεη κέξνο ησλ κεηνρώλ θαη καο ξώηεζε αλ ζέιακε λα πσιήζνπκε ηεο κεηνρέο 

καο…» - θαη φηη απηνί ήζαλ ζεηηθνί ζην λα πσιήζνπλ, ιέγνληαο ζηνλ Ζψζηα 

Ραηδεθσζηή λα έθεξλε ηνλ επελδπηή απηφλ γηα λα ηνλ γλσξίζνπλ («…εκείο 

είκαζηε ζεηηθνί ζην λα πσιήζνπκε ηηο κεηνρέο καο θαη είπακε ζηνλ Ρ‘ Ζσζηή λα θέξεη ηνλ 

επελδπηή γηα λα ηνλ γλσξίζνπκε θαη λα δνύκε ηη ζα θάλνπκε») - ζπληζηά θαη ηνχηνο 

κηα ηζρπξή αληίθαζε κε ην ζχλνιν ηεο καξηπξίαο ηεο αιιά θαη δείγκα ηεο 

γεληθφηεξεο ηεο άξλεζεο φρη κφλν λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο αιιά θαη λα 

δερζεί λα δηαπξαγκαηεπηεί θαλ ηέηνην ζέκα. Ώπηή ε αιιειναλαίξεζε δίλεη 

θαη ην ζηίγκα φρη κφλν ησλ ςεπδψλ ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, αιιά θαη ησλ 

πξνζέζεσλ ηεο λα παξαπιαλήζεη ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο απφ ην ίδην βξάδπ 

ηεο δνινθνλίαο θαη λα απνζηξέςεη ηηο έξεπλεο απφ ην πξφζσπν ηεο. 

Ππάξρνπλ φκσο θαη άιια. Εζρπξίζηεθε φηη νπδέπνηε έδξαζε θξπθίσο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα αγνξάζεη ηηο κεηνρέο αλ θαη άιια εμάγνληαη απφ ηηο 

αλαθνξέο ηεο θαηά ηε καξηπξία φηη επηζπκία ηεο ήηαλ ε αγνξά ησλ 
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κεηνρψλ λα γηλφηαλ απφ ηελ εηαηξεία Οακαζηάλα γηα λα κε θαίλεηαη ε ίδηα 

σο εκπιεθφκελε ζηηο αγνξέο. Ώληεμεηαδφκελε επί επηζηνιήο πνπ έγξαςε, 

σο ην Οεθκήξην 430, παξαδέρζεθε φηη ε αγνξά κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ έγηλε 

ζηα θξπθά δηφηη δελ ήζειε λα «… δηαξξεύζεη ζην ζηαζκό γηα επλόεηνπο ιόγνπο», 

αλεμαξηήησο ηνπ φηη, φπσο καο είπε, ζπδεηνχζε ην ζέκα θαη κε ηνλ Ώλδξέα 

Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66), αλάκεζα ζε άιινπο, ζηνλ νπνίν φκσο ηίπνηε 

ζρεηηθφ δελ ηέζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε. Ώπφ ην πεξηερφκελν ηεο 

επηζηνιήο – Οεθκήξην 430 (πνπ εληνπίζηεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηεο 

ππνινγηζηή ζηα πιαίζηα λφκηκεο εθηέιεζεο ηνπ εληάικαηνο έξεπλαο – 

Οεθκήξην 193), πξνθχπηεη φηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο κεηά πνπ 

πιεξνθνξήζεθε γηα ηηο αγνξέο ησλ κεηνρψλ απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 

(θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2), απφ ηνλ Γεψξγην Ζαιιή (Θ.Ζ.75), είρε καδί 

ηεο ζπλάληεζε ή ζπλνκηιία, ζηελ νπνία ηεο εμέθξαζε ηελ απαξέζθεηα ηνπ 

γηα ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα. Ξηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 430, ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, παξαδέρεηαη φηη πξνέβε ζηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ δηφηη 

έλησζε αλαζθάιεηα θαη δελ ήζειε λα αλεζπρεί γηα ην κέιινλ ηεο θαη γηα ηε 

δνπιεηά ηεο εμνχ θαη αλαδεηνχζε «… πξνζεγγίδνληαο ηα ζαξάληα λα κπνξώ λα 

εξγάδνκαη ιίγν πην ζίγνπξα πην αζθαιή… Αηθαηνύκαη, ινηπόλ, λα παιέςσ γηα ηελ αζθάιεηα 

κνπ δελ είλαη;». Ζαζαξή ινηπφλ θαη εδψ ε αλαθνινπζία. Θαο είπε φηη απηά 

πνπ αλέθεξε ν Μάκπνο Μαπαγεσξγίνπ (Θ.Ζ.39), ζε ζρέζε κε 

πξνεηδνπνίεζε πνπ ηεο έδσζε φηη ζα έπξεπε λα είρε ελεκεξψζεη ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαη ηνλ παηέξα ηνπ αλαθνξηθψο κε ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ, 

ήηαλ ςέκαηα, σζηφζν ηνχην δελ ηνπ ππνβιήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε έηζη 

ψζηε λα αδξάμεη ηελ επθαηξία γηα λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθψο. Βμ αθνξκήο 

ηεο αλαθνξάο ζηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 430, δελ κπνξνχκε λα κε 

ζεκεηψζνπκε ηελ νκνινγνπκέλσο επκεηάβνιε ζπκπεξηθνξά ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, θαηά ηελ αληεμέηαζε φηαλ ηεο ππνδείρζεθε ην ζρεηηθφ 

ηεθκήξην γηα λα ηνπνζεηεζεί. Ήηαλ πνιχ επηθπιαθηηθή θαη κε ηελ 

θαρππνςία πνπ ηελ δηαθαηείρε γεληθφηεξα, άξρηζε λα πξνβαίλεη ζε 

αλαθνξέο πεξί θφβσλ αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηελ Ώζηπλνκία 

θαη άιια ζπλαθή, ηε ζηηγκή πνπ ε θαηάζεζε ηεο επηζηνιήο σο ηεθκεξίνπ 
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έγηλε ρσξίο ηελ έλζηαζε ησλ δηθεγφξσλ ηεο, γηα λα δερζεί ζηα πνιιά φηη 

θαλέλα ςέκα δελ πεξηέρεηαη εθεί. Γηα λα πξνσζήζεη πξνθαλψο ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ε ίδηα δελ πξνέβαηλε ζε ελεξγά δηαβήκαηα αγνξάο κεηνρψλ 

(ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζε θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2), ηζρπξίζηεθε φηη ε 

αγνξά ησλ 733.000 κεηνρψλ απφ ηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75), πξνήιζε 

απφ ελέξγεηεο θαη πξνηάζεηο ηνπ ηδίνπ θαη φρη δηθέο ηεο θαη φηη κεηά απφ 

ζπδήηεζε κε ηα αδέιθηα ηεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ Βηξήλε Ζξαζνπνχιε, 

απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αγνξά έρνληαο πξψηα κεξηκλήζεη γηα 

ζπλάληεζε ηεο αδειθήο ηνπο κε ηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75), πεξί ησλ 

ζρεηηθψλ. Οε ζέζε απηή ηελ αθνχζακε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, κε ηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75), λα κελ αλαθέξεηαη ζε 

ηέηνηα ζπλάληεζε θαη νπδέπνηε λα αληεμεηάδεηαη ζρεηηθψο. ηαλ ηεο 

ππνβιήζεθε, φηη νη αλαθνξέο ηεο ήηαλ ςεπδείο, ηζρπξίζηεθε φηη είρε πεη 

ςέκαηα ν Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75) θαη φηη κάιηζηα ηνπο ν ηειεπηαίνο ηνπο 

πίεδε γηα λα αγνξάζνπλ θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε 

ζην ΞΕΓΘΏ θαη ηνχην ζε αληίζεζε κε φζα αλέθεξε ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ν 

νπνίνο καο είπε φηη δε γλψξηδε αλ ν Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), θαηείρε θαη 

άιιεο κεηνρέο θαη πνπ ινγηθφ ζα ήηαλ, αλ ην γλψξηδε, λα ην έιεγε ζηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3 ή ην αληίζηξνθν. Ώλ έιεγαλ ηελ αιήζεηα. ηαλ 

ξσηήζεθε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, γηαηί ν Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), ήζειε λα 

πσιήζεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ ζηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, 

εθφζνλ ν Άληεο Ραηδεθσζηήο είρε ζπκθσλήζεη λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ζε 

ςειφηεξε ηηκή απφ εθείλε πνπ πψιεζε ζηνπο ελ ιφγσ Ζαηεγνξνχκελνπο, ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ηζρπξίζηεθε φηη επηζπκία ηνπ Γηψξγνπ Ζαιιή (Θ.Ζ.75), 

ήηαλ λα κελ πεξηέιζνπλ νη κεηνρέο ζηελ νηθνγέλεηα Ζψζηα Ραηδεθσζηή, 

κηα ζέζε φκσο πνπ εθηφο ηνπ φηη δε ζπλνδεχηεθε απφ θάπνηα αηηηνινγία, 

έζησ δεπηεξνγελή, νπδέπνηε ππνβιήζεθε ζηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75), 

θαηά ηελ αληεμέηαζε έηζη ψζηε δηθαίσο λα κπνξέζεη λα εθθξάζεη ηε ζέζε 

ηνπ. Μαξφκνηεο ζέζεηο αλέπηπμε θαη ζε ζρέζε κε ηα φζα νδήγεζαλ ζηελ 

αγνξά ησλ κεηνρψλ απφ ηνλ Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59), αθνινπζψληαο ηελ 

ίδηα ηαθηηθή πεξί πξνζέγγηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 
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2 θαη 3, γηα λα πσιήζεη επεηδή, θαηά ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ν κάξηπο ήξζε 

ζε ξήμε κε ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, κηα ζέζε φκσο πνπ νχηε θαη απηή ηνπ 

ππνβιήζεθε γηα λα κπνξέζεη λα πεη ηα δηθά ηνπ φπσο θαη γηα ην φηη γλψξηδε 

γηα ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ απφ ηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75), θάηη πνπ 

επίζεο δελ ππνβιήζεθε ζηνλ Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59). Μαξνκνίσο, δελ 

ππνβιήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ Ιηίλνπ Θελειάνπ (Θ.Ζ.46) θαη ηεο 

Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ε ζέζε ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, φηη απηνί είλαη 

πνπ ηελ πξνέηξεςαλ λα απνζηείιεη ηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 315, πξνο ηελ 

Ώξρή Ναδηνηειεφξαζεο Ζχπξνπ ζηηο 5.11.08, ζε ζρέζε κε ηελ απφιπζε ηεο 

απφ ην ΞΕΓΘΏ ζηηο 6.10.08, σο ην Οεθκήξην 311, ζηελ νπνία δηαηππψλνληαη 

ζέζεηο θαη απφςεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ελαληίνλ αηφκσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζην ΞΕΓΘΏ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Άληε Ραηδεθσζηή. Ξην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο απηήο, θάλνπκε 

αλαθνξά ζηα επξήκαηα καο. Ξε απηφ ην ζηάδην πεξηνξηδφκαζηε ζηελ 

αλαθνξά ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, θαηά ηε καξηπξία ηεο φηη ζπλέηαμε ηελ 

επηζηνιή – Οεθκήξην 315, ελψ βξηζθφηαλ θάησ απφ ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε κεηά ηελ απφιπζε ηεο θαη φηη φηαλ ξσηήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε 

αλ ε θφξηηζε απηή δηήξθεζε γηα έλα πεξίπνπ κήλα (κηα θαη γξάθεθε ζηηο 

5.11.08, ελψ ε απφιπζε ηεο ζπλέβε ζηηο 6.10.08), απάληεζε φηη κπνξεί 

θαη λα ηελ είρε ζπληάμεη λσξίηεξα αιιά λα δηφξζσζε ηελ εκεξνκελία ζε 

επφκελν ζηάδην φηαλ ηελ είρε μαλαδεί. Ξίγνπξα δελ εληππσζηαζηήθακε απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έδσζε ηελ απάληεζε ηεο, δηαθξίλνληαο ζηνηρεία 

πνπ ζαθψο παξέπεκπαλ ζε απφθξπςε ηεο αιήζεηαο. Σζηφζν – θαη νξζψο 

ππνδείρζεθε απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή θαηά ηελ αγφξεπζε – αθφκε θαη 

αλ ε ελ ιφγσ επηζηνιή δηνξζψζεθε ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ηνχην 

ην γεγνλφο, θαηά ηε ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ, δελ κπνξεί παξά λα 

ζεκαίλεη φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, εμαθνινπζνχζε λα πηνζεηεί ην 

πεξηερφκελν ηεο θαη γη΄ απηφ είλαη πνπ ηελ απέζηεηιε. Έιιεηςε ζπλέπεηαο 

ζηελ πξνψζεζε ησλ εθδνρψλ ηεο παξαηεξήζεθε θαη ζε ζρέζε κε ηα πεξί 

ηεο αλαθνξάο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), φηη ζηηο 12.1.10, ιίγν κεηά 

ηηο 04:00, ηεο είρε ηειεθσλήζεη ε κάξηπο. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, αξλήζεθε 
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φηη έγηλε πνηέ ηέηνην ηειεθψλεκα κε ην πεξηερφκελν πνπ αλέθεξε ε Νέα 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) θαη ηζρπξίζηεθε φηη είρε ηειεθσλήζεη ζηελ ηειεπηαία 

πνιχ αξγφηεξα κε αθνξκή (θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελνπ ηειεθσλήκαηνο 

πνπ αληάιιαμαλ κεηαμχ ηνπο), γηα λα ηελ ελεκεξψζεη πεξί ηεο δνινθνλίαο. 

Δ ζπκπεξηθνξά ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, φηαλ καο εμεγνχζε ηα ζρεηηθά επί 

ηνπ ζεκείνπ απηνχ, έδεηρλε θαζαξά φηη πξνζπαζνχζε λα παξαπιαλήζεη. 

Μέξαλ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα κε ζεκεησζεί θαη ην φηη νη αλαθνξέο ηεο Νέαο 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), πεξί ηνπ ηειεθσλήκαηνο, δελ ακθηζβεηήζεθαλ θαηά 

ηελ αληεμέηαζε ηεο, έηζη ψζηε λα ηεο δηλφηαλ θαη ε επθαηξία λα 

ηνπνζεηεζεί αλαιφγσο θαη λα εμεγήζεη. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή γξαπηή ηεο θαηάζεζε – Οεθκήξην 197, αλέθεξε ζε ζρέζε 

κε ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν ζηηο αξρέο Ενπιίνπ 

2009, φηη αληηθείκελν ηεο ήηαλ ε κεγάιεο αμίαο κεηνρέο ηεο ηδίαο θαη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζην ΞΕΓΘΏ, δίρσο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζε ζρέζε κε κεηνρέο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), σο 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλάληεζεο. Ον ίδην έπξαμε θαη θαηά ηε γξαπηή ηεο 

θαηάζεζε – Οεθκήξην 194. Μαξά ηαχηα, θαηά ηελ αληεμέηαζε, καο είπε 

(κέζα απφ έλα ζπκθπξκφ ηζρπξηζκψλ πνπ ζαθψο παξέπεκπε ζηελ 

αλαιήζεηα), φηη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ Ώληψλε 

Φαληέξν δελ ήηαλ γηα λα ζπδεηήζεη πψιεζε ησλ δηθψλ ηεο κεηνρψλ θαη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, αιιά εθείλσλ ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) ή ηέινο 

πάλησλ, φηη ηνλ είρε πιεξνθνξήζεη αξγφηεξα θαηά ηε ζπλάληεζε φηη 

κηινχζε γηα ηηο κεηνρέο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), γηα λα θαηαιήμεη 

φκσο φηη «… απηό πνπ είπα ζην Φαληέξν, απηό είλαη θαη ζηελ θαηάζεζε κνπ. Ώλ είπα 

ςέκαηα είπα ηνπ Φαληέξνπ, ζηελ Ώζηπλνκία ότ». Νσηήζεθε γηα πνηφλ ιφγν δελ 

αλέθεξε ζηηο γξαπηέο ηεο θαηαζέζεηο ηα πεξί κεηνρψλ ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), σο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπδήηεζεο θαηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ 

Ώληψλε Φαληέξν. Ώπάληεζε φηη ν ιφγνο ζρεηηδφηαλ κε απηά πνπ είρε 

αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο ζε ζρέζε κε ηα πεξί ηνπ αλαγθαίνπ ηήξεζεο 

κπζηηθφηεηαο ζε νηηδήπνηε αθνξνχζε ζηε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), δηφηη 

έηζη ήηαλ ε επηζπκία ηεο. Μξνθχπηεη επνκέλσο φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, είπε 
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ςέκαηα ζηελ Ώζηπλνκία θαη ζηηο θαηαζέζεηο ηεο – Οεθκήξηα 194 θαη 197, 

φηη ε ζπλάληεζε κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν αθνξνχζε κφλν ζηηο κεηνρέο ηεο 

ηδίαο θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη φρη ζε εθείλεο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53). Βίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ηζρπξίζηεθε φηη ε 

Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), γλψξηδε πάξα πνιχ θαιά φηη ζα επηζθεπηφηαλ 

ηνλ Ώληψλε Φαληέξν γηα ην παθέην ησλ κεηνρψλ ηεο θαη κάιηζηα είρε 

δεηήζεη απφ ηνλ θίιν ηεο Άθε Ώβξαακίδε λα ηνπ ηειεθσλήζεη (θάηη πνπ 

έπξαμε ζηελ παξνπζία ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3), ζε ζρέζε κε ην δήηεκα. 

Λχηε ε ζέζε απηή ηέζεθε πνηέ ζηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), γηα λα 

κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί. Βθηφο ηνχηνπ δηεξσηάηαη θαλείο θαη γηα ηε ινγηθή 

αλαθνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), πξνο ηνλ Ώληψλε 

Φαληέξν (αλ ηειηθψο ε Ζαηεγνξνχκελε 3, πξάγκαηη ηνπ αλέθεξε θάηη 

ηέηνην), ηε ζηηγκή πνπ δηαηξάλσλε ηελ αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ερεκχζεηαο 

θαη κπζηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ηελ νπνία 

ηεξνχζε ζε ηέηνην κεγάιν βαζκφ ψζηε λα κελ αλαθέξεη θαλ ην δήηεκα 

απηφ ζηηο γξαπηέο ηεο θαηαζέζεηο – Οεθκήξηα 194 θαη 197, αιιά θαη γηα ην 

πψο ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ζα κπνξνχζε πνηέ λα είρε ζπλαηλέζεη ζε 

κηα ηέηνηα εκπινθή ηνπ νλφκαηνο ηεο πξνο ηνλ Ώληψλε Φαληέξν, ηε ζηηγκή 

πνπ ηφζν πνιχ θνπηφηαλ, φπσο καο ηα παξνπζίαζε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, λα 

κε ζπλδπαζηεί ην φλνκα ηεο κε νηηδήπνηε είρε λα θάλεη κε αγνξαπσιεζίεο 

κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπγθξνπφηαλ κε ηνλ Ζψζηα 

Ραηδεθσζηή. Ώπηφ, σο παξαηήξεζε αθνξνχζα ζηε ζπλέπεηα ηεο εθδνρήο 

ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3. Θαο είπε φηη θαηά ηε ζπδήηεζε κε ηνλ Ώληψλε 

Φαληέξν γηα ηηο κεηνρέο, παξψλ ήηαλ θαη ν Ώλδξέαο Ώδάο (Θ.Ζ.6), ν νπνίνο 

φκσο ζηε δηθή ηνπ καξηπξία αλέθεξε φηη δελ ήηαλ παξψλ θαη φηη πεξίκελε 

έμσ απφ ην γξαθείν φπνπ έιαβε ρψξαλ ε ζπλάληεζε. Λ Ώλδξέαο Ώδάο 

(Θ.Ζ.6), δελ ακθηζβεηήζεθε πάλσ ζε απηή ηελ πηπρή θαηά ηελ 

αληεμέηαζε. Βθεί ινηπφλ πνπ ν ηειεπηαίνο δηαηεηλφηαλ φηη ηίπνηε απνιχησο 

ην ζπγθεθξηκέλν δε γλψξηδε πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ 

Ώληψλε Φαληέξν, εθηφο απφ ην φηη είρε λα θάλεη κε κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, ζηε δηθή ηνπ καξηπξία καο είπε φηη είλαη ν Ώλδξέαο 
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Ώδάο (Θ.Ζ.6), πνπ ηνλ πιεξνθφξεζε φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3 «…είλαη γηα ηηο 

κεηνρέο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ πνπ πήγε ζηνλ Φαληέξν», δίρσο πνηέ ν Ώλδξέαο Ώδάο 

(Θ.Ζ.6), λα καο πεη φηη έκαζε πεξί ηνπ αθξηβνχο αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπλάληεζεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη πξηλ αζθαιψο ηελ ππνηηζέκελε 

πιεξνθφξεζε πνπ έδσζε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο αθνχ, ππνηίζεηαη, δε ξσηνχζε γηα ηα ζέκαηα απηά.  Λχηε θαη 

αληεμεηάζηεθε επί ηνχηνπ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, επέκελε θαηά ηε καξηπξία 

ηνπ φηη, πξάγκαηη, ε ζπλάληεζε ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, κε ηνλ Ώληψλε 

Φαληέξν αθνξνχζε ζηηο κεηνρέο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53) θαη γηα 

ηνχην δελ παξεπξέζεθε δηφηη ε ζπλάληεζε δελ αθνξνχζε ζηηο δηθέο ηνπο 

κεηνρέο θαη επνκέλσο ε Ζαηεγνξνχκελε 3, δελ ππήξρε ιφγνο λα ηνλ 

πιεξνθνξήζεη γηα ηελ πξφζεζε ηεο λα επηζθεπηφηαλ ηνλ Ώληψλε Φαληέξν, 

αλ θαη παξεπξηζθφηαλ δηαρξνληθψο ζηηο δηάθνξεο ζπλαληήζεηο κε ηξίηνπο 

θαη ησλ νπνίσλ αληηθείκελν δελ ήζαλ πάληνηε νη δηθέο ηνπο κεηνρέο. Ώπηφ 

έγηλε γηα παξάδεηγκα ζηε ζπλάληεζε κε ηνπο Γηάλλν Ώζεαηλίηε (Θ.Ζ.52) 

θαη Ιηθφιαν Ξηέθν (Θ.Ζ.47), φπνπ παξεπξέζεθε δηφηη ηνπ ην είραλ δεηήζεη 

ε Ζαηεγνξνχκελε 3 θαη ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53). Ξηελ πεξίπησζε κε 

ηνλ Ώληψλε Φαληέξν φκσο, ν ιφγνο πνπ δελ παξεπξέζεθε δελ ήηαλ δηφηη 

έηζη ηνπ δήηεζε ε Ζαηεγνξνχκελε 3 ή ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), αιιά 

επεηδή ε ζπλάληεζε δελ αθνξνχζε ηάρα ζηηο κεηνρέο ηνπο. Ώζπλέπεηα 

παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ην πνηφο ήηαλ εθείλνο πνπ πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία γηα λα δηεπζεηήζεη ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Ώληψλε Φαληέξν, κε 

ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, λα ηζρπξίδεηαη φηη ηελ πξσηνβνπιία ηελ έιαβε απφ 

κφλνο ηνπ ν Ώλδξέαο Ώδάο (Θ.Ζ.6), ρσξίο πνηέ ε ίδηα λα δεηήζεη ην 

ξαληεβνχ, κε ηνλ ηειεπηαίν λα ιέεη αθξηβψο ην αληίζεην, φηη δειαδή, ηε 

ζπλάληεζε ηελ είρε δεηήζεη ε ίδηα. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, πξνζπάζεζε λα 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ιέγνληαο φηη ηφζνλ ηππηθή 

ήηαλ ε ζρέζε ηεο καδί ηνπ πνπ δελ κπνξνχζε λα ηνλ μερσξίζεη απφ ηνπο 

δχν άιινπο αδειθνχο ηνπ θαη φηη αλ ηχγραλε λα ζπλαληηφηαλ κε θάπνηνλ 

απφ απηνχο ηπραίσο δε ζα ήμεξε πνηνο απφ ηνπο ηξεηο ήηαλ. Μαξά ηαχηα, 

καο είπε αξγφηεξα φηη έβιεπε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, φηαλ πήγαηλε λα 
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παξαδψζεη θξέαηα ζην Οακαζηάλα, επξηζθφκελε πξνθαλψο ζε ζέζε λα ηνλ 

αλαγλσξίζεη θαη ζηελ απνπζία ησλ δχν άιισλ αδειθψλ. Άξα, εξσηά 

θαλείο, πξνο ηη απηή ε ππεξβνιή ζηελ ηνπνζέηεζε κηα θαη νπδέπνηε ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ηζρπξίζηεθε φηη ζπλδχαδε ην δήηεκα ησλ θξεάησλ κε 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη φρη ην αληίζηξνθν. Ππάξρεη φκσο αθφκε κηα 

πηπρή ηεο καξηπξίαο θαη εθδνρήο πνπ πξνψζεζε ζην Αηθαζηήξην πνπ 

ρξεηάδεηαη λα ηχρεη θάπνηαο αλάιπζεο. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, είρε ηελ 

επθαηξία, κέζα απφ ηε καξηπξία ηεο, λα δψζεη θάπνηνπο ιφγνπο πνπ θαηά 

ηε γλψκε ηεο, νιφθιεξνο ν αζηπλνκηθφο θαη εηζαγγειηθφο κεραληζκφο ηεο 

ρψξαο ήζειε ζψλεη θαη θαιά θαη πάζε ζπζία λα ηεο θνξηψζεη ηε 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Δ ζέζε επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο 

απφ ην δηθεγφξν ηεο, έρνληαο ππνβιεζεί κάιηζηα θαη ζηνπο αλαθξηηέο ηεο 

ππφζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Ιεφθπην Ξηάειν (Θ.Ζ.32), ρψξηα 

απφ ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβαιιφηαλ ζηα πιαίζηα 

επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλέπηπζζε. Βπεηδή ζεσξνχκε ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

αλαθνξά ηνπ θ. Ζππξηαλνχ πξνο ηνλ Ιεφθπην Ξηάειν (Θ.Ζ.32), ηελ 

παξαζέηνπκε απηνχζηα: 

 

  «E. Έλαο ήηαλ ν ζηόρνο ζαο, ε Έιελα Ξθνξδέιε, έλαο θαη κνλαδηθόο. Οα πάληα-- 

A. Αειαδή ηη ελλνείηε θύξηε ζπλήγνξε;  

E. Ώπηό πνπ ζνπ είπα.   

A. Οη ελλνείηε ν ζηόρνο καο ε Έιελα Ξθνξδέιε; Οη ελλνείηε;  

E. Λ ζηόρνο ζαο ήηαλ λα θέξεηε ηε Έιελα Ξθνξδέιε -- 

A. Μνύ λα ηελ θέξνπκε;   

E. Βλώπηνλ ηεο Αηθαηνζύλεο, αλεμάξηεηα εάλ γλσξίδεηε θαη πνηνο έπαημε ηνλ Άληε 

θαη πνηνο παξαθνινπζνύζε ηνλ Άληε θαη πνηνο είρε ην θνληόθαλλν θαη πνύ 

επήγε ην θνληόθαλλν.  Ώπηά γηα εζάο θαη όηαλ ιέσ γηα εζάο, όρη γηα εζέλα 

κόλν, γηα νιόθιεξε ηελ νκάδα, ήηαλ κηα ιεπηνκέξεηα πνπ δελ ζαο αθνξνύζε, 

δηόηη ν ζηόρνο ήηαλ έλαο θαη κόλν, λα ελνρνπνηήζεηε ηελ Έιελα Ξθνξδέιε.  

A. Ώπηά ηα νπνία ιέηε θύξηε ζπλήγνξε, δελ έρνπλ ίρλνο αιήζεηαο. Ίρλνο αιήζεηαο 

δελ έρνπλ θαη εκείο πξνρσξήζακε κε ηνπο Ζαηεγνξνύκελνπο ζύκθσλα κε 

θαηαζέζεηο γξαπηέο, ζύκθσλα κε καξηπξίεο γξαπηέο, δελ έρνπκε θαλέλα 

πξνεγνύκελν κε ηελ θπξία Ξθνξδέιε θαη δελ έρνπκε ηίπνηε ελαληίνλ ηεο, 

ηίπνηε απνιύησο.»  

 

Θφλε εμήγεζε πνπ έδσζε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, γηα ηνλ απνδηδφκελν 

θαηαηξεγκφ, ήηαλ φηη ε Ώζηπλνκία θαη νη αλαθξηηέο ηελ θαηαδίσμαλ κε 

ζθνπφ «λα θιείζνπλ ηελ ππόζεζε». Θα πεξηκέλακε λα αθνχγακε πνιχ 
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πεξηζζφηεξα απφ ηε κάξηπξα πάλσ ζε απηφ. Ώο κε ζεσξεζεί φηη κε φζα 

ζεκεηψλνπκε ηψξα, κεηαζέηνπκε νπνηνδήπνηε βάξνο ζηνπο ψκνπο ηεο γηα 

απφδεημε απφ ηελ ίδηα ηεο αζσφηεηαο ηεο θαη φρη ηεο ελνρήο ηεο απφ ηελ 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή. Μνζψο δελ είλαη απηφ πνπ ιέκε. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη δε λνκίδνπκε φηη 

ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν επί ησλ ζηνηρεησδψλ. Βθείλν πνπ 

ιέκε, κε πξνζέγγηζε παξφκνηα εθείλεο ζηελ Εσάλλνπ θαη Άιινπ λ 

Αεκνθξαηίαο (2001) 2 ΏΏΑ 195, 224-225, θαη΄ αλαινγίαλ 

πξνζαξκνζκέλεο κε ην ηη εδψ ελδηαθέξεη, είλαη φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

απέηπρε λα δψζεη πεηζηηθέο εμεγήζεηο πξνο ελίζρπζε ησλ ζνβαξψλ απηψλ 

ηζρπξηζκψλ θαη εθδνρψλ ηεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη δηθεγφξνη ηεο είραλ 

ζηε δηάζεζε ηνπο φιν ην καξηπξηθφ πιηθφ. Δ θαηαθιείδα ηνπ πξάγκαηνο, 

ζχγθεηηαη ζην φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, δελ έπεηζε νχηε θαη γη΄ απηφ.    

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, Έιιεο 

Ζξαζνπνχιε - Ξθνξδέιιε (Θ.Π.25), σο αλαμηφπηζηε. 

 

 Λ Θηράιεο Θίλσο (Θ.Π.26), κνινλφηη ε καξηπξία ηνπ δε ζα κπνξνχζε 

λα έρεη θακηά ηδηαίηεξε ζεκαζία έηζη θαη αιιηψο ζην ζχλνιν ηεο 

πξνθχπηνπζαο εηθφλαο, επέιεμε λα δψζεη καξηπξία επίηεδεο εμππεξεηηθή 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, έζησ θαη ζε επνπζηψδεηο 

πηπρέο. πσο γηα παξάδεηγκα, πεξί ηεο έθηαζεο ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο 

πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είρε ε ηειεπηαία κε ηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53). Θαο 

αλέθεξε φηη ζε κηα πεξίπησζε, κεηά απφ παξάθιεζε ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 

3, κεηέβεθε ζην γξαθείν ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), γηα λα παξαιάβεη 

θάπνηα ιεθηά ηνπνζεηεκέλα ζε θιεηζηφ θάθειν πνπ αθνξνχζαλ ζε θάπνην 

ηάκα πνπ ζα αλαιάκβαλε λα κεηαθέξεη εθ κέξνπο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), ε Ζαηεγνξνχκελε 3, φηαλ ζα πήγαηλε γηα πξνζθχλεκα. Λ ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν πξνέβε ζηελ αλαθνξά - αζρέησο ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέθπςε 

κεηά απφ παξνηκηψδε θαζνδήγεζε ηνπ θ. Ζππξηαλνχ θαηά ηελ θπξίσο 

εμέηαζε («Β. … Οώξα ζε ζρέζε κε απηό ην ηαμίδη πνπ εθάκεηε ζηελ Άλδξν, Οήλν, 
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Θπηηιήλε, ζπκάζαη ηίπνηε λα είρε γίλεη ζε ζρέζε κε ηάκαηα ή νηηδήπνηε;») - θάζε άιιν 

παξά πεηζηηθφο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, φπσο είρακε ηελ επθαηξία 

λα δηαπηζηψζνπκε δσληαλά θαη κε ηξφπν πνπ ίζσο λα κελ απνηππψλεηαη 

ζην ζηεγλφ πξαθηηθφ. Αελ παξαβιέπνπκε (θαη ίζσο λα κελ είλαη ηπραίν, 

εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη πεξί αλαθνινπζίαο ή παξάιεηςεο), πνπ ε ζέζε ηνπ 

κάξηπξα πεξί ηνπ ζπδεηνχκελνπ νπδέπνηε ηέζεθε ζηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), έηζη ψζηε λα δπλεζεί, γηα φ,ηη ζα κπνξνχζε λα αμίδεη, λα 

ηνπνζεηεζεί ζρεηηθψο, αιιά νχηε θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, πξνέβε ζε 

θάπνηα ζρεηηθή αλαθνξά ζηε δηθή ηεο καξηπξία. Θαο είπε επίζεο ν κάξηπο 

φηη ν ιφγνο πνπ θιήζεθε λα δψζεη καξηπξία ελψπηνλ καο ήηαλ γηα λα πεη 

φ,ηη γλσξίδεη «…πεξί ην άηνκν ηεο θπξίαο Νέαο Ώλδξνλίθνπ…», γηα λα επεθηαζεί 

σζηφζν (δείρλνληαο κεγάιε εγξήγνξζε θαη ζρεδφλ πξνηξέρνληαο ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ θ. Ζππξηαλνχ πνπ ηνλ θάιεζε) θαη επί παξαηεξήζεσλ θαη 

δηαπηζηψζεσλ πνπ ζρεκάηηζε επηζθεπηφκελνο ην Facebook θαη δηαβάδνληαο 

εθεί θάπνηα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην πξφζσπν ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3 θαη (ην απνδηδφκελν ζε απηήλ έγθιεκα ή εκπινθή ηεο 

ζηε δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, θάηη πνπ ζίγνπξα δελ αθνξνχζε ζην 

πξφζσπν ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ηνπιάρηζηνλ φπσο ην εμέιαβε ν 

κάξηπο θαη πξνψζεζε ν θ. Ζππξηαλνχ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε ηνπ 

κάξηπξα.   

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Θηράιε Θίλνπ (M.Y.26), σο 

αλαμηφπηζηε.    

 

 Λ Λδπζζέαο Ζπαξηαθιίδεο (Θ.Π.30), κε ηνλ ηξφπν πνπ παξέζεζε ηελ 

εθδνρή ηνπ (κε παχζεηο, κεηδηάκαηα, θξαζηηθή επηζεηηθφηεηα θαη 

αθεγεκαηηθή πξνθαηαζθεπή πνπ παξέπεκπε ζε απαγγειία ζελαξίνπ παξά 

ζε εθθνξά νξζνινγηζηηθψλ δηαηππψζεσλ), θαηεδείθλπε παζηθαλψο ζε 

άηνκν πνπ ήζειε λα παξαπιαλήζεη ην Αηθαζηήξην θαη λα ζηξέςεη κε ηξφπν 

πξνζρεδηαζκέλν ηελ πξνζνρή πξνο ηνλ Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), γηα 

λα ηνπ απνδψζεη αιιφηξηα θίλεηξα θαη πξνθαηάιεςε ελαληίνλ ησλ 
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Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3. Βίπε φηη θαηέιεμε ζην λα δψζεη ηελ θαηάζεζε –

Έγγξαθν ΏΐΜ, δηφηη είρε δηαβάζεη ζε Βθεκεξίδα φηη ηνλ θαηεγνξνχζαλ γηα 

δηάξξεμε ζην γξαθείν ηνπ δηθεγφξνπ Θάξηνπ Γεσξγίνπ ηελ νπνία ηνπ 

αλέζεζαλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 2 θαη ε νηθνγέλεηα ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3 θαη 

φηη ήζειε λα παξνπζηαζηεί ζην Αηθαζηήξην γηα λα ζέζεη ηα πξάγκαηα ζηε 

ζσζηή ηνπο δηάζηαζε θαη λα μεθαζαξίζεη φηη δελ είλαη δηαξξήθηεο επί 

πιεξσκή. Ξηξέθνληαο ηα ππξά ηνπ ελαληίνλ ηνπ Ηνρία Μαληειή Ενξδάλνπο 

(Θ.Ζ.84), ν νπνίνο ηνλ πίεδε λα δειψζεη φηη είρε δηαπξάμεη ην αδίθεκα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, καο είπε φηη κηα κέξα ελψ βξηζθφηαλ ζην 

Βπαξρηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο γηα ππφζεζε πνπ ηνλ αθνξνχζε, 

αληηπξνζσπεπφκελνο απφ ηνλ δηθεγφξν Ώλδξέα Ζαξεθιά, δήηεζε απφ 

απηφλ λα ηνπ εμεχξεη δηθεγφξν γηα λα ηνπ αλαθέξεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή 

πεξί ηεο ελ ιφγσ δηάξξεμεο. Θαο εμήγεζε πψο, εληειψο ηπραίσο θαη ελψ 

βξηζθφηαλ ζην Αηθαζηήξην έρνληαο δηαιαιήζεη φηη δεηνχζε δηθεγφξν γηα λα 

κηιήζεη καδί ηνπ, αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ν δηθεγφξνο ΐαζίιεο Θπίζζαο 

(Θ.Π.19), ν νπνίνο πξνζπκνπνηήζεθε λα ηνλ βνεζήζεη ιακβάλνληαο ηνπ 

ηειηθψο ηελ θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΐΜ ζηηο 25.6.12. Λ ΐαζίιεο Θπίζζαο 

(Θ.Π.19), δελ ηνπ αλέθεξε φηη ζπλεξγαδφηαλ κε ην δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ 

Θάξηνπ Γεσξγίνπ, ηνλ παξαπνλνχκελν δειαδή γηα ηε δηάξξεμε. Δ εθδνρή 

ηνπ, φηη ελψ αληηπξνζσπεπφηαλ απφ ηνλ δηθεγφξν Ώλδξέα Ζαξεθιά δήηεζε 

απφ απηφλ λα ηνπ βξεη άιινλ δηθεγφξν γηα λα ρεηξηζηεί ην δήηεκα πνπ 

επηζπκνχζε θαη φρη απφ ηνλ ίδην ν νπνίνο ήδε ηνπ πξφζθεξε ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ, ζηεξείηαη ινγηθήο. Θεσξνχκε πνιχ χπνπηε ηελ αλαθνξά ηνπ πεξί 

ζπκπησκαηηθήο παξνπζίαο ηνπ ΐαζίιε Θπίζζα (Θ.Π.19) θαη ηεο ζεηηθήο ηνπ 

απφθξηζεο ζην αίηεκα ηνπ. Ώλεμαξηήησο ηνπ φηη φηαλ ν ΐαζίιεο Θπίζζαο 

(Θ.Π.19), έδσζε ηε καξηπξία ηνπ ελψπηνλ καο ηελ 7.11.12, κεηαγελέζηεξα 

δειαδή ηεο θαηάζεζεο – Έγγξαθν ΏΐΜ, ηίπνηε δε δήισζε πεξί ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ κε ηνλ κάξηπξα (νχηε θαη ξσηήζεθε ζρεηηθψο απφ ηνλ θ. 

Γεσξγίνπ πνπ ηνλ θάιεζε), έηζη ψζηε ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή λα κπνξέζεη λα 

ηνλ αληεμεηάζεη ηνλ ΐαζίιε Θπίζζα (Θ.Π.19) θαη ελδερνκέλσο λα 

δεκηνπξγήζεη ππφβαζξν αληεμέηαζεο θαη ηνπ Λδπζζέα Ζπαξηαθιίδε 



 

194 

(Θ.Π.30), ζε πεξίπησζε πνπ θαιείην λα δψζεη καξηπξία, φπσο θαη έδσζε. 

Βθηφο φισλ απηψλ, ν κάξηπο έδεημε παληειή έιιεηςε ξνπήο πξνο ηελ 

αιήζεηα θαη φηαλ αληεμεηάζηεθε επί ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέζεζαλ ην 

ζεκέιην γηα ηελ ηηκσξία ηνπ ζε επηαεηή θπιάθηζε απφ ην Ζαθνπξγηνδηθείν 

Ηεπθσζίαο, ζηελ ππφζεζε 860/12 – Οεθκήξην 796 (ζηελ νπνία 

αληηπξνζσπεχζεθε απφ ηνλ δηθεγφξν Ώλδξέα Ζαξεθιά). Ξχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε, δηαπξάηηνληαο ηε ιεζηεία ρξεζηκνπνίεζε καραίξη κήθνπο 20 

εθαηνζηψλ. Σζηφζν, ζηε γξαπηή θαηάζεζε πνπ έδσζε πξνο ηελ Ώζηπλνκία 

– Οεθκήξην 798, αξλήζεθε φηη θξαηνχζε καραίξη ιέγνληαο φηη θξαηνχζε 

έλα θνκκάηη πιαζηηθφ πνπ έκνηαδε κε καραίξη. ηαλ θιήζεθε απφ ηελ θ. 

Ζιεφπα λα εμεγήζεη ηελ αλαθνινπζία κε ηα παξαδεθηά γεγνλφηα πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ ηηκσξία ηνπ, απάληεζε κε ραξαθηεξηζηηθή πεξηθξφλεζε φηη 

δε ζπκφηαλ ηη είλαη πνπ είρε πεη ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Οεθκήξην 798, 

επί ηνπ εξσηεζέληνο θαη φηη έηζη ηα είπε («Αελ ην ζπκάκαη. Έηζη είπα»). Αελ 

έρνπκε θαλέλα απνιχησο ελδνηαζκφ ζην λα αγλνήζνπκε ηε καξηπξία ηνπ 

κάξηπξα σο αζχκβαηε κε ηελ αιήζεηα.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Λδπζζέα Ζπαξηαθιίδε (Θ.Π.30), σο 

αλαμηφπηζηε.  

 

Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, Γξεγφξεο Κελνθψληνο (Θ.Π.44), πξνζπάζεζε 

κε ηξφπν αδέμην θαη ελζπλείδεην λα απνπξνζαλαηνιίζεη ην Αηθαζηήξην απφ 

ηελ αιήζεηα θαη λα κεηαθέξεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ απνδίδεη ε Ζαηεγνξνχζα 

Ώξρή, ζε ηξίηνπο, φπσο ιφγνπ ράξηλ, ζηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37). 

Βπηδίσμε λα ην πεηχρεη κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαη ζπγθπξηαθέο 

ηνπνζεηήζεηο δηαλζηζκέλεο κε πνηθηιία αλαθνξψλ ζηελ πξνζαρζείζα 

καξηπξία, πνιιέο θνξέο ππφ κνξθή δηθεγνξηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Ζάπνηεο απφ ηηο εθδνρέο πνπ πξνψζεζε αληηκάρνληαλ ε κηα ηελ άιιε θαη 

κάιηζηα επί νπζησδψλ δεηεκάησλ. Μαξαδείγκαηνο ράξηλ, παξαδέρζεθε φηη 

αξγά ην απφγεπκα ηεο 11.1.10 (γχξσ ζηηο 18:45), δέρζεθε ηειεθψλεκα 

απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα ην νπνίν αλαθέξζεθε σο 
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απηήθνε κάξηπο θαη ε Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ζηε γξαπηή ηεο 

θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΏΑ, αιιά θαη ζηελ έλνξθε ηεο καξηπξία. Ξηελ ίδηα 

αλαθνξά πξνέβε θαη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν νπνίνο ήηαλ θαη 

απηφο πνπ κίιεζε, θαλεξά εθλεπξηζκέλνο, κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, 

ιέγνληαο ηνπ λα πεη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 (πνπ βξηζθφηαλ θιηλήξεο ζην 

Εππνθξάηεην), λα ηνλ απαιιάμεη απφ ηα θαζήθνληα θξνπξνχ πνπ εθηεινχζε 

ηε ζηηγκή εθείλε γηα λα κπνξέζεη λα έξζεη ζην δηακέξηζκα ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα πξνβνχλ ζε φζα ήηαλ πνπ απαηηνχληαλ ηε ζηηγκή εθείλε σο 

ηειεπηαίεο πηλειηέο πξηλ ηε δνινθνλία πνπ επειπηζηνχζαλ φηη ζα ιάκβαλε 

ρψξαλ ιίγν αξγφηεξα. Ξε αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ παξαδνρή απηή ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, πεξί ηειεθσληθήο ηνπ επηθνηλσλίαο κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν δηθεγφξνο ηνπ ππέβαιε ζηελ Γηψηα Μεληφληδηε 

(Θ.Ζ.51), φηη πνηέ δελ έιαβε ρψξαλ κηα ηέηνηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

δεηψληαο κάιηζηα θαη θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δεδνκέλσλ γηα λα θαλεί, φπσο είπε, ηνπ ιφγνπ ηνπ αιεζέο. Ξαθψο θαη 

πξνθχπηεη αλαθνινπζία εθδνρψλ. Μαξεκβάινπκε, φηη ε ζέζε ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, φηη έθπγε απφ ην Εππνθξάηεην ζηηο 18:45 – κε 

απνηέιεζκα λα κελ ηαπηίδεηαη κε απηφ ε αλαθνξά ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ηνπ είρε πεη λα αλαθέξεη ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, λα ηνλ αθήζεη λα θχγεη («Άηε ξε Γιεόξε πέ ηνπ λα ζε αθήζεη 

λα θύεηο γηαηί ελ ηδαη γίλεηαη λα είκαζηε ηδαη ηδηακέ ηδαί λα ζέιεη λα γίλνπληε ηδαη νη 

δνπιεηέο ηνπ, εηδαιιηώο εγώ παξαηηώ») – δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηα απφιπηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ παξέζεζε ν θ. ΐξαρίκεο αιιά θαη ν ίδηνο ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4 δηφηη, δεδνκέλεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ηειεθσλήκαηνο 

πξνο ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, ζα κπνξνχζε λα κηινχζε κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ελψ θαηεπζπλφηαλ πξνο ηελ νδφ Αεξβελίσλ 2ΐ 

ζηνλ Ηπθαβεηηφ γηα λα παξαδψζεη ζηνλ Ώλδξέα Γεληίιε (Θ.Ζ.29), ηα 

θιεηδηά ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ ελνηθίαδε απφ απηφλ. ΐεβαίσο δελ πξέπεη 

θαλείο λα μερλά φηη, φπσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

έθπγε απφ ην Εππνθξάηεην, ζε ηέηνην ρξφλν ψζηε λα ηνπ επηηξέςεη λα 

παξαδψζεη ηα θιεηδηά ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη αθνινχζσο λα πάεη ζην 
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δηακέξηζκα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ζαηά ηελ αληεμέηαζε ηεο 

Γηψηαο Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ηεο ππνβιήζεθε απφ ηνλ θ. ΐξαρίκε φηη φηαλ 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, αλέβεθε ζην δηακέξηζκα, ήηαλ πνιχ ζπγρπζκέλνο θαη 

παξάιιεια κε απηφ κηινχζε θαη ζην θηλεηφ ηειέθσλν (κε ηελ κάξηπξα λα 

ιέγεη φηη δελ είδε θάηη ηέηνην). Δ ζέζε απηή πξέπεη λα αληηπαξαβιεζεί κε 

εθείλν πνπ αλέθεξε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ, φηη 

δειαδή, είρε αθήζεη ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ζην βαλ πνπ είρε ζηαζκεχζεη 

έμσ απφ ην δηακέξηζκα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ρσξίο λα καο 

πεη φηη φηαλ επέζηξεςαλ απφ ηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε θαη πξηλ αλέβεη ζην 

δηακέξηζκα, άλνημε ην βαλ θαη πήξε απφ εθεί ην θηλεηφ ηειέθσλν. Ζαηά ηελ 

αληεμέηαζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν θ. ΐξαρίκεο ηνπ 

ππέβαιε φηη ν ιφγνο πνπ είπε φηη αλέβεθαλ ζην δηακέξηζκα κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, κεηά πνπ ήιζαλ απφ ηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ήηαλ γηα λα 

ελαξκνλίζεη ηε καξηπξία ηνπ κε εθείλε ηεο Γηψηαο Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51) θαη 

παξφιν πνπ θαηά ηελ αληεμέηαζε ηεο ν δηθεγφξνο είρε δερζεί φηη πξάγκαηη 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, αλέβεθε ζην δηακέξηζκα κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). Θαο είπε επίζεο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, φηη φηαλ αθίρζεθε ζην 

δηακέξηζκα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) - δήζελ γηα λα ηνπ 

ηνπνζεηήζεη θνπξηηλφμπια - απηφο θαηέβεθε θάησ θαη ηνπ είπε «ηξάβα λα 

πάκε Ηεπθσζία», δηφηη ήηαλ ζπκσκέλνο γηα θάηη πνπ είρε θάλεη ην παηδί ηεο 

Γηψηαο Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ην νπνίν έκελε καδί ηνπ ζην δηακέξηζκα. Θα 

μεπεξάζνπκε ηα πεξί ηνπνζέηεζεο ηνπ θνπξηηλφμπινπ (ηα νπνία κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, επηεηθψο δελ καο 

έπεηζαλ, ηδηαίηεξα φηαλ θέξνπκε ζηε κλήκε ηηο θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ 

θαηά ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ), γηα λα πνχκε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

δέρζεθε ακέζσο θαη ππνηαθηηθψο λα αλαιάβεη ρξέε νδεγνχ ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζηε Ηεπθσζία ρσξίο ν 

ηειεπηαίνο λα ηνπ ππνδείμεη ηνπιάρηζηνλ πνχ αθξηβψο είλαη πνπ ζα 

πήγαηλαλ θαη γηαηί. Ον κφλν πνπ κπνξνχζε λα ζπκεζεί ν Ζαηεγνξνχκελνο 

4, ζε ζρέζε κε ηε δηαδξνκή πξνο Ηεπθσζία ήηαλ φηη ζε θάπνηα ζηηγκή 

έθζαζαλ ζηα θψηα ηξνραίαο Ζχθθνπ θαη αθνινχζσο ζηελ πεξηνρή ηεο 
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Ώκεξηθαληθήο Μξεζβείαο (ζηα επξχηεξα δειαδή γεσγξαθηθά φξηα ηνπ 

ΞΕΓΘΏ θαη ηεο νηθίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή) θαη φηη θαηά ηελ επηζηξνθή 

ζην δηακέξηζκα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πέξαζαλ απφ ην 

Intercollege αθνινπζψληαο ην δξφκν ηνπ Οχκβνπ ηεο Θαθεδνλίηηζζαο 

κέρξη ηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο. Αε ζπκφηαλ αλ πέξαζαλ έμσ 

απφ ηνλ ΑΕΏ, φπσο δε ζπκφηαλ νχηε θαη ηα ζηξηςίκαηα πνπ ηνπ ππεδείθλπε 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα αθνινπζεί κέρξη πνπ ηνπ είπε λα 

γπξίζνπλ πίζσ («άηε πάκε πίζσ») θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην δηακέξηζκα, 

κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κάιηζηα λα ηνπ ιέγεη, άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο (ππφ 

ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ν ίδηνο πεξίγξαςε), ηη ήηαλ εθείλν πνπ πήγαλ λα δνπλ 

(«ηη ήξζακε λα δνύκε;»), ηε ζηηγκή πνπ ην κφλν πνπ ηνπ είρε πεη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ λα νδεχζνπλ πξνο Ηεπθσζία γηαηί ήηαλ 

ζπκσκέλνο, θάηη πνπ δελ παξέπεκπε ζε επηζπκία ηνπ λα δεη θάηη. Δ 

ηνπνζέηεζε ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία ππνβάζξνπ πξνο θαηάδεημε φηη ν 

ιφγνο ηεο κεηάβαζεο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Ώκεξηθαληθήο Μξεζβείαο ήηαλ 

γηα λα δεη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηελ πεξηνρή ιίγν πξηλ ηε 

δνινθνλία, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αλχπνπην Ζαηεγνξνχκελν 4 (κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε αξγφηεξα γηα λα κεηαθέξεη ην 

απηνθίλεην ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε θαηά 

κηα εθδνρή ηνπ θ. ΐξαρίκε), γηα ηνπο επξχηεξνπο δνινθνληθνχο ηνπ 

ζθνπνχο. ΐεβαίσο, ζε ηέηνηα πεξίπησζε εχινγα ζα κπνξνχζε λα 

δηεξσηεζεί θαλείο γηα πνηφλ ιφγν δε δηελήξγεζε ηελ ηειεπηαία απηή 

θαηφπηεπζε κε ηνλ θεξφκελν ζπλεξγφ ηνπ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) – κε 

ηνλ νπνίν θαηά κηα εθδνρή ηεο Ππεξάζπηζεο βξέζεθε ιίγν πξνεγνπκέλσο 

φηαλ πήγε μεπίηεδεο λα βάιεη θαχζηκα ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, 

ζηε Ηεσθφξν Οζεξίνπ φπνπ ν ηειεπηαίνο είρε ζεαζεί ζε πξαθηνξείν 

ζηνηρεκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή – ή κε ηνλ φπνηνλ άιινλ είλαη πνπ, 

θαηά ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηεο Ππεξάζπηζεο, πήγε εθεί γηα λα δνινθνλήζεη 

ην ζχκα. Δ αδπλακία ηνπ κάξηπξα λα ζπκεζεί ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαθίλεζεο 

ηνπο (φπσο θαη ην είδνο ηεο κνηνζηθιέηαο κε ην νπνίν ππνηίζεηαη ηνλ 

κεηέθεξε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν 
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Ώλζνχπνιεο ιίγν αξγφηεξα), είλαη πξάγκαηη αμηνπξφζεθηε δεδνκέλνπ φηη 

ζπκφηαλ πνιιέο άιιεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ελέξγεηεο ηξίησλ ή 

παξαηεξήζεηο αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ (κε βάζε πάληνηε ηνπο 

δηθνχο ηνπ ηζρπξηζκνχο), φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πεξί ηεο δηαδξνκήο πξνο 

ηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο θαη απφ εθεί ζην ρψξν ζηάζκεπζεο 

ηνπ θέληξνπ Αηόλπζνο, πνπ είπε φηη θαηέιεμε, ζηα ηνπ ζεκείνπ ζηάζκεπζεο 

ηεο κνηνζηθιέηαο απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηαλ 

επέζηξεςαλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε καδί κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), 

κεηά ηε δνινθνλία, ηα πεξί ηεο ιαζπσκέλεο θαηάζηαζεο ηεο κνηνζηθιέηαο 

θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάζηεθε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα λα 

ηελ πιχλεη θαη θαζαξίζεη, ηα πεξί ηεο αθαίξεζεο απφ ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε 

ηνπ βαξειαθηνχ θαη κπαηαξίαο ηεο κνηνζηθιέηαο θαη ηεο επαθνινπζήζαζαο 

ηνπνζέηεζεο ηεο ζε παξαθείκελν εκπνξεπκαηνθηβψηην θαη δηαθφξσλ 

άιισλ. Θεσξνχκε φηη ε επηιεθηηθή απηή αλάθιεζε θαη παξάζεζε 

ιεπηνκεξεηψλ είρε ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, λα απνθχγεη ηελ αιήζεηα κε ηελ παξνπζίαζε 

επίπιαζησλ εθδνρψλ. Θαο είπε επίζεο (θαη εξρφκαζηε ηψξα ζε απηά πνπ 

δηαηππψζακε αλσηέξσ πεξί ηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε), γηα λα δηθαηνινγήζεη 

πξνθαλψο ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν άθεζε ζηαζκεπκέλν ην βαλ ηνπ έμσ απφ 

ην δηακέξηζκα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπο απφ ηνλ πεξίπαην πνπ ήζειε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ν 

ηειεπηαίνο ηνπ αλέθεξε φηη ζα πήγαηλε καδί κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ 

(Θ.Ζ.37), ζε θάπνην άηνκν γηα λα δείμνπλ ηε κνηνζηθιέηα ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα ζθνπνχο αγνξάο. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

δέρζεθε θαη έηζη μεθίλεζαλ κε ηε κνηνζηθιέηα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), θάησ απφ 

ηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο. Αελ ήηαλ ζε ζέζε λα πεη αλ ε 

κνηνζηθιέηα επί ηεο νπνίαο επηβηβάζηεθαλ ήηαλ ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116, αιιά νχηε ηνπ είρε θεληξηζηεί ε πεξηέξγεηα λα δεη ηε κνηνζηθιέηα πνπ 

ζα πσινχζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φπσο νχηε θαη κπνξνχζε λα 
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μερσξίζεη ηε κνηνζηθιέηα απηή απφ ηε κνηνζηθιέηα –Οεθκήξην 116. ια 

απηά ηα νπνία αλαιεζψο, θαη κε ηξφπν πνπ θάζε άιιν παξά αλέδπε 

αιήζεηα, είρε ζθνπφ λα απνηαπηίζεη ηελ κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, απφ 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαηά ην δνινθνληθφ εγρείξεκα. Θαο είπε φηη ζηνλ 

θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο πήξε ην απηνθίλεην ηνπ Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) θαη ην νδήγεζε κέρξη ην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ θέληξνπ 

Αηόλπζνο ζηελ Μεξηζηεξψλα, δηφηη δε γλψξηδε πνχ βξίζθνληαλ ηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ελψ ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), επηβηβάζηεθε σο 

ζπλεπηβάηεο ζηε κνηνζηθιέηα πνπ νδεγνχζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη έθπγαλ πξνο ηελ έμνδν Ώξραγγέινπ – θαη φια απηά, εληειψο 

ή αλεπαξθψο πξνζδηνξηζκέλα ρξνληθψο - δεδνκέλνπ φηη ν Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), κε βάζε ηελ απνδεθηή καξηπξία πνπ έρνπκε δερζεί επί 

ηνπ ζέκαηνο θαη έρνπκε ήδε αλαιχζεη, λα βξίζθεηαη ζην Ώθάθη, γχξσ ζηηο 

20:00, ρσξίο λα κπνξεί - θαη θξίλεηαη σο απνιχησο ιεινγηζκέλε ε επί 

ηνχηνπ ηνπνζέηεζε ηνπ Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) - λα βξίζθεηαη ζηε ζθελή 

ηνπ θφλνπ θαηά ή ιίγν πξηλ ηηο 20:18, έρνληαο ππφςε ηελ παξαδεθηψο 

πξνζδηνξηζκέλε ψξα ηνπ θφλνπ (20:40 – 20:50) θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

κεηά ηελ άθημε ησλ δξαζηψλ ζην ρσξάθη ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε θαη 

αλαρψξεζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, κέζσ ηνπ πεδνδξφκνπ κε ζθνπφ λα 

κεηαβεί ζην ζεκείν ηεο ελέδξαο, πέξαζαλ 27 πεξίπνπ ιεπηά, φπσο καο είπε 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνζνχην δε κάιινλ λα είρε βξεζεί 

πξνεγνπκέλσο ζηνλ Ζπθιηθφ Ζφκβν Ώλζνχπνιεο καδί κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα λα μεθηλήζνπλ καδί πξνο ηελ νηθία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Λχηε ινηπφλ θαη απηφ ην 

ζελάξην κπνξεί λα αληέμεη ζηε βάζαλν ηεο ινγηθήο. Ζαηά ηελ αληεμέηαζε 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απφ ην θ. ΐξαρίκε, ν δηθεγφξνο 

ππέβαιε φηη ζηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

ζα έπαηξλε έλα απηνθίλεην γηα λα κεηαθέξεη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζην ρσξάθη ηνπ Ζνζηάξε 

(δειαδή, ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε) θαη φρη φηη ζα νδεγνχζε ην απηνθίλεην 

ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), γηα λα κεηαβεί ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ 
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θέληξνπ Αηόλπζνο ζηελ Μεξηζηεξψλα. Ώμηνζεκείσηε θαη απηή ε 

αλαθνινπζία εθδνρήο. Ώθνινχζσο, ηζρπξίζηεθε φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), κεηά πνπ 

επέζηξεςαλ κε ηε κνηνζηθιέηα (απφ ηε δνινθνλία) ηνπ δήηεζαλ λα ηνπο 

αθνινπζήζεη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ 

θέληξνπ Αηόλπζνο, πνπ βξηζθφηαλ ζηαζκεπκέλνο. Αελ κπνξεί θαλείο λα 

δηαθξίλεη ινγηθή πίζσ απφ κηα ηέηνηα ελέξγεηα ησλ δχν δξαζηψλ, ηδηαίηεξα 

γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν (θαη ην έρνπκε ζπδεηήζεη ππφ παξφκνηα γσλία ζηα 

πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)), ζα 

ηνπνζεηνχζαλ έλα μέλν πξνο ην έγθιεκα άηνκν ρσξίο ηθαλφ ιφγν θαη ζε 

απφζηαζε αθνήο θαη φξαζεο ηέηνηα πνπ ζα ηνλ θαζηζηνχζαλ κάξηπξα 

δηακεηθζέλησλ θαη πξαρζέλησλ ζρεηηθά κε ηε δνινθνλία κε φινπο ηνπο 

ζπλεπαγφκελνπο θηλδχλνπο γηα ηελ ινγηθψο επηβαιιφκελε αζθάιεηα θαη 

κπζηηθφηεηα ησλ πξαγκάησλ. Βπί απηνχ ινηπφλ ηνπ «ιάζνπο» ησλ δχν 

δξαζηψλ είλαη πνπ πξνζπάζεζε λα θηίζεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, γηα λα καο 

πεξηγξάςεη θηλήζεηο θαη ζηηρνκπζίεο πνπ δήζελ έγηλαλ ζηα ππνζηαηηθά 

Ζνζηάξε απφ ηνπο Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), Ζψζηα Μξνεζηφ 

(Θ.Ζ.37) θαη Ζνχιιε Ζνζηάξε. Γηα παξάδεηγκα, καο αλέθεξε φηη ν 

ηειεπηαίνο ξψηεζε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αλ θχιεζαλ φια 

νκαιά θαηά ηε δνινθνλία θαη αλ ππξνβφιεζαλ ην ζχκα. Βίπε ζπγθεθξηκέλα 

ζηε καξηπξία ηνπ: «Γηα ηελ αξρή ξώηεζε ν Ζνζηάξεο, εζώξελ ην Φάλν βαζηθά θαη ηνλ 

ξώηεζε εάλ ήηαλ νύιια εληάμεη θαη εάλ ηνλ έπαημαλ. Λ Φάλνο είπε "λαη επαίμακε ηνλ" 

ιαιεί ηνπ "αιιά θάπνηνο εθώλαμε κνπ "είδα ζε"" ηδηαη είπε ηνπ ν Ζνζηάξεο "είλαη εληάμεη 

κε θνάζαη" θαη απαληά ν Μξνεζηόο θαη ιαιεί ηνπο "έρεη έλα ρξόλν πνπ κάρνπκαη λα ηνλ 

θάσ». Λη ζέζεηο απηέο θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ νπδέπνηε 

ηέζεθαλ θαηά ηελ αληεμέηαζε ησλ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο πνιχ θξίζηκεο απηήο εθδνρήο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

4. Δ εθδνρή ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, επί ηνπ ζπδεηνχκελνπ ζπγθξνχεηαη 

θαη κε ηε ζέζε ηνπ θ. ΐξαρίκε (φπσο θαη άιισλ δηθεγφξσλ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ), φηη δνινθφλνο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ήηαλ (θαηά κηα 

εθδνρή ηνπο), ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη φρη ν Ζψζηαο 
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Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), πνπ απιψο εθηεινχζε ρξέε νδεγνχ ηεο κνηνζηθιέηαο, 

δηφηη ζχκθσλα κε ηα ιερζέληα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο ηφζνλ θαηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπο απφ ηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώλζνχπνιεο φζνλ θαη θαηά 

ηελ άθημε ηνπο ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, δίρσο λα αλαθεξζεί θάηη πνπ λα 

αλέηξεπε ηνπο ξφινπο ζην ελδηάκεζν. Βίδε κάιηζηα ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα βγάδεη απφ ην ζαθάθη πνπ θνξνχζε ην φπιν 

ηεο δνινθνλίαο γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αθφκε πεξαηηέξσ εξσηεκαηηθά σο 

πξνο ην γηαηί ην φπιν απηφ λα κελ ην θξαηνχζε ν ζπλεπηβάηεο Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), κηα πνπ θαη νη δχν δξάζηεο (θαηά κηα εθδνρή ηεο 

Ππεξάζπηζεο), είραλ κπεη ζηε δηεξγαζία αληαιιαγήο ξφισλ, κε ηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), λα είλαη ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο θαηά ηε δηαθπγή 

απφ ηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα 

είλαη ν δνινθφλνο θαη ζπλεπηβάηεο, έρνληαο εμέιζεη ηξέρνληαο απφ ηνλ 

πεδφδξνκν θαη βιέπνληαο κπξνζηά ηνπ ηελ Nilda Montecalvo (M.K.11). Λ 

θ. ΐξαρίκεο ππέβαιε θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), φηη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ην βξάδπ εθείλν ηεο 11.1.10, 

θάπνηνη έδσζαλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κηα κπαηαξία κνηνζηθιέηαο γηα λα 

ηελ πεηάμεη θάπνπ καθξηά έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη γηα λα 

απνδείμεη κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη δελ επξφθεηην λα ηνπο θαηαδψζεη γηα φζα 

είδε θαη άθνπζε ην βξάδπ εθείλν επηηφπνπ. πσο επιφγσο δηεξσηήζεθε θαη 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απαληψληαο ζηε ζρεηηθή ππνβνιή, έηζη 

θαη εκείο πξνβιεκαηηζηήθακε πψο θάπνηνο πνπ ζθφπεπε λα ζθνηψζεη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, κπνξνχζε πνηέ λα ηνπ εκπηζηεπζεί λα εθηειέζεη κηα 

ηέηνηα απνζηνιή κε θίλδπλν λα εληζρχζεη ηελ φπνηα θαηαγγειία δπλαηφλ λα 

ππέβαιε κεηαγελέζηεξα δίλνληαο ηνπ κάιηζηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

θπιάμεη ηελ κπαηαξία ή λα ηελ θξχςεη ζε ρψξν πνπ κφλν απηφο ζα 

γλψξηδε έηζη ψζηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη αξγφηεξα θαη αλαιφγσο ησλ 

πεξηζηάζεσλ ελαληίνλ ηνπο σο απφδεημε ηεο αιήζεηαο ηεο εθδνρήο ηνπ. Ώο 

κε μερληέηαη φηη νπδέπνηε ππνβιήζεθε ζε νπνηνλδήπνηε κάξηπξα ζε ζρέζε 

κε ην δήηεκα απηφ φηη ην πέηαγκα ηεο κπαηαξίαο ζα γηλφηαλ ππφ ηε 
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ζπλνδεία ησλ εληνιέσλ ή αληηπξνζψπσλ απηψλ. Ώλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ησλ ζθέςεσλ απηψλ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε κηα άιιε 

εθδνρή ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (ηελ νπνία ζίμακε αθξνζηγψο ιίγν πξηλ), 

απηφο θνβφηαλ πνιχ γηα ηε δσή ηνπ απφ ηελ πξψηε κάιηζηα ζηηγκή πνπ 

άθνπζε λα αλαθέξεηαη ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ε ιέμε «Ιεθξά». Βίπε φηη 

ηελ επνκέλε ηνπ θνληθνχ κεηέβε ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε φπνπ βξηζθφηαλ 

θαη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ζθνπφ λα δηεπζεηεζνχλ εθεί ηα 

πεξί αλαρψξεζεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Μξνβιεκαηίδεη φκσο, ην πψο ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, δέρζεθε ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο – γλσξίδνληαο 

κάιηζηα φηη ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ην θνληφθαλλν ηεο 

δνινθνλίαο ην νπνίν ηνπ άθεζαλ εθεί ην πξνεγνχκελν βξάδπ νη δχν 

δξάζηεο – λα κεηαβεί εθεί κφλνο (νχηε θαλ δήηεζε απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα πάλε καδί), ηε ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην ζα 

ζήκαηλε φηη ζα ζπλαληηφηαλ μαλά ζηνλ ίδην ρψξν κε ηα ίδηα άηνκα πνπ ηφζν 

πνιχ ζεψξεζε επηθίλδπλα γηα ηε δσή ηνπ ην πξνεγνχκελν βξάδπ. Ζαη ηα 

νπνία δελ είρε απνιχησο θαλέλα ιφγν λα κελ εμαθνινπζεί λα ηα ζεσξεί 

επηθίλδπλα θαη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ηε κέξα 

εθείλε. Οη είλαη εθείλν πνπ κεζνιάβεζε θαη απάιπλε ή δηέγξαςε ηνπο 

θφβνπο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ρσξίο κάιηζηα λα καο πεη φηη απεηιήζεθε 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ζρέζε κε άξλεζε ηνπ λα κεηαβεί εθεί; Γηαηί 

ρξεηάζηεθε λα κεηαβεί απηνπξνζψπσο λα ηνπο πεη φηη δελ έρνπλ λα 

θνβεζνχλ ηίπνηε απφ ηνλ ίδην; Γηα πνηφ ιφγν ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ν νπνίνο γλψξηδε απφ πξψην ρέξη φηη ε Ώζηπλνκία ηνλ 

ππνςηαδφηαλ θαη βξηζθφηαλ επί ησλ ηρλψλ ηνπ απφ ην ίδην βξάδπ ηεο 

δνινθνλίαο, λα δηαθηλδπλεχζεη λα κεηαβεί ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε καδί κε 

ηνπο ππφινηπνπο ζπλσκφηεο θαη ζπλεξγνχο θαη ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη 

ηελ Ώζηπλνκία, αλ ηνλ παξαθνινπζνχζε, ζην ρψξν εθείλν κε φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο; Γηαηί, νη ζπλσκφηεο – δνινθφλνη έρνληαο πξψηα κεηαθέξεη 

απηνβνχισο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, ρσξίο λα 

ππνινγίζνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαη παζηθαλείο θηλδχλνπο δηείζδπζεο 

ελφο μέλνπ αηφκνπ ζηηο εγθιεκαηηθέο ηνπο ελέξγεηεο, δε κεξίκλεζαλ απφ ην 
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ίδην βξάδπ πνπ θαηάιαβαλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φηη επέθεηλην θίλδπλνη, 

λα κελ ηνπ δψζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο ακέζσο ή αθφκε θαη λα 

ηνλ εθηειέζνπλ ρσξίο δεχηεξεο ζθέςεηο; Αελ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

κε πνηα ινγηθή ηε ζηηγκή πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, εηζέπξαμε θαζαξά ηελ 

πίεζε ησλ δξαζηψλ θαη ζπλσκνηψλ γηα άκεζε αλαρψξεζε ηνπ απφ ηελ 

Ζχπξν θαηά ηελ θαη‟ ηζρπξηζκφ ζπλάληεζε πνπ είραλ ην πξσηλφ ηεο 

12.1.10, ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, δελ πξνέβε απζσξί ζε δηαβήκαηα 

εγθαηάιεηςεο ηεο ρψξαο θαη πεξίκελε κέρξη ην πξσί ηεο 14.1.10 γηα λα 

ηειεθσλήζεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα Ξάββα Μαπαδεκεηξίνπ (Θ.Ζ.9), 

γηα λα αλαιάβεη ηα ζρεηηθά; Θαο είπε βεβαίσο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, φηη είρε 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ κάξηπξα ελσξίηεξα ίζσο θαη απφ ηελ 12.1.10, δελ 

ήηαλ φκσο θαζφινπ πεηζηηθφο – θαη ην γξάθνπκε απηφ κε επηείθεηα ζηνλ 

φξν. Εζρπξίζηεθε φηη ε επηθνηλσλία απηή πξέπεη λα ήηαλ θαηαγξακκέλε. 

ΐεβαίσο ν Ξάββαο Μαπαδεκεηξίνπ (Θ.Ζ.9), νπδφισο ακθηζβεηήζεθε θαηά 

ηελ αληεμέηαζε φηη είλαη ην πξσί ηεο 14.1.10 θαη φρη λσξίηεξα πνπ ηνπ είρε 

ηειεθσλήζεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4. Λχηε θαη ε ζέζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

4, πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθνχ αεξνπνξηθνχ 

εηζηηεξίνπ – Οεθκήξην 63 θαη ησλ ρεηξφγξαθσλ ζεκεηψζεσλ ηνπ κάξηπξα, 

σο ην Οεθκήξην 64. Βίπε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, φηη είρε θξαηήζεη ζέζεηο 

επηζηξνθήο ζηελ Ζχπξν γηα ηελ 7.2.10 (θαη ηνχην είλαη ζσζηφ βάζεη ηεο 

καξηπξίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα θαη ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθνχ 

αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ, σο ην Οεθκήξην 63) θαη φηη ζα επέζηξεθε ζηε 

ρψξα καο αλ φια εμειίζζνληαλ φπσο ηα ππνιφγηδαλ νη δξάζηεο θαη 

παξέκελε αλεμηρλίαζηε ε ππφζεζε ρσξίο λα εληνπηζηνχλ απφ ηελ 

Ώζηπλνκία. ηαλ φκσο πιεξνθνξήζεθε ηα πεξί ηεο έθδνζεο εληάικαηνο 

ζχιιεςεο ελαληίνλ ηνπ θαη αθνινχζσο ην πεξηερφκελν ηεο γξαπηήο 

νκνινγίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην νπνίν ηνλ ελέπιεθε ζηε 

δνινθνλία σο ηνλ ππξνβνιεηή ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, κεξίκλεζε φπσο 

παξαδψζεη θαηνρή ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ πξνζθάησο είρε 

ελνηθηάζεη επί ηεο νδνχ Βπζηάζηνπ Κελνθψληνο ζηνλ Ηπθαβεηφ, δείρλνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ γηα κε ζχληνκε 
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επάλνδν ζηελ Ζχπξν κε ηε ζχδπγν ηνπ. Βίπε φηη αλ γλψξηδε φηη ε εθδίθαζε 

ηεο ππφζεζεο ζα ζπκπιεξσλφηαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

εξρφηαλ ζηελ Ζχπξν, αθήλνληαο φκσο λα πιαλάηαη κε ηε ζέζε απηή ηη 

είλαη εθείλν πνπ ζα κεζνιαβνχζε γηα λα αθχξσλε ηνπο θφβνπο ηνπ. Ώθφκε 

θαη γηα απηή ηελ άπνςε ησλ πξαγκάησλ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, παξέζεζε 

αληηθαηηθέο εθδνρέο ηζρπξηδφκελνο απφ ηε κηα, φηη επεηδή νη δξάζηεο θαη 

ζπλσκφηεο ηνλ ζεσξνχζαλ σο ηνλ αδχλακν θξίθν ηνλ έζηεηιαλ ζηε 

Θνιδαβία θαη απφ ηελ άιιε, φηη κεηέβεθε εθεί απηνβνχισο γηαηί ηνλ 

απείιεζαλ, μέρσξα απφ ην γεγνλφο φηη ζε άιια ζεκεία ηεο καξηπξίαο ηνπ 

άθεζε λα λνεζεί φηη ζα πήγαηλε ζηε Θνιδαβία έηζη θαη αιιηψο αθνχ ηε 

κεηάβαζε ηνπ εθεί ηελ είρε πξνζρεδηάζεη απφ θαηξφ. Ον ζπδεηήζακε απηφ 

θαη ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε 

αθνξκή ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ. Λ θ. ΐξαρίκεο, αλέθεξε 

φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, είλαη άηνκν ζπγθξνηεκέλν θαη πξνεξρφκελν απφ 

δεκέλε νηθνγέλεηα θαη κε θαιέο ζρέζεηο κε ην βηνινγηθφ θαη ζεηφ παηέξα 

ηνπ. Ώλάκεζα ζε άιια έθαλε ιφγν γηα ηελ άξηζηε δηαγσγή κε ηελ νπνία, 

φπσο είπε, απνθνίηεζε απφ ηελ Οερληθή Ξρνιή (ελλννχζε πξνθαλψο ην 

Ξπκβνχιην Θαζεηείαο), παξαπέκπνληαο καο πξνο ηνχην ζην Μηζηνπνηεηηθφ 

Ξπκπιεξψζεσο Θαζεηείαο – Οεθκήξην 811. Μνπζελά φκσο ζην 

Μηζηνπνηεηηθφ απηφ δε γίλεηαη αλαθνξά ζε απνθνίηεζε ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4 «… κε άξηζηε δηαγσγή …». Ζαη‟ αθξίβεηαλ, δε γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Οεθκήξην 811, ζε νπνηαδήπνηε βαζκνιφγεζε δηαγσγήο. Δ 

παξαπνκπή ινηπφλ ηνπ δηθεγφξνπ θξίλεηαη αλαθξηβήο. Ώλαθξηβήο θξίλεηαη 

θαη ε αλαθνξά ηνπ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, απνιχζεθε απφ ηελ Βζληθή 

Φξνπξά «… ρσξίο θπιάθηζε …», κε παξαπνκπή απηή ηε θνξά ζην πεξηερφκελν 

ηνπ Βηδηθνχ Φχιινπ Μνξείαο – Οεθκήξην 812. Αελ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν 

απηφ νηηδήπνηε πεξί επηβνιήο ή φρη πνηλψλ θπιάθηζεο ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4. Αελ παξνπζηάζηεθε καξηπξία φηη ε κε αλαθνξά πνηλψλ 

θπιάθηζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεθκεξίνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί 

φηη ζεκαίλεη κε επηβνιή ηέηνησλ πνηλψλ ζηνλ απνιπφκελν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο. Ώλαθνξά πνπ γίλεηαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 



 

205 

εγγξάθνπ ζε «Αηαγσγή», παξέκεηλε θελή απφ ηνλ ζπληάθηε. Ζξίλνπκε 

ινηπφλ φηη ν δηθεγφξνο φθεηιε (θαη ην ιέκε ηνχην κε θάζε ζεζκηθφ 

ζεβαζκφ), λα είλαη αθξηβήο ζηηο παξαπνκπέο ηνπ θαη αλ κε ηη άιινλ λα 

επεμεγνχζε ζαθψο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή ήηαλ ε πξφζεζε ηνπ, φηη νη 

αλαθνξέο ηνπ δελ πξνθχπηνπλ σο απηνχζηεο δηαηππψζεηο ζηα ππφ 

ζπδήηεζε Οεθκήξηα 811 θαη 812, αιιά σο ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε 

ελδερνκέλσο θαη κε άιιε καξηπξία πνπ δφζεθε. Αελ ην έπξαμε. ΐεβαίσο, 

δελ ππαηληζζφκαζηε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, βαξχλεηαη κε πξνεγνχκελεο, 

ζηξαηησηηθήο πθήο πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο θαη θαηαδίθεο ή φηη 

ήηαλ θαθήο καζεηηθήο ή άιιεο δηαγσγήο. Ώιινχ ζηνρεχεη, φπσο είπακε, ε 

δηαπίζησζε. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, δηθαηνχηαη (θαη νξζψο ην αλέπηπμε ν θ. 

ΐξαρίκεο), σο εθ ηνπ θαινχ ηνπ ραξαθηήξα πνπ - θαηά ην απνδεηθηηθφ 

δίθαην έρεη ιφγσ ηνπ ιεπθνχ ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη απνπζίαο 

παξαβαηηθήο ή άιιεο παξαπησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο – λα αμηνινγεζεί θαη 

κέζα απφ απηή ηελ νπηηθή ησλ πξαγκάησλ, κε απφδνζε ηνπ αλαινγνχληνο 

ζεηηθνχ πξφζεκνπ. Ον πξάμακε απηφ – θαη ηνπ ην απνδψζακε - κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, βάζεη θαη ηεο θαζνδήγεζεο πνπ παξαζέζακε ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ηεο απφθαζεο κε αλαθνξά ζην ζθεπηηθφ ζηελ R v Aziz (1995) 3 All ER 

149, 152-154, R v Vye (1993) 3 All ER 241, 243-248 θαη Antoniou and 

Others v R (1958) 23 CLR 98, 106, δίρσο φκσο ην γεγνλφο λα ζπληείλεη 

ζηελ πξνζδνθψκελε ηνλ ζπλήγνξν θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, έθβαζε.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, Γξεγφξε 

Κελνθψληνο (Θ.Π.44), σο αλαμηφπηζηε.  

 

 Λ εηθνζηπεληάρξνλνο Ώζαλάζηνο Αεκεηξίνπ (Θ.Π.53), θαηέζεζε σο 

πξσηαζιεηήο αγψλσλ κνηνζηθιέηαο ηχπνπ scooter/dragestar/mini–

montage. Ον φηη παξνπζηάζηεθε σο έλαο ηέηνηνο πξσηαζιεηήο (κνινλφηη 

αμηνινγήζηκν σο ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηε βαξχηεηα ηεο καξηπξίαο ηνπ), 

δελ απνηειεί αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν ππέξηεξεο ηθαλφηεηαο ζην ρεηξηζκφ 

κνηνζηθιεηψλ (φπσο ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116), απφ εθείλε ηνπ 
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Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνχην, ελδεηθηηθψο, δηφηη ν κάξηπο 

δήισζε σο πξσηαζιεηήο ζε πνιχ κηθξφηεξεο απνζηάζεηο ηαρχηεηαο (400 

κέηξσλ), απφ εθείλεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηέλπζε ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην βξάδπ ηνπ θφλνπ. Ώιιά θαη επεηδή 

ζηε ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ, ε φπνηα παξνπζίαζε ηνπ κάξηπξα σο 

πξσηαζιεηή κνηνζηθιέηαο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ηνχην ζα 

αθνξνχζε ζηελ θαηεγνξία κνηνζηθιεηψλ φπσο ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116, δε ζα θαηαδείθλπε εμ΄ νξηζκνχ θαη άλεπ εηέξνπ ζε ζηνηρεία 

πςειφηεξεο επηδεμηφηεηαο απφ άηνκα φπσο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), πνπ δελ αλακεηξήζεθαλ κε ηνλ κάξηπξα ζηα πιαίζηα ησλ 

αγψλσλ ζηνπο νπνίνπο είπε φηη έιαβε κέξνο, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχζε 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα είλαη αξηηφηεξνο θαη ηθαλφηεξνο σο 

νδεγφο απφ ηνλ κάξηπξα. Θαο είπε φηη ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρσκάηηλν νδφζηξσκα επεηδή σο εθ ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο γηα ρξήζε κφλν ζε αζθαιηνζηξσκέλεο επηθάλεηεο, 

δεκηνπξγείηαη αθξάηεηα θαη αζηάζεηα κε θίλδπλν αλαηξνπήο ηνπ αλαβάηε. 

Ηεζκφλεζε φκσο φηη θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε νδήγεζε φκνηνπ ηχπνπ 

κνηνζηθιέηα θαιχπηνληαο ηε δηαδξνκή πνπ δηέλπζε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην βξάδπ ηεο δνινθνλίαο απφ ηα ππνζηαηηθά 

Ζνζηάξε κέρξη ηε Ιεθξά Γώλε ρσξίο απνιχησο θαλέλα πξφβιεκα θαη 

ζίγνπξα, ρσξίο λα αλαηξαπεί. Βπνκέλσο, ε απφιπηε ζέζε πνπ είρε 

εθθξάζεη πεξί ηνπ αληηζέηνπ θαη ε ζεκαληηθή αληίθαζε πνπ πξνέθπςε ζηε 

ζπλέρεηα επί ηνπ δεηήκαηνο απνηειεί θαη ηνχηε, έλδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ήξζε ζην Αηθαζηήξην κε ζθνπφ λα εληζρχζεη πάζε ζπζία ηελ εθδνρή ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (θαη ζπλεπφκελα ησλ ππφινηπσλ Ζαηεγνξνπκέλσλ), 

πεξί αλαμηνπηζηίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη επί απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο. Θηα άιιε πηπρή πνπ άζεια ηνπ επηβεβαίσζε ν κάξηπο ήηαλ θαη 

ην γεγνλφο φηη, φπσο θαη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), νδήγεζε ηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, απφ ηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε κέρξη ηε Ιεθξά 

Γώλε, κεηαθέξνληαο καδί ηνπ θαη θξαηψληαο κεηαμχ ηνπ ζηήζνπο θαη ηνπ 

ληεπφδηηνπ ησλ θαπζίκσλ, ηε ζαθνχια - Οεθκήξην 857, ε νπνία πεξηείρε ηα 
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αληηθείκελα ηνπ εγθιήκαηνο, φπσο ην θνληφθαλλν (ελ πξνθεηκέλσ, 

νκνίσκα ηνπ) θαη ην ξνπρηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ρσξίο απνιχησο 

θαλέλα πξφβιεκα θαη ζε αληίζεζε κε ηηο ππνβνιέο ηνπ θ. ΐξαρίκε πξνο ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη θάηη ηέηνην δελ κπνξνχζε λα γίλεη δηφηη 

επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαβάηε λα ηζνξξνπεί επί ηεο κνηνζηθιέηαο - 

θπξίσο εάλ ηελ νδεγεί κε κεγάιε ηαρχηεηα. Αελ ήηαλ θαζφινπ πεηζηηθφο 

νχηε γηα ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε απφ ηελ 

νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, ηζρπξηδφκελνο φηη ηελ 

θάιπςε εληφο 20 ιεπηψλ θαη 5 δεπηεξνιέπησλ νδεγψληαο κε κέζν φξν 

ηαρχηεηαο 140 ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα πεξίπνπ. ηαλ ηνπ ππνδείρζεθε φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ νδεγνχζε ηε κνηνζηθιέηα κε ηελ ηαρχηεηα πνπ πξάγκαηη 

αλέθεξε, ζα θάιππηε ηελ απφζηαζε εληφο 12 ιεπηψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ 

ε ηαρχηεηα απηή ήηαλ 120 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, εληφο 14 ιεπηψλ, επέκελε 

φηη ρξεηάζηεθε ηνλ ρξφλν πνπ δήισζε ρσξίο σζηφζν λα δψζεη πεηζηηθέο 

εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε πνπ ηφζν έληνλα πξφηαζζε θαη δίρσο 

κάιηζηα λα γλσξίδεη πνηα ήηαλ θαη ε αθξηβήο απφζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδξνκήο. ηαλ ηνπ ππνβιήζεθε φηη γηα λα θαιχςεη ηελ απφζηαζε ησλ 28 

πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ ζε 20 ιεπηά, ζα έπξεπε θαηά κέζν φξν λα έηξερε κε 

84 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, απάληεζε φηη δε ζπκθσλνχζε δηφηη δε γλψξηδε πνηα 

ήηαλ ε κέζε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία φδεπε, απνθεχγνληαο ζηελ νπζία λα 

ηνπνζεηεζεί ζαθψο επί ηνπ απινχζηαηνπ εξσηήκαηνο. Θαο είπε επίζεο φηη 

ε απνδνρή ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο δελ είρε λα θάλεη 

ηίπνηε κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα δηφηη έβιεπε ην φιν εγρείξεκα σο κηα 

πξφθιεζε γηα ηνλ ίδην θαη κέζν ειέγρνπ ησλ νξίσλ ηνπ (φπσο, 

ζπκπησκαηηθψο, καο αλέθεξε κε παξφκνηα θξαζηηθή δηαηχπσζε θαη ν 

Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Ζ.58)). Ζαζφινπ δελ καο έπεηζε. 

Εζρπξίζηεθε φηη δελ ηνπ είρε ιερζεί πνηνο άιινο είρε εθηειέζεη ηε δηαδξνκή 

πνπ θιήζεθε λα αλαπαξαζηήζεη, γηα λα παξαδερζεί αθνινχζσο φηη ηνπ 

ιέρζεθε φλησο φηη ηε δηαδξνκή ηελ είρε δηαλχζεη θαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξί ηεο καξηπξίαο ηνπ νπνίνπ ζεκείσζε φηη δελ 

ηνπ εηπψζεθαλ ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο κφιν πνπ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο 
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καξηπξίαο παξέζεηε ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο φπσο γηα ην φηη ζα έπξεπε λα 

μεθηλήζεη ηελ αλαπαξάζηαζε ζηηο 20:45, δηφηη απηφο ήηαλ ν ρξφλνο 

δηάπξαμεο ηεο δνινθνλίαο θαη φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε 

κεηαβεί ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε γηα λα πιχλεη εθεί ηε κνηνζηθιέηα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε. Βπηδίσμε λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο, 

αθφκε θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θ. ΐξαρίκε πνπ ηνλ θάιεζε, ζε κηα εκθαλή 

απφπεηξα πξνβνιήο ηνπ σο αλεμάξηεηνπ κάξηπξα ρσξίο νπνηνδήπνηε 

ζπκθέξνλ ή πξνζδνθία ρξεκαηηθή ή άιιε. Βίπε φηη γλψξηδε ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, απφ ηελ ηειεφξαζε ζε αληίζεζε κε νπνηνδήπνηε άιιν 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, γηα λα αλαδεηρζεί θαηνπηλά φηη έιαβε κέξνο ζε 

αγψλεο κνηνζηθιέηαο κε ην γην ηεο, ρσξίο φκσο λα αληηιεθζεί (θαζψο καο 

είπε κε θαζφινπ πεηζηηθφ ηξφπν), ηε ζρέζε πνπ είρε ν Ραξάιακπνο 

Ξθνξδέιιεο κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Ώλέθεξε φηη δελ ππεξέηεζε ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία κηα θαη έηπρε απαιιαγήο ιφγσ θνκκέλσλ 

ζπλδέζκσλ ζην πφδη κεηά απφ κεγάιν αηχρεκα πνπ ππέζηεθε, γηα λα 

πξνζζέζεη αξγφηεξα θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη σο ιφγνο απαιιαγήο ήηαλ 

θαη ε αλαγθαηφηεηα λα δνπιέςεη, πξνθαλψο ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ξήκεξα, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ είλαη «Αόμα ησ ζεό κηα 

ραξά». Αήισζε φηη, κεηά απφ νδεγίεο ηνπ θ. ΐξαρίκε, πξνζπάζεζε λα 

πξνβεί θαη ζε αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδξνκήο πνπ θάιπςε πεδή ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην βξάδπ ηνπ θφλνπ απφ ην ζεκείν πνπ είρε 

ζηαζκεχζεη ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, κέρξη ηελ παινχξα ζηελ νπνία 

ελαπφζεζε ηε ζαθνχια κε ην θνληφθαλλν θαη ηνλ ξνπρηζκφ. Βίπε φηη δελ 

θαηφξζσζε λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε ιφγσ ηνπ αλψκαινπ ηνπ εδάθνπο 

θαη θπξίσο έλεθα ηνπ ζθφηνπο πνπ επηθξαηνχζε. Ώπέθπγε ζε δχν 

πεξηπηψζεηο, κεηά απφ πνιχ ζαθείο εξσηήζεηο θαηά ηελ αληεμέηαζε, λα 

απαληήζεη εάλ αλέθεξε ζηνλ θ. ΐξαρίκε θαηά πφζν αληηκεηψπηδε 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα κε ην πφδη ηνπ απνθαζίδνληαο αλ ζα αλαιάκβαλε 

ηελ αλαπαξάζηαζε θαη γηα ην πψο θαηαλφεζε φηη ζα ηελ εθηεινχζε 

ηξέρνληαο ή πεξπαηψληαο, απαληψληαο ζηελ κελ πξψηε πεξίπησζε, φηη 

κπνξνχζε λα ηξέρεη, ζηε δε δεχηεξε, φηη είηε έηξερε είηε πεξπαηνχζε δε ζα 
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κπνξνχζε λα θαιχςεη ηε δηαδξνκή αθνχ δελ ππήξρε νξαηφηεηα ιφγσ ηνπ 

ζθφηνπο. Λη δχν απηέο απαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ησλ ππεθθπγψλ ζηηο 

νπνίεο ελίνηε θαηέθεπγε. Εζρπξίζηεθε επίζεο, ζαλ λα ήηαλ θαη 

πξαγκαηνγλψκνλαο, φηη ν κφλνο ηξφπνο λα δηέλπε ηε ζπγθεθξηκέλε 

απφζηαζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ λα έρεη «ππεξόξαζε» ή λα 

ήηαλ γάηνο («θάηηνο») ή λα ρξεζηκνπνηνχζε θαλάξη, πάιη φκσο ζα ηνπ ήηαλ 

δχζθνιν λα ην θαηνξζψζεη. Δ αηαιάληεπηε απηή ηνπ ζέζε, ππφ ηηο 

ζπλζήθεο θαη καξηπξία πνπ πεξηγξάςακε, δε ρξεηάδεηαη λα ηχρεη επηπιένλ 

αλάιπζεο ψζηε λα εληζρχζεη ηελ θαηά ηα άιια ελαξγέζηαηε εληχπσζε πνπ 

καο δεκηνχξγεζε σο κάξηπο πνπ κφλν κέιεκα ηνπ ήηαλ λα δψζεη, γηα 

δηθνχο ηνπ ιφγνπο, επλντθή καξηπξία γηα ηνλ δηθεγφξν πνπ ηνλ θάιεζε.   

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία θαη εθδνρή ηνπ Ώζαλάζηνπ Αεκεηξίνπ 

(Θ.Π.53), σο αλαμηφπηζηε.     

  

 Λ Ώληηζπληαγκαηάξρεο Ξηαχξνο ΐηνιεηήο (Θ.Π.54), κ΄ φιν πνπ θαηά 

ηελ αληίιεςε καο αλακθηβφισο δελ ήξζε ζην Αηθαζηήξην γηα λα πεη 

ςέκαηα, αιιά γηα λα παξαζέζεη ηε γλψκε ηνπ ζε πηπρέο ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ, παξαζχξζεθε (θαη ην ιέκε ηνχην κε θάζε 

ζεβαζκφ), απφ φζνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο ηνλ αληεμέηαζαλ, ζε κηα 

αιπζηηειή δηεξγαζία έθθξαζεο γλψκεο επί δεηεκάησλ πνπ εκθαλψο (θαη 

πνιιέο θνξέο θαηά παξαδνρή ηνπ), εμέπηπηαλ ηνπ πεδίνπ ηεο εηδηθφηεηαο 

ηνπ σο νθζαικίαηξνπ, κε απνηέιεζκα πνιιέο λα είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ 

πεξηέπεζε ζε αληηθάζεηο θαη αλαθνινπζίεο. Βπαθφινπζν ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο θαη ηνπ ζπλνλζπιεχκαηνο ησλ απφςεσλ θαη εηθαζηψλ πνπ εμέθξαζε 

(αθφκε θαη γηα ηνκείο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ), ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ελφο ππνβάζξνπ επί ηνπ νπνίνπ ην Αηθαζηήξην θαζφινπ δε ζα κπνξνχζε λα 

ζηεξηρζεί γηα λα αληιήζεη κε αζθάιεηα ζπλδξνκή θαη θαζνδήγεζε πξνο 

δηακφξθσζε ησλ δηθψλ ηνπ ζπκπεξαζκάησλ επί ησλ εγεηξφκελσλ 

δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, είρε ξσηεζεί γηα ην θαηά πφζνλ ην άγρνο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα φξαζεο ζην ζθνηάδη. Δ πηπρή απηή 
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έρεη, ζεσξεηηθψο ηνπιάρηζηνλ, ζεκαζία ελφςεη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά ηε δνινθνλία θαη ηδηαίηεξα κε ηηο 

πεδνπνξηθέο ηνπ θηλήζεηο ζηε Ιεθξά Γώλε ην βξάδπ ηεο δνινθνλίαο. 

Ώπάληεζε φηη ε γλσκνδφηεζε επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ δελ βξηζθφηαλ 

εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχζε λα 

εθθξάζεη ζρεηηθή άπνςε. Ώθνινχζσο σζηφζν, ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ 

ζέκαηνο ιέγνληαο φηη ην άγρνο ελεξγεί θαηαζηαιηηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

ηθαλφηεηα φξαζεο ζην ζθνηάδη ελψ κεηέπεηηα, φηαλ εξσηήζεθε απφ ηνλ θ. 

Γεσξγίνπ θαηά ηελ αληεμέηαζε, αλ θάπνηνο πνπ δηέπξαμε έγθιεκα θαη 

επηρεηξεί δηαθπγή, φλησο αγρσκέλνο, κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθψο απφ 

πιεπξάο νξάζεσο, απάληεζε φηη αξκνδηφηεξνο λα δψζεη εμεγήζεηο επί 

ηέηνηνπ ζελαξίνπ ζα ήηαλ θάπνηνο ςπρίαηξνο θαη φρη έλαο νθζαικίαηξνο 

φπσο ν ίδηνο. Γηα αθφκε κηα θνξά φκσο δελ παξέκεηλε ζηαζεξφο ζηε ζέζε 

ηνπ πεξί έιιεηςεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο δηφηη έπεηηα εμέθξαζε ηελ άπνςε, 

κε ζεκείν αλαθνξάο πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία (θαηά ηελ νπνία δηέθπγε απφ 

ζθχιν πνπ ηνλ θπλεγνχζε), φηη ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, φπσο 

ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ, είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα ελεξγήζεη ελζηηθησδψο, 

ρσξίο ε φξαζε λα δηαδξακαηίζεη θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ, ζεκεηψλνληαο φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο «Αελ θνηηάο, πξνζπαζείο λα 

γιηηώζεηο πεξλάο ηα πάληα, πεξλάο ρσξίο λα ρηαξηείο, ρσξίο λα θνηηάο νπνπδήπνηε θέξηε 

ςπρίαηξν λα ζαο ην πεη». Μαξά ηαχηα, πην κεηά θαη παξφιν πνπ ππνγξάκκηζε 

φηη ην άγρνο απνηειεί αμηνινγηθφ γλψκνλα πνπ κπνξεί δπλεηηθψο λα 

επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε θίλεζε ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη 

παξαδερφκελνο φηη ζηελ ηαηξηθή δελ ππάξρνπλ απφιπηεο απαληήζεηο αιιά 

θαη ην φηη (θαηά ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ), θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 

αληηθξίδεηαη μερσξηζηά αλαιφγσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ελεξγεί, απάληεζε φηη έλα 

άηνκν πνπ θνβάηαη θαη αγσληά «ζηξαβώλεηαη», κηα θαη ε αδξελαιίλε, φπσο 

θαη δηάθνξνη άιινη ςπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο, κεηψλνπλ ηελ φξαζε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζην ζθνηάδη (θάηη πνπ παξαδφμσο καο 

αλέθεξε, πεξίπνπ κε ηελ ίδηα δηαηχπσζε θαη ρσξίο λα είλαη 
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πξαγκαηνγλψκνλαο θαη ν Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Π.58), ν νπνίνο 

έδσζε καξηπξία κεηά ηνλ κάξηπξα). ηαλ ε θ. Ζιεφπα ηνλ παξέπεκςε 

ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία πνπ ν ίδηνο είρε πξνεγνπκέλσο πεξηγξάςεη ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαδίσμε ηνπ απφ ζθχιν θαη επηζεκαίλνληαο ηνπ ην ξφιν 

πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ππφ ηέηνηεο πεξηζηάζεηο ην αίζζεκα ηεο 

απηνζπληήξεζεο, απάληεζε φηη δελ κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί δηφηη θαη 

ηνχην απνηεινχζε ζέκα πνπ θαζάπηεηαη ηεο ςπρηαηξηθήο. Λ κάξηπο δελ 

επέδεημε ζπλέπεηα νχηε θαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ σο πξνο ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη ην αλζξψπηλν κάηη γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο κεηαβνιέο 

θσηεηλφηεηαο, ιέγνληαο φηη ε πιήξεο νθζαικηθή πξνζαξκνγή θαηά ηε 

λχθηα (κεηά απφ ηελ νπνία ην άηνκν βιέπεη θαηά ην 1/10 ηεο θαλνληθήο 

φξαζεο), επηηπγράλεηαη ζηα 30–35 ιεπηά, άπνςε πνπ δηαηππψλεηαη θαη ζην 

ζχγγξακκα ηνπ Wolfgang Leydhecker, Λθζαικνινγία, 21ε έθδνζε, 1978, 

ζει. 194 (βι. Οεθκήξην 862), ην νπνίν πηνζέηεζε θαη ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

φηη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ζθνηάδη θζάλεη ζην κέγηζην κεηά απφ 35 

πεξίπνπ ιεπηά. Βληνχηνηο, πηνζέηεζε θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην 

ζχγγξακκα ηνπ Θηραήι Ώπνζηνιάθε, Ξηνηρεία Φπζηνινγίαο ηνπ Ώλζξώπνπ, 

Οφκνο Α, Οξίηε έθδνζε, 1995, ζει. 290–291 (βι. Οεθκήξην 861), φπνπ 

ζεκεηψλεηαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα απαηηείηαη έλα δηάζηεκα 20 ιεπηψλ 

πεξίπνπ γηα λα απνθηήζνπλ επαξθή πξνζαξκνγή ζην ζθνηάδη ελψ ε πιήξεο 

πξνζαξκνγή ηνπο κπνξεί λα απαηηήζεη κέρξη θαη δεθανθηψ ψξεο. Ονχηε ε 

ζέζε δηαθέξεη ζαθψο απφ ηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε ηνπ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία πξνζδηφξηζε ηελ αλψηαηε ρξνληθή ηηκή πξνζαξκνγήο ζηα 35 

ιεπηά πεξίπνπ ρσξίο λα ζεσξήζεη ζθφπηκν λα ζρνιηάζεη ηε δηάζηαζε ησλ 

δέθα ιεπηψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηψηαηε ρξνληθή ηηκή πξνζαξκνγήο θαη 

ησλ 18 σξψλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αλψηαηε ρξνληθή ηηκή 

πξνζαξκνγήο ηνπ νθζαικνχ ζην ζθνηάδη, παξάιεηςε πνπ ζεσξνχκε 

ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθψο αλακελφκελε πξνζέγγηζε ησλ 

πξαγκάησλ απφ πξαγκαηνγλψκνλα. Ώθνινχζσο, παξέπεκςε ζε έγγξαθν ην 

νπνίν εληφπηζε ζην δηαδίθηπν γξακκέλν ζε «πεδή γιώζζα», φπσο είπε (βι. 

Οεθκήξην 865), ην νπνίν επίζεο πηνζέηεζε θαη ζην νπνίν αλαθέξεηαη (ζηε 
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δεχηεξε ζειίδα), φηη ηα αλζξψπηλα κάηηα ρξεηάδνληαη πεξίπνπ κηα ψξα γηα 

λα πξνζαξκνζηνχλ νινθιεξσηηθά ζηε λπθηεξηλή φξαζε, θάηη πνπ ρσξίο 

ηδηαίηεξε δπζθνιία δηαπηζηψλεη θαλείο φηη απνθιίλεη θαη απφ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο αλαθνξέο ηνπ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ρξνληθήο 

πξνζαξκνγήο ζην ζθφηνο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αλψηαηε ρξνληθή ηηκή 

ηνπ πξάγκαηνο ε νπνία (θαηά ζχλνςε), ζχκθσλα κε ην Οεθκήξην 862, 

πξνζδηνξίδεηαη ζηα 35 πεξίπνπ ιεπηά ελψ θαηά ην Οεθκήξην 861, ζηηο 18 

ψξεο. Λχηε θαη εδψ ζεψξεζε ζσζηφ λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

Βλψ φθεηιε. Θαο είπε επίζεο φηη κεηέβε ζηελ επίδηθε πεξηνρή ηεο Ιεθξάο 

Γώλεο παξακέλνληαο εθεί γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά. Ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξσηνγελή απηή ηνπ αληίιεςε θαη γλψζε έθθξαζε αθνινχζσο απφςεηο 

πεξί ηνπ εθηθηνχ θαη αλέθηθηνπ ησλ πξάμεσλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41). Ώθνξνχλησλ φρη κφλν ζην δήηεκα ησλ νπηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ 

αιιά θαη ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Εδηαίηεξα κε ηελ θάιπςε 

ηεο απφζηαζεο πνπ είπε φηη δηέλπζε ην βξάδπ εθείλν γηα λα μεθνξησζεί ηε 

ζαθνχια κε ην θνληφθαλλν θαη ην ξνπρηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 

δνινθνλία. Ον πξψην πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ν κάξηπο δελ παξέκεηλε ζην 

ρψξν νχηε θαλ γηα ηα 35 ιεπηά πνπ ζχκθσλα κε κηα εθδνρή πνπ πξφβαιε, 

ρξεηάδνληαλ γηα λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο απφ νπηηθήο απφςεσο ζηηο 

ζπλζήθεο ζθφηνπο πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηε ζηηγκή εθείλε. Αίρσο επίζεο 

λα ζπκπεξηιάβεη ζηε ζρεηηθή εμίζσζε ησλ θξίζηκσλ κεηαβιεηψλ 

παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ θάζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο 

ηεο ηθαλφηεηαο θάπνηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο 

ζην ζθνηάδη, φπσο ηελ ειηθία, ηα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα, ηε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην πνιχ θάπληζκα, ηε ρξήζε αιθνφι, ηε 

ζσκαηηθή εμάζθεζε, ηελ έιιεηςε βηηακίλεο Ώ, ην θξχν, ηνλ πνλνθέθαιν, 

ηελ θνχξαζε, ηα λαξθσηηθά θαη πνιιά άιια πνπ είηε ν ίδηνο αλέθεξε 

ζπνξαδηθά ζηε καξηπξία ηνπ είηε πξνθχπηνπλ απφ ηα ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα 

ζηα νπνία παξέπεκςε θαη πηνζέηεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Βγρεηξίδην 

Βθζηξαηείαο: Ώηνκηθή Βθπαίδεπζε ζηα ηεο Θάρεο / Μεξίπνια, Γεληθφ 

Βπηηειείν Ξηξαηνχ, 1993, παξάγξαθνο 4, ζειίδα 57 (βι. Οεθκήξην 864). Λ 
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Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαζφινπ δελ αληεμεηάζηεθε επί ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ (ηνπιάρηζηνλ ππφ ην πιέγκα ηεο ζπδεηνχκελεο 

ζηφρεπζεο), έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί θαηαιιήισο ζε φ,ηη ηνπ 

ππνβαιιφηαλ. Ώλέθεξε επίζεο ν κάξηπο φηη ε απφζηαζε πνπ δηάλπζε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ κπνξνχζε λα θαιπθζεί ζε ρξφλν 10 –

15 ιεπηψλ, δίρσο φκσο λα γλσξίδεη ή λα κλεκνλεχζεη ηηο απαξαίηεηεο 

κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε (θαη είρε πηνζεηήζεη), γηα λα 

αηηηνινγήζεη ηελ θαηάιεμε. Ρψξηα θαη απφ ην γεγνλφο φηη πνζψο έπεηζε 

πεξί ηεο φπνηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ ζην δήηεκα απηφ εθηφο απφ ην 

λα πξνηάμεη σο εκπεηξηθφ ππφβαζξν ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο κφληκνπ 

αμησκαηηθνχ ηεο Βζληθήο Φξνπξάο θαη ην φηη, σο ζηξαηησηηθφο, είρε θαη 

απηφο πξνβεί ζε πνξείεο επί εδάθνπο πξηλ απφ δχν θαη ηφζεο δεθαεηίεο. 

Κερλψληαο πξνθαλψο φηη είρε πεη ζε άιιν ζηάδην φηη δελ είλαη φινη νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βαδίδνπλ θαη λα ηξέρνπλ κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ θαη φηη νη πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη 

εμαηνκηθεπκέλα θαη επηζηεκνληθά, κε θάπνηεο απφ ηηο κεηξήζηκεο 

παξακέηξνπο, λα απνηεινχλ αληηθείκελν επηζηεκψλ πέξαλ ή άζρεησλ ηεο 

νθζαικνινγίαο.  

 

 Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ξηαχξνπ ΐηνιεηή (Θ.Π.54).  

 

Ξε ζρέζε κε ηνλ Ιίθν Οζηέιεπα (Θ.Π.57), ζεκεηψλνπκε φηη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απαληνχζε αιιά θαη ε γεληθφηεξε ηνπ ζπκπεξηθνξά ζην 

εδψιην ηνπ κάξηπξα παξέπεκπε εκθαλψο θαη ζαθψο ζε άηνκν πνπ ήξζε 

ζην Αηθαζηήξην γηα λα κελ πεη ηελ αιήζεηα θαη λα βνεζήζεη αζέκηηα ηνλ 

γλσζηφ ηνπ θαη νηθνγελεηαθφ θίιν, Ζαηεγνξνχκελν 1 (θιήζεθε βεβαίσο 

απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4). Δ καξηπξία ηνπ ζε ζρέζε κε ιεπηνκέξεηεο πνπ 

δελ αθνξνχζαλ ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

επηιεθηηθή γεληθφηεηα, αζάθεηα θαη ανξηζηνινγία. Ήζαλ ραξαθηεξηζηηθέο νη 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αδπλακία ηνπ λα παξάζρεη ιεπηνκέξεηεο 

πνπ θαζάπηνληαλ ηεο ζπλάληεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ θέληξσλ αλαςπρήο, πνπ 
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φπσο καο είπε, ιάκβαλε ρψξαλ ζην Pavilion ζηηο 11.1.10, ηελ ψξα ηεο θαη‟ 

ηζρπξηζκφλ ζπλάληεζεο ηνπ κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ 

Ζνχιιε Ζνζηάξε, γχξσ ζηηο 12:30 – 13:30, είηε απηέο αθνξνχζαλ ζηνλ 

αθξηβή ρψξν ηεο ζπγθέληξσζεο είηε ζηα άηνκα πνπ παξίζηαλην ή ηελ 

ηαπηφηεηα εθείλσλ κε ηνπο νπνίνπο είρε ζπλνκηιήζεη ή πξνζέμεη ηελ 

παξνπζία. Αε ζπκφηαλ ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ρψξν φπσο νχηε 

θαη αλ ηε κέξα εθείλε είρε εθθσλήζεη θαη ιφγν ζηε ζπλάληεζε (ήηαλ, φπσο 

καο αλέθεξε, κέινο ηνπ Ξπλδέζκνπ Εδηνθηεηψλ Ζέληξσλ Ώλαςπρήο). 

Μαξφκνηα αδπλακία ζπκεηηθνχ πξφηαμε θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο 

πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ γλσζηφ ηνπ απφ παιηά Ννβέξην 

ΐξαρίκε (ζπλήγνξν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4), γηα λα ηνπ αλαθέξεη πεξί ηεο 

ζπλάληεζεο πνπ είρε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνλ Ζνχιιε 

Ζνζηάξε ζηηο 11.1.10, ηξία δειαδή ρξφληα πξνεγνπκέλσο, έρνληαο, φπσο 

είπε, δηαβάζεη ζηελ Βθεκεξίδα Λ Φηιειεύζεξνο – Οεθκήξην 882, άξζξν κε 

ηίηιν «Ώζώνο δειώλεη ν Κελνθώληνο γηα ην θόλν ηνπ Άληε: Ππνζηήξημε όηη ιέεη ςέκαηα 

ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ», ζην Ζαθελείν ηνπ Βζληθνχ Αεπηεξάο ζηε Ηεπθσζία 

(πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ ηελ 18.2.13 πνπ έδσζε ηε καξηπξία ηνπ ζην 

Αηθαζηήξην). Ώλέγλσζε εθεί θάπνηεο αλαθνξέο πεξί ηνπ φηη ν Ζψζηαο 

Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), είρε πάξεη κηα καχξε ηζάληα ζην ρψξν ζηάζκεπζεο 

ηνπ θέληξνπ Αηόλπζνο θαη έβγαιε απφ κέζα ξνχρα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα αιιάμνπλ καδί κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Μξνθαιεί εληχπσζε 

γηα πνην ιφγν επέιεμε λα επαηζζεηνπνηεζεί κέζσ απηνχ ηνπ δεκνζηεχκαηνο 

θαη λα πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θ. ΐξαρίκε (θαη φρη ηελ 

Ώζηπλνκία) θαη νπρί κεηά πνπ είρε αθνχζεη ζηελ ηειεφξαζε πεξί ηνπ Ζψζηα 

Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζπλδένληαο κάιηζηα σο εθ ηεο αλαθνξάο, ηε 

θεξφκελε δήισζε ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε ζην φλνκα Μξνεζηόο, ζην φλνκα 

ηνπ Ζσζηή, έμσ απφ ην Pavilion ηνλ Εαλνπάξην 2010 («ελ ηδηαί ηα δηθά κνπ ηδηαί 

ηνπ Ζσζηή κέζα ηδηαί πάξηα ζην ρσξθό»). Μαξφιε ηελ αδπλακία ηνπ λα ζπκεζεί 

ιεπηνκέξεηεο γηα νηηδήπνηε άιιν, ζπκφηαλ επαθξηβψο ηηο ζηηρνκπζίεο 

κεηαμχ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε. Θαο είπε 
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φηη ελψ ζηέθνληαλ παξά ηελ είζνδν ηνπ Pavilion θαη κηινχζαλ 

αληαιιάζνληαο ηππηθφηεηεο, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είπε ζηνλ 

Ζνχιιε Ζνζηάξε «ελ λα θύσ, πάσ λα θέξσ ηα ξνύρα πνπ ην απηνθίλεην ξε» θαη 

έθπγε απφ θνληά ηνπο. Ζαηά ηελ αληεμέηαζε πξφζζεζε φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είπε ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε «πάσ λα θέξσ ηα ξνύρα 

πνπ ην απηνθίλεην, λα κελ ηα μηράζσ», ζπκπιεξψλνληαο πξνθαλψο – ή 

ηξνπνπνηψληαο – ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά ηνπ σο πξνο ην ηη ππνηίζεηαη 

είλαη πνπ είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Αελ κπνξνχκε λα κε 

ζεκεηψζνπκε ηελ αξρηθψο απφιπηε ηνπνζέηεζε ηνπ φηη φηαλ επέζηξεςε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), έθεξε ηα ξνχρα «… κέζα ζε έλα καπξνζάθνπιν 

ησλ ζθνππηδθηώλ ηδηαί έδσζε ηα ηνπ Ζνζηάξε», γηα λα δειψζεη αθνινχζσο φηη δε 

γλψξηδε ηη είλαη πνπ πεξηείρε ην ζαθνχιη. Δ δήισζε ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ζα πήγαηλε λα έθεξλε ηα ξνχρα απφ ην 

απηνθίλεην, πξνθάιεζε εληχπσζε ζηνλ κάξηπξα, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ 

ηνλ ψζεζε λα ξσηήζεη ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε «κα πνπιά ξνύρα ν παξέαο ζνπ ηδηαί 

επήε λα θέξεη ξνύρα;» θαη ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε λα αληαπαληά «…ελ λα πάεη λα 

θέξεη ηα ξνύρα, δηόηη ελ λα ηνπο πάξσ πόςε ζην ιαό καδί κε ηνλ Μξνεζηό ηδηαί ήηαλ λα 

θέξνπλ αιιαμηέο γηα λα αιιάμνπλ». Ξηελ αληεμέηαζε, ν κάξηπο καο αλέθεξε φηη 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εληππσζηάζηεθε ηφζν πνιχ απφ ηε δήισζε ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ δηφηη δελ κπνξνχζε νπζηαζηηθά λα 

θαηαλνήζεη γηα πνηφλ άιιν ιφγν ζα κπνξνχζε «… λα ηνπ θέξεη ξνύρα …» (ε 

ππνγξάκκηζε είλαη δηθή καο), εθηφο θαη αλ, φπσο επιφγσο ζπλάγνπκε απφ 

ηα ζπκθξαδφκελα φηη ελλννχζε, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ 

πσιεηήο ξνχρσλ (ηελ νπνία αλαθνξά καο είπε αξθεηέο θνξέο κε 

πεξηπαηθηηθή δηάζεζε (γειψληαο κάιηζηα ζην εδψιην), γηα λα ηνλίζεη 

κάιινλ ην θαηά ηελ άπνςε ηνπ ηδηαδφλησο παξάμελν ηνπ πξάγκαηνο). 

Βθείλν πνπ δε ζπλάδεη κε ηε ζέζε ηνπ θαη θαη‟ αθνινπζίαλ απνδπλακψλεη 

ηηο αηηηάζεηο πνπ έδσζε πεξί ησλ εληππψζεσλ πνπ ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

έηζη ψζηε λα δηθαηνινγήζεη ηελ έμαξζε κλήκεο πνπ ηνλ δηαθαηείρε θαηά ηηο 

πεξηγξαθέο απηέο θαη ζε αληίζεζε κε ην θαηά ηα άιια αδχλαην ζπκεηηθφ 

πνπ πξφηαζζε, είλαη φηη (ζχκθσλα πάληνηε κε ηε καξηπξία ηνπ), ν Φάλνο 
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Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), νπδέπνηε είρε αλαθέξεη ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε φηη 

ζα ηνπ έθεξλε δηθά ηνπ ξνχρα ζηε ζαθνχια (δειαδή ηνπ Ζνχιιε 

Ζνζηάξε), θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ζε κηα δήισζε ηνπ ηχπνπ 

«ελ λα θύσ, πάσ λα θέξσ ηα ξνύρα ζνπ πνπ ην απηνθίλεην ξε» (ε ππνγξάκκηζε είλαη 

δηθή καο), ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ κάξηπξα φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε πάεη «… λα ηνπ θέξεη ξνύρα» (ε ππνγξάκκηζε 

δηθή καο). Αελ είλαη φκσο κφλνλ νη αδπλακίεο ζηε καξηπξία ηνπ κάξηπξα 

πνπ αλέηξεςαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα αληίζηνηρεο 

ππεξαζπηζηηθέο εθδνρέο. Ήηαλ θαη (ζε ζρέζε κε ηηο ηειεπηαίεο), ην φηη απηά 

πνπ αλέθεξε δε ζπλάδνπλ ινγηθψο κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο καξηπξίαο 

θαη εθδνρψλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), νη νπνίεο νπζηαζηηθά 

παξέκεηλαλ δίρσο ακθηζβήηεζε αιιά θαη κε ππνβνιέο ηεο Ππεξάζπηζεο 

πεξί ζπλσκνζίαο κεηαμχ ηνπ, ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) θαη ηνπ 

Ζνχιιε Ζνζηάξε γηα ηε δνινθνλία. Γηα παξάδεηγκα, κηα πηπρή πνπ 

δεκηνπξγεί απνξίεο είλαη ην πψο θαη γηαηί ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο λα επηιέμεη 

αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζηελ παξνπζία ηνπ 

κάξηπξα, ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε θαη θακηά ηδηαίηεξε έλδεημε φηη ν 

ηειεπηαίνο ηνλ γλψξηδε πξνζσπηθψο (καο είπε φηη δελ ηνλ γλψξηδε θαη φηη 

είρε κφλν αθνπζηά ην φλνκα ηνπ), έηζη ψζηε λα δηθαηνινγείην 

αληηθεηκεληθψο ε φπνηα αλαγθαηφηεηα αλαθνξάο ζην φλνκα ηνπ θαη απηφ, 

έρνληαο ππφςε κηα άιιε ηνπνζέηεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ε νπνία επίζεο δελ ακθηζβεηήζεθε, φηη ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο ήηαλ γεληθψο 

άηνκν πνπ δελ κηινχζε πνιχ. Έζησ φηη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη 

θαη απηή ηελ αίξεζε, ζα κπνξνχζε λα δηεξσηεζεί ζε δεχηεξν ζηάδην, κε 

πνηά ινγηθή είλαη πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ζπλσκφηεο κε 

ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε θαη ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), γηα ηε δνινθνλία 

ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή (ε νπνία κάιηζηα ζα ιάκβαλε ρψξαλ κεξηθέο ψξεο 

αξγφηεξα), επέιεμε λα πξνβεί κπξνζηά ζε θάπνην μέλν ζε κηα ηέηνηα 

δήισζε – πξνβαίλνληαο κάιηζηα ζε πξνζδηνξηζκφ ησλ ξνχρσλ πνπ 

γλψξηδε φηη ήζαλ εθείλα πνπ ζα θνξνχζαλ κεηά ην θφλν – ε νπνία ζα 

κπνξνχζε ζε θάπνην ζηάδην λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζεσξεζεί σο 
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αληηθεηκεληθψο χπνπηε θαη δπλεηηθψο ελνρνπνηεηηθή (θαη έηζη είλαη πνπ 

θαίλεηαη λα ηελ εμέιαβε ν κάξηπο ρξφληα κεηά ην ζπκβάλ θαζψο καο 

εμήγεζε). Έπεηηα, κε ην ίδην ζθεπηηθφ, κπνξεί επίζεο λα δηεξσηεζεί θαλείο 

θαη γηα πνηφλ ιφγν ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο ζα έπξεπε λα νλνκαηίζεη ην 

ζπλσκφηε Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), είηε κε αλαθνξά ζην επίζεην ηνπ θαη 

κφλν είηε άιισο πσο, ζε έλα ηξίην άηνκν πνπ δε γλψξηδε πξνζσπηθψο ηνλ 

ηειεπηαίν (δίλνληαο θαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

ξνπρηζκνχ θαη ηνπνζεηψληαο θαη ηνπο ηξεηο καδί ην βξάδπ πνπ γλψξηδαλ φηη 

ζα ζθφησλαλ ην ζχκα εθηφο ηνπ ζπγθινληζηηθνχ απξνφπηνπ πνπ δελ ζα 

ηνλ εληφπηδαλ), κε δεδνκέλν θαη πάιη φηη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), ζα 

ιάκβαλε κέξνο ζηε δνινθνλία ην ίδην βξάδπ. Μξνθχπηνπλ θαη εξσηεκαηηθά 

σο πξνο ηνλ φιν ζρεδηαζκφ ηεο ζπλάληεζεο έμσ απφ ην Pavilion, έρνληαο 

πάληνηε ππφςε θάπνηεο απφ ηηο εθδνρέο πνπ πξνσζήζεθαλ απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη δελ έηπραλ ηδηαίηεξεο ή θαη θαζφινπ 

ακθηζβήηεζεο απφ ηελ Ππεξάζπηζε. Γηα παξάδεηγκα, αλαξσηηέηαη θάπνηνο 

γηαηί νη Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζνχιιεο Ζνζηάξεο, έρνληαο 

κεηαβεί ζην Pavilion κε ην δηθφ ηνπο απηνθίλεην ν θαζέλαο, λα κελ 

δηεπζεηήζνπλ ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηεο ζαθνχιαο κε ηα ξνχρα πξηλ 

μεθηλήζνπλ – φπσο είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – γηα ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο θαη ελψ αθφκα βξηζθφληνπζαλ ζην Εππνθξάηεην απφ φπνπ 

ππνηίζεηαη μεθίλεζαλ ή έζησ γηα πνηφλ ιφγν ν ηειεπηαίνο, δελ παξέδσζε ηε 

ζαθνχια κε ηα ξνχρα ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε φηαλ αθίρζεθαλ εθεί θαη ζα 

έπξεπε λα έβγαηλαλ απφ ην απηνθίλεην, λα πήγαηλαλ ζηε ζπλάληεζε θαη 

αθνινχζσο, ελψ ζα έθεπγαλ θαη κπνξνχζαλ πνιχ σξαία λα πνξεπζνχλ 

πξνο ην απηνθίλεην ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα λα ηνπ δψζεη 

ηα ξνχρα, απηφο επέιεμε λα πάεη ζην απηνθίλεην ηνπ γηα λα θέξεη ηε 

ζαθνχια κε ηα ξνχρα ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε, ν νπνίνο εμαθνινπζνχζε λα 

ζηέθεηαη θαη λα ζπλνκηιεί κε ηνλ κάξηπξα, γηα λα νδεχζνπλ αθνινχζσο νη 

δχν ηνπο πίζσ ζηα απηνθίλεηα ηνπο κε ζθνπφ λα κεηαβνχλ (θαζψο 

πξνθχπηεη αλαληίξξεην) ζην Αάιη κε ην απηνθίλεην ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε 

(γηα λα πάεη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηνλ Μέηξν Ζθεξηίθθε γηα 
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λα πάξεη ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116). ΐεβαίσο, αλ φια απηά γίλνληαλ 

κε ηνλ ηξφπν πνπ επιφγσο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, ελδερνκέλσο λα κελ 

ήηαλ βνιηθφ γηα ηνλ κάξηπξα λα παξνπζηάζεη κηα αιεζνθαλή ηνπιάρηζηνλ 

εθδνρή σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο ηπραίαο ζπλάληεζεο κε ηνπο Ζνχιιε 

Ζνζηάξε θαη Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ην ζπλαπάληεκα ζηελ 

είζνδν ηνπ Pavilion λα πξνβάιιεη σο δπλεηηθψο πεηζηηθή. Δ Ππεξάζπηζε 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, δελ πξφβιεςε λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα απηά 

θάηη πνπ ζα κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα πξάμεη, ίζσο, αλ επέιεγε λα 

αληεμεηάζεη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζε ζρέζε κε ηα ηφζα πνιιά 

πνπ αλέθεξε ν κάξηπο, θάηη πνπ αζθαιψο πνπ απνζηέξεζε ζηνλ πξψην ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε φζα απηφο αλέθεξε.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ιίθνπ Οζηέιεπα (Θ.Π.57), σο 

αλαμηφπηζηε.     

 

 Λ Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Π.58), πξνζπάζεζε λα πείζεη φηη ε 

αλαπαξάζηαζε ζηελ νπνία ηζρπξίζηεθε φηη πξνέβε ζηε Ιεθξά Γώλε, 

θαηνξζψλνληαο λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε ησλ 650 πεξίπνπ κέηξσλ πνπ 

ηνπ ππνδείρζεθαλ απφ ηνπο εληνιείο ηνπο, εληφο 34 ιεπηψλ θαη 27 

δεπηεξνιέπησλ (ζε αληίζεζε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ 

αλέθεξε φηη ηε δηέλπζε ζε ρξφλν γχξσ ζηα 15 – 20 ιεπηά), ζα έπξεπε λα 

γίλεη απνδεθηφο σο έλα ζρεδφλ ακεηάβιεην ζεκείν αλαθνξάο δηφηη θαλείο 

άιινο δε ζα κπνξνχζε λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε ζε ιηγφηεξν ρξφλν θαη 

ζίγνπξα φρη ζην πεξίπνπ κηζφ πνπ ν ίδηνο ρξεηάζηεθε γηα λα ην πξάμεη. Ξε 

απηφ ππήξμε απφιπηνο, ιέγνληαο θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε φηη «… ηαλ δε 

βιέπεηο πνύ πεγαίλεηο θαη όζε πξνπόλεζε λα θάλεηο ζε ηέηνην έδαθνο, θάζε κέξα λα 

πξνπνλείζαη, ζα αληηκεησπίδεηο δηαθνξεηηθό έδαθνο, δελ ππάξρεη πεξίπησζε, ε πεξηνρή 

είλαη κεγάιε θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα θάλεηο αθξηβώο ηελ ίδηα δηαδξνκή κέρξη ηνλ 

ζηόρν, νπόηε όζν θαιά θαη λα μέξεηο ηελ πεξηνρή, όζν θαιά θαη λα πξνπνλεζείο θάζε 

κέξα, ην έδαθνο αιιάδεη. Βδώ πέξα ζην ζπίηη καο θιείλνπκε ηα θώηα ην βξάδπ θαη 

ςάρλνπκε λα δνύκε πνύ είλαη ν ηνίρνο θαη ην ηξαπεδάθη ή ν θαλαπέο. Μόζν πεξηζζόηεξν 

ζηε θύζε». Δ ζέζε είλαη ζπκθπψο αληηθαηηθή κηα θαη πξνζδηνξίδεη σο 
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θξίζηκε κεηαβιεηή, ηελ αιιαγή ηνπ εδάθνπο (φ,ηη θαη αλ είλαη ηνχην πνπ 

ελλννχζε ν κάξηπο), κε ην ξφιν ηεο φκσο λα θαζνξίδεη θαη ηελ παξερφκελε 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο δηαδξνκήο αλεμαξηήησο ηνπ πφζν θαιά ηε 

γλσξίδεη θαλείο. Δ ηνπνζέηεζε αλαδεηθλχεη φηη ε δηαδξνκή πνπ είπε φηη 

δηέλπζε ζηηο 13.2.13, κπνξεί λα ήηαλ θαη εδαθηθά δηαθνξεηηθή απφ εθείλε 

πνπ δηέλπζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – πέξαλ αζθαιψο ηνπ φηη ε 

αλαπαξάζηαζε δηεμήρζε ζε δηαθνξεηηθφ κήλα θαη έηνο απφ εθείλν πνπ 

έδξαζε ν ηειεπηαίνο αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν (20:20 – 20:30, 

πεξίπνπ) απφ εθείλν ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) (ιίγν κεηά ηηο 

21:00) θαη ππφ δηαθνξεηηθφ θσηηζκφ θαη γλψζε ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ώιιά θαη ππφ ζαθψο άιιε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε απφ εθείλε πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

θαηά ηηο θξίζηκεο εθείλεο ζηηγκέο γηα ηε δσή θαη επεκεξία ηνπ. Θε ηνλ 

κάξηπξα λα παξαδέρεηαη θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη δε γλψξηδε πψο είλαη πνπ 

ζα αληηδξνχζε ν ίδηνο ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Ζαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε, 

δήισζε φηη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ήηαλ ε 

«… έιιεηςε θσηηζκνύ, ην θαθνηξάραιν έδαθνο, ηα γαβγίζκαηα πνπ άθνπγα πξνθαλώο 

από ην θπιάθην ησλ Ονύξθσλ ή από θάπνηα άιιε πεξηνρή από ηα θαηερόκελα, δελ 

κπνξνύζα λα θαηαιάβσ από πνύ αθξηβώο εξρόληνπζαλ, νη πέξδηθεο πνπ ηξνκάδαλε θαη 

κνπ απνζπνύζαλ ηελ πξνζνρή, αιιά ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ήηαλ ην ζθνηάδη, ην όηη όια 

ηα αληηθείκελα ηα έβιεπα ηειεπηαία ζηηγκή κπξνζηά κνπ». Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δελ αλαθέξζεθε ζηελ χπαξμε ηέηνησλ θσιπκάησλ (πιελ ηνπ 

ζθνηαδηνχ, πνπ καο είπε φηη γηα απηφλ δελ ήηαλ πξφβιεκα), νχηε θαη νη 

δηθεγφξνη ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ ηνλ αληεμέηαζαλ πεξί απηψλ (φπσο θαη γηα 

άιια πνπ αλέθεξε ν Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο (Θ.Ζ.58)). Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είπε φηη «Αελ ήηαλ ζθνηεηλά πηζζνύξη, εγώ εζώξνπλ… 

Ζάπνηα απόζηαζε 10 κέηξα κπξνζηά εζσξνύζα». Ππήξραλ πξνο ηα αξηζηεξά 

ζπκθψλσο ηεο πνξείαο ηνπ πξνο ηελ παινχξα ηα θψηα ηνπ θαηνρηθνχ 

ζηξαηνπέδνπ, αιιά θαη ηνπ ρσξηνχ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ 

αληεμεηάζηεθε θαζφινπ (νχηε θαη γηα) ηελ έληαζε ησλ θψησλ θαη ησλ 

πξνβνιέσλ ηνπ Ονπξθηθνχ ζηξαηνπέδνπ ή ηνπ ρσξηνχ ηεο Μεξηζηεξψλαο 

πνπ είπε φηη ππήξραλ θαηά ηνπο θξίζηκνπο εθείλνπο ρξφλνπο ψζηε λα 
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κπνξνχζε δπλεηηθψο λα ππάξρεη ζπγθξίζηκν κέηξν κε ηνλ θσηηζκφ πνπ 

θαη΄ ηζρπξηζκφ ππήξρε θαηά ην βξάδπ ηεο αλαπαξάζηαζεο απφ ηνλ 

Μαλαγηψηε ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Π.58). Αεδνκέλνπ φηη ν θσηηζκφο 

αλαδείρζεθε ζε θπξίαξρν δήηεκα απφ ηελ Ππεξάζπηζε, ε καξηπξία ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γχξσ (θαη απφ) απηφ ηνλ παξάγνληα 

παξέκεηλε αλαληίιεθηε θαη αδχλαην λα αληηπαξαβιεζεί κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πεξίγξαςε ν κάξηπο. Μξνέβε ζηελ αλαπαξάζηαζε ρσξίο λα ηξέρεη, 

πξνζπαζψληαο λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε φζν πην ζχληνκα, αζφξπβα θαη 

γξήγνξα κπνξνχζε, ζπκθψλσο ησλ νδεγηψλ πνπ έιαβε. Βπηζεκαίλνπκε 

ηελ αλαθνξά φηη ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί αζφξπβα – ην ζρνιηάζακε θαη 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – θαζψο επίζεο 

θαη ηε ζέζε πνπ πξφηαμε ζε άιια ζεκεία ηεο καξηπξίαο ηνπ φηη ε 

αλαπαξάζηαζε έπξεπε λα ιάβεη ρψξαλ βάδελ θαη φρη ηξνράδελ. Ώπηφ έρεη 

ζεκαζία επεηδή ηα πεξί ηνπ αζόξπβνπ θαη ηνπ βαδίζκαηνο είλαη δχν 

ζηνηρεία πνπ νπδέπνηε απνηέιεζαλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν νπνίνο πνηέ δελ αληεμεηάζηεθε ζρεηηθψο. Βίπε 

ν κάξηπο φηη πξνζπαζνχζε λα πεξπαηά πάλσ ζε πέηξεο, λα απνθεχγεη ηηο 

αγθαζηέο, ρξεζηκνπνηψληαο πξψηα ηε θηέξλα θαη κεηά ηε κχηε ηνπ 

πέικαηνο θαη άιια παξφκνηα, δεηήκαηα πνπ θαη πάιη δελ ηέζεθαλ ζηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηά ηελ αληεμέηαζε. Μαξαμέλεςε θαη ε 

αλαθνξά ηνπ κάξηπξα φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαλχζεη ηε δηαδξνκή 

αζφξπβα δελ επέδξαζε θαη δελ κπνξνχζε λα επηδξάζεη ζην ρξφλν πνπ 

ρξεηάζηεθε γηα λα ζπκπιεξψζεη ηε δηαδξνκή, ρσξίο φκσο λα δψζεη 

πεηζηηθέο εμεγήζεηο ή θαη θαζφινπ, γηα ηελ απφιπηε ζέζε πνπ εμέθξαζε, 

ελδερνκέλσο αληηιακβαλφκελνο φηη ε πξνζζήθε ηνπ παξάγνληα απηνχ λα 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηηο ζέζεηο πνπ θιήζεθε λα ππνζηεξίμεη θαη πνπ 

ίζσο δελ έπξεπε λα έιεγε. Ον φηη ηηο είπε δελ απνηειεί γηα εκάο έλδεημε 

εηιηθξίλεηαο αιιά ζχγρπζεο σο πξνο ην ηη έπξεπε λα έιεγε θαη ηη φρη. Θαο 

αλέθεξε φηη θαη λα ήζειε λα ηξέμεη δε ζα κπνξνχζε ιφγσ κνξθνινγίαο ηνπ 

εδάθνπο θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη. κσο θαη 

ηνχην καο πξνβιεκάηηζε δηφηη εχινγα κπνξεί λα δηεξσηεζεί θαλείο πψο ν 
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κάξηπο γλψξηδε πεξί ηνπ αδχλαηνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαηά ην βξάδπ ρσξίο 

λα ην επηρεηξήζεη έζησ θαη ζηηγκηαία ή γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηνχην 

αλεμαξηήησο ησλ φξσλ εληνιήο πνπ είπε φηη είρε. Βίπε φηη ηε δηαδξνκή πνπ 

έπξεπε λα δηαλχζεη δελ ηελ επέιεμε ν ίδηνο αιιά ν δηθεγφξνο Γηψξγνο 

Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), ν νπνίνο ηνπ ηελ ππέδεημε σο εθείλε πνπ είρε 

ηζρπξηζηεί «… ν κάξηπο ηνπ Αηθαζηεξίνπ όηη είρε αθνινπζήζεη …». Ώπηφ καο ην είπε 

θαη ν Γηψξγνο Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65) ζηε καξηπξία ηνπ, κε ζρεδφλ 

παλνκνηφηππν ιεθηηθφ («Ώπιώο ήμεξε όηη ζέινπκε λα αθνινπζήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή, ηελ νπνία είρε ηζρπξηζηεί πξνεγνύκελνο κάξηπξαο όηη είρε αθνινπζήζεη»). 

Σζηφζν, θαηά ηελ αληεμέηαζε ηζρπξίζηεθε φηη είλαη θαηά ηελ αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ θαηάιαβε φηη θάπνηνο άιινο είρε δηαλχζεη ηε δηαδξνκή θαη 

φηη απηφ δε ην γλψξηδε απφ πξνεγνπκέλσο. Δ ζέζε ηνπ απηή έξρεηαη ζε 

θάζεηε αληίζεζε κε εθείλα πνπ είρε αλαθέξεη ιίγν πξνεγνπκέλσο αιιά 

(αληηθεηκεληθψο) θαη κε φζα είπε επί ηνπ δεηήκαηνο ν Γηψξγνο Ζπξηάθνπ 

(Θ.Π.65). Θαο απαζρφιεζε ην θαηά πφζν ν κάξηπο ελδερνκέλσο λα 

ελλννχζε κε ηελ αλαθνξά ηνπ, φρη ην αλ ηνπ είρε ιερζεί φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε πεη φηη δηέλπζε ηε δηαδξνκή ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην αιιά αλ ηνπ είραλ ιερζεί ηα πεξί αλαπαξάζηαζεο απφ ηνλ Ώζαλάζην 

Αεκεηξίνπ (Θ.Π.53). Μιελ φκσο ν θ. ΐξαρίκεο δελ επαλεμέηαζε επί ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ, κε απνηέιεζκα ε ζαθψο αληηθαηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

κάξηπξα λα παξακείλεη. Μξνεηδνπνηήζακε ηνλ εαπηφ καο θαη πξνζεγγίζακε 

κε επηθχιαμε ηελ αληίθαζε έηζη ψζηε λα είκαζηε απνιχησο δίθαηνη πξνο 

ηνλ κάξηπξα θαη ηελ Ππεξάζπηζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, απνθαζίδνληαο 

λα κελ αλαγάγνπκε ην γεγνλφο ζε θξίζηκν γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Έηζη θαη 

αιιηψο ε καξηπξία ηνπ είλαη δηάζπαξηε απφ αληηθάζεηο αιιά θαη 

δπζθνινπάληξεπηεο εθδνρέο, κε θάπνηεο λα ηηο έρνπκε ζίμεη. Βπνκέλσο, ε 

ζπδεηνχκελε παξέθθιηζε δελ ζα άιιαδε ηίπνηε πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε 

θαηεχζπλζε. Ζαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε, ν κάξηπο είπε φηη κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο αλαπαξάζηαζεο, κεηέβε ζην ρψξν ηελ επνκέλε κέξα κε 

ηνλ Γηψξγν Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), ν νπνίνο κάιηζηα ηνλ παξέιαβε απφ ην 

μελνδνρείν ηνπ γηα λα πάξνπλ πίζσ ηε καχξε ζαθνχια πνπ ν κάξηπο είρε 
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αθήζεη ην πξνεγνχκελν βξάδπ δίπια απφ ηελ παινχξα ζηα πιαίζηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο. Θνιαηαχηα, θαηά ηελ αληεμέηαζε φηαλ ξσηήζεθε πφζεο 

θνξέο είρε επηζθεθζεί ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κέξαο, είπε φηη ε κφλε θνξά πνπ πήγε εθεί κέξα ήηαλ φηαλ ηνλ κεηέθεξε 

ζην ρψξν ν Γηψξγνο Ζπξηάθνπ (Θ.Π65), κεηά πνπ ηνλ είρε παξαιάβεη απφ 

ην αεξνδξφκην Ηάξλαθαο θαη θακηά άιιε θνξά. Δ παζηθαλήο αληίθαζε 

ελέρεη θξίζηκε ζεκαζία δηφηη πέξαλ ηνπ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επξχηεξε 

αμηνπηζηία ηνπ, θαζάπηεηαη ζπγθεθξηκελνπνηεκέλα πηα ηεο εθδνρήο ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο φηη φια φζα αλέθεξε ν κάξηπο πεξί αλαπαξάζηαζεο 

είλαη ςεπδή δηφηη απινχζηαηα κηα ηέηνηα αλαπαξάζηαζε νπδέπνηε έιαβε 

ρψξαλ, ηνπιάρηζην κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε. Βγείξεηαη φκσο 

αθφκε έλα δήηεκα ζρεηηδφκελν απηή ηε θνξά κε ηε ινγηθή ηεο 

πξνβαιιφκελεο εθδνρήο ηνπ θ. ΐξαρίκε θαη πνπ αθνξά ζην ιφγν πνπ 

ππήξρε γηα ηνλ κάξηπξα λα κελ επηζηξέςεη ην ίδην βξάδπ, ιίγν κεηά πνπ 

πεξάησζε ηελ αλαπαξάζηαζε, ζην ζεκείν φπνπ ελαπφζεζε ηε ζαθνχια 

ιεπηά πξνεγνπκέλσο, ππφ πην ραιαξέο ζπλζήθεο, ίζσο θαη κε ηε ζπλνδεία 

ηνπ Γηψξγνπ Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), έηζη ψζηε λα κε ρξεηαδφηαλ λα 

επέζηξεθαλ ην επφκελν πξσί γηα λα ηελ πάξνπλ απφ εθεί – θαη ην ιέκε 

ηνχην αλεμαξηήησο ηεο ζνβαξφηαηεο αληίθαζεο ζηελ νπνία πεξηέπεζε, 

φπσο ήδε επηζεκάλακε. Αελ ππήξρε πίεζε ρξφλνπ, αλ θξίλνπκε απφ φια 

φζα καο είπε θαηά ηε καξηπξία ηνπ. Λ κάξηπο πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη 

κηα πνιχ αληίμνε εηθφλα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ 

αλαπαξάζηαζε, ιέγνληαο φηη ηνλ δπζθφιεπαλ θάπνηα αληηθείκελα πνπ 

έβιεπε κπξνζηά ηνπ κφιηο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ιφγσ ηνπ ζθφηνπο, 

ηνλίδνληαο φκσο ζε άιια ζηάδηα φηη ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

νξαηφηεηα ηνπ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 10 – 15 κέηξσλ ην πνιχ θαη κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ήηαλ ν εληνπηζκφο ηνπ κηθξνχ ζπηηηνχ, έζησ θαη ππφ ηελ 

πεξηγξακκαηηθή κνξθή πνπ ην μερψξηζε ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. Δ αλαθνξά 

ηνπ ηνχηε θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη κε αληίζηνηρε ηνπνζέηεζε ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηε γεληθφηεξε ηεο φκσο δηάζηαζε, ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ νξαηφηεηα πνπ είρε θαηά ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο. 
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Ζαηαηάζζνπκε θαη απηή ηνπ ηε δηάζεζε (αζρέησο ηεο παξαδνρήο ηνπ πεξί 

χπαξμεο νξαηφηεηαο), εληφο ησλ επξχηεξσλ πιαηζίσλ ηεο αξλεηηθήο ηνπ 

πξνδηάζεζεο έλαληη ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο – πξνο ηελ αληεμεηάδνπζα 

δηθεγφξν ηεο νπνίαο επεδείθλπε κεξηθέο θνξέο κηα αξθεηά επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Βίπε φηη πξηλ έξζεη ζηελ Ζχπξν έιεγμε ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ κέζσ ζπγθεθξηκέλεο 

ηειεθσληθήο ππεξεζίαο ζηελ Βιιάδα επεηδή γλψξηδε, φπσο πξφηαμε, φηη ζα 

εξρφηαλ ζε πνηληθφ Αηθαζηήξην θαη ήζειε απηά πνπ ζα πεη λα είλαη 

αμηφπηζηα. Δ αλαθνξά ήηαλ παληειψο αρξείαζηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

καξηπξίαο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ηνπ ρξνλνκέηξνπ ζην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν δελ έιαβε ρψξαλ ζηηγκέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλαπαξάζηαζεο, 

φπσο ζα έπξεπε λα γηλφηαλ αλ θάπνηνο ήζειε λα παξνπζηαζηεί ηφζνλ 

ηππηθφο ελψπηνλ ηνπ Αηθαζηεξίνπ. Αηεξσηάηαη βεβαίσο θαλείο ζε ηη ζα 

σθεινχζε ν ζπγρξνληζκφο κε ηε ζρεηηθή ηειεθσληθή ππεξεζία αθνχ ε 

ρξνλνκέηξεζε γηλφηαλ κε ρξνλφκεηξν θαη φρη κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

πξαγκαηηθή ψξα. Οα πεξί ρξνλνκεηξηθνχ ειέγρνπ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

σο πξνυπφζεζε αμηνπηζηίαο ηνπ κάξηπξα ελψπηνλ πνηληθνχ Αηθαζηεξίνπ, 

ζεσξνχκε φηη ήζαλ ζηνρεπκέλα ζην λα αλαδείμνπλ γηα αθφκα κηα θνξά ηελ 

παξνπζηαδφκελε σο παξάιεηςε ησλ αλαθξηηψλ λα ζπγθξίλνπλ κε ζηαζεξή 

ρξνλνκεηξηθή αλαθνξά ηηο ψξεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηα θιεηζηά 

θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear θαη ηνπ Finlandia θαη 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν. Ππάξρεη φκσο αθφκε κηα πηπρή. Ώλεμαξηήησο απηψλ 

πνπ αλαθέξακε ήδε, ην φιν εγρείξεκα αλαπαξάζηαζεο ηεο δηαδξνκήο απφ 

ηνλ κάξηπξα ζε ζχγθξηζε κε ηα φζα θαηέζεζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), θξίλεηαη σο αδφθηκν θαη αιπζηηειέο.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Μαλαγηψηε ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Π58), 

σο αλαμηφπηζηε.     

 

 Δ Ξνχια Θενδψξνπ (Θ.Π.61), ζίγνπξα δελ ήξζε ζην Αηθαζηήξην γηα 

λα πεη ςέκαηα θαη νπδφισο επηζπκνχκε λα αθήζνπκε νπνηαδήπνηε ηέηνηα 
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αηρκή θαηά ηνπ πξνζψπνπ ηεο. Έπεηηα, φπσο θαη ε ίδηα παξαδέρζεθε, ε 

εηδηθφηεηα ηεο δελ αθνξνχζε ζηε γελεηηθή (ηδηαίηεξα δε ζηε γελεηηθή 

ηαηξνδηθαζηηθή), κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επί θαίξησλ 

πηπρψλ γηα ηα νπνία θαηέζεζε θαη αληεμεηάζηεθε θαη πνπ αθνξνχζαλ ζε 

εθηφο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηνκείο. Αελ έπεηζε θαζφινπ γηα ηε ζσζηή θαη 

αλακελφκελε, δπλάκεη Μξσηνθφιινπ ην νπνίν ε ίδηα πξφηαμε σο ην ζεκείν 

αλαθνξάο, ιήςε ησλ δεηγκάησλ απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κε ηελ 

πξννπηηθή ηεο γελεηηθήο ηαηξνδηθαζηηθήο ηνπο εμέηαζεο. Λη αλαθνξέο ηεο 

ζην ξεζέλ Μξσηφθνιιν παξέκεηλαλ αζαθείο θαη απξνζδηφξηζηεο. Λπδέπνηε 

ην παξνπζίαζε αλ θαη ηεο δεηήζεθε απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή έηζη ψζηε 

λα κπνξέζεη ε ηειεπηαία θαηά ηελ αληεμέηαζε λα ειέγμεη ηελ ελδεδεηγκέλε 

ηήξεζε ηνπ θαη λα εληνπίζεη πηζαλέο δηαζιάζεηο ή παξεθηξνπέο.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηεο Ξνχιαο Θενδψξνπ (Θ.Π.61).   

 

 Λ δηθεγφξνο Γηψξγνο Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), ήξζε ζην Αηθαζηήξην κε 

ζθνπφ λα θαιχςεη (κε κε ελδεδεηγκέλν ηξφπν), θελά πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Ππεξάζπηζεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ελδερνκέλσο λα αθέζεθαλ απφ 

ηε καξηπξία ηνπ Μαλαγηψηε ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Π.58) θαη ηεο Ξνχιαο 

Θενδψξνπ (Θ.Π.61). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ξσηήζεθε θαηά ηελ αληεμέηαζε 

αλ κεηά πνπ έθζαζαλ ζηε Ιεθξά Γώλε θαη ζηάζκεπζαλ ζην ζεκείν πνπ 

απνθάζηζαλ, αλ άλνημαλ ηελ πφξηα ηνπ απηνθηλήηνπ κε ην νπνίν πήγαλ 

εθεί γηα λα αλνίμεη θσο «… λα εηνηκαζηεί ν άλζξσπνο γηα λα μεθηλήζεη», είπε φηη 

πξάγκαηη άλνημαλ ηηο πφξηεο ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη νηηδήπνηε άιιν ζε 

ζρέζε κε ην θαηά πφζν άλαςε ή δελ άλαςε θσο κεηά πνπ άλνημε ε πφξηα 

ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζαηά ηελ επαλεμέηαζε, κεηά πνπ επηηξέςακε ηελ 

εξψηεζε δηφηη θξίλακε φηη φπσο είρε ηεζεί ε αξρηθή εξψηεζε απφ ηελ θ. 

Ζιεφπα ήηαλ πνιπζχλζεηε, ν κάξηπο είπε φηη ην θσο ηεο θακπίλαο ηεο 

νξνθήο ηνπ απηνθηλήηνπ ην είραλ «… απελεξγνπνηήζεη από πξηλ νύησο ώζηε λα κελ 

αλνίγνπλ πνπ αλνηγόθιεηλαλ νη πόξηεο». Μξνβιεκαηίδεηαη θαλείο γηα πνηφλ ιφγν ν 

κάξηπο απεθάζηζε λα εκπιαθεί ζε κηα ηέηνηα απζηεξή δηαδηθαζία έηζη ψζηε 
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λα δηαζθαιίζεη φηη δε ζα άλαβε ην θσο ηεο θακπίλαο κε ην άλνηγκα ηεο 

πφξηαο ηνπ απηνθηλήηνπ (παξφιν πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

είρε πεη φηη κεηέβε ζην ζεκείν κε αλακκέλν θσο ηεο κνηνζηθιέηαο – 

Οεθκήξην 116), ρσξίο λα πεη φηη ζπδήηεζε ην δήηεκα κε ηνλ Μαλαγηψηε 

ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Π.58), ν νπνίνο νχηε θαη απηφο έθαλε θακηά ηέηνηα 

αλαθνξά ζηε καξηπξία ηνπ πέξαλ απφ ηνπ λα πεη φηη κεηά πνπ 

ζηάζκεπζαλ, ν κάξηπο έζβεζε ηα θψηα ηνπ απηνθηλήηνπ (θαη φρη ηεο 

θακπίλαο) θαη φηη ην κέηξν απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνθαλψο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ έπξεπε λα πάξεη καδί ηνπ θαλάξη ή ηνπιάρηζηνλ λα 

δηαλνείην θαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Μαξά ηαχηα, βγαίλνληαο απφ ην 

απηνθίλεην έζεζε ζηνλ Μαλαγηψηε ΖαξαζαββαΎδε (Θ.Ζ.58), ηελ εθηφο 

ηφπνπ θαη ρξφλνπ εξψηεζε ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, αλ είρε θαλάξη, γηα λα ηνπ 

απαληήζεη πσο δελ είρε θαη ρσξίο αζθαιψο λα καο αλαθέξεη φηη ε εξψηεζε 

απνζθνπνχζε ζην λα βεβαησζεί φηη αλ ν Μαλαγηψηεο ΖαξαζαββαΎδεο 

(Θ.Π.58), είρε πξάγκαηη θαλάξη δε ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε. Θεσξνχκε ηηο 

αλαθνξέο ηνπ κάξηπξα δεηθηηθέο ηεο γεληθφηεξεο πξνδηαηεζεηκέλεο ζηάζεο 

ηνπ ππέξ ηνπ δηθεγφξνπ πνπ ηνλ θάιεζε. Αελ ήηαλ θαζφινπ πεηζηηθφο ζηελ 

αλαθνξά ηνπ θαηά ηελ θπξίσο εμέηαζε φηη ε θεξφκελε σο Ώλαπιεξψηξηα 

Ζαζεγήηξηα ηεο Εαηξηθήο Ξρνιήο ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Θαξία 

Γεσξγίνπ (ε νπνία δελ παξνπζηάζηεθε σο κάξηπο θαη ζε ηνχην ζα 

επαλέιζνπκε), ηνλ είρε ξσηήζεη αλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, είρε θηαξληζηεί ή 

βήμεη πάλσ ζην γπαιί ηνπ θξάλνπο – Οεθκήξην 890, απφ ην νπνίν είραλ 

ιεθζεί επηρξίζκαηα. Δ πνιχ ζπγθεθξηκέλε απηή αλαθνξά ηνπ κάξηπξα 

ήηαλ, κε θάζε ζεβαζκφ, πξνθαηαζθεπαζκέλε. Βίλαη αμηνπξφζεθην ην πψο 

έλησζε ηελ αλάγθε λα καο αλαθέξεη ν κάξηπο ηε δήζελ απηή αλαθνξά ηεο 

Θαξίαο Γεσξγίνπ – σο εθ ηεο νπνίαο δηαηείλεηαη φηη πξνέβε ζηε δήισζε 

πεξί βεμίκαηνο θαη θηαξλίζκαηνο ελψπηνλ καο – θαη δελ έλησζε ηελ ίδηα 

αλάγθε εμεηδίθεπζεο θαη δηεπθξίλεζεο ηεο άιιεο αλαθνξάο ηνπ, φηη ε 

Θαξία Γεσξγίνπ ηνπ είρε δεηήζεη λα ηεο πεξηγξάςεη θαη ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο ησλ επηρξηζκάησλ, ρσξίο ν κάξηπο λα ζεσξεί πξνθαλψο αλαγθαία 

ηελ παξάζεζε ηέηνησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ην ηη είλαη πνπ είπε ζηελ Θαξία 
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Γεσξγίνπ ζε ζρέζε κε απηή ηελ πηπρή ηνπ εξσηήκαηνο ηεο. Οίπνηε δελ 

αλέθεξε θεξ΄εηπείλ γηα ην αλ ηεο δήισζε φηη έγηλε απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ θξάλνπο –Οεθκήξην 890, γηα ην αλ είραλ θνξεζεί γάληηα απφ ηελ 

Ξνχια Θενδψξνπ (Θ.Π.61), ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 θαη πφηε έγηλε απηφ θαη 

άιια παξφκνηα (θαη αθήλνπκε αζθαιψο θαηά κέξνο ηε θαλεξή παξάιεηςε 

δηαηχπσζεο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε θάπνηνπ είδνπο γξαπηή έθζεζε 

απφ κέξνπο ηεο Ξνχιαο Θενδψξνπ (Θ.Π.61)). Βίλαη κε αλεζπρία πνπ 

αθνχζακε ηνλ κάξηπξα λα πεξηπιέθεηαη ζε απηνχ ηνπο είδνπο ηνπο 

αθξνβαηηζκνχο ελφξθσο ελψπηνλ καο. Αε ζα ήηαλ δε θαζφινπ παξάινγν λα 

ππνζέζεη θαλείο φηη φιε απηή ε δηεξγαζία ζηελ νπνία ελεπιάθε, 

ελδερνκέλσο λα ζηφρεπε ζην λα θαιχςεη ην φπνην θελφ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη άθεζε ε καξηπξία ηεο Ξνχιαο Θενδψξνπ (Θ.Π.61), κε ην λα 

κελ πεη φηη, φρη κφλνλ δελ είρε αθνχζεη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα βήρεη 

θαηά ηε δεηγκαηνιεςία αιιά φηη ζίγνπξα δελ είρε βήμεη (κηα θαη, θαηά ηελ 

θνηλή ινγηθή, ην φηη δελ ηνλ άθνπζε λα βήρεη δε ζεκαίλεη θαη φηη δελ έβεμε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε θάπνηα ζηηγκή ρσξίο λα ηνλ αθνχζεη κηα πνπ 

νπδέπνηε έηζη θαη αιιηψο καο είπε φηη ηνλ έβιεπε ζπλερψο θαη φηη θάζε 

βήμηκν ηνπ ζα κπνξνχζε λα αθνπγφηαλ απφ εθεί πνπ βξηζθφηαλ) ή λα 

αλαθέξεη φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, δε θηαξλίζηεθε θαηά ηε δηαδηθαζία 

επεηδή νχηε ηνλ άθνπζε νχηε ηνλ είδε λα ην πξάηηεη. Δ κάξηπο δελ 

επαλεμεηάζηεθε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ θαη ίζσο ηνχην λα δηαδξακάηηζε 

ξφιν πίζσ απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ κάξηπξα. Βλφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

Θαξία Γεσξγίνπ δελ παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ καο γηα λα δψζεη καξηπξία θαη 

λα αληεμεηαζηεί επί ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεηεκάησλ 

κε ηα νπνία ελαζρνιείηαη ε Έθζεζε Ώπνηειεζκάησλ Ώλάιπζεο DNA – 

Οεθκήξην 902, ηελ νπνία θαηέζεζε ν δηθεγφξνο Γηψξγνο Ζπξηάθνπ 

(Θ.Π.65), θακηά βαξχηεηα δελ κπνξεί λα πξνζδνζεί ζην πεξηερφκελν ηεο, 

ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ απνπζία άιιεο εμεηδηθεπκέλεο καξηπξίαο 

πξαγκαηνγλψκνλα επί ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη. Οα ίδηα 

αθνξνχλ θαη ζηα παξνπζηαδφκελα σο ΐηνγξαθηθά Ξηνηρεία ηεο Θαξίαο 

Γεσξγίνπ, σο ην Οεθκήξην 901, επί ησλ νπνίσλ επίζεο ε Ζαηεγνξνχζα 



 

227 

Ώξρή δελ κπφξεζε λα αληεμεηάζεη, κε ηελ πξννπηηθή αθφκε θαη λα 

ακθηζβεηήζεη ηελ πξνηαζζφκελε εμεηδίθεπζε ηεο Θαξίαο Γεσξγίνπ ζηε 

γελεηηθή ηαηξνδηθαζηηθή. Λη αλαθνξέο ηνπ κάξηπξα θαη απηά πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε δίρσο εκεξνκελία επηζηνιή ηεο Θαξίαο Γεσξγίνπ, σο ην 

Οεθκήξην 900, πξνο ηνλ δηθεγφξν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, φηη δε ζα 

κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ζην Αηθαζηήξην γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο (πγείαο θαη άιινπο), φπσο θαη έγηλε, θαζφινπ δελ αιιάδνπλ ην 

ζχλνιν ηεο πξνθχπηνπζαο εηθφλαο ή ακβιχλνπλ ηα ζεκειηψδε δεηήκαηα 

ζπληαγκαηηθήο αξρήο πνπ πξνθχπηνπλ σο εθ ηεο αδπλακίαο αληεμέηαζεο 

ηεο Θαξίαο Γεσξγίνπ απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, νχηε θαη ζα κπνξνχζαλ 

πνηέ, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, λα νδεγήζνπλ ζε άιιε θαηάιεμε κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Μεξί Ώπόδεημεο Ιόκνπ, Ζεθ. 9, παξά 

ζηελ παληειή παξαγλψξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιφγσ ηεθκεξίσλ. 

Έπεηηα, είλαη θαη ε άιιε ζέζε πνπ δηαηχπσζε ν κάξηπο φηη – απφ φ,ηη 

αληηιήθζεθε θαη ρσξίο λα ηνπ ην πεη μεθάζαξα ε Θαξία Γεσξγίνπ – δελ 

πξνηίζεην λα έξζεη ζηελ Ζχπξν καθξνπξφζεζκα. Ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 

θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη νχηε θαη νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Μεξί 

Ώπόδεημεο Ιόκνπ, Ζεθ. 9, πεξί θιήζεο κάξηπξα γηα αληεμέηαζε, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηα πξνθχςαληα πξνβιήκαηα γηα ηελ 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, πέξαλ αζθαιψο ηεο επξχηεξεο αδηθίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγνχηαλ ζε βάξνο ηεο αλ ε παξάιεηςε ηεο λα αληεμεηάζεη ή λα 

θαιέζεη ην άηνκν απηφ πξνο αληεμέηαζε, ζεσξείην θαη σο απνδνρή ησλ 

εγγξάθσλ πνπ θαηαηέζεθαλ σο ζπληαρζέληα απφ ηελ κάξηπξα, 

κεηαζέηνληαο ην ζρεηηθφ βάξνο απφδεημεο πνπ είρε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

επί ηνχηνπ, ζηνπο ψκνπο ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο.  

 

Ώπνξξίπηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Γηψξγνπ Ζπξηάθνπ (Θ.Π.65), σο 

αλαμηφπηζηε.  

 

Ξε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απνθαλζήθακε φηη νη 

Ζαηεγνξνχκελνη είπαλ ςέκαηα είηε εληφο είηε εθηφο Αηθαζηεξίνπ (θαη παξά 
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ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ εηζεγήζεηο ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο), θξίλακε φηη 

θαλέλα απφ απηά δε ζα κπνξνχζε λα ζηαρπνινγεζεί σο πεξηζηαηηθή 

καξηπξία ελαληίνλ ηνπο δηφηη ζε θακηά απφ απηέο δελ ηθαλνπνηνχληαλ 

αζξνηζηηθψο φιεο νη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνινγία 

φπσο απηή αλαιχεηαη ζην ζχγγξακκα Blackstone‟s Criminal Practice 2013, 

παξ. F1.21 – F1.26 θαη ζηηο ππνζέζεηο R v Lucas (1981) 2 All ER 1008, 

1011-1012 θαη Οζεθνύξα λ Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Βθ. 180/10, εκ. 11.10.12,  

κεηαμχ άιισλ πνιιψλ.  

 

Ον φηη απνξξίςακε ηηο εθδνρέο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, δε ζπληζηά 

αζθαιψο ζηνηρείν πεξηζηαηηθήο καξηπξίαο εληζρπηηθφ ηεο εθδνρήο ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο, φπσο νχηε θαη ην φηη νη Ζαηεγνξνχκελνη είπαλ 

ςέκαηα απνδεηθλχεη ηελ ππφζεζε ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο ε νπνία 

εμαθνινπζεί λα έρεη ην βάξνο απφδεημεο φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ επίδηθσλ εγθιεκάησλ πέξαλ πάζεο ινγηθήο ακθηβνιίαο (βι. θαη΄ 

αλαινγίαλ, Ζσλζηαληίλνπ λ Αεκνθξαηίαο (1999) 2 ΏΏΑ 260, 268–269).  

 

Ξπλερίδνπκε κε θάπνηεο εθθάλζεηο ηεο καξηπξίαο καξηχξσλ 

Ππεξάζπηζεο πνπ έρνπκε θξίλεη αμηφπηζηνπο, ιφγσ ηεο θάπνηαο ζεκαζίαο 

πνπ ελέρνπλ ζηα επίδηθα ζέκαηα.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ Ώλδξέα Ζησξίδε (Θ.Π.5), ζεκεηψλνπκε ηελ 

αδπλακία ηνπ λα ηνπνζεηεζεί κε ζηγνπξηά γηα ην θαηά πφζνλ ε λνεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην 

Ινζνθνκείν θαη επέθεηλα, κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ ηε ρνξήγεζε ησλ 

θαξκάθσλ πνπ ηνπ δφζεθαλ. Λχηε θαη κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί, δηφηη δε 

γλψξηδε, αλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ππέζηε νπνηαδήπνηε απψιεηα κλήκεο ή 

ζπλείδεζεο, ιέγνληαο φηη θαιχηεξν ζα ήηαλ εάλ επί ησλ δεηεκάησλ απηψλ 

θαη ησλ φπνησλ θαξκαθνινγηθψλ επηπηψζεσλ κπνξνχζαλ λα επέιζνπλ ή 

επήιζαλ ζηνλ αζζελή λα εξσηάην θάπνηνο αλαηζζεζηνιφγνο ή 

θαξκαθνπνηφο. Βπνκέλσο θαη γηα φ,ηη ζα κπνξνχζε λα αμίδεη, δελ 
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πξνζδίδνπκε νπνηαδήπνηε βαξχηεηα ζηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ηνπ, ρσξίο 

λα ιέκε αζθαιψο φηη είλαη αλαμηφπηζηνο αθνχ ήξζε ζην Αηθαζηήξην γηα λα 

πεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ είπε.  

 

Ώπφ ηε καξηπξία ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ Διία Κηλή (Θ.Π.7), πξνθχπηεη 

φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρακειή αηκνζθαηξίλε θάπνηνπ 

αζζελνχο, ηνχην δε ζεκαίλεη φηη απηφο ζα θνηκάηαη ζπλερψο, ελψ δελ 

κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί, δηφηη δε γλψξηδε, πφζνο ρξφλνο ρξεηάζηεθε γηα 

ηελ απνβνιή ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, κηα θαη ηνχην εμαξηάηαη απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θάζε αζζελνχο θαη πεξί ηεο νπνίαο δε γλψξηδε θάηη ζπγθεθξηκέλν ζε φ,ηη 

αθνξά ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Βίπε φηη δελ ππήξρε νπνηαδήπνηε 

θαηαγξαθή, αλαθνξά ή παξάπνλν πεξί ηεο χπαξμεο ππλειίαο ή απψιεηαο 

κλήκεο απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Ξεκείσζε φηη ε κεηεγρεηξεηηθή 

θαξκαθνινγία πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, δελ εμππαθνχεη 

άλεπ εηέξνπ θαη θαηάζηαζε ζπλερνχο χπλνπ απφ κέξνπο ηνπ ή απψιεηα 

δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ ηνπ.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηε καξηπξία ηνπ Θηράιε Ραηδεβαζίιε (Θ.Π.8) θαη ηηο 

αλαθνξέο ηνπ ζηα δεκνζηεχκαηα – Οεθκήξην 586 («Φπιαθηζκέλνο έθαλε πάξηη 

κε 10 θαιεζκέλνπο: Μνλνθέθαινο ηα ππεξπξνλόκνηα θαηαδίθνπ, πνπ θξαηείηαη ζηελ 

ΘΘΏΑ») θαη Οεθκήξην 587 («Φπγαδεύεηαη ζην εμσηεξηθό ν Φάλνο: Γηα πξνζηαζία ηνπ 

βαζηθνύ κάξηπξα γηα ηνλ θόλν ηνπ Άληε»), ππνγξακκίδεηαη ε άξλεζε ηνπ (κε 

επίθιεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ απνξξήηνπ, φπσο ην ραξαθηήξηζε), λα 

απνθαιχςεη ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξνχζε ε 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, αιιά θαη ην Αηθαζηήξην ή αθφκε θαη ε Ππεξάζπηζε, λα 

ειέγμνπλ, ν θαζέλαο ζηα πιαίζηα ησλ δηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ, ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ. Αελ κπνξνχκε λα παξαγλσξίζνπκε φηη 

ελψ ν κάξηπο είρε αλαθέξεη φηη ηα δεκνζηεχκαηα δελ είραλ δηαςεπζζεί, 

εληνχηνηο ζε άιια ζηάδηα ηεο καξηπξίαο ηνπ θαη κε εηδηθφηεξε αλαθνξά 

ζην θαηά πφζν έηπραλ επηβεβαίσζεο απφ ηελ Ώζηπλνκία, δήισζε φηη δελ 
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κπνξνχζε λα απαληήζεη γηα θάηη ηέηνην. Αελ κπνξνχζε επίζεο λα 

ηνπνζεηεζεί κε επάξθεηα γηα ην θεξφκελα αζπληαχηηζην ηεο δηνξγάλσζεο 

πάξηη γελεζιίσλ απφ ηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), φπσο ζπλαθψο 

αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα – Οεθκήξην 586 θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

γελέζιηα ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), φπσο ηνπ ηέζεθε, ήζαλ 

κήλεο λσξίηεξα (δειαδή, 3.1.77), απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθεξφηαλ 

ζην δεκνζίεπκα φηη δηνξγαλψζεθε ην πάξηη γελεζιίσλ (πνπ φπσο 

ζπλάγεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δεκνζηεχκαηνο, ζα πξέπεη λα ήηαλ ε 

Ζπξηαθή 22.7.12). Αηεπθξίληζε ν κάξηπο φηη ε αλαθνξά ηνπ δελ αθνξνχζε 

ζηε δηεμαγσγή πάξηη απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), αιιά 

ζηελ νξγάλσζε πάξηη γελεζιίσλ γηα άιιν άηνκν ή αθφκε θαη γηα γελέζιηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), ν νπνίνο γηα δηθνχο ηνπ 

ιφγνπο δπλαηφλ λα επέιεμε λα δηνξγαλψζεη ην πάξηη γελεζιίσλ ηνπ 

εηεξνρξνληζκέλα. πσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, ζεσξνχκε φηη ε 

έιιεηςε ελδειερνχο έξεπλαο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ησλ επίδηθσλ 

δεκνζηεπκάησλ αιιά θαη νη έκθπηεο αδπλακίεο ηεο καξηπξίαο ηνπ απφ 

απφςεσο πεηζηηθφηεηαο, θαζηζηνχλ ηελ εμ αθνήο καξηπξία πνπ έδσζε – 

κεηά ηε δηήζεζε ηεο κέζα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Μεξί 

Ώπόδεημεο Ιόκνπ, Ζεθ. 9 – σο κεδεληθήο αμίαο.  

 

Ξε ζρέζε κε ηε καξηπξία ηνπ πιαζηηθνχ ρεηξνχξγνπ Ρξπζφζηνκνπ 

Γηάιινπξνπ (Θ.Π.9), ζεκεηψλνπκε ηελ αλαθνξά ηνπ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 

1, παξφιε ηε ζνβαξή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ σο εθ ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπ απφ ηε βνκβηζηηθή επίζεζε, δηαθαηερφηαλ απφ έληνλε 

αγσλία γηα ηελ ηχρε ηνπ πνδηνχ ηνπ θαη ηνχην ην δηαπίζησζε απφ ηηο 

δηάθνξεο ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππέβαιιε ν αζζελήο.  

 

Ώπφ ηε καξηπξία ηνπ ιεηηνπξγνχ ησλ Ζεληξηθψλ Φπιαθψλ Ώλδξέα 

Έιιελα (Θ.Π.15), ζεκεηψλνπκε ηελ αλαθνξά ηνπ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

θξαηείην ζε εηδηθφ ρψξν γηα ζθνπνχο παξνρήο θαηάιιεισλ δηεπθνιχλζεσλ 

ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη φηη ζε θάπνην ζηάδην κεηαθηλήζεθε 
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ζε άιιε πηέξπγα ζηελ νπνία θξαηνχληαη νη ππφδηθνη εθθξάδνληαο ζε ζρέζε 

κε απηφ θάπνηα παξάπνλα. Οίπνηε ην κεκπηφ δελ πξνέθπςε σο εθ ηεο 

αληεμέηαζεο ηνπ θ. Μηθή, πνπ λα δεηθλχεη φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

θξαηείηαη ζε ρψξν πνπ δελ έπξεπε λα θξαηείηαη. Ξηελ ίδηα πηέξπγα 

ππνδίθσλ πξνέθπςε θαηά ηελ αληεμέηαζε φηη θξαηείηαη θαη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, ελψ ε Ζαηεγνξνχκελε 3, θξαηείηαη ζε πηέξπγα/ζάιακν 

ηεο επηινγήο ηεο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ην νπνίν ηθαλνπνηήζεθε απφ ηε 

Αηεχζπλζε ησλ Ζεληξηθψλ Φπιαθψλ. Ξε ζρέζε κε ηελ ίδηα Ζαηεγνξνχκελε, 

πξνέθπςε απφ ηε καξηπξία ηνπ κάξηπξα φηη θαλέλα απφ ηα ππνβιεζέληα 

αηηήκαηα ηεο δελ απνξξίθζεθε απφ ηνλ Αηεπζπληή ησλ Φπιαθψλ. 

Ξπλαληάηαη εβδνκαδηαίσο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη ιακβάλεη 

θαζεκεξηλψο αληίγξαθα ησλ εθεκεξίδσλ Μνιίηεο θαη Δ Ξεκεξηλή. 

Μαξέρνληαη, φπσο είπε, ζε φινπο ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο ηα πξνβιεπφκελα 

επηζθεπηήξηα θαη δελ ήζαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ εγθξίζεθαλ 

πεξηζζφηεξα ηέηνηα επηζθεπηήξηα θαη κάιηζηα γηα κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν ζηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 1 – 3. Ώλαθνξηθά κε θάπνην 

πεξηζηαηηθφ θεξφκελα γπκλνχ ζσκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο αλήιηθεο ζπγαηέξαο 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ην ηη πξνέθπςε απφ ηε καξηπξία ηνπ κάξηπξα ήηαλ 

φηη ν έιεγρνο απηφο δελ ήηαλ γπκλφο θαη επηδηψρζεθε κεηά απφ πεξηζηαηηθφ 

θαηά ην νπνίν ε ζχδπγνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, πξνζπάζεζε λα ηνπ 

δηνρεηεχζεη αλεπίηξεπηα αξηζκφ ραπηψλ. Οφληζε επίζεο ν κάξηπο φηη φινη νη 

Ζαηεγνξνχκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα 

θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο Ππεξάζπηζεο ηνπο θαη φηη ζε θαλέλα δελ 

απνξξίθζεθε αίηεκα επηθνηλσλίαο κε δηθεγφξν νχηε θαη πνηέ απνξξίθζεθε 

αίηεκα ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα.    

 

Λ δεκνζηνγξάθνο Θαλψιεο Ζαιαηδήο (Θ.Π.18), φπσο είπακε θαη ζηε 

ζχλνςε ηεο καξηπξίαο ηνπ, δελ απνθάιπςε ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα άξζξα πνπ θαηέζεζε σο ηεθκήξηα ζηε δηαδηθαζία 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ δηαηππψζακε ζε ζρέζε κε ηε καξηπξία ηνπ 
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Θηράιε Ραηδεβαζίιε (Θ.Π.8), δελ απνδίδνπκε νπνηαδήπνηε βαξχηεηα ζηε 

καξηπξία ηνπ.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηε καξηπξία ηνπ δηθεγφξνπ ΐαζίιε Θπίζζα (Θ.Π.19), 

ζεκεηψλνπκε ην ζηνηρεηψδεο θαη απηνλφεην – αιιά ηαπηνρξφλσο κε ηε δηθή 

ηνπ ζεκαζία ζε φ,ηη εδψ ελδηαθέξεη – φηη ην γεγνλφο φηη ρξεηάζηεθαλ, φπσο 

είπε, ηέζζεξα άηνκα γηα λα ζεθψζνπλ θαη κεηαθηλήζνπλ ηε κνηνζηθιέηα –

Οεθκήξην 116, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο πνπ δηελήξγεζαλ κεηά απφ άδεηα ηνπ 

Αηθαζηεξίνπ εληφο ηεο δηθαζηηθήο αίζνπζαο (βι. δέζκε θσηνγξαθηψλ –

Οεθκήξην 496), δε ζεκαίλεη φηη ηε κνηνζηθιέηα απηή δε ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεθψζνπλ νη Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελνο 4. Ονχην 

πξνθχπηεη σο δήηεκα θνηλήο ινγηθήο αιιά θαη απνπζίαο άιιεο καξηπξίαο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηε δηαηχπσζε αληίζεηνπ επξήκαηνο 

εχινγε θαη δηθαηνινγεκέλε. Αελ κπνξεί επίζεο λα παξαγλσξηζηεί (δηφηη 

απνηειεί παξάγνληα πνπ δελ πθίζηαην ή δε ζα αλακελφηαλ ινγηθψο λα 

πθίζηαηαη θαηά ηνπο ρξφλνπο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξφηαλ ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)), φηη ην ηηκφλη ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, 

ήηαλ θιεηδσκέλν θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εληφο ηεο δηθαζηηθήο 

αίζνπζαο κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε απηή λα επεξεάδεη ηελ ειεχζεξε θαη 

νκαιφηεξε ρεηξνλαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο. 

 

Δ αλαθνξά ηνπ Μξφδξνκνπ Ώλδξένπ (Θ.Π.22), ζε δηάξξεμε ηνπ 

γθαξάδ ηνπ, παξέκεηλε άλεπ ζεκαζίαο απφ απφςεσο καξηπξηθήο βαξχηεηαο 

(θαη ζρεηηθφηεηαο), λννπκέλνπ φηη (θαη έηζη θαίλεηαη λα είλαη ηα 

πξάγκαηα), ε ηνπνζέηεζε ηνπ φηη ε δηάξξεμε έιαβε ρψξαλ πεξίπνπ ηνλ 

Ινέκβξην 2010, δελ ηαπηίδεηαη θαη δε ζα κπνξνχζε επιφγσο λα ηαπηηζηεί 

ππφ ηηο πεξηζηάζεηο κε ηε θεξφκελα αληίζηνηρε αλαθνξά ηνπ (έηζη θαη 

αιιηψο), αλαμηφπηζηνπ κάξηπξα Θελέιανπ Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), φηη ε πεξί νπ 

ν ιφγνο δηάξξεμε επηζπλέβε ηνλ Φεβξνπάξην – Θάξηην 2011. Λ κάξηπο 

είπε φηη δε γλψξηδε θαλέλα κε ην φλνκα Θειήο Ώλησλίνπ ή Θελέιανο 

Ώλησλίνπ (θαη ε αλαθνξά έγηλε ζαθψο ζε ζρέζε κε ηνλ Θελέιαν Ώλησλίνπ 
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(Θ.Π.23)) πεξί ηνπ νπνίνπ ν θ. Γεσξγίνπ άθεζε αηρκέο ακέζσο πξηλ ηνλ 

θαιέζεη (θαη πξηλ αλαρσξήζεη απφ ην εδψιην ν κάξηπο), φηη ήηαλ ην άηνκν 

πνπ πξνμέλεζε ηηο δεκηέο ζην απηνθίλεην Subaru Impreza πνπ βξηζθφηαλ 

ζην γθαξάδ ηνπ κάξηπξα. Σζηφζν, νη ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ππέβαιε ν 

δηθεγφξνο ακέζσο πξηλ ζπκπιεξψζεη ηελ θπξίσο εμέηαζε ηνπ Θελέιανπ 

Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), θαζφινπ δελ θαηέδεημαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

ζηνρνζέηεζε, αθνχ ηα ιερζέληα ηνπ κάξηπξα δελ πξνζδηφξηζαλ ην φλνκα 

ηνπ ηζησηή αιιά νχηε θαη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ γθαξάδ πνπ 

δηαξξήρζεθε ζε ζρέζε κε απηά πνπ αλέθεξε, αζρέησο αλ άιιεο πηπρέο ηεο 

καξηπξίαο ηνπ Θελέιανπ Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ηαχηηζε κε ηε καξηπξία ηνπ κάξηπξα ζε φ,ηη αθνξά ζηε κάξθα ηνπ 

απηνθηλήηνπ πνπ ππέζηε ηηο δεκηέο, ζηνλ ηξφπν επηθνξάο ηνπο αιιά θαη 

ζηελ πηζαλή ζχλδεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ απηνθηλήηνπ, κε θσηνγξαθία πνπ 

βξηζθφηαλ, θαηά ηνλ Θελέιαν Ώλησλίνπ (Θ.Π.23), εληφο ηνπ ελ ιφγσ 

απηνθηλήηνπ.  

 

Ξε ζρέζε κε ηε καξηπξία ηεο Ζσλζηαληίαο Ώγαπίνπ (Θ.Π.28), ΐνεζνχ 

Γξακκαηεηαθνχ Ηεηηνπξγνχ ζην Ληθνγελεηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο, 

ζεκεηψλνπκε ηελ επηβεβαίσζε ηεο καξηπξίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν ηεο Ώίηεζεο 

Αηαηξνθήο 97/08 – Οεθκήξην 790, γηα παξάιεηςε απφ κέξνπο ηνπ 

θαηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ πνζνχ δηαηξνθήο ησλ €600 πξνο ηελ πξψελ 

ζχδπγν ηνπ Έιελα Ξηαιή (βάζεη δηαηάγκαηνο εκεξνκελίαο 21.5.08), γηα 

ηνπο κήλεο Ινέκβξην 2009, Αεθέκβξην 2009 θαη Εαλνπάξην 2010, θαζψο 

θαη γηα ηελ πιεξσκή άιισλ πνζψλ δηαηξνθήο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 

ππφζεζεο θαη πάιη κεηά ηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ εληαικάησλ, φπσο επίζεο 

αλέθεξε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηά ηε καξηπξία ηνπ.  

 

Ώλαθνξηθά κε ηε καξηπξία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Μάκπνπ Θηηίδε 

(Θ.Π.34), ην κφλν πνπ έρνπκε λα πξνζζέζνπκε πέξαλ απηψλ πνπ είπακε 

θαηά ηε ζχλνςε ηεο καξηπξίαο ηνπ πην πάλσ είλαη φηη, γηα ηνπο ίδηνπο 
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ιφγνπο πνπ αλαπηχμακε ζε ζρέζε κε ηε καξηπξία ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

Θηράιε Ραηδεβαζίιε (Θ.Π.8) θαη Θαλψιε Ζαιαληδή (Θ.Π.18), ζε ηνχηε δελ 

κπνξεί λα δνζεί θακία βαξχηεηα βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Μεξί Ώπόδεημεο Ιόκνπ, Ζεθ. 9, ιφγσ ηνπ αζαθνχο θαη απξνζδηφξηζηνπ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ πιεξνθνξηψλ, κε επαθφινπζν ηελ νπδεηεξνπνίεζε θαη 

φισλ ησλ απνξξεφλησλ ζπιινγηζκψλ ηνπ κάξηπξα.  

 

  Ξε ζρέζε κε ηε καξηπξία ηνπ γπκλαζηή Αψξνπ Ξσθξνλίνπ (Θ.Π.50), 

επηζεκαίλνπκε φηη κνινλφηη θεξχρζεθε ερζξηθφο ιφγσ αλάινγεο δηάζεζεο 

πνπ έδεηρλε έλαληη ησλ ζέζεσλ ηνπ θ. ΐξαρίκε πνπ ηνλ είρε θαιέζεη, έδσζε 

επαξθείο θαη πεηζηηθέο εμεγήζεηο σο πξνο ηηο δεχηεξεο ζθέςεηο πνπ ηνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε θαηνπηλφ ζηάδην σο πξνο ηελ ηνπνζεζία θαη ρξφλν πνπ 

είδε ηε κνηνζηθιέηα πνπ πεξίγξαςε ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε. ηαλ 

κάιηζηα ηνπ επηδείρζεθαλ ηα ζηηγκηφηππα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear, σο ην Οεθκήξην 850, ζην νπνίν δελ 

εληνπίδεηαη νπνηαδήπνηε κνηνζηθιέηα, κε εηιηθξίλεηα απάληεζε φηη ηνχην ην 

γεγνλφο απνηειεί θαη έλδεημε ηεο πηζαλφηεηαο φλησο λα έρεη θάλεη ιάζνο 

ζε ζρέζε κε φια φζα πεξίγξαςε ζηελ θαηάζεζε ηνπ. Ώπηφ ελδπλακψλεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ ηνπ πξνβιήζεθε απφ ην 

θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear, ε ζθελή φπνπ πεξλά 

ε κνηνζηθιέηα ησλ δξαζηψλ, ζηηο 11.1.10, δελ εληφπηζε ην απηνθίλεην ηνπ 

κε ην νπνίν ππνηίζεην δηαθηλείην θαηά ηελ θξίζηκε εθείλε ζηηγκή, αιιά νχηε 

θαη θάλεθε νπνηνζδήπνηε θσηηζκφο νρήκαηνο πνπ επιφγσο ζα αλακελφηαλ 

λα θαλεί αλ ην απηνθίλεην ηνπ έζηξηβε αξηζηεξά επί ηεο νδνχ ΐαζίιε 

Θηραειίδε. πσο φκσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα θαη αλεμαξηήησο 

νπνηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηνπ, πνπζελά ζηε 

καξηπξία ηνπ δελ αλέθεξε φηη είρε δεη ηε κνηνζηθιέηα πνπ πεξίγξαςε ζηε 

γξαπηή ηνπ θαηάζεζε θαη ζηε καξηπξία ηνπ, λα εηζέξρεηαη επί ηεο νδνχ 

Ζίκσλνο (αλ απηή ήηαλ εληέιεη ε θξίζηκε νδφο, δηφηη ν κάξηπο ήηαλ θάπσο 

αβέβαηνο αθφκε θαη γηα ηνχην), απφ νπνηαλδήπνηε άιιε νδφ, έηζη ψζηε λα 

εγείξεηαη θαη δήηεκα εληνπηζκνχ ή φρη ηεο κνηνζηθιέηαο απφ ην ππφ 
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αλαθνξά θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν. Λ κάξηπο ήηαλ ζηαζεξφο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ φηη 

ελψ βξηζθφηαλ ζην απηνθίλεην ηνπ νδεχνληαο, εκθαλίζηεθε απφ ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε κηα κνηνζηθιέηα λα νδεγείηαη κε αλεπηπγκέλε 

ηαρχηεηα. Οίπνηε δελ αλέθεξε ζε ζρέζε κε είζνδν ή έμνδν κνηνζηθιέηαο 

επί ηεο νδνχ Ζίκσλνο. Αελ κπνξνχκε επνκέλσο λα γλσξίδνπκε θαη ζίγνπξα 

δε ζα ήηαλ ζεκηηφ θαη νξζφ λα εηθάζνπκε, αλ ε κνηνζηθιέηα εηζήιζε ζηελ 

νδφ Ζίκσλνο απφ νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ή αλ μεθίλεζε απφ θάπνην 

ζεκείν ηεο ελ ιφγσ νδνχ θαη άξρηζε λα νδεγείηαη κε αληίζεηε θνξά απφ 

εθείλε ηνπ κάξηπξα δίρσο λα εμέιζεη ηεο νδνχ, είηε επί ηεο νδνχ ΐαζίιε 

Θηραειίδε είηε επί ηεο νδνχ Ίσλνο ή αθφκε θαη επί ηεο νδνχ Γήλσλνο 

Ζηηηέσο, φπσο νη νδνί απηέο παξνπζηάδνληαη ζην ράξηε – Οεθκήξην 139. 

Ξπλεπψο, ην δήηεκα ζε φ,ηη αθνξά ζε απηή ηελ πηπρή ησλ πξαγκάησλ, δελ 

κπνξεί παξά λα ηειεηψζεη εδψ θαη ηνχην πέξαλ ηνπ φηη απφ ηελ αμηφπηζηε 

καξηπξία ηνπ κάξηπξα δελ αλαδεηθλχεηαη νηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνβεί νπζηαζηηθφ ζε φ,ηη εδψ ελδηαθέξεη ή λα απνηειέζεη έξεηζκα γηα 

απφδνζε νπνηνπδήπνηε ςφγνπ ζηηο αλαθξηηηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ απφ ηνλ 

κάξηπξα ζε εθείλν ην ζηάδην, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη, φπσο πεξηεθηηθά, 

δηεμνδηθά θαη πεηζηηθά εμήγεζε ν Ραξάιακπνο Ραξαιάκπνπο (Θ.Ζ.45), είρε 

πιεξνθνξεζεί γηα ηηο ακθηηαιαληεχζεηο ηνπ κάξηπξα κεηά πνπ έδσζε ηελ 

θαηάζεζε ηνπ – Οεθκήξην 539 θαη εμέηαζε κε ιεπηνκέξεηα θαη ζε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπ ηε λέα ηνπ εθδνρή κε αλαθνξά θαη ζην πεξηερφκελν 

ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ Andrew Brear – Οεθκήξην 

850. Δ καξηπξία ηνπ κάξηπξα, αζρέησο αλ ν ηειεπηαίνο θξίζεθε ερζξηθφο, 

εμαθνινπζεί θαηά ηε λνκνινγία λα απνηειεί κέξνο ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ 

αλ θαη γεληθψο αζήκαληεο αμίαο (ΐεληδέινπ λ Αεκνθξαηίαο (2009) 2 ΏΏΑ 

59, 69-72). Έρνληαο ππφςε ην ζχλνιν ηεο καξηπξίαο ηνπ, ζεσξνχκε φηη 

απηή δελ έρεη, κε βάζε ηα επξήκαηα καο, νπνηαδήπνηε ζεκαίλνπζα 

βαξχηεηα γηα φηη νηηδήπνηε ζηελ ππφζεζε, πέξαλ ηνπ φηη θαη ε δηθή ηνπ 

πεξίπησζε νξζψο είλαη πνπ δηεξεπλήζεθε, αμηνινγήζεθε θαη πξνζεγγίζηεθε 
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απφ ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο. Ξην βαζκφ πνπ ηνχηε ε δηαπίζησζε θαζάπηεηαη 

θαη ηεο δηθήο ηνπ αμηνπηζηίαο, ηελ πξνζκεηξνχκε θαη ηε δερφκαζηε, 

απηνπξνεηδνπνηνχκελνη γηα ηνπο εγγελείο θηλδχλνπο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

απνδνρήο καξηπξίαο ερζξηθνχ κάξηπξα θαη γηα ηε κεγάιε πξνζνρή θαη 

επηθχιαμε κε ηελ νπνία ην εγρείξεκα απηφ πξέπεη λα επηρεηξείηαη απφ ην 

Αηθαζηήξην (βι. Εσάλλνπ λ Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Βθ. 5/09, εκ. 21.3.11, 

ΐεληδέινπ λ Αεκνθξαηίαο (2009) 2 ΏΏΑ 59, 69-72).  

 

Ξε φ,ηη αθνξά ζηε καξηπξία ηνπ Θάξηνπ Θενθίινπ (Θ.Π.51), 

επηζεκαίλεηαη ε ζχκπλνηα ηεο κε φζα αλέθεξε ν Ώλψηεξνο Θεηεσξνινγηθφο 

Ηεηηνπξγφο Ξηέιηνο Μαζηαξδήο (Θ.Ζ.55), ζε ζρέζε κε ηελ απνπζία 

βξνρφπησζεο ζηελ Μεξηζηεξψλα κέρξη ηελ 11.1.10 θαη ηε κεγάιε 

βξνρφπησζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο 18.1.10. κσο, ζηηο αλαθνξέο ηνπ πεξί 

ηεο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηαο φξαζεο ζε ζπλζήθεο πιήξνπο ή κεξηθνχ 

ζθφηνπο θαη άιισλ ζπλαθψλ, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε θακηά απνιχησο 

βαξχηεηα επεηδή δελ θαζάπηνληαη ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ θαη ην ίδην 

απνθαζίζακε ζε ζρέζε κε αλαθνξέο άιισλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ (πέξαλ 

απηψλ ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε ξεηψο), πνπ αλ θαη δελ ήζαλ 

πξαγκαηνγλψκνλεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πξνέβεζαλ ζε 

παξφκνηεο ηνπνζεηήζεηο.  

 

Ξε ζρέζε κε ηε καξηπξία ηνπ Βπαξρηαθνχ Ηεηηνπξγνχ ηεο Ππεξεζίαο 

Θήξαο θαη Μαλίδαο Μέηξνπ Ώλαγησηνχ (Θ.Π.55), ζεκεηψλνπκε φηη, ην 

γεγνλφο θαη κφλν φηη δελ είδε πξνζσπηθψο ιαζξνζήξεο λα θπλεγνχλ κε 

θνληφθαλλα θπλεγεηηθά φπια, δε ζεκαίλεη φηη θάηη ηέηνην δελ ιακβάλεη 

ρψξαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ώο κελ μερλά θαλείο φηη, γηα φ,ηη ηνχην ζα 

κπνξνχζε λα αμίδεη, ε Ππεξεζία Θήξαο, φπσο καο είπε ν κάξηπο, έιαβε 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή απηή θάηη πνπ δελ ακθηζβεηήζεθε 

θαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ. Ώμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο (θαη πξνθχπηεη 

θαηά ινγηθή ζπλέπεηα απφ άιιεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ), φηη δελ απέθιεηζε ην 

ελδερφκελν ιαζξνζεξίαο κε θνληφθαλλα θπλεγεηηθά φπια γηα νπνηνδήπνηε 
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ιφγν, θάηη πνπ δελ κπνξεί αζθαιψο παξά λα επελεξγήζεη, ζε θάπνην κηθξφ 

βαζκφ, σο επηβεβαησηηθφ ή ηνπιάρηζηνλ κε αλαηξεπηηθφ, ηεο ζρεηηθήο 

εθδνρήο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41).    

 

 Βλ ζρέζεη κε ηε καξηπξία ηνπ Μαλαγηψηε Θελνίθνπ (Θ.Π.64), 

ζεκεηψλνπκε φηη δε ζα κπνξνχζε παξά λα ζεσξεζεί σο άλεπ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο αθνχ νη αλαθνξέο ηνπ πεξί ηεο αθξίβεηαο ησλ ραξηψλ ηεο 

Google, παξέκεηλαλ κεηέσξεο πεηζηηθνχ ππνβάζξνπ, κε ηνλ κάξηπξα 

κάιηζηα λα επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη ζεκαζία ησλ θηεκαηνινγηθψλ 

ραξηψλ ηνπ Ζηεκαηνινγίνπ Ζχπξνπ.  

  

 Αερφκαζηε ηε καξηπξία ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο θαη απνξξίπηνπκε 

εθείλε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, κε ηηο φπνηεο εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο 

παξαζέζακε θαη εμεγήζακε.  

  

Μξνηνχ πξνρσξήζνπκε κε ηηο αγνξεχζεηο ησλ κεξψλ, ζεσξνχκε 

θαηάιιειν ην ζηάδην, λα ζεκεηψζνπκε θαη ππελζπκίζνπκε δχν ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε κέξνπο ηεο καξηπξίαο 

πνπ θξίλακε σο αμηφπηζηε θαη ηηο νπνίεο είρακε ζπλερψο ζην κπαιφ.  

 

Δ πξψηε, ζρεηίδεηαη κε ην φηη έλαο κάξηπο δελ κπνξεί λα εληζρχζεη 

άιινλ κάξηπξα φηαλ ν θαζέλαο απφ απηνχο είλαη ζπλεξγφο κε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζην ίδην αδίθεκα. Ονχην, πξνθχπηεη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, αιιά θαη απφ λνκνινγία φπσο 

ε Makris Alias Petinos v The Police (1961) CLR 330, 337, Demetriou v The 

Republic (1961) CLR 309, 314-316, DPP v Kilbourne (1973) 1 All ER 440, 

446-448, DPP v Hester (1972) 3 All ER 1056, 1077-1078 θαη R v 

Baskerville (1916-17) All ER Rep 38, 43-44.  

 

 Βπνκέλσο, ε καξηπξία πνπ δφζεθε απφ ηνπο Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη 
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Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ηνπο νπνίνπο, γηα ιφγνπο πνπ εμεγήζακε, 

θαηαηάμακε αλαιφγσο - πέξαλ απφ αμηφπηζηνπο θξίλνληαο ηνπο, θαηά ηα 

ιερζέληα ζηελ R v Jones (2004) 1 Cr App R 60, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο 

ηνπο ππφινηπνπο κάξηπξεο - σο ζπλεξγνχο πξηλ θαη κεηά ηε δηάπξαμε 

θαθνπξγήκαηνο αιιά θαη σο κάξηπξεο κε ίδηνλ ή άιιν αιιφηξην ζπκθέξνλ 

λα εμππεξεηήζνπλ, δελ κπνξεί λα εληζρχζεη ε κηα ηελ άιιε.  

 

Δ δεχηεξε, αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απαηηείηαη λα 

πξνζεγγηζηεί ε καξηπξία ησλ πην πάλσ καξηχξσλ γηα λα θξηζεί – αλαιφγσο 

κε ην ηη απηή εθθξάδεη ζηελ θάζε πεξίπησζε – αλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

αζθαιή βάζε γηα θαηαδίθε, δεδνκέλεο ηεο ππφ αλαθνξά ηδηφηεηαο ηνπο 

(βι. Petrosyan v Ώζηπλνκίαο (2003) 2 ΏΏΑ 90, 96-97, Ρξηζηνδνύινπ 

άιισο Νόπαο θαη Άιισλ λ Αεκνθξαηίαο (Ώξ 2) (2000) 2 ΏΏΑ 628, 653-

660, Βπαγγέινπ λ Ώζηπλνκίαο (Ώξ 1) (1999) 2 ΏΏΑ 24, 33-41, 

Ώξηζηνδήκνπ άιισο Γηνπξνύθθεο (1993) 2 ΏΏΑ 231, 247-249 θαη Zacharia 

v The Republic (1962) CLR 52, 60-64).  

 

Ώλαδεηήζακε εληζρπηηθή καξηπξία εθείλεο ησλ ζπλεξγψλ.   

 

Βληζρπηηθή καξηπξία, είλαη ε αλεμάξηεηε θαη αμηφπηζηε εθείλε 

καξηπξία θάζε κνξθήο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηα επίδηθα ζέκαηα θαη 

απνδεθηή θαηά ην δίθαην, ηείλνπζα λα εδξαηψζεη ή επηβεβαηψζεη άιιε 

αμηφπηζηε καξηπξία ζηελ ίδηα ππφζεζε. Ον είδνο ηεο ελίζρπζεο πνπ 

απαηηείηαη, δελ είλαη επηβεβαίσζε κε αλεμάξηεηε καξηπξία νιφθιεξεο ηεο 

αθήγεζεο ηνπ ζπλεξγνχ, γηαηί ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε καξηπξία ηνπ ζα 

ήηαλ άρξεζηε. Βθείλν πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη θάπνηα αλεμάξηεηε καξηπξία 

πνπ λα ζίγεη ηνλ θαηεγνξνχκελν, ηείλνληαο λα ηνλ ζπλδέζεη κε ην αδίθεκα, 

καξηπξία, δειαδή, άκεζε ή πεξηζηαηηθή, πνπ λα ηνλ εκπιέθεη θαη πνπ λα 

επηβεβαηψλεη ζε θάπνην νπζηψδεο ζεκείν, φρη κφλν ηε καξηπξία ηνπ 

ζπλεξγνχ φηη δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα αιιά φηη ην αδίθεκα απηφ ην 

δηέπξαμε ν θαηεγνξνχκελνο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Saad θαη Άιινο λ 
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Αεκνθξαηίαο (1992) 2 ΏΏΑ 106, 116-121).  

 

Δ πεξηζηαηηθή καξηπξία, απνηειεί ηελ πην γλσζηή κνξθή έκκεζεο 

απφδεημεο. Ώληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ άκεζε απφδεημε ε νπνία απνηειείηαη 

απφ καξηπξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα επίδηθα γεγνλφηα θαη έρεη σο πεγή ηε 

καξηπξία κάξηπξα κε άκεζε γλψζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ηελ απνηεινχλ ή 

άιιε πξσηνγελή κνξθή καξηπξίαο. Δ πεξηζηαηηθή καξηπξία είλαη καξηπξία 

ζρεηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη ή ζπλαρζεί, ε 

χπαξμε ή αλππαξμία γεγνλφησλ αθνξνχλησλ ζην επίδηθν ζέκα. Θπνξεί λα 

πάξεη ηε κνξθή πξνθνξηθήο, έγγξαθεο ή πξαγκαηηθήο καξηπξίαο. Δ 

ζεκαζία ηεο πεξηζηαηηθήο καξηπξίαο πεξηγξάθζεθε, αλάκεζα ζε άιιεο 

απνθάζεηο, ζηε Vouniotis v The Republic (1975) 2 CLR 34, 65, φπνπ 

ζεκεηψζεθε φηη, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα πνηληθά αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαη 

ζηα θξπθά, ην δήηεκα ηεο πξφζεζεο ππέρεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο αθνχ 

άκεζε απφδεημε ελνρήο θαηεγνξνχκελνπ είλαη ζπρλά αδχλαην λα 

εληνπηζηεί. Δ πεξηζηαηηθή καξηπξία δελ απνηειεί κνξθή ή θαηεγνξία 

καξηπξίαο ππνδεέζηεξεο ηεο άκεζεο καξηπξίαο, δειαδή, καξηπξίαο ε 

νπνία αθ‟ εαπηήο ηείλεη λα απνδείμεη ην έγθιεκα φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

εθείλε ησλ απηνπηψλ καξηχξσλ. ρη κφλν δελ ππάξρεη πξνθαηάιεςε 

ελαληίνλ ηεο πεξηζηαηηθήο καξηπξίαο, αιιά, ηνπλαληίνλ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη απφ κφλε ηεο ζε θαηαδίθε, ρσξίο άιιε άκεζε καξηπξία 

(Ζαινγήξνπ λ Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Έθ. 44/12, εκ. 17.1.13). κσο, ε 

πεξηζηαηηθή καξηπξία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

ππφζεζεο γεληθψο. Οα γεγνλφηα ηα νπνία ηε ζπλαπνηεινχλ πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη φπσο θαη θάζε άιιν γεγνλφο, απαηηείηαη δε, λα έρεη ηνλ 

θαηάιιειν εηξκφ, ζπλνρή θαη απνδεηθηηθφηεηα ψζηε λα νδεγεί είηε ζε 

ζπκπεξάζκαηα ελνρήο είηε ζε ηεθκήξηα ελνρήο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, 

Μαληειή λ Ζσλζηαληίλνπ (2001) 2 ΏΏΑ 708, 712-713). Δ ελνρή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε πεξηζηαηηθήο θαη 

άιιεο καξηπξίαο εθεί πνπ απηή ππάξρεη, πέξαλ πάζεο ινγηθήο ακθηβνιίαο. 

Ον ζσξεπηηθφ ηεο απνηέιεζκα πξέπεη λα δηθαηνινγεί ηελ θαηαδίθε ηνπ θαη 
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λα ζπλάδεη ζπκπεξαζκαηηθά κε ηελ ελνρή ηνπ (Γαβξηήι λ Ζππξηαθήο 

Αεκνθξαηίαο (2009) 2 ΏΏΑ 693, 718-720, Μαθίηεο & Άιινο v Αεκνθξαηίαο 

(1990) 2  ΏΏΑ 102, 119-121). 

 

Αελ ππάξρεη εδψ ηέηνηα ηθαλνπνηεηηθή καξηπξία.  

 

Οα πιάλα απφ ηα θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ 

ζπδεηήζεθαλ αιινχ ζηελ απφθαζε ή ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαηαηέζεθαλ 

θαηά ηε δίθε, δειαδή, εθείλα ηνπ Andrew Brear – Οεθκήξην 93, ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – Οεθκήξην 100, ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ηνπ Finlandia – Οεθκήξην 102 θαη 

ηνπ γξαθείνπ πσιήζεσο απηνθηλήησλ ηνπ Ιίθνπ Βπαγφξνπ (Θ.Ζ.15), σο 

ηα Οεθκήξηα 85 θαη 86 - ηα νπνία θαη απνηεινχλ πξαγκαηηθή καξηπξία (βι. 

θαη΄ αλαινγίαλ, Γεληθόο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο λ Βπζηαζίνπ θαη 

Άιισλ (2010) 2 ΏΏΑ 94, 132-137 θαη Έπαξρνο Ηεκεζνύ λ Γησξγαιιά 

(2003) 2 ΏΏΑ 298, 301-304) - φπσο θαη ε καξηπξία ησλ απηνπηψλ 

καξηχξσλ Θηράιε Ζνπξζάξνπ (Θ.Ζ.10) θαη Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11), 

αιιά θαη ηα παξαδεθηά αίηηα ζαλάηνπ ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή φπσο 

δηαηππψλνληαη ζηελ Εαηξνδηθαζηηθή Έθζεζε ηνπ Ξνθνθιή Ξνθνθιένπο – 

Οεθκήξην 83 θαη ζηα Μαξαδεθηά Γεγνλόηα 4, θαζψο θαη ην κέγεζνο θαη 

είδνο ησλ βνιηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ζψκα ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ζε 

ζχκπλνηα κε ηελ πεξηγξαθή πνπ έδσζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

αλαθνξηθά κε εθείλα πνπ πεξηέρνληαλ ζηα θπζίγγηα (ραξηνχηζηεο) ηνπ 

θνληφθαλλνπ κε ην νπνίν δηαπξάρζεθε ε δνινθνλία, δελ απνηεινχλ, θαηά 

ηελ ηαπεηλή καο άπνςε, ηέηνηαο εκβέιεηαο πεξηζηαηηθή καξηπξία πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη, ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

καξηπξίαο ησλ ζπλεξγψλ καξηχξσλ πεξί ησλ νπνίσλ ζπδεηνχκε, κε 

πξσηαξρηθή επηθέληξσζε εθείλεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). 

 

Ον εξψηεκα επνκέλσο πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ, δεδνκέλεο ηεο 

απνπζίαο εληζρπηηθήο καξηπξίαο, είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα βαζηζηνχκε ζηε 
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καξηπξία ησλ ελ ιφγσ καξηχξσλ θαη πξσηίζησο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) (βι. Ρξηζηνδνύινπ άιισο Νόπαο θαη Άιισλ λ Αεκνθξαηίαο (Ώξ 2) 

(2000) 2 ΏΏΑ 628, 657-658).   

 

Βίρακε ζπλέρεηα ζην κπαιφ θαη ππελζπκίδακε εαπηφλ, φηη ηέηνηνη 

κάξηπξεο είλαη ζπηισκέλνη, κε ηελ καξηπξία ηνπο λα ππφθεηηαη ζε 

επεξεαζκφ απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην έγθιεκα, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

επηθίλδπλν γηα ην Αηθαζηήξην λα βαζηζηεί επί απηήο θαη λα θαηαδηθάζεη 

ρσξίο εληζρπηηθή καξηπξία.  

 

Ώπηνυπελζπκηζηήθακε ηαπηνρξφλσο φηη ε πξνζέγγηζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ καξηχξσλ απηψλ ζα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα γίλεηαη κε ηελ αλαγθαία 

ππφ ηηο πεξηζηάζεηο επηθχιαμε, θαρππνςία, πεξίζθεςε θαη πξνζνρή, ζηνλ 

χςηζην βαζκφ.  

 

Ώθνχ ινηπφλ εμεηάζακε ην πεξηερφκελν ηεο καξηπξίαο ησλ ππφ 

ζπδήηεζε καξηχξσλ θαη πάλσ απφ φινπο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) - ρσξίο αζθαιψο ππνβηβαζκφ ηεο ζεκαζίαο ησλ ππνινίπσλ - θαη 

έρνληαο ζπλερψο θαηά λνπλ ηηο ζπδεηνχκελεο αξρέο θαη ππελζπκίζεηο θαη 

αμηνινγψληαο αηνκηθψο θαη ζπλνιηθψο ηε καξηπξία ηνπο, ζε αληηπαξαβνιή 

εθείλεο ησλ ππνινίπσλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ θαη καξηπξηθνχ πιηθνχ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιχ θαιή εληχπσζε πνπ καο δεκηνχξγεζαλ θαηά 

ηε καξηπξία ηνπο - θαη πξνπαληφο ηε δχλακε ηεο καξηπξίαο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ε νπνία, φπσο είρακε ηελ επθαηξία λα 

μαλαδηαηππψζνπκε, απνηειεί έλα ζπκπαγέο ζχλνιν, ρσξίο ξσγκέο θαη 

αληηθάζεηο θαη κε παξάζεζε ηέηνησλ ιεπηνκεξεηψλ, πνπ κφλν έλαο πνπ 

πξαγκαηηθά βίσζε πξσηνγελψο ηα φζα ν κάξηπο εμηζηφξεζε ζα κπνξνχζε 

λα ηα απνδψζεη κε ηνλ ηξφπν θαη ζηελ έθηαζε πνπ θαη απηφο ηα απέδσζε 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αιιά θαη ζε άιια 

ζεκεία ηεο απφθαζεο - θαηαιήμακε φηη κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζε απηή 

ρσξίο ελίζρπζε, κε απφιπηε αζθάιεηα γηα ζθνπνχο θαηαδίθεο ησλ 
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Ζαηεγνξνπκέλσλ.   

 

Ώθνινπζεί αλαθνξά ζηηο αγνξεχζεηο ησλ κεξψλ θαηά ηηο νπνίεο νη 

δηθεγφξνη έζεζαλ δηάθνξα δεηήκαηα θαζαπηφκελα πηπρψλ ζπληαγκαηηθνχ 

θαη επξχηεξνπ δηθνλνκηθνχ θαη νπζηαζηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, εθηφο ηεο 

εθηελνχο ελαζρφιεζεο κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αμηνπηζηία ηεο 

πξνζαρζείζαο καξηπξίαο επί ησλ νπνίσλ έρνπκε ήδε ηνπνζεηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ.  

 

 Ώλαιχνπκε πην θάησ ηα πην νπζηψδε.  

 

Λ θ. ΐξαρίκεο, εηζεγήζεθε φηη ε παξνχζα πνηληθή δίσμε είλαη 

θαηαρξεζηηθή επεηδή δεκηνπξγεί αληζφηεηα κεηαμχ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 

θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν νπνίνο δε δηψρζεθε απφ ηνλ 

Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο γηα ηα επίδηθα αδηθήκαηα θαίηνη ηα 

παξαδέρζεθε ζηε γξαπηή ηνπ νκνινγία. Έζησ θαη αλ ν Γεληθφο 

Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ην Αηθαζηήξην σο 

πξνο ην πψο ελαζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην Άξζξν 113 ηνπ 

Ξπληάγκαηνο, ην απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ απηψλ, δειαδή ε 

άληζε κεηαρείξηζε ησλ παξαβαηψλ απφ ηελ Βθηειεζηηθή Βμνπζία, απνηειεί 

ζέκα πνπ πξέπεη θαη έρεη ππνρξέσζε λα ειέγμεη ην Αηθαζηήξην βάζεη ηνπ 

Άξζξνπ 35 ηνπ Ξπληάγκαηνο, εηζεγήζεθε ν δηθεγφξνο, αθνχ ε κε δίσμε 

ζπλαπηνπξγνχ ή ζπλεξγνχ, κπνξεί κελ λα κελ αλαηξεί ην αδίθεκα αιιά ε 

πξνθχπηνπζα αληζφηεηα ζηε κεηαρείξηζε ησλ παξαβαηψλ ζα πξέπεη θαηά 

ηε λνκνινγία λα αληαλαθιάηαη ζηελ πνηλή κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

είδνο θαη χςνο ηεο. Βπνκέλσο, πξφζζεζε ν δηθεγφξνο, εάλ ην Αηθαζηήξην 

θαηαδηθάζεη ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο, δε ζα έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ηνπο 

επηβάιεη πνηλή άιιε απφ εθείλε ησλ ηζνβίσλ δεζκψλ, άξα δεδνκέλεο ηεο 

κε δίσμεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηεο έιιεηςεο ηεο 

ζπδεηνχκελεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ Αηθαζηεξίνπ λα επηβάιεη 

νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή, ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί παξά λα 
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ζηαρπνινγεζεί σο θαηαρξεζηηθή θαη θαηαιήγνπζα ζε αληηλνκία θαη 

παξάινγα απνηειέζκαηα κηα πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ φπσο 

πξέπεη, νη πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 28 ηνπ Ξπληάγκαηνο. Έηζη, πέξαλε ν θ. 

ΐξαρίκεο, ην Αηθαζηήξην ζα πξέπεη - πξηλ θαη αλεμαξηήησο ηεο φπνηαο 

ηειηθήο εηπκεγνξίαο αληηιακβαλφκαζηε - είηε λα θαηαιήμεη ζην φηη ε 

έιιεηςε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαηά ηελ επηβνιή πνηλήο κε βάζε ην άξζξν 

203, ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, είλαη αληηζπληαγκαηηθή είηε λα 

αλαζηείιεη θαη αλαθφςεη ακέζσο ηε δηαδηθαζία, απαιιάζζνληαο ηνπο 

Ζαηεγνξνχκελνπο.   

 

Αε ζπκκεξηδφκαζηε ηηο απφςεηο.  

 

Δ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε παξαβιέπεη φηη ζηελ Politis v 

The Republic (1987) 2 CLR 116, 119, απνθαζίζηεθε φηη νη πξφλνηεο ησλ 

άξζξσλ 29 θαη 203(2) ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλεο κε ηα Άξζξα 12(3) θαη 7(2) ηνπ Ξπληάγκαηνο, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απαγφξεπζε λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο πνηλήο δπζαλάινγεο 

ζε ζρέζε κε ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο θαη ζην δηθαίσκα δσήο θαη 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, αληηζηνίρσο.   

 

Αε ιακβάλεη επίζεο ππφςε, φηη ζηελ Kafkaris v Cyprus (Application 

No 21906/04), εκεξνκελίαο 12.2.08, θξίζεθε φηη ηα άξζξα 29 θαη 203(2) 

ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, είλαη ζπκβαηά θαη κε ην Άξζξν 3 ηεο 

ΒΞΑΏ, πνπ αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην πξνζηαηεπφκελν απφ ην Άξζξν 7 

ηνπ Ξπληάγκαηνο, δηθαίσκα δσήο θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, ζην νπνίν 

αλαθεξζήθακε αλσηέξσ.  

 

Θε δνζκέλν ινηπφλ φηη ε απφθαζε ηνπ Ινκνζέηε λα πξνθαζνξίζεη 

αλειαζηηθψο ην πεδίν επρέξεηαο ησλ Αηθαζηεξίσλ λα επηβάιινπλ πνηλή 

άιιε απφ εθείλε ηεο ηζφβηαο θπιάθηζεο ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο πξφλνηεο 

ηνπ Ξπληάγκαηνο θαη ηεο ΒΞΑΏ, δίρσο λα παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο 
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δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, θάζε άιιε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ζεσξνχκε, 

κε θάζε ζεβαζκφ, φηη παξέιθεη.  

 

Θάιηζηα, ζα ιέγακε, φηη απνδνρή ησλ ζέζεσλ ηνπ δηθεγφξνπ ζα 

ζήκαηλε φηη ην Αηθαζηήξην, επηβάιινληαο πνηλή άιιε απφ ηε λνκνζεηηθψο 

πξνβιεπφκελε ή πξνζεγγίδνληαο ην επίδηθν αδίθεκα σο αδίθεκα γηα ην 

νπνίν δε ζα έπξεπε λα πξνβιέπεηαη αλαγθαζηηθή πνηλή θπιάθηζεο δηα βίνπ, 

νπζηαζηηθά ζα ελεξγνχζε αλνκηκνπνίεηα σο λνκνζέηεο, θάηη ην 

απαξάδεθην δεδνκέλεο ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ.   

 

 Ώπνξξίπηνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο.  

 

Λη ζπλήγνξνη ηζρπξίδνληαη φηη ππήξμε καθξά θαη αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη 

επεξεαζηεί ην δηθαίσκα ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ γηα δίθαηε δίθε.  

 

 Αε ζπκθσλνχκε κε ηε ζέζε.  

 

 Βπεμεγνχκε.  

 

Δ δηεμαγσγή κηαο δίθεο ζε κηα ηφζν ζνβαξή ππφζεζε φπσο ε 

παξνχζα, δελ ππφθεηηαη νχηε θαη εζηηάδεηαη ζε απιέο κεραληζηηθέο θαη 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο, κε απζηεξνχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, φπσο 

ζαθψο πξνηείλεη ε Ππεξάζπηζε. 

 

Λχηε θαη ε ζπκπιήξσζε ηεο δίθεο κπνξεί λα νξηνζεηεζεί εθ 

πξννηκίνπ, κε έληαμε ζε πξνθαζνξηζκέλα απζηεξά ρξνληθά πιαίζηα.  

 

Λη παξάγνληεο πνπ επελεξγνχλ ζε κηα δσληαλή δηθαζηηθή δηαδηθαζία 

είλαη αλαξίζκεηνη θαη ελίνηε αζηάζκεηνη θαη απξφβιεπηνη. 
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Αελ είλαη ίζσο ηπραίν πνπ ε λνκνινγία – δηθή καο θαη ηνπ ΒΑΏΑ – 

απνθεχγεη επηκειψο λα θαζνξίζεη αλειαζηηθέο παξακέηξνπο σο πξνο ηα 

αλψηαηα ρξνληθά φξηα εθδίθαζεο πνηληθψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ.  

 

Ανγκαηηζκνί δελ ρσξνχλ.  

 

Μαξαπεκθζήθακε απφ ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο ζε δηάθνξεο 

απνθάζεηο, θπξίσο ηνπ ΒΑΏΑ, απφ ηηο νπνίεο νκνινγνπκέλσο πξνθχπηεη 

νκνζπκία ζε φ,ηη αθνξά ζηα ζπλαθή δεηήκαηα αξρήο πνπ ζπδεηνχκε (βι. 

κεηαμχ άιισλ, Albo v Italy (2006) 43 EHRR 27 θαη Mellors v UK (2004) 38 

EHRR 11), φπνπ θαζπζηεξήζεηο κεηαμχ 16 κελψλ θαη 3 ρξφλσλ, 

αληηζηνίρσο, ζεσξήζεθαλ αληίζεηεο κε ηηο ππαγνξεχζεηο ηνπ Άξζξνπ 6(1) 

ηεο ΒΞΑΏ.  

 

ΐεβαίσο, ζην βαζκφ πνπ ζα επηζπκνχζε θαλείο εληνπηζκφ 

πεξηπηψζεσλ ζηε λνκνινγία ηνπ ΒΑΏΑ, φπνπ ππνζέζεηο ζπκπιεξψζεθαλ 

κεηά απφ καθξχ ζπγθξηηηθψο ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί 

θαη ζηε Neumeister v Austria (No 1) (1968) 1 EHRR 91, φπνπ ην ΒΑΏΑ 

έθξηλε φηη πεξίνδνο 7 εηψλ γηα δηάγλσζε ηεο πνηληθήο επζχλεο 

θαηεγνξνχκελνπ ζε πνιχπινθε ππφζεζε δφινπ, δελ ήηαλ ππεξβνιηθή.  

 

Αελ θξίζεθε ππεξβνιηθή νχηε θαη πεξίνδνο 5 εηψλ γηα δηάγλσζε ηεο 

πνηληθήο επζχλεο θαηεγνξνχκελνπ ζηελ Ringeisen v Austria (No 2) (1971) 

1 EHRR 455, πνπ θαη πάιη αθνξνχζε ζε ζνβαξή ππφζεζε δφινπ.  

 

Δ θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ινηπφλ λα εμεηάδεηαη νπζηαζηηθά θαη φρη 

απηνκαηνπνηεκέλα, κε αλαθνξά ζε απψηαηα ρξνληθά φξηα ζπκπιήξσζεο 

κηαο ππφζεζεο, φπσο εηζεγήζεθε ε Ππεξάζπηζε (βι. Konig v Germany 

(1978) 2 EHHR 170, 197).  
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 Άιισο πσο, νη θαηεγνξνχκελνη ζα κπνξνχζαλ πνιχ εχθνια θαη ζηελ 

θάζε πεξίπησζε, λα παξαηείλνπλ κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθθξεκνδηθίαο κε ζηφρν λα δξέςνπλ ζην ηέινο ηνπο 

θαξπνχο ηεο ηαθηηθήο ηνπο.  

 

Ώζθαιψο θαη δελ είλαη απηφ ην δηθαητθψο δεηνχκελν.  

 

Λχηε θαη ιέκε φηη έηζη έγηλε εδψ. 

 

 Βίδακε πψο, ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή θαηαρψξεζε αξρηθψο ηελ ππφζεζε 

400/10, ζηηο 19.2.10 (ζηελ νπνία αθνχζακε θαη ζεηξά καξηχξσλ), θαζψο 

θαη ην ηη επαθνινχζεζε, απφ ρξνληθήο απφςεσο, κέρξη θαηαρσξίζεσο ηεο 

παξνχζαο ζηηο 25.8.10, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, απφ ηε 

Θνιδαβία, ζηελ Ζχπξν θαη ηελ θαηαρψξηζε αλαζηνιήο πνηληθήο δίσμεο 

ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε.   

 

Θεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζηηο 25.8.10, ε παξνχζα ππφζεζε, 

παξαπέκθζεθε απζεκεξφλ απφ ην Βπαξρηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο γηα 

απεπζείαο εθδίθαζε απφ ην Ζαθνπξγηνδηθείν Ηεπθσζίαο ζηηο 25.10.10.  

 

Δ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία άξρηζε ζηηο 9.11.10, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

νη Ζαηεγνξνχκελνη, θαηά ηελ πξψηε εκθάληζε, δελ παξαδέρζεθαλ ελνρή.  

 

 Δ δίθε ππήξμε καθξά θαη επίπνλνο.  

 

Ζαηέζεζαλ ζπλνιηθψο 154 κάξηπξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ.  

 

Ζαηαηέζεθαλ 905 ηεθκήξηα, 87 ηεθκήξηα γηα αλαγλψξηζε θαη κεγάινο 

φγθνο άιισλ εγγξάθσλ.  
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Οα απνζηελνηππεκέλα πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο, μεπεξλνχλ ηηο 

11.300 ππθλνγξακκέλεο ζειίδεο.  

 

Δ ππφζεζε ζπκπιεξψζεθε θαη νξίζηεθε γηα απφθαζε, 2 ½ θαη θάηη 

ρξφληα (32 κήλεο), κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο ή, αλ ζέιεη θάπνηνο λα ζέζεη 

ην δήηεκα επί κηαο επξχηεξεο ρξνληθήο βάζεο – θαη ην έπξαμαλ απηφ νη 

ζπλήγνξνη θαηά ηηο αγνξεχζεηο – 3 ρξφληα θαη θάηη (41 κήλεο), κεηά ηελ 

θαηαρψξηζε ηεο ππφζεζεο 400/10.  

 

Λη αγνξεχζεηο πεξαηψζεθαλ ζηηο 13.5.12, νπφηαλ θαη ην Αηθαζηήξην 

αλαθνίλσζε ηε ζεκεξηλή, σο ηελ εκεξνκελία απαγγειίαο ηεο εηπκεγνξίαο 

ηνπ.   

 

Δ ππφζεζε ήηαλ πεξίπινθε φρη κφλν ιφγσ ηεο θχζεο θαη επξχηεηαο 

ησλ πξνβαιιφκελσλ εθδνρψλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο καξηπξίαο πνπ 

δφζεθε απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο, αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη αθνξά 

ζε ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνχο Ζαηεγνξνχκελνπο, κε αληηπξνζψπεπζε απφ 

ηζάξηζκνπο δηθεγφξνπο θαη κε μερσξηζηέο ππεξαζπίζεηο ν θαζέλαο.  

 

Θέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ην Ζαθνπξγηνδηθείν παξαθάζηζε ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 280 ζπλεδξίεο, πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη πνιιέο άιινη δηθάζηκνη πνπ αλαιψζεθαλ θαηά ηελ 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 400/10 κέρξη ηελ αλαζηνιή ηεο – κε ηε καξηπξία 

πνπ αθνχζακε θαη ην καξηπξηθφ πιηθφ πνπ θαηαηέζεθε εθεί, λα ην έρνπκε 

εμαθαλίζεη απφ ην κπαιφ ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο αλαζηνιήο 

πνηληθήο δίσμεο, εθηφο βεβαίσο ζην βαζκφ πνπ επηηξεπηψο έγηλε ζε απηά 

αλαθνξά θαηά ηε καξηπξία, ηα εδψ παξαδεθηά γεγνλφηα θαη ζε 

θαηαηεζέληα ηεθκήξηα.  

 

Μνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα αλαισζεί εθηεηακέλνο ρξφλνο γηα 

ζθνπνχο νπηηθναθνπζηηθήο παξνπζίαζεο δηαθφξσλ ηεθκεξίσλ, κε 
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παξεπφκελν, αλάινγε αλάισζε ζεκαληηθνχ ρξφλνπ αθνχ ζπλήζσο 

δεηνχληαλ απφ ηνπο κάξηπξεο, θπξίσο θαηά ηελ αληεμέηαζε απφ ηνπο 

δηθεγφξνπο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, λα ηνπνζεηνχληαη ζρεηηθψο κε πηπρέο 

ησλ πξνβνιψλ, γεγνλφο πνπ νδεγνχζε αλαπνδξάζησο ζε δηαθνπή ηνπο θαη 

πάγσκα ηεο εηθφλαο θαη αθνινχζσο επαλεθθίλεζε ηνπο θαη νχησ θαζεμήο.  

 

Οα ίδηα ίζρπζαλ θαη ζε ζρέζε κε ην αθνπζηηθφ πιηθφ.  

 

Ππνβιήζεθαλ πνιπάξηζκεο ελζηάζεηο – θπξίσο απφ πιεπξάο ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ – θαη εθδφζεθαλ δεθάδεο ελδηάκεζεο απνθάζεηο, κε 

απαξαίηεηε θακηά θνξά ηελ αλαβνιή ηεο ππφζεζεο ζε εχζεην ρξφλν γηα 

ζθνπνχο κειέηεο θαη δηαβνχιεπζεο.  

 

Δ αληεμέηαζε ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο αιιά θαη ε παξνπζίαζε ηεο 

ππφζεζεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ έιαβε ρψξαλ – κε ιίγεο εμαηξέζεηο – θαηά 

ηξφπν αξγφζπξην θαη επαλαιεπηηθφ, αλαδεηθλχνληαο πνιιέο θνξέο κηα 

θάζεηα νμχκσξε εηθφλα δηαδηθαζηηθήο παξέιθπζεο απφ εθείλε πνπ 

κπνξνχζε θαλείο λα ζρεκαηνπνηήζεη ζην κπαιφ σο εθ ησλ θξαζηηθψλ 

δηαηππψζεσλ ησλ δηθεγφξσλ ζηα πξαθηηθά πεξί έγλνηαο γηα γξήγνξε 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη άιια ζρεηηθά.  

 

Αε ιέκε θαη δε ζα κπνξνχζακε πνηέ λα δηαλνεζνχκε, φηη απηφ έγηλε 

κε ζθνπφ ηε δφκεζε επί ηνπ δεδνκέλνπ απηνχ, επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαζαπηφκελεο παξαβηάζεσλ ηεο δίθαηεο δίθεο έλεθα ηεο πξνθχςαζαο θαη 

πξνηαζζφκελεο σο αδηθαηνιφγεηεο, θαζπζηέξεζεο.  

 

Ονπλαληίνλ.  

 

Οα αλαθέξνπκε, δηφηη αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ, ρσξίο λα ππάξρεη άιινο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ, 
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δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο καο λα θαηαιήμνπκε πεξί ηνπ επιφγνπ ή φρη 

ηνπ αλαισζέληνο ρξφλνπ γηα εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.  

 

Δ ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ θαηά ηε δίθε – θαη ζίγνπξα ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ – απνηειεί παξάγνληα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε 

ζρεηηθή απφθαλζε (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Howarth v United Kingdom 

(2000) 31 EHHR 861).  

 

Θε θαλέλα ηξφπν δελ ςέγνπκε ηνπο δηθεγνξηθνχο ρεηξηζκνχο κε 

ηξφπν δπζκελή γηα ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο, δηφηη θάηη ηέηνην ζα 

ζπγθξνπφηαλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα ελάζθεζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ θαη δίρσο πνηέ λα έρεη ζπδεηεζεί απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή 

δήηεκα θαηάρξεζεο ή αζχκβαηεο πξνο ην δίθαην ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα 

δηθαηνινγνχζε απφθιηζε απφ ηα ζπληαγκαηηθά ζέζκηα.  

 

Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αληεμεηάζηεθε γηα 13 πξσηλέο θαη 

8 απνγεπκαηηλέο ζπλεδξίεο, ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), γηα 8 

πξσηλέο θαη 2 απνγεπκαηηλέο ζπλεδξίεο, ε Νέα Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), γηα 8 

πξσηλέο ζπλεδξίεο, ν Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), γηα 13 πξσηλέο 

ζπλεδξίεο θαη ν Θσκάο Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), γηα 16 πξσηλέο ζπλεδξίεο. 

 

ιεο νη πξναλαθεξζείζεο πεξίνδνη ήζαλ πνιχσξεο θαη θνπξαζηηθέο 

γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο δίθεο – ζίγνπξα θαη γηα ηνπο δηθεγφξνπο 

Ππεξάζπηζεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κάξηπξεο.   

 

Θηιήζακε γηα βξαδχλνπζα αληεμέηαζε ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο.  

 

Θα πξέπεη λα ην εμεγήζνπκε, δηφηη απφ ηα ζηεγλά πξαθηηθά ηεο 

δίθεο, απηφ ίζσο θαη λα κελ κπνξνχζε λα θαηαζηεί πνηέ πιήξσο αληηιεπηφ 

ζηνλ αληηθεηκεληθφ παξαηεξεηή. 
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Ξηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε εθθνξά ησλ εξσηήζεσλ απφ 

ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο, ήηαλ αξγή θαη δηαθνπηφκελε.  

 

Λη εξσηήζεηο ήζαλ αλεπίηξεπηα εθηελείο, κε απνηέιεζκα, αξθεηέο 

θνξέο λα ρξεηαδφηαλ επαλάιεςε ηνπο δηφηη είηε νη κάξηπξεο δελ 

κπνξνχζαλ λα ηηο θαηαλνήζνπλ είηε άθελαλ αλαπάληεηεο θάπνηεο πηπρέο 

ηνπο επεηδή δε ζπκφληνπζαλ ηη αθξηβψο πεξηιάκβαλαλ. 

 

Αελ ήηαλ φκσο κφλν απηφ.  

 

Ήηαλ θαη ην επαλαιεπηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελν, ησλ 

αληεμεηαζηηθψλ εξσηήζεσλ.  

 

Βπθφισο κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηψζεη απφ ηα πξαθηηθά ηελ 

πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ επαλαιήςεσλ θαηά ηελ 

αληεμέηαζε, φηαλ κειεηήζεη, γηα παξάδεηγκα, πφζεο θνξέο ππνβιήζεθαλ νη 

ίδηεο εξσηήζεηο απφ φινπο ηνπο δηθεγφξνπο ζε ζρέζε κε ηα πεξί 

ζπλάληεζεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ην Γεληθφ Βηζαγγειέα 

ηεο Αεκνθξαηίαο πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

καξηχξσλ, γηα ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έδσζε ηε γξαπηή ηνπ νκνινγία 

θαη ηα πεξί ησλ πεηζαξρηθψλ ηνπ ηηκσξηψλ ζην ζηξαηφ θαη ηφζα άιια. 

 

Ον γεγνλφο φηη ε Ππεξάζπηζε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ παξνπζηαδφηαλ 

σο μερσξηζηή ησλ ππνινίπσλ, δελ ζα έπξεπε λα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα 

ηνπο ρεηξηζκνχο.  

 

Θίμακε ήδε θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε 

θαηάζηαζε απηή ησλ πξαγκάησλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηηο 

αιιεινζπγθξνπφκελεο θαη ζπρλά εγγελψο αληηθαηηθέο εθδνρέο θαη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ δηθεγφξσλ.  
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Μνιιέο θνξέο θαη παξφιν πνπ ηα ίδηα δεηήκαηα είραλ θαιπθζεί κε 

κεγάιε επάξθεηα, γηα λα πνχκε ην ιηγφηεξν, απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, θάπνηνη εθ ησλ δηθεγφξσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ επέκελαλ λα 

εξσηνχλ ηνπο κάξηπξεο πεξί ησλ ηδίσλ αθξηβψο ζεκάησλ μαλά θαη μαλά. 

 

Δ γεληθφηεξε απηή ζηάζε θάπνησλ εθ ησλ ζπλεγφξσλ, εκπεξηθιείεηαη 

ζε απηά πνπ αλέθεξε έλαο απφ απηνχο, ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), φηαλ ηνλ αληεμέηαδε θαη φηαλ ν ηειεπηαίνο ηνπ αλέθεξε φηη είρε 

ήδε εμεγήζεη πάξα πνιιέο θνξέο ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε θαηά ηε 

δηαθπγή κεηά ην έγθιεκα, κε ηνλ ζπλήγνξν λα επηκέλεη λα ιάβεη 

απάληεζε, ζηε βάζε φηη ν κάξηπο δελ είρε απαληήζεη πξνεγνπκέλσο ζε 

απηφλ αιιά ζηνπο άιινπο δηθεγφξνπο ησλ νπνίσλ ε αληεμέηαζε 

πξνεγήζεθε ηεο δηθήο ηνπ.   

 

Μαξαζέηνπκε ηε ζηηρνκπζία δηφηη ηε ζεσξνχκε αληηθαηνπηξηζηηθή ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθνπκε, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο παξεκβάζεηο θαη 

λνπζεζίεο καο γηα ην αληίζεην – θαη ηνχην έγηλε θαη ζε πνιιέο άιιεο 

πεξηπηψζεηο παξφκνησλ ρεηξηζκψλ ηνπο νπνίνπο αλαδείμακε ήδε: 

 

   «E. Ώπό παξάδξνκνπο, όρη από θύξηνπο δξόκνπο, γηα λα απνθύγεηε λα κπείηε είηε 

ζε θίλεζε είηε λα πηαζηείηε, έηζη;  

A. Βμήγεζα ζαο πόζελ επήακε.  

E. Βκέλα δε κνπ εμεγήζεηε θύξηε, είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζε ξσηώ απηέο ηηο 

εξσηήζεηο.  

A. Έρεη 3 εβδνκάδεο πνπ ζνπ ιαιώ πόζελ επήα.  

E. Βκέλα δε κνπ είπεο. Θέισ λα κνπ πεηο ηδηαί εκέλα. (Δ ππνγξάκκηζε είλαη δηθή 

καο). 

A. Ια ζνπ πσ, γηαηί όρη. Ια αξθέςνπκε;» 

 

  

Θάιηζηα – γηα λα επαλέιζνπκε ζην δήηεκα ησλ παξεκβάζεσλ – 

ηέηνηα ήηαλ ε αληίθξηζε ηνπ δεηήκαηνο, πνπ ζπκπησκαηηθψο, ν ίδηνο 

δηθεγφξνο, ζηελ ηειηθή ηνπ αγφξεπζε, αλαθεξφκελνο ζε παξαίλεζε καο φηη 

ζα έπξεπε επηηέινπο λα εληφπηδε ηνλ κάξηπξα ή ηνπο κάξηπξεο πνπ ήζειε 

λα θαιέζεη γηα λα ζπκπιήξσλε ηελ Ππεξάζπηζε ηνπ πειάηε ηνπ, πνπ 

θαζπζηεξνχζε, κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, απηφο ζεψξεζε θαιφ 
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λα αλαθέξεη, κε ηξφπν απαξάδεθην θαη θαηαθξνλεηηθφ ηεο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αλ κπνξνχκε λα πνχκε κε θάζε ζεβαζκφ, φηη ήηαλ 

«…πξσηνθαλέο … λα δίδεη ηειεζίγξαθν ην Αηθαζηήξην ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ 4νπ 

θαηεγνξνύκελνπ γηα ην κέρξη πόηε πξέπεη λα θιείζεη ηελ ππόζεζε ηεο».  

 

Μξέπεη λα θαηαζηεί απνιχησο θαηαλνεηφ φηη ηα ιέκε φια απηά ζηα 

πιαίζηα θαη κφλν ηνπ ζπδεηνχκελνπ επηρεηξήκαηνο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, 

δίρσο λα ακθηζβεηνχκε πνζψο θαη νχηε γηα κηα ζηηγκή, ηελ αλαγθαηφηεηα 

δηαζθάιηζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα 

παξνπζίαζε ηεο ππφζεζεο ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη θξίλνπλ νξζφ θαη 

ζπλεηφ.  

 

Άιιν ην έλα θαη άιιν ην άιιν (βι. θαη‟ αλαινγίαλ, Eckle v Germany 

(1982) 5 EHRR 1).   

 

Ζάπνηνη απφ ηνπο ζπλεγφξνπο πξφηαμαλ ηηο ιίγεο (ζπγθξηηηθά) κέξεο 

απνπζίαο (26 εξγάζηκεο), ηνπ εθ ησλ Μαξέδξσλ ηνπ Ζαθνπξγηνδηθείνπ, Ι. 

Γ. Ξάληε, Μ.Β.Α, ζηηο ΐξπμέιιεο (απηέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνπζία ηνπ 

«γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ζηελ αγφξεπζε 

ηνπ ν θ. Γεσξγίνπ), γηα ζθνπνχο εθπξνζψπεζεο ηεο Ζχπξνπ ζε ζέκαηα 

Βπξσπατθνχ Αηθαίνπ ζηα πιαίζηα θαζεθφλησλ πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί θαηά 

ηελ Ζππξηαθή Μξνεδξία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Ον δήηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ αδειθνχ Μαξέδξνπ ζηηο ΐξπμέιιεο, 

απνηέιεζε αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ (σο ιφγνο έθεζεο), ζηελ έθεζε πνπ 

είραλ θαηαρσξήζεη ελαληίνλ ελδηάκεζεο απφθαζεο καο, γηα έθδνζε 

δηαηάγκαηνο θξάηεζεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ κε εκεξνκελία 5.6.12, ζηελ 

Ζξαζνπνύιεο θαη Άιισλ λ Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Έθ. 119/12, εκ. 9.7.12.  

 

Βπί απηνχ, ηνπνζεηήζεθε ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην, δηα ηνπ Ζξακβή, 

Α., σο αθνινχζσο:  
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«Ζαζόζνλ αθνξά ηηο αλαβνιέο πνπ είραλ δνζεί ιόγσ θάπνησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

κέινπο ηνπ Ζαθνπξγηνδηθείνπ θ. Ξάληε γηα ζέκαηα επξσπατθνύ δηθαίνπ, 

παξαηεξνύκε όηη νη αλαβνιέο απηέο, εληαζζόκελεο ζην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ πνπ 

δηέξξεπζε, αληηζηνηρνύλ ζε έλα πνιύ κηθξό, ζα ιέγακε ειάρηζην, ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ θαηά ηε γλώκε καο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπλέηεηλε ζηελ 

όπνηα αζέκηηε θαζπζηέξεζε. Ώλαθνξηθά κε ην ρξόλν πνπ αλάισζε ην 

Ζαθνπξγηνδηθείν γη΄ απηή ηελ ππόζεζε θαη παξάιιεια κε απηή γηα άιιεο 

ππνζέζεηο, παξαηεξνύκε όηη ν ρξόλνο εξγαζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζπλήζσο 

θαηακεξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ππόζεζεο όπσο νη αλάγθεο απηέο 

κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ θαηά ηνλ εθάζηνηε δεδνκέλν ρξόλν κε βάζε ηε θύζε 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ππόζεζεο. Θέινπκε λα πηζηεύνπκε πσο 

ήηαλ κε απηό ην πλεύκα πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ελεξγνύζε ην Ζαθνπξγηνδηθείν 

θαηά ηε ξύζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο».  

 

 Θεηά ηελ πην πάλσ απφθαζε, ν αδειθφο Αηθαζηήο, απνπζίαζε γηα 

άιιεο 15 πεξίπνπ εξγάζηκεο κέξεο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, θάηη πνπ, θαηά 

ηελ αληίιεςε καο (κε ηηο αλάινγεο αζθαιψο αλαπξνζαξκνγέο), δελ 

αιιάδεη ηελ νπζία ηεο δηαπίζησζεο ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ πεξί 

ζπγθξηηηθψο ειάρηζηεο επηκήθπλζεο ηεο πεξηφδνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο 

ππφζεζεο, κε ππφςε ηα ηειηθά ρξνληθά δεδνκέλα θαη ην ιέκε απηφ κε θάζε 

ηαπεηλφηεηα ρσξίο λα ζέινπκε λα επεθηείλνπκε πξσηνβαζκίσο φια φζα 

δεπηεξνβαζκίσο ελλννχληαλ.  

 

Ξην βαζκφ πνπ πξέπεη θαλείο λα αζρνιείηαη κε ηελ αξηζκεηηθή ηεο 

θαηάζηαζεο θαη φρη κε ηελ νπζία – θαη εδψ δε ζεσξνχκε φηη ηα δπν 

εμηζψλνληαη – ιέκε φηη νη κέξεο απνπζίαο ηνπ αδειθνχ καο Αηθαζηή, ήζαλ   

ιηγφηεξεο απφ εθείλεο πνπ αζξνηζηηθψο απσιέζζεθαλ, αο καο επηηξαπεί ν 

φξνο, σο εθ ηεο αλαβνιήο γηα δηαθνπέο ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ην θαινθαίξη 2012, ησλ αλαθεξζεηζψλ αζζελεηψλ ηνπ 

ζε άιινπο ρξφλνπο, ηελ απνπζία άιισλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο γηα 

ιφγνπο πγείαο, ηαηξηθψλ ξαληεβνχ ζην εμσηεξηθφ, άιισλ δηαθνπψλ θαη 

νχησ θαζεμήο.  

 

Ώξθεηέο θνξέο ήηαλ πνπ αλαγθαζηήθακε εθ ησλ πξαγκάησλ λα κελ 

νξίζνπκε ηελ ππφζεζε θαηά ηα απνγεχκαηα ηεο Οεηάξηεο (πνπ απνηεινχζε 

ηφηε, εξγάζηκν ρξφλν γηα ηε Αεκφζηα Ππεξεζία), ιφγσ πξνζσπηθνχ 
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θσιχκαηνο ηνπ θ. Μηθή, πνπ θαζηζηνχζε ηελ παξνπζία ηνπ ελψπηνλ καο 

δπζρεξή.  

 

ΐεβαίσο, ν θ. Μηθήο, αξθεηέο θνξέο είλαη πνπ πξνέβε ζε εηδηθέο 

δηεπζεηήζεηο, κε κεγάιεο δπζθνιίεο απφ φηη αληηιεθζήθακε, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη ε ππφζεζε λα νξηζηεί ζε απφγεπκα Οεηάξηεο, κε απηφλ λα 

παξίζηαηαη.   

 

Άιιεο θνξέο (θαη δελ ήζαλ ιίγεο), νη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο 

απνπζίαδαλ απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία δεηψληαο απφ άιινπο 

δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

δηεθπεξαηψζνπλ άιιε δηθεγνξηθή εξγαζία γηα άιινπο πειάηεο, κηα επηινγή, 

πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ πξνζθεξφηαλ ζην Αηθαζηήξην σο ελαιιαθηηθή 

απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ηεο ππφζεζεο ζηελ απνπζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ησλ κειψλ ηνπ Ζαθνπξγηνδηθείνπ γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο. 

 

Σο εθ ηνχηνπ θαη εκείο, φπνπ ρξεηάζηεθε, αλαβάιακε ηελ ππφζεζε ή 

ηελ νξίζακε ζε ηέηνηα εκεξνκελία, ψζηε ζηε ινγηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ, 

λα κπνξνχζακε λα δηεθπεξαηψζνπκε θαη άιιεο εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο ή λα 

ελαζρνιεζνχκε κε άιια θαζήθνληα φπσο απηά ηνπ αδειθνχ καο Αηθαζηή.  

 

Οα ιέκε απηά γηα λα ηνλίζνπκε ην απνιχησο θπζηνινγηθφ θαη 

ζηνηρεηψδεο φηη, δειαδή, ζε κηα καθξά δηθαζηηθή δηαδηθαζία ε κεγάιε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο νθείιεηαη ζε απηή θαζαπηή ηε θχζε θαη 

επίδηθα ηεο γεγνλφηα θαη φρη ζε άιινπο αδηθαηνιφγεηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο, είλαη θπζηνινγηθφ λα δεκηνπξγνχληαη πνηθίιεο κνξθήο 

θσιχκαηα πνπ λα θαινχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρεηξηζκνχο κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαιείηαη θαη θάπνηαο κνξθήο αξγνπνξία, ε νπνία σζηφζν, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πφξξσ απέρεη απφ ην λα κπνξνχζε θαηά ηελ ηαπεηλή 

καο άπνςε, λα ραξαθηεξηζηεί αληηθεηκεληθψο, σο ηζνδπλακνχζα κε 
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αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαηά ηα λνκνινγηαθά δξψκελα Ζχπξνπ θαη 

ΒΑΏΑ. 

 

 Έγλνηα ηνπ Αηθαζηεξίνπ ήηαλ πάληνηε ε ηαρεία δηεθπεξαίσζε ηεο 

ππφζεζεο, δίρσο παξαβίαζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο. 

 

Βίλαη γηα απηφλ ην ιφγν πνπ ε ππφζεζε είρε επαλεηιεκκέλσο νξηζηεί 

ζε ρξφλνπο εθηόο θαζνξηζκέλσλ σξψλ εξγαζίαο αιιά θαη ζε πεξηφδνπο 

δηθαζηηθώλ δηαθνπώλ.  

 

Ώιιά θαη πνπ επηδείμακε πνιχ κεγάιε ππνκνλή θαη αλνρή πξνο ηνπο 

ρεηξηζκνχο θάπνησλ εθ ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίζνπκε ζην έπαθξν δπλαηφλ ην δηθαίσκα ησλ πειαηψλ ηνπο γηα 

δίθαηε δίθε.  

 

Αελ ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο. 

 

Δ δίθε δηήξθεζε φζν ρξεηάζηεθε γηα λα απνπεξαησζεί, κε ζεβαζκφ 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ. 

 

Ώπνξξίπηνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο. 

  

Λη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο αλαθέξζεθαλ ζε πνηθίιεο πηπρέο ηεο 

αζηπλνκηθήο δηεξεχλεζεο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ σο πιεκκειή, ζε ηέηνην 

βαζκφ κάιηζηα, πνπ λα απνηειεί άθεπθηε επηινγή ε απφξξηςε ηεο 

ππφζεζεο ιφγσ θαηάρξεζεο θαη επαθφινπζνπ επεξεαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ γηα δίθαηε δίθε.  

 

Λη εηζεγήζεηο ησλ δηθεγφξσλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε δηάθνξεο κνξθέο 

ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ.  
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Μξφηαμαλ, ιφγνπ ράξηλ, πνιπάξηζκα ζπκβάληα αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ 

ή παξαιείςεσλ (φπσο ηηο θαηέηαμαλ), πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο, 

εληζρχνπλ ηελ πξνβαιιφκελε ζεψξεζε. Οέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχζαλ, 

φπσο εηζεγήζεθαλ, ε απνηπρία ησλ εληεηαικέλσλ αζηπλνκηθψλ αλαθξηηψλ 

λα επηρεηξήζνπλ θαη αλεχξνπλ ηα δελδξχιιηα θάλλαβεο, πνπ θαηά ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), απνκάθξπλε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, απφ ην 

δηακέξηζκα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ε αλεπαξθήο πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

ηνπ θνληφθαλλνπ ζε θηνχγθη ζην Οζέξη ή αιινχ, ε παξάιεηςε ιήςεο 

θαηαζέζεσλ απφ πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, φπσο ηνλ αδειθφ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, Μαλαγηψηε Γξεγνξίνπ ή ηνπο Ώιέμε Θαπξνκηράιε, 

Ρξίζην Εσάλλνπ άιισο Οδηάλγθα, Ζνχιιε Ζνζηάξε θαη Ώληψλε Μξνθνπίνπ 

Ζίηα, ε παξάιεηςε θαηάζρεζεο, ψξεο κεηά ην έγθιεκα, ηεο κνηνζηθιέηαο 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ε κε εθηέιεζε ζρεηηθνχ εληάικαηνο 

έξεπλαο πνπ εθδφζεθε ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ κνηνζηθιέηα ζηηο 18.1.10 

θαη αθνινχζσο, ε κε αθχξσζε ηνπ ζπκθψλσο ησλ ηζρπνπζψλ 

πνηληθνδηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ, ε κε δηεξεχλεζε ελνριεηηθνχ/απεηιεηηθνχ 

κελχκαηνο ην νπνίν έιαβε ν Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο ζηηο 22:08:22 ηεο 

9.1.10, σο ην Ζπαλνχλ 239, εληφο ηνπ Οεθκεξίνπ 302, πνπ πεξηήιζε ζε 

γλψζε ηεο Ώζηπλνκίαο ζηηο 16.1.10, ε επηθαλεηαθή δηεξεχλεζε ηζρπξηζκψλ 

ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ζε ζρέζε κε ηελ επηηαγή – Οεθκήξην 148, ν 

κε εληνπηζκφο, γηα ζθνπνχο αλάθξηζεο, ηεο αιινδαπήο νηθηαθήο βνεζνχ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ε νπνία θεξφκελα ήηαλ παξνχζα ζηελ νηθία ηνπ ην 

βξάδπ ηεο ζπλσκνηηθήο ζπλάληεζεο ηνλ Αεθέκβξην 2009, ε κε θαηάζρεζε 

ησλ ελδπκάησλ θαη παπνπηζηψλ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ψξεο 

πάιη κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ θνληθνχ, ε παξάιεηςε δηελέξγεηαο 

επηζηεκνληθψλ εμεηάζεσλ ζην απηνθίλεην ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) 

θαη ε απνπζία έξεπλαο ησλ ππνζηαηηθψλ Ζνζηάξε θαη ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ βξηζθφηαλ εθεί, θαη πνιιά άιια.  
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Γηα φια απηά ηα δεηήκαηα – ηα νπνία ζεσξνχκε φηη ε Ππεξάζπηζε 

πξνζέγγηζε κηθξνζθνπηθά θαη αδηθαηνινγήησο απζηεξά, παξαβιέπνληαο ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πξαγκάησλ – έδσζαλ επαξθείο θαη ιεπηνκεξείο 

εμεγήζεηο ηα κέιε ηεο αλαθξηηηθήο νκάδαο θαηά ηε καθξά ηνπο αληεμέηαζε.  

 

ζα αλέθεξαλ απνηεινχλ εχξεκα καο. 

 

Ζακηά εηζήγεζε απφ απηέο πνπ αθνχζακε απφ ηνπο ζπλεγφξνπο δελ 

αληιεί εξείζκαηα είηε ζηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα είηε ζην λφκν είηε ζε 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν, ζε βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη 

νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλαθξηηψλ έπιεμε θαηαιπηηθά θαη 

αλεπαλφξζσηα ην νξζψο ελλννχκελν αλαθξηηηθφ έξγν θαη θαηά 

θπζηνινγηθή εμέιημε, ηα δηθαηψκαηα ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ.  

 

 Ον αλαθξηηηθφ έξγν ππήξμε άξηην.  

 

 Βμεγνχκε.  

 

 Ηεηηνχξγεζε άςνγα ην ζχζηεκα ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα αξκφδηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη ηα κέιε ηνπο.  

 

 Μαξαζέηνπκε θάπνηα απφ ηα ζπκβάληα θαη εμειίμεηο γεγνλφησλ 

ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε δνινθνλία, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε 

θαηεχζπλζε πνπ άξρηζε λα ιακβάλεη ε αζηπλνκηθή δηεξεχλεζε, έηζη ψζηε 

λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα πξάγκαηα αλαθνξηθψο κε ηηο ζέζεηο ηεο 

Ππεξάζπηζεο θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ Αηθαζηεξίνπ.  

 

 Ον βξάδπ ηεο 11.1.10, ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), βξηζθφηαλ 

ζην Ώεξνδξφκην Ηάξλαθαο πεξηκέλνληαο λα παξαιάβεη ηνπο γνλείο ηνπ καδί 

κε ηνλ γην ηνπ αδειθνχ ηνπ απφ ηελ Ώγγιία. Αελ είρε αλάκημε ζηε θαζαπηφ 

δνινθνλία. Αε γλψξηδε φηη ηε λχθηα εθείλε ζα γηλφηαλ ν θφλνο ηνπ Άληε 
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Ραηδεθσζηή θαη νχηε είρε θαηαιάβεη θάηη ηέηνην. Βλψ βξηζθφηαλ εθεί, 

δέρζεθε ηειεθψλεκα απφ ηνλ θίιν ηνπ, Ώιέμε Θαπξνκηράιε, ν νπνίνο 

παληθνβιεκέλνο, ηνπ αλέθεξε φηη «ηα πνπζηόπαηδα επαίμαλ ηνλ», «επαίμαλ ηνλ 

Άληε ηα πνπζηόπαηδα», αλαθεξφκελνο ζηνλ Άληε Ραηδεθσζηή. Λ Ώιέμεο 

Θαπξνκηράιεο ηνλ ξψηεζε πνηνο ήηαλ ν Γξεγόξεο (πεξί ηνπ νπνίνπ 

πιεξνθνξήζεθε θάπνηα πξάγκαηα), κε ηνλ κάξηπξα λα ηνπ ιέγεη φηη δελ 

γλψξηδε θαιψο πνηνο ήηαλ απηφο θαη φηη ηνλ γλψξηδε κφλν θπζηνγλσκηθά 

θαη κάιηζηα σο Γιενξνύη. Λ Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο ηνλ ξψηεζε γηα ην πψο 

είλαη πνπ πήγαλ λα δνινθνλήζνπλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, κε ηνλ Γηψξγν 

Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), λα ηνπ απαληά (αληιψληαο απφ ηηο παξαζηάζεηο θαη 

γλψζεηο πνπ είρε), φηη απηφ ζα πξέπεη λα είρε γίλεη κε κνηνζηθιέηεο (θαη φρη 

κε κηα κνηνζηθιέηα, φπσο ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη, αλ ε καξηπξία ηνπ 

ήηαλ ζηεκέλε, φπσο εηζεγήζεθαλ θάπνηνη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο). Λ 

Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο, ηνπ είπε ακέζσο φηη ζα ηνπο θαηέδηδε ζηελ 

Ώζηπλνκία. Λ Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ηνλ πξνέηξεςε λα κελ ην 

πξάμεη δηφηη, κηα πνπ κφλν εθείλνο γλψξηδε ηελ θνπβέληα πεξί ηεο 

επηθείκελεο, ηφηε, δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ηνχην ζα ηνλ άθελε 

εθηεζεηκέλν ζηα κάηηα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ν νπνίνο ινγηθψο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη φηη απηφο ήηαλ ν θαηαδφηεο. Οειηθψο, ν Ώιέμεο 

Θαπξνκηράιεο έδσζε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηελ Ώζηπλνκία ην ίδην 

βξάδπ, φκσο ιφγσ ηεο ζχληνκεο ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο πνπ είρε ηχρεη 

απφ ηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), αλ θαη κεηέδσζε νξζψο ηα 

γεγνλφηα σο πξνο ηελ νπζία ηνπο, παξνπζίαζε ιαλζαζκέλσο ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ηνλ εθηειεζηή θαη ην Γιενξνύη, σο ηνλ νδεγφ 

ηεο κνηνζηθιέηαο. Άξρηζε έηζη λα μεδηπιψλεηαη ην λήκα εμηρλίαζεο ηεο 

δνινθνλίαο. Ηίγν κεηά ην θφλν, ν Ώζηπλνκηθφο Αηεπζπληήο Ηεπθσζίαο 

Ζχπξνο Θηραειίδεο, έδσζε νδεγίεο ζηνλ Ππαζηπλφκν Ιεφθπην Ξηάειν 

(Θ.Ζ.32), φπσο κεηαβεί καδί κε ηνλ Ρξίζην Εσάλλνπ άιισο Οδηάλγθα ζηα 

γξαθεία ηνπ ΟΏΒ Ηεπθσζίαο γηα λα ηνπ πεη ηη αθξηβψο είλαη πνπ γλψξηδε 

πεξί ηεο δνινθνλίαο, αθνχ ν ηειεπηαίνο αλαθέξζεθε ζε χπαξμε θάπνησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γχξσ ζηηο 22:00 ηεο 11.1.10, ν Ρξίζηνο Εσάλλνπ 
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άιισο Οδηάλγθαο είπε ζηνλ Ππαζηπλφκν Ιεφθπην Ξηάειν (Θ.Ζ.32), φηη είρε 

ιάβεη πιεξνθνξία πεξί ηηο αξρέο κε κέζα Αεθεκβξίνπ 2009, φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ήζειαλ λα 

δνινθνλήζνπλ θάπνην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηνπ ΞΕΓΘΏ. Βίπε κάιηζηα, φηη 

είρε ελεκεξψζεη πξνο ηνχην ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, ν νπνίνο σζηφζν ηνπ 

είρε πεη φηη δε δέρζεθε απεηιέο απφ νπνηνλδήπνηε. Λχηε θαη ν Άληεο 

Ραηδεθσζηήο είρε αλαθέξεη πνηέ ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν είηε φηη δερφηαλ 

απεηιέο είηε φηη θνβφηαλ ή φηη θηλδχλεπε ε δσή ηνπ. Λ Ρξίζηνο Εσάλλνπ 

άιισο Οδηάλγθαο δηαηεξνχζε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, 

αιιά θαη κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, αθνχ ε ζχδπγνο ηνπ θαη ε ζχδπγνο ηνπ 

Άληε Ραηδεθσζηή, ήζαλ θίιεο, κε ηελ Έθε Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58), λα 

ηνπο έρεη βαπηίζεη θαη ην παηδί ηνπο. Σο εθ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο καξηπξίαο 

απηήο, θαηεβιήζε πξνζπάζεηα απφ ηελ Ώζηπλνκία θαη κεηαμχ άιισλ, απφ 

ηνπο Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) θαη Ιεφθπην Ξηάειν (Θ.Ζ.32), πξνο ηνλ ελ 

ιφγσ αζηπλνκηθφ λα αλαθέξεη απηά πνπ γλψξηδε ζε γξαπηή θαηάζεζε, 

πιελ φκσο απηφο αξλήζεθε λα ην πξάμεη, επηθαινχκελνο ιφγνπο 

αζθαιείαο. Βίλαη γηα απηφλ ην ιφγν πνπ ν Ώζηπθχιαθαο Ρξίζηνο Εσάλλνπ 

άιισο Οδηάλγθαο, δηψρζεθε πεηζαξρηθψο αιιά θαη πνπ νδήγεζε ηελ 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή λα κελ ηνλ θαιέζεη σο κάξηπξα θαηεγνξίαο. Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηελ ίδηα αλαθνξά, φηη ηε δνινθνλία δηέπξαμε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αλαθψλεζε ν 

Ώζηπθχιαθαο Ρξίζηνο Εσάλλνπ άιισο Οδηάλγθαο θαη ζηε ζθελή ηνπ 

εγθιήκαηνο φηαλ θαηέθζαζε εθεί κεηά ην ηξαγηθφ γεγνλφο. Ον αλέθεξε 

επίζεο θαη πξνο ηνλ Θάξην Μαπαεπξηβηάδε (Θ.Ζ.79), ζηνλ νπνίν είπε φηη 

ηελ πιεξνθνξία ηελ έιαβε απφ θάπνην Ώιέμε Θαπξνκηράιε, ηνλ θίιν 

δειαδή, ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25). Λ Θάξηνο Μαπαεπξηβηάδεο 

(Θ.Ζ.79), αλέθεξε ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηνλ Ξάββα 

Ννπζνγέλε (Θ.Ζ.28). Δ πιεξνθνξία απηή έδσζε ζηηο αλαθξηηηθέο αξρέο 

ηελ ψζεζε πνπ ρξεηαδφηαλ θαη κάιηζηα εμαηξεηηθά λσξίο κεηά ηε 

δνινθνλία. Αφζεθαλ πάξαπηα νδεγίεο γηα άκεζε αλαδήηεζε ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φπσο θαη ηνπ αδειθνχ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, 



 

260 

Ράξε Γξεγνξίνπ. Αφζεθε επίζεο δηαηαγή απφ ην ίδην βξάδπ γηα εληνπηζκφ 

ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε έηζη ψζηε λα εξσηεζεί γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ, θαηά ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηνπ θφλνπ. Λ ιφγνο πνπ αλαδεηήζεθε ν Ζνχιιεο 

Ζνζηάξεο ήηαλ επεηδή ήηαλ γλσζηή ζηελ Ώζηπλνκία ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1. Ηήθζεθε γξαπηή θαηάζεζε απφ ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε 

ζηηο 12.1.10, σο ην Οεθκήξην 494, θαζψο θαη απφ άιια πξφζσπα ηα νπνία 

βξίζθνληαλ κε ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε θαηά ην ρξφλν ηνπ θφλνπ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Οεθκήξην 484. Ώλαδεηήζεθε ζε πξψην ζηάδην, ν Ράξεο 

Γξεγνξίνπ αληί ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, δηφηη ν ηειεπηαίνο βξηζθφηαλ 

θιηλήξεο ζην Εππνθξάηεην, έλεθα ησλ ηξαπκάησλ ηνπ απφ ηε βνκβηζηηθή 

επίζεζε, θάηη πνπ αζθαιψο γλψξηδε ε Ώζηπλνκία. Ξηα πιαίζηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ εληνπηζκνχ ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ε 

Ώζηπλνκία ηνλ αλαδήηεζε αξρηθψο ζην παηξηθφ ηνπ ζπίηη ζην Οζέξη, δίρσο 

φκσο απνηέιεζκα. Ώθνινχζσο, ηνλ γχξεςε ζην δηακέξηζκα ηνπ ζηελ νδφ 

Οήλνπ 2, ζηελ Ώλζνχπνιε, φπνπ είρε κεηαθνκίζεη ιίγεο εβδνκάδεο 

πξνεγνπκέλσο. Θε δεδνκέλν φηη νη δξάζηεο δηέθπγαλ κε κνηνζηθιέηα – 

θάηη πνπ ήδε γλψξηδε ε Ώζηπλνκία σο εθ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ έδσζε ν 

Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο – δφζεθαλ νδεγίεο φπσο, φηαλ εληνπηδφηαλ ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ειεγρφηαλ αλ ε κνηνζηθιέηα ηνπ ήηαλ θαζαξή 

αθνχ ζην ζεκείν πνπ είρε ζηαζκεχζεη εθείλε ησλ δξαζηψλ ζην ρσξάθη ηεο 

νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε, ην έδαθνο ήηαλ ιαζπψδεο. Ππνδείρζεθε επίζεο φηη 

ζα έπξεπε λα ειεγρζεί αλ ήηαλ δεζηή ή θξχα έηζη ψζηε θαη ηνχην ην 

ζηνηρείν λα απνηειέζεη αμηνινγηθή ζπληζηψζα γηα ηε δηελέξγεηα ζπλεηξκψλ 

ζχλδεζεο ηεο κε ηε δνινθνλία θαη θαη‟ επέθηαζηλ ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Θεηά ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

ππνβιήζεθαλ σο πξνο ηελ θαηνρή ηεο κνηνζηθιέηαο θαη ηε ζεηηθή 

απφθξηζε ηνπ επί ηνπ δεηήκαηνο, νη αζηπλνκηθνί έιεγμαλ ηε κνηνζηθιέηα 

πνπ βξηζθφηαλ ζηαζκεπκέλε ζηελ απνζήθε θάησ απφ ηελ πνιπθαηνηθία. 

Αηαπίζησζαλ φηη ήηαλ θαζαξή θαη θξχα, θάηη πνπ έδεηρλε, θαηά ηελ άπνςε 

ηνπο - θαη ηελ νπνία θξίλνπκε εχινγε δεδνκέλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ 

επξεκάησλ επί ηεο ζθελήο - φηη δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί εθείλν ην βξάδπ. 
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Έιεγρν ζηε κνηνζηθιέηα είρε δηελεξγήζεη κεηαγελέζηεξα θαη ν Μαληειήο 

Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), ην ίδην βξάδπ, δηαπηζηψλνληαο ηελ χπαξμε, απιψο, 

ιίγεο ζθφλεο επί ηνπ ζθειεηνχ ηεο θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν, αζχλδεηεο κε 

ην ηη ελδηέθεξε ηελ πξνθεηκέλε ζηηγκή. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κνηνζηθιέηαο, θιήζεθε φπσο κεηαβεί ζην Οκήκα 

Ώληρλεχζεσο Βγθιεκάησλ, θάηη πνπ έπξαμε, θζάλνληαο εθεί ζηηο 23:30. 

Θεηαμχ ησλ σξψλ 01:30 –02:30 ηεο 12.1.10 θαη έρνληαο πιεξνθνξεζεί 

απφ ηελ Ώζηπλνκία φηη ζα αλαθξηλφηαλ γηα ηνλ θφλν, έδσζε πξνο απηήλ  

ηε γξαπηή θαηάζεζε – Οεθκήξην 237, φπνπ αλέθεξε κεηαμχ άιισλ, φηη ζηηο 

11.1.10, πήξε ηε κνηνζηθιέηα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, απφ ηελ νηθία ηνπ 

Μέηξνπ Ζθεξηίθθε θαη ηελ νδήγεζε ζηελ Μεξηζηεξψλα, ζηνλ Ζνχιιε 

Ζνζηάξε, γηα λα ηε δηνξζψζεη δηφηη αληηκεηψπηδε θάπνην πξφβιεκα. Βίπε φηη 

ιίγν κεηά ηηο 18:00 θαη κέρξη ηελ 23:00 ηεο 11.1.10, πνπ έθζαζε ε 

Ώζηπλνκία ζην δηακέξηζκα ηνπ, βξηζθφηαλ εθεί ρσξίο λα έρεη βγεη έμσ, 

αξλνχκελνο αλάκεημε ζηα ηεο δνινθνλίαο. Ώπηέο θαη άιιεο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ, φπσο ηηο παξαδέρζεθε ελψπηνλ καο, αιιά θαη πξνγελέζηεξα ηεο 

γξαπηήο νκνινγίαο ηνπ (δειαδή, ζηηο γξαπηέο ηνπ θαηαζέζεηο Οεθκήξηα 

237 θαη 238), ήζαλ φπσο είδακε, ςεπδείο θαη απνζθνπνχζαλ ζην λα 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο απφ ην πξφζσπν ηνπ αιιά θαη 

απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 (θαη επνκέλσο απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4), έηζη 

ψζηε λα κελ εκπιαθνχλ ζηελ ππφ δηεξεχλεζε δνινθνλία. Ον βξάδπ ηνπ 

θφλνπ, θιήζεθε ζηελ Ώζηπλνκία θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, επεηδή ν Θσκάο 

Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), είρε ελεκεξσζεί απφ ηνλ Ώζηπθχιαθα Ξάββα 

Ννπζνγέλε (Θ.Ζ.28), φηη γχξσ ζην κεζεκέξη ηεο 11.1.10, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, είρε δερζεί ηειεθψλεκα απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Λ 

Ξάββαο Ννπζνγέλεο (Θ.Ζ.28), είρε ηελ επζχλε θχιαμεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην Εππνθξάηεην, ην πξσηλφ ηεο 11.1.10. Ονλ γλψξηδε,  

θαζψο θαη ηνλ παηέξα ηνπ. Βλψ βξηζθφηαλ ζην δσκάηην ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη κηινχζε απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, κε ηνλ παηέξα ηνπ ηειεπηαίνπ, πξφζεμε εηζεξρφκελε 

θιήζε απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Λ Ξάββαο Ννπζνγέλεο (Θ.Ζ.28), 



 

262 

ελεξγψληαο κε νμπδέξθεηα θαη ζπλαίζζεζε θαζήθνληνο, έρνληαο απφ 

πξνεγνπκέλσο πιεξνθνξεζεί φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ελδερνκέλσο λα 

ζρεηηδφηαλ κε ηε δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή θαη γλσξίδνληαο φηη ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, είρε δνπιέςεη ζην ΞΕΓΘΏ, ζεψξεζε νξζφ λα αλαθέξεη 

ην γεγνλφο ηνπ ηειεθσλήκαηνο πξνο ηνλ επηθεθαιήο ηεο αλαθξηηηθήο 

νκάδαο Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87). Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, έδσζε θαηάζεζε 

ζηηο 12.1.10, κεηαμχ ησλ σξψλ 01:20 – 03:00, σο ην Οεθκήξην 195. 

Ώθνινχζσο, έδσζε γξαπηή ζπγθαηάζεζε γηα έξεπλα ζηελ νηθία ηεο, σο ην 

Οεθκήξην 188, ε νπνία δηεμήρζε κεηά ηελ πεξάησζε ηεο γξαπηήο ηεο 

θαηάζεζεο – Οεθκήξην 195, κεηαμχ ησλ σξψλ 03:30 – 04:00, ρσξίο λα 

εληνπηζηεί θάηη ην επηιήςηκν. Λ αζηπλνκηθφο θαη αλαθξηηηθφο κεραληζκφο 

βξηζθφηαλ ινηπφλ ζε πιήξε εγξήγνξζε θαη θηλεηηθφηεηα. Δ Ώζηπλνκία 

ιακβάλεη γλψζε γηα ηελ αγνξά κεγάινπ κεηνρηθνχ παθέηνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ, 

απφ ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, αιιά θαη γηα ηελ απφιπζε ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, απφ ην ΞΕΓΘΏ. Ηακβάλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο απφ 

ζηειέρε ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη απφ ζπγγεληθά θαη θηιηθά πξφζσπα ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, φπσο ηνπο Ώλδξέα Ώδά (Θ.Ζ.6) (βι. γξαπηή θαηάζεζε – 

Έγγξαθν Θ), Ιηίλν Θελειάνπ (Θ.Ζ.46) (βι. γξαπηή θαηάζεζε – Έγγξαθν 

ΏΣ) θαη Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66) (βι. γξαπηή θαηάζεζε – Έγγξαθν 

ΏΏΝ). Σο εθ ηνχησλ, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, θαιείηαη εθ λένπ ζην ΟΏΒ 

Ηεπθσζίαο ζηηο 12.1.10 θαη δίλεη ζπκπιεξσκαηηθή θαηάζεζε, κεηαμχ ησλ 

σξψλ 10:30 – 11:10, σο ην Οεθκήξην 197, πεξηγξάθνληαο πξνζπάζεηεο 

πνπ είρε θάλεη κέζσ ηνπ Ώλδξέα Ώδά (Θ.Ζ.6), γηα πψιεζε κεηνρψλ ζηνλ 

Ώληψλε Φαληέξν, αξρέο Ενπιίνπ 2009. Ξηηο 12.1.10, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά απφ εηδνπνίεζε πνπ έιαβε απφ ηελ 

Ώζηπλνκία, βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 5(1) ηνπ Μεξί Μνηληθήο 

Αηθνλνκίαο Ιόκνπ, Ζεθ. 155 – Οεθκήξην 240, έδσζε δεχηεξε αλαθξηηηθή 

θαηάζεζε πξνο ηελ Ώζηπλνκία, σο ην Οεθκήξην 238, ζηελ νπνία 

εμαθνινπζνχζε λα αξλείηαη θάζε αλάκεημε ζηε δνινθνλία, ηζρπξηδφκελνο 

φηη θαζ΄ φινπο ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο βξηζθφηαλ ζηελ νηθία ηνπ καδί κε 

ηελ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51). Ζαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη πξηλ ηνπ 
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ιεθζεί ε δεχηεξε αλαθξηηηθή θαηάζεζε, ε Ώζηπλνκία επηζθέθζεθε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην Εππνθξάηεην, φπνπ ηνπ ππέβαιε εξσηήζεηο ζε ζρέζε 

κε ην θαηά πφζνλ γλψξηδε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ην αλ απηή είρε κεηνρέο 

ζην ΞΕΓΘΏ, γηα ηηο θηλήζεηο ηεο κνηνζηθιέηαο ηνπ ζηηο 11.1.10 θαη γηα ην αλ 

ήμεξε νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ην θφλν ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή (βι. Οεθκήξην 

265). Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, δελ αξλήζεθε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλσξηκία 

κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, νχηε θαη ην γεγνλφο φηη απηή ηνπ είρε 

ηειεθσλήζεη ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ζηηο 11.1.10, γηα λα ηελ ξσηήζεη, 

φπσο είπε, αλ είλαη θαιά ζηελ πγεία ηεο. Βίπε φηη είρε δεηήζεη απφ ην θίιν 

ηνπ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φπσο νδεγήζεη ηε κνηνζηθιέηα ηνπ απφ 

ηελ νηθία ηνπ Μέηξνπ Ζθεξηίθθε ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, γηα λα 

επηδηφξζσλε ν ηειεπηαίνο ηελ ειεθηξηθή ηεο εγθαηάζηαζε. Αε γλψξηδε αλ ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, είρε κεηνρέο ζην ΞΕΓΘΏ, δήισζε δε, πιήξε άγλνηα γηα 

νηηδήπνηε αθνξνχζε ζην θφλν ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Ξηηο 12.1.10, κεηαμχ 

ησλ σξψλ 03:00 – 03:20, ε Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), έδσζε θαηάζεζε 

ζηελ Ώζηπλνκία, σο ην Οεθκήξην 317, φπνπ παξέζρε νπζηαζηηθά άιινζη 

ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ιέγνληαο φηη θαηά ην ρξφλν ηνπ 

θφλνπ, απηφο βξηζθφηαλ καδί ηεο ζην δηακέξηζκα ηνπο ζηελ νδφ Οήλνπ 2, 

ζηελ Ώλζνχπνιε. Λη εμειίμεηο έηξεραλ. Ξηηο 13.1.10, ε Ώζηπλνκία έιαβε 

αθφκε κηα πιεξνθνξία, φηη είθνζη κέξεο πξηλ ηε δνινθνλία, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ν αδειθφο ηνπ Ράξεο Γξεγνξίνπ θαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εθκπζηεξεχηεθαλ ζε πνιχ ζηελφ θαη θηιηθφ ηνπο 

πξφζσπν φηη ζα δηέπξαηηαλ δνινθνλία θάπνηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο 

ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ΞΕΓΘΏ θαη φηη πξνο ηνχην, κεηαμχ 20.12.09 θαη 

24.12.09, πξνέβαηλαλ ζε παξαθνινπζήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ώκεξηθάληθεο Μξεζβείαο, ρξεζηκνπνηψληαο δχν κνηνζηθιέηεο 

θαη φηη απηφο πνπ ππξνβφιεζε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, ήηαλ ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ελψ νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο ήηαλ θάπνηνο 

Γξεγφξεο Γξεγνξίνπ απφ ην Γέξη, άιισο Γιενξνύη. Λ πιεξνθνξηνδφηεο, 

δειαδή ν Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο, ν νπνίνο ζην παξειζφλ είρε δψζεη 

πιεξνθνξίεο ζηελ Ώζηπλνκία πνπ είραλ απνδεηρζεί βάζηκεο θαη αιεζηλέο, 
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αξλήζεθε λα δψζεη θαηάζεζε, πεξηνξηδφκελνο ζηελ παξνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο αιιά θαη άιισλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ απφθξπςε ηνπ φπινπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην θφλν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Οεθκήξην 432, 

πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), φπσο έπξαμε θαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ρξίζην Εσάλλνπ άιισο Οδηάλγθα, σο κέινο ηεο ΖΠΜ (φπσο 

δηαθάλεθε αξγφηεξα) θαη ηνπο Θάξην Μαπαεπξηβηάδε (Θ.Ζ.79) θαη Μαληειή 

Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), νη νπνίνη ηνλ ζπλάληεζαλ ζηηο 13.1.10 θαη ψξα 

16:30, γηα ηα πεξί ηεο πιεξνθνξίαο. Γλσξίδνπκε βεβαίσο, φηη φπσο 

απνδείρζεθε κεηαγελέζηεξα θαη έηζη βξίζθνπκε, απηφο πνπ έδσζε ηελ 

πιεξνθνξία ζηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε, ήηαλ ν Γεψξγηνο Γαβξάλησλαο 

(Θ.Ζ.25), ππφ πεξηζηάζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. 

Ζαζεθφλησο ινηπφλ, ε αλαθξηηηθή νκάδα ελέηαμε ηελ πιεξνθφξεζε ζην 

ζχλνιν ηεο εηθφλαο πνπ είρε δηακνξθσζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή σο εθ 

ησλ δηαθφξσλ άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζέξξεαλ. Δ Ώζηπλνκία δελ 

θαηφξζσζε λα εληνπίζεη ην θνληθφ φπιν πνπ, ζχκθσλα κε ηελ πιεξνθνξία 

πνπ έδσζε ν Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο, βξηζθφηαλ θάησ απφ θηνχγθη ζηελ 

πεξηνρή Οζεξίνπ, θξίλνληαο κάιηζηα φηη αλ πξνέβαηλε ζε εθηεηακέλεο 

έξεπλεο ζε φιε ηελ (πνιχ κεγάιε) πεξηνρή απηή, ππήξρε πξαγκαηηθφο 

θίλδπλνο ην θνληφθαλλν, αλ πξάγκαηη βξηζθφηαλ εθεί, λα παξαιακβαλφηαλ 

απφ ηνπο δξάζηεο ή ηνπο ζπλεξγνχο ηνπο. Άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο ζηε βάζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Ώιέμε 

Θαπξνκηράιε, απνηέιεζε θαη ε θεξφκελε εκπινθή ζην έγθιεκα, ηνπ 

Γξεγφξε Γξεγνξίνπ απφ ην Γέξη, άιισο Γιενξνύη. Δ Ώζηπλνκία κεηά απφ 

έξεπλεο πξνρψξεζε ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ δηαπηζηψλνληαο 

φκσο φηη δε ζπλδεφηαλ είηε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, είηε κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – κηα έξεπλα πνπ θαη απηή δείρλεη ην απνιχησο 

γλήζην ησλ ρεηξηζκψλ θαη πξνζέζεσλ ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ θαη ηελ 

απνπζία θάζε αιιφηξηαο ζηφρεπζεο θαη ζηεζίκαηνο ηεο ππφζεζεο ελαληίνλ 

ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, κε πξνεμάξρνληα παίρηε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), θαηά θάπνηα εθδνρή ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, δηφηη άιισο πσο δελ 

ππήξρε ιφγνο λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα απηφ θαη ζα κπνξνχζαλ 
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απεπζείαο λα θαηαιήμνπλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, πνπ ππνηίζεηαη ηλ 

εκπινθή ηνπ νπνίνπ γλψξηδαλ απφ ηελ αξρή, θαηά θάπνηεο εθδνρέο ησλ 

ζπλεγφξσλ. Μξν απηήο ηεο εμέιημεο θαη ηεο δηαγξαθφκελεο αλαθξίβεηαο ή 

ηνπ ιαλζαζκέλνπ ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ε Ώζηπλνκία εμαζθάιηζε 

θσηνγξαθία ηνπ ελ ιφγσ Γξεγφξε Γξεγνξίνπ απφ ην Γέξη θαη επαλήιζε 

ζηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε δεηψληαο ηνπ επηπξφζζεηα ζηνηρεία αιιά θαη 

επηβεβαίσζε ηνπ αιεζνχο θαη αθξηβνχο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηνπο είρε 

δψζεη αξρηθψο, πξνο ηνχην δε ν Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), 

ζπλαληήζεθε καδί ηνπ ζηηο 14.1.10 θαη ηνπ έδεημε ηε θσηνγξαθία ηνπ 

Γξεγφξε Γξεγνξίνπ. Οειηθψο, απφ ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν Ώιέμεο 

Θαπξνκηράιεο, θαηέζηε ζαθέο φηη ε αλαθνξά ζηνλ Γξεγφξε Γξεγνξίνπ 

ήηαλ ιαλζαζκέλε. Μξνέθπςε φηη ην εκπιεθφκελν πξφζσπν ζχκθσλα κε 

ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Ώιέμε Θαπξνκηράιε, ήηαλ έλα απφ ηα άηνκα πνπ 

θξνπξνχζαλ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην Ινζνθνκείν κεηά ηε βνκβηζηηθή 

επίζεζε. Θε βάζε απηή ηελ πιεξνθνξία, ε Ώζηπλνκία απνηάζεθε ζε έλα 

απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ θξνπξνχζαλ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, δειαδή 

ηνλ Ξάββα Ννπζνγέλε (Θ.Ζ.28), ν νπνίνο σζηφζν δελ αλαγλψξηζε ζηε 

θσηνγξαθία θάπνηνλ απφ εθείλνπο πνπ θξνπξνχζαλ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

1. Λη αλαθξηηέο επέκεηλαλ θαη απνηάζεθαλ ζην Γξαθείν Ξπιινγήο 

Μιεξνθνξηψλ (ΓΞΜ) θαη ζηηο 15.1.10, έιαβαλ πιεξνθνξία φηη ην πξφζσπν 

πνπ αλαδεηνχζαλ ελδερνκέλσο λα ήηαλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4. 

Βμαζθαιίζηεθε θσηνγξαθία ηνπ θαη ππνδείρζεθε ζηνλ Ξάββα Ννπζνγέλε 

(Θ.Ζ.28), ν νπνίνο αλέθεξε φηη πξάγκαηη, απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

θξνπξνχο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1. Οελ ίδηα επηβεβαίσζε έδσζε θαη ν 

Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), φηαλ ηνπ ππνδείρζεθε ε θσηνγξαθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, απφ ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε. Ξην κεηαμχ, ν Μαληειήο 

Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), επιφγσο θαη νξζψο, επέιεμε λα δηαηεξήζεη επαθή κε 

ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε, πξνζβιέπνληαο ζηελ εμαζθάιηζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο λα εμηρληάζνπλ ην 

έγθιεκα. Λη αλαθξηηέο, έρνληαο ζηα ρέξηα ηελ αξρηθή πιεξνθνξία πνπ 

έιαβαλ απφ ηνλ Ρξίζην Εσάλλνπ άιισο Οδηάλγθα, ζε ζπλδπαζκφ κε απηά 
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πνπ αλέθεξε ζηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο ιίγν κεηά ηε δηάπξαμε ηεο 

δνινθνλίαο, αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δφζεθαλ απφ 

ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε, ζεψξεζαλ φηη είραλ επαξθή ζηνηρεία πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ έθδνζε εληαικάησλ ζχιιεςεο ελαληίνλ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αιιά θαη 

ελαληίνλ ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), ν νπνίνο παξφιν πνπ δε 

ζπλδεφηαλ κε ηε δνινθνλία ζηε βάζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έδσζε ν 

Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο, ηαπηηδφηαλ, κε βάζε επηζηεκνληθή καξηπξία 

δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ θαη γελεηηθνχ πιηθνχ, κε ην πξνζηαηεπηηθφ 

γπαιί θξάλνπο – Οεθκήξην 33, πνπ βξέζεθε ην βξάδπ ηνπ θφλνπ επί ηεο 

νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε, αιιά θαη βάζεη πιεξνθνξηψλ, φπσο απηέο 

απνηππψζεθαλ ζην Βλεκεξσηηθφ Ξεκείσκα, εκεξνκελίαο 13.1.10, σο ην 

Οεθκήξην 506, φηη πξνέβαηλε ζε παξαθνινπζήζεηο ζηελ πεξηνρή McDonalds 

ζηελ Έγθσκε, ζε κηα ηνπιάρηζηνλ πεξίπησζε, καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

1 θαη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). ια απηά ηα ζηνηρεία 

δηαηππψζεθαλ ζε φξθν πνπ ζπλφδεπζε ην αίηεκα γηα ηελ έθδνζε ησλ 

εληαικάησλ ζχιιεςεο, σο ην Οεθκήξην 119, εκεξνκελίαο 14.1.10. Ον 

αίηεκα ηεο Ώζηπλνκίαο, εγθξίζεθε θαη ην Βπαξρηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο 

εμέδσζε ζηηο 20:10, ηα εληάικαηα ελαληίνλ ησλ ηξηψλ ππφπησλ. Λ 

θαηεγνξνχκελνο 1, ζπλειήθζεθε ζηηο 14.1.10, ζην Εππνθξάηεην, ζηελ 

Έγθσκε απφ ηνλ Ππαζηπλφκν Ιεφθπην Ξηάειν (Θ.Ζ.32), δπλάκεη ηνπ 

εληάικαηνο ζχιιεςεο, Οεθκήξην 117 θαη αθνχ ηνπ επηζηήζεθε ε πξνζνρή 

ζην Ιφκν απάληεζε «Ώθνύ εγώ ήκνπλ ζην Εππνθξάηεην». Ον ίδην βξάδπ θαη ζηηο 

21:10, ζπλειήθζεθε ζηελ νηθία ηνπ ζηελ Ώλζνχπνιε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ην έληαικα ζχιιεςεο – Οεθκήξην 127 θαη 

αθνχ ηνπ εμεγήζεθαλ νη ιφγνη ηεο ζχιιεςεο θαη ηνπ επηζηήζεθε ε 

πξνζνρή ζην Ιφκν, απάληεζε «Θα κηιήζσ κε ην δηθεγνξν κνπ ησξα Ζώζηα 

Βπζηαζίνπ». Ον ίδην βξάδπ, ζπλειήθζεθε ζην ζπίηη ηνπ ζηελ νδφ 

Μεηζηζηξάηνπ 23, ζην Ξπλνηθηζκφ Ξηξνβφινπ 2, ν Ζψζηαο Μξνεζηφο 

(Θ.Ζ.37), δπλάκεη ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο – Οεθκήξην 118, απφ ηνλ 

Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84) θαη αθνχ ηνπ εμεγήζεθαλ νη ιφγνη ηεο 
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ζχιιεςεο θαη ηνπ επηζηήζεθε ε πξνζνρή ζην Ιφκν, απάληεζε «Οίπνηε ελ έρσ 

λα πσ». Ξηηο 15.1.10, ζηε βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξθνπ – Οεθκήξην 

125, εθδφζεθε έληαικα ζχιιεςεο ελαληίνλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, σο ην 

Οεθκήξην 127, ην νπνίν φκσο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εθηειεζηεί ακέζσο 

δηφηη ζην κεηαμχ είρε δηαθχγεη γηα ηε Θνιδαβία ζηηο 15.1.10, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξηγξάςακε. Θεηά ηελ πξνθνξηθή νκνινγία ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – ζηελ αλαθξηηηθή πηπρή ηεο νπνίαο ζα 

επαλέιζνπκε ακέζσο πην θάησ – νη αλαθξηηέο απνηάζεθαλ ζην Βπαξρηαθφ 

Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο ζχιιεςεο ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ φξθνπ – Οεθκήξην 

122, ζηηο 21.1.10 θαη ψξα 17:40, σο ηα Οεθκήξηα 38 θαη 37, αληηζηνίρσο. 

Μξψηε, ζπλειήθζε ζηηο 21.1.10 θαη ψξα 20:00, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ζηελ 

νηθία ηεο ζηελ νδφ Γξεγφξε Ώπμεληίνπ 65, ζην ρσξηφ Μέξα Λξεηλήο θαη 

αθνχ ηεο εμεγήζεθαλ νη ιφγνη ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο επεζηήζε ε πξνζνρή 

ζην Ιφκν, απάληεζε «Βίκαη αζώα». Ώθνινχζεζε ε εθηέιεζε ηνπ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο – Οεθκήξην 38, ελαληίνλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζηηο 20:55, 

ζηελ νηθία ηνπ ζηελ νδφ Ώξρηεπηζθφπνπ Θαθαξίνπ Γ΄ 28, ζην ρσξηφ Μέξα 

Λξεηλήο θαη αθνχ ηνπ εμεγήζεθαλ νη ιφγνη ηεο ζχιιεςεο θαη ηνπ επεζηήζε 

ε πξνζνρή ζην Ιφκν, απάληεζε «Αελ γλσξίδσ ηίπνηε». Θεηά απφ απηφ, 

εθδφζεθε δηάηαγκα πξνζσπνθξάηεζεο (πξνθπιάθηζεο) ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, ζηηο 22.1.10, ην νπνίν εγθξίζεθε απζεκεξφλ απφ 

ην Βπαξρηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο, σο ην Οεθκήξην 677 θαη αλαλεψζεθε 

γηα άιιεο νθηψ κέξεο ηελ 31.1.10 (κε έλαξμε ηελ 30.1.10), σο ην 

Οεθκήξην 679. Οελ ίδηα κέξα, αλαλεψζεθε γηα άιιεο νθηψ κέξεο ε 

πξνθπιάθηζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), σο ην Οεθκήξην 680, κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), λα 

αθήλεηαη ειεχζεξνο ζηηο 28.1.10, ρσξίο λα πξνθχςεη νηηδήπνηε ελαληίνλ 

ηνπ, κεηά απφ ελδειερή δηεξεχλεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νδήγεζαλ 

αξρηθψο ζηε ζχιιεςε θαη πξνθπιάθηζε ηνπ. 
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 ΐιέπνπκε ινηπφλ – θαη ηνχηε είλαη ε θξίζε καο – φηη νη αζηπλνκηθνί 

ρεηξηζκνί ππήξμαλ αληηθεηκεληθνί, δίθαηνη πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, 

απνδνηηθνί θαη ελδεηθηηθνί ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αλαθξηηψλ λα ζηαζκίδνπλ κε 

νξζνινγηζκφ, πεξηζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο.  

 

 Μεξαηηέξσ, απνθιείζηεθε αξηζκφο ππφπησλ θαη άιισλ αηφκσλ πνπ 

θέξνληαλ, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν σο αλακεκεηγκέλνη ζην έγθιεκα ή 

φηη ζα κπνξνχζαλ αθφκε θαη κε βάζε αθξαία ζελάξηα, λα ζεσξεζνχλ σο 

έρνληεο πηζαλά θίλεηξα λα ζθεθηφληνπζαλ ηελ πηζαλφηεηα δηάπξαμεο 

θαθνχ ζηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, κεηά απφ αλαδίθεζε θαη απνηίκεζε φισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ απφ κέξνπο ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ θαη κε 

ηξφπν πνπ, αθφκε θαη θαηά ην πξψηκν εθείλν ζηάδην ησλ αλαθξίζεσλ, κε 

θαλέλα ηξφπν δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αληηθεηκεληθψο επεξεαζηηθφ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ απηψλ ή απφ κηα επξχηεξε άπνςε, ησλ 

δηθαησκάησλ άιισλ πνπ κπνξνχζαλ ηειηθψο λα ζεσξεζνχλ σο χπνπηνη θαη 

λα ζπιιεθζνχλ ζε ζρέζε κε ην έγθιεκα.  

  

  

 Οα ιέκε απηά επεηδή ε Ππεξάζπηζε εηζεγήζεθε φηη ε αλεπαξθήο, 

φπσο ηε ραξαθηήξηζαλ, δηεξεχλεζε - θαη επί απηήο ηεο πηπρήο - 

απνζηέξεζε απφ ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ 

εθδνρέο ή αληηθξνχζνπλ ηνπνζεηήζεηο ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο ή αθφκε 

θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην θαιφπηζην ηεο δίσμεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαβίαζε ζπλαθψλ δηθαησκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 

 Αε ζπκπίπηνπκε κε ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ.  

 

 Αελ δηθαηνινγείηαη απφ ηα γεγνλφηα.  

 

 Λη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο πξνέβεζαλ ζηηο θαηάιιειεο εμεηάζεηο θαη 

αμηνιφγεζε καξηπξίαο θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ εμνπζηψλ 

ηνπο, απνθιείνληαο εκπινθή ή πηζαλφηεηα εκπινθήο - αθφκε θαη 
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απνκαθξπζκέλεο - ζηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο, πξνζψπσλ φπσο νη 

Θσκάο ΐαζίιε, πξψελ ζχδπγνο ηεο Έθεο Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58), 

Γεξάζηκνο (Jerry) Ζαςάζθεο, Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), Γηάλλνο 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), Ώιέμεο Ιηθνιάνπ (Θ.Ζ.56), Γξεγφξεο Γξεγνξίνπ, 

άιισο Γιενξνχη, απφ ην Γέξη θαη Ώλδξέαο Ραηδήθπξηαθνο.  

 

 Δ αλαθξηηηθή πξνζέγγηζε ππήξμε επνκέλσο ζεκηηή θαη απνδνηηθή θαη 

επί απηήο ηεο πηπρήο.  

 

 Θέξνο ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ θαη ρεηξηζκψλ, ππήξμε φπσο 

ζεκεηψζακε θαη ε εμαζθάιηζε ηεο γξαπηήο νκνινγίαο απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41).  

  

 Δ Ππεξάζπηζε ακθηζβήηεζε θαη εδψ - φπσο ήηαλ επιφγσο 

αλακελφκελν - ην θάζε ηη πνπ αθνξνχζε ζηελ αλαθξηηηθή απηή δηεξγαζία, 

εηζεγνχκελε φκσο χπαξμε χπνπησλ ζπλαιιαγψλ θαη θηλήηξσλ.  

 

 Ηάβακε ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ πξνσζήζεθαλ απφ 

ηνπο ζπλεγφξνπο.  

 

 Αηαθσλνχκε κε ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 

 ια φζα νδήγεζαλ ζηε ιήςε ηεο γξαπηήο νκνινγίαο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήζαλ απνιχησο λφκηκα θαη απνδεθηά, ρσξίο 

παξνπζία θαθφβνπισλ θηλήηξσλ ή άιισλ παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ, φπσο 

ηηο ππέβαιαλ νη δηθεγφξνη.  

 

 Θφλν ειαηήξην ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ (θαη ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα 

ηεο Αεκνθξαηίαο, ηνλ νπνίν νη ζπλήγνξνη ελέηαμαλ θαη ηαχηηζαλ κε ηελ 

αλαθξηηηθή δηεξγαζία), ήηαλ ε νξζή θαη δίθαηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο 

θαη ε πξνζαγσγή, θαη‟ αλαθξηηηθή θξίζε, ησλ εκπιεθφκελσλ ελψπηνλ ηεο 

δηθαηνζχλεο.  



 

270 

 

 Οίπνηε πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηε ιηγφηεξν απφ απηφ.  

 

 Έηζη θαη έγηλε.  

 

 Θα επαλέιζνπκε ιίγν πην θάησ, απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή, ζην 

δήηεκα ησλ αλαθξηηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη ην πψο νδεγήζεθαλ ηα πξάγκαηα ζηε γξαπηή ηνπ νκνινγία, 

κε ζεκείν αλαθνξάο πηα, ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ γηα έληαμε ηνπ 

ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ.  

 

 Λη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηε ιήςε ηεο γξαπηήο 

νκνινγίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αιιά πξνρψξεζαλ κεηά 

απφ απηή – θαη φρη παξάηαηξα βεβαίσο απφ ην δήηεκα έληαμεο ηνπ ζην ππφ 

αλαθνξά πξφγξακκα – θαη επηβεβαίσζαλ φιεο ηηο εθεί αλαθνξέο ηνπ, κε 

ελδειέρεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα.  

 

 πσο έπξαμαλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγεζείζεο πξνθνξηθέο ηνπ 

ηνπνζεηήζεηο, επί ηε πξννπηηθή δηαζηαχξσζεο ηνπο απφ ηνπο αλαθξηηέο γηα 

λα πεηζζνχλ φηη πξάγκαηη έιεγε ηελ αιήζεηα.  

  

 Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε αλαθέξεη δηάθνξα πξηλ 

πξνρσξήζεη ζην λα ππαγνξεχζεη ηε γξαπηή ηνπ νκνινγία πξνο ηνλ 

Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84) – ζηελ παξνπζία ηνπ Θσκά Βπζπκίνπ 

(Θ.Ζ.87).  

 

 Δ γξαπηή νκνινγία ιήθζεθε λνκίκσο, κεηά πνπ επεζηήζε ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ε πξνζνρή ζην λφκν (αθνχ ηεινχζε ήδε ππφ 

θξάηεζε σο χπνπηνο), δίρσο λα ππάξρεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε εθ 

κέξνπο ησλ παξηζηακέλσλ αλαθξηηψλ νη νπνίνη, απιψο, άθνπγαλ θαη 

θαηέγξαθαλ απηά πνπ έιεγε, θαηά ηα πξνλννχκελα ζηνλ Αηθαζηηθό Ζαλόλα 
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IV.  

 

 Λη αλαθξηηέο, εμέηαζαλ πξνζεθηηθά θαη ιεινγηζκέλα θάζε ζηνηρείν 

πνπ αλέθεξε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε 

γξαπηή ηνπ νκνινγία θαη ην έθξηλαλ νξζφ θαη αιεζέο θαηά ηα δεδνκέλα ηεο 

ζηηγκήο.  

 

 Σο ππφβαζξν, ρξεζηκνπνίεζαλ, αλάκεζα ζε άιια, ηα θιεηζηά 

θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε δίθε, ηηο γξαπηέο 

θαηαζέζεηο δηαθφξσλ πξνζψπσλ θαη άιιεο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 

πιεξνθνξίεο.  

 

 Βίλαη ζεκαληηθφ λα κε μερλά θαλείο φηη νη αλαθξηηέο ιεηηνπξγνχζαλ, 

ηφηε, ζηε βάζε πιηθνχ θαη καξηπξίαο πνπ κπνξεί θαη λα κε γίλνληαλ  

απνδεθηά θαηά ηελ φπνηα δίθε αθνινπζνχζε ή λα κελ κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ, αλ θαη απνδεθηά, ελίζρπζε άιιεο αμηφπηζηεο καξηπξίαο, 

φπσο, εδψ, ηειηθψο, έγηλε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγνχο  πνπ θαηαηάμακε 

σο ηέηνηνπο. 

 

 Ππφ απηή ηελ άθξσο ζεκαίλνπζα αίξεζε είλαη πνπ απαξηζκνχκε 

θάπνηα απφ ηα παξαδείγκαηα επηβεβαηψζεσλ ζηα νπνία πξνέβεζαλ νη 

αλαθξηηέο, αθνχ ελ πξνθεηκέλσ ε ζηφρεπζε δελ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

καξηπξηθνχ απηνχ πιηθνχ πξνο δηαηχπσζε εηπκεγνξίαο αιιά ε δηεξεχλεζε 

ηνπ αλαθξηηηθψο νξζφδνμνπ θαη έιινγνπ ησλ ρεηξηζκψλ ηνπο. 

 

 Μαξαζέηνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα ησλ επηβεβαηψζεσλ απηψλ.  

 

 Βπηβεβαηψζεθε, ε θηιία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, ζηελ νπνία έθαλε αλαθνξά, πεξηγξάθνληαο ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ είρε απφ ηνλ ηειεπηαίν, γηα λα δνινθνλήζνπλ (φπσο 

δηαθάλεθε αξγφηεξα), ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή («Ώξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Αεθέκβξε 
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επξνζέγγηζελ κε ν Ώληξέαο Γξεγνξίνπ ν Ζαζάπεο ν νπνίνο ελ θίινο κνπ ηδαη είπελ κνπ λα 

παίμνπκε έλα πινύζην ηδαη ελ ζα έρνπκε αλάγθε λα δνπιέςνπκε μαλά πνηηέ»). 

Αηαηεξνχζε ζηελή επαθή καδί ηνπ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη πεξίπνπ κήλεο 

πξηλ ηε δνινθνλία. Ήηαλ δε, έλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ηνλ θξνπξνχζαλ 

κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε. Οε θηιία απηή δελ είρε πξφβιεκα λα ηελ 

παξαδερζεί νχηε θαη ν ίδηνο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζηελ Ώπάληεζε 3 ηεο 

γξαπηήο θαηάζεζεο πνπ έδσζε ζηελ Ώζηπλνκία ζηηο 15.1.10, σο ην 

Οεθκήξην 149.  

 

 Βπηβεβαηψζεθε, ε αλαθνξά ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη 

απφ φ,ηη ηνπ είραλ αλαθέξεη νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηνπο ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη ζην Οακαζηάλα, 

είραλ αγνξάζεη κεγάιεο αμίαο κεηνρέο θαη φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, είρε 

εθδησρζεί απφ ην ΞΕΓΘΏ, φπνπ δνχιεπε σο δεκνζηνγξάθνο.  

  

 Βπηβεβαηψζεθαλ νη παξαθνινπζήζεηο ηνπ ζχκαηνο πνπ δηεμήγαγε κε 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, απφ ην ΞΕΓΘΏ κέρξη ηελ νηθία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηάιιειν ζεκείν γηα λα ηνλ 

ππξνβνιήζνπλ. Ονλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελν 1, 

είδε 2 – 3 κέξεο πξηλ ηα Ρξηζηνχγελλα 2009, ν Θάξηνο Ρξηζηνδνχινπ 

(Θ.Ζ.17), φηαλ ζπλαληήζεθε καδί ηνπο πιεζίνλ ηνπ ΏΗΟ ηνπ Finlandia, ζηε 

δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Ίσλνο θαη Γξίβα Αηγελή, αλαθέξνληαο ηα ζρεηηθά 

ζηηο 17.1.10, σο ε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν Μ. ρη κφλν απηφ, 

αιιά θαη ν ίδηνο ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζηηο 15.1.10, ζηε γξαπηή ηνπ 

θαηάζεζε – Οεθκήξην 149, αλέθεξε φηη 2 – 3 κέξεο πξηλ ηε βνκβηζηηθή 

επίζεζε, θπθινθνξνχζε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηελ 

πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Ώκεξηθαληθή Μξεζβεία ζηελ Έγθσκε, κε ηηο 

κνηνζηθιέηεο ηνπο (σο ζαθψο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο Ώπάληεζεο 

8, κε ηελ Βξώηεζε 8, ηεο γξαπηήο ηνπ θαηάζεζεο – Οεθκήξην 149), κε 

ζθνπφ λα εληνπίζνπλ θάπνην άηνκν πνπ δηέκελε ή ζχρλαδε ζηελ πεξηνρή 

θαη πξνηίζεην λα ηνλ βιάςεη. Μαξά ηαχηα, φηαλ έδσζε ζηηο 27.12.09, ηελ 
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θαηάζεζε – Οεθκήξην 511, ζε ζρέζε κε ηε βνκβηζηηθή επίζεζε, επέιεμε λα 

κελ αλαθέξεη ην γεγνλφο, φπσο επιφγσο ζα αλακελφηαλ, δεδνκέλνπ 

κάιηζηα φηη αλεζπρνχζε ηδηαίηεξα γηα ηε δσή ηνπ δεηψληαο θαη αζηπλνκηθή 

πξνζηαζία (πέξαλ εθείλεο ησλ θίισλ ηνπ), φπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (βι. Οεθκήξην 

105), ζεκεηψλνληαο σο ηειηθή θαηάιεμε ζηελ θαηάζεζε –Οεθκήξην 511, φηη 

«δελ ππνςηάδνκαη θαλέλα γηαπηό πνπ κνπ έθαλαλ, νύηε δέρζεθα απεηιέο πνηέ πνπ θαλέλα 

θαη νύηε έρσ δηαθνξέο κε θαλέλα». πσο παξαδέρζεθε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), νη αλαθνξέο απηέο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, αιιά θαη νη δηθέο 

ηνπ, γηα δήζελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ άγλσζηνπ πξνζψπνπ πνπ είρε 

ζθνπφ λα βιάςεη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ήζαλ πξνζρεδηαζκέλα ςέκαηα 

κεηαμχ ηνπο, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ζηελ Ώζηπλνκία ηελ παξνπζία ηνπο 

ζηελ επξχηεξε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο, κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, λα ηεξεί 

θαη απηφο πηζηψο ην ζρέδην παξαπιάλεζεο φπσο θαη ν κάξηπο.  

 

 Βπηβεβαηψζεθε, ε αλαθνξά ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη 

κεηά ηελ άθημε ηνπ ζην δηακέξηζκα ηνπ, έρνληαο πάξεη ην θξάλνο απφ ηνλ 

Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37) θαη ην θνληφθαλλν απφ ηε κάληξα ηνπ αδειθνχ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, θαζάξηζε ην θνληφθαλλν ζηελ θνπδίλα ηνπ 

δηακεξίζκαηνο, αθνχ ηνχην είπε θαη ε Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ζηηο 

24.1.10, ζηε γξαπηή ηεο θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΏΑ.  

 

 Βπηβεβαηψζεθε, φηη ν θφλνο έγηλε κε θνληφθαλλν θπλεγεηηθφ φπιν 

θαη φηη, φπσο είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), νη ραξηνχηζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαηαβνιέο απφ ηα 

θαηερφκελα. Ονχην εμαθξηβψζεθε απφ ηνλ ΐίθησξα Ώθάκα (Θ.Ζ.13), ζηηο 

15.1.10, σο ην Έγγξαθν Θ1, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρέζε κε ην φπιν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην γεγνλφο φηη ηα βφιηα πνπ πεξηέρνληαλ ζηηο 

ραξηνχηζηεο ήζαλ απαγνξεπκέλα ζηελ Ζππξηαθή Αεκνθξαηία ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο.  
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 Βπηβεβαηψζεθε, ε αλαθνξά ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη 

είρε παξαιάβεη απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζηηο 11.1.10, έλα καχξν 

θξάλνο. Ονχην αλαθέξζεθε θαη απφ ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), ζηηο 

22.1.10, ζηε γξαπηή ηνπ θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΗ.  

 

 Βπηβεβαηψζεθαλ, νη δηαθηλήζεηο πνπ είπε φηη δηεμήγαγε ην πξσηλφ ηεο 

11.1.10 (ηνπιάρηζηνλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ αλαρψξεζε ηνπ θαη άθημε 

ηνπ απφ θαη ζην δηακέξηζκα ηνπ), φπσο θαηαγξάθζεθαλ απφ ην θιεηζηφ 

θχθισκα παξαθνινχζεζεο πνπ βξηζθφηαλ εθεί.  

 

 Βπηβεβαηψζεθε, ε αλαθνξά ηνπ φηη ιίγα ιεπηά κεηά ηελ 20:00, ζηηο 

11.1.10, πέξαζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, απφ ην ΞΕΓΘΏ θαη είδαλ φηη ην 

απηνθίλεην Smart ήηαλ παξθαξηζκέλν ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ ΞΕΓΘΏ. 

Ονχηε ε πηπρή εληζρχζεθε θαη απφ ηελ αλαθνξά ηεο Γηψηαο Μεληφληδηε 

(Θ.Ζ.51), ζηε γξαπηή ηεο θαηάζεζε – Έγγξαθν ΏΏΑ , ππφ ηελ έλλνηα φηη ν 

ζχληξνθνο ηεο θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, έθπγαλ καδί, φπσο είπε, ιίγν κεηά 

ηηο 20:00, ην ίδην βξάδπ. 

 

 Βπηβεβαηψζεθε, κέζσ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ ΞΕΓΘΏ, ε αλαρψξεζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή απφ εθεί γχξσ ζηηο 20:14, 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζρεηηθφ θιεηζηφ θχθισκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ.  

 

 Λη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο αμηνιφγεζαλ επίζεο θαη θάπνηεο αλαθνξέο 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θξίλνληαο φηη δελ κπνξνχζε λα ηηο 

γλσξίδεη εθηφο θαη αλ πξάγκαηη απηά πνπ έιεγε ήζαλ αιεζή.  

 

 Μαξαζέηνπκε ηξία παξαδείγκαηα.  

 

 Ον πξψην, αθνξά ζην φηη νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, είραλ, 

πξάγκαηη, αγνξάζεη κεγάια παθέηα κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη ζπλάςεη πξνο 
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ηνχην δηάθνξα δάλεηα. Οα πεξί ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 

θαη 3, λα αγνξάζνπλ κεγάια παθέηα κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο δαλεηνδνηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεθαλ, δελ κπνξνχζε 

λα ηα γλσξίδεη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αιιά νχηε θαη νη 

αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο, έηζη ψζηε λα ηνπ ηα εκθπηεχζνπλ, φπσο πνιχ 

ζπρλά ππέβαιιαλ ή άθελαλ λα λνεζεί θάπνηνη εθ ησλ δηθεγφξσλ 

Ππεξάζπηζεο.   

 

 Ον δεχηεξν, ζρεηίδεηαη κε ην φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

δελ κπνξνχζε λα γλσξίδεη γηα ην αίηεκα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζηηο 

16.7.09, λα δηνξηζηεί ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ, σο ην Οεθκήξην 

386, νχηε θαη γηα φιεο εθείλεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ νη 

Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ζπκκαρηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππνβάζξνπ πξνο απφθηεζε ειέγρνπ ηνπ 

ΞΕΓΘΏ, δίρσο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ηνπ 

παηέξα ηνπ, νη νπνίνη είραλ θαη ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ.  

 

 Ον ηξίην, ζρεηηδφηαλ κε ην φηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ 

κπνξνχζε λα γλσξίδεη νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε ηελ άθημε πξνζψπνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ ην νπνίν ζα ελεξγνχζε σο κεζνιαβεηήο κεηαμχ θάπνηαο 

εηαηξείαο απφ ην Ζαηάξ θαη ησλ Ζαηεγνξνχκελσλ 2 θαη 3, κε ζθνπφ κεγάιε 

επέλδπζε ζηελ πεξηνρή Θελενχ ζηε Ηάξλαθα ή φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, 

είρε δείμεη ζην πξφζσπν απηφ κεγάιν θνκκάηη γεο ζην Θελενχ κε ζθνπφ 

ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θαη εκπνξηθνχ θέληξνπ. Ώπηά ηα είρε αλαθέξεη ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηνπο Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84) θαη 

Αεκήηξε Ρξίζηνπ (Θ.Ζ.60), ελψ φδεπαλ πξνο ηε Ιεθξά Γώλε γηα ζθνπνχο 

ππνδείμεσο ζθελψλ. Δ αλαθνξά ηνπ, επηβεβαηψζεθε ζηηο 28.1.10, απφ ηε 

γξαπηή θαηάζεζε ηνπ Ιηθφιανπ Ξηέθνπ (Θ.Ζ.47), σο ην Έγγξαθν ΏΏΏ, κε 

ηαπηφζεκν ζρεδφλ πεξηερφκελν.  
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 Ηεηηνχξγεζαλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε άςνγα νη αζηπλνκηθνί 

αλαθξηηέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Ππεξάζπηζεο. 

 

Θηα άιιε πηπρή ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ πνπ έηπρε ηδηαίηεξεο 

αλαθνξάο ήηαλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αζηπλνκηθνί κεηαρεηξίζηεθαλ 

απφ αλαθξηηηθήο απφςεσο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ηξνρνδξνκψληαο ηα πξάγκαηα θαηά ηξφπν πνπ λα νδεγήζεη ζηελ έληαμε 

ηνπ ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ.  

 

Δ Ππεξάζπηζε επέπιεμε ηνπο ρεηξηζκνχο απηνχο, ηζρπξηδφκελε φηη 

απνηέιεζαλ πξντφλ αζέκηηεο ζπλδηαιιαγήο θαη φηη ήζαλ απνζπλδεδεκέλνη 

απφ νπνηαδήπνηε έθθξαζεο κεηακέιεηαο ή θαιφπηζησλ θηλήηξσλ ηνπ 

κάξηπξα.  

 

Αελ ζπγθιίλνπκε κε ηε ζέζε απηή.  

 

Άιια ιελ ηα γεγνλφηα.  

 

Οα παξαζέηνπκε.  

 

Οελ 17.1.10, νη αλαθξηηέο Θσκάο Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) θαη Μαληειήο 

Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), άξρηζαλ λα αλαθξίλνπλ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζηνλ Ώζηπλνκηθφ Ξηαζκφ Μέξα Ρσξίνπ Ιήζνπ φπνπ θξαηείην 

κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ δηαηάγκαηνο πξνθπιάθηζεο ηνπ, σο ην 

Οεθκήξην 676. Ονπ είπαλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο αλάθξηζεο, φηη γλψξηδαλ πεξί 

ηεο πηζαλήο αλάκεημεο ηνπ ζηε δνινθνλία. Ονπ αλέθεξαλ φηη ν Άληεο 

Ραηδεθσζηήο, δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηνλ ππφθνζκν ή κε νπνηεζδήπνηε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηαλ ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ηάμεο, δελ ήηαλ 

δπλαηφλ ν κάξηπο λα είρε νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο καδί ηνπ, ηέηνηαο κάιηζηα 

έθηαζεο πνπ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε δνινθνλία ηνπ. Ονπ είπαλ γηα ηε 

καξηπξία πνπ αιεζψο θαη αθξηβψο θαηείραλ κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε (θαη 
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πνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα γηα ηελ Ώζηπλνκία), ρσξίο λα 

πξνθχπηεη νηηδήπνηε ην αμηφκεκπην, απφ ηνλ αλαθξηηηθφ απηφ ρεηξηζκφ. Λ 

κάξηπο ήηαλ ζησπειφο, πνιχ ζθεπηηθφο, πξνβιεκαηηζκέλνο θαη εκθαλψο 

ηαξαγκέλνο θάζε θνξά πνπ νη αλαθξηηέο ηνπ αλέθεξαλ πεξί ηνπ θαινχ 

ραξαθηήξα ηνπ ζχκαηνο. Έλησζε φηη ηνλ είραλ μεγειάζεη απηνί πνπ ηνλ 

ψζεζαλ ζην έγθιεκα θαη φηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο, δελ έθηαηγε ζε ηίπνηε. 

Φαηλφηαλ λα είρε θαηαλνήζεη ην ιάζνο ηνπ θαη ηνχην ην αηζζάλζεθαλ θαη ην 

δηαπίζησζαλ θαη νη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο, έρνληαο ελψπηνλ ηνπο ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ινγηθή ηνπο. Ζαηέζηε 

επίζεο θαλεξφ απφ ηα ιεγφκελα, ζπκθξαδφκελα, ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο 

ηνπ, φηη θνβφηαλ φηη είρε κπιέμεη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο επηπηψζεηο, πξσηίζησο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζε 

απηνχο πνπ αγαπνχζε θαη δεπηεξεπφλησο ζηνλ ίδην. Λη αλαθξηηέο ηνπ 

εμήγεζαλ φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεπζεί σο κάξηπο κε βάζε ηηο 

παξερφκελεο λνκνζεηηθέο δπλαηφηεηεο. Ον γεγνλφο απηφ ην αλέθεξε ζηνλ 

ηφηε δηθεγφξν ηνπ Θηράιε Μηθή, ν νπνίνο ηνπ αλέθεξε, κε κηα θάπσο 

αξλεηηθή πξνδηάζεζε, πεξί ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηνλ κάξηπξα θαη 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ απφ ηελ έληαμε ηνπ ζην πξφγξακκα απηφ.  

 

Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ κπνξνχζε λα απνθαζίζεη.  

 

 Αελ εκπηζηεπφηαλ ηνπο αζηπλνκηθνχο αλαθξηηέο θαη είπε ζηνπο Θσκά 

Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) θαη Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), φηη ήζειε λα κηιήζεη 

κε θάπνην άιιν πξφζσπν γηα λα ηνπ πεη δχν θνπβέληεο πνπ λα ζηέθνπλ. 

  

Ήζειε θάπνηνλ «… πνπ λα βαξεί ν ιόνο ηνπ έηζη ελ ζαο πηζηέθθσ εγώ ...».  

 

Λη δχν αλαθξηηέο αμηνιφγεζαλ ηα δεδνκέλα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη έθξηλαλ φηη ζα έπξεπε λα ελεκεξψζνπλ 

ζρεηηθψο ηελ εγεζία ηεο Ώζηπλνκίαο γηα λα απνθαζηζηνχλ νη πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο.  
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Ήζαλ πεπεηζκέλνη φηη γλψξηδε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηάπξαμε ηνπ 

θφλνπ, πιελ φκσο θνβφηαλ λα κηιήζεη.  

 

Φαηλφηαλ φκσο φηη ήηαλ ζέκα ρξφλνπ λα ην έπξαηηε. 

 

Αελ ήζειαλ φκσο λα πηέζνπλ ηα πξάγκαηα. 

 

Οελ ίδηα κέξα, δειαδή ζηηο 17.1.10 θαη γχξσ ζηηο 23:00 θαη κεηά 

πνπ πιεξνθφξεζαλ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ζα ηνπ κηινχζε 

ζε ζρέζε κε ην αίηεκα ηνπ ν Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο, ηνλ 

κεηέθεξαλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ Ώζηπλνκηθή Αηεχζπλζε Ηεπθσζίαο, ζην 

γξαθείν ηνπ Ώζηπλνκηθνχ Αηεπζπληή Ηεπθσζίαο.  

 

Λ Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο Μέηξνο Ζιεξίδεο 

επηζθέθζεθε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζην γξαθείν εθείλν θαη 

απεπζπλφκελνο πξνο απηφλ, ρσξίο λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλνκηιία 

ή εξψηεζε, ηνπ αλέθεξε "πε ηελ αιήζεηα γηε κνπ θαη δελ έρεηο λα ράζεηο θαη όπνηνο 

είπε ηελ αιήζεηα δελ έραζε".  

 

Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηθαλνπνηήζεθε φηαλ ηα άθνπζε 

απηά απφ ην ζηφκα ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο.  

 

Ώθφκε φκσο πξνβιεκαηηδφηαλ γηα ην πνηά ζα έπξεπε λα ήηαλ ε 

απφθαζε θαη ρεηξηζκνί ηνπ δηφηη έλησζε φηη έπξεπε λα ζθεθηεί θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ πξηλ δερζεί. Νσηνχζε ηνπο αλαθξηηέο αλ ζα 

έπξεπε λα δψζεη γξαπηή θαηάζεζε. Ονπ είπαλ φηη ζα έπξεπε λα δψζεη 

θάπνηεο εμεγήζεηο πξνθνξηθψο θαη αλ απηέο δηαπηζησλφηαλ φηη ήζαλ 

αιεζείο κεηά απφ ζρεηηθέο εμεηάζεηο, ζα ηξνρνδξνκνχληαλ ηα θαηάιιεια 

δηαβήκαηα πξνο ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο, γηα λα 
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ηνπνζεηείην ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ, ην νπνίν πξνζπάζεζαλ 

λα ηνπ εμεγήζνπλ.  

 

Λη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ φκσο πθίζηαλην.  

 

Ξην κεηαμχ, κε θαλέλα ηξφπν δελ αλεζηάιεζαλ ή επηβξαδχλζεθαλ νη 

αλαθξηηηθέο πξνζπάζεηεο γηα δηαιεχθαλζε ηεο ππφζεζεο θαη αλεχξεζε 

ζηνηρείσλ ή ελδείμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδξάκνπλ ζην λα πεηζηεί ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα νκνινγήζεη απηά πνπ γλψξηδε.  

 

Ώπφδεημε θαη ηνχην, ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πξνζέζεσλ ηνπο θαη ηεο 

πιήξνπο ζπλαίζζεζεο επζχλεο θαη θαζήθνληνο πνπ ηνπο δηαθαηείρε.  

 

Ώιιά θαη ηεο έιιεηςεο βαξχλνπζαο καξηπξίαο ζε ζρέζε κε εκπινθή 

νπνηνπδήπνηε θαη θπξίσο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζην 

έγθιεκα.  

 

Ξηηο 18.1.10 κεηαμχ 13:20 – 14:15, εμαζθαιίζηεθε καξηπξία δηα 

γξαπηήο θαηάζεζεο, σο ην Έγγξαθν ΏΖ, απφ ηελ Άλλα Γαπίηε (Θ.Ζ.36), ε 

νπνία (ππελζπκίδνπκε) δηέκελε ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία κε ηνπο Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51). Θε ηελ θαηάζεζε 

απηή θαηαξξηπηφηαλ ην άιινζη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αθνχ 

ε Άλλα Γαπίηε (Θ.Ζ.36), αλέθεξε φηη ζηηο 11.1.10 θαη ψξα 20:00, 

θαηέβεθε ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο γηα λα κεηαβεί θάπνπ κε 

ην απηνθίλεην ηεο, δηαπηζηψλνληαο φηη ηελ έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο 

εκπφδηδε εθείλν ηεο Γηψηαο Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51). ηαλ ε κάξηπο αλέβεθε 

ζην δηακέξηζκα ηεο ηειεπηαίαο γηα λα ηελ θαιέζεη λα κεηαθηλήζεη ην 

απηνθίλεην, απηή ηεο είπε λα κείλεη ζην δηακέξηζκα δηφηη ήηαλ κφλε κε ην 

κσξφ ηεο, ην νπνίν θνηκφηαλ ζην ππλνδσκάηην, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θαηέβεη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη λα ην κεηαθηλήζεη 

Ήηαλ πξάγκαηη κφλε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ ήηαλ εθεί.  
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Λη εμειίμεηο απηέο ελίζρπζαλ ηηο ππνςίεο ησλ αλαθξηηψλ γηα εκπινθή 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηε δνινθνλία αθνχ κε βάζε απηά 

πνπ άθνπζαλ, ν ηειεπηαίνο δε βξηζθφηαλ κε ηε ζπκβία ηνπ φπσο αξρηθψο 

είρε αλαθέξεη.  

 

Θεηά απφ απηά, άξρηζαλ λα ηνλ επηζθέπηνληαη μαλά, απφ ηελ ίδηα 

κέξα, πξνζδνθψληαο φηη ζα έζπαδε ηε ζησπή ηνπ θαη ζα ηνπο έδηλε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ γλψξηδε.  

 

Δ δηάζεζε ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φκσο κεηαβαιιφηαλ 

ζπλερψο, κε έληνλα ηα ζεκάδηα ακθηηαιάληεπζεο σο πξνο ην αλ ζα έπξεπε 

επηηέινπο λα κηιήζεη ή φρη.  

 

Ξηηο 21.1.10, απεθάζηζε ηειηθψο φηη ζα έδηλε θαηάζεζε.  

 

Ον αλέθεξε ζηνλ Μαληειή Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), ιέγνληαο ηνπ «ζέισ 

λα δώζσ θαηάζεζε/εηέιεησζε/απνθάζηζα λα δώζσ θαηάζεζε».  

 

Ώπηφ δηαδξακαηίζηεθε ζε γξαθείν ηνπ ΟΏΒ Μχιεο Μάθνπ, φπνπ ν 

κάξηπο είρε κεηαθεξζεί γηα αλάθξηζε θαη ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη 

δηελέξγεηαο άιισλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ. Ονπ είρε κάιηζηα ιεθζεί εθεί θαη ε 

θσηνγξαθία – Οεθκήξην 483.  

 

Δ κεηαβνιή ζηάζεο ηνπ κάξηπξα απεηέιεζε ηε κεγάιε εμέιημε ζηελ 

νπνία πξνζέβιεπαλ νη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο.  

 

Αηθαηψζεθαλ. 

 

Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ πξνρψξεζε ακέζσο ζε 

θαηαγξαθή ηεο γξαπηήο νκνινγίαο. Βίρε πξψηα πνιχσξε ζπλνκηιία καδί κε 
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ηνπο αζηπλνκηθνχο αλαθξηηέο γηα ην πψο είλαη πνπ θαηέιεμε λα ιάβεη κέξνο 

ζην θνληθφ αιιά θαη γηα ην πνηφ ζα ήηαλ απφ εθεί θαη πέξα ην κέιινλ ηνπ 

ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, σο απνηέιεζκα ηεο επηθείκελεο νκνινγίαο 

θαη πηζαλήο έληαμεο ηνπ ζην ζρέδην πξνζηαζίαο καξηχξσλ.  

 

Βπηθνηλψλεζε δχν θνξέο κε ηνλ θ. Μηθή, ζηνλ νπνίν δήισζε (ηελ 

ηειεπηαία θνξά), φηη δελ επηζπκνχζε πιένλ λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη θαη φηη 

ζα πξνρσξνχζε λα πεη ηελ αιήζεηα ζηελ Ώζηπλνκία.  

 

Λ δηθεγφξνο ζπκθψλεζε.  

 

 Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ έηνηκνο λα πξνρσξήζεη 

απεκπνιψληαο φια ηνπ ηα λνκηθά δηθαηψκαηα. 

 

 Ζαηά ηελ νκνινγία ηνπ, ήηαλ ζπγθηλεκέλνο, ζπληεηξηκκέλνο θαη 

ζαθψο κεηαλησκέλνο γηα φζα είρε δηαπξάμεη θαη γηα φια εθείλα πνπ 

επέθεξαλ νη πξάμεηο ηνπ ζηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ.  

 

 Ώπηφ ην εηζέπξαμαλ θαη βίσζαλ δσεξά νη αλαθξηηέο Θσκάο Βπζπκίνπ 

(Θ.Ζ.87) θαη Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), πνπ ήζαλ παξφληεο.  

 

 Λ Θσκάο Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), είπε φηη:  

 

«... όπνηε αλαθέξεηνπλ ην όλνκα ηνπ Άληπ ηνπ Ραηδηεθσζηή άιιαδε κνξθή, 

άιιαδε όςε, έλνησζε έληνλα ελνριεκέλνο γηα ηεο αλαθνξέο πνπ θάκλακε...».  

 

 Λ Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), ζαθψο πην γιαθπξφο, είπε θαηά 

ηελ θπξίσο εμέηαζε ηνπ:  

 

« … ζν θαη λα πξνζπαζώ εδώ θαη πόζε ώξα λα ζαο εμεγήζσ θαη λα ζαο πσ πώο 

έλησζε ηνύηνο άλζξσπνο, ό,ηη ιόγηα θαη λα πξνζπαζήζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ, όζν 

θαιά θαη λα πξνζπαζήζσ λα κηιήζσ, δελ είκαη ζίγνπξνο όηη, δε ζα κπνξέζσ λα 

ζαο κεηαδώζσ απηό πνπ ζπλέβαηλε εθείλε ηε κέξα ηελ 21ε Εαλνπαξίνπ ζην 

ηκήκα. Ιαη, θαηλόηαλ μεθάζαξα όηη έλησζε ηύςεηο. Φαλεξόηαην απηό ην πξάγκα. 

Οαπηόρξνλα ηνλ έβιεπα όηη έλησζε άζρεκα θαη γη' απηνύο πνπ θαηνλόκαζε 
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ιέγνληαο "ελ θίινη κνπ". Ονλ έβιεπεο όηη πάιεπε κέζα ηνπ. Ήηαλ ζπγθηλεκέλνο, 

θξαηνύζε ηελ θεθαιή ηνπ ζπλέρεηα. Ππήξραλ ζηηγκέο πνπ γέκηδαλ ηα κάηηα ηνπ».  
 

 Ζαηά ηελ αληεμέηαζε ηνπ απφ ηνλ θ. Μηθή, δήισζε:  
 

«… Ήκνπλ κάξηπξαο εθείλε ηε ζηηγκή θαη δελ δηζηάδσ λα νκνινγήζσ όηη είλαη 

από ηηο ζηηγκέο πνπ δελ μέξσ αλ ζα κπνξέζσ ζηελ θαξηέξα κνπ λα μαλαέρσ 

ηέηνηνπ είδνπο ζηηγκέο ζε κηα ηέηνηα ζνβαξή ππόζεζε, ζηηγκέο ηηο νπνίεο έδεζα, 

είκαη θαη εγώ άλζξσπνο, όζν επαγγεικαηίαο θαη λα ήζεια λα θαλώ εθείλε ηε 

ζηηγκή βιέπεηο θαη θαηαιαβαίλεηο ηνλ άιιν θαηά πόζν είλαη κεηαλησκέλνο ή όρη 

θαη εθείλν πνπ θαηάιαβα εθείλε ηε κέξα ήηαλ όηη πξαγκαηηθά ήηαλ θαη 

κεηαλησκέλνο θαη κε γεκάηα ηα κάηηα θξαηώληαο ην θεθάιη ηνπ, παξακηιώληαο ηη 

πήγακε θαη εθάκακε θαη όια απηά πνπ ζαο είπα θαη ηελ άιιε θνξά όηη κε όζα 

ιόγηα θαη λα πξνζπαζήζσ λα ηα πεξηγξάςσ δε ζα ηα θαηαθέξσ ... αξραία 

ειιεληθή ηξαγσδία κπνξεί λα θαίλεηαη γηα εζάο ηώξα πνπ θάζεζηε θαη ηα αθνύηε, 

πνπ ηα βιέπεηε ζηα ραξηηά, αλ βάιεηε γηα έλα ιεπηό ηνλ εαπηό ζαο ζηε ζέζε κνπ 

θαη ζηε ζέζε ηνπ θπξίνπ Θσκά Βπζπκίνπ, νη ίδηνη δήζακε απηά ηα πξάγκαηα, ηόηε 

ζα θαηαιάβεηε όηη δελ είλαη αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, είλαη πξαγκαηηθόηεηεο νη 

νπνίεο έγηλαλ θαη ηξαγσδία είλαη όηη δνινθνλήζεθε έλαο άλζξσπνο θαη όρη νη 

ζηηγκέο πνπ απηόο απνθάζηζε λα νκνινγήζεη, νκνιόγεζε θαη ηνλ είδακε πώο 

αληέδξαζε, πώο ήηαλ εθείλεο ηεο ζηηγκέο.»  
  

 Ξε δηάζηαζε κε ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ εηζεγήζεηο ησλ δηθεγφξσλ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ, ε γξαπηή νκνινγία ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ππήξμε απνιχησο γλήζηα θαη εθπήγαζε απφ ηελ εηιηθξηλή κεηακέιεηα πνπ 

επέδεημε γηα ηελ άλαλδξε θαη επηειή ζπκπεξηθνξά ηνπ λα ζπλεξγήζεη κε 

ηξφπν απνθαζηζηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ζηε δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή.  

 

  Δ παξαδνρή ηνπ δελ είρε ηηο θαηαβνιέο ηεο ζε νπνηαδήπνηε 

αιιφηξηα δηάζεζε ζπλδηαιιαγήο κε ηελ Ώζηπλνκία, κε ζθνπφ ηελ 

παξαπιάλεζε θαη ην ςεχδνο ζηα πιαίζηα, φπσο ππαηλίρζεθε ε Ππεξάζπηζε, 

ζηεζίκαηνο κηαο αλχπαξθηεο ππφζεζεο ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ γηα 

ζθνπνχο δφιηνπο θαη αζχκβαηνπο κε ην δίθαην θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο.  

 

 Ζάζε άιιν.  

 

 Ήηαλ επηινγή ζπλεηδεζηαθή. 

 

 Έξρνληαη ζηε ζθέςε, ηα φζα πνιχ παξαζηαηηθά αλέθεξε ην Ώλψηαην 

Αηθαζηήξην, δηα ηνπ Μηθή, Α., ζηελ Μαλαγή άιισο Ζαπθαξήο λ Αεκνθξαηίαο 
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(1990) 2 ΏΏΑ 203, 225, φηη δειαδή:  

 

«Δ νκνινγία ηνπ εγθιήκαηνο – εθόζνλ γίλεηαη δεθηή σο εθνύζηα – κπνξεί 

αθεαπηήο λα ζεκειηώζεη ηελ θαηαδίθε ηνπ εθεζείνληα. Δ αλζξώπηλε εκπεηξία 

ππνζηεξίδεη όηη νη άλζξσπνη δελ νκνινγνύλ θαηά θαλόλα εγθιήκαηα ηα νπνία δε 

δηέπξαμαλ. Δ ζπλείδεζε ηνπ αλζξώπνπ όζν πσξσκέλε θη‘ αλ είλαη έρεη εθξήμεηο 

γηα ιύηξσζε από ην βάξνο ηνπ εγθιήκαηνο πνπ δελ ειέγρνληαη. Δ νκνινγία ηνπ 

εγθιήκαηνο απνηειεί κέζν γηα ηελ εθηόλσζε ηεο βεβαξεκέλεο ζπλείδεζεο.»  
 

 Έηζη είλαη, θξνλνχκε, πνπ νδεγήζεθε θαη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζηελ νκνινγία ηνπ.  

 

 Βλλνείηαη, φηη ην εχξεκα καο δελ απνηειεί παξεπφκελν αβαζάληζηεο 

πηνζέηεζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ απφςεσλ πνπ εμέθξαζαλ νη δπν αλαθξηηέο 

ζε ζρέζε κε ηελ εληχπσζε πνπ απνθφκηζαλ σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εμέπεκπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – αλ θαη δελ έρνπκε θαλέλα 

απνιχησο ιφγν λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ πξσηνγελή ηνπο άπνςε σο πξνο 

ηελ εηθφλα πνπ έβιεπαλ κπξνζηά ηνπο – αιιά απφιεμε ηεο δηθήο καο 

δηεξγαζίαο αμηνιφγεζεο, έρνληαο ελψπηνλ καο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγηνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη παξαθνινπζψληαο ηνλ γηα πνιιέο κέξεο.  

 

 Έηζη είλαη ινηπφλ πνπ δηακνξθψζεθε ην θιίκα γηα έληαμε ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ.  

 

 Ον γεγνλφο θαη κφλν φηη εληάρζεθε εθεί, δελ απνηειεί έλδεημε 

αιιφηξηαο δηάζεζεο απφ κέξνπο ηνπ ή απφ κέξνπο ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ 

ή ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο.  

 

 Ώο κε μερλά θαλείο φηη ν Μεξί Μξνζηαζίαο Θαξηύξσλ Ιόκνο 2001, ζε 

απηφ αθξηβψο είλαη πνπ απνβιέπεη.  

 

 Ια παξάζρεη, δειαδή, πξνζηαζία ζε κάξηπξεο νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ 

λα θηλδπλεχνπλ ή κπνξεί λα θηλδπλεχζνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ, επεηδή 

ζθνπεχνπλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην Αηθαζηήξην θαη λα θαηαζέζνπλ ηελ 
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αιήζεηα ελαληίνλ πξνζψπσλ θαη ζπκθεξφλησλ (βι. Ώζελήο λ Αεκνθξαηίαο 

(2008) 2 ΏΏΑ 256, 268).  

 

 Δ αξσγή πνπ ηνπ ππνζρέζεθε ε Ώζηπλνκία θαη επξχηεξα ην Ζξάηνο, 

δηα ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο θαη αθνινχζσο δηα ηνπ 

Ώξρεγνχ ηεο Ώζηπλνκίαο, ν νπνίνο δήισζε φηη ε Ώζηπλνκία ζα ηνλ 

πξνζηάηεπε καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, κε θαλέλα ηξφπν δε ζα κπνξνχζε 

λα ηνλ εμνζηξαθίζεη σο κάξηπξα ηεο αιήζεηαο νχηε θαη λα εμνβειίζεη εθ 

πξννηκίνπ ηελ αμηνπηζηία ηνπ.  

 

 Ξίγνπξα, απηά πνπ ηνπ ιέρζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ απνηέιεζαλ, καδί κε ηελ επηζπκία ηνπ λα εμηιεσζεί απφ ηηο 

ηχςεηο, ηελ θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ απφθαζε ηνπ λα πεη απηά πνπ 

γλψξηδε θαη λα θαηαζηεί αξσγφο ζηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο.  

 

 Ήηαλ θαη έηζη βξίζθνπκε, ζαθήο θαη θαηαλνεηή ε εξκελεία ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξί θηλδχλσλ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ νκνινγνχζε θαη ελέπιεθε ηνπο 

Ζαηεγνξνπκέλνπο.  

 

 Γλψξηδε θαιψο φηη νη ηειεπηαίνη δελ είραλ θακηά απνιχησο αλαζηνιή 

ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπο θαη φηη πέξαλ απφ αδίζηαθηνη, 

ραξαθηεξίδνληαλ θαη απφ απνθαζηζηηθφηεηα.  

 

 Ονπο έδεζε. 

 

 Οίπνηε απφ φζα ηνπ εηπψζεθαλ απφ ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο 

Αεκνθξαηίαο, ηνλ Ώξρεγφ ηεο Ώζηπλνκίαο θαη ηνπο αλαθξηηέο, δε ζα 

κπνξνχζε ππφ ηηο πεξηζηάζεηο λα εμηζσζεί σο παξφηξπλζε κε ππνζρέζεηο, 

αληαιιάγκαηα ή άιισο πσο – κε ηελ αζέκηηε έλλνηα ηνπ φξνπ - γηα λα πεη 

νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ αιήζεηα ή λα παξαπνηήζεη ηε καξηπξία ηνπ 
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πξνο εμππεξέηεζε νπνηνπδήπνηε αιιφηξηνπ ζθνπνχ.  

 

 Οα ίδηα αθνξνχλ θαη ζηνλ Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25).  

 

 πσο δεηθηηθά αλέθεξε ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην ζηε Ρξηζηνδνύινπ 

άιισο Νόπαο θαη Άιισλ λ Αεκνθξαηίαο (Ώξ 2) (2000) 2 ΏΏΑ 628, δηά ηνπ 

Μηθή, Μ. – πνπ απνθαζίζηεθε κάιηζηα, πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ Μεξί 

Μξνζηαζίαο Θαξηύξσλ Ιόκνπ 2001 – απνηειεί θαζήθνλ θάζε αλζξψπνπ 

λα έξρεηαη αξσγφο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Λη θφβνη θάπνηνπ 

κάξηπξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κπνξεί λα ηνλ 

θαηαζηήζνπλ δηζηαθηηθφ λα εθπιεξψζεη απηφ ην θαζήθνλ. Βθφζνλ νη θφβνη 

έρνπλ έξεηζκα, ε πνιηηεία κπνξεί λα ηνπ παξάζρεη πξνζηαζία, ε κνξθή θαη 

ην είδνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλαιφγσο ησλ αηηίσλ ηνπ θφβνπ, 

ππφ ηνλ φξν πάληνηε φηη πνηέ ν κάξηπο δε ζα ελζαξξπλζεί άκεζα ή έκκεζα 

λα θαηαζέζεη νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ αιήζεηα. Δ ηδεαηή αλαδήηεζε 

ηεο αιήζεηαο γηα ηε δηαιεχθαλζε ηνπ εγθιήκαηνο πξέπεη λα απνηειεί - θαη 

απνηειεί - ηελ ακεηάβιεηε ζπληζηακέλε ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ, κε ην 

εχινγν ηνπ θφβνπ ηνπ κάξηπξα λα θξίλεηαη απφ ην Αηθαζηήξην ππφ ην θσο 

ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε πεξίπησζε.  

 

 Δ δηαιεχθαλζε ηνπ εγθιήκαηνο, πξνζζέηνπκε, απνηειεί κέξνο ηεο 

δεκφζηαο αζθάιεηαο γηα ηελ νπνία ηφζν νη αζηπλνκηθέο αξρέο φζν θαη ν 

Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο, είλαη επηθνξηηζκέλνη λα 

δηαζθαιίδνπλ ζηελ θάζε πεξίπησζε.  

 

 Δ δεκφζηα αζθάιεηα απνηειεί δεκφζην αγαζφ γηα ην νπνίν ην Ζξάηνο 

θαη ηα ζπληεηαγκέλα φξγαλα ηνπ, ππνρξενχληαη λα ην δηαζθαιίδνπλ θαη λα 

ην παξέρνπλ πξνο ην θνηλφ.  

 

 Δ δεκφζηα πνιηηηθή θαη πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ θνηλνχ απνθηά 

πξσηαξρηθή ζεκαζία ζε πεξηπηψζεηο φπσο θαη ε παξνχζα.  
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 Ον εξψηεκα πνπ εηίζεην, φπσο πνιχ παξαζηαηηθά ην έζεζαλ νη 

Θσκάο Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) θαη Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), ήηαλ φηη γηα 

ηελ εμηρλίαζε ηεο δνινθνλίαο δελ ππήξρε άιιε καξηπξία πνπ ζα κπνξνχζε 

λα δηαζθαιίζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ εχινγε πξνζδνθία επηηπρίαο ηεο 

δίσμεο, πέξαλ εθείλεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γεγνλφο πνπ 

θαη ν ίδηνο ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γλψξηδε πνιχ θαιά φπσο 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη.  

 

 Ον δήηεκα πνπ εηίζεην ήηαλ αλ ε δεκφζηα πνιηηηθή ζα εμππεξεηείην 

θαιχηεξα κε ην λα κελ εμηρληαδφηαλ ην ζηπγεξφ απηφ έγθιεκα θαη λα 

έκελαλ αηηκψξεηνη νη φπνηνη δξάζηεο θαη εζηθνί απηνπξγνί ή λα 

ιακβάλνληαλ ππφςε νη θφβνη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα ηε 

δσή ηνπ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη λα εληαζζφηαλ ζην 

πξφγξακκα πξνζηαζίαο καξηχξσλ θαη λα καξηπξνχζε ηελ αιήζεηα, αθφκε 

θαη αλ απηφ ζήκαηλε λα κελ θαηεγνξείην ελψπηνλ Αηθαζηεξίνπ.  

 

 Ώπηή ε σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί θαη ηελ πεκπηνπζία ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο κε βάζε 

ηνλ Μεξί Μξνζηαζίαο Θαξηύξσλ Ιόκν 2001.  

 

 Βηδάιισο, δε ζα ππήξρε νπζηαζηηθφο ιφγνο ζέζπηζεο ηεο. 

 

 Ώπηά έπξαμε ν Θσκάο Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87), φηαλ κε ζαθή θαη 

θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν αλέθεξε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ε 

γξαπηή ηνπ νκνινγία ζα ειεγρφηαλ σο πξνο ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο, κε ηηο φπνηεο απνθάζεηο γηα έληαμε ηνπ ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

καξηχξσλ, λα έπνληαη ηεο αίξεζεο πνπ ηνπ είρε δηαηππσζεί. 

 

  πσο θαη εμίζνπ πνιχ νξζά ελήξγεζε, αλ κπνξνχκε λα πνχκε κε 

ζεβαζκφ, ελήξγεζε θαη ν Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο ιέγνληαο 
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πξνο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηελ απιή κελ αιιά κεζηή 

λνήκαηνο θαη εκπεηξηθήο ζνθίαο θξάζε "πε ηελ αιήζεηα γηε κνπ θαη δελ έρεηο λα 

ράζεηο θαη όπνηνο είπε ηελ αιήζεηα δελ έραζε". 

 

 Οα ζρφιηα καο απηά δελ ζηνρεχνπλ – δηφηη ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ θαη 

αληίζεηα - λα ειέγμνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε ζπληαγκαηηθή επρέξεηα 

ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο λα απνθαζίδεη πεξί ησλ πνηληθψλ 

δηψμεσλ, βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ Ξπληάγκαηνο.  

 

 Δ νπνία, δηέπεη αλαπνδξάζησο θαη θαηά δηθαητθή ηεξαξρία - ηηο 

αλάινγεο απνθάζεηο ηνπ βάζεη ηνπ Μεξί Μξνζηαζίαο Θαξηύξσλ Ιόκνπ 

2001. 

 

 Ζξίλνπκε, φηη νη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή 

θαη ηνπο αζηπλνκηθνχο αλαθξηηέο θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ρεηξηζκνχ απφ αληηθεηκεληθήο απφςεσο, ρσξίο ςεγάδη παξαβίαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ ή νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ ελδερνκέλνπ.  

  

 Βθηφο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαη πξναλαθεξζέληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ππάξρεη πιένλ ζηελ Ζχπξν ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα 

έληαμεο καξηχξσλ ζε πξφγξακκα πξνζηαζίαο, δελ ππάξρεη θάηη ην ηδηάδνλ 

απφ λνκηθήο απφςεσο ζηελ επηινγή ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο 

Αεκνθξαηίαο λα κελ θαηεγνξήζεη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα 

ηα ίδηα αθξηβψο αδηθήκαηα πνπ θαηεγφξεζε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο.  

 

 Γλσξίδνπκε απφ ηε δηαρξνληθή λνκνινγία ηνπ θνηλνδηθαίνπ φηη έλαο 

ζπλαπηνπξγφο ή ζπλεξγφο, κπνξεί θαη λα κελ θαηεγνξεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηελ 

ελάζθεζε ηεο παξερφκελεο ζε απηέο δηαθξηηηθή επρέξεηα (βι. Pal θαη 

Άιισλ λ Αεκνθξαηίαο (2010) 2 ΏΏΑ 551, 581-582, R v Turner and Others 

(1975) 61 Cr App R 67, 80, Terlas v The Police (1970) 2 CLR 30, 33).  
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 Κέξνπκε επίζεο φηη αθφκε θαη ε λνκνινγία ηνπ ΒΑΏΑ, αλαγλσξίδεη 

ηελ πηζαλφηεηα δίθαηεο θαηαδίθεο θαηεγνξνχκελνπ ζηε βάζε καξηπξίαο 

ζπλαπηνπξγνχ ή ζπλεξγνχ, πνπ ηπγράλεη αζπιίαο, λννπκέλνπ φηη ε 

Ππεξάζπηζε πιεξνθνξείηαη εγθαίξσο πεξί ηεο αζπιίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ ηελ πεξηβάιινπλ θαη φηη ε καξηπξία απηή πξνζεγγίδεηαη θαη 

αηηηνινγείηαη κε ιεπηνκέξεηα θαη πξνζνρή εθαξκνδφκελσλ ησλ θαηάιιεισλ 

δηθαζηηθψλ απηνπξνεηδνπνηήζεσλ πεξί ηνπ αζθαινχο θαηαδίθεο ρσξίο 

εληζρπηηθή καξηπξία, παξέρνληαο ζηνλ θαηεγνξνχκελν θάζε δπλαηφηεηα 

επαξθνχο ακθηζβήηεζεο ηεο καξηπξίαο απηήο θαηά ηε δίθε (X v The United 

Kingdom (1976) 7 DR 115, 118). 

 

 Ώπηφ έγηλε θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε.  

 

 Ον δίθαην ζα πξέπεη λα νξάηαη κέζα απφ ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ θαη 

ηνπο ζθνπνχο πνπ ζηνρεχεη λα εμππεξεηήζεη.  

 

 Οα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο καξηχξσλ απνηεινχλ ζχγρξνλε κέζνδν 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη γηα θάπνηνπο κάξηπξεο ζην λα πξνζέιζνπλ θαη λα 

δψζνπλ καξηπξία.  

 

 Ππφ απηφ ην πξίζκα, ζα πξέπεη θαλείο λα είλαη πην δηαιιαθηηθφο κε ην 

πψο είλαη πνπ ελλνεί ηελ χπαξμε ζπκθσληψλ ή αληαιιαγκάησλ κεηαμχ 

αλαθξηλνκέλσλ θαη αλαθξηηψλ, ηδηαίηεξα δε φηαλ ε αλάθξηζε ιακβάλεη 

ρψξαλ επί ζπλαηλεηηθνχ επηπέδνπ θαη δελ πξνζβάιιεη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αλαθξηλφκελνπ – φπσο εδψ ησλ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25).  

 

 Ώθνχζακε δηάθνξα επηρεηξήκαηα απφ ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο λα κε 
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δηψμεη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

νκνιφγεζε θαη αλη΄απηνχ λα ηνλ ηνπνζεηήζεη ζην πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

καξηχξσλ θαη λα ηνλ παξνπζηάζεη, απιψο, σο κάξηπξα θαηεγνξίαο 

ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ.  

 

 Ονχηε ηελ επηινγή, νη ζπλήγνξνη ηε ραξαθηήξηζαλ κάιηζηα θαη σο 

παγθφζκηα πξσηνηππία.   

 

 Αελ απνηειεί.  

 

 Ξηελ R v Smith (2009) 1 SCR 146, ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην ηνπ 

Ζαλαδά, επηθχξσζε θαηαδίθε θαηεγνξνχκελνπ γηα δνινθνλία θαη 

ζπλσκνζία γηα θφλν, ζηε βάζε καξηπξίαο ζπλεξγψλ ηνπ πνπ έηπραλ 

αζπιίαο θαη πξνζηαζίαο, κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή βνήζεηα ζηηο 

αζηπλνκηθέο έξεπλεο θαη ππνρξέσζεο ηνπο λα θαηαζέζνπλ σο κάξηπξεο 

θαηεγνξίαο. 

 

 Μαξφκνηα πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε θαη ζηελ R v Thatcher (1987) 1 

SCR 652. 

 

 Αε ρξεηάδεηαη πάληνηε ε χπαξμε λνκνινγηαθψλ πξνεγνπκέλσλ απφ 

άιιεο ρψξεο γηα λα νδεγεζεί έλα Αηθαζηήξην ζηε δηαπίζησζε απιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, απνξξεφλησλ απφ θνηλή ινγηθή θαη δηθαητθή λνεκνζχλε.  

 

 Θα δηαηεξνχζακε αθξηβψο ηελ ίδηα άπνςε γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο πεξί κε δίσμεο ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αθφκε θαη αλ απνδεδεηγκέλα απνηεινχζαλ, 

ησφληη, παγθφζκηα πξσηνηππία.   

 

 Μνπζελά ζηνλ Μεξί Μξνζηαζίαο Θαξηύξσλ Ιόκν 2001, δελ 

πξνλνείηαη φηη πξνζηαηεπφκελνο κάξηπο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαη 



 

290 

ζπλαπηνπξγφο ζε ζνβαξφ πνηληθφ αδίθεκα, ζα πξέπεη πξψηα λα 

θαηαδηθάδεηαη θαη αθνινχζσο λα πξνζθέξεη ηε καξηπξία ηνπ ζην 

Αηθαζηήξην.  

 

 Λη απνθάζεηο απηέο, πνπ δελ είλαη πνηέ εχθνιεο φηαλ αθνξνχλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ε επίδηθε, απνηεινχλ επαθνινχζεκα ζηάζκηζεο 

πξαγκαηηθνηήησλ θαη πξννπηηθψλ θαη ηειηθψο, ηνπ θχξηνπ εξσηήκαηνο, αλ 

ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή κπνξεί ή δελ κπνξεί λα πξνζβιέπεη επιφγσο ζε 

πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα θαηαδίθεο κε ή ρσξίο ζπγθεθξηκέλε καξηπξία.  

 

 Ώπηφ ην δχγηαζκα – φπσο αθνχζακε απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο 

αλαθξηηέο – έιαβε ρψξαλ θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε κε ην γλσζηφ 

απνηέιεζκα.  

 

 Βπνκέλσο, ηίπνηε δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε αξλεηηθή δηάζεζε πξνο 

ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο γηα ηελ επηινγή ηνπ.  

 

 Ώθξηβψο ην αληίζεην.  

 

 Βμεγήζακε γηαηί. 

 

Δ Ππεξάζπηζε ηνπνζεηήζεθε επίζεο αξλεηηθά ζηελ απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο λα θαηαρσξήζεη ηελ ππφζεζε 400/10, 

ζηε απνπζία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ππνζηεξίδνληαο φηη απνηέιεζε 

απαχγαζκα αλαθξηηηθήο πξνρεηξφηεηαο θαη εηζαγγειηθήο βηαζχλεο, 

ελδεηθηηθψλ θαη ηνχην ηεο θαηαδησθηηθήο ζηάζεο ησλ εληεηαικέλσλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ζξάηνπο, ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ – θαη 

ηδηαίηεξα ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3.  

 

Αε ζπκθσλνχκε. 
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Δ θαηαρψξεζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ζηελ ππφζεζε 400/10 – ζηελ 

απνπζία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 – είλαη θαηά ηελ άπνςε καο ελδεηθηηθή ηεο 

ζπλαίζζεζεο θαζήθνληνο πνπ δηαθαηείρε ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ζε ζρέζε 

κε ηελ ππφζεζε θαη ηεο πξνζεθηηθήο ζηάζκηζεο ζηελ νπνία πξνέβε 

ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ηα δηθαηψκαηα ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ αιιά 

θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν θαινχζε ζε άκεζε ζχιιεςε ησλ 

ππνινίπσλ ππφπησλ θαη πξνζαγσγή ηνπο ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί, θαηά ηε ινγηθή ησλ πξαγκάησλ, ε θαηαζηξνθή 

καξηπξίαο θαη ε δεκηνπξγία άιισλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα θαζηζηνχζε αδχλαηε ή πνιχ δχζθνιε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ππφζεζεο ζην Αηθαζηήξην αλ θαη εθφζνλ θαζίζηαην ηειηθψο εθηθηή ε 

ζχιιεςε θαη έθδνζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηελ Ζχπξν.    

 

Αε ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηίπνηε πεξηζζφηεξν.  

 

Λκηιεί ε θνηλή ινγηθή. 

 

 Θε βάζε φζα έρνπκε αλαθέξεη πεξί ησλ επξχηεξσλ αλαθξηηηθψλ θαη 

εηζαγγειηθψλ ρεηξηζκψλ, ζεσξνχκε, κε θάζε ζεβαζκφ, φηη ηίπνηε απνιχησο 

δε ζα δηθαηνινγνχζε ηελ απνδνρή ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ηεο 

Ππεξάζπηζεο.  

 

 Βθηφο κηαο πεξίπησζεο πνπ έζημε ν θ. ΐξαρίκεο. 

  

 Δ νπνία αθνξά ζηελ έξεπλα ηνπ βαλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4.  

 

 Βηζεγήζεθε ν ζπλήγνξνο, φηη ε έξεπλα απηή πνπ έγηλε ζηηο 28.1.10, 

ήηαλ παξάλνκε δηφηη δελ έιαβε ρψξαλ βάζεη λνκίκσο εθδνζέληνο 

εληάικαηνο έξεπλαο θαη ε ζπγθαηάζεζε πνπ δφζεθε πξνο ηνχην απφ ηνλ 

Βπάγγειν Ηεβέληε, σο ην Οεθκήξην 316, παηξηφ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (ν 

νπνίνο ηφηε απνπζίαδε ζηε Θνιδαβία), ήηαλ πξνο ηνχην αλεπαξθήο.  
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Ξπκθσλνχκε.  

 

Δ έξεπλα πνπ έγηλε ζην βαλ ήηαλ παξάλνκε.  

 

Δ ζρέζε ηνπ Βπάγγεινπ Ηεβέληε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ζηελ 

απνπζία άιισλ λνκηκνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ (φπσο ε χπαξμε 

ηδηνθηεζηαθήο, θαηνρηθήο ή άιιεο ζχλδεζεο, παξέρνπζαο ζπλαθή 

δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ απηνχ επί ηεο ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ νρήκαηνο), δελ 

ήηαλ ηέηνηα πνπ λα θαζηζηνχζε, ζηε βάζε ηεο δνζείζαο καξηπξίαο, 

λνκνζεηηθψο θαη ζπληαγκαηηθψο ζπκβαηή ηε ζπγθαηάζεζε γηα ζθνπνχο 

αζηπλνκηθήο έξεπλαο (Silva v State 344 So 2d 559, 562 (1977)).  

 

Θα έπξεπε, πξσηίζησο, ε έξεπλα λα ιάκβαλε ρψξαλ κεηά απφ 

έθδνζε ζρεηηθνχ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο.  

 

Αεδνκέλνπ φηη ηνχην ην δηάβεκα θαίλεηαη λα είρε γίλεη θαη 

απνξξηθζεί απφ ην Βπαξρηαθφ Αηθαζηήξην Ηεπθσζίαο, φπσο αθξνζηγψο 

αλέθεξε ν Αεκήηξεο Ρξίζηνπ (Θ.Ζ.60) – ηφηε ζα έπξεπε, είηε λα 

ιακβάλνληαλ θαηάιιεια έλδηθα κέηξα πξνο αλαηξνπή ηεο απφθαζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην ζα θξηλφηαλ δηθαηνινγεκέλν, είηε λα 

επηδησθφηαλ γηα δεχηεξε θνξά ε έθδνζε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

φπνηεο αδπλακίεο είραλ νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηνπ πξψηνπ αηηήκαηνο, 

δνζκέλνπ φηη, έλα ηέηνην εγρείξεκα, δε ζα πξνθαινχζε ηδηαίηεξε 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλαθξηηηθή ξνή θαη ζίγνπξα ζα παξακέξηδε ηνπο φπνηνπο 

ζχκθπηνπο θηλδχλνπο κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ σο εθ ηεο αδεκνλίαο.   

 

Οίπνηε απφ απηά δε θαίλεηαη λα έγηλε.  

 

Βθεί φκσο πνπ δηαθέξνπκε απφ ηηο ζέζεηο ηνπ ζπλεγφξνπ (θαη εδψ 

έγθεηηαη ε ελαζρφιεζε καο κε ηα πεξί παξαλνκίαο ηνπ δηαβήκαηνο, δηφηη 
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άιισο πσο, ν κε εληνπηζκφο νπνησλδήπνηε ελνρνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

ηελ έξεπλα, ζα θαηέηαζζε ηε ζπδήηεζε ζε αθαδεκατθή, θάηη πνπ δελ καο 

ελδηαθέξεη εδψ), είλαη ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο ρεηξηζκνχο ηεο 

Ώζηπλνκίαο αλαθνξηθψο κε ηε θσηνγξάθηζε ηνπ βαλ (βι. Οεθκήξην 15), 

ηελ νπνία δε ζεσξνχκε σο αληηηηζέκελε νπνηνπδήπνηε λνκνζεηηθνχ ή 

ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ 

ζα κπνξνχζε επθφισο θαη λνκίκσο λα επηζπλέβαηλε επί ηφπνπ, ζην ζεκείν 

πνπ είρε αξρηθψο εληνπηζηεί ην φρεκα, δειαδή ζηελ νδφ Βπζηάζηνπ 

Κελνθψληνο ζηε Ηεπθσζία ζηηο 26.1.10. 

 

Ζαηά ηελ ηαπεηλή καο άπνςε, νη πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάςακε, 

παξέρνπλ επαξθή αηηηνινγία γηα απεκπινθή ηεο δηελεξγεζείζαο 

θσηνγξάθηζεο (θαη ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ παξήρζεζαλ), απφ ηελ 

πξνεγεζείζα παξαλνκία. 

 

Ονχην δηφηη, γλσξίδνπκε απφ απνθάζεηο πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ην 

ππφ ζπδήηεζε ζέκα αξρήο, φπσο ε A Secretary of State of the Home 

Department (2005) 3 All ER 169 θαη R v Law Shing – Huen (1989) 1 HKLR 

116, φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη δπλαηφηεηα απνδνρήο ηεο νχησ 

θαινπκέλεο παξάγσγεο καξηπξίαο (derivative evidence) – φπσο είλαη εδψ 

ε δέζκε θσηνγξαθηψλ – Οεθκήξην 15 – πνπ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

λνκηθψλ πξαγκάησλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εμίζνπ παξάλνκε, σο 

θξνχην ηνπ δειεηεξηαζκέλνπ δέληξνπ (fruit of the poisonous tree), φπσο 

γιαθπξψο πξνζδηνξίζηεθε ζηελ Wong Sun v United States 371 US 471 

(1963) θαη επαλαιήθζεθε ζηε δηθή καο, Αεκνθξαηία λ Ζππξηαλίδε άιισο 

Αήκνπ Ζππξηαλίδε θαη Άιισλ (1994) 2 ΏΏΑ 37, 50.  

 

Βλ πξνθεηκέλσ, ε θσηνγξάθηζε θαζφινπ δε ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλα 

πνπ έιαβε ρψξαλ ζην βαλ, νχηε θαη ηαπηίζηεθε κε ηα επαθφινπζα 

ξπκνχιθεζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ νδφ φπνπ είρε αξρηθψο εληνπηζηεί, 

πέξαλ αζθαιψο απφ ηνπ λα θσηνγξαθεζεί ζην ζεκείν πνπ κεηαθέξζεθε.  
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Ζαηά ηελ αληίιεςε καο (θαη ην ιέκε ηνχην ράξηλ παξαδείγκαηνο γηα 

λα θαηαδείμνπκε ην ελδερνκέλσο άηνπν αληίζεηνπ ρεηξηζκνχ), πηζαλή 

επηζηξνθή ηνπ βαλ ζην ρψξν απφ ηνλ νπνίν αξρηθψο κεηαθηλήζεθε (κε 

ζθνπφ λα θπιαρζεί θαη θσηνγξαθεζεί), κεηά πνπ θεξφκελα παξαιήθζεθε 

παξαλφκσο απφ ηελ Ώζηπλνκία, δε ζα κεηέηξεπε ηελ θαηά ηα άιια 

παξάλνκε θσηνγξάθηζε ζε λφκηκε ή ην αληίζηξνθν.  

 

Δ δέζκε θσηνγξαθηψλ – Οεθκήξην 15, απνηειεί ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κνξθή πξαγκαηηθήο καξηπξίαο θαη απνδεθηφ ζεκείν αλαθνξάο, 

παξέρνπζα ζπλ ησ ρξφλσ, δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θαη απφ 

πξαγκαηνγλψκνλεο κάξηπξεο (φπσο απηνχο πνπ θαηέζεζαλ ζρεηηθψο 

ελψπηνλ καο), πξνο έθθξαζε ηεο φπνηαο γλψκεο, ή άπνςεο, ζε απηά πνπ 

ελδηαθέξνπλ (Ρξηζηνθίδεο λ Ώζηπλνκίαο (2007) 2 ΏΏΑ 25, 29, Ώληξέαο 

Ώπμεληίνπ Ηηδ λ Ώπγνπζηή (1997) 1(Γ) ΏΏΑ 1483, 1489).  

 

Άξα, σο πξνο απηά, απνξξίπηνπκε ηε ζέζε ηεο Ππεξάζπηζεο.  

 

 Λη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο πξφηεηλαλ επίζεο φηη ηα θελά πνπ 

αθέζεθαλ ζηελ ππφζεζε ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο, πξσηίζησο απφ ηε κε 

θιήηεπζε ησλ Μέηξνπ Ζθεξηίθθε θαη Ζπξηάθνπ Ζνζηάξε, είλαη ηέηνηα πνπ ζα 

πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε απφξξηςε ησλ θαηεγνξηψλ.  

 

 Αε ζπκθσλνχκε.  

 

 Ζαλέλα θελφ δελ πξνέθπςε ζηελ παξνπζίαζε ηεο ππφζεζεο ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο έηζη ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε δπλακηθή κε ηελ νπνία 

ηέζεθε ε ζέζε ησλ δηθεγφξσλ. 

 

 Αελ εληνπίζακε, θαηά ην ζθεπηηθφ ζηε Γαραξία λ Ζππξηαθήο 

Αεκνθξαηίαο (2002) 2 ΏΏΑ 180, 195 ή άιισλ παξφκνησλ απζεληηψλ, φπσο 
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ε Μέγθεξνο λ Αεκνθξαηίαο (1995) 2 ΏΏΑ 143, 151-152 θαη ε Fournaris v R 

(1978) 2 CLR 20, 24, ηελ απνπζία κάξηπξα θαηεγνξίαο, ηνπ νπνίνπ ε 

καξηπξία λα ήηαλ νπζηαζηηθή γηα ηελ απφδεημε βαζηθνχ ζηνηρείνπ ησλ 

επίδηθσλ αδηθεκάησλ θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ην Αηθαζηήξην λα 

αληηιεθζεί ηηο πξνεθηάζεηο ησλ ζέζεσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ γηα ηα 

γεγνλφηα ηεο ππφζεζεο.  

 

Μεξί ηνπ δεηήκαηνο ηεο κε θιήηεπζεο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ 

καξηχξσλ, εθδψζακε ελδηάκεζε απφθαζε ζηηο 12.6.10, κε ηελ νπνία 

απνξξίςακε αίηεκα ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 1 θαη 4, λα δηαηαρζεί ε 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή φπσο πξνζθέξεη ηνπο ελ ιφγσ κάξηπξεο πξνο 

αληεμέηαζε.  

 

 Αελ πξφθεηηαη λα επαλαιάβνπκε ηα επηρεηξήκαηα νχηε θαη ηηο ζέζεηο 

καο.  

 

Θήηε αζθαιψο λα απηναλαζεσξεζνχκε.   

 

Ώξθνχκαζηε ζε ππελζχκηζε ησλ ζρεηηθψλ αξρψλ, φπσο παξαηέζεθαλ 

θαη αλαιχζεθαλ κεηαμχ άιισλ ζηελ Εσάλλνπ θαη Άιιεο λ Αεκνθξαηίαο 

(2001) 2 ΏΏΑ 657, 666–670, δηά ηνπ Διηάδε, Α. (θαη επαλαιήθζεθαλ ζηε 

Smache v Ώζηπλνκίαο (Ώξ 1) (2010) 2 ΏΏΑ 378, 384-385), σο 

αθνινχζσο:  

 

«Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάζεη ζην Αηθαζηήξην όινπο 

ηνπο κάξηπξεο, ηα νλόκαηα ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη ζην θαηεγνξεηήξην. Δ 

ππνρξέσζε ηεο παξνπζίαο ησλ καξηύξσλ δελ εμππαθνύεη θαη ηελ ππνρξέσζε 

θιήζεο ηνπο γηα λα θαηαζέζνπλ. Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή δηαηεξεί ηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα (α) λα ηνπο θαιέζεη γηα λα θαηαζέζνπλ ή (β) λα ηνπο θαιέζεη θαη λα 

ηνπο πξνζθέξεη πξνο αληεμέηαζε ή (γ) λα κελ ηνπο θαιέζεη θαζόινπ. Δ 

δηαθξηηηθή απηή επρέξεηα πξέπεη όκσο λα αζθείηαη από ην Αεκόζην Ζαηήγνξν κέζα 

ζηε ζπλνιηθή ππνρξέσζή ηνπ λα ελεξγεί αθξηβνδίθαηα, σο ιεηηνπξγόο ηεο 

δηθαηνζύλεο. (Ίδε R. v. Russell–Jones [1995] 1 Cr. App. R. 538). 

Λ Αεκόζηνο Ζαηήγνξνο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα κελ θαιέζεη έλα κάξηπξα, 

ην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ καξηύξσλ ηνπ 

θαηεγνξεηεξίνπ, αλ θαηά ηε γλώκε ηνπ ε καξηπξία ηνπ κάξηπξα δελ κπνξεί λα 

γίλεη πηζηεπηή. 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ον Αηθαζηήξην όκσο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δηαηάμεη ηελ θιήζε ελόο 

κάξηπξα, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ζην θαηεγνξεηήξην θαη ηνλ νπνίν ε 

Ζαηεγνξνύζα Ώξρή απνθαζίδεη λα κελ θαιέζεη. (R. v. Oliva [1965] 3 All E.R. 

1028). 

Δ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Ζαηεγνξνύζαο Ώξρήο λα θαιεί ή όρη έλα κάξηπξα, 

εμεηάζηεθε πξόζθαηα ζηελ ππόζεζε Brown v. R. [1997] 1 Cr. App. R. 112, πνπ 

πηνζέηεζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαζνξίζζεθαλ ζηελ απόθαζε R. v. 

Russell–Jones [1995] 1 Cr. App. R. 538. 

…………………………………………………………………………………………………………………………Ξηελ 

ππόζεζε Brown v. R. (πην πάλσ) … Ον Μνηληθό Βθεηείν αθνύ αλέθεξε όηη ε 

ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξόηεηαο κηαο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο (γηαηί ε 

Ζαηεγνξνύζα Ώξρή αξλείηαη λα θαιέζεη ή λα πξνζθέξεη έλα κάξηπξα πξνο 

αληεμέηαζε), έρεη θαηαζηεί πξόζθαηα αξθεηά δεκνθηιήο κεηαμύ ησλ δηθεγόξσλ, 

ηόληζε όηη είλαη αξθεηά δύζθνιν λα επηηύρεη. Ζαη ηνύην γηαηί ε Ππεξάζπηζε έρεη 

ηελ επρέξεηα λα θαιέζεη ην κάξηπξα θαη ην Βθεηείν θαιείηαη λα εμεηάζεη ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πξσηόδηθνπ Αηθαζηεξίνπ λα απνθαλζεί πάλσ ζε έλα ζέκα 

πνπ εκπίπηεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ Αεκόζηνπ 

Ζαηήγνξνπ. Ον Αηθαζηήξην πξνρώξεζε λα θαζνξίζεη ηηο εμήο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ θιήζε ή κε ελόο κάξηπξα θαηεγνξίαο: 

(1) Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαζίζεη πάλσ ζε 

πνηνπο κάξηπξεο ζα βαζηζζεί γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πξναλάθξηζεο θαη γηα λα 

απνδείμεη εθ πξώηεο όςεσο ππόζεζε ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ δίλνληαο 

πξνο ηνύην αληίγξαθα ησλ θαηαζέζεώλ ηνπο ζηελ Ππεξάζπηζε. Δ Ζαηεγνξνύζα 

Ώξρή θαηά θαλόλα ζα πξέπεη λα απνθαιύπηεη ην πεξηερόκελν νπζησδώλ 

θαηαζέζεσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, ηηο νπνίεο δελ έρεη επηδώζεη ζηελ 

Ππεξάζπηζε.  

(2) Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή πξέπεη λα έρεη ζην Αηθαζηήξην όινπο ηνπο κάξηπξεο πνπ 

πξνηίζεηαη λα θαιέζεη γηα λα θαηαζέζνπλ (αληίγξαθα ησλ θαηαζέζεσλ ησλ 

νπνίσλ έρνπλ ήδε δνζεί ζηελ Ππεξάζπηζε), εθηόο αλ ν κάξηπξαο έρεη ήδε 

δεζκεπζεί λα παξνπζηαζζεί ή ε Ππεξάζπηζε ζπκθσλεί όηη ε παξνπζία ηνπ δελ ζα 

είλαη αλαγθαία, π.ρ. γηαηί ην πεξηερόκελν ηεο θαηάζεζήο ηνπ ζα γίλεη απνδεθηό.  

(3) Ον αληηπαξαζεηηθό ζύζηεκα απαηηεί από ηελ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή λα 

παξνπζηάζεη ηελ ππόζεζή ηεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Θέζα ζε απηά ηα 

πιαίζηα ε Ζαηεγνξνύζα Ώξρή έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θαιέζεη ή λα 

πξνζθέξεη πξνο αληεμέηαζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάξηπξα. κσο ν Αεκόζηνο 

Ζαηήγνξνο ζα πξέπεη λα ελεξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο 

Αηθαηνζύλεο θαη ηεο δίθαηεο δίθεο. Έηζη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιέζεη έλα 

κάξηπξα έζησ θαη αλ ε καξηπξία ηνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ ππόζεζε πνπ ζέιεη λα 

απνδείμεη. κσο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιέζεη έλα κάξηπξα, ε καξηπξία 

ηνπ νπνίνπ είλαη αζπκβίβαζηε ή ελαληίνλ ηεο ππόζεζεο πνπ ζέιεη λα απνδείμεη, 

αθνύ κηα ηέηνηα καξηπξία δελ ζα κπνξεί λα γίλεη πηζηεπηή αλ ε ππόζεζε ηεο 

Ζαηεγνξνύζαο Ώξρήο είλαη νξζή. 

(4) Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή θαλνληθά πξέπεη λα θαιεί ή λα πξνζθέξεη όινπο ηνπο 

κάξηπξεο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ άκεζε καξηπξία γηα ηα θύξηα γεγνλόηα ηεο 

ππόζεζεο, εθηόο αλ ν Αεκόζηνο Ζαηήγνξνο ζεσξεί ηε καξηπξία σο κε ηθαλή λα 

γίλεη πηζηεπηή. 

(5) Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή απνθαζίδεη θαηά πόζν έλαο κάξηπξαο κπνξεί λα δώζεη 

άκεζε καξηπξία γηα ηα θύξηα γεγνλόηα ηεο ππόζεζεο. Θέζα ζε απηά ηα πιαίζηα 

κπνξεί λα θξίλεη θαηά πόζν ε καξηπξία είλαη πεξηζσξηαθή. 

(6) Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή είλαη ν θαη‘ εμνρή θξηηήο θαηά πόζν έλαο κάξηπξαο γηα 

θύξηα γεγνλόηα είλαη αλάμηνο λα γίλεη πηζηεπηόο. 

(7) Δ Ζαηεγνξνύζα Ώξρή δελ είλαη ππόρξεε λα πξνζθέξεη έλα κάξηπξα (πάλσ 

ζηε καξηπξία ηνπ νπνίνπ δελ πξνηίζεηαη λα βαζηζζεί), γηα λα δώζεη ηελ επρέξεηα 

ζηελ Ππεξάζπηζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηηεζεί ελαληίνλ ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ ππόινηπσλ καξηύξσλ θαηεγνξίαο (ζηε καξηπξία ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα 
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βαζηζζεί). Θηα ηέηνηα δηαδηθαζία απιά πξνθαιεί ζύγρπζε. Δ ππνρξέσζε ηεο 

Ζαηεγνξνύζαο Ώξρήο είλαη λα έρεη ηέηνηνπο κάξηπξεο ζηε δηάζεζε ηεο 

Ππεξάζπηζεο, γηα λα δώζεη ηελ επρέξεηα ζηελ Ππεξάζπηζε λα ηνπο θαιέζεη αλ ε 

Ππεξάζπηζε ην θξίλεη ζθόπηκν.» 

 

Δ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή αλέθεξε φηη δε γλψξηδε πνην ζα ήηαλ ην 

πεξηερφκελν ηεο καξηπξίαο ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε, δηφηη απηφο δελ έδσζε 

θαηάζεζε.  

 

Ον πνιιά πξνβαιιφκελν ζθεπηηθφ ηεο Μέγθεξνο λ Αεκνθξαηίαο 

(1995) 2 ΏΏΑ 143, 151-152, απφ ηνπο δηθεγφξνπο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, 

αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παξάιεηςεο θιήζεο καξηχξσλ απφ ηελ 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ Εζηδώξνπ λ GM Christofi 

Enterprises Ltd θαη Άιιεο (1998) 2 ΏΏΑ 204, 212, λα εθαξκφδεηαη κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο καξηχξσλ απφ ηνπο νπνίνπο ιήθζεθε θαηάζεζε θαη ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν γλσξίδεη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή.  

 

Βπνκέλσο, ε δηαπίζησζε, θαιχπηεη πιήξσο ηελ πεξίπησζε Ζνχιιε 

Ζνζηάξε θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο θαη γηα ηνχην ην 

ιφγν.  

 

Ζαιχπηεη δε θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ Ρξίζηνπ Εσάλλνπ άιισο 

Οδηάλγθα, ν νπνίνο επίζεο δελ έδσζε θαηάζεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ιέρζεθε φηη έιαβε αλαθνξηθψο κε ηελ χπαξμε ζρεδίνπ 

δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή.  

 

Οα πεξί αηηήκαηνο ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε γηα απνθφκηζε 

αληαιιαγκάησλ θαη ε ζπλάξηεζε ηνπο κε πνηληθή ππφζεζε πνπ εθθξεκνχζε 

ελψπηνλ ηνπ Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ Ηεπθσζίαο αιιά θαη φια φζα 

αθνχζακε πεξί πεξάησζεο ηεο ή κε θαηά ην ρξφλν ζπδήηεζεο ηνπ 

ελδερνκέλνπ παξνπζίαζεο ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε σο κάξηπξα, παξακέλνπλ 

άλεπ νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαη ηνχην επεηδή, ε θεληξηθή νπζία ηνπ 

πξάγκαηνο αθνξά ζηελ άξλεζε ηνπ λα δψζεη θαηάζεζε, κε ηελ 
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Ζαηεγνξνχζα Ώξρή λα κε γλσξίδεη ή λα κελ εκπηζηεχεηαη ηελ φπνηα 

κειινληηθή καξηπξία θαη πξνζέζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνχην.  

 

Θεσξνχκε, κε θάζε ζεβαζκφ, άζηνρε ηελ επίθξηζε ηνπ θ. ΐξαρίκε 

πξνο ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, φηη ε ηειεπηαία γλψξηδε θαιψο ζην πψο λα 

ρνξεγεί αληαιιάγκαηα ζε κάξηπξεο θαηεγνξίαο γηα λα ηνπο πείζεη λα 

δψζνπλ καξηπξία ζην Αηθαζηήξην, κε απηφ παξάδεηγκα, ηνπο Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), κε 

απνηέιεζκα, θαηά ηε ινγηθή ηνπ δηθεγφξνπ, ε ζέζε ηεο Ζαηεγνξνχζαο 

Ώξρήο φηη ην αίηεκα ηνπ Ζνχιιε Ζνζηάξε γηα αλαζηνιή ζπγθεθξηκέλεο 

πνηληθήο ππφζεζεο, σο αληάιιαγκα γηα ηε καξηπξία ηνπ ζην Αηθαζηήξην, λα 

θαηαηείλεη πξνο αιιφηξηα θίλεηξα θαη αλαμηνπηζηία.  

 

Αηαθσλνχκε. 

 

Θε θαλέλα ηξφπν ε λνκνζεηηθψο παξερφκελε εμνπζία πξνο ηνλ 

Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο κε βάζε ηνλ Μεξί Μξνζηαζίαο 

Θαξηύξσλ Ιόκν 2001, δε ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί κε ηηο αιιφηξηεο 

ελέξγεηεο πνπ εηζεγείηαη ν θ. ΐξαρίκεο.  

 

Άιιν είλαη λα ζπδεηά θαλείο ηε λνκνζεηηθψο παξερφκελε εμνπζία 

ζηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο λα δηαηάδεη έληαμε καξηχξσλ ζην 

πξνλννχκελν ζρέδην πξνζηαζίαο θαη άιιν λα ηελ αληηπαξαβάιιεη κε 

αζέκηηεο θαη απαξάδεθηεο κεζφδνπο ρνξήγεζεο αληαιιαγκάησλ ζε 

κάξηπξεο, κε ζθνπφ λα δψζνπλ καξηπξία (ή ζπγθεθξηκέλε καξηπξία), 

ελψπηνλ Αηθαζηεξίνπ – θάηη πνπ ζαθψο δελ έπξαμε ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή 

θαη ν Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο θαη πνπ ζα έπξεπε ίζσο λα 

έπξαηηαλ θαηά ηνλ θ. ΐξαρίκε.  

 

Λ θ. Ζππξηαλνχ, πξνέθηεηλε ηελ εηζήγεζε πεξί παξάιεηςεο ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο λα θαιέζεη ή παξνπζηάζεη σο κάξηπξεο ηνπο Ζνχιιε 
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Ζνζηάξε θαη Μέηξν Ζθεξηίθθε θαη ζε άιια άηνκα πνπ ζεσξεί φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα δψζνπλ άκεζε καξηπξία ζε νπζηψδε γεγνλφηα, φπσο ηελ 

Ιίθε Ηαδαξίδνπ, ηελ Ζιέιηα Ώλδξνλίθνπ, ηνλ Ιίθν Ζαηζνπξίδε, ηελ 

Θνδέζηα Ζνζηάξε, ηνλ Ραξάιακπν Ζνζηάξε, ηνλ Ώξρεγφ Ώζηπλνκίαο, ηνλ 

Ώζηπλνκηθφ Αηεπζπληή Ηεπθσζίαο, αθφκε θαη ηνλ Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο 

Αεκνθξαηίαο.  

 

Αηαθνξνπνηνχκαζηε απφ ηηο ζέζεηο ηνπ δηθεγφξνπ.  

 

Ζαηαξράο, ε καξηπξία ησλ αηφκσλ απηψλ, κε δεδνκέλν ηνλ αξηζκφ 

καξηχξσλ πνπ καξηχξεζαλ πεξί ησλ ζεκάησλ πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα έδηλαλ 

καξηπξία αλ θαινχληαλ (θαη έρνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ ζέζεσλ 

θαη αληεμέηαζεο ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο), θαίλεηαη λα θαιχθζεθε απφ 

εθείλε άιισλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο (φπσο γηα παξάδεηγκα, ηνπ Μαληειή 

Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84) θαη ηνπ Θσκά Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87)), κε απνηέιεζκα νη 

Ζαηεγνξνχκελνη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληεμεηάζνπλ θαη ππνβάινπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο ή αθφκε θαη λα πιήμνπλ αληίζηνηρεο εθδνρέο ηεο 

Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο.  

 

Λη Ζαηεγνξνχκελνη γλψξηδαλ γηα ηνλ βαζκφ εκπινθήο θαη είδνο ηεο 

καξηπξίαο πνπ ζα έδηλαλ νη κάξηπξεο απηνί ζηε βάζε ηνπ αλαθξηηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ηνπο δφζεθε θαη κπνξνχζαλ λα αληεμεηάζνπλ – θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ην έπξαμαλ – επί νπνηαζδήπνηε πηπρήο επηζπκνχζαλ.  

 

Λχησο ή άιισο νη κάξηπξεο απηνί ήζαλ επνπζηψδεηο ρσξίο λα 

αθήλνπλ απνιχησο νπνηνδήπνηε θελφ ζηα θξίζηκα γεγνλφηα ηεο ππφζεζεο, 

κε ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή θαζφινπ λα κελ απνθιίλεη απφ ηελ ππνρξέσζε 

παξνπζίαζεο ηνπο ελψπηνλ ηνπ Αηθαζηεξίνπ (βι. ΐηνιάξε λ Αεκνθξαηίαο, 

Μνηλ. Έθ. 31/12, εκ. 20.9.12, Βπαγγέινπ λ Ώζηπλνκίαο (Ώξ. 1) (2000) 2 

ΏΏΑ 72, 81-84).   
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ζηε, ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ελήξγεζε εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

παξερφκελεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο.  

 

Ξε θάζε πεξίπησζε, νη θαηεγνξνχκελνη, αλ ην επηζπκνχζαλ, 

κπνξνχζαλ λα θαιέζνπλ νη ίδηνη ηα άηνκα απηά σο κάξηπξεο, γηα φ,ηη ηνχην 

ζα κπνξνχζε λα αμίδεη, γηα πξνψζεζε ησλ εθδνρψλ ηνπο (βι. θαη΄ 

αλαινγίαλ, ΙηθνιαΎδεο v Ώζηπλνκίαο (Ώξ 1) (2001) 2 ΏΏΑ 29, 36). 

 

Αελ ην επέιεμαλ. 

 

Ώλ ρξεηάδνληαλ ηνπο κάξηπξεο απηνχο γηα λα απνδείμνπλ θάπνηα 

εθδνρή (ζην βαζκφ πνπ είραλ ηελ ππνρξέσζε λα ην πξάμνπλ), ζα έπξεπε 

λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο καξηπξίαο (βι. θαη‟ 

αλαινγίαλ, Kabbara v Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 197/12, εκ. 19.2.13).  

 

 Αελ ην έθαλαλ. 

 

Δ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο απνξξίπηεηαη.  

 

Λη δηθεγφξνη Ππεξάζπηζεο πξφηεηλαλ επηπξνζζέησο, φηη ε 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή παξέιεηςε λα ηνπο παξαδψζεη εγθαίξσο νπζηψδεο 

καξηπξηθφ πιηθφ, κε επαθφινπζν λα επεξεαζηεί δπζκελψο ην δηθαίσκα ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ γηα δίθαηε δίθε.  

 

Γηα παξάδεηγκα, κε αλαθνξά ζηνπο Ώζηπλνκηθνχο Φαθέινπο – 

Οεθκήξηα 301 – 304, νη νπνίνη θαηαηέζεθαλ ρσξίο λα δνζνχλ 

πξνεγνπκέλσο ζηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο – πεξηείραλ, θαηά ηελ 

εηζήγεζε ησλ ζπλεγφξσλ - ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχζαλ λα είλαη γλσζηά 

ζηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ αληεμέηαζε καξηχξσλ 

θαηεγνξίαο πνπ πξνεγήζεθε ηεο θαηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ ηεθκεξίσλ, λα 
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απνζηεξήζεθαλ ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ζέζεσλ θαη εθδνρψλ ζηνπο 

κάξηπξεο απηνχο, ζρεηηδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία.  

 

Αηαθσλνχκε.  

 

Σο πξψηε θαη γεληθφηεξε παξαηήξεζε, ζεκεηψλνπκε φηη ε 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ηεξψληαο πηζηψο ηελ ππνρξέσζε γηα απνθάιπςε φινπ 

ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη ζρεηηθνχ καξηπξηθνχ πιηθνχ θαη κε ππφςε θαηά ηα 

θαηλφκελα, ηεο θνηλνδηθαητθήο αξρήο ηεο αλνηρηήο δίθεο (open justice), 

εθνδίαζε εγθαίξσο φινπο ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο κε ην καξηπξηθφ πιηθφ 

πνπ είρε ππνρξέσζε λα ηνπο απνθαιχςεη θαη παξνπζηάζεη.  

 

Ονχην ην έπξαμε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαηαρψξεζεο ηεο παξνχζαο 

ππφζεζεο (αιιά θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ 400/10), πιεξνθνξψληαο έηζη 

ηνπο θαηεγνξνχκελνπο επαξθψο θαη πεξηεθηηθψο γηα ην ζχλνιν ηεο 

καξηπξίαο πνπ θαηείραλ νη αλαθξηηηθέο αξρέο.  

 

Ξίγνπξα, ζε απηά πνπ έπξεπε λα δνζνχλ, δελ αλακελφηαλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη Ώζηπλνκηθνί Φάθεινη – Οεθκήξηα 301 – 304, νη 

νπνίνη απνηεινχζαλ (θαη απνηεινχλ), εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο Ώζηπλνκίαο 

πξνο δηθή ηεο ρξήζε, αλεμαξηήησο αλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθεί 

εκπεξηερνκέλσλ, δφζεθε ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, κε ηε κηα ή ηελ άιιε 

κνξθή, πξνο ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο.  

 

πσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα, αλ θάπνηνη απφ ηνπο δηθεγφξνπο 

ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ εληφπηδαλ αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο εξσηήζεσλ ή 

εθδνρψλ ζε κάξηπξεο πνπ είραλ ήδε δψζεη καξηπξία ζηε δίθε, ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ αίηεκα γηα επαλάθιεζε καξηχξσλ, αθξηβψο, κε 

ηε ζπδεηνχκελε ζηφρεπζε.  

 

Αελ ην έπξαμαλ.  
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Λπσζδήπνηε, νη αλαθξηηέο ηεο ππφζεζεο θαη ηδηαίηεξα νη Θσκάο 

Βπζπκίνπ (Θ.Ζ.87) θαη Μαληειήο Ενξδάλνπο (Θ.Ζ.84), αληεμεηάζηεθαλ θαη 

έδσζαλ εμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο επί φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο 

ηέζεθαλ.  

 

Αελ έρνπκε εληνπίζεη νηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνχζε δπλεηηθψο λα 

ζεσξεζεί σο επεξεαζηηθφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, πνιχ δε 

πεξηζζφηεξν εθείλνπ γηα δίθαηε δίθε.  

 

Λη ρεηξηζκνί ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

ππήξμαλ – ζε φια ηα επίπεδα – άςνγνη.   

 

 Ώπνξξίπηνπκε ηελ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο.  

 

Λη ζπλήγνξνη πξφηεηλαλ επίζεο φηη ππήξμε ζε ηέηνην βαζκφ δπζκελήο 

δεκνζηφηεηα ελαληίνλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ πξηλ θαη θαηά ηελ αθξφαζε 

πνπ επεξέαζε ηε δπλαηφηεηα ηνπο γηα εμεχξεζε θαη θιήζε καξηχξσλ, κε 

θπζηθφ ζπλεπαθφινπζν ηνλ επεξεαζκφ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα 

νξζή θαη δίθαηε πξνεηνηκαζία ηεο ππεξάζπηζεο ηνπο, αιιά θαη επξχηεξα, 

ηνπ δηθαηψκαηνο γηα δίθαηε δίθε.  

 

Αε ζπκθσλνχκε.  

 

Ον θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν απνθαζίδεηαη ην θαηά πφζν ε δίθε είλαη 

ή φρη αλεπεξέαζηε, είλαη αληηθεηκεληθφ. Ον Αηθαζηήξην εμεηάδεη θαηά πφζν 

ην θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε δεκνζηφηεηα ήηαλ ηφζν δπζκελέο 

ψζηε, αληηθεηκεληθψο ηδσκέλν, λα νδεγεί ζε αλακνλή θαηαδίθεο σο ηεο 

κφλεο δπλαηήο απφθαζεο (βι. Λλνπθξίνπ λ Αεκνθξαηίαο (2007) 2 ΏΏΑ 

505, 511–512).  
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Ήηαλ πεξηεθηηθφ θαη απνιχησο ελαξγέο ην ζθεπηηθφ ζηελ Ώζηπλνκία λ 

Φάληε θαη Άιισλ (1994) 2 ΏΏΑ 160, 166, ελ ζρέζεη κε ην ζπδεηνχκελν. Ον 

παξαθξάδνπκε, ιέγνληαο φηη ε εηζήγεζε πσο απαζρφιεζε ησλ ΘΘΒ κε 

νπνηαδήπνηε ππφζεζε ελδερνκέλσο λα θαηαρσξηζζεί ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

ελψπηνλ Αηθαζηεξίνπ, δπλαηφλ λα θαηαξγήζεη ηε δίθε, δελ έρεη έξεηζκα ζην 

αηνκηθφ δηθαίσκα πνπ δηαζθαιίδεη ην Άξζξν 30.2 ηνπ Ξπληάγκαηνο.  

 

Πηνζέηεζε ηέηνηαο άπνςεο θαη πξνζέγγηζεο, θαηαιχεη θαη‟ νπζίαλ ηε 

δηθαζηηθή ιεηηνπξγία ή ην ιηγφηεξν, ηελ θαζηζηά αηειέζθνξε. Ώπνιήγεη ζε 

άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πνιίηε γηα δίθαηε δίθε δηφηη ηνχην ζα ζήκαηλε 

πσο ην ίδην ην Αηθαζηήξην δέρεηαη λα θαηαξγεζεί ε λφκηκε δίθε, κε ηελ 

θξίζε ηεο ππφζεζεο λα κεηαηίζεηαη ζηα ΘΘΒ θαη ζην νχησ θαινχκελν – θαη 

ελ πνιινίο παξεξκελεπκέλν, πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ηνπ ιανχ – θαη δελ ην 

πξνζδηνξίδνπκε ηνχην κε κεησηηθή δηάζεζε.  

 

Οα ΘΘΒ αζρνινχληαη κε ην δηθφ ηνπο δηεηζδπηηθφ ηξφπν θαη ζηε 

ρξνληθή έθηαζε πνπ θξίλνπλ φηη ρξεηάδεηαη, κε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

ελέρνπλ θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ.  

 

Ονχην έγηλε θαη εδψ.  

 

Ήηαλ θάηη ην αλακελφκελν θαη αζθαιψο, απαξαίηεην γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία φπσο ε ρψξα καο, 

έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ επαθή κε ηηο ζθιεξέο 

πξαγκαηηθφηεηεο ηεο δσήο.  

 

Θα ήηαλ φκσο αηφπεκα λα δερφκαζηαλ, ρσξίο πνιιά, φηη νη 

Ζαηεγνξνχκελνη ή ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, ζα κπνξνχζαλ λα εηζεγεζνχλ 

εδψ θαηάξγεζε ηεο δίθεο επεηδή αζρνιήζεθαλ κε ηε δνινθνλία ηα ΘΘΒ.  

 

Γηα λα γίλεη ηνχην ρξεηάδνληαη πνιιά άιια.  
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Θφλν θαη κφλν επεηδή δεκνζηεχζεθε ην πιήξεο θείκελν ηεο γξαπηήο 

νκνινγίαο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηελ Βθεκεξίδα Μνιίηεο, 

ζηηο 6.2.10, σο ην Οεθκήξην 221 ή επεηδή έγηλαλ θαη πνιιέο άιιεο 

αλαθνξέο ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο ππφζεζεο, αθφκε θαη ζρεηηθψο 

επηβαξπληηθέο γηα θάπνηνπο απφ ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο, ζε εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν, δελ ζεκαίλεη ρσξίο άιιν φηη απηφ 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη επεξέαζε ην δηθαίσκα ηνπο γηα δίθαηε δίθε, είηε 

ππφ ην πξίζκα ηεο αδπλακίαο εληνπηζκνχ καξηχξσλ, είηε απφ απφςεσο 

επεξεαζκνχ ηνπ Αηθαζηεξίνπ – ζηελ απνπζία ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο 

καξηπξίαο. 

 

Αελ είλαη απηή ε δηθαητθή ζηφρεπζε. 

 

Οα πξάγκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν βάζνο θαη πξνζεγγίδνληαη κε 

εμαηξεηηθή πξνζνρή απφ ηα Αηθαζηήξηα. 

  

Ζαλέλαο κάξηπο δελ εμεηάζηεθε ή αληεμεηάζηεθε απφ ηνπο 

δηθεγφξνπο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ – ηνπιάρηζην νπζησδψο – πεξί ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ησλ φπνησλ επηδξάζεσλ ηεο ζηνπο ίδηνπο ή 

ζε ηξίηνπο.  

 

Λχηε θαη παξνπζηάζηεθε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαηξέςεη ην 

πθηζηάκελν καρεηφ ηεθκήξην, φηη ζηελ Ζχπξν νη δηθαζηέο απνθαζίδνπλ ηηο 

ελψπηνλ ηνπο ππνζέζεηο ρσξίο θαζφινπ λα επεξεάδνληαη απφ ηα 

δεκνζηεχκαηα ησλ ΘΘΒ, εθηφο θαη αλ απνδεηρζεί ην αληίζεην κε θαηάιιειε 

θαη απνδεθηή καξηπξία, φπσο πνιχ ζνθά εμέθξαζε ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην 

ζηε ΙηθνιαΎδεο λ Ώζηπλνκίαο (2003) 2 ΏΏΑ 271, 293. 

 

Δ εηζήγεζε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ παξέκεηλε παληειψο αηεθκεξίσηε.  

 



 

305 

Ώπνξξίπηεηαη.  

 

Ξπλαθήο κε ην δήηεκα ηεο δίθαηεο δίθεο ήηαλ θαη ε ζέζε ηεο 

Ππεξάζπηζεο φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ (ηδίσο ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 1–3, πνπ θξαηνχληαη ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, πνπ θξαηείηαη θαηφπηλ εγθξηζέληνο 

αηηήκαηνο ηνπ, ζηα Ζξαηεηήξηα Ηαθαηάκεηαο), επεξέαζε ηε δπλαηφηεηα 

ηνπο λα πξνπαξαζθεπάζνπλ θαηαιιήισο ηελ Ππεξάζπηζε ηνπο θαη λα 

έρνπλ επαξθή πξφζβαζε ζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο.  

 

Λη ηνπνζεηήζεηο ησλ δηθεγφξσλ παξέκεηλαλ θελέο πξαγκαηηθνχ 

ππνβάζξνπ θαη ηνχην, ζηε βάζε ηεο αμηφπηζηεο καξηπξίαο πνπ παξνπζίαζε 

ε ίδηα ε Ππεξάζπηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, δηα ηνπ 

Ώλδξέα Έιιελα (Θ.Π.15), ν νπνίνο αλαραίηηζε θάζε ππφλνηα παξαβίαζεο 

ζπλαθψλ δηθαησκάησλ.  

 

Λη Ζαηεγνξνχκελνη είραλ επαξθέζηαηε πξφζβαζε ζηνπο δηθεγφξνπο 

ηνπο, φπσο θαη ρξφλν θαη θαηάιιειεο δηεπθνιχλζεηο, γηα λα εηνηκάζνπλ 

ηελ ππεξάζπηζε ηνπο.  

 

Ζάπνηνη ηζρπξηζκνί ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, πεξί δήζελ αδπλακίαο 

ηνπ λα εληνπίζεη έγγξαθα θαη ζεκεηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θσηίζνπλ 

ηελ ππφζεζε θαη λα εληζρχζνπλ ηηο εθδνρέο ηνπ, απνδείρηεθαλ επθαηξηαθνί 

θαη πξνζρεδηαζκέλνη. Αηφηη, αξθεηέο θνξέο είλαη πνπ αλαθέξζεθε ζε 

έγγξαθα θαη καξηπξία πνπ εληνπίζηεθε πξνο φθεινο ηνπ θαηά ηελ ππνδηθία 

ηνπ, ελψ πνηέ δελ αλέθεξε ζε νπνηνλδήπνηε – θαη ηδίσο θαηά ηηο αλαθξίζεηο 

– γηα ηελ χπαξμε πιηθνχ πνπ ρξεηαδφηαλ γηα πξνεηνηκαζία ηεο Ππεξάζπηζεο 

ηνπ, κε ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο λα ηνπ αξλνχληαη δπλαηφηεηα άκεζεο ή 

έκκεζεο πξφζβαζεο πξνο εμαζθάιηζε ηνπ.  

 

Δ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο απνξξίπηεηαη.   
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Βπίζεο, ζηα πεξί δίθαηεο δίθεο – αλεμαξηήησο ηειηθήο εηπκεγνξίαο -  

ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα εληαρζεί  θαη ην αίηεκα ηνπ θ. ΐξαρίκε (ν 

νπνίνο απφ θάπνην πνιχ πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο ππφζεζεο, 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κε λνκηθή αξσγή), φπσο ηνπ 

θαηαβιεζνχλ απφ ηε Αεκνθξαηία «… έμνδα ή ρξεώζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ 4νπ θαηεγνξνύκελνπ …», σο ην Οεθκήξην 905. 

 

Μνιιά απφ ηα έμνδα θαη ρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ππφ 

αλαθνξά ηεθκήξην, αθνξνχλ ζε θεξφκελνπο πξαγκαηνγλψκνλεο κάξηπξεο.  

 

Ώπφ ηα ππφινηπα – ηα νπνία ελ πάζε πεξηπηψζεη, φπσο θαη εθείλα 

πεξί ησλ ππνηηζέκελσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, ζηεξνχληαη αμηφπηζηεο 

καξηπξίαο – μερσξίδνπκε ηελ απαίηεζε γηα πιεξσκή πνζνχ €300, πξνο ηε 

Ξνχιια Θενδψξνπ (Θ.Π.61) («10. Ρεκηθόο Ξνύια Θενδώξνπ €300,00 

(νθείιεηαη)»). 

 

Αηαθξίλνπκε ηελ απαίηεζε, δηφηη καο μέληζε.  

 

Θαο παξαμέλεςε δηφηη ε κάξηπο θαηά ηελ αληεμέηαζε ηεο απφ ηελ θ. 

Ζιεφπα, αλέθεξε φηη ζα ρξέσλε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα ηε 

δεηγκαηνιεςία, κε πνζφ €30 θαη φρη €300.   

 

Δ κάξηπο, δελ έθαλε θακηά επηπξφζζεηε αλαθνξά ζε άιιε ρξέσζε. 

 

Μαξαζέηνπκε ηελ πεξηθνπή απφ ηα πξαθηηθά: 
 

         «E.  Ξε απηή ηελ πεξίπησζε πόζα ήηαλ ε ρξέσζε ζαο.  

A. Ώθόκε δε ρξέσζα.  

E. Μόζα ζα ρξεώζεηε;  

A. Γηα ηελ δεηγκαηνιεςία;  

E. Οδηαί γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο.   

A. 30 επξώ.»  

 

Δ εξψηεζε ηεο θ. Ζιεφπα, ήηαλ ζαθέζηαηε ζην φηη θαινχζε ηελ 
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κάξηπξα λα ηνπνζεηεζεί γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4 (E. Οδηαί γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ζηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο) (ε 

ππνγξάκκηζε είλαη δηθή καο). 

 

Ώπφ απφςεσο λνκνινγίαο, ηίπνηε απφ φζα κπνξεί θάπνηνο λα 

αληιήζεη, πξσηίζησο απφ ην ζθεπηηθφ ηεο Λινκέιεηαο ηνπ Ώλσηάηνπ 

Αηθαζηεξίνπ ζηελ Kouppis v The Republic (1977) 2 CLR 361, 448-450,  θαη 

δεπηεξεπφλησο, απφ ηε Γππηηήο λ Ώζηπλνκίαο (2003) 2 ΏΏΑ 220, 234 -

236, δε ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ην αίηεκα, γηα ιφγνπο πνπ ζαθψο 

εμεγνχληαη εθεί θαη αθνξνχλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε λνκηκνπνηεηηθνχ 

ππνβάζξνπ γηα θάηη ηέηνην. 

 

Ον ίδην θαη απφ απφςεσο λνκνζεζίαο, αθνχ νπδέλ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

Μεξί Ινκηθήο Ώξσγήο Ιόκν 165(Ε)/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, πνπ λα 

δίλεη εξείζκαηα ζην αίηεκα ή λα δηαθνξνπνηεί ην ζθεπηηθφ ησλ δχν 

πξναλαθεξζεηζψλ απνθάζεσλ ηεο Λινκέιεηαο ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ.   

 

Λχηε θαη νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Μεξί Μνηληθήο Αηθνλνκίαο 

Ιόκνπ, Ζεθ. 155, ζα κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ απνδεθηή δηθαηνινγία γηα 

έγθξηζε ησλ πνζψλ, αθνχ ηνχηα δελ αθνξνχλ ζε έμνδα πνπ πξνέθπςαλ 

ζηα πιαίζηα θιήζεο καξηχξσλ απφ ηελ Ππεξάζπηζε νη νπνίνη δεζκεχηεθαλ 

κε πξνζσπηθή ππνρξέσζε λα δψζνπλ καξηπξία γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4.  

 

 Δ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο απνξξίπηεηαη. 

 

 ια ηνχηα απαληνχλ αζθαιψο απνξξηπηηθά θαη ζην ζχλνιν ησλ 

εηζεγήζεσλ ησλ δηθεγφξσλ Ππεξάζπηζεο πεξί θαηάρξεζεο ηεο δηθαζηηθήο 

θαη αλαθξηηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο δίθαηεο 

δίθεο θαη άιισλ παξάιιεισλ πηπρψλ, φπσο ηηο αλέπηπμε ζηηο αγνξεχζεηο 

ηνπο θαη έηπραλ θξίζεο καο. 
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Λη εηζεγήζεηο ηεο Ππεξάζπηζεο απνξξίπηνληαη.  

 

Έλα άιιν επηρείξεκα πνπ πξνσζήζεθε απφ ηελ Ππεξάζπηζε, αθνξά 

ζην φηη ην θαηεγνξεηήξην ζηελ παξνχζα ππφζεζε ζα έπξεπε λα είρε 

θαηαρσξηζζεί απφ ηνλ Ώζηπλνκηθφ Αηεπζπληή Ηεπθσζίαο θαη φρη απφ ηνλ 

Γεληθφ Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο θαη κάιηζηα κε ππνγξαθή απφ ηελ 

Ώλψηεξε Αηθεγφξν ηεο Αεκνθξαηίαο, Έιελα Ζιεφπα, εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ 

Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο.  

 

ια απηά, καο ιέρζεθε, παξαβηάδνπλ ηα άξζξα 107 θαη 108 ηνπ Μεξί 

Μνηληθήο Αηθνλνκίαο Ιόκνπ, Ζεθ.155.  

 

Αε ζπκθσλνχκε.  

 

Σο πξψηε αληίδξαζε, εθείλν πνπ ζεκεηψλεη θαλείο είλαη ε απνπζία 

νπνηαζδήπνηε έλζηαζεο ζην θαηεγνξεηήξην, εγθαίξσο, απφ ηνπο 

δηθεγφξνπο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ.  

 

Δ παξάιεηςε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θαηάδεημεο 

επεξεαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ ή ηέηνηαο 

πηζαλφηεηαο, απνγπκλψλεη ηελ εηζήγεζε απφ νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ 

πξαγκαηηθφ έξεηζκα.  

 

Ξηεξείηαη φκσο θαη λνκηθήο ζεκειίσζεο.  

 

Ζακηά δηάηαμε ή λνκνζεηηθή πξφλνηα δελ απαγνξεχεη ζηνλ Γεληθφ 

Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο λα θαηαρσξίδεη θαηεγνξεηήξηα ελψπηνλ ηνπ 

Βπαξρηαθνχ Αηθαζηεξίνπ.  

 

Ώληηζέησο, ν Γεληθφο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο αληιεί απφ ηηο 

εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην Άξζξν 113 ηνπ Ξπληάγκαηνο, 
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λνκηκνπνηνχκελνο λα αζθεί νπνηαδήπνηε πνηληθή δίσμε ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ζηε Αεκνθξαηία.  

 

Οίπνηε δελ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα σο εθ ηεο ππνγξαθήο 

ησλ θαηεγνξεηεξίσλ απφ ηελ ίδηα Ώλψηεξε Αηθεγφξν ηεο Αεκνθξαηίαο.  

 

Ον Άξζξν 108 ηνπ Μεξί Μνηληθήο Αηθνλνκίαο Ιόκνπ, Ζεθ. 155, 

Ζεθ.155, δελ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηνπ Γεληθνχ Βηζαγγειέα ηεο 

Αεκνθξαηίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ εμνπζηψλ ηνπ.  

 

Ον ελ ιφγσ άξζξν δίλεη απιψο επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο ζην Γεληθφ 

Βηζαγγειέα ηεο Αεκνθξαηίαο λα πξνζάπηεη επηπιένλ θαηεγνξίεο ή λα 

αληηθαζηζηά πθηζηάκελεο.  

 

Βπνκέλσο, ε ζέζε ρξήδεη απφξξηςεο.  

 

Μξνβιήζεθε επίζεο εηζήγεζε φηη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή πεξηέιαβε 

ζηηο ιεπηνκέξεηεο αδηθήκαηνο ηεο θαηεγνξίαο 1 (ζπλσκνζία γηα θφλν), 

εκεξνκελία αζχκβαηε κε ηε καξηπξία πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο.  

 

Ώπηφ δελ επζηαζεί.  

 

Δ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ζαθψο θαη είρε ππφςε φηη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηε γξαπηή ηνπ νκνινγία αλέθεξε φηη ε 

ζπλσκνζία έιαβε ρψξαλ ηνλ Αεθέκβξην 2009, κε ηελ εκεξνκελία 

25.12.09, λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θαηεγνξεηήξην παζηθαλψο σο 

θαηαιεθηηθφ νξφζεκν – φπσο ην ραξαθηήξηζε ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή ζηελ 

αγφξεπζε ηεο – αθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

δέρζεθε ηε βνκβηζηηθή επίζεζε, κε εκπιεθφκελν ην Γηψξγν Γαβξάλησλα 

(Θ.Ζ.25).  
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Λχηε απηή ε ζέζε κπνξεί λα πεηχρεη ινηπφλ.  

 

Άιιε εηζήγεζε αθνξά ζην φηη ην θαηεγνξεηήξην πάζρεη απφ 

ειαηησκαηηθφηεηα ιφγσ αζάθεηαο θαη πνιιαπιφηεηαο αθνχ, φπσο 

δηαηππψλεηαη ε θαηεγνξία 1, παξαιείπεη λα δηεπθξηλίζεη ηε δηελέξγεηα δχν 

ζπλαληήζεσλ, κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ζπλσκνηψλ ηελ θάζε θνξά – κε 

παξνχζα θαηά ηε δεχηεξε ζπλάληεζε ζην Οακαζηάλα, ηελ Ζαηεγνξνχκελε 

3, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

2, φπνπ παξεπξέζεθαλ ν ηειεπηαίνο, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, πιελ ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3.  

 

Αηαθσλνχκε θαη εδψ.  

 

Ον θαηά πφζν έλα θαηεγνξεηήξην είλαη ειαηησκαηηθφ, απνηειεί 

δήηεκα πνπ δελ ζπλαξηάηαη κφλν κε ηα εμσηεξηθά ηνπ γλσξίζκαηα αιιά θαη 

κε ην πψο ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή αληηθξίδεη ηηο θαηεγνξίεο, έρνληαο σο 

θξηηήξην ην δηαζέζηκν απνδεηθηηθφ πιηθφ ή ηε καξηπξία πνπ παξνπζηάδεηαη 

θαηά ηελ εμέιημε ηεο δίθεο.  

 

Λη δχν ζπλαληήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξαλ, αθνξνχζαλ νπζηαζηηθψο ζε 

κηα εληαία ζπλαιιαγή θαη ζπλάληεζε, κε ηε δηαθνξά φηη ε δεχηεξε, έγηλε 

κεηά απφ κεζνιάβεζε κεξηθψλ ιεπηψλ θαη αιιαγήο ρψξνπ, φπσο 

πεξηγξάςακε.  

 

Δ ζπλσκνζία, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη (θαη εδψ κε βάζε ην 

θαηεγνξεηήξην, είρε ήδε ζπληειεζηεί ζπκθψλσο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο 

θαηεγνξίαο 1, κεηαμχ εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο αθνξά), εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη κέρξη ζπκπιήξσζεο, εγθαηάιεηςεο ή ηεξκαηηζκνχ δηα άιιεο 

ζεηηθήο πξάμεο (Gour, The Penal Law of India, 11ε έθδ, Ονκ 2, 2004, ζει 

1105).  
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Δ εηδνπνηφο δηαθνξά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πξνζζήθε 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηα ηεο ζπλσκνζίαο, ζηνπο ρξφλνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία 2. 

 

Βπνκέλσο – αλ θαη κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη ην ζθεπηηθφ ηνπ 

δηθνλνκηθνχ ρεηξηζκνχ, κπνξεί θαη λα ζεσξήζεη φηη, απζηεξψο, ε εκπινθή 

(ή αλάκεημε) ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζηε ζπλσκνζία ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ζηα πιαίζηα κηαο εληαίαο θαηεγνξίαο (ηεο θαηεγνξίαο 1), κε ηηο 

θαηάιιειεο αλαπξνζαξκνγέο σο πξνο ην ρξφλν.  

 

Ώπηφ φκσο δελ αθπξψλεη ή θαηαηάζζεη σο αλαγθαζηηθψο απαξάδεθηε 

ηελ επηινγή ηεο Ζαηεγνξνχζαο Ώξρήο.  

 

Ον θαηεγνξεηήξην ινηπφλ δελ πάζρεη ιφγσ απηψλ πνπ ππέδεημαλ νη 

δηθεγφξνη. 

 

Βλ πάζε πεξηπηψζεη, πνηέ νη Ζαηεγνξνχκελνη, φπσο ππνδείμακε ήδε, 

δελ έθεξαλ έλζηαζε ζε νπνηαδήπνηε πηπρή πνπ αθνξνχζε ζην 

θαηεγνξεηήξην ή αληεμέηαζαλ ζρεηηθψο νπνηνλδήπνηε κάξηπξα 

θαηεγνξίαο.  

 

Ονπλαληίνλ ζπλαίλεζαλ ζηε δηαηχπσζε θαη πεξηερφκελν ηνπ θαη 

απεκπφιεζαλ νπνηνλδήπνηε δηθαίσκα έλζηαζεο ζρεηηθά κε απηφ, κε φια ηα 

ζπλεπφκελα (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Ρακάιε λ Ώζηπλνκηθνύ Αηεπζπληή 

Ώκκνρώζηνπ (2010) 2 ΏΏΑ 329, 342). 

 

Δ εηζήγεζε ηεο Ππεξάζπηζεο απνξξίπηεηαη.  

 

Έγηλε επίζεο αξθεηφο ιφγνο απφ ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο γηα ηε 

κε παξνπζίαζε, απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ θαη άιισλ νπζησδψλ καξηχξσλ 
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θαηεγνξίαο, φπσο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηεο Νέαο 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), κε απνηέιεζκα, φπσο είπαλ, λα έρεη παξαβηαζηεί ην 

δηθαίσκα ησλ πειαηψλ ηνπο γηα δίθαηε δίθε.  

 

Αε ζα επαλαιάβνπκε ηηο ηνπνζεηήζεηο καο ζε ζρέζε κε ηα 

εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα απνδνρήο ηέηνηαο καξηπξίαο, ηηο νπνίεο εθθξάζακε 

ζηηο ζρεηηθέο επί ηνχησλ ελδηάκεζεο καο απνθάζεηο.  

 

Βθείλν πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη ην δήηεκα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δεδνκέλσλ θαίλεηαη λα αλαδείρζεθε ζε θξίζηκν, κεηά ην αίηεκα γηα 

εμαίξεζε δχν εθ ησλ ηξηψλ κειψλ ηνπ Ζαθνπξγηνδηθείνπ – πεξί ηνπ νπνίνπ 

αζθαιψο θαη δε ζα επαλέιζνπκε - επεηδή δψζακε απαληήζεηο ζηηο ζρεηηθέο 

ελδηάκεζεο καο απνθάζεηο.  

 

Ώπφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα, ην δήηεκα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δεδνκέλσλ απέθηεζε, επθαηξηαθψο θαη θαηά πεξίζηαζε θαζψο θξίλνπκε κε 

ζεβαζκφ, χςηζηε ζεκαζία γηα ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο.  

 

Μαξά ηαχηα, θαηά ηελ αληεμέηαζε ησλ θπξηνηέξσλ καξηχξσλ 

θαηεγνξίαο, φπσο ησλ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), Γηψξγνπ 

Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25) θαη Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37), αιιά αθφκε θαη ηεο 

Γηψηαο Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ην δήηεκα δελ πξνσζήζεθε κε νπνηαδήπνηε 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε ζηφρεπζε, θάηη πνπ ινγηθψο θαη θαηά λνκηθή ηάμε, 

ζα αλακελφηαλ, κηα πνπ ηα ηειεπηθνηλσληαθά δεδνκέλα ζα πξέπεη, 

ππνζέηνπκε, λα απαζρνινχζαλ εληφλσο ηνπο ζπλεγφξνπο Ππεξάζπηζεο θαη 

λα απνηεινχζαλ αληεμεηαζηηθή ηνπο αηρκή έηζη θαη αιιηψο απφ ηελ αξρή 

ηεο δίθεο. Εδηαίηεξα αλ ζπκεζνχκε φηη θάπνηνη εθ ησλ ζπλεγφξσλ δήισλαλ 

δεηθηηθά θαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε, φηη ην πεξηερφκελν ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ εμφρσο αζσσηηθφ γηα θάπνηνπο 

ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ.   
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Ώπηφ δελ έγηλε.  

 

Ξε θάπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 3.10.12, 

εθδψζακε ελδηάκεζε απφθαζε κε ηελ νπνία δηαθνξνπνηεζήθακε απφ ην 

ζθεπηηθφ ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ ζηε Αεκνθξαηία λ Ώεξνπόξνπ θαη 

Άιινπ (1998) 2 ΏΏΑ 87, δηαρσξίδνληαο ηα γεγνλφηα ηεο απφ απηά ζηελ 

παξνχζα θαη επηηξέπνληαο θαηάζεζε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, σο ν αλαιπηηθφο ηειεθσληθφο 

ινγαξηαζκφο εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ – Οεθκήξην 618, κεηά πνπ άηνκα κε ηα 

νπνία θεξφκελα είρε ζπλνκηιήζεη κέζσ ηειεθψλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζπλαίλεζαλ ζην λα απνθαιπθζνχλ ηα δηθά ηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθά δεδνκέλα ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο δίθεο εληφο 

δίθεο πνπ έιαβε ρψξαλ γηα απηφ ην ζθνπφ.  

 

Ον πεξηερφκελν ηνπ ηειεθσληθνχ ινγαξηαζκνχ – Οεθκήξην 618, δελ 

εληζρχεη απαξεγθιίησο ηελ εθδνρή πεξί θαληαζηηθνχ ηεο ζπλάληεζεο ζηελ 

νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, φπσο ηζρπξίζηεθε ε Ππεξάζπηζε, κήηε θαη ζα 

κπνξνχζε πνηέ λα νδεγήζεη επιφγσο ζε ζπκπέξαζκα φηη, θαηά ηηο 

εκεξνκελίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηεθκήξην απηφ, ηε ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζρεηηθφ 

ηειεθσληθφ αξηζκφ, ηελ έθαλε ν Ζαηεγνξνχκελνο 2 θαη φρη άιιν πξφζσπν 

ή φηη απηέο ήζαλ θαη νη κνλαδηθέο ηνπ ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο, κηα θαη 

γλσξίδνπκε – θάηη πνπ παξέκεηλε αλαληίιεθην – ήηαλ θάηνρνο ηνπιάρηζηνλ 

δχν θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα ην έλα απφ απηά γηα λα 

ηειεθσλήζεη, φπσο καο είπε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, θαηά ηε ζπλσκνηηθή ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ψζηε λα ζπλελλνεζεί καδί ηεο πεξί ηεο επηθείκελεο 

ζπλάληεζεο ζην Οακαζηάλα, πνπ ζα αθνινπζνχζε ιίγν αξγφηεξα, αιιά θαη 

γηα λα παξαγγείιεη ηα ζνπβιάθηα ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – ηα 

νπνία ηειηθψο δελ έθαγε. 
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Θε απηά – θαη είρακε ηελ επθαηξία λα ην επηζεκάλνπκε μαλά ζηα 

πιαίζηα αλάιπζεο άιισλ ζέζεσλ πνπ πξνψζεζε ε Ππεξάζπηζε – κε θαλέλα 

ηξφπν δελ ππνλννχκε φηη, νπνηνζδήπνηε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ ήηαλ 

επσκηζκέλνο κε ην βάξνο απφδεημεο ηεο αζσφηεηαο ηνπ, ηδηαίηεξα δε φηαλ 

πξνβνιή ηνπνζεηήζεσλ φκσο ε ζπδεηνχκελε, αθνξά (ζηελ πξαγκαηηθή 

δηάζηαζε ηνπ πξάγκαηνο) θαη ηελ πξνβνιή θάπνηνπ είδνπο άιινζη απφ 

κέξνπο ησλ επεξεαδφκελσλ Ζαηεγνξνπκέλσλ. Δ νπζία απηψλ πνπ ιέκε 

είλαη φηη, φπσο ηέζεθε ην δήηεκα απφ ηελ Ππεξάζπηζε, ηνχηε απέηπρε λα 

δψζεη πεηζηηθέο εμεγήζεηο σο πξνο ηε ζεκειίσζε ησλ πξνβαιιφκελσλ 

ηζρπξηζκψλ, θάηη ην παληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ επηβαιιφκελε 

δηθαζηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηνπ άιινζη, κε ην νπνίν θαηαπηαζηήθακε 

πξνεγνπκέλσο κε αλαθνξά ζηηο Ρ‘ Αεκεηξίνπ v Αεκνθξαηίαο (1998) 2 ΏΏΑ 

104, 121 θαη Ξακπή v Αεκνθξαηίαο, Μνηλ. Βθ. 124/10, εκ 22.2.12. 

 

Ξπλεπψο, ε χπαξμε ηνπ ππφ αλαθνξά δεχηεξνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη ηελ αηηία (θαηά 

ζπδήηεζε), ηνπ φηη γηα ηηο 14.12.09, δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη 

νπνηαδήπνηε θιήζε πξνο νπνηνλδήπνηε, ζην ινγαξηαζκφ – Οεθκήξην 618.  

 

Ζαλέλα απφ ηα ηειεθσλήκαηα πεξί ησλ νπνίσλ δφζεθε καξηπξία 

ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ – Οεθκήξην 618, δε ζα κπνξνχζε λα 

απνθιείζεη ηελ εθδνρή ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πεξί ηεο 

ζπλάληεζεο ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, εθφζνλ βεβαίσο ηνχηε 

έγηλε – θαη ην μαλαιέκε – κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ ζηηο νπνίεο αθνξά ην 

ελ ιφγσ έγγξαθν.   

 

Βπαλεξρφκαζηε ζην δήηεκα ηεο ελδηάκεζεο απφθαζεο πνπ εθδψζακε 

ζηηο 3.10.12, ζε ζρέζε κε ηα ηειεπηθνηλσληαθά δεδνκέλα ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, γηα λα ππνγξακκίζνπκε φηη έθηνηε, νη δηθεγφξνη 

Ππεξάζπηζεο δελ επαλήιζαλ κε παξφκνηα αηηήκαηα είηε ζε ζρέζε κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, είηε κε ηνπο ππφινηπνπο Ζαηεγνξνχκελνπο, δεηψληαο, 
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ιφγνπ ράξηλ, επαλάθιεζε νπνηνπδήπνηε κάξηπξα πνπ ζεσξνχζαλ 

ζεκαληηθφ απφ απηήο ηεο απφςεσο, έηζη ψζηε λα πξνσζήζνπλ αλάινγεο 

εθδνρέο.  

 

Μξνζζέηνπκε, πσο νχηε θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο ελδηάκεζεο 

απφθαζεο καο κε εκεξνκελία 25.10.12, φηαλ έδηλε καξηπξία ν Γηάλλεο 

Μαπατσάλλνπ (Θ.Π.17), ε Ππεξάζπηζε πξνψζεζε νπνηνδήπνηε δηάβεκα 

βαζηδφκελε επί ησλ λνκνζεζηψλ πνπ αλαθέξακε εθεί σο ζεκαληηθψλ γηα ην  

ζέκα πνπ ζπδεηνχζακε.    

 

Αηεπθξηλίδνπκε. 

 

πσο είρακε ηελ επθαηξία λα ππνδείμνπκε, κε θάζε ηαπεηλφηεηα, 

ζηελ ελ ιφγσ ελδηάκεζε απφθαζε καο (εκεξνκελίαο 25.10.12), νη ζρεηηθέο 

λνκνζεζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ην ζέκα, είλαη ν Μεξί Νπζκίζεσο Διεθηξνληθώλ 

Βπηθνηλσληώλ θαη Οαρπδξνκηθώλ Ππεξεζηώλ Ιόκν 112(Ε)/04, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, πνπ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ηνλ Μεξί 

Βπεμεξγαζίαο Αεδνκέλσλ Μξνζσπηθνύ Ραξαθηήξα (Μξνζηαζία ηνπ Ώηόκνπ) 

Ιόκν 138(Ε)/01, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη ν Μεξί Αηαηήξεζεο 

Οειεπηθνηλσληαθώλ Αεδνκέλσλ κε Ξθνπό ηε Αηεξεύλεζε Ξνβαξώλ 

Μνηληθώλ Ώδηθεκάησλ Ιόκνο 183(Ε)/07, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. πσο 

επηζεκάλακε, αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο δελ είλαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, λννχκελα απηνηειψο, αιιά ηα πξφζσπα θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δ ζπλαίλεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη αλαγθαία, πξνηνχ απηά 

απνθαιπθζνχλ θαη ηνχην ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε ξεηή θαη εηδηθή 

βνχιεζε. Ππάξρεη απηνλφεηε δηαθνξά κεηαμχ ζπλδξνκεηή θαη ηειηθνχ 

ρξήζηε ελφο αξηζκνχ ηειεθψλνπ θαη ηεο ζπζθεπήο ζην νπνίν απηφ θάζε 

θνξά αληαπνθξίλεηαη. Δ εηδηθή ζπλαίλεζε, αθξηβψο ζε απηφ είλαη πνπ 

απνζθνπεί θαη ηνχην γηαηί κπνξεί κελ ν ζπλδξνκεηήο ελφο αξηζκνχ 

ηειεθψλνπ λα είλαη έλαο, αιιά ν αξρηθφο ή θαη ηειηθφο ρξήζηεο λα είλαη 
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άιινο. Ζαηά ζπλέπεηα, ην λα ζπλαηλέζεη ν πξψηνο ζηε γεληθή απνθάιπςε 

ησλ ηειεθσλεκάησλ ηεο ζπζθεπήο ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπ νπνίνπ 

ηειηθφο ρξήζηεο είλαη ν δεχηεξνο, απνηειεί έκκεζε παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, 

φπσο θαη ε παξνπζίαζε καξηπξίαο γηα ηειεθσληθά δεδνκέλα - αθφκα θαη 

δεδνκέλα θίλεζεο - αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπ νπνίνπ παξακέλεη άγλσζηνο 

ηφζν ν ζπλδξνκεηήο φζν θαη θπξίσο, ν ηειηθφο ρξήζηεο. Γηα λα κπνξνχζε 

λα γίλεη απνδεθηή ηέηνηα καξηπξία ζα έπξεπε λα ηεζεί ην ππφβαζξν ζε 

φινπο εθείλνπο ηνπο κάξηπξεο - είηε θαηεγνξίαο είηε ππεξάζπηζεο - γηα 

ηνπο νπνίνπο ε Ππεξάζπηζε είρε εηδηθφ ζέκα ή ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ λα 

πξνσζήζεη. Ξε θαλέλα κάξηπξα, φπσο είδακε, δελ ηέζεθε ζρεηηθή εξψηεζε 

ή ππφβαζξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νχηε έζησ - θαη ην έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη θαη απηφ - δεηήζεθε ε επαλάθιεζε ηνπ γηα ηνλ εηδηθφ απηφ 

ζθνπφ, πνπ ινγηθψο επηδίσθε ε Ππεξάζπηζε. Ώθφκα, ε γεληθφηεηα θαη 

ανξηζηία κε ηελ νπνία απιψο εγεηξφηαλ ην ζέκα, ρσξίο νπζηαζηηθά λα 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη θαη πξνσζείηαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ καξηχξσλ, δελ 

νδεγεί ζε θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα ή έζησ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε, γηαηί θαη αλ αθφκε κε θάπνην ηξφπν ε Ππεξάζπηζε πξνσζνχζε 

ηα ζέκαηα απηά, ε γεληθή απνθάιπςε ηειεθσλεκάησλ, φπσο ηνπιάρηζην 

εηίζεην, ζα εκπεξηείρε ζθνπέινπο ηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα ππεξβεί. 

Ώπνηειεί ζεκειηαθφ αμίσκα φηη ε ζρεηηθφηεηα ηεο καξηπξίαο ζπληζηά 

θπξίαξρν θαη πξσηαξρηθφ δήηεκα ζε θάζε δίθε. Θε άιια ιφγηα, 

ηειεθσλήκαηα εληειψο πξνζσπηθά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη άζρεηα κε ηα 

επίδηθα ζέκαηα, αλεμαξηήησο ζπγθαηάζεζεο ηνπ, δε ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθαιπθζνχλ θαη ζα απνθιείνληαλ σο εθπίπηνληα ησλ επίδηθσλ ζεκάησλ. 

Οα εξσηήκαηα απηά νπδέπνηε ηέζεθαλ ή θαη δηαζαθελίζηεθαλ κέζσ ησλ 

καξηχξσλ. Δ παξνχζα ελαζρφιεζε καο κε ην ζέκα απηφ, παξά ηηο 

ελδηάκεζεο καο απνθάζεηο, γίλεηαη γηαηί αλακέλακε απφ ηελ Ππεξάζπηζε, 

κε θάπνην ηξφπν, εάλ φλησο επηζπκνχζε λα πξνσζήζεη δεηήκαηα απηήο ηεο 

θχζεο, λα ην έπξαηηε κε θαηάιιεια κέηξα θαη δηθνλνκηθά δηαβήκαηα, πνπ 

δελ ήηαλ ζεκηηφ γηα εκάο λα εηζεγεζνχκε κηα θαη, φπσο ζεκεηψζεθε απφ ην 

Ώλψηαην Αηθαζηήξην, δηα ηνπ Γαβξηειίδε, Α., ζηελ Ρ‘ Αεκεηξίνπ λ 
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Αεκνθξαηίαο (1998) 2 ΏΏΑ 104, 114, κε αλαιφγσο πξνζαξκνζκέλε 

ζρεηηθφηεηα κε απηά πνπ καο ελδηαθέξνπλ εδψ, φηη «… ε ππνρξέσζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ λα εμαζθαιίζεη δίθαηε, ή, άιισο, ρξεζηή δίθε (fair trial), ζηνλ 

θαηεγνξνύκελν … δελ εμηθλείηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ηνπ ππνδεηθλύεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν λα ρεηξηζηεί ηελ ππεξάζπηζε ηνπ [αθνύ] κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα καηαίσλε 

νξηζηηθά ηελ απνζηνιή ηνπ δηθαζηεξίνπ σο ηνπ ακεξόιεπηνπ θξηηή κεηαμύ ηεο 

θαηεγνξνύζεο αξρήο θαη ηεο ππεξάζπηζεο», γηα λα κελ αλαθεξζνχκε ζηελ 

ππεξξεαιηζηηθή δηάζηαζε ηνπ πξάγκαηνο, φπσο ηε ραξαθηήξηζε ν Ιηθήηαο, 

Α., ζηελ Ζιεόπα λ Ώλησλίνπ (2002) 1(Ώ) ΏΏΑ 58, 63 (ηελ νπνία, θαη πάιη 

παξαζέηνπκε σο θαη΄ αλαινγίαλ ζρεηηθή κε ηα ζπδεηνχκελα ζην πιαίζην 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο), φηη θακηά δηθνλνκηθή αξρή ή άιιε αξρή δηθαίνπ, 

ηδηαίηεξα ζην ζχζηεκα ηεο αληηδηθίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Ζχπξν, δε 

δεκηνπξγεί ηέηνηα ππνρξέσζε πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ φπνησλ 

ρεηξηζκψλ ή παξαιείςεσλ ησλ δηαδίθσλ. Οα ηειεπηθνηλσληαθά δεδνκέλα, 

ζε φιεο ηνπο ηηο εθθάλζεηο, δελ πξνζθέξνληαη γηα «ςάξεκα» καξηπξίαο. 

Οίζεληαη κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη γηα εηδηθφ ζθνπφ. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα παξαπέκςεη θαλείο ζηελ απφθαζε ηεο Βιιεληθήο 

Ώξρήο Μξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Μξνζσπηθνχ Ραξαθηήξα («ΏΜΑΜΡ»), κε 

αξηζκφ 8/03, εκεξνκελίαο 28.3.03, αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκφ 

θαηεγνξνχκελνπ φηη ν ζπγθαηεγνξνχκελνο ηνπ δήισζε ςεπδψο ελαληίνλ 

ηνπ, φηη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, βξηζθφηαλ ζε 

πεξηνρή απφ φπνπ ν ζπγθαηεγνξνχκελνο ηνλ θάιεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

θηλεηφ ηειέθσλν θαη κίιεζε καδί ηνπ. Λ θαηεγνξνχκελνο ήζειε λα 

απνδείμεη ην ςεπδέο ηνπ ηζρπξηζκνχ θαη απεπζχλζεθε πξνο ηελ ζηελ 

ΏΜΑΜΡ, δεηψληαο λα δψζεη νδεγίεο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηεο 

ηειεθσληθήο εηαηξείαο λα παξαδψζεη ηα δεδνκέλα θίλεζεο, ψζηε λα 

εληνπηζηεί ε αθξηβήο γεσγξαθηθή ζέζε απφ ηελ νπνία έιαβε ρψξαλ ην θαη΄ 

ηζρπξηζκφλ ηειεθψλεκα. Δ πξνζθπγή ηνπ έγηλε απνδεθηή. Μαξνκνίσο, ε 

ΏΜΑΜΡ ζηελ απφθαζε κε αξηζκφ 33/04, εκεξνκελίαο 28.5.04, απνδέρηεθε 

αίηεκα ηνπ ίδηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηελ απνθάιπςε απφ ηελ ηειεθσληθή 

εηαηξεία ηεο αθξηβνχο γεσγξαθηθήο ζέζεο απφ ηελ νπνία έγηλαλ 

ηειεθσλήκαηα απφ ηνλ ζπγθαηεγνξνχκελν ζε ηξίηα πξφζσπα ζε 



 

318 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ώπφ ηηο ππνζέζεηο απηέο εθείλν πνπ 

αλαδεηθλχεηαη, ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα, είλαη φηη, φπσο θαη πάιη είρακε 

ηελ επθαηξία λα ππνδείμνπκε κε ζεβαζκφ ζηελ ελδηάκεζε απφθαζε καο κε 

εκεξνκελία 20.11.09 θαη ζε αλαθνξά ζηελ ππφζεζε Ξηάκηζηεο λ 

Ώζηπλνκίαο, Μνηλ. Έθ. 135/08, εκ. 21.7.11, ηα ηειεπηθνηλσληαθά 

δεδνκέλα πνπ εμαζθάιηζε ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή θαη παξέδσζε ζηελ 

Ππεξάζπηζε, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε σο εμαζθαιηζζέληα 

θαηά παξάβαζε ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηξίησλ. 

Ώπηφ, αθνξνχζε ζηελ εμαζθαιηζζείζα απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή 

καξηπξία θαη φρη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ είρε θαη λνκίκσο 

δηαηεξνχζε, ε φπνηα ηειεθσληθή εηαηξεία απφ ηελ νπνία ηα εμαζθάιηζε ε 

Ζαηεγνξνχζα Ώξρή. Οα δεδνκέλα φκσο απηά ήζαλ εμαξρήο ζηελ θαηνρή 

ηεο Ππεξάζπηζεο θαη ήηαλ δηθφ ηεο θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε, αθνχ 

παληνηνηξφπσο ηα επηθαιείην, λα απνηεηλφηαλ ζηνλ δεκφζην εθείλν 

παξνρέα πνπ παξείρε ηελ ππεξεζία θαη ηα δηαηεξνχζε θαη λα επηδηψμεη λα 

ηα θαηαζέζεη. Αελ ην έπξαμε θαη αξθέζηεθε ζε θαηά πεξίπησζηλ 

γεληθφινγεο ηνπνζεηήζεηο θαη δειψζεηο ησλ δηθεγφξσλ. Αελ ζα 

επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν.  

 

Ζάηη ηειεπηαίν επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ξσζηά ππέδεημε ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, φηη θάπνηνη απφ ηνπο 

δηθεγφξνπο, ζην ζηάδην ησλ αγνξεχζεσλ, πξνέβεζαλ ζε αλαθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ πνπ δελ έγηλαλ 

απνδεθηέο σο καξηπξία.  

 

Ονχην δελ ήηαλ πξέπνλ.  

 

Λη αγνξεχζεηο δελ απνηεινχλ κέζν ακθηζβήηεζεο γεγνλφησλ (βι. 

θαη΄ αλαινγίαλ, Γαραξία λ Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο (2011) 3(Ώ) ΏΏΑ 293, 

300), νχηε θαη αζθαιψο φρεκα παξνπζίαζεο καξηπξίαο απφ ηνπο 
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δηθεγφξνπο ησλ κεξψλ ή απφδεημεο εθδνρψλ θαη επηρεηξεκάησλ ζηελ 

απνπζία απνδεθηήο θαηά ην δηθνλνκηθφ θαη νπζηαζηηθφ δίθαην καξηπξηθήο 

ζεκειίσζεο (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Yugos Finance BV θαη Άιισλ v Halebay 

Holdings Limited, ΜΒ 180/09, εκ. 8.3.13).  

 

 Οίπνηε απφ φζα αθνχζακε απφ ηνπο δηθεγφξνπο Ππεξάζπηζεο, δελ 

πξνζθέξεη ζηεξίγκαηα γηα νηηδήπνηε πεξηζζφηεξν πέξαλ απφ ηελ απφξξηςε 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο θαη επί ηεο ελφηεηαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δεδνκέλσλ θαη φισλ ησλ ππνηηζέκελσλ παξεπνκέλσλ ηνπο.  

 

 Ώπνξξίπηνπκε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Ππεξάζπηζεο.  

 

Μξνρσξνχκε ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ επίδηθσλ αδηθεκάησλ.  

 

Ζαηά ην άξζξν 217 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, φπνηνο 

ζπλσκνηεί κε άιιν λα θνλεχζεη άιιν πξφζσπν, είλαη έλνρνο 

θαθνπξγήκαηνο.  

 

πσο εμήγεζε ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην ζηε Ηαδάξνπ θαη Άιινπ λ 

Αεκνθξαηίαο (2010) 2 ΏΏΑ 633, 670-671, δηα ηνπ Μαζραιίδε, Α.:  

  

«Ον αδίθεκα ηεο ζπλσκνζίαο ζπληειείηαη από ηε ζηηγκή πνπ δύν ή πεξηζζόηεξα 

πξόζσπα ζπκθσλνύλ λα δηαπξάμνπλ αδίθεκα ή λα επηηύρνπλ λόκηκν ζθνπό κε 

παξάλνκα κέζα. Αελ είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αδηθήκαηνο λα έρεη 

ηειεζηεί νηηδήπνηε πέξαλ από ηε ζπκθσλία. Ον θαηά πόζν νη ζπλσκόηεο 

κεηάλησζαλ, ζηακάηεζαλ, παξεκπνδίζηεθαλ, απέηπραλ ή δελ είραλ ηελ επθαηξία 

λα πξνσζήζνπλ ην ζθνπό ηεο ζπλσκνζίαο, είλαη αδηάθνξν. Ώλ έλαο 

θαηεγνξνύκελνο αζσσζεί ζηελ θαηεγνξία γηα ηε δηάπξαμε ελόο αδηθήκαηνο, δελ 

έπεηαη όηη ζα πξέπεη λα απαιιαγεί θαη ζηελ θαηεγνξία κε ηελ νπνία θαηεγνξείηαη 

γηα ζπλσκνζία δηάπξαμεο εθείλνπ ηνπ αδηθήκαηνο (Gani v. Αεκνθξαηίαο (1991) 2 

ΏΏΑ 134). 

 

Δ ζπλσκνζία, εθηόο ηεο ύπαξμεο ζπκθσλίαο, πεξηιακβάλεη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

πξόζεζεο (mens rea) θαη γηα ηνύην, ε Ζαηεγνξνύζα Ώξρή ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλύεη όρη κόλν ηε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ θαη‘ ηζρπξηζκό ζπλσκνηώλ λα 

εθηειέζνπλ έλα παξάλνκν ζθνπό (απνδεηθλπόκελεο είηε κε ιόγηα είηε άιιν ηξόπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο), αιιά επηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεη ηελ 

πξόζεζε ζηε ζθέςε θαζελόο θαη‘ ηζρπξηζκό ζπλσκόηε λα εθηειέζεη ηνλ 

παξάλνκν ζθνπό (R. v. Thompson, 50 Cr. App. R. 1).» 
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Δ αμηνινγηθή απηή πξνζέγγηζε έρεη ηε δηθή ηεο ινγηθή, δεδνκέλεο θαη 

ηεο ζεκειηψδνπο δηαπίζησζεο φηη ηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ζπλσκνζία, ζρεδφλ πάληνηε (θαη ε παξνχζα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κηα 

απφ ηηο εμαηξέζεηο αθνχ θαηαζέηεη έλαο απφ ηνπο ζπλαπηνπξγνχο), 

εθθνιάπηνληαη ππφ κεγάιε κπζηηθφηεηα θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

παξνπζηαζηεί πξνο απφδεημε ηνπο άκεζε καξηπξία, κε απνηέιεζκα, ε 

ζηνηρεηνζέηεζε λα επηηπγράλεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηε βάζε 

ζπκπεξαζκάησλ (ησλ κφλσλ ινγηθψλ), πνπ εμάγνληαη απφ πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο ησλ ζπλσκνηψλ θαηά ηελ επηδίσμε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ.  

 

Δ πξνκειέηε, απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ θαθνπξγήκαηνο ηνπ 

θφλνπ εθ πξνκειέηεο, θαζψο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 203 ηνπ Μνηληθνχ 

Ζψδηθα, Ζεθ.154.  

 

Μξφθεηηαη γηα έλλνηα πιήξσο απνζαθεληζκέλε, ε νπνία νξίζηεθε 

απζεληηθψο ζηελ Ζχπξν, ζηελ ππφζεζε R v Shaban (1908) 8 CLR 82, 84, 

κε επαθφινπζε εθαξκνγή ζε πνιιέο άιιεο ππνζέζεηο, κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ 

Άξζξνπ 7 ηνπ Ξπληάγκαηνο ηεο Ζππξηαθήο Αεκνθξαηίαο (κηα θαη εθδφζεθε, 

ελψ αθφκα βξηζθφηαλ ζε ηζρχ ν Λζσκαληθφο Μνηληθφο Ζψδηθαο), φπσο θεξ‟ 

εηπείλ, ζηελ Aristidou v The Republic (1967) 2 CLR 43, 74–78. 

 

Ώξθεί γηα ηνπο ζθνπνχο καο λα παξαζέζνπκε ηελ πεξηεθηηθή αλάιπζε 

επί ηνπ ζέκαηνο πνπ έγηλε απφ ηελ Λινκέιεηα ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ, 

δηα ηνπ ΗνΎδνπ, Μ., ζηε Γηνπξνύθθεο v Αεκνθξαηίαο (1990) 2 ΏΏΑ, 402, 

448–49, απφ ηελ νπνία αληιήζακε θαζνδήγεζε: 

 

«Οα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ύπαξμε πξνκειέηεο κπνξεί λα εμαρζνύλ από ηα 

γεγνλόηα πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ηε δνινθνλία ηνπ ζύκαηνο …Ον θξηηήξην σο πξνο 

ηελ ύπαξμε ή κε πξνκειέηεο είλαη αλ θάησ από ην θσο όισλ ησλ πεξηζηάζεσλ 

ηεο ππνζέζεσο ν δξάζηεο είρε αξθεηή επρέξεηα κεηά πνπ ζρεκάηηζε ηελ πξόζεζε 

λα ζθνηώζεη, λα μαλαζθεθηεί κε ζθνπό λα απνθαζίζεη αλ ζα ζθνηώζεη ή όρη, θαη 

όηη απνθάζηζε λα ζθνηώζεη ζαλ απνηέιεζκα απηήο ηεο ζθέςεο. Θε άιια ιόγηα ε 

δνινθνλία πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα απηνύ ηνπ αλαινγηζκνύ θαη όρη θάηη ην 
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μαθληθό. ΐέβαηα πνιιά εμαξηώληαη από ηε ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

δξάζηε ηελ ώξα εθείλε, ηελ εξεκία ηνπ πλεύκαηόο ηνπ ή ην αληίζεην. Ππάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο πνπ έρεη έλαο δξάζηεο αξθεηό ρξόλν κεηαμύ ηεο απόθαζεο λα 

ζθνηώζεη θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο πξόζεζήο ηνπ αιιά ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη ηέηνηα 

πνπ λα κε κπνξεί λα αλαινγηζζεί ηηο ζπλέπεηεο θαη απνζηεί από ηελ εθηέιεζε ηεο 

απόθαζεο. Ξε άιιεο πεξηπηώζεηο ε ςπρξαηκία θαη ε πεξίζθεςε ηνπ δξάζηε κπνξεί 

λα είλαη ηέηνηα πνπ θαη έλα αζήκαλην δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο 

πξόζεζεο θαη ηεο εθηέιεζήο ηεο λα ήηαλ αξθεηό γηα ηελ πξνκειέηε. Οα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ε επηκνλή ηνπ δξάζηε ζην λα επηθέξεη ην ζάλαην είλαη 

ζηνηρεία απνθαιππηηθά ησλ πξνζέζεώλ ηνπ πνπ κπνξεί λα ζπλεθηηκεζνύλ γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε πξνκειέηεο.»  

 

 Ξε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο απηνπξγίαο θαη ην άξζξν 20 ηνπ Μνηληθνύ 

Ζώδηθα, Ζεθ. 154, πνπ απνηειεί, καδί κε ηα άξζξα 203 θαη 204 ηνπ 

Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, ηε λνκηθή βάζε ηεο θαηεγνξίαο 3, πνπ αθνξά 

ζην αδίθεκα ηνπ θφλνπ εθ πξνκειέηεο, ζεσξνχκε αλαγθαίν λα 

παξαζέζνπκε, ζε απηφ ην ζηάδην, απηνχζην ην πεξηερφκελν ηνπ:  

 
«20. ηαλ δηαπξάηηεηαη πνηληθό αδίθεκα, θαζέλαο από ηνπο αθόινπζνπο 

ζεσξείηαη όηη ζπκκεηέζρε ζηε δηάπξαμε θαη ζεσξείηαη όηη είλαη έλνρνο γηα απηό θαη 

δύλαηαη λα δησρηεί σο απηνπξγόο ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα: 

(α) εθείλνο πνπ δηελεξγεί πξάγκαηη ηελ πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία ζπληζηά ζην 

πνηληθό αδίθεκα· 

(β) εθείλνο πνπ δηαπξάηηεη ή παξαιείπεη λα δηαπξάμεη θάηη κε ζθνπό λα 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηε δηάπξαμε πνηληθνύ αδηθήκαηνο από άιιν ή λα παξέρεη 

βνήζεηα γηα ηε δηάπξαμε ηέηνηνπ αδηθήκαηνο από άιινλ· 

(γ) εθείλνο πνπ παξέρεη βνήζεηα ζε άιινλ ή πνπ παξαθηλεί απηόλ θαηά ηε 

δηάπξαμε πνηληθνύ αδηθήκαηνο· 

(δ) εθείλνο πνπ ζπκβνπιεύεη ή πνπ πξνάγεη άιινλ γηα δηάπξαμε πνηληθνύ 

αδηθήκαηνο. 

Ξηελ ηέηαξηε πεξίπησζε ν ππαίηηνο δύλαηαη λα δησρηεί είηε σο απηνπξγόο ηνπ 

πνηληθνύ αδηθήκαηνο είηε ζε πνηληθό αδίθεκα ηεο παξνρήο ζπκβνπιήο ή ηεο 

πξναγσγήο γηα δηάπξαμε ηέηνηνπ αδηθήκαηνο. 

Ζαηαδίθε γηα ην αδίθεκα ηεο παξνρήο ζπκβνπιήο ή ηεο πξναγσγήο γηα δηάπξαμε 

πνηληθνύ αδηθήκαηνο, ζπλεπάγεη ίδηεο ζπλέπεηεο από θάζε άπνςε, θαζώο θαη 

θαηαδίθε γηα δηάπξαμε ηέηνηνπ αδηθήκαηνο. 

Βθείλνο πνπ πξνάγεη άιιν ζηε δηελέξγεηα πξάμεο ή παξάιεηςεο ηέηνηαο θύζεο 

ώζηε, αλ γηλόηαλ από ηνλ ίδην ζα δηελεξγείην από απηό θάπνην πνηληθό αδίθεκα, 

είλαη έλνρνο πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη ππόθεηηαη ζηελ ίδηα πνηλή, 

όπσο αλ είρε δηελεξγήζεη ν ίδηνο ηέηνηα πξάμε ή παξάιεηςε. Αύλαηαη λα δησρηεί 

δε όπσο αλ είρε δηελεξγήζεη ν ίδηνο ηέηνηα πξάμε ή παξάιεηςε.» 
 

Ον άξζξν 20 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, κνινλφηη ελ πνιινίο 

ζαθέο θαη απηνλφεην σο πξνο ηε ζηφρεπζε ηνπ, έηπρε εξκελείαο θαη 

αλάιπζεο  ζε αξθεηέο απνθάζεηο ηνπ Ώλσηάηνπ Αηθαζηεξίνπ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ, ε Μνπηδηνπξήο θαη Άιινο λ Αεκνθξαηίαο (1990) 2 ΏΏΑ 309, 358-

369 (ζηελ νπνία ην Ώλψηαην Αηθαζηήξην, δηα ηνπ Μνγηαηδή, Α., πξνέβε ζε 
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εηο βάζνο αλάιπζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ζε ζπζρεηηζκφ θαη 

κε ηηο ηζηνξηθέο δηθαητθέο ηνπ θαηαβνιέο) θαη Γεληθόο Βηζαγγειέαο ηεο 

Αεκνθξαηίαο λ Binnington θαη Άιινπ (2008) 2 ΏΏΑ 108, 121-123 θαη 

Iacovou and Others v The Republic (1976) 2 CLR 114, 125. Ον άξζξν 20 

ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, δε δεκηνπξγεί αθ΄ εαπηνχ αδίθεκα, παξά 

απιψο θαζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο πξαγκάησζεο ηνπ (βι. Γεληθόο Βηζαγγειέαο 

ηεο Αεκνθξαηίαο λ Θενδώξνπ (2002) 2 ΏΏΑ 9, 16) θαη θαζηζηά πνηληθψο 

ππεχζπλνπο γηα δηαπξαρζέλ αδίθεκα, εθηφο απφ ηνπο θπζηθνχο 

απηνπξγνχο (πνπ εδψ είλαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4) θαη θάζε έλα ζπλεξγφ ν 

νπνίνο ζπλδξάκεη ή ελζαξξχλεη ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή  

ζπκβνπιεχεη θαη παξνηξχλεη άιιν λα ην δηαπξάμεη (βι. Διία λ Ξπκβνπιίνπ 

ΐειηηώζεσο Κπινθάγνπ (1994) 2 ΏΏΑ 137, 143), φπσο εδψ, νη ππφινηπνη 

Ζαηεγνξνχκελνη.     

 

Θε απηά, ηα νπνία είρακε ζπλερψο ππφςε, δηαηππψλνπκε ηα ηειηθά 

καο επξήκαηα, πέξαλ αζθαιψο εθείλσλ πνπ έρνπκε ήδε παξαζέζεη.   

 

Βχξεκα καο απνηεινχλ θαη φια φζα αλαθέξζεθαλ σο ζχλνςε θαη 

αλάιπζε ηεο καξηπξίαο ησλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο θαη 

ππεξάζπηζεο, κε απηνλφεην ην φηη δερφκαζηε ηε καξηπξία ηνπο (φπσο θαη 

ησλ άιισλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ), ζην ζχλνιν ηεο, κε ηνπο φπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη επηθπιάμεηο επηζεκαίλνληαη ζηελ απφθαζε.  

 

Θέξνο ησλ επξεκάησλ καο είλαη θαη ηα παξαδεθηά γεγνλφηα πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην Αηθαζηήξην. 

 

Ξε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ πνπ 

αθνινπζνχλ, ζα ππάξμνπλ κηθξνεπαλαιήςεηο θαη αιιειεπηθαιχςεηο κε 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ηχρεη αλάιπζεο ππφ άιιν πξίζκα, θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο.  
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Ονχην είλαη αλαπφθεπθην, δνζκέλεο ηεο θχζεο ησλ επίδηθσλ 

ζεκάησλ θαη ηνπ φγθνπ ηεο καξηπξίαο πνπ έρεη δνζεί, αιιά θαη ηεο 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο θαη ζαθνχο κνξθήο πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ ηα 

επξήκαηα. 

 

Οα παξαζέηνπκε.  

 

 Ον Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ, απνηειείην απφ κεηφρνπο νη 

νπνίνη θαηείραλ κεγάια παθέηα κεηνρψλ θαη απνιάκβαλαλ ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, ν νπνίνο, καδί κε ηνλ γηφ ηνπ, Άληε 

Ραηδεθσζηή, έραηξαλ ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ. Θε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αζθνχζαλ θαη νη δχν νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

ΑΕΏ θαη ηνπ ΞΕΓΘΏ, ηφζν ζε δεηήκαηα πνιηηηθήο φζν θαη θαζεκεξηλήο 

δηνίθεζεο. Λη πην πνιινί κέηνρνη ήζαλ ζεζκηθνί επελδπηέο, κε ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ, λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηνπ φηη νη κεηνρηθνί ηίηινη δελ ηχγραλαλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην Ρξεκαηηζηήξην Ώμηψλ Ζχπξνπ. Λ Ζψζηαο 

Ραηδεθσζηήο – πνπ γηφξηαζε ηα 71 ηνπ ρξφληα ιίγεο κέξεο πξηλ ηε κέξα 

ηεο ζπκθνξάο, έρνληαο γελλεζεί ζηηο 4.1.39 – θαη ν δηάδνρνο ηνπ Άληεο 

Ραηδεθσζηήο, απνηεινχζαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην δεζκείλ θαη ιχεηλ ηνπ 

ΞΕΓΘΏ θαη ηνπ ΑΕΏ. Βίλαη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

νηθνγελεηαθνχ ειέγρνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ – πνπ γλψξηδαλ νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 

3 – πνπ ελεξγνχζαλ, κε ζαθή επίγλσζε ησλ πξαγκαηηθνηήησλ. 

Ώλαηξέρνληαο θαλείο ζην ηζηνξηθφ ηεο εξγνδφηεζεο θαη ζρέζεσλ ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, κε ην ΞΕΓΘΏ, δηαπηζηψλεη πψο είλαη πνπ δηακνξθψζεθε 

ε απνθαζηζηηθφηεηα απηήο θαη ηνπ αδειθνχ ηεο, Ζαηεγνξνχκελνπ 2, λα 

εμαιείςνπλ απφ πξνζψπνπ γεο ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, 

εξγνδνηήζεθε ζην ΞΕΓΘΏ, ην 2005, αλαιακβάλνληαο θαζήθνληα ζην Οκήκα 

Βηδήζεσλ. Άξρηζε κε ην γεληθφ ξεπνξηάδ θαη ζηαδηαθψο κεηαπήδεζε ζην 

πνιηηηθφ ξεπνξηάδ. Μξηλ ηελ εξγνδφηεζε ηεο ζην ΞΕΓΘΏ, εξγνδνηείην ζηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ ΏΙΟΒΙΏ. Ονλ Θάην 2006, έλα πεξίπνπ ρξφλν κεηά ηελ 
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πξφζιεςε ηεο ζην ΞΕΓΘΏ, παξαηηήζεθε, ληψζνληαο φηη δελ είραλ 

αλαγλσξηζηεί ε αμία θαη ηθαλφηεηεο ηεο. Βίδακε πψο. Οα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ηε δηαθαηείραλ ήζαλ έληνλα. Οα πεξίγξαςε θαη ε ίδηα θαηά ηελ αληεμέηαζε 

απφ ηελ θ. Ζιεφπα, ιέγνληαο ζε ζρέζε κε ηε κέξα ηεο θπγήο ηεο ηα 

αθφινπζα: «Οδηαί έηζη έθπγα. Οδηαί ζπγθεθξηκέλα όηαλ ήκνπλ ζηα θώηα ηνπ Ζύθθνπ, 

όηαλ έπηαζα ην απηνθίλεην κνπ ηδηαί έθηαζα ζηα θώηα ηνπ Ζύθθνπ, πήξε κε ηειέθσλν ν 

θύξηνο Ζσζηήο Ραηδηεθσζηή ηδηαί ιέεη κνπ «κα πεξηκέλσ ζε, γηαηί ελ ήξηεο;» ιαιώ ηνπ 

«θύξηε Ραηδηεθσζηή, ιππνύκαη, έδσζα ην ιόγν κνπ ζηνλ ΏΙΟ1 ηδηαί ζα πάσ ζηνλ ΏΙΟ1. 

Βάλ κε ζέιεηε, θάπνηα ζηηγκή κπνξείηε λα κνπ θάκεηε μαλά πξόηαζε γηα λα επηζηξέςσ» 

ηδηαί απνραηξεηηζηήθακε». Θπνξεί επίζεο θάπνηνο λα δηεμέιζεη θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο επηζηνιήο – Οεθκήξην 429, πνπ ζπλέηαμε, κε 

πξνηηζέκελν παξαιήπηε ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, γηα λα ζπιιάβεη αθφκα 

πην έληνλα ην κέγεζνο ηεο απνγνήηεπζεο ηεο. Δ επηζηνιή θαηαζρέζεθε 

λνκίκσο κε βάζε ην έληαικα έξεπλαο – Οεθκήξην 193, έρνληαο εληνπηζηεί 

ηελ 21.1.10, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηεο ππνινγηζηή – Οεθκήξην 122. Έγξαςε 

ινηπφλ ζηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 429 (κε ηηο αλαθνξέο ζε Άληε, λα 

αλαθέξνληαη ζηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ζε Ιηίλν, ζηνλ Ιηίλν Θελειάνπ 

(Θ.Ζ.46)):  

 
«Μξαγκαηηθά ιππάκαη πνπ δελ θαηάθεξα λα ζαο δσ από θνληά όηαλ έθπγα από 

ην ζηαζκό. Ξαο πεξίκελα αιιά όηαλ πέξαζε ην κεζεκέξη, δηαηζζάλζεθα όηη 

θαιύηεξα λα κε ηα ιέγακε ηόηε, γηαηί ίζσο, λα κε επεξεάδαηε λα κείλσ θαη δελ 

ήκνπλ ζίγνπξε αλ έπξεπε. Βίκαη πιεγσκέλε κε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο πνπ 

αληηκεηώπηζα εθεί θαη όζν θη αλ πξνζπάζεζα δελ θαηάθεξα λα απνβάισ θάπνηα 

πξάγκαηα από ην κπαιό κνπ. Ον πξνζπάζεζα αιιά παξακέλνπλ ζην κπαιό κνπ 

αθόκε ηα ιόγηα ζαο, όηαλ κηα κέξα ζπλαληεζήθακε ζηελ είζνδν ηνπ ζηαζκνύ θαη 

θνηηάδαηε ηα ινπινύδηα ζαο. κνπ είπαηε: «Σκέθηομαι να ζε βάλω ανάμεζα 

ζηα λοςλούδια μος» θαη κάιηζηα παξαπνλεζήθαηε όηη δελ ηα θξνληίδνπλ θαη 

ήηαλ έηνηκα λα καξαζνύλ. Ιηώζσ όηη κε βάιαηε εληειώο ζηελ γσληά θαη 

καξάζεθα. Θέισ λα μέξεηε, όηη ζαο εθηηκώ απεξηόξηζηα. Αελ είκαη άλζξσπνο 

θόιαθαο. Ώπηό πνπ ιέγσ, είλαη απηό πνπ ληώζσ. Αελ θξαηώ θαθία ζε θαλέλα. 

Ώιιά ζέισ λα μέξεηε όηη εζείο κε ζέζαηε εθηόο Ξίγκα θαη ιππάκαη γηα ηνύην. 

Οώξα, κέζα από απηέο ηηο γξακκέο ζέισ αλ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε γηαηί έθπγα. 

Γήηεζα δνπιεηά ζην ζπγθξόηεκα ην 1994, θακία αληαπόθξηζε. Ξαο είδα ζην 

γξαθείν ζαο ην 2001 κε ηνπο Αηεπζπληέο ζαο, έκαζα αξγόηεξα όηη δελ 

επηζπκνύζαηε λα κε πξνζιάβεηε. Ον 2004 ην Αεθέκβξε ήκνπλ άλεξγε θαη ζαο 

παξαθάιεζα, ζηελ νπζία ηθέηεπζα λα κε πξνζιάβεηε. Βίρα κηα επηηπρία ηόηε πίζσ 

κνπ θαη δε κπνξνύζε λα ηελ ακθηζβεηήζεη θαλείο. Ον έιεγαλ νη αξηζκνί ηεο AGB 

αιιά θαη ν θόζκνο. Μέξαζα από παξνπζίαζε εηδήζεσλ, από ελεκεξσηηθή πξσηλή 

εθπνκπή 7–8 θαη ςπραγσγηθή 8–10. Βίρα ηελ εκπεηξία ηεο νξγάλσζεο 

παξαγσγήο, αιιά όια απηά δε ζηάζεθαλ ηθαλά λα ζαο πείζνπλ λα κε πξνζιάβεηε. 

Ζη εγώ έςαρλα δνπιεηά, γηαηί δε κπνξώ λα δήζσ ρσξίο λα εξγάδνκαη θαη λα 
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πξνζθέξσ. Λη αξρέο θαη ε θαζνδήγεζε ησλ γνληώλ κνπ δε κνπ ην επέηξεπαλ. 

Έηζη, δήηεζα από ηνλ θνηλό καο θίιν λα ζαο πείζεη λα κε πξνζιάβεηε. Μξάγκα, 

πνπ δελ ήζεια λα θάλσ, αιιά αλαγθάζηεθα λα δεηήζσ ηελ παξέκβαζε ηξίησλ. Ξε 

κηα πεξίνδν, κάιηζηα, πνπ θαη ν ζηαζκόο πνπ κε απέιπζε ήζειε λα κε πξνζιάβεη 

πίζσ. Ώιιά, εγώ ήζεια λα ήκνπλ ζην δηθό ζαο ζηαζκό. Ζαη ην πξνζπάζεζα ηόζν 

πνιύ, γηα λα γίλεη θαηνξζσηό κεηά από ηξεηο κήλεο πνπ ήκνπλ άλεξγε. Αςηό πος 

άκοςζα μεηά, είναι όηι πποζλάβαηε ένα «μπελά». Ώπηό κνπ είπαλ δηθνί ζαο 

άλζξσπνη Ον δηαζηαύξσζα όηη κε ζεσξνύζαηε έηζη θαη έλησζα πιεγσκέλε. 

Μξνζπαζνύζα κέζα από ηε δνπιεηά κνπ θαη ηελ πξνζπκία κνπ λα ζαο απνδείμσ 

όηη άμηδε ηνλ θόπν πνπ κε πξνζιάβαηε. Βιπίδσ λα ην θαηάθεξα. Ξηε ζπλέρεηα 

ήξζα ηα ιόγηα ηνπ θπξίνπ Άληε, πνπ δελ ηνλ αδηθώ θαζόινπ γηαηί ζηε ζέζε ηνπ 

ελδερόκελα λα έιεγα ηα ίδηα. Θνπ είπε όηη ζύκηδα Ώληέλλα, λ' αιιάμσ ζηπι, 

ρξώκα καιιηώλ θιπ. Οόηε αλαξσηηόκνπλ. Γηαηί κόλν ζηε πεξίπησζε κνπ λα 

ζπκβαίλεη απηό; Θήπσο, άιια άηνκα ηνπ Ώληέλλα πνπ εξγνδνηήζαηε δε ζύκηδαλ 

ηελ πξνεγνύκελε ηνπο δνπιεηά; Γηαηί κόλν εγώ; Λ θύξηνο Ιηίλνο κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηνλ θ. Ώληε, κε έβαιε ζηελ παξνπζίαζε εηδήζεσλ. Εζείρ με 

«ξηλώζαηε» ζε μια νύκηα. Αε κπνξνύζα λα θαηαιάβσ γηαηί θαη ην έςαμα 

αξθεηά θαη παξαθάιεζα ην Αηεπζπληή κνπ, λα κνπ πεη ηελ αιήζεηα όζν πηθξή θαη 

αλ ήηαλ. Έπξεπε λα γλσξίδσ, γηα λα κπνξώ λα πξνγξακκαηίζσ ηε δσή κνπ λα 

αληηιεθζώ πνηεο ήηαλ νη πξννπηηθέο κνπ ζην ζηαζκό. Ξηελ αξρή άθνπζα θάπνηεο 

θζελέο δηθαηνινγίεο. Ήμεξα, όηη δελ ήηαλ ε αιήζεηα γη 'απηό ην «παίδσ – μηπαίδσ» 

Η απάνηηζη πος πήπα απγόηεπα ήηαν όηι δε ζαρ απέζει η «θάηζα» μος. 

Μξαγκαηηθά ηέηνηεο θξάζεηο αθνύγνληαη πνιύ βαξηέο ζε κηα γπλαίθα. Μηζηέςηε κε. 

ζν, γηα ηελ εθπνκπή πνπ ππνηίζεηαη ζ' αλαιάκβαλα θαη κνπ ην αλαθνίλσζε ν 

ίδηνο ν θ. Άληεο θαλέλαο δε κε ελεκέξσζε όηη αθπξώζεθε, ελώ ζα άξρηδε ζηηο 2 

Ώπξηιίνπ. Βλεκεξώζεθα ηπραία από θνπβέληεο ηνπ δηαδξόκνπ. Έγηλαλ θαη 

δηάθνξα άιια κε ηε ζηήιε κνπ ζηελ εθεκεξίδα θαη ηα πεξηνδηθά. Ώπηά, όκσο δελ 

ηα ππνινγίδσ. Μηζηεύσ, όηη ηόζν ζην έλζεην ηεο εθεκεξίδαο όζν θαη ζηηο ζηήιεο 

κνπ ζηα πεξηνδηθά, δνύιεςα κε κεξάθη θαη επζύλε. Θέισ επίζεο λα ζαο πσ, όηη 

δελ ήηαλ ηόζν, ην λα θάλσ κηα εθπνκπή ή λα παξνπζηάδσ εηδήζεηο, ήηαλ ν ηξόπνο 

πνπ έγηλαλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ κε πιήγσζαλ. Αε κνπ δώζαηε ηελ επθαηξία λα 

ζαο απνδείμσ κε ηε δνπιεηά κνπ όηη κπνξείηε θαη αμίδεη λα επελδύζεηε θαη ζε 

κέλα. Θάιηζηα θάπνηνη ηνπ πεξηβάιινληνο ζαο κε έπεηζαλ όηη θάπνην άηνκν ηξίην, 

ζαο επεξέαζε θαζνξηζηηθά αξλεηηθά ζην ζέκα ην δηθό κνπ θαη κε μειώζαηε κέζα 

ζε κηα κέξα. Ώλ πξάγκαηη είλαη έηζη, ιππάκαη γηαηί είλαη θξίκα. Ώλ δε απνπζηάδαηε 

ηόζν θαηξό από ηελ Ζύπξν, ίζσο λα κπνξνύζαηε λ' αληηιεθζείηε θαιύηεξα ηηο 

ηθαλόηεηεο κνπ. Λ κόλνο πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο ηθαλόηεηεο κνπ ζην ρώξν 

εξγαζίαο είλαη ν θύξηνο Ιηίλνο θαη θάπνηνη ίζσο ζπλάδειθνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε 

ηε δνπιεηά κνπ ζην ηκήκα εηδήζεσλ. Ώλ ζπκάζηε κνπ είραηε πεη όηη ζα εηνηκάδαηε 

εθπνκπή γηα κέλα, όπσο, ην Prive, κε ηελ Έιελα Ζαηξίηζε. Θάιηζηα ζηελ αξρή 

πνπ ήξζα δείρλαηε ελζνπζηαζκέλνο καδί κνπ. Οη κεζνιάβεζε ζηελ πνξεία δε 

κπόξεζα πνηέ λα θαηαιάβσ; Θέισ λα μέξεηε όηη ζηόρνο κνπ είλαη λα είκαη 

δηαρξνληθή αλ ηα θαηαθέξσ ζην ρώξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Δ παξνπζίαζε δελ 

ήηαλ πνηέ απηόο ζθνπόο κνπ, θπξίσο νη πξσηλέο εθπνκπέο πνπ γηα κέλα 

απνηεινύλ παξειζόλ. Ώιιά εμήγεζα θαη ζηνλ θύξην Ιηίλν, όηη κε ην ηξόπν πνπ 

έθπγα από ην ζηαζκό πνπ εξγαδόκνπλ ήηαλ πιένλ εζηθήο δηθαίσζεο γηα κέλα λα 

επαλέιζσ ζηελ παξνπζίαζε έζησ θαη γηα ιίγν. Ζαη εζείο κπνξνύζαηε λα κνπ 

δίλαηε απηή ηελ επθαηξία. Βμήγεζα, κάιηζηα όηη δελ ήζεια λα θάλσ παξνπζίαζε 

γηα πνιύ θαηξό αιιά απιά γηα λα πάξσ απηή ηελ εζηθή δηθαίσζε. Ζαη ζίγνπξα ζα 

πξνζπαζνύζα γηα ην θαιύηεξν ηνπ ζηαζκνύ. Αελ πηζηεύσ, ν θύξηνο Ιηίλνο όηαλ 

απνθάζηζε λα κε βάιεη ζην δειηίν λα κελ ήηαλ ζίγνπξνο όηη έθαλε ην ζσζηό. 

Βίκαη ζίγνπξε όηη πάληα ιεηηνπξγεί γηα ην θαιό θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ζηαζκνύ. 

Ζαηάθεξε λα θέξεη θαη λα δηαηεξεί ην δειηίν ηνπ Ξίγκα ζηελ πξώηε ζέζε. 

Ζαηέθεξε λα ηζνξξνπεί ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπληαθηώλ ηνπ θαη θαηάθεξε λ' 

αλαδείμεη ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζην ηκήκα εηδήζεσλ. Βίλαη δίθαηνο θαη ζσζηόο. 

Άξα, ζεσξώ όηη ε απόθαζε ηνπ γηα κέλα ήηαλ ζσζηή. Ξπδεηώληαο ην ζέκα καδί 
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ηνπ θαηάιαβα όηη θακία πξννπηηθή δελ ππήξρε γηα κέλα πέξαλ ηνπ ξεπνξηάδ. 

Ραίξνκαη γηαηί θαη ν ίδηνο, κνπ ηα είπε σκά. Αελ ήζειε λα ηξέθσ ςεπδαηζζήζεηο 

γηα ην κέιινλ κνπ. κσο, εγώ δπζηπρώο αλαδεηνύζα ηελ εζηθή θαη 

επαγγεικαηηθή κνπ δηθαίσζε. Βιπίδσ λα ην θαηαιαβαίλεηε; Λη αλζξώπηλεο 

αδπλακίεο πνπ ιέκε. Θε ηα όζα ζπλέβεζαλ θαη κε ηελ ηδέα όηη θάπνηνο ή θάπνηνη 

επεξέαζαλ ηελ πνξεία κνπ εθεί, απνθάζηζα λα δώζσ παξαίηεζε. Ον λα 

επηζηξέθεηο εθεί πνπ ζε ζθόησζαλ θαη κε θάπνην ηξόπν θαηάθεξεο λ' αλαζηεζείο, 

ίζσο, λα είλαη κηα θάπνηα δηθαίσζε. Λ ρξόλνο ζα δείμεη. Ώπνρσξώληαο από ην 

Ξίγκα, είπα ζηνλ Αηεπζπληή Βηδήζεσλ θάπνηα πξάγκαηα έμσ από ηα δόληηα. 

Ώλαθνξηθά κε ην ρεηξηζκό ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οσλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ήζνο, αμηνπξέπεηα, ζπλέπεηα θαη αγάπε, ζε κηα 

επηρείξεζε θαη ραίξνληαη λα πεγαίλεη θαιά. Μαξαηεξεηήο πιένλ, δηαπηζηώλσ ηηο 

αιιαγέο. Ώηζζάλνκαη όηη εξγάζηεθα κε ήζνο θαη αμηνπξέπεηα θαη δελ έδσζα ην 

δηθαίσκα ζε θαλέλα λ' ακθηζβεηήζεη, νύηε ην ήζνο κνπ νύηε ηελ αμηνπξέπεηα κνπ. 

Θόλν εζείο κε ακθηζβεηήζαηε. Ζαη όηαλ κε ακθηζβεηεί ν εξγνδόηεο κνπ, ν 

άλζξσπνο πνπ κε πιεξώλεη, πνπ κνπ δίλεη ςσκί, ηόηε εγώ δελ κπνξώ λα 

εξγαζηώ κε όξεμε. Θέισ επίζεο λα γλσξίδεηε όηη δελ είδα πνηέ ην νηθνλνκηθό, αλ 

θαη ν άλζξσπνο αλαδεηά λ' ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζαη λα ζαο πσ θάηη πνπ ίζσο 

λα κελ γλσξίδεηε. Ξηα 23 κνπ ρξόληα δεκηνύξγεζα κε κόλν πεληαθόζηεο ιίξεο 

θεθάιαην ηε δηθή κνπ επηρείξεζε. Λ θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο κνπ, πνπ είρα 

δώζεη νιόθιεξν κνπ ηνλ εαπηό, ήηαλ πέξαλ ηνπ κηζνύ εθαηνκκπξίνπ ιηξώλ ην 

ρξόλν. Ζαη ππάξρνπλ απνδείμεηο γη' απηό. Θε θαιό management, αζρνινύκνπλ 

παξάιιεια θαη κε ηε ηειεόξαζε. Οελ παξέδσζα, όκσο ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηε 

ζπζίαζα θαηά θάπνην ηξόπν γηα λ' αζρνιεζώ απνθιεηζηηθά κε ηε ηειεόξαζε θαη ηε 

δεκνζηνγξαθία. Άξα ν ρώξνο ηεο ηειεόξαζεο επεξέαζε θαη επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηε δσή κνπ θαη δελ ληξέπνκαη λα ην πσ. Βίλαη ζπλεηδεηή ε επηινγή 

κνπ. Οώξα κπνξείηε λα θαηαιάβεηε γηαηί κε πηθξαίλεη, όηαλ ν εξγνδόηεο κνπ 

κπνξεί λα κνπ δώζεη επθαηξίεο θαη δε κνπ δίλεη θαη κε θάλεη λα ληώζσ όηη κε 

ακθηζβεηεί, γηαηί ίζσο επεξεάδεηε από θάπνηνπο ηξίηνπο. Μξνρσξώ, ληώζσ θαιά 

κε ηνλ εαπηό κνπ. Αελ έρσ βιάςεη θαλέλα. ηη έξζεη ζηελ πνξεία γηα κέλα είλαη 

εππξόζδεθην. Θε κνπ θξαηήζεηε θαθία πνπ έθπγα, ζαο παξαθαιώ. Θπνξεί λα 

είπαηε, ηελ πξνζιάβακε ζε κηα δύζθνιε ζηηγκή θαη έθπγε. Αελ είλαη έηζη ηα 

πξάγκαηα θαη έλησζα ηελ αλάγθε λα ζαο ην πσ. Ον ράξηζκα ηεο δηνξαηηθόηεηαο 

θαη ηεο επηκνλήο κνπ, είκαη ζίγνπξε όηη ηα δηαθξίλαηε, ζα κε νδεγήζνπλ εθεί πνπ 

κνπ αμίδεη. Ηππνύκαη, κόλν, πνπ εζείο δε κνπ δώζαηε θάπνηεο επθαηξίεο πνπ θη 

εγώ επηζπκνύζα. Λη ζηηγκέο πνπ έδεζα ζην Ξίγκα είλαη θαη ζα παξακείλνπλ 

πνιύηηκεο γηα κέλα. Έκαζα πνιιά. Έθαλα θαινύο θίινπο θαη μέξσ όηη θάπνηνη κε 

ζηήξημα πνιύ θαη ηνπο επραξηζηώ. Θέισ λα μέξεηε όηη ζαο αγαπώ θαη ζαο εθηηκώ 

απεξηόξηζηα. Βιπίδσ όηη θάπνηε ζα μαλαζπλαληεζνύλ νη δξόκνη καο. Γλσξίδσ όηη 

εθηηκάηε ηνπο εξγαηηθνύο αλζξώπνπο θαη εκέλα πνηέ δε κε θόβηζε ε εξγαζία, όζν 

δύζθνιε θαη αλ είλαη. Λ άλζξσπνο όηαλ θαηαθέξεη λα θιείζεη θάπνηνπο αλνηθηνύο 

ινγαξηαζκνύο, είλαη πιένλ πην ήζπρνο λα πξνρσξήζεη ηε δσή ηνπ θαη λα είλαη πην 

ζσζηόο κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ αμίδνπλ. Βίκαη ζίγνπξε όηη θαηαιαβαίλεηε ηη 

ελλνώ».  

 

 Δ ζεκαζία ηεο πην πάλσ επηζηνιήο, απνδίδεηαη ζην φηη, κπνξεί κελ λα 

επηθεληξψλεηαη πξσηίζησο ζηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, φκσο δελ αθήλεη ζην 

αππξφβιεην ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, ν νπνίνο, απφ φζα αμηφπηζηα αθνχζακε, 

θαίλεηαη φηη δελ είρε αθφκε αξρίζεη λα ελαληηψλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3. Θεηά ηε θπγή ηεο απφ ην ΞΕΓΘΏ ην 2006, ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, επέζηξεςε ζηνλ ΏΙΟΒΙΏ. Ξηηο 7.5.07 θαη κεηά πνπ 
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πξνέθπςε πξνζσξηλή αλάγθε αληηθαηάζηαζεο παξνπζηαζηψλ ζην ΞΕΓΘΏ 

θαη έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ Ιηίλνπ Θελειάνπ (Θ.Ζ.46), πξνο ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, επαλαπξνζιήθζεθε ζην ΞΕΓΘΏ, σο 

Μαξαγσγφο θαη Μαξνπζηάζηξηα Θεζεκβξηλήο Βθπνκπήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ Βπηζηνιή Βξγνδφηεζεο – Οεθκήξην 

309. Δ δεχηεξε απηή παξνπζία ηεο ζην ΞΕΓΘΏ, είλαη θαλεξφ φηη έθεξε καδί 

ηεο πνιιά απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηελ θαηέθιπζαλ κεηά ηελ 

πξψηε ηεο θπγή. Ήηαλ απνθαζηζκέλε φηη απηή ηε θνξά ζα παξέκελε εθεί 

θαη ζα έβξηζθε ηξφπνπο θιεηδψκαηνο ηεο παξακνλήο ηεο κε απαξαίηεην 

ζπλνδεπηηθφ ηελ εθθψλεζε δειηίσλ εηδήζεσλ ζην νπνίν ηφζν πνιχ 

αξεζθφηαλ. Βλ ηε ζνθία ηεο, ζπλέιαβε ην κεγαιεπήβνιν ζρέδην κεηνρηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ. Έπξεπε φκσο λα εληνπίζεη άηνκα ηα νπνία ζα ήζαλ 

δηαηεζεηκέλα λα πσιήζνπλ κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ. Ξθνπφο ήηαλ λα αγφξαδε 

ηφζν πνζνζηφ κεηνρψλ φζν ζα ήηαλ ηθαλφ λα ηεο εμαζθάιηδε ζπκκεηνρή (ή 

θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2), ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ, φπσο 

θαη ηέηνηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, πνπ λα θαζηζηά ηηο φπνηεο 

επαγγεικαηηθέο ή άιιεο ηδηνηειείο ηεο απαηηήζεηο, εθηθηέο. Γλψξηδε φηη νη 

θηλήζεηο ηεο ζα έπξεπε λα ήζαλ πνιχ πξνζεθηηθέο ψζηε λα κε δηαηαξάμνπλ 

ηηο ηζνξξνπίεο κε ηνλ παηέξα θαη γηφ Ραηδεθσζηή θαη επηθέξνπλ ηπρφλ 

αλαηξνπέο ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο. Γλψξηδε θαιψο – θαη καο ην είπε 

δεηθηηθά θαη κε λφεκα ζηε καξηπξία ηεο, ηελ είδακε θαη ηελ αθνχζακε – φηη 

ν Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο ήηαλ έλαο ηζρπξφο αλήξ κε κεγάιε θαη πνιπζρηδή 

επηξξνή θαη δελ ήζειε λα ζπγθξνπζηεί αλνηθηά καδί ηνπ, ηνπιάρηζηνλ φρη 

πξηλ ηελ απφθηεζε ηεο θαηάιιειεο κεηνρηθήο δχλακεο απφ κέξνπο ηεο θαη 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2. Λ πξψηνο κεγαινκέηνρνο πνπ πξνζέγγηζε κε απηά 

απνηειέζκαηα, ήηαλ ν Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75). Ώγφξαζε απφ απηφλ ζηηο 

5.3.08, 733.000, ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ (πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην 

5.51%, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), πξνο €1.03, αλά κεηνρή, πιεξψλνληαο 

€754.990, σο ην Μξνζπκθσλεηηθφ Έγγξαθν Θεηαβίβαζεο Θεηνρψλ – 

Οεθκήξην 415. Ονπ θαηέβαιε ην αληίηηκν κε ηξεηο επηηαγέο, κε ηελ 

ηειεπηαία λα εμνθιείηαη ζηηο 9.4.08 θαη ηηο κεηνρέο λα κεηαβηβάδνληαη ζην 
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φλνκα ηεο ζηηο 15.12.08, σο ην Οεθκήξην 130. Δ πιεξσκή θαηέζηε εθηθηή 

κεηά απφ δάλεην χςνπο €650.000, πνπ εμαζθάιηζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, 

απφ ηελ Οξάπεδα Ζχπξνπ – κε πιήξε επίγλσζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3. Δ ελ ιφγσ ηξάπεδα δήηεζε δηάθνξεο εμαζθαιίζεηο γηα 

ηελ παξαρψξεζε ηνπ δαλείνπ, φπσο ηελ ππνζήθεπζε ηξηψλ θηεκάησλ ζηα 

Μέξα Λξεηλήο (ην έλα απφ ηα νπνία αλήθεη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη ηα 

άιια δχν ζηελ εηαηξεία Οακαζηάλα) θαη ηηο πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ηεο ελ 

ιφγσ εηαηξείαο θαη ησλ Βιηζάβεη Εσάλλνπ, Ξάββα Ζξαζνπνχιε, Βηξήλεο 

Ζξαζνπνχιε, Ραξάιακπνπ Ζξαζνπνχιε θαη Ζαηεγνξνχκελεο 3. Ον δάλεην 

ήηαλ εμνθιεηέν εθάπαμ ζηηο 30.09.08. Οε κέξα εθείλε φκσο, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, αηηήζεθε θαη έιαβε παξάηαζε πιεξσκήο κέρξη ηνλ 

Ώπξίιην 2009, πιεξψλνληαο ζηηο 20.10.08, ηνπο ηφθνπο ηνπ δαλείνπ νη 

νπνίνη αλέξρνληαλ ζε €21.267. Ππνζεκεηψλεηαη, φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, 

δήηεζε άιιεο δχν παξαηάζεηο – νη νπνίεο δίλνληαλ αλά εμάκελν – κε 

απνηέιεζκα ζηηο 22.05.09, λα πιεξψζεη €19.270, ζε ηφθνπο θαη ζηηο 

25.11.09, ην πνζφ ησλ €27.625, πάιη ζε ηφθνπο. Ξηηο 30.04.10, έιεμε θαη 

ε ηειεπηαία παξάηαζε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ δίρσο απηφ λα έρεη 

απνπιεξσζεί, κε ην ππφινηπν (κέρξη ηελ 29.05.10), λα αλέξρεηαη ζε 

€683.466, πιένλ ηφθνπο. ηαλ ν Άληεο Ραηδεθσζηήο έκαζε γηα ηελ αγνξά 

ησλ κεηνρψλ ηνπ Γηψξγνπ Ζαιιή (Θ.Ζ.75), απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, ηνπ 

ηειεθψλεζε θαη ζε ζπλάληεζε πνπ επαθνινχζεζε, ηνπ δήηεζε λα αγνξάζεη 

απφ απηφλ ην ππφινηπν πνζνζηφ κεηνρψλ πνπ θαηείρε έηζη ψζηε λα 

δηαζθάιηδε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ΞΕΓΘΏ, φπσο ηα αληηιακβαλφηαλ, κηα θαη 

ζεσξνχζε φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ελήξγεζε πηζψπιαηα δίρσο λα ηνλ 

ελεκεξψζεη. ΐεβαίσο, νχηε ν Γηψξγνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), ηνλ είρε 

ελεκεξψζεη γηα ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ πξνο ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, 

ζεσξψληαο ηελ πξάμε σο εκπηζηεπηηθήο θχζεο. Ώπηφ φκσο δε κεηξίαζε ηηο 

εληππψζεηο θαη θφβνπο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ζε ζρέζε κε ην πξφζσπν ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3. Αελ είρε ιφγνπο λα αλεζπρεί απφ ηνλ Γεψξγην Ζαιιή 

(Θ.Ζ.75). Έλησζε φκσο φηη απεηιείην απφ ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 (θαη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2) θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο λα θαηαζηεί 
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κεγαινκέηνρνο ζην ΞΕΓΘΏ, θάηη πνπ πνζψο δελ επηζπκνχζε. Σο 

απνηέιεζκα ησλ κεηαμχ ηνπο δηαβνπιεχζεσλ, ν Γεψξγηνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), 

ζπκθψλεζε λα πσιήζεη ην ππφινηπν πνζνζηφ κεηνρψλ πνπ θαηείρε, 

δειαδή 1.391.439 (πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 10.46% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ), ζε πξφζσπν πνπ έραηξε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, δειαδή ζηνλ Ώιέμε Ιηθνιάνπ (Θ.Ζ.65). Δ ηηκή ζπκθσλήζεθε 

ζε €1.29, αλά κεηνρή κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €1.800.000, λα 

πιεξψλεηαη πξνο ηνλ Γεψξγην Ζαιιή (Θ.Ζ.75), ζηηο 22.4.08, σο ην 

Οεθκήξην 390. Θεηά απφ απηφ, ν ηειεπηαίνο παξαηηήζεθε απφ ην Αηνηθεηηθφ 

Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ. Δ ηηκή αγνξάο ήηαλ ςειή θαη ζίγνπξα ςειφηεξε 

απφ ηελ ηηκή ηνπ €1.03, αλά κεηνρή πνπ ν Γεψξγηνο Ζαιιήο (Θ.Ζ.75), είρε 

πσιήζεη πξνο ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Μαξά ηαχηα, ζην κπαιφ ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, ππεξίζρπζε έλαληη νπνηαζδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηθήο, ην αλαγθαίν αλαραίηηζεο θάζε ελδερνκέλνπ απφθηεζεο ησλ 

ππνινίπσλ κεηνρψλ ηνπ Γεψξγηνπ Ζαιιή (Θ.Ζ.75), πξνο ηνπο 

Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3. Ξηηο 14.5.08, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ζπκθψλεζε 

λα αγνξάζεη απφ ηε Ρξηζηίλα Ξαξξή (ζπγαηέξα ηνπ Μνιάθε Ξαξξή 

(Θ.Ζ.59)), 1.822.949, ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ (πνπ απνηεινχζαλ ην 

13.7%, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), πξνο €1.50 ε θάζε κηα, ππνγξάθνληαο 

πξνο ηνχην ζρεηηθφ Ξπκθσλεηηθφ Έγγξαθν Ώγνξαπσιεζίαο Θεηνρψλ, σο 

ην Οεθκήξην 128. Λη κεηνρέο κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, ζηηο 

20.6.08, σο ην Οεθκήξην 129, κεηά πνπ πιήξσζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

€2.734.423,50. Γηα λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ν Ζαηεγνξνχκελνο 

2 – ζε πιήξε ζπλελλφεζε θαη ζχκπλνηα κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 – 

κεξίκλεζε φπσο ε εηαηξεία Οακαζηάλα αηηεζεί πξνο ηελ Οξάπεδα Ζχπξνπ, 

παθέηνπ δηεπθνιχλζεσλ γηα ην άλνηγκα ηξερνχκελνπ ινγαξηαζκνχ κε φξην 

€200.000, δαλεηνδφηεζε χςνπο €1.150.000, κε ζθνπφ εμφθιεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο Οακαζηάλα πξνο ηελ Alpha Bank 

θαη εμαζθάιηζε δαλείνπ ηαθηήο πξνζεζκίαο χςνπο €2.735.000, κε ζθνπφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ γηα αγνξά ησλ κεηνρψλ απφ ηελ Ρξηζηίλα Ξαξξή. Δ 

Οξάπεδα Ζχπξνπ, γηα παξαρψξεζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ δήηεζε εγγξαθή 
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ελλέα ππνζεθψλ ζε ηζάξηζκα θηήκαηα (ρσξάθηα), απφ ηα νπνία, ηα 

ηέζζεξα αλήθαλ ζηελ εηαηξεία Οακαζηάλα, ηα ηξία ζηνλ Ώλδξέα Ξθνξδέιιε, 

ην έλα ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 θαη ην άιιν (επί ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οακαζηάλα), ζηνλ Ραξάιακπν Ζξαζνπνχιε, εγγξαθή 

νκνιφγνπ θπκαηλφκελεο επηβάξπλζεο χςνπο €200.000 θαη ηηο πξνζσπηθέο 

εγγπήζεηο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3 θαη ησλ Ώλδξέα Ξθνξδέιιε, 

Βηξήλεο Ζξαζνπνχιε, Ξάββα Ζξαζνπνχιε θαη Ραξάιακπνπ Ζξαζνπνχιε. 

Γηα απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ, πξνβιεπφηαλ θαηαβνιή 180 κεληαίσλ 

δφζεσλ, χςνπο €10.264 θαη €24.456, αληηζηνίρσο. Λη δηεπθνιχλζεηο 

παξαρσξήζεθαλ. Μαξφιν πνπ ε ζπκθσλία έπξεπε λα πινπνηεζεί κέρξη ηηο 

20.6.08, ζηηο 2.6.08, νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, επηζθέθηεθαλ ηνλ 

Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59) θαη εμφθιεζαλ ην ζχλνιν ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ 

παξαδίδνληαο ηνπ ηηο επηηαγέο – Οεθκήξηα 358 θαη 359. ηαλ έγηλε ε 

κεηαβίβαζε απφ ηε ζπγαηέξα ηνπ Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59), ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηνλ παξαθάιεζε φπσο ε Ρξηζηίλα Ξαξξή ηνπ 

ππνγξάςεη έλα δεχηεξν έγγξαθν κεηαβίβαζεο, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

αληίζηνηρν ζπκθσλεηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη σο ηηκή 

πψιεζεο ην πνζφ ηνπ €1.71, αλά κεηνρή, αληί ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνχ ηνπ 

€1.50, δηφηη, φπσο ηνπ αλέθεξε, ήζειε λα κπνξεί λα δείμεη ζε θάπνηνλ πνπ 

επηζπκνχζε λα αγνξάζεη ηηο κεηνρέο φηη είραλ ςειφηεξε ηηκή αγνξάο. Ξηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δε γλσξίδνπκε αλ απηφο ήηαλ ν αθξηβήο ιφγνο. Ον 

έγγξαθν πνπ δήηεζε ηνπ δφζεθε ελ πάζε πεξηπηψζεη, σο ην Οεθκήξην 355. 

Βπεηδή δελ πξνιάβαηλε λα ζπκπιεξσζεί ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ πξηλ ηε 

Γεληθή Ξπλέιεπζε ηνπ ΞΕΓΘΏ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ 1.7.08, 

ε Ρξηζηίλα Ξαξξή (ε νπνία εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε ηδηνθηήηξηα ησλ 

κεηνρψλ), ρνξήγεζε πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, πιεξεμνχζην έγγξαθν 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηε Γεληθή Ξπλέιεπζε σο κέηνρνο 

(βι. Οεθκήξην 360). Λη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, δε ρξνλνηξηβνχζαλ. Λ 

Άληεο Ραηδεθσζηήο θαη ν παηέξαο ηνπ έκαζαλ φκσο ζε θάπνηα ζηηγκή γηα 

ηελ πψιεζε θαη απηψλ ησλ κεηνρψλ φηαλ νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, 

θαηέζεζαλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζην ΞΕΓΘΏ γηα λα ζπκπιεξσζεί ε 
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κεηαβίβαζε, φηαλ βεβαίσο ήηαλ πξαθηηθψο αδχλαηνλ λα αλαραηηηζηεί ε 

πξάμε. Μάλησο ε Ζαηεγνξνχκελε 3, δηαιάιεζε ην γεγνλφο ζηα έληππα 

κέζα ελεκέξσζεο (ιηγφηεξν απφ κηα βδνκάδα κεηά ηε κεηαβίβαζε απφ ηε 

Ρξηζηίλα Ξαξξή), παξαρσξψληαο ζπλέληεπμε ζην πεξηνδηθφ Beautiful 

People, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 26.6.08, κε ηίηιν: «Ιαη, κνπ αλήθεη ην 20% ηνπ 

Sigma», ηνλίδνληαο φηη, παξά ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ, παξέκελε ζην Οκήκα 

Βηδήζεσλ γηα λα εθηειεί ηα ίδηα δεκνζηνγξαθηθά θαζήθνληα φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο. Μαηέξαο θαη γηνο ζεψξεζαλ θαη απηή ηε ζπλαιιαγή σο 

ερζξηθή πξνο ην ΞΕΓΘΏ θαη ηνλ ΑΕΏ θαη επηβεβαίσζαλ ζηελ νπζία φηη 

ζθνπφο ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηνρψλ 

σο εξγαιείνπ επηβνιήο εξγνδνηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ απαηηήζεσλ ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3. Λ Ιηίλνο Θελειάνπ (Θ.Ζ.46), αλέιαβε κεζνιαβεηηθφ 

ξφιν ψζηε λα βξεζεί θάπνηα θφξκνπια επηζηξνθήο ησλ κεηνρψλ απφ ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3. ηαλ άξρηζε ηηο επαθέο, δηαπίζησζε φηη ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ηηο επηζηξέςεη. Ίζα-ίζα, θαη κε 

δφξπ ηε κεηνρηθή ηεο δχλακε, απαηηνχζε πινπνίεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο 

θαη απφδνζε ηίηινπ ΐνεζνχ Ώξρηζπληάθηε ζην ΞΕΓΘΏ, θάηη πνπ δελ 

πεξηιακβαλφηαλ θαλ ζηε ζπκθσλία εξγνδφηεζεο. Λ Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο 

απέθιεηζε θάζε ελδερφκελν εθθψλεζεο δειηίσλ εηδήζεσλ απφ ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3. Βηζεγήζεθε ελαιιαθηηθή ελαζρφιεζε ηεο ζε άιινπο 

δεκνζηνγξαθηθνχο ηνκείο. Λη πξνηάζεηο ηνπ, δελ εηζαθνχζηεθαλ. Λχηε θαη 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, πείζηεθε απφ πξνζπάζεηεο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, λα 

ηνλ πείζεη λα επηζηξέςεη δηά πσιήζεσο ηηο κεηνρέο, θαζηζηψληαο ηνπ ζαθέο 

φηη ε θαηνρή ηνπο δελ ζα εμαζθάιηδε εθπνκπή ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Δ 

ζέζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ήηαλ έληνλε θαη δηφινπ δηπισκαηηθή φπσο 

απηή ηνπ παηέξα ηνπ. Ον ίδην φκσο θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2. Ον θιίκα 

απηφ δεκηνχξγεζε πεξαηηέξσ αλαζηάησζε ζηνπο Ζψζηα θαη Άληε 

Ραηδεθσζηή αιιά θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπληαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

θάηη πνπ δπζρέξαηλε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Οκήκαηνο Βηδήζεσλ. Λ 

Άληεο Ραηδεθσζηήο ήηαλ εμνξγηζκέλνο θαη έιεγε φηη δελ ππήξραλ 

πεξηζψξηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 θαη φηη απηή ζα έπξεπε λα 
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θχγεη απφ ην ΞΕΓΘΏ. Δ ηεηακέλε θαηάζηαζε επέδξαζε θαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζρέζε Ιηίλνπ Θελειάνπ (Θ.Ζ.46) θαη Ζαηεγνξνχκελεο 3, 

αθνχ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο θαη κεηαμχ ηνπο. Ξε θάπνην 

ζηάδην, ηα πξάγκαηα νδεγήζεθαλ κε ηξφπν ψζηε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, λα 

ππνβαζκηζηεί. Οεο αλαζέηνληαλ πιένλ εηδήζεηο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ζεηξάο, 

ελψ ηεο αθαηξέζεθε θαη ε εθθψλεζε δειηίσλ εηδήζεσλ. Δ εμέιημε  

εμεξέζηζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, έλαληη ηεο Αηεχζπλζεο 

ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Μαξαπνληφηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλψο 

θαη δηακαξηπξφηαλ εληφλσο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο 

πξσηλήο ζχζθεςεο κε ηα κέιε ηνπ ζπληαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα 

θαζήθνληα πνπ ηεο δηαλέκνληαλ. Ξηηο 18.9.08, απέζηεηιε πξνο ηνλ Ιηίλν 

Θελειάνπ (Θ.Ζ.46), σο Αηεπζπληή Βηδήζεσλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, ηελ επηζηνιή – 

Οεθκήξην 305, ζηελ νπνία ηζρπξηδφηαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ έλαληη ηεο 

(κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο), ηελ έπιεηηε επαγγεικαηηθψο 

θαη πξνζσπηθψο, κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο δσή. 

Ραξαθηήξηζε ηηο ελέξγεηεο θαη ξφιν ηνπ έλαληη ηεο σο «άζιην» θαη φηη κε 

απηά πνπ έπξαμε δειεηεξίαζε ηε ςπρή ηεο γελλψληαο ηεο πξσηφγλσξα 

ζπλαηζζήκαηα. Έγξαςε:  

 

«Θέισ λα ζαο ππελζπκίζσ όηη αθόκε αλακέλσ απάληεζε ζην email πνπ ζαο 

έζηεηια ζηηο 5, Ξεπηεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εξγνδόηεζεο κνπ. 

Ώλαγθάδνκαη λα ζαο ην ππελζπκίζσ κεηά ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ζαο 

απέλαληη κνπ ρζεο 17, Ξεπη. 2008. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ κνπ. 

Θεσξώ πιένλ όηη κε πξνγξακκαηηζκέλν ηξόπν πξνσζείηε ηελ εμνπδεηέξσζε κνπ 

θαη ηελ ηζνπέδσζε ηεο θαξηέξαο κνπ. Αηαθνξεηηθά δελ εμεγείηαη ην γεγνλόο όηη 

κνπ αλαζέηεηε ζέκαηα ηα νπνία βέβαηα δελ είλαη ηνπ ηύπνπ πνπ πξνλνεί ην 

ζπκβόιαην κνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κνπ ιέηε λα κελ ηα θάλσ. Ώπηό είλαη έλα από ηα 

πνιιά θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα άζθεζεο ςπρνινγηθήο βίαο απέλαληη κνπ. Αελ 

θαηαλνώ θαη εηιηθξηλά ζα ήζεια λα μέξσ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κνπ 

αθαηξέζαηε όια ηα θαζήθνληα κνπ. Μνηέ δελ κνπ παξαπνλεζήθαηε θαη δελ 

εμεγείηε απηή ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη κνπ. Θε ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο κνπ έρεηε 

δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη ζαο θαζηζηώ ππεύζπλν γηα όιεο 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή κνπ δσή. Θε όιν ην 

ζεβαζκό, ραξαθηεξίδσ ην ξόιν ή ηε ζπκπεξηθνξά ζαο απέλαληη κνπ σο «άζιηα». 

Θε απηό ηνλ ηξόπν, δειεηεξηάζαηε ηελ ςπρή κνπ θαη δεκηνπξγήζαηε αηζζήκαηα 

πνπ εγώ πνηέ δελ έλησζα. Βκέλα ζηε δσή κνπ κόλν ε αγάπε θπξηαξρνύζε θαη ηηο 

δηαθνξέο κνπ αλ είρα κε θάπνηνλ, κόλν κε απηή ηελ ηαθηηθή ηηο δηεπζεηνύζα. 

Απζηπρώο, εζείο κε ζηήζαηε ζην ηνίρν. Ξηελ θπξηνιεμία δνινθνλήζαηε ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ δσή αιιά θαη θαηεπέθηαζε εκέλα ηελ ίδηα, κε αζύιιεπηεο 

επηδξάζεηο ζηα παηδηά κνπ. Ξαο παξαθαιώ όπσο, πξνζπαζήζεηε λα βειηησζεί ε 

θαηάζηαζε, λα εθαξκόζεηε ηηο πξόλνηεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κνπ θαη λα ζεβαζηείηε 
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ηελ εξγνδόηεζε κνπ ζην ζηαζκό, ζηνλ νπνίν κε δηθέο ζαο ελέξγεηεο ήξζα».  
 

 Θνιαηαχηα, απηή ε εθηξάρπλζε ησλ πξαγκάησλ θαζφινπ δελ 

αλέθνςε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3 – φπσο θαη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2 – γηα αχμεζε ηεο κεηνρηθήο ηνπο δχλακεο ζην ΞΕΓΘΏ. 

Ξηηο 29.9.08 - κηα κέξα δειαδή πξηλ ηελ ππνρξέσζε πνπ είρε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, λα εμνθιήζεη ην δάλεην ησλ €650.000, πξνο ηελ 

Οξάπεδα Ζχπξνπ θαη πνπ αληί λα ην μεπιεξψζεη, εμαζθάιηζε ηελ παξάηαζε 

απνπιεξσκήο πνπ πξνείπακε - θαη ζε ζπλελλφεζε πάιη κε ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, αγφξαζε απφ ηνλ Ρξηζηφδνπιν ΐαζηιεηάδε (Θ.Ζ.82, ζην 

θαηεγνξεηήξην), 80.000 ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ (νη νπνίεο 

απνηεινχζαλ πνζνζηφ 0.60%, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), πξνο €1.50, 

εθάζηε, πιεξψλνληαο ηελ επνκέλε, ζπλνιηθφ πνζφ €120.000, σο ην 

Οεθκήξην 135. Οα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο Ζαηεγνξνπκέλεο 3, δελ 

θαηαιάγηαδαλ. Ήζαλ αζίγαζηα, ζε βαζκφ εκκνλήο. Δ νξγίιε ηεο 

ζπκπεξηθνξά θαη ε αξλεηηθή πξνδηάζεζε πνπ ηελ θπξίεπζε (κε ηειεπηαία 

θνξχθσζε ηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 305, πξνο ηνλ Ιηίλν Θελειάνπ 

(Θ.Ζ.46)), δελ άξγεζε λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ παξνμχλζεηο. Ξηηο 

3.10.08, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο ζχζθεςεο κε ηα κέιε ηνπ 

ζπληαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηεο αλαηέζεθε λα θαιχςεη ζέκα πνπ αθνξνχζε 

ζηελ ηειενπηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ Μξνέδξσλ ησλ 

Δλσκέλσλ Μνιηηεηψλ Ώκεξηθήο ζηα πιαίζηα ησλ Ώκεξηθαληθψλ Μξνεδξηθψλ 

Βθινγψλ. Ώληέδξαζε ζθνδξψο, θσλάδνληαο θαη απνρσξψληαο απφ ηε 

ζχζθεςε ιέγνληαο φηη δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη ην ζέκα. Λ Ιηίλνο 

Θελειάνπ (Θ.Ζ.46), ηεο απέζηεηιε ακέζσο ηελ επηζηνιή – Οεθκήξην 306, 

κε ηελ νπνία ηελ πξνεηδνπνηνχζε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπληζηνχζε 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ εξγνδφηεζεο ηεο θαη φηη δε ζα 

γηλφηαλ δεθηή ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. ηαλ 

ε Ζαηεγνξνχκελε 3, παξέιαβε ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, κεηέβε ζην γξαθείν 

ηνπ Ιηίλνπ Θελειάνπ (Θ.Ζ.46) θαη κε ζπκσκέλν ηξφπν, ζε ζεκείν 

πζηεξίαο, ηελ έζθηζε κπξνζηά ηνπ θαη ηνπ είπε φηη δε ζα θάιππηε ην ζέκα 

πνπ ηεο αλαηέζεθε, ιέγνληαο ηνπ «απνιύζηε κε, δηώμεηε κε». Έηζη θαη έγηλε. 
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Ξηηο 6.10.08, ν Ώληψλεο Ζαξαηδηάο (Θ.Ζ.49), Αηεπζπληήο Ώλζξψπηλνπ 

Απλακηθνχ ηνπ ΞΕΓΘΏ, ηεο παξέδσζε επηζηνιή κε ηελ νπνία ηελ 

πιεξνθνξνχζε φηη νη ππεξεζίεο ηεο πξνο ην ΞΕΓΘΏ ηεξκαηίδνληαλ ακέζσο 

ιφγσ ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πξνο ηνλ Ιηίλν Θελειάνπ 

(Θ.Ζ.46). Μαξφιν ινηπφλ πνπ ε Ζαηεγνξνχκελε 3, θαηείρε κέρξη ηε ζηηγκή 

ηεο απφιπζεο ηεο (καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2), κεηνρηθφ πνζνζηφ ζην 

ΞΕΓΘΏ, ηεο ηάμεο ηνπ 19.81%, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνληαο μνδέςεη 

πνζφ πέξαλ ησλ €3.600.000 θαη δαλεηνδνηεζεί καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

2, κε ζρεδφλ ην ηζφπνζν, δελ θαηφξζσζε λα πξνζηαηεπζεί απφ εθείλν πνπ 

ηφζν πνιχ πξνζπαζνχζε λα απνζνβήζεη. Θεηά ηελ απφιπζε ηεο, ζπλέηαμε 

επηζηνιή πξνο ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, σο ην Οεθκήξην 428, ηελ νπνία, ελ 

ηέιεη, απνθάζηζε λα κελ απνζηείιεη. Βληνπίζηεθε απνζεθεπκέλε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηεο ππνινγηζηή θαη θαηαηέζεθε ρσξίο έλζηαζε. Ώλαδεηθλχεη 

θαη ηνχηε, ηα έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3 θαη 

επηβεβαηψλεη ην δηαθαή ηεο πφζν γηα επηζηξνθή ζην ΞΕΓΘΏ, βάζεη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηεο ζπκβνιαίνπ. Ονλίδεη δε θαη ην φηη σο κέηνρνο, είρε 

δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, ηνπιάρηζην σο δήηεκα 

εζηθήο ππνρξέσζεο, λα ηε ζπλαληά. Ξην κεηαμχ, φπσο είδακε ζηα πιαίζηα 

αμηνιφγεζεο ηεο Νέαο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.53), ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

πξνζπαζνχζε λα πείζεη ην δεχγνο Ώλδξνλίθνπ λα ζρεκαηίζνπλ (καδί ηεο θαη 

θάπνηνπο άιινπο), νκάδα γηα έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ – κε ηελ πξνζπάζεηα 

κάιηζηα λα θαηαιήγεη θαη ζε ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμχ Θπξάληαο 

Ώλδξνλίθνπ θαη Ράξε ΙηθνιαΎδε (Θ.Ζ.38), ζηηο 15.9.08, σο ην Οεθκήξην 

224. Δ πξνζπάζεηα δελ πινπνηήζεθε, φπσο θαη πάιη είδακε, επεηδή ν Άληεο 

Ραηδεθσζηήο, ζπλαίλεζε ηειηθψο ζην λα παξαζρεζεί ζηνλ Γηάλλν 

Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), 18κελε παξάηαζε επαλαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηνπ απφ 

17.10.08, σο ην Οεθκήξην 327, κε πνιχ επλντθνχο φξνπο  Δ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, πξνζπάζεζε λα ελζηαιάμεη ζηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), φηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο θαη Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο ζα μεγεινχζε 

ηελ ίδηα θαη ηνλ Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), εκκέλνληαο φηη ζα έπξεπε λα 

πξνρσξήζεη κε ηε ζπκθσλία – Οεθκήξην 224. Αελ ηελ έπεηζε. Λχηε θαη ηνλ 
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Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78). Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, πείζκσζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν, δίρσο ε νξγή θαη απνγνήηεπζε ηεο λα θαηεπλάδνληαη. 

Ώληηιήθζεθε γηα ηα θαιά πιένλ φηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο ζα πςσλφηαλ 

εκπξφο ηεο γηα λα ηελ αληηθφςεη. Λη επλντθνί φξνη ηεο παξάηαζεο 

επαλαγνξάο θαη νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζπκθσλήζεθαλ ηα 

πξάγκαηα, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, κεηαμχ ηνπ δεχγνπο Ώλδξνλίθνπ θαη ηνπ 

Ζψζηα θαη Άληε Ραηδεθσζηή - εθεί πνπ θαηλφηαλ ζίγνπξν φηη άιιε ζα ήηαλ 

ε θαηάιεμε θαη πξνο φθεινο ηεο - ήηαλ έλα δείγκα γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζα αληηκεηψπηδε ζην εγρείξεκα ηεο αιιά θαη ηαπηνρξφλσο, κηα θαίξηα 

αλαηξνπή ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο αθνχ ε πεξίπησζε ησλ Ώλδξνλίθνπ ήηαλ 

ε κνλαδηθή πνπ αθνξνχζε ζε ηφζν ςειφ θαη ζπγθεληξσκέλν πνζνζηφ 

κεηνρψλ (17.11%), ην νπνίν, καδί κε ην ππφινηπν πνπ θαηείραλ νη 

Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3 (θαη ην άιιν πνπ κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ 

επθνιφηεξα), ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη δξαζηηθψο ηνλ ξνπλ ησλ 

πξαγκάησλ. Αελ ην θαηφξζσζε. Ξηηο 5.11.08, πηζηεχνληαο φηη ν Άληεο 

Ραηδεθσζηήο ηεο είρε ζπκπεξηθεξζεί εθδηθεηηθά θαη αληηζπκβαηηθά κε ην 

λα απαηηήζεη φπσο ηεο αθαηξεζεί ε εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ 

πνιηηηθψλ ξεπνξηάδ, απέζηεηιε πξνο ηελ Ώξρή Ναδηνηειεφξαζεο επηζηνιή, 

σο ην Οεθκήξην 315, ζηελ νπνία θαηάγγειιε ηελ απφιπζε ηεο. Δ επηζηνιή, 

αλ θαη πνηέ δελ παξαιήθζεθε, θαλεξψλεη ηελ ηαξαρή θαη πίθξα ηεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ απφιπζε, ηδηαίηεξα απηή ηε θνξά, έλαληη ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή. Έγξαςε (κε ηηο αλαθνξέο ζε Ώλαζηάζε Ζξαζνπνύιε, λα 

αθνξνχλ ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, ζε Ρξηζηίλα Ξαξξή, ζηε ζπγαηέξα ηνπ 

Μνιάθε Ξαξξή (Θ.Ζ.59), ζε Γηώξγν Ζαιιή, ζηνλ Γηψξγν Ζαιιή (Θ.Ζ.75), 

ζε Μέηξν Γαραξηάδε, ζηνλ Μέηξν Γαραξηάδε (Θ.Ζ.56, ζην θαηεγνξεηήξην), 

ζε Άληε Ραηδεθσζηή, ζην ζχκα, ζε Ιηίλν Θελειάνπ, ζηνλ Ιηίλν Θελειάνπ 

(Θ.Ζ.46), ζε Ζσζηή Ραηδεθσζηή, ζηνλ παηέξα ηνπ ζχκαηνο θαη ζε Ώλδξέα 

Ραηδεκάξθνπ, ζηνλ Ώληξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66)): 

 

 «Θε ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ήζεια λα ζαο γλσζηνπνηήζσ θαη λα θαηαγγείισ 

ηελ άδηθε απόιπζε κνπ από ηε Αηεύζπλζε ηνπ Οειενπηηθνύ Ξηαζκνύ «ΞΕΓΘΏ». Δ 

άδηθε θαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηεύζπλζεο ελαληίνλ κνπ άξρηζε από ηελ 

εκέξα πνπ έγηλε γλσζηό όηη εγώ (Έιελα Ζξαζνπνύιε Ξθνξδέιε) θαη ε νηθνγέλεηα 
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κνπ, πξνρσξήζακε ζε ζπκθσλία κε κεηόρνπο ηνπ Ξίγκα (SIGMA RADIO 

T.V.PUBLIC LTD.» γηα αγνξά ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ. Ξπγθεθξηκέλα ν 

αδειθόο κνπ Ώλαζηάζεο Ζξαζνπνύιεο ζπκθώλεζε θαη αγόξαζε από ηε κέηνρν 

ηνπ ζηαζκνύ Ρξηζηίλα Ξαξξή 1.822.949 κεηνρέο θαη ζην όλνκα κνπ 

ζπκθσλήζακε θαη αγνξάζακε από ην κέηνρν Γεώξγην Ζαιιή 733,000 κεηνρέο. Δ 

ζπκθσλία θαη αγνξά από ηνλ θ. Ζαιιή έγηλε ζηηο 11 Ώπξηιίνπ 2008 θαη ζηηο 16 

Ώπξηιίνπ 2008, παξνπζηαζηήθακε ζην γξαθείν ηνπ Γξακκαηέα ηεο Αεκόζηαο 

εηαηξείαο «SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LTD», θ. Μέηξνπ Γαραξηάδε, γηα λα 

θαηαζέζνπκε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κεηαβίβαζεο θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. 

Οελ ίδηα κέξα κε θάιεζε ζην γξαθείν ηνπ ν Αηεπζύλσλ Ξύκβνπινο ηνπ Ξηαζκνύ 

θ. Ώληεο Ραηδεθσζηήο θαη κε απεηιεηηθό θαη εθβηαζηηθό ηξόπν κνπ είπε μεθάζαξα 

όηη αλ δελ πσινύζα ηηο κεηνρέο απηέο ζε απηνύο ή άηνκν ηεο επηινγήο ηνπο ζα κε 

μήισλαλ από ηε ζέζε κνπ θαη ηα θαζήθνληα κνπ. Οελ ίδηα κέξα επηζθέθζεθε 

επίζεο, όπσο είδα θαη όπσο πιεξνθνξήζεθα από ηνλ ίδην ην Αηεπζπληή Βηδήζεσλ 

ηνπ ζηαζκνύ Ιηίλν Θελειάνπ θαη ηνπ δήηεζε λα κε μειώζεη από ηελ παξνπζίαζε 

ησλ Αειηίσλ Βηδήζεσλ. Ώπό ηόηε, θαζεκεξηλά έβξηζθαλ θάπνην ηξόπν λα κε 

πιήμνπλ επαγγεικαηηθά θαη νπζηαζηηθά άξρηζε ην καξηύξην, ε θόιαζε κνπ κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οα πξάγκαηα έγηλαλ αθόκε ρεηξόηεξα όηαλ έθζαζαλ θνληά 

ηνπο ηα ζπκβόιαηα κεηαβίβαζεο αγνξάο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ αλήθε ζηε 

Ρξηζηίλα Ξαξξή, από ηνλ αδειθό κνπ. Ξηηο 15, ΘαΎνπ θάιεζε ν θ. Ώληεο 

Ραηδεθσζηήο ηνλ αδειθό κνπ γηα λα ηνπ θάλεη πξόηαζε λα ηνπο πνπιήζνπκε ηηο 

κεηνρέο. Θάιηζηα, είρε έηνηκε θαη ηελ επηηαγή λα ηελ ζπκπιεξώζεη, αιιά ν 

αδειθόο κνπ αξλήζεθε. Ονπ, είπε όηη ηηο αγόξαζε γηα λα ηηο θξαηήζεη θαη δελ έρεη 

θακία αλάγθε γηα λα ηηο πσιήζεη. Οόηε ν Αηεπζύλσλ Ξύκβνπινο, Ώληεο 

Ραηδεθσζηήο, πήγε μαλά ζην γξαθείν ηνπ Αηεπζπληή Βηδήζεσλ θαη ηνπ δήηεζε λα 

κνπ αθαηξέζεη θαη ηελ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθώλ ξεπνξηάδ θαη 

γεληθά ηα θαζήθνληα πνπ έθακλα κέρξη ηόηε, από ηελ εκέξα πξόζιεςεο κνπ θαη 

ζύκθσλα κε ην ζπκβόιαην ζπλεξγαζίαο καο. 1ε Ενπλίνπ ηεξκάηηζαλ κε ηνλ πην 

απαξάδεθην, εθβηαζηηθό θαη απεηιεηηθό ηξόπν ηα θαζήθνληα κνπ. Θάιηζηα ζε 

ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηνλ Μξόεδξν ηνπ Ξίγκα θ. Ζσζηή Ραηδεθσζηή, ζηηο 20 

Ενπλίνπ, 6.30 ην απόγεπκα, ζηελ παξνπζία ηνπ ηόηε Αηεπζπληή κνπ, Ιηίλνπ 

Θελειάνπ, κνπ είπε μεθάζαξα: «αλ δελ έξζεηο κε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε λα καο 

πσιήζεηο θαη ηα δύν παθέηα κεηνρώλ, δειαδή ην ζρεδόλ 20%, λα κελ μαλάξζεηο 

ην γξαθείν κνπ θαη θαιύηεξα λα παξαηηεζείο». Ζύξηε, Μξόεδξε, έθαλα 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο λα ηνπο πείζσ όηη ην κόλν πνπ κε ελδηέθεξε ήηαλ ε 

εξγαζία κνπ, δε δεηνύζα ηίπνηα πεξηζζόηεξν, νύηε είρα ζθνπό λα ηνπο ελνριήζσ 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Ονπο δηαβεβαίσλα θαη ηνπο εμέθξαδα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε κνπ. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπο, όκσο απέλαληη κνπ ήηαλ 

θνβέξεο θαη εθβηαζκόο. Ια ηνπο δώζσ ηηο κεηνρέο, ή λα βξσ θάπνηνλ πνπ ζα 

εγθξίλνπλ απηνί λα ηηο πνπιήζσ δηαθνξεηηθά δελ είρα κέιινλ εθεί. Έζηειλαλ, 

κάιηζηα θαη κεζνιαβεηέο ζπρλά ζην ζπίηη ηνπ αδειθνύ κνπ ή ζην γξαθείν ηεο 

νηθνγελεηαθήο εηαηξείαο καο, λα καο πείζνπλ λα δώζνπκε ηηο κεηνρέο. Ζαη λα καο 

ζπκβνπιέςνπλ όηη δήζελ δε έρεη θέξδε ν ζηαζκόο θαη δελ αμίδνπλ ηίπνηα θαη 

δηάθνξα ηέηνηα. Έλαο από ηνπο κεζνιαβεηέο ήηαλ ν Αηεπζπληήο Βηδήζεσλ, Ιηίλνο 

Θελειάνπ πνπ πξνζπαζνύζε θαζεκεξηλά λα καο πείζεη λα πνπιήζνπκε ηηο κεηνρέο 

καο, είηε ζηελ νηθνγέλεηα Ραηδεθσζηή, είηε ζε άηνκν ηεο επηινγήο ηνπο θαη ν 

άιινο ήηαλ ν Ληθνλνκηθόο Αηεπζπληήο ηνπ Ξπγθξνηήκαηνο «ΑΕΏΞ», Ώλδξέαο 

Ραηδεκάξθνπ. Βγώ ζπλέρηζα ηελ εξγαζία κνπ, θάλνληαο ζέκαηα πνπ επέιεγε ν 

Αηεπζπληήο Βηδήζεσλ, κέρξη ηηο 6 Λθησβξίνπ, 2008. Κεθάζαξα ηνπο είπα όηη δελ 

πξόθεηηαη λα πνπιήζνπκε εο κεηνρέο θαη πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο καο από ηελ Ώξρή Ναδηνηειεόξαζεο. Έηζη, δεκηνύξγεζαλ κηα 

αθνξκή θαη κε απέιπζαλ. Μξνθαζίζηεθαλ όηη αξλήζεθα λα θάλσ έλα ξεπνξηάδ 

θαη επέδεημα δήζελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ θ. 

Ιηίλνπ Θελειάνπ θαη κε απέιπζαλ. Βίλαη, νινθάλεξν όηη επεηδή δε κπνξνύζαλ λα 

κε δηώμνπλ ιόγσ ηεο αγνξάο ησλ κεηνρώλ, έπξεπε λα βξνπλ θάηη άιιν. Ξήκεξα 

ζαο γλσζηνπνηώ ηελ όιε ππόζεζε γηαηί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ άδηθε, 
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απαξάδεθηε θαη παξάλνκε, θαζώο εγώ εηνίκαζα ην ζρεηηθό ξεπνξηάδ πνπ κνπ 

αλέζεζε ν πξντζηάκελνο κνπ θαη έπαημε ηελ ίδηα κέξα 3εο Λθησβξίνπ, ην βξάδπ 

ζην Ζεληξηθό Αειηίν Βηδήζεσλ ηνπ Ξίγκα. Δ ηαθηηθή ηνπο θύξηε, Μαπατσάλλνπ 

όηαλ δελ έγηλε ην δηθό ηνπο, ήηαλ ε απεηιή, νη θνβέξεο θαη ν εθβηαζκόο. 

Φαίλνληαη θαζαξά ηα θίλεηξα ηνπο. Γηαηί, από ηελ εκέξα πξόζιεςεο κνπ ήκνπλ 

ζσζηή, πνηέ δε κνπ έθαλαλ παξάπνλν νύηε γξαπηώο, νύηε πξνθνξηθώο γηα ηελ 

απόδνζε κνπ, (παξνπζίαδα δειηία Βηδήζεσλ θαη κνπ αλέζεηαλ πνιηηηθά ζέκαηα) 

θαη κεηά, όηαλ ηνπο έγηλε γλσζηό όηη αγνξάζακε κεηνρέο, κε μήισζαλ από ηα 

θαζήθνληα κνπ; Θνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ηνλ πην εμεπηειηζηηθό ηξόπν. 

Ώλαξσηηέκαη αλ ε Ώξρή Ναδηνηειεόξαζεο, έρεη λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξόιν όηαλ 

επηδεηθλύνληαη ηέηνηνπ είδνπο απαξάδεθηα θαηλόκελα θαη ζπκπεξηθνξέο, εηο 

βάξνο δεκνζηνγξάθσλ, από ηε δηεύζπλζε ελόο ζηαζκνύ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλόλσλ πεξί Ώξρήο Ναδηνηειεόξαζεο. Μνύ 

είλαη ν θώδηθαο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο; Μνύ είλαη ε ειεπζεξία ηεο 

γλώκεο; Μνύ είλαη ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ εξγνδνηνύκελν; Μνύ είλαη νη αξρέο θαη 

ην ήζνο ελόο ζηαζκνύ πνπ κάιηζηα είλαη θαη δεκόζηα εηαηξεία; Ώπηή ε δηεύζπλζεο 

πσο ζέβεηαη ηνπο κεηόρνπο θαη ην πξνζσπηθό ηεο, όηαλ θάπνηνη θαηαπαηνύλ ηα 

δηθαηώκαηα ηνπο; Ζύξηε, Μαπατσάλλνπ, ηπγράλεη λα ζπλέβεθαλ θαη λα 

ζπκβαίλνπλ πνιιά. Θάιηζηα, δεκηνπξγνύληαη θαη πνιιά εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξόπν 

πνπ ε δηεύζπλζε ρεηξίδεηαη ην ζηαζκό θαη ηη ζπκθέξνληα θξύβνληαη γηα λα 

ζνξπβεζνύλ ηόζν πνιύ κε ηελ θίλεζε καο. Ζαζώο θαη ην πσο ζπκπεξηθέξεηαη κηα 

δηεύζπλζε ζην πξνζσπηθό θαη ζηνπο κεηόρνπο. Βπηθπιάζζνκαη γη' απηό ην ζεκείν. 

Θα ήζεια, επίζεο λα ζαο γλσζηνπνηήζσ όηη όηαλ δήηεζα από ηνπο θ. Μέηξν 

Γαραξηάδε θαη Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ λα καο εμεγήζνπλ πνηά είλαη ε δηαδηθαζία γηα 

ηελ απόθηεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, καο έιεγαλ δηάθνξα θαη ζην ηέινο αθνύ 

απνηάζεθα ζε δηθεγόξν θαηάιαβα όηη καο παξαπιαλνύζαλ γηα λα θεξδίδνπλ 

ρξόλν. Οα ζπκβόιαηα κεηαβίβαζεο από ην Ζαιιή Γεώξγην πξνο εκέλα Έιελα 

(Βιιε) Ζξαζνπνύιε Ξθνξδέιε, βξίζθνληαη αθόκε ζηα ζπξηάξηα ηνπ γξαθείνπ 

ηνπο θαη δε ζαο έρνπλ θαηαηεζεί γηα λα κπνξέζσ λα πξνρσξήζσ κε ηε 

ζπλέληεπμε πνπ ζα ζαο δώζσ γηα έγθξηζε. Βκείο, δε γλσξίδακε ηε δηαδηθαζία θαη 

αθνύγακε όηη καο έιεγαλ απηνί θαη πεξηκέλακε. Ώπνηέιεζκα από ηνλ Ώπξίιην, ηα 

πξώηα ηξία ζπκβόιαηα, πνπ θάλακε θαη πιεξώζακε ζην θ. Γεώξγην Ζαιιή λα 

βξίζθνληαη αθόκε ζηα γξαθεία ηνπο. Θαο είπαλ, όηη ν θ. Ζαιιήο αγόξαζε απφ 

θάπνηνπο άιινπο κεηφρνπο ηνπο, νπνίνπο γλσξίδνπκε θαη πξέπεη λα γίλεη πξψηα 

απηή ε δηαδηθαζία θαη κεηά λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ην δηθό κνπ. Ζαηαλνώ όηη 

ππάξρεη κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία, αιιά έλησζα ηελ αλάγθε λα ζαο θαηαγγείισ 

θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα ήζεια λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε ζαο.».  
 

 Ξηηο 30.11.08, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ζε ζπλέληεπμε πξνο ην πεξηνδηθφ 

Beautiful People, σο ην Οεθκήξην 423, δειψλεη αδηθεκέλε απφ ηελ 

απφιπζε ηεο ζην ΞΕΓΘΏ θαη φηη «… Δ ςπρή κνπ δειεηεξηάζηεθε γηα πξώηε θνξά 

ηόζν πνιύ. Ώθόκε δελ πηζηεύσ ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ κνπ ιέρζεθαλ, δελ ππήξρε 

ινγηθή.» Ώλέθεξε επίζεο φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Αηεχζπλζεο ηνπ ΞΕΓΘΏ 

έλαληη ηεο, κφιηο έγηλε γλσζηφ φηη ε νηθνγέλεηα ηεο απέθηεζε κεηνρηθφ 

θεθάιαην εθεί, άιιαμε ακέζσο θαη φηη ε απφιπζε ηεο ήηαλ αλαπφθεπθηε 

θαη αλακελφκελε. Ξηηο 14.6.09, παξερψξεζε λέα ζπλέληεπμε, απηή ηε 

θνξά ζηελ Βθεκεξίδα Espresso (Έθδνζε Ζχπξνπ), σο ην Οεθκήξην 402, 

ζηελ νπνία δφζεθε ν ηίηινο: «Καλαγελληέκαη κέζα από ηηο ζηάρηεο κνπ», φπνπ 
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φηαλ ξσηήζεθε αλ πίζηεπε φηη είρε αδηθεζεί, απάληεζε «Βζύ ηη ιεο; ηαλ 

θάπνηνο ζνπ θόβεη ην θεθάιη ρσξίο λα ηνλ βιάςεηο, πώο ληώζεηο;». Ώλέπηπμε εθεί ηε 

θνζκνζεσξία ηεο πεξί αδηθίαο πνπ πάληα ηε δηθαηψλεη («ην άδηθν δελ 

επινγείηαη»), δίρσο λα απνθαιχςεη κηα άιιε θνζκνζεσξία «… πνιύ πην δπλαηή 

…», ηελ νπνία επηθπιάρζεθε λα αλαθέξεη ζηε δεκνζηνγξάθν «… θάπνηα άιιε 

ζηηγκή … (ρακνγειά)». Ξπλάγεηαη θαη απφ απηή ηε ζπλέληεπμε, ην αίζζεκα 

απαμίαο κε ην νπνίν έλησζε φηη αληηθξηδφηαλ απφ ηνπο πξψελ εξγνδφηεο 

ηεο. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, εμέθξαδε ηε δπζθνξία ηεο γηα ηελ απφιπζε ηεο 

απφ ην ΞΕΓΘΏ, κε ηελ πξψηε επθαηξία, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνο ηνλ 

Ιηθφιαν Ξηέθν (Θ.Ζ.47), πξνο ηνλ νπνίν επέθξηλε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Ζψζηα Ραηδεθσζηή ζε ζρέζε κε ηελ εθδίσμε ηεο απφ ην ΞΕΓΘΏ, ηε ζηηγκή 

πνπ «…ήηαλ ε πξώηε κέηνρνο, ε πξώηε θύξηα κέηνρνο ζην θαλάιη…», ελψ δελ 

αλαθεξφηαλ θαζφινπ κε ζεβαζκφ είηε ζηνλ Άληε είηε ζηνλ Ζψζηα 

Ραηδεθσζηή. Λκνίσο βαξπγθσκνχζε θαη πξνο ηνλ Γηψξγν Φσθά (Θ.Ζ.34), 

ζηνλ νπνίν απνθάιπςε φηη φλεηξν ηεο ήηαλ λα επηζηξέςεη ζηελ ηειεφξαζε 

θαη φηη έλησζε αδηθεκέλε πνπ ελψ θαηείρε πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ 

ζην ΞΕΓΘΏ, δελ εξγαδφηαλ εθεί. Ήηαλ φκσο απνθαζηζκέλε λα επηζηξέςεη 

ζην ΞΕΓΘΏ. Ονλ Ενχιην 2009, κέζσ ηνπ Ραξάιακπνπ Μαπαγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.39), δηεπζεηήζεθε θαη έιαβε ρψξαλ ζπλάληεζε κε ηνλ Ζψζηα 

Ραηδεθσζηή ζηε Ηεπθσζία κε πξννπηηθή ν ηειεπηαίνο λα βνεζήζεη ψζηε ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, λα επαλέιζεη ζην ΞΕΓΘΏ. Δ ζπλάληεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγεο κέξεο πξηλ ηε Γεληθή Ξπλέιεπζε ηνπ ΞΕΓΘΏ. 

Μαξφληεο ήζαλ νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, ν Ραξάιακπνο Μαπαγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.39) θαη ν Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο. Λη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, 

απαίηεζαλ σο κεγαινκέηνρνη, επαλαθνξά ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζηα 

παιηά ηεο θαζήθνληα σο παξνπζηάζηξηαο. Λ Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο ηεο 

εμήγεζε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλέρηδε λα αγνξάδεη κεηνρέο ηνπ 

ΞΕΓΘΏ, θαζφινπ δε δηεπθφιπλε ηελ επάλνδν ηεο θαη φηη αληηζέησο, ηε 

δπζρέξαηλε, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ αληηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ 

ήζειε λα εξγαζηεί. Οε ζπκβνχιεςε λα πσιήζεη έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ησλ 

κεηνρψλ πνπ θαηείρε ψζηε λα απνδείμεη φηη δελ δηάθεηην ερζξηθψο πξνο ην 
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ΞΕΓΘΏ. Οεο εμήγεζε φηη παξφηη είρε αγνξάζεη ηηο κεηνρέο ζε ηδηαίηεξα 

ςειέο ηηκέο, ζα ηε βνεζνχζε λα εμεχξεη αγνξαζηέο ψζηε λα κεηψζεη ηηο 

απψιεηεο ηεο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφλ βαζκφ, αθνχ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα βξεζνχλ αγνξαζηέο πνπ λα πξνζθέξνπλ ηελ ηηκή ζηελ νπνία 

αγφξαζε ηηο κεηνρέο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2. Οεο μεθαζάξηζε φηη έβιεπε 

πηζαλή επάλνδν ηεο ζην ΞΕΓΘΏ κφλν ζε βάζνο ρξφλνπ δηφηη ην θιίκα θαηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ βνεζνχζε ηέηνηα εμέιημε. Οεο δηαζάθεζε φηη 

δελ ήηαλ ην αξκφδην πξφζσπν γηα λα ρεηξηζηεί ηελ φπνηα επαλαπξφζιεςε 

ηεο θαη ηε ζπκβνχιεςε λα αζρνιεζεί θπξίσο κε ηελ έληππε δεκνζηνγξαθία 

παξά ηελ ηειενπηηθή ε νπνία, φπσο ηεο είπε ραξαθηεξηζηηθά, είρε 

εκεξνκελία ιήμεσο. Δ ζπλάληεζε απνπεξαηψζεθε ρσξίο λα ππάξμεη 

ζπγθεθξηκέλε θαηάιεμε. Ζαηά ηε Γεληθή Ξπλέιεπζε ηνπ ΞΕΓΘΏ πνπ 

επαθνινχζεζε ιίγεο κέξεο κεηά, παξεπξέζεθαλ νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, 

ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ Ράξε ΙηθνιαΎδε (Θ.Ζ.38). Λ ηειεπηαίνο ππέβαιε 

δηάθνξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ ΞΕΓΘΏ, κε ζαθή 

ππνλννχκελα γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Έιαβε ηηο απαληήζεηο απφ 

ηνπο αξκφδηνπο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα νη ινγαξηαζκνί λα ςεθηζηνχλ 

πακςεθεί. Μήξε μαλά κηα γεχζε ηεο ελαληίνλ ηεο δπλακηθήο ησλ 

πξαγκάησλ. Μεξί ηα ηέιε Ξεπηεκβξίνπ 2009, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ 

Ιηθφιαν Ξηέθν (Θ.Ζ.47), ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ηνπ πξφηεηλε φπσο ν κηινο 

Βηαηξεηψλ ζην νπνίν εξγαδφηαλ, αγφξαδε πνζνζηφ γχξσ ζην 17.11%, ησλ 

κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ, έηζη ψζηε, καδί κε ην δηθφ ηεο θαη θάπνηα επηπξφζζεηα 

πνζνζηά πνπ κπνξνχζαλ λα εμαζθαιηζηνχλ, λα δεκηνπξγνχζαλ ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία γηα αλάιεςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ΞΕΓΘΏ. Δ πξφηαζε δελ πξνρψξεζε επεηδή απνξξίθζεθε 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Λκίινπ, Μέηξν Ζπξηαθίδε, ν νπνίνο δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνο λα πξνβεί ζην δηάβεκα ιφγσ ηεο θηιίαο ηνπ κε ηνλ Ζψζηα 

Ραηδεθσζηή. Μεξί ηνλ Λθηψβξην – Ινέκβξην 2009, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, 

κεζνιάβεζε ψζηε ν Ράξεο ΙηθνιαΎδεο (Θ.Ζ.38), λα αγνξάζεη ην 2.21%, 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ απφ ηελ Θαξγαξίηα Ραρνιηάδε θαη ηνλ 

Λδπζζέα Ώγγειίδε, θαηαβάιινληαο πνζφ €305.000. Γχξσ ζηηο αξρέο 
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Ινεκβξίνπ 2009, ε Ζαηεγνξνχκελε 3, επέζηξεςε πξνο ηελ Νέα Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), παξνπζηάδνληαο ηεο πξνζρέδην Ξπκθσλίαο Ξπλεξγαζίαο, σο ην 

Οεθκήξην 203(Ώ), ζε ζρέζε κε ηηο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ 

κεξψλ γηα έιεγρν θαη δηνίθεζε ηνπ ΞΕΓΘΏ. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, ηεο 

εμήγεζε φηη ην αλαθεξφκελν σο «Μξώην Θέξνο», ζα ήηαλ ε ίδηα κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, ην «Αεύηεξν Θέξνο», ε Θπξάληα Ώλδξνλίθνπ κε ηνλ 

Γηψξγν Μαπαρξηζηνθφξνπ (Θ.Ζ.68), ην «Οξίην Θέξνο», ε Νέα Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), κε ην ζχδπγν ηεο (κεηά πνπ ζα έπαηξλαλ πίζσ ηηο κεηνρέο ηνπο) 

θαη ην «Οέηαξην Θέξνο», ν Γηάλλνο Ώζεαηλίηεο (Θ.Ζ.52). Δ Νέα Ώλδξνλίθνπ 

(Θ.Ζ.53), ην απέξξηςε. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, ηελ παξαθάιεζε λα δείμεη ην 

πξνζρέδην ζηνλ ζχδπγν ηεο Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78). Ον έπξαμε. Ώπηφο 

είπε ζηε ζχδπγν ηνπ λα κεηαθέξεη ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, φηη δελ 

ελδηαθεξφηαλ. Βπεηδή φκσο ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ηνπ είρε γίλεη ζηελφο 

θνξζέο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε ν Γηάλλνο Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78) θαη 

επέκελε λα ηνλ δεη γηα λα ηεο δψζεη εμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε 

ηνπ ζηάζε έλαληη ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδηαζκψλ ηεο, ζπλαίλεζε ζε 

ζπλάληεζε πνπ ζα γηλφηαλ ζηελ νηθία ηνπ ζηηο 26.12.09, ελψ ζα βξηζθφηαλ 

κε άδεηα απφ ηηο Ζεληξηθέο Φπιαθέο. Ξην κεηαμχ, ζηηο 17.11.09, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, ζπκθψλεζε θαη αγφξαζε απφ ηνλ Ρξηζηάθε Ηαδαξίδε, 

199.500 ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ (πνπ απνηεινχζαλ πνζνζηφ 1.50% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), ππνγξάθνληαο ηε Ξπκθσλία Μψιεζεο Θεηνρψλ 

– Οεθκήξην 132 θαη ην Έγγξαθν Θεηαβηβάζεσο Θεηνρψλ – Οεθκήξην 133, 

θαηαβάιινληαο ζπλνιηθφ πνζφ €200.000, σζηφζν ε κεηαβίβαζε δελ 

νινθιεξψζεθε δηφηη ηα ζρεηηθά έγγξαθα δελ είραλ ππνβιεζεί ζηελ Ώξρή 

Ναδηνηειεφξαζεο Ζχπξνπ θαη επεηδή κεζνιάβεζε ε ζχιιεςε ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, γηα ηελ παξνχζα ππφζεζε. Οελ 1.12.09, ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3, αγφξαζε απφ ηνλ Γηψξγν Μνηακίηε (Θ.Ζ.72, ζην 

θαηεγνξεηήξην), 33.250 ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ (πνπ απνηεινχζαλ 

πνζνζηφ 0.25%, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), έλαληη πνζνχ €47.569,26, ελψ 

ηελ ίδηα κέξα, αγφξαζε θαη απφ ηνλ Ώιέμε Γαιαλφ (Θ.Ζ.77, ζην 

θαηεγνξεηήξην), 23.528 ζπλήζεηο κεηνρέο ηνπ ΞΕΓΘΏ (πνπ απνηεινχζαλ 
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πνζνζηφ 0.17%, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ), έλαληη πνζνχ €30.586. Βλ ησ 

κεηαμχ, κέζα ζε απηφ ηνλ νίζηξν αγνξάο κεηνρψλ, απνξξένληνο απφ ηελ 

αδηάπησηε θαη ζηαζεξή επηζπκία ηεο, λα απνθηήζεη ηνλ κεηνρηθφ έιεγρν 

ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη πεξί ηα ηέιε Ινεκβξίνπ – αξρέο Αεθεκβξίνπ 2009, δήηεζε 

λέα ζπλάληεζε κε ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή. Μξνθαλψο, έλησζε αθφκε πην 

δπλαηή απφ κεηνρηθήο απφςεσο ζε απηφ ην ζηάδην έηζη ψζηε λα πξνβάιεη 

κε κεγαιχηεξε δπλακηθή απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είρε βξεζεί καδί ηνπ 

ηνλ Ενχιην 2009, ηηο απαηηήζεηο ηεο. Λ Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο απνδέρζεθε 

λα ηελ ζπλαληήζεη. Δ ζπλάληεζε έγηλε ζην γξαθείν ηνπ, ζηελ παξνπζία 

ηνπ Ώλδξέα Ραηδεκάξθνπ (Θ.Ζ.66) θαη ηνπ Ιηίλνπ Θελειάνπ (Θ.Ζ.46). Δ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, δεηνχζε επηηαθηηθψο επαλαπξφζιεςε ζην ΞΕΓΘΏ, 

ηνλίδνληαο φηη ζεσξνχζε ην ζέκα ησλ κεηνρψλ ηνπ ΞΕΓΘΏ πνπ θαηείρε, σο 

εληειψο αλεμάξηεην ζέκα, αξλνχκελε λα ην ζπδεηήζεη. Λ Ζψζηαο 

Ραηδεθσζηήο ηεο εμήγεζε φηη νη ζπλζήθεο δελ είραλ αιιάμεη θαη ηε 

ζπκβνχιεςε γηα κηα αθφκε θνξά λα αζρνιεζεί κε ηελ έληππε 

δεκνζηνγξαθία. Ξηελ επηκνλή ηεο λα ηελ επαλαπξνζιάβνπλ, ν Ζψζηαο 

Ραηδεθσζηήο ηεο εμήγεζε θαη πάιη φηη δελ ήηαλ ην αξκφδην πξνο ηνχην 

πξφζσπν θαη ηελ ζπκβνχιεςε λα επαλέιζεη κεηά ηηο γηνξηέο ησλ 

Ρξηζηνπγέλλσλ κε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ ηεο 

ζπλέζηεζε, δειαδή, ηελ έληππε δεκνζηνγξαθία. Δ ζέζε ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαη γηα ηηο δχν ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν παηέξαο ηνπ κε ηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3, ήηαλ φηη δελ ππήξραλ πεξηζψξηα ζπλελλφεζεο καδί ηεο 

(θαη ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2) θαη ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθφο ζε νπνηαδήπνηε 

πξννπηηθή επαλφδνπ ηεο ζην ΞΕΓΘΏ. Αηέθνςε θάζε επηθνηλσλία καδί ηνπο. 

Οε ζέζε ηνπ, ν Άληεο Ραηδεθσζηήο ηε δεκνζηνπνίεζε πνηθηινηξφπσο θαη 

ήηαλ επξέσο γλσζηή. Βίλαη γηα απηφλ ην ιφγν πνπ ν Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο 

πίζηεπε φηη ε Ζαηεγνξνχκελε 3, επηδίσθε ηηο ζπλαληήζεηο καδί ηνπ θαη φρη 

κε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, πξνζβιέπνληαο ελδερνκέλσο ζηελ πηζαλφηεηα 

λα ηνλ επεξέαδε πξνο ην ζθνπφ επαλαπξφζιεςεο ηεο. Δ εθηίκεζε απηή ηνπ 

Ζψζηα Ραηδεθσζηή δελ ήηαλ θαζφινπ άηνπε αλ θξίλνπκε ηνπιάρηζην απφ 

ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3 – Οεθκήξην 428, πξνο 
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ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή (ε νπνία δελ ζηάιζεθε ηειηθψο), ζηελ νπνία ηνλ 

θαινχζε λα δηαβηβάζεη θαη ζηνλ Άληε Ραηδεθσζηή ηελ επηζπκία ηεο γηα 

επάλνδν ζην ΞΕΓΘΏ, αληί λα επηδηψμεη θαη κε απηφλ, γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηα απεπζείαο επαθή («… Αηεπζύλνληα Ξύκβνπιν ηνπ ΞΕΓΘΏ, Άληε Ραηδεθσζηή, 

ηελ επηζπκία κνπ γηα επάλνδν ζην ζηαζκό …»). Λ Άληεο Ραηδεθσζηήο, ζε θάπνηα 

ζπλεδξίαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ Ξπκβνπιίνπ, δήισζε ελψπηνλ ησλ κειψλ ηελ 

θάζεηε αληίζεζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε πξννπηηθή επαλφδνπ ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, ιέγνληαο «αλ έξζεη απηή ζα θύγσ εγώ». Αελ πξνθχπηεη 

ελαξγψο απφ ηε καξηπξία αλ ε θξάζε απηή θνηλνπνηήζεθε κε θάπνην 

ηξφπν απηνχζηα ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Έρεη δίθαην πάλσ ζε απηφ ν θ. 

Ζππξηαλνχ. Ονχηε ε ακθηβνιία επελεξγεί αζθαιψο πξνο φθεινο ηεο γηα 

φζε αμία ηνχην ζα κπνξνχζε λα ελέρεη. Βθείλν φκσο πνπ ζίγνπξα αλαδχεη ε 

ηνπνζέηεζε, είλαη ην ζηίγκα ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή 

λα αληηθφςεη θάζε πξννπηηθή επαλφδνπ ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, ζην ΞΕΓΘΏ, 

πφζσ κάιινλ, ζπκκεηνρή ηεο ζην Αηνηθεηηθφ Ξπκβνχιην. Δ Ζαηεγνξνχκελε 

3, δελ θάκθζεθε θαζφινπ θαη απφ ηε δεχηεξε απηή απνηπρεκέλε 

ζπλάληεζε κε ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή. Αε μέραζε αζθαιψο θαη ην επί 

καθξφλ αλακελφκελν ξαληεβνχ κε ηνλ Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ (Θ.Ζ.78), ζηηο 

26.12.09. Μξάγκαηη, ηε κέξα εθείλε, ην κεζεκέξη, ηνλ επηζθέθηεθε εθεί κε 

ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη ηνλ ινγηζηή Γηψξγν Μαπαρξηζηνθφξνπ (Θ.Ζ.68). 

Δ  Ζαηεγνξνχκελε 3, δεηνχζε λα κάζεη απφ ηνλ Γηάλλν Ώλδξνλίθνπ 

(Ζ.Ζ.78), γηαηί δε δέρηεθε λα πξνρσξήζεη κε ηνλ Γηάλλν Ώζεαηλίηε 

(Θ.Ζ.52). Οεο απάληεζε φηη δελ επηζπκνχζε λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ζε 

αληαγσληζηέο ηνπ ΞΕΓΘΏ ιφγσ θαη ησλ άξηζησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θηιηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ δηαηεξνχζε κε ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή, ιέγνληαο γηα ηνλ 

Γηάλλν Ώζεαηλίηε (Θ.Ζ.52), φηη «…είλαη γακπξόο ηνπ Ηνπθή Μαπαθηιίππνπ, πνπ 

ειέγρεη αληαγσληζηηθό ζηαζκό, ηνλ ΏΙΟΒΙΏ θαη κάιηζηα κε ηνπο όξνπο ηνπ πξνζρεδίνπ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ δηάβαζα δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα δερηώ λα ππνγξαθηεί ηέηνην 

ζπκβόιαην». Οεο αλάθεξε επίζεο, φηη «ηόζν θαηξό έιεγεο ηεο Νέαο όηη ν 

ρξεκαηνδόηεο ήηαλ έλαο Νώζνο επελδπηήο. Οώξα από πνύ θαη σο πνύ είλαη ν Γηάλλνο ν 

Ώζεαηλίηεο;». Ώπηφ δελ άξεζε ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, 

ήηαλ ζησπειφο. Ξε θάπνηα ζηηγκή ηεο ζπδήηεζεο θαη κε ζθνπφ λα θιείζεη 
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νξηζηηθά ην ζέκα πνπ ζπδεηηφηαλ, είπε ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3, φηη 

γλψξηδαλ θαη νη δχν ηνπο ηνλ Ζψζηα Ραηδεθσζηή θαη φηη αλ πνηέ έραλε ηνλ 

έιεγρν ηνπ ΞΕΓΘΏ, ζα ήηαλ άμηνο λα θιείζεη ην ζηαζκφ θαη «λα ηνπο πεηάμεη 

θάησ πνπ ηδηεπάλσ», κε απηήλ λα ηνπ απαληά «εγώ ζα ηνλ άςσ ζε 24 ώξεο». Δ 

ζπλάληεζε έιεμε ρσξίο απνηέιεζκα γηα ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3. 

Μαξ‟ φιεο ινηπφλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα απφθηεζε κεηνρηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη επηζηξνθήο ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, 

ζηηο ηειενπηηθέο ηνπ νζφλεο, δε δηαθαηλφηαλ ζηνλ νξίδνληα νπνηαδήπνηε 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο ζηηο επηδηψμεηο ηεο. Ππήξραλ κπξνζηά ηνπο δχν 

εκπφδηα. Έλαο, νκνινγνπκέλσο, πην δηπισκαηηθφο θαη θαηλνκεληθά 

δηαιιαθηηθφο, Ζψζηαο Ραηδεθσζηήο θαη έλαο επζχο, θάζεηνο θαη άηεγθηνο 

Άληεο Ραηδεθσζηήο, πνπ δελ ήζειε λα έρεη καδί ηνπο νπνηαδήπνηε επαθή 

θαη πνπ δεηνχζε ηνλ απνθιεηζκφ θάζε πξννπηηθήο επαλφδνπ θαη δηείζδπζεο 

ηεο (φπσο θαη ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2), ζην ΞΕΓΘΏ, ππφ νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα. Λη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, ην γλψξηδαλ απηφ. ΐξέζεθαλ πξν 

αδηεμφδσλ θαη κάιηζηα κε βαξχ νηθνλνκηθφ ηίκεκα. Βίδακε πσο. Κφδεςαλ 

εθαηνκκχξηα επξψ, ζχλαςαλ αληίζηνηρα δάλεηα θαη επηβαξχλζεθαλ, σο 

νηθνγέλεηα, κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίσλ δφζεσλ πέξαλ ησλ €38.000 

θαη ηνχην κφλν πξνο θάιπςε ρνληξηθψο ησλ δαλεηνδνηηθψλ ηφθσλ. Ον 

ΞΕΓΘΏ, παξνπζίαδε δεκηνγφλα πνξεία θαη δε ρνξεγνχζε κεξίζκαηα ζηνπο 

κεηφρνπο. Ον κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ πνπ εμαζθάιηζαλ 

αγνξάζηεθε ζε ςειέο ηηκέο. Μνηέ νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, δελ 

επηδίσμαλ λα κεηξηάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δεκηά, επηρεηξψληαο, αλ κε ηη 

άιινλ, λα πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ή λα έιζνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο 

δηαθαλνληζκφ κε ηνλ Ζψζηα θαη Άληε Ραηδεθσζηή. Λη θαηά ηα άιια ινηπφλ 

επελδπηέο γεο - ζχκθσλα κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 - βξέζεθαλ κε 

ηεξάζηηεο επελδχζεηο θαη ρξέε ζε κεηνρέο ζε κηα επηρείξεζε φπσο ην ΞΕΓΘΏ 

πνπ, ελ γλψζεη ηνπο, βξηζθφηαλ ζε δεκηνγφλν πνξεία. Ον δήηεκα πξνθαλψο 

θαη δελ ήηαλ κφλν νηθνλνκηθφ. Ώπνηεινχζε γηα ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3 – 

πξσηίζησο, αλ φρη θαη απνθιεηζηηθψο - ζέκα εζηθήο δηθαίσζεο θαη 

αλαγέλλεζεο ηεο κέζα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο (γηα λα παξαθξάζνπκε ηνλ 
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ηίηιν πνπ είρε δνζεί ζηε ζπλέληεπμε ηεο πξνο ηελ Βθεκεξίδα Espresso, ηνλ 

Ενχλην 2009, σο ην Οεθκήξην 402). ιεο απηέο νη νηθνλνκηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλαηξνπέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 

θαη 3, ηδηαίηεξα φκσο ζηελ ηειεπηαία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλππνρψξεηε 

ζηάζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ελάληηα ζε θάζε δηάβεκα θαη πξνζπάζεηα ηεο 

γηα επηζηξνθή θαη εηζέιεπζε ζην ΞΕΓΘΏ, ήηαλ πνπ θνξχθσζαλ ηα 

πξάγκαηα θαη ηελ νδήγεζαλ - καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 - λα 

επηδεηήζνπλ ηε ζαλάησζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ν νπνίνο, θαηά ινγηθή 

ζπλέπεηα ζα απνηεινχζε θαη ηνλ δηάδνρν ηνπ παηέξα Ζψζηα Ραηδεθσζηή 

θαη ην άηνκν πνπ ζίγνπξα – φπσο πθίζηαλην ηα πξάγκαηα – ζα αληίθνβε 

θάζε πξνζπάζεηα επηζηξνθήο ηεο ζην ΞΕΓΘΏ, γηα ηα φζα (πνιιά) ρξφληα ζα 

επέιεγε λα βξίζθεηαη ζηε δηνίθεζε ηνπ. Ζίλεηξν  ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 

θαη 3, ήηαλ ε εθδίθεζε θαη ν παξακεξηζκφο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, έηζη 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ θαη ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ζρεδηαζκνχο 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ ήζειαλ θαη 

ηξνρνδξνκνχζαλ, έλαληη παληφο ηηκήκαηνο. Ώπηφ πξνθχπηεη απφ ηηο πξάμεηο 

ηνπο, δηφηη αιιηψο, γηαηί λα ζπλέρηδαλ, αλαξσηηέηαη θαλείο, λα μνδεχνπλ 

αδηάθνπα ρξφλν θαη ρξήκα ηε ζηηγκή πνπ απφ ηα κέζα Αεθεκβξίνπ 2009, 

είραλ αλαζέζεη ηε δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 

θαη ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ζίλεηξν ησλ ηειεπηαίσλ, ήηαλ ην 

ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα πνπ ζα απεθφκηδαλ απφ ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 

θαη 3 θαη πνπ ζα απάιπλε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ. 

Ον ίδην, ηζρχεη απφ απφςεσο θηλήηξνπ θαη γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4. Ον 

ειαηήξην ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ, κφιν πνπ δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ησλ επίδηθσλ αδηθεκάησλ, δελ παχεη, θαηά ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, απφ ηνπ λα ζεσξείηαη σο ζηνηρείν αλίρλεπζεο 

ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο πνπ ψζεζε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο απηνχο λα 

δξάζνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ έδξαζαλ (βι. θαη΄ αλαινγίαλ, Bo θαη Άιινπ λ 

Αεκνθξαηίαο (2007) 2 ΏΏΑ 293, 305). Αε γλσξίδνπκε πφηε αθξηβψο θαη 

ππφ πνηεο πεξηζηάζεηο είλαη πνπ νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, δηακφξθσζαλ 

ηε ζθέςε λα εμνληψζνπλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή.  Βθείλν πνπ απνδείρζεθε 
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κε επάξθεηα, είλαη φηη ε ζθέςε απηή άξρηζε λα κεηνπζηψλεηαη ζε πξάμε πεξί 

ηα ηέιε Λθησβξίνπ 2009, φηαλ Ζαηεγνξνχκελνο 1 (κε νδεγίεο ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, σο πξνο ηε γεληθή ζηφρεπζε, πξνζέγγηζε ηνλ 

Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), γηα λα ηνπ αλαζέζεη ηελ απφ θνηλνχ 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Λ Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ήηαλ, 

φπσο είδακε, θίινο κε ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζην 

παξειζφλ είρε δηαπξαρζεί απφπεηξα δνινθνλίαο ζην Ξσκαηείν Αηγελήο 

Θφξθνπ. Λ Ώιέμεο Θαπξνκηράιεο ππνςηαδφηαλ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

καδί κε θάπνηνπο άιινπο, ήζαλ ππαίηηνη γηα ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο. 

Γήηεζε απφ ηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), λα ηνλ βνεζήζεη κε ην λα 

ηνλ πξνζεγγίζεη θαη λα κάζεη ζρεηηθά γηα ηελ απφπεηξα. Ον έπξαμε. 

Μιεζίαζε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ιέγνληαο ηνπ φηη θαη ν ίδηνο ήηαλ 

ηζαθσκέλνο ηελ πεξίνδν εθείλε κε ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε θαη φηη δελ 

ήζειε λα ηνλ δεη κπξνζηά ηνπ. Ώπνζθνπνχζε ζην λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα κάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ φπνηα 

εκπινθή ηνπ ζηελ απφπεηξα δνινθνλίαο ηελ νπνία αξληφηαλ. Γχξσ ζηνλ 

Λθηψβξην – Ινέκβξην 2009 θαη ελψ έθεπγαλ απφ ην θξενπσιείν ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, γηα λα νδεχζνπλ πξνο ην δηακέξηζκα ηνπ ηειεπηαίνπ 

ζην Οζέξη, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ αλέθεξε φηη είρε κηα ζνβαξή δνπιεηά 

ζηα ζθαξηά θαη γηα ηελ νπνία ζα πιεξψλνληαλ απφ €50.000. Λ Γηψξγνο 

Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), δήηεζε ιεπηνκέξεηεο γηα ην δήηεκα θαη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ είπε φηη ήζειε λα δνινθνλήζνπλ έλα δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο ηνπ ΞΕΓΘΏ θαη φηη γηα ηελ θνπβέληα απηή ελδηαθεξφηαλ ν 

θνπκπάξνο ηνπ (δειαδή, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2), πνπ είρε ην Οακαζηάλα, 

καδί κε ηελ αδειθή ηνπ (δειαδή, ηελ Ζαηεγνξνχκελε 3) θαη φηη ηα αδέιθηα 

απηά πξφζθεξαλ ην ελ ιφγσ πνζφ θαη φηη, φηαλ ζα αλαιάκβαλαλ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ΞΕΓΘΏ καδί κε θάπνηα άιια άηνκα, ζα ηνπο πξφζθεξαλ θαη 

δνπιεηά εθεί έλαληη ακνηβήο. Βίπε φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, ήζειαλ λα δνινθνλεζεί ν Άληεο Ραηδεθσζηήο 

ήηαλ επεηδή απνηεινχζε ηελ ε αηηία πνπ θαηαζηξάθεθαλ νηθνλνκηθά «…ηδηαί 

όηη είλαη έλαο πνπζηνππεδέβεγθνο, όηη είλαη έλα κσξό ηνπ πάπα ηνπ πνπ επήε ηδηαί 
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ζπνύδαζε ηδηαί ήξηε ηδηαί λνκίδεη όηη θάπνηνο ελεη…» θαη δηάθνξεο άιιεο παξφκνηεο 

θνπβέληεο ψζηε λα ηνλ πείζεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δνινθνλίαο. Λ 

Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), δελ ηνπνζεηήζεθε θαη δήηεζε ρξφλν λα 

ζθεθηεί. Έδσζε ηελ πιεξνθνξία ζηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε, φρη φκσο ην 

φλνκα ηνπ κειινληηθνχ ζχκαηνο δηφηη δελ ηνπ ην είρε πεη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1. Λη ζπδεηήζεηο γηα ην δνινθνληθφ ζρέδην ζπλερίζηεθαλ 

γηα 20–25 κέξεο πεξίπνπ κέρξη ην ηέινο Ινεκβξίνπ 2009. Βθείλε ηελ 

πεξίνδν θαη ζε θάπνηα ζηηγκή πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνλ πίεδε λα δερζεί 

λα αλαιάβεη ηε δνινθνλία, ηνπ αλέθεξε φηη ζηφρνο ηεο δνινθνλίαο ήηαλ ν 

Άληεο Ραηδεθσζηήο, ν νπνίνο ήηαλ έλαο «πνπζηνππεδέβεγθνο» θαη δηάθνξα 

άιια. Λ Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), εμέθξαζε δηαθσλία κε ηελ 

πξφηαζε δηφηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο δελ ήηαλ άηνκν πνπ είρε ζρέζε κε 

ηνπο θχθινπο ηεο λχθηαο ζηνπο νπνίνπο θπθινθνξνχζαλ θαη δξνχζαλ. 

Ξπκβνχιεςε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, λα απνζηεί απφ ηνπο ζρεδηαζκνχο. 

Βθείλνο ηνπ αληαπάληεζε «ζθέθηνπ ην ξε καιάθα, ήληαπνπ ζε θόθηεη πνπ ηνλ 

πνπζηνππεδέβεγθν» θαη φηη φινη απηνί (φπσο, δειαδή, ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή), 

ζεσξνχζαλ άηνκα φπσο απηνχο, αιήηεο θαη άιια παξφκνηα. Λ Γηψξγνο 

Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), αλέθεξε φια απηά ηα ζηνηρεία ζηνλ Ώιέμε 

Θαπξνκηράιε, ν νπνίνο εμέθξαζε έθπιεμε γηα ην γεγνλφο. Θεηά απφ 4–5 

κέξεο, πξνο ηα ηέιε Ινεκβξίνπ 2009, ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), 

βξηζθφηαλ καδί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην θξενπσιείν ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Ονλ επηζθέθζεθε εθεί ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ν νπνίνο καδί κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, πήγαλ ζε ρψξν ζηάζκεπζεο πίζσ απφ ην θξενπσιείν θαη 

αθνινχζσο (φηαλ επέζηξεςε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1), ηνπ είπε μαλά λα 

δνινθνλήζνπλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη φηη ην άηνκν πνπ κφιηο είρε θχγεη 

θαη κηιήζεη καδί ηνπ, ήηαλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, γηα ηνλ νπνίν ηνπ είρε 

κηιήζεη παιαηφηεξα ζε ζρέζε κε ηε δνινθνλία. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

επαλέιαβε ηελ επηζπκία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, 

γηα ηε δνινθνλία. Λ Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), ήηαλ αξλεηηθφο. Ξε 

θαηνπηλφ ζηάδην δηαπίζησζε φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζα επέκελε ζηε 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή θαη κάιηζηα, φηαλ ηνλ επηζθέθζεθε ζην 
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δηακέξηζκα ηνπ κηα κέξα, εθείλνο πξάγκαηη ηνπ αλέθεξε φηη ζα 

πξνρσξνχζε κε ηνλ θφλν θαη φηη βξήθε θαη άιιν άηνκν γηα λα ηνλ 

βνεζήζεη. Ονπ αλέθεξε φηη πξνβιεκαηηδφηαλ γηα ην ηη είδνπο φπιν ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε. Ξθεθηφηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα Οζέρηθν ή έλα πηζηφιη 

πνπ είρε, κε ηνλ Γηψξγν Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), λα ηνλ ζπκβνπιεχεη λα 

ζθεθηεί θαη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ρξήζεο θπλεγεηηθνχ φπινπ ην νπνίν 

«…ελ αθήλεη θάιπθεο, ραξηνύηζηεο». Ώπηφ ην έπξαμε ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο 

(Θ.Ζ.25), ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα κελ ηνπ δείμεη φηη ηνπ ελαληησλφηαλ 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ θαιή ζρέζε καδί ηνπ θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηδίσθε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ 

ελδηέθεξαλ ηνλ Ώιέμε Θαπξνκηράιε. Οε κέξα εθείλε, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

δελ ηνπ απεθάιπςε πνηφο ζα ήηαλ ν δνινθφλνο. Ον κφλν πνπ ηνπ είπε 

ήηαλ φηη ζα ηνλ βνεζνχζε θάπνην άηνκν πνπ ήηαλ θνληά ηνπ. Ηίγεο κέξεο 

πξηλ ηα Ρξηζηνχγελλα 2009, φηαλ ν Γηψξγνο Γαβξάλησλαο (Θ.Ζ.25), έηπρε 

λα επηζθεθζεί ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ζην δηακέξηζκα ηνπ, ν ηειεπηαίνο ηνπ 

αλέθεξε φηη είρε θφςεη ηηο θάλλεο ελφο κε εγγεγξακκέλνπ (θιαπέληνο), 

θπλεγεηηθνχ φπινπ, ρσξίο λα ηνπ δψζεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Θα 

πξνρσξνχζε κε ηε δνινθνλία. Ονπ θαλέξσζε κάιηζηα φηη εθηειεζηήο ζα 

ήηαλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

γελλήζεθε ζηηο 24.1.80 θαη απνθνίηεζε απφ ηελ Οερληθή Ξρνιή ην 1998. 

Ζαηαηάρζεθε ζηελ Βζληθή Φξνπξά ηελ 10.7.98 θαη κεηέπεηηα επηιέγεθε λα 

ππεξεηήζεη ηε ζεηεία ηνπ ζηηο Απλάκεηο Ζαηαδξνκψλ. Ζαηά ηελ ππεξεζία 

ηνπ εθεί (κέρξη ηηο 23.10.99, νπφηαλ θαη κεηαηέζεθε ζην Μεδηθφ, ιφγσ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο), δηεηέιεζε θαη σο δξνκέαο θαηαδξνκέαο κε 

θφξην. Ώπνιχζεθε σο ζηξαηηψηεο πεδηθνχ ηνλ Ινέκβξην 2000, απφ ην 213 

Οάγκα Μεδηθνχ θαη απφ ηελ Βθεδξεία (ζηελ νπνία εγγξάθζεθε ηνλ 

Αεθέκβξην 2000) ζηηο 16.10.12. Βίλαη δηαδεπγκέλνο θαη παηέξαο δχν 

παηδηψλ. Μαληξεχηεθε ην 2004, κε ηελ Έιελα Ξηαιή. Ρψξηζε ην 2008 θαη 

απφ ην 2009, πεξίπνπ, ζχλαςε ζρέζε κε ηελ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ε 

νπνία βξηζθφηαλ ζε δηάζηαζε κε ηνλ ζχδπγν ηεο. Δ Γηψηα Μεληφληδηε 

(Θ.Ζ.51), είλαη κεηέξα ελφο παηδηνχ πνπ γελλήζεθε ζηηο 18.7.06. Μξηλ ηε 
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ζχιιεςε ηνπ γηα ηελ παξνχζα ππφζεζε δηέκελε (απφ ηνλ Αεθέκβξην 2010), 

κε ηελ Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ζην δηακέξηζκα 102, ζηνλ πξψην φξνθν 

ηεο πνιπθαηνηθίαο Christina Mansions, επί ηεο νδνχ Οήλνπ 2, ζηελ 

Ώλζνχπνιε. Ον εμσηεξηθφ ηνπ δηακεξίζκαηνο θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία 2, 

ηνπ Οεθκεξίνπ 52, ζεκεησκέλν κε ην γξάκκα Ρ. Ήηαλ θάηνρνο απηνθηλήηνπ 

κάξθαο Mercedes, κε αξηζκνχο εγγξαθήο KSD 411. Βίρε γλσξίζεη ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, γχξσ ζηνλ Ενχιην 2009. Ονλ γλψξηδε απφ ην Οζέξη, 

φπνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δηέκελε κε ηε κεηέξα ηνπ πξηλ 

κεηαθνκίζεη ζην δηακέξηζκα ηεο νδνχ Οήλνπ 2. Έθαλαλ καδί παξέα θαη 

ιαζξνθπλεγνχζαλ ιαγνχο. Ώξρέο Αεθεκβξίνπ 2009, ελψ βξηζθφληνπζαλ 

ζην απηνθίλεην ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη φδεπαλ πξνο Οζέξη, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), έιεγε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, φηη ζα επέζηξεθε 

ζηελ εξγαζία ηνπ ζηε Γαιαθηνβηνκεραλία Ραξαιακπίδε, δηεξσηψκελνο αλ 

είρε θάπνηα άιιε εξγαζία λα ηνπ πξνηείλεη («δελ έρεη δνπιεηά ξε θνπκπάξε, πνπ 

ηνύηεο πνπ θάκλεηο ηδηαη ζα πάσ δνπιεηά»). Οφηε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ είπε 

φηη «έρεη κηα δνπιεηά κεγάιε … ηδηαη λα ηελ θάκνπκε ηνύηε ηε δνπιεηά ηδηαη δε ζα έρνπκε 

αλάγθε λα δνπιέςνπκε». Ονλ ξψηεζε «ήληα δνπιεηά;». Οφηε ν Ζαηεγνξνχκελνο 

1, ηνπ είπε (θαηά ηα πξφηππα ηεο θξαζενινγίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ 

πξνζπάζεηα κχεζεο ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25)), φηη ε δνπιεηά 

ήηαλ λα «παίμνπλ» έλαλ «πνπζηνππεδέβεγθν», έλαλ πινχζην θαη θαη‟ αθξίβεηαλ 

«έλαλ ηνπ ΞΕΓΘΏ», ν νπνίνο «πείξαμε δηθά κνπ πιάζκαηα», δειαδή ηνπο 

Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3 (ηνπο νπνίνπο δελ ηνπ απεθάιπςε ηε κέξα 

εθείλε). Ξπδεηνχζαλ ην ζέκα γηα κηα – δχν κέξεο. Οελ επνκέλε (ησλ κηα – 

δχν εκεξψλ), ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ μαλαείπε γηα ηε δνπιεηά πνπ ηνπ 

πξφηεηλε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δέρζεθε. Ονπ είπε «εληάμεη ξε 

θνπκπάξε». Ονπ είπε επίζεο, επεηδή ήηαλ θίινο ηνπ «εάλ ζνπ έθακε εζέλα ηδηαη 

ζε επήξαμε ηδηαη ζνπ έθακε ηόζν κεγάιν θαθό ηδηαη ζέιεηο λα θάκεηο ηνύην ην πξάγκα, 

εληάμεη». Βίρε φκσο θαη αλάγθε απφ ιεθηά. Οελ ίδηα κέξα ν Ζαηεγνξνχκελνο 

1, ηνπ εηζεγήζεθε λα νδεγά ν ίδηνο ηε κνηνζηθιέηα θαη ηε δνινθνλία λα ηε 

δηαπξάμεη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), σο ζπλεπηβάηεο. Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δέρζεθε. Γήηεζε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, λα 
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δεη ηα άηνκα πνπ ππνηίζεηαη είρε βιάςεη ν κειινληηθφο ζηφρνο. Ώπηή ηελ 

επηζπκία ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηελ εμέθξαζε πξνο ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, ηνλ νπνίν παξφιν πνπ εθηηκνχζε σο θίιν θαη ηνπ είρε 

εκπηζηνζχλε ήζειε θαινχ – θαθνχ «λα δείζσ ην γάξν κνπ … », έηζη ψζηε ζε 

πεξίπησζε πνπ θάηη πήγαηλε ζηξαβά λα κπνξνχζε λα βξεη ηνπο εζηθνχο 

απηνπξγνχο γηα λα πιεξσζεί. Οε κέξα εθείλε ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο 

γηα ηε δνινθνλία θαη ηεο ζπκθσλίαο γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζην δνινθνληθφ 

ζρέδην, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνπ είρε πεη (θαη πάιη ελφζσ νδεγνχζε ην 

απηνθίλεην ηνπ), φηη ζα πιεξψλνληαλ €50.000, ν θαζέλαο (ην αληίηηκν 

ήηαλ ζηαζεξφ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα 

(Θ.Ζ.25)) θαη κε κηζζφ χςνπο €2.000 – €3.000, ην κήλα απφ ην ΞΕΓΘΏ «… 

έηζη, ρσξίο λα πεγαίλνπκε», γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ κεηαθνξάο ησλ 

«ξηαιηώλ ηνπ ΞΕΓΘΏ» («ηε βαιίηζα κε ηα ξηάιηα»), ελλνψληαο ηε κεηαθνξά ησλ 

εηζπξάμεσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ. Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, δηεπζέηεζε ην ξαληεβνχ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δε γλψξηδε πνηα ζα ήηαλ ηα άηνκα πνπ ζα ζπλαληνχζε εθεί. 

Βθείλν πνπ ηνπ είρε πεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ήηαλ «… γηα θάηη θνπκπάξνπο 

ηνπ…», αιιά επεηδή είρε πνιινχο θνπκπάξνπο, δελ ήμεξε πνηνη απφ απηνχο 

ήζαλ. Δ ζπλάληεζε έιαβε ρψξαλ ζε πξψην ζηάδην ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη αθνινχζσο, ζε δεχηεξν ζηάδην, ιίγα ιεπηά 

αξγφηεξα, ζην Οακαζηάλα, φπνπ παξέζηε θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3. Δ 

ζπλάληεζε έιαβε ρψξαλ κεηαμχ 10.12.09 θαη 17.12.09. Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, κεηέθεξε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηε 

κνηνζηθιέηα ηνπ, ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, πνπ ήηαλ πνιχ 

πιεζίνλ θαη πίζσ απφ ην Οακαζηάλα, ζην ρσξηφ Μέξα Λξεηλήο. Έθζαζαλ 

ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 (ε νπνία θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο 43 

θαη 44 ηνπ Οεθκεξίνπ 13), γχξσ ζηηο 19:30–20:00.  Ήηαλ ε πξψηε θνξά 

πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πήγαηλε εθεί, αλ θαη γλψξηδε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, απφ πξνεγνπκέλσο, φηαλ εξρφηαλ ζην θξενπσιείν ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1. Ονλ είρε δεη θαη ζην γάκν ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο 

25.10.09, κηα θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ήηαλ θνπκπάξνο ηνπ. Ονπο 
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ππνδέρζεθε ν ίδηνο. Βηζήιζαλ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

εληππσζηάζηεθε. Ον ζπίηη εζσηεξηθψο ήηαλ κεγάιν, κε αλνηθηνχο ρψξνπο. 

Βμέθξαζε ην ζαπκαζκφ ηνπ πξνο ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, ν νπνίνο ηνπ 

ππέδεημε φηη ην ζπίηη είρε θαη πηζίλα. Ζάζηζαλ γχξσ απφ κηα ηξαπεδαξία (θαη 

ηελ νπνία ν κάξηπο αλαγλψξηζε σο εθείλε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο 

θσηνγξαθίεο 7–10 ηνπ Οεθκεξίνπ 22).  Δ πξψηε θνπβέληα πνπ ιέρζεθε 

φηαλ θάζηζαλ, πξνήιζε απφ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, πξνο ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2 θαη ήηαλ «είλαη ν Φάλνο ν παξέαο κνπ θαη ηνλ έθεξα γηα λα δνύκε 

πνπ ζα θάλνπκε ηε δνπιεηά.  Ια ηνπ ηα πεηο ηδηαί εζνύ γηα αύξην πνπ ζα θάλνπκε ηελ 

θνπβέληα, ην θόλν» (ή παξνκνίσο «ηνύην είλαη ην πιάζκα πνπ ζνπ είπα πνπ ζα 

θάλνπκε ηε δνπιεηά καδί»). Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνλ ξψηεζε «μέξεηο ήληα θνπβέληα ελ ηνύηε ηδηαη 

είπε ζνπ ν Ώληξέαο ηίπνηε;». Ονπ απάληεζε «είπε κνπ γηα έλα πινύζην, δελ μέξσ πνηνο 

είλαη ηνύηνο». Οφηε ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηνπ είπε «είλαη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο», 

ηνλ νπνίν ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δε γλψξηδε θαη νχηε είρε 

αθνχζεη πεξί απηνχ πνηέ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, είπε ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο ηνλ είρε θαηαζηξέςεη 

(«Βθαηέζηξεςε κε, κε εθαηάζηξεςε, ηνύηνο ν άλζξσπνο έθαε κνπ 4 εθαηνκκύξηα, 

πιεξώλνπκε δόζε»). Ονπ είπε επίζεο «εζθηώμαλ ηδηαί ηελ αξθή κνπ πνπ ην ΞΕΓΘΏ» 

θαη ζπλέρηζε λα ηνπ κηιά φηη εάλ πέζαηλε ν Άληεο Ραηδεθσζηήο, αλ δειαδή 

ηνλ δνινθνλνχζαλ, ζα έκπαηλαλ απηφο θαη ε αδειθή ηνπ ζην Αηνηθεηηθφ 

Ξπκβνχιην ηνπ ΞΕΓΘΏ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, ζα αλειάκβαλε σο δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο θαη ζα έπαηξλαλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ δηνίθεζε ηνπ ΞΕΓΘΏ. 

Θάιηζηα, ηνπ είπε «ζα έρνπκε πνιιή δύλακε ηδηαί εκίιεζα κε αλζξώπνπο ηνπ Ζαηάξ 

γηα θάηη επελδύζεηο ζην Ζαηάξ/ηδηαί ζα έρσ πνιιή δύλακε/δε ζα έρνπκε λα καο πεη 

θαλέλαο ηίπνηε». Ονπ δηεπθξίληζε φηη νη επελδχζεηο απηέο αθνξνχζαλ ζε 300 

ζθάιεο γεο ζην Θελενχ θαη φηη ζα δεκηνπξγνχζαλ εθεί θάηη ζαλ εκπνξηθφ 

θέληξν ζηελ πεξηνρή. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αθνχγνληαο ηα 

απηά ξψηεζε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, αλ ππήξρε θάπνηνο ηξφπνο λα πάξεη 

πίζσ ηα ιεθηά ηνπ («πνύια ηα λα πηάζεηο ηα ξηάιηα ζνπ, ελ αλάγθε λα ηνλ 

ζθνηώζεηο;»). Λ Ζαηεγνξνχκελνο 2, ηνπ αληαπάληεζε «εθαηάζηξεςε καο/ ηδηαί 

έρσ ηελ αξθή κνπ νύιιε κέξα ηδηαί θιαίεη ηδηαί θάκλεη ηδηαί εθαηάζηξεςε καο/Βλ πνιιή ε 
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θνπβέληα». Λη αλαθνξέο ζε αδειθή, αθνξνχζαλ ζηελ Ζαηεγνξνχκελε 3. Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, είπε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2 «Μνπ 50 ρηιηάδεο» 

(ελλνψληαο ην πνζφ πνπ πξφζθεξε ν πξψηνο γηα ηε δνινθνλία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή), κε ηνλ ηειεπηαίν λα απαληά «δελ έρσ πξόβιεκα, εληάμεη». Ονπο 

ηφληζε φηη «… πνπ ηα ιεθηά δελ έρεη πξόβιεκα». Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δε δήηεζε ιεθηά εθείλε ηε κέξα, είπε φκσο ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 

1, λα πεη ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, φηη «… εάλ ζα γίλεη ε δνπιεηά ηνπ λα καο δώζεη 

ιιία ξηάιηα». Οε ζηηγκή ηεο ζηηρνκπζίαο κεηαμχ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, είρε πάεη λα θέξεη 

θάπνηα πξάγκαηα θαη δελ ήηαλ εθεί. ηαλ επέζηξεςε, Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

ηνπ είπε λα ηνπο έδηλε θακηά δεθαξηά ρηιηάδεο, κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, λα 

ζπκθσλεί («εληάμεη λα ζαο δώζσ»). Δ ζχδπγνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη 

έλαο άγλσζηνο άληξαο γηα ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δειαδή ν 

ππνηηζέκελνο πεζεξφο - πνπ βξηζθφληνπζαλ ζηελ θνπδίλα ηεο νηθίαο (πξνο 

ηελ νπνία ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε νπηηθή επαθή απφ εθεί 

πνπ θαζφηαλ - δελ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπλάληεζε. Ξε θάπνηα ζηηγκή ε 

ζχδπγνο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2 (ε νπνία δελ θιήζεθε σο κάξηπο 

Ππεξάζπηζεο), κεηά πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είπε ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, φηη πεηλνχζε, κε ηνλ ηειεπηαίν λα δεηά απφ ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, λα θέξεη θάηη γηα λα θαλ «…γηαηί εκείλαλ πνπ θάπνζελ ηα 

θνππέπηα, θάηη εθάκαλ ηδηαη εκείλαλ». Έηζη θαη έγηλε. Ονπο πξφζθεξαλ 

ηπξνπηηάθηα, θνππέπηα θαη κπηζθνηάθηα κε ζνθνιάηα. Βλψ ζπλέβαηλαλ φια 

απηά, εξρφηαλ θνληά ηνπο ε κηθξή Ώλησλία, ζπγαηέξα ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2 (γελλήζεθε 13.12.05), πνπ ν ηειεπηαίνο έδησρλε 

ιέγνληαο ηεο «πήαηλε ζηε κάκα». Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ζρεδηαγξάθεζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθάζεζαλ γχξσ απφ 

ην ηξαπέδη, ρσξνηνπνζεηψληαο θαη ηα πξφζσπα πνπ πξφζεμε λα 

δηαθηλνχληαη  ή λα βξίζθνληαη ζηνλ άκεζν πεξίγπξν, ζην ζρέδην πνπ 

επηζχλαςε ζηε γξαπηή ηνπ νκνινγία, κε ηηο εθεί αλαθνξέο ζηηο ιέμεηο 

«εγώ», λα αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην, «Οάζνο», ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, 

«Ώληξέαο», ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, «Θσξό Ζνξνύδα», ζηε ζπγαηέξα ηνπ 
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Ζαηεγνξνχκελνπ 2, «Άγλσζηνο», ζηνλ άγλσζην άληξα θαη «Γελέθα», ζηε 

ζχδπγν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2. Ξην ζρεδηάγξακκα απνηχπσζε νξζψο θαη 

αιεζψο φζα άιια ηνπ εληππψζεθαλ ζηε κλήκε  ή άθνπζε θαηά ηε 

ζπλάληεζε θαη έθξηλε ζσζηφ λα ηα ζρεδηαγξαθήζεη, επεμεγψληαο ηα ζε 

ζρεηηθή ππνγξακκέλε ζεκείσζε ζην θάησ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ. Λ ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν θάζηζαλ γχξσ απφ ηελ ηξαπεδαξία, εμεγήζεθε απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη κε αλαθνξά ζηε θσηνγξαθία 8 ηνπ Οεθκεξίνπ 

22, κε ην ζεκείν Ρ1, λα παξαπέκπεη ζηελ θαξέθια πνπ είρε θαζίζεη ν ίδηνο 

θαη ην ζεκείν Ρ2, ζηελ θαξέθια πνπ είρε θαζίζεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1 

(απέλαληη απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)). πσο θαζφηαλ ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πίζσ ηνπ βξηζθφηαλ ε πηζίλα ηνπ ζπηηηνχ ε νπνία 

θαηλφηαλ απφ ηηο ηδακαξίεο θαη «… είρε ηδηαί θώηα», ηελ νπνία είδε ζε θάπνηα 

ζηηγκή θαη ν ίδηνο, ρσξίο  θαη‟ αλάγθελ απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηελ είδε κεηά 

πνπ θάζηζε, φπσο εηζεγήζεθε ε Ππεξάζπηζε. Δ ζπλάληεζε δηήξθεζε γχξσ 

ζηα 30–50 ιεπηά. Ώθνινχζσο, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη νη 

Ζαηεγνξνχκελνη 1 θαη 2, κεηέβεζαλ ζην Οακαζηάλα, φπνπ ζπλερίζηεθε ε 

ζπδήηεζε, ζηελ παξνπζία φκσο απηή ηε θνξά ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3. 

Θπήθαλ απφ ηελ πίζσ πφξηα ηνπ Οακαζηάλα (θαη φρη απφ ηελ θπξίσο 

είζνδν), απφ ην ζεκείν Ρ ζηε θσηνγξαθία 42 ηνπ Οεθκεξίνπ 13.Οε ζηηγκή 

εθείλε δε ππήξρε θαλείο ζην θέληξν. Λ ιφγνο πνπ ρξεηάζηεθε λα ζπλερηζηεί 

ε ζπλάληεζε ζην Οακαζηάλα θαη λα κελ παξαζηεί ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ζηελ 

νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, επζχο εμαξρήο (ή γηαηί δελ έγηλε απεπζείαο 

ζην Οακαζηάλα, ζηελ παξνπζία φισλ, δίρσο λα απαηηεζεί λα γίλεη 

ζπλάληεζε ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2), παξέκεηλε άγλσζηνο. πσο 

θαη λα έρεη, έπξαμαλ έηζη επεηδή, φπσο ηνπο είρε πιεξνθνξήζεη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, ήζειε λα ηνπο πεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη επηκέξνπο 

δεηήκαηα ηνπ δνινθνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε Ζαηεγνξνχκελε 3. Ονπο είπε 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 2 «ζέισ λα ζαο ηα πεη ηδηαί ηνύηε ήληαπνπ ζέιεη». Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, είρε απφ πξνεγνπκέλσο ηειεθσλήζεη ζηελ 

Ζαηεγνξνχκελε 3 (φπσο ζπδεηήζακε ζε άιιν πιαίζην), κε έλα απφ ηα δχν 

θηλεηά ηνπ ηειέθσλα θαη ελψ αθφκε βξηζθφληνπζαλ ζηελ νηθία ηνπ γηα λα 
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ζπληνληζηνχλ ηα αθνινπζνχκελα ζην Οακαζηάλα θαη γηα λα θέξεη 

ζνπβιάθηα (κηα θαη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε πεη, ελψ 

βξίζθνληαλ ζηε νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, φηη πεηλνχζε), κε απψηεξν 

ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε αλάζεζεο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή θαη 

ηε παξνπζία ηεο. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 

1, θάζηζαλ γχξσ απφ έλα ηξαπέδη έρνληαο απέλαληη ηνπο θαζήκελν ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 2, δίπια απφ ηνλ νπνίν θάζηζε αξγφηεξα θαη ε 

Ζαηεγνξνχκελε 3. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, άξρηζε λα ζπδεηά κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 1 θαη 2. Ώλέθεξε ζηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηα ίδηα ή παξφκνηα πξάγκαηα φπσο απηά 

πνπ ηνπο είρε πεη ζηελ νηθία ηνπ θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, φηη δειαδή ηελ 

θαηέζηξεςε ν Άληεο Ραηδεθσζηήο, φηη «… έζπξε ηελ όπσο ηνλ ζηύιν πόμσ πνπ ην 

ΞΕΓΘΏ, όηη ρξσζηνύλ 4 εθαηνκκύξηα, εθάκαλ δάλεηα 4 εθαηνκκύξηα γηα λα αγνξάζνπλ ην 

20% ηνπ ΞΕΓΘΏ» θαη φηη «…πιεξώλνπκε δόζεηο ηδηαί δε θθαίλνπκε πνππάλσ». Ξε 

θάπνηα ζηηγκή ε Ζαηεγνξνχκελε 3, είπε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), «θαλνλίζηε ηη ζα θάλεηε» θαη απεπζπλφκελε πξνο ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπο αλέθεξε 

«θιαςνπξίδνληαο», «ζέισ λα πεζάλεη ηνύηνο ν άλζξσπνο», «ζέισ λα πεζάλεη», 

ελλνψληαο ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή. Ήηαλ επί απηήο ηεο πεξηγξαθήο, πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθή ε αλαπαξαγσγή ησλ ιερζέλησλ ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3, 

απφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηά ηε καξηπξία ηνπ, φηαλ πνιχ 

παξαζηαηηθά θαη φπσο πάληα απζεληηθά, καο πεξίγξαςε ηηο δειψζεηο ηεο 

απηέο, κηκνχκελνο ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηεο ρξεζηκνπνηψληαο γπλαηθείν ηφλν 

θσλήο. Δ Ζαηεγνξνχκελε 3, φηαλ δεηνχζε ηνλ ζάλαην ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, θαηλφηαλ λα αλαδχεη κίζνο, γεγνλφο πνπ εληππψζεθε ζηνλ 

Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), πνπ καο είπε φηη «… ήηαλ ε κόλε γπλαίθα πνπ 

κίιεζα ζηε δσή κνπ πνπ είζηε ηόζν κίζνο, ήηαλ ε κόλε γπλαίθα. Βλ είδα άιιε γελαίθα 

ηόζν ςπρξή». Θε θαλέλα ηξφπν απηά πνπ είπε ε Ζαηεγνξνχκελε 3, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ππφινηπα πνπ ηεο απνδφζεθαλ απφ ηνλ κάξηπξα θαη 

ηα νπνία δερφκαζηε, δε ζα κπνξνχζαλ λα ζηαρπνινγεζνχλ σο θελνινγία 

(idle talk), φπσο εηζεγήζεθε ν θ. Ζππξηαλνχ. Ώπελαληίαο, ζηε βάζε ησλ 
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γεγνλφησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ πεξηζηνίρηζαλ ηελ πεξίπησζε – πνπ 

θαηά θνηλή ινγηθή θαη λνκνινγία, φπσο ε Mavrali v The Republic (1963) 1 

CLR 4, 8, απνηεινχλ βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ θαηάιεμε - νη αλαθνξέο ηεο 

Ζαηεγνξνχκελεο 3, πεξί επηζπκίαο ζαλάησζεο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, 

απνηεινχζαλ παζηθαλψο, εμσηεξίθεπζε ησλ αιεζηλψλ θαη πξαγκαηηθψλ 

ηεο πξνζέζεσλ γηα θπζηθή εμφλησζε ηνπ ζχκαηνο. Λχηε θαη ην ζχλνιν ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαη ηεο πξνεγεζείζαο ζπλάληεζεο ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2, ζα κπνξνχζαλ, θαηά ηελ ίδηα πξνζέγγηζε λα 

θαηαηαρζνχλ σο θελνινγία. Ώληηζέησο, απνηεινχζαλ θαη απηά ζπλέπεηα 

ζαθνχο, ζηνρεπκέλεο θαη γλήζηαο εθδήισζεο ηεο απαηηνχκελεο θαηά ην 

λφκν πξφζεζεο ζπλσκνζίαο γηα δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Ξηα 

πιαίζηα ηεο ζπλάληεζεο ζην Οακαζηάλα, ζπκθσλήζεθε κεηαμχ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη ελφο εθάζηνπ ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα γηα ην θνληθφ, φπσο 

ην είρε πεξηγξάςεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, πξνο ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δξψληαο κε εμνπζηνδφηεζε ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 2 θαη 3, θαηά 

ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ καδί ηνπ. Αε θαζνξίζηεθε ε 

εκεξνκελία ηεο δνινθνλίαο νχηε θαη ν ηξφπνο επίηεπμεο ηεο. Ξπληειέζηεθε 

ινηπφλ ε ζπλνκσζία κεηαμχ ησλ παξηζηακέλσλ ζην Οακαζηάλα (φπσο έγηλε 

θαη ζηελ νηθία ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 2, κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41)). Δ ζπκθσλία, κε 

ηελ έλλνηα πνπ ηελ ελλννχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα - θαηά ηελ R v Walker 

(1962) Crim LR 458, 459 - επηηεχρζεθε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνπκέλσλ 1-3, πιήξσο θαη 

ακνηβαίσο θαη κε ηελ απαηηνχκελε θαη αλαγθαία πξφζεζε ηνπ θαζελφο απφ 

απηνχο, κε ζχκπλνηα ζρεδηαζκνχ θαη ζηφρεπζεο γηα εθηέιεζε ηνπ 

παξάλνκνπ ζθνπνχ ηεο δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ θαηεγνξία 1. Ζαηαιήγνληαο ζην εχξεκα, είρακε ππφςε 

ηηο αξρέο επί ηνπ ζέκαηνο, φπσο αλαιχνληαη ζηε Ηαδάξνπ θαη Άιινπ λ 

Αεκνθξαηίαο (2010) 2 ΏΏΑ 633, 670–671 θαη Gani v Αεκνθξαηίαο (1991) 

2 ΏΏΑ 134, 147-149 θαη ζην ζχγγξακκα Gour, The Penal Law of India, 11ε 
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έθδ., 2004, Ονκ. 2, ζει. 1105-1143. Θεηά ηε ζπλάληεζε, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, μεθίλεζαλ ζηηο 19 

Αεθεκβξίνπ 2009, λα παξαθνινπζνχλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαηά ηηο 

δηαδξνκέο ηνπ απφ ην ΞΕΓΘΏ πξνο ηελ νηθία ηνπ ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 5, 

ζηελ Έγθσκε, πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηάιιειν ζεκείν γηα λα ηνλ 

εθηειέζνπλ ππξνβνιψληαο ηνλ. Λη παξαθνινπζήζεηο ζπλέρηζαλ κέρξη ηεο 

23.12.09. Ξηηο πξσηλέο ηνπο εμνξκήζεηο κεηέβαηλαλ κε δχν κνηνζηθιέηεο. Λ 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηε δηθή ηνπ, κηα Yamaha XTX 660, κε 

αξηζκνχο εγγξαθήο KWS 131, ηελ νπνία είρε αγνξάζεη δχν – ηξεηο κήλεο 

πξηλ ην θφλν θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε ηε δηθή ηνπ (ηε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116), ε νπνία ήηαλ πην γξήγνξε απφ εθείλε ηνπ Φάλνπ 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ηελ νπνία ν Ζαηεγνξνχκελνο 1 «…έβαιε γηα 

ηνύηε ηε δνπιεηά», δειαδή γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δνινθνλία.  Ζαηά ηηο 

λπθηεξηλέο παξαθνινπζήζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ εθείλε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

1, επί ηεο νπνίαο επέβαηλαλ καδί. Ον ζρέδην δνινθνλίαο ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, πνπ θαηέζηξσζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, κε ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ήηαλ λα ηνλ ππξνβνιήζνπλ κε ην πηζηφιη Glock 9 

mm, πνπ θαηείρε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ελψ ζα επέβαηλαλ επί ηεο 

κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, κε ζθνπφ λα ηνλ ζθνηψζνπλ ελψ ζα έθεπγε 

απφ ην ΞΕΓΘΏ ην βξάδπ, επί ησλ θψησλ ηξνραίαο Ζχθθνπ. Ώθνινχζσο, ζα 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε κππξαξία Blinkers θαη αθνινχζσο ζα έθζαλαλ 

ζηελ πεξηνρή Μαξηζηλνχ θαη απφ εθεί ζην Οζέξη. Λη ζρεδηαζκνί 

αλαηξάπεθαλ θαη αλεζηάιεζαλ πξνζσξηλψο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε 

ελαληίνλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζηηο 25.12.09. Οε κέξα εθείλε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 2, κίιεζε κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζην 

Ινζνθνκείν θαη ηνλ ξψηεζε ηη είρε ζπκβεί κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Ονλ 

ξψηεζε επίζεο πψο ζα πξνρσξνχζαλ ηα πξάγκαηα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ είπε φηη ζα 

κηινχζε κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη ζα ηνλ πιεξνθνξνχζε ζρεηηθψο. 

Έγλνηα ησλ Ζαηεγνξνχκελσλ 2 θαη 3, παξέκελε ν θφλνο. Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ ηνπ είπε ηίπνηε γηα ηελ «πξνθαηαβνιή» ησλ 
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€10.000, κνινλφηη δελ είρε ιάβεη νπνηνδήπνηε πνζφ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

απφ ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3. Αε ζεψξεζε ζθφπηκν λα πξνβεί ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζπδήηεζε καδί ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή αθνχ έηζη θαη αιιηψο 

κεζνιαβεηήο ήηαλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ν νπνίνο, φπσο ηνπ είρε πεη θαη 

πξνεγνπκέλσο, ν Ζαηεγνξνχκελνο 2, πξνζπαζνχζε λα καδέςεη ηα ιεθηά 

ηεο πξνθαηαβνιήο γηα λα ηα ηνπο ηα δψζεη. Δ 25.12.09, έκειιε λα είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηε κεηέπεηηα εκπινθή ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ζην 

δνινθνληθφ ζρέδην αθνχ ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε απνζηνιήο κε ηελ νπνία 

ηνλ είρε επηθνξηίζεη ν  Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) - θαη πνπ είρε 

αλαζέζεη πξνζσπηθά ζηνλ ηειεπηαίν ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζηνλ πξνζάιακν 

ηνπ Οκήκαηνο Μξψησλ ΐνεζεηψλ ηνπ Ινζνθνκείνπ, ακέζσο κεηά ηε 

δηαθνκηδή ηνπ εθεί θαη έρνληαο πιήξε επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη 

αληίιεςε ησλ ηεθηαηλνκέλσλ - γηα λα κεηαβεί ζην δηακέξηζκα ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην Οζέξη θαη λα κεηαθηλήζεη θάπνηα δελδξχιιηα 

(πεξίπνπ 15 «πνηεξνύζθηα») θάλλαβεο θαη έλα ηζαληάθη πνπ πεξηείρε ην 

πηζηφιη Glock θαη ηε θσηνγξαθία (απφ πεξηνδηθφ) ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή. Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ αλέθεξε φηη δηεθπεξαίσζε ηελ απνζηνιή θαη κε ηε 

ζεηξά ηνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ιίγεο κέξεο κεηά πνπ ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνλ ξψηεζε ηη έγηλε κε ηα δελδξχιιηα θαη ην ηζαληάθη, 

ηνπ είπε φηη ην φιν ζέκα είρε θαλνλίζεη κε επηηπρία ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

κεηά απφ νδεγίεο ηνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε ζχδπγν ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, γηα ζέκαηα θιεηδηψλ θαη πξφζβαζεο ζην δηακέξηζκα. 

Ονχην θαίλεηαη λα ζπλέηεηλε ζην λα εκπηζηεπηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1, ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ηνλ νπνίν ζχζηεζε θαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), μέξνληαο ηνλ θαη γηα πνιχ θαηξφ, γχξσ ζηα 7 

ρξφληα. Ζαηά ηα ηεθηαηλφκελα ζην Ινζνθνκείν, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

ξψηεζε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κεηαμχ ζνβαξνχ θαη αζηείνπ (έηζη ψζηε, 

πξνθαλψο, λα αληρλεχζεη ρσξίο θίλδπλν παξεμήγεζεο, ηηο πξνζέζεηο ηνπ), 

«πιάζκα παίδεηο;». Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ απάληεζε θαηαθαηηθά, ιέγνληαο 

ηνπ «θαιό!».  Θεηά ηελ Μξσηνρξνληά ηνπ 2010, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, είπε 

ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 2 – 
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ελεξγψληαο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο ζπλσκνζίαο θαη κε ζπλαίλεζε 

ηεο Ζαηεγνξνχκελεο 3 - πίεδε γηα λα πξνρσξήζεη θαη πινπνηεζεί ην ζρέδην 

δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ιέγνληαο ηνπ, ζε θάπνηα ζηηγκή ζην 

Εππνθξάηεην, φηη «… πξέπεη λα γίλεη ε δνπιεηά, ν Οάζνο [δειαδή, ν Ζαηεγνξνύκελνο 2] 

πηάλεη ηειέθσλν». Βπεηδή ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δηαπίζησζε φηη δελ κπνξνχζε λα ζθνηψζεη άλζξσπν θαη ηνχην σο 

εθ ηνπ πεξηζηαηηθνχ ηεο παξαιίγν δνινθνλίαο ηνπ αηφκνπ πνπ εληφπηζαλ 

έμσ απφ ην ΞΕΓΘΏ, εθιακβάλνληαο ηνλ αξρηθψο σο ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή 

(δηφηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, είρε πεη ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ(Θ.Ζ.41), 

φηη κφλν ην ζχκα νδεγνχζε ην Smart), είπε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1 θαη 

απηφο δέρζεθε, λα ξσηήζνπλ ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, αλ δερφηαλ λα 

ππξνβνιήζεη εθείλνο ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, δίρσο φκσο λα πεη ζηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, φηη δελ επηζπκνχζε ν ίδηνο λα ζθνηψζεη ην ζχκα ή ηνπο 

ιφγνπο γηα ηελ απφθαζε ηνπ απηή. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

έδσζε ζην κεηαμχ, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, πεξί 

ησλ θαθψλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4. Θεηά απφ ηε ζπλελλφεζε 

απηή, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δηεπζέηεζε ζπλάληεζε κεηαμχ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ε νπνία έγηλε ζηηο 4.1.10 ζην 

Εππνθξάηεην (φπνπ ζην κεηαμχ είρε κεηαθεξζεί ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, απφ 

ην Ινζνθνκείν), γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη νη ηξεηο ηα ζρεηηθά. Ζαηά ηε 

ζπλάληεζε πνπ επαθνινχζεζε, ζπκθσλήζεθε ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

κνηνζπθιέηαο – Οεθκήξην 116, γηα ζθνπνχο κεηάβαζεο θαη εγθαηάιεηςεο 

ηεο ζθελήο ηνπ εγθιήκαηνο, κε νδεγφ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). 

Ξπκθσλήζεθε επίζεο ν ηξφπνο εθηέιεζεο. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, 

απεθάζηζε φηη ην θνληθφ φπιν ζα ήηαλ έλα θνληφθαλλν θπλεγεηηθφ. Ώπηφ, 

ήηαλ ηδαληθφ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. Αελ άθελε θάιπθεο ζηε ζθελή ή άιια 

ηέηνηα ζηνηρεία αλίρλεπζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απηνχο, 

αιιά θαη δηφηη, φπσο είπε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) «…  κε ην 

θνληόθαλλν εζθόησλεο θαιύηεξα». Ξηελ απφθαζε ηνπ, ίζσο λα ζπλέηεηλε θαη ε 

ζρεηηθή ζπκβνπιή ηνπ Γηψξγνπ Γαβξάλησλα (Θ.Ζ.25), φπσο αλαιχζακε 
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αλσηέξσ ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Βπηπιένλ, ην πηζηφιη 

Glock, ζα παξέκελε ζην Εππνθξάηεην, γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

θξνπξνχο - θίινπο ηνπ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, «…μαλαέπαημε κε θνληόθαλλν». 

Ήηαλ θαη θάηνρνο ππξνβφινπ φπινπ απφ ηηο 4.11.02 θαη θάηνρνο άδεηαο 

θπλεγίνπ κε θπλεγεηηθφ φπιν απφ 23.10.09 κέρξη 31.7.10, σο ην Οεθκήξην 

438. Θε βάζε φια απηά – θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δηθαίνπ πνπ 

αλαπηχμακε ζε ζρέζε κε ηα πεξί ηεο πξψηεο ζπλσκνζίαο ζηελ νηθία ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη ζην Οακαζηάλα – ζπληειέζηεθε θαη ε ζπλσκνζία 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία 2. Ον γεγνλφο φηη νη Ζαηεγνξνχκελνη 2 

θαη 3, δελ ήζαλ παξφληεο θαηά ηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο, δελ ππέρεη θακία 

ζεκαζία αθνχ ε θπζηθή παξνπζία ηνπο, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

αλαπηχμακε, δελ ήηαλ αλαγθαία (Gour, The Penal Law of India, 11ε έθδ., 

2004, Ονκ. 2, ζει. 1139, 1141). Θεηά απφ απηή ηε ζπκθσλία θαη ηνπο 

λένπο ζρεδηαζκνχο πνπ έγηλαλ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, αλέιαβε κφλνο ηηο 

παξαθνινπζήζεηο κε ην βαλ. Λ ιφγνο πνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, αλέιαβε εμ 

νινθιήξνπ ηηο παξαθνινπζήζεηο ήηαλ δηφηη ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζα ήηαλ πιένλ ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο θαη  επεηδή ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, γλψξηδε ηελ πεξηνρή αθνχ θάπνηε δηέκελε ζηελ 

πνιπθαηνηθία πνπ εθάπηεηαη ηεο νηθίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, ζηελ νδφ 

Ώγίαο Βιέλεο 4, σο ε θσηνγξαθία 4 ηνπ Οεθκεξίνπ 3, κε ην κπαιθφλη ηνπ 

δηακεξίζκαηνο πνπ ελνηθίαδε λα ζεκεηψλεηαη κε ην ζεκείν Μ. Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γλψξηδε πνχ βξηζθφηαλ ε νηθία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή κηα θαη ηνπ ηελ είρε επηδείμεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξαθνινπζήζεσλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 1. Ξηηο 11.1.10, κεηαμχ 12:30 –

13:00, ηελ ψξα πνπ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αληηθαζηζηνχζε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, απφ ηα ρξέε ζθνπνχ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην 

Εππνθξάηεην – θαη ζε γλψζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 – απνθάζηζαλ φηη ζα 

πξνρσξνχζαλ κε ηε δνινθνλία ην βξάδπ ηεο κέξαο εθείλεο. Γλψξηδαλ απφ 

ηηο παξαθνινπζήζεηο φηη ν Άληεο Ραηδεθσζηήο έθεπγε κε ην απηνθίλεην 

ηνπ απφ ην ΞΕΓΘΏ γηα ηελ νηθία ηνπ θάζε βξάδπ γχξσ ζηηο 20:30–21:00. 

Ώλ νη ζπλζήθεο ινηπφλ ήζαλ θαηάιιειεο ην βξάδπ εθείλν θαη ν Άληεο 
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Ραηδεθσζηήο δελ έζπαδε ηε ξνπηίλα ηνπ, ζα ηνλ εθηεινχζαλ φηαλ ζα 

θαηέθζαλε ζηελ νηθία ηνπ θαη ζα θαηέβαηλε απφ ην απηνθίλεην ηνπ. Ώλ δελ 

εξρφηαλ κέρξη ηηο 22:00, πεξίπνπ ζα έθεπγαλ θαη ζα δνθίκαδαλ μαλά ηελ 

επφκελε ή ηηο επφκελεο κέξεο. Ξπκθψλεζαλ φηη θαηά ηε δνινθνληθή 

επηρείξεζε ζα θνξνχζαλ ν θαζέλαο καχξα ξνχρα πάλσ απφ ην παληειφλη 

ηνπο, ζαθάθη, θνπθνχια καχξνπ ρξψκαηνο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 θαη γάληηα. 

Αελ έθαλαλ κλεία γηα ηα παπνχηζηα. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, ρξεηαδφηαλ 

θξάλνο δηφηη δελ είρε δηθφ ηνπ αθνχ δελ νδεγνχζε κνηνζηθιέηα. Θεηά απφ 

απηά ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), άξρηζε λα εηνηκάδεηαη θαζφηη 

ππήξραλ πνιιά πνπ έπξεπε λα επηιεθζεί. Θεηέβεθε ζην Αάιη θαηά ην 

κεζεκέξη, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε θαη πήξε απφ ηνλ (ακέηνρν) 

Μέηξν Ζθεξηίθθε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, κε νδεγίεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1. Ώθνινχζσο, θεχγνληαο απφ ην Αάιη, πήγε ζηε κεηέξα 

ηνπ ζην Οζέξη θαη αζρνιήζεθε κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116 

(«εζθόηδηεζα ηελ ηδηακέ ζηε κάλα κνπ, επνζθνιίζηεθα ηδηακέ»). Γχξσ ζηηο 17:00 – 

17:30, πήγε ζηελ νηθία ηνπ Ζψζηα Μξνεζηνχ (M.K.37), ζην Ξηξφβνιν θαη 

δαλείζηεθε έλα καχξν θξάλνο κε πιαζηηθφ γπαιί (δειαδή, ην Οεθκήξην 

33), γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4 (δε ζθέθηεθε λα δεηήζεη θξάλνο απφ ηνλ 

Μέηξν Ζθεξηίθθε ελψ ήζαλ ζην Αάιη). Αελ ηνπ είπε αζθαιψο γηα ηνπο 

παξάλνκνπο ζθνπνχο ηνπ. Λ Ζψζηαο Μξνεζηφο (M.K.37), ήηαλ γλσζηφο θαη 

θίινο ηνπ, αλ θαη φηαλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), άξρηζε λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, δελ έθαλαλ πνιιή παξέα 

κεηαμχ ηνπο. Ήηαλ πνιχ θαιχηεξνο θίινο κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, παξά 

καδί κε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (M.K.37). Έκεηλε εθεί γηα 5–6 ιεπηά θαη έθπγε. 

Ώθνινχζσο θαη κεηά απφ νδεγίεο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, πήγε ζηε κάληξα 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζην Οζέξη, παξά ην Μεδίν ΐνιήο, γηα λα πηάζεη ην 

θνληφθαλλν κε ην νπνίν ζα εθηεινχζαλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή θαη ην νπνίν 

ήηαλ θξπκκέλν ζε κηα ζσιήλα. ΐξήθε ην θνληφθαλλν ζηελ θξχπηε. Βίρε 

κέζα «ηεο ραξηνύηζηεο γηα λα κελ αγηώζνπλ, λα κελ ηξαβήζνπλ πγξαζίεο ηδηαί πξάκαηα». 

Οηο ραξηνχηζηεο απηέο ηηο είραλ θπιαγκέλεο απφ παιηά ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 1. Οα βφιηα πνπ πεξηείραλ, 
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ιφγσ κεγέζνπο κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζίγνπξα κεγαιχηεξε δεκηά ζην 

ζχκα (ή ην ζήξακα), άξα ήζαλ θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε επεηδή 

έπξεπε ζηα ζίγνπξα ν Άληεο Ραηδεθσζηήο λα εμνλησζεί. Ον θνληφθαλλν 

ήηαλ ηπιηγκέλν ζε έλα ζαθνχιη θαη ήηαλ θάπνηε θαλνληθφ καθξχθαλλν 

θπλεγεηηθφ φπιν (ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41) θαη Ζαηεγνξνχκελνο 1, φηαλ πήγαηλαλ καδί θπλήγη). Ον 

κεηέηξεςε ζε θνληφθαλλν ν Ζαηεγνξνχκελνο 1. Βίρε κήθνο 30–50 

εθαηνζηά (ην ίδην πεξίπνπ κήθνο κε εθείλν πνπ πεξίγξαςε ν απηφπηεο 

κάξηπο Θηράιεο Ζνπξζάξνο (Θ.Ζ.10), αλαθεξφκελνο ζην θνπθνπινθφξν 

άηνκν πνπ πξφζεμε λα δηαθεχγεη ηξεράηνο ηνλ πεδφδξνκν - δειαδή, ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4 - θξαηψληαο ζην δεμί ρέξη «θάηη ζαλ ζσιήλα»). Ήηαλ 

εχθνιν ζηε κεηαθνξά θαη απφθξπςε. Βίρε βάξνο 1.5 – 2 θηιά, ήηαλ 

δηπινζθάλδαιν θαη είρε ηηο θάλλεο δίπια – δίπια. Έβαιε ην θνληφθαλλν 

κέζα ζην ζάθν ηνπ φπσο ήηαλ ηπιηγκέλν κε ην ζαθνχιη θαη πήγε ζηελ νηθία 

ηνπ ζηελ Ώλζνχπνιε. Έθζαζε εθεί γχξσ ζηηο 17:30, επηβαίλνληαο ζηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Οε ζηάζκεπζε ζην ηζφγεην ηεο πνιπθαηνηθίαο, 

εληφο κηθξήο απνζήθεο. Έλα – δχν ιεπηά αξγφηεξα θαη έρνληαο θαηέβεη 

απφ ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, θνξψληαο ην θξάλνο πνπ ηνπ είρε 

δψζεη ν Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), έηζη ψζηε λα κπνξεί επθνιφηεξα λα 

ειέγρεη κε ηα δχν ρέξηα πνπ είρε ζηηο ηζέπεο ηνπ ζαθαθηνχ ην θνληφθαλλν 

πνπ είρε ηνπνζεηήζεη θάησ απφ απηφ, αλέβεθε ζην δηακέξηζκα, σο θαίλεηαη 

ζηε θσηνγξαθία – Οεθκήξην 67. Βθεί, θαζάξηζε ην θνληφθαλλν απφ ην ιάδη 

ζπληήξεζεο κε ην νπνίν ήηαλ πεξηβεβιεκέλν. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαζαξηζκνχ ήηαλ παξνχζα θαη έβιεπε αλππνςίαζηε ε Γηψηα Μεληφληδηε 

(Θ.Ζ.51), ζηελ νπνία ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ έδσζε 

αζθαιψο εμεγήζεηο πεξί ηνπ επηθείκελνπ ζρεδίνπ παξά κφλν ηεο είπε φηη 

ζα πήγαηλε «… θαλέλα γπξό ζην ιαό …», ελλνψληαο ζε θπλήγη ιαγνχ. 

Ώθνινχζσο, ηνπνζέηεζε ην θνληφθαλλν ζε κπιε ζαθνχια ζθνππηδηψλ γηα 

λα κε θαίλεηαη θαη γηα λα κελ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ ηεηξάρξνλνπ 

παηδηνχ ηεο ζπκβίαο ηνπ πνπ δηέκελε καδί ηνπο ζην δηακέξηζκα. Αελ πέξαζε 

πνηέ απφ ην κπαιφ ηνπ φηη ζα κπνξνχζε λα αθήζεη γελεηηθφ πιηθφ ζην 
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ζαθνχιη. Ον κφλν πνπ έπξαμε ήηαλ λα θαζαξίζεη ην φπιν κε ηξφπν πνπ λα 

κελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ (θαηά ηελ άπνςε ηνπ) δαθηπιηθά 

απνηππψκαηα. Θεηά ηνλ θαζαξηζκφ, κεηαθέξζεθε απφ ηελ Γηψηα 

Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), κε ην απηνθίλεην ηεο ζην Pavilion γηα λα πηάζεη ην 

απηνθίλεην ηνπ πνπ ην είρε αθήζεη εθεί λσξίηεξα φηαλ βξέζεθε κε ηνλ 

Ζνχιιε Ζνζηάξε θαη κεηέβεθαλ ζην Αάιη γηα λα πηάζεη ηε κνηνζηθιέηα – 

Οεθκήξην 116, απφ ηνλ Μέηξν Ζθεξηίθθε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζηηο 18:30, πήξε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, γηα λα βάιεη 

βελδίλε. Θεηά πνπ έβαιε βελδίλε («… έβαια πεδίλα λα κελ κείλνπκε κέζα ζηελ 

ζηξάηα»), ζην ζηαζκφ βελδίλεο ηνπ (ζπγρσξηαλνχ ηνπ), Ώλδξέα 

Ραξαιάκπνπο επί ηεο Ηεσθφξνπ Οζεξίνπ, επέζηξεςε ζην δηακέξηζκα ζηηο 

18:43, ζηαζκεχνληαο ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζην ζεκείν Ρ2 ηνπ 

Οεθκεξίνπ 214. Ώξγφηεξα ηειεθψλεζε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα λα ηνλ 

ξσηήζεη γηα ην αλ επηηέινπο ζα εξρφηαλ λα ηνλ πηάζεη γηα λα κεηαβνχλ ζην 

ρψξν πνπ ζα δνινθνλνχζαλ ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, φπσο είραλ 

ζπκθσλήζεη πξνεγνπκέλσο, γηα λα γλσξίδεη θαη ν ίδηνο πνχ αθξηβψο ζα 

ζηάζκεπε. Ξηηο 19:29, έθζαζε ζην δηακέξηζκα ηνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, κε 

ην βαλ ηνπ, γηα λα ηνλ παξαιάβεη θαη λα κεηαβνχλ ζην ρψξν φπνπ ζα 

εθηειείην ην έγθιεκα. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηέβεθε απφ ην 

δηακέξηζκα. Έςεμε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Λ 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, είρε ιεπηά πξηλ, παξαδψζεη θαηνρή ηνπ δηακεξίζκαηνο 

ηνπ ζηνλ Ώλδξέα Γεληίιε (Θ.Ζ.29). Θπήθε ζην βαλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

4. Θεηαβαίλνληαο ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο, ζηελ νηθία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή, πέξαζαλ έμσ απφ ην ΞΕΓΘΏ θαη είδαλ ζηαζκεπκέλν ην Smart. 

Έθζαζαλ ζην ρψξν φπνπ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ έδεημε πνχ ζα ζηάζκεπε 

ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116 θαη «… πόζελ ήηαλ λα πάεη ηδηείλνο πόμσ πνπ ην 

ζπίηη ηνπ καθαξίηε λα ηνλ πεξηκέλεη λα ηνλ παίμεη ηελ ώξα πνπ ήηαλ λα παξθάξεη ην 

απηνθίλεην ηνπ …». Σο ζεκείν ζηάζκεπζεο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, 

ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ ππέδεημε ην ρσξάθη επί ηεο νδνχ ΐαζίιε 

Θηραειίδε, σο νη θσηνγξαθίεο 9 θαη 10 ηνπ Οεθκεξίνπ 13, κε ην ζεκείν Ρ 

θαη επί ησλ δχν απηψλ θσηνγξαθηψλ λα ππνδεηθλχεη ην ρψξν φπνπ 
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πξάγκαηη ηε ζηάζκεπζε (ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είλαη ην 

πξφζσπν πνπ είλαη ληπκέλν κε ζθνχξα ξνχρα πξνο ηα αξηζηεξά θαη ησλ 

δχν θσηνγξαθηψλ). Βπίζεο ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ έδεημε θαη ηνλ 

πεδφδξνκν απφ ηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζα 

δηέζρηδε γηα λα βξεζεί ζηελ νηθία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή γηα λα ηνλ 

δνινθνλήζεη θαη απφ ηνλ νπνίν ζα επέζηξεθε κεηά πνπ ζα ηνλ 

ππξνβνινχζε γηα λα επηβηβαζηεί επί ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116. Λ 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), είρε εκπηζηνζχλε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, 

φηη ζα ηα ζρεδίαδε θαιά. Βπέζηξεςαλ γχξσ ζηηο 19:57. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 

4, ζηάζκεπζε ην βαλ απέλαληη απφ ην κπαιθφλη ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ 

Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41). Ζαηέβεθε θξχβνληαο ηα ξνχρα πνπ ζα 

θνξνχζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δνινθνληθήο επηρείξεζεο κέζα απφ ην 

ζαθάθη ηνπ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αλέβεθε ζην δηακέξηζκα, 

θφξεζε γάληηα, έπηαζε ην θνληφθαλλν θαη ην δαλεηθφ θξάλνο, 

απελεξγνπνίεζε ην θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο έηζη ψζηε λα κελ 

ηνπο θαηαγξάςεη φηαλ ζα επέζηξεθαλ κεηά ην θφλν θαη θαηέβεθε απφ ην 

δηακέξηζκα. Βίρε ηα ξνχρα πνπ ζα θνξνχζε (πάλσ απφ εθείλα πνπ ήδε 

θνξνχζε), κέζα ζηελ απνζήθε, ζην ηζφγεην ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ιηχζεθε 

εθεί. Ον ίδην θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, κε ηα ξνχρα πνπ έθεξε καδί ηνπ, ηα 

νπνία θαη απηφο θφξεζε πάλσ απφ εθείλα πνπ ήδε θνξνχζε. Φφξεζαλ απφ 

κηα θφξκα παληειφλη θαη έλα ζάθν πάλσ απφ ηα πθηζηάκελα ηνπο ξνχρα. Λ 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θνξνχζε θάησ απφ ην ζαθάθη, έλα θνχηεξ 

κε ελζσκαησκέλε θνπθνχια πνπ θάιππηε ηελ πεξηνρή ηνπ ζβέξθνπ θαη ηνπ 

θεθαιηνχ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, θνξνχζε έλα αζιεηηθφ κπνπθάλ θαη απφ 

θάησ κηα θαλέια (T–shirt). Λ ιφγνο πνπ ην έθαλαλ απηφ ήηαλ γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ην φπνην κπαξνχηη πεηαγφηαλ ή κεηαθεξφηαλ πάλσ ηνπο, 

ζα ελαπνηίζεην ζηα ξνχρα απηά (ηα νπνία ζα μεθνξηψλνληαλ έηζη θαη 

αιιηψο) θαη φρη πάλσ ζηα ξνχρα ηα νπνία θνξνχζαλ απφ θάησ αιιά θαη 

δηφηη «Βλ εζέιακε λα καο θαηαιάβνπλ, λα πνπλ εθόξελ έλα jean. Βθνξνύζακε καύξα 

ξνύρα...». Οελ ψξα πνπ έθεπγαλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θψλαμε 

ζηε Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), λα ηνπ ξίμεη ην αλνηρηφρξσκν θξάλνο ηεο 
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απφ ηε βεξάληα (παξφκνηνπ κε ην Οεθκήξην 91), φπσο θαη έγηλε. Φφξεζαλ 

θαη νη δχν ηα θξάλε ηνπο, ν κελ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ην 

αλνηρηφρξσκν, ν δε Ζαηεγνξνχκελνο 4 ην καχξν, εθείλν δειαδή ηνπ 

Ζψζηα Μξνεζηνχ (Θ.Ζ.37) θαη μεθίλεζαλ κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), επέιεμε λα κε ρξεζηκνπνηήζεη ην 

δηθφ ηνπ θξάλνο – Οεθκήξην 53, δηφηη ήηαλ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

θαζεκεξηλψο θαζψο θαη θαηά ηηο παξαθνινπζήζεηο. Ήηαλ, θαηά ηελ άπνςε 

ηνπ μερσξηζηφ σο εθ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θαη κπνξνχζε θάπνηνο λα ην 

απνηππψζεη ζηε κλήκε θαη λα ην ζπλδέζεη κε ην πξφζσπν ηνπ. Λδεγνχζε ν 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, λα θάζεηαη πίζσ 

ηνπ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, θξαηνχζε ην θνληφθαλλν, έρνληαο ην κέζα ζην 

κπνπθάλ πνπ θνξνχζε. Ήηαλ θνιιεκέλνο πάλσ ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), θξαηψληαο ηνλ κε ηξφπν πνπ πξνζηάηεπε ην θνληφθαλλν. 

Λδεχνληαο πξνο ηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο, ιίγα ιεπηά κεηά ηηο 20:00, πέξαζαλ 

μαλά απφ ην ΞΕΓΘΏ, έρνληαο ην ζηα δεμηά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πνξεία 

ηνπο θαη είδαλ θαη νη δχν φηη ην Smart ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή βξηζθφηαλ 

εθεί παξθαξηζκέλν. Θπνξνχζαλ λα ην δηαθξίλνπλ δηφηη ππήξρε θσηηζκφο. 

Μξνρψξεζαλ θαη έθζαζαλ ζην ρσξάθη ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε, κε 

θαηεχζπλζε ηελ νδφ Ξηλά, θνληά ζηηο 20:17. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ζηάζκεπζε ηε κνηνζηθιέηα ζην ρσξάθη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ θαη 

αθνινχζσο κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, ηελ έζηξεςε θαηά ηξφπν 

πνπ λα βιέπεη πξνο ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε. Έβγαιαλ ην 

θνληφθαλλν απφ ην ζαθνχιη, κε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα 

βάδεη αθνινχζσο ην ζαθνχιη ζηελ ηζέπε. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, έδσζε ην 

θξάλνο πνπ θνξνχζε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γηα λα ηνπ ην 

θξαηά κέρξη λα επηζηξέςεη. Ονπνζέηεζε ηελ θνπθνχια κέρξη πάλσ απφ ηα 

θξχδηα πξηλ μεθηλήζεη γηα λα δηαζρίζεη ηνλ πεδφδξνκν (γηα λα κελ θηλήζεη 

πξνθαλψο ππνςίεο ζε θάπνηνλ πνπ ζα ηνλ έβιεπε λα πεξπαηά κε 

θνπθνχια). Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εμαθνινπζνχζε λα θνξεί ην 

θξάλνο ηνπ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, έπηαζε ην θνληφθαλλν (γηα πξψηε θνξά 

εθείλε ηε ζηηγκή) θαη κέζσ ηνπ πεδφδξνκνπ κεηέβεθε ζην ρψξν φπνπ είρε 



 

364 

απνθαζίζεη φηη ζα ελέδξεπε πεξηκέλνληαο ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή γηα λα ηνλ 

ππξνβνιήζεη. ιεο νη ελέξγεηεο ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαζ΄ 

φινπο ηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο γίλνληαλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ ζθνπνχ κεηαμχ φισλ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ (θαη ηνπ ηδίνπ), γηα 

δνινθνλία ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, αλεμαξηήησο ηνπ φηη νη Ζαηεγνξνχκελνη 

2 θαη 3 θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, δε γλψξηδαλ 

ηηο αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο δξάζεο ησλ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4 (ή θαη θαζφινπ). Ώπηφ δελ ήηαλ αλαγθαίν αθνχ 

δέζκεπε θαη ηνπο ππφινηπνπο ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ θαη ηεο 

πεκπηνπζίαο ηεο ζπλσκνζίαο ζηελ νπνία απνηεινχζαλ κέξε (βι. Gour, The 

Penal Law of India, 11ε έθδ., 2004, Ονκ. 2, ζει. 1134). Οα ίδηα ηζρχνπλ θαη 

γηα ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4. ινη νη ζπλσκφηεο βξηζθφληνπζαλ ζε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, κε εμαθνινπζνχζα θαη πθηζηάκελε ηελ ακνηβαία 

ζπλαληίιεςε γηα ην επηδησθφκελν, κέζσ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, πνπ 

δηαηεξνχζε επαθή κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3 θαη ζα κάζαηλε γηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ πξνζέζεσλ ηνπο (βι. θαη‟ αλαινγίαλ, R v Ardalan 

(1972) 2 All ER 257, 261). Μνπ δελ ππήξμε. Λη Ζαηεγνξνχκελνη 2 θαη 3, 

νπδέπνηε απέζηεζαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηε ζπκθσλία γηα 

εμφλησζε ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εμαρζεί 

άιιν ζπκπέξαζκα παξά ην φηη εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλσκνζίαο (βι. Gour, The Penal Law of India, 

11ε έθδ., 2004, Ονκ. 2, ζει. 1140). Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

πεξίκελε ζην ρσξάθη θξπκκέλνο γχξσ ζηα 27 ιεπηά. Ξηα 10 πεξίπνπ 

ιεπηά, έβγαιε ην θξάλνο δηφηη δεζηάζεθε («… εγώ εθόξνπλ ην θξάλνο, έθακα 10 

ιεπηά κε ην θξάλνο θαη επύξσζα θαη έθθαια ην θαη εθξαηνύζα ηα 2 θξάλε κέζα ζηα 

ζζηέξθα κνπ»). Ήηαλ αλήζπρνο θαη θνβηζκέλνο («ήκνπλ θντηζηαζκέλνο ηδηακέ, 

εζθέθηνπκνπλ ηη ελ λα γίλεη, ηνύηα ηα πξάγκαηα, ελ κπνξώ λα ζνπ πσ ησξά»). Μεξίπνπ 

ηνλ ίδην ρξφλν πεξίκελε θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ζε ρψξν έμσ ή πιεζίνλ 

ηεο νηθίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή (κπνξεί θαη ζην ρψξν δίπια απφ ηελ 

πνιπθαηνηθία πνπ δηέκελε θάπνηε, πξνο ηε κεξηά ηεο νηθίαο ηνπ ζχκαηνο, 

δελ έρεη ζεκαζία), έηζη ψζηε λα κπνξεί λα βιέπεη ηελ άθημε ηνπ Smart. Λ 
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Άληεο Ραηδεθσζηήο έθζαζε γχξσ ζηηο 20:45, έρνληαο πξνεγνπκέλσο 

μεθηλήζεη απφ ην ΞΕΓΘΏ γχξσ ζηηο 20:40. Ξηάζκεπζε έμσ απφ ηελ νηθία, 

φπσο θαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηηο θσηνγξαθίεο 2 θαη 3 ηνπ Οεθκεξίνπ 3. 

Άλνημε ηελ πφξηα θαη εμήιζε. Θηινχζε κε ακεξηκλεζία ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν κε ηε ζεία ηνπ Άλλα Ώλησλίνπ απφ ηελ Μάθν. Αελ έλησζε φηη 

είρε ιφγνπο λα αλεζπρεί γηα ηε δσή ηνπ. Αελ ππήξρε θάηη πνπ λα εθθξεκεί. 

Ώπηή ηελ εηθφλα, εμέπεκπε θαη πξνο ηνπο θίινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ. 

Ώπνηεινχζε ηδαληθφ θαη παλεχθνιν ζηφρν. πσο είπε ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κε αλαηξηρηαζηηθή σκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα « Βίλαη 

παληέο ηδηαί πήακε ηδηαί ζθνηώζακε έλα πιάζκα ηξηώλ ρξνλώλ, ηόζν αζών. Αειαδή ν 

άλζξσπνο νύηε πξόζερε ξε θνπκπάξε...». Έγλνηα ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή ήηαλ λα 

πξνιάβεη ηα κσξά ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ηα κσξά ηνπ, πξηλ θνηκεζνχλ γηα λα 

ηα θηιήζεη. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, θαξαδνθνχζε παλέηνηκνο. Βίρε φιν ην 

ρξφλν λα αλαινγηζηεί απηά πνπ ζα έθακλε θαη λα απφζρεη απφ ην θαθφ πνπ 

ζα πξνμελνχζε. Ια έθεπγε. Αελ ην έπξαμε. Λχηε αζθαιψο θαη ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), έθπγε ή πξνζπάζεζε λα ηνλ απνηξέςεη. Ήζαλ 

θαη νη δχν απνθαζηζκέλνη λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα αλαιεθζέληα ζηα πιαίζηα 

ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ κε ηνπο ππφινηπνπο Ζαηεγνξνχκελνπο. Εδίσο, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, πνπ θαζφινπ δελ πηνήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ζα 

δνινθνλνχζε άηνκν ζην κέζν θαηνηθεκέλεο νδνχ ζηε Ηεπθσζία. Οφζν 

απνθαζηζκέλνο ήηαλ. Μξηλ o Άληεο Ραηδεθσζηήο πξνιάβεη λα θιείζεη ηελ 

πφξηα ηνπ Smart, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνλ ππξνβφιεζε δηαδνρηθά δχν 

θνξέο κε ην θνληφθαλλν. Δ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε ζεία δηεθφπε ηελ 

ψξα πνπ δέρζεθε ηνλ πξψην ππξνβνιηζκφ. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνλ 

ππξνβφιεζε ηελ πξψηε θνξά, πηζψπιαηα, ζηελ ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ 

θνξκνχ απφ απφζηαζε 2 πεξίπνπ κέηξσλ (απφ ην ζηφκην ηεο θάλλεο ηνπ 

θνληφθαλλνπ), κε απνηέιεζκα ηα βφιηα λα δηαηκήζνπλ ην καχξν ξνχρηλν 

ζαθάθη θαη πνπθάκηζν πνπ θνξνχζε θαη λα θαηαιήμνπλ ζην ζψκα ηνπ (βι. 

θσηνγξαθίεο 62–66 ηνπ Οεθκεξίνπ 3 θαη θσηνγξαθίεο 24–29, 34–35 θαη 

37–38 ηνπ Οεθκεξίνπ 4). Ξην δεπηεξφιεπην πεξίπνπ, ηνλ ππξνβφιεζε γηα 

δεχηεξε θνξά κε ην ίδην θνληφθαλλν θαη απφ απφζηαζε πεξίπνπ ελφο 
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κέηξνπ (απφ ην ζηφκην ηεο θάλλεο ηνπ θνληφθαλλνπ), απφ αξηζηεξά πξνο 

δεμηά, ζηε ζσξαθηθή ρψξα, φηαλ ην ζχκα ήηαλ ήδε γνλαηηζκέλν ή 

ζσξηαζκέλν ζην έδαθνο σο απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ ππξνβνιηζκνχ. 

Ξθνπφο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, κε ην δεχηεξν ππξνβνιηζκφ θαη ηνπ 

ζεκείνπ πνπ επέιεμε λα ζηνρεχζεη, ήηαλ λα βεβαησζεί φηη ζα απνηέιεησλε 

ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή ζηελ πεξίπησζε πνπ δε ζα είρε πεζάλεη σο εθ ηνπ 

πξψηνπ ππξνβνιηζκνχ. Σο εθ ηνπ δεχηεξνπ ππξνβνιηζκνχ, ηα βφιηα 

έζθηζαλ ειαθξψο ην δεμηφ πέην ηνπ καχξνπ ζαθαθηνχ κε ην νπνίν ην ζχκα 

ήηαλ ελδεδπκέλν θαη δηάηκεζαλ ην πνπθάκηζν ηνπ θαηαιήγνληαο ζην ζψκα 

ηνπ (βι. θσηνγξαθίεο 53–54 ηνπ Οεθκεξίνπ 3 θαη θσηνγξαθίεο 2–23 θαη 

39–40 ηνπ Οεθκεξίνπ 4). Λη ππξνβνιηζκνί αθνχζηεθαλ ζηελ γχξσ πεξηνρή. 

Λ ζάλαηνο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή επήιζε επηηφπνπ σο εθ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ 

ησλ ζσξαθηθψλ ηνπ νξγάλσλ (βι. Οεθκήξην 83). Ξσξηάζηεθε αλάζθεια, 

δίπια απφ ην Smart, κε ηα κάηηα αλνηθηά θαη παγσκέλα, σο νη 

θσηνγξαθίεο 26–33, ηνπ Οεθκεξίνπ 4. Οα βφιηα πνπ ηνλ έπιεμαλ ήζαλ ηα 

ίδηα κε απηά πνπ βξίζθνληαλ εληφο ησλ δχν θπζηγγίσλ κε ηα νπνία ήηαλ 

νπιηζκέλν ην θνληφθαλλν απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπ απφ ηε θάξκα 

ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1 θαη αθαηξέζεθαλ (δέθα ζην ζχλνιν ηνπο), απφ ην 

ζψκα ηνπ ζχκαηνο θαηά ηε λεθξνςία (βι. Οεθκήξηα 68, 69 θαη 71). Σο 

απνηέιεζκα ησλ ππξνβνιηζκψλ δελ εμάρζεθαλ απφ ην θνληφθαλλν 

θπζίγγηα ή άιιεο ελδείμεηο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ραξηνχηζησλ, πιελ ησλ 

βνιηψλ θαη ησλ ηαπψλ (θεηζέδσλ), πνπ βξέζεθαλ ζηε ζθελή πνιχ θνληά 

ζην πηψκα (βι. Οεθκήξηα 30–32), αιιά θαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

ζχκαηνο, σο ηα Οεθκήξηα 70, 71 θαη 72. ια δνχιεςαλ φπσο 

ππνινγίζηεθαλ ηνπιάρηζην κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Λη ελέξγεηεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4, απέξξεπζαλ απφ ςπρξφ αλαινγηζκφ, ζρεδηαζκφ, 

ςπρξαηκία, λεθαιηφηεηα θαη θαζαξή ζθέςε θαη ζηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε 

πξφθιεζεο απφ πιεπξάο Άληε Ραηδεθσζηή. Δ πξάμε ηνπ θαηαηάζζεηαη ζηηο 

θιαζζηθέο πεξηπηψζεηο θφλνπ εθ πξνκειέηεο, κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

άξζξσλ 203 θαη 204 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154, λα απνδεηθλχνληαη 

ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ, φρη κφλν γηα ηνλ ίδην, αιιά θαη γηα ηνπο 
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Ζαηεγνξνχκελνπο 1-3, ζηε βάζε ησλ ζπλδπαδφκελσλ πξνλνηψλ ησλ 

άξζξσλ 20 θαη 204 ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 154. Ώπηφ, επεηδή, νη 

Ζαηεγνξνχκελνη 1-3 (φπσο θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4), ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ηεο επί πιεξσκή δνινθνλίαο ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή, 

δηα ηεο παξνρήο ζπκβνπιήο, πξναγσγήο θαη παξαθίλεζεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 4 θαη ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) - αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπο φινη απηνί - κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχμακε ελ εθηάζεη (θαη 

αζρέησο αλ, θαηά ηελ Γεληθόο Βηζαγγειέαο ηεο Αεκνθξαηίαο λ Θενδώξνπ 

(2002) 2 ΏΏΑ 9, 14, δελ είρακε ππνρξέσζε λα εμεηάδακε κηα πξνο κηα ηηο 

κεζφδνπο ζπκκεηνρήο ηνπο), νπδέπνηε απέζηεζαλ, παξφιν πνπ είραλ, ζε 

φινπο ηνπο νπζηψδεηο ρξφλνπο, ηελ επρέξεηα θαη δπλαηφηεηα λα ην 

πξάμνπλ, αθφκε θαη κεηά ηε ζπλσκνζία θαη λα ην μαλαζθέθηνληαλ θαη λα 

ηεξκάηηδαλ ηνλ παξάλνκν ηνπο εγρείξεκα (βι. Vrakas and Another v The 

Republic (1973) 2 CLR 139, 202). Αελ ην έπξαμαλ. Μξνρψξεζαλ θαη ηνχηνη 

κε φκνην ςπρξφ αλαινγηζκφ, ζρεδηαζκφ, ςπρξαηκία, λεθαιηφηεηα θαη 

θαζαξή ζθέςε - θαη παληειψο απξφθιεηα - πξνο πινπνίεζε ηνπ 

εγθιεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο, κε ηνπο Ζαηεγνξνχκελνπο 2 θαη 3, λα 

επηκέλνπλ κάιηζηα πηεζηηθά ζην λα πξνρσξήζεη ε δνινθνλία αθφκε θαη 

ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 

1, ν νπνίνο, αλάκεζα ζε άιια, εθηεινχζε θαη θαζήθνληα ζπλδέζκνπ θαη 

κεζάδνληνο θαη νξγάλσζε κεηαμχ ησλ ζπλσκνηψλ. Βπαλεξρφκαζηε ζηε 

ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο γηα λα πνχκε φηη φηαλ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), άθνπζε ηνλ πξψην ππξνβνιηζκφ («ηελ πξώηε ζηεπεζθηά»), μεθίλεζε 

ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Έλησζε ακεραλία. Θεηά απφ έλα – δχν 

δεπηεξφιεπηα φηαλ άθνπζε θαη ην δεχηεξν ππξνβνιηζκφ («ηελ δεύηεξε 

ζηεπεζθηά»), θηλήζεθε κε ηελ κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, πξνο ηελ 

άζθαιην επί ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε, σο ην ζεκείν Ρ1 ζηε θσηνγξαθία 

11 ηνπ Οεθκεξίνπ 13, γηα λα πεξηκέλεη εθεί ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4. Ξην 

κεηαμχ, ν ηειεπηαίνο, άξρηζε λα ηξέρεη επί ηεο νδνχ Ώγίαο Βιέλεο πξνο ηνλ 

ίδην πεδφδξνκν απφ ηνλ νπνίν κεηέβεθε ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο 

πξνεγνπκέλσο, θξαηψληαο ην θνληφθαλλν θαη εμαθνινπζψληαο λα θνξεί 
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ηελ θνπθνχια πνπ (επιφγσο ππνζέηνπκε), θνξνχζε θαη φηαλ ππξνβνινχζε 

ην ζχκα. Βηζεξρφκελνο ζηνλ πεδφδξνκν ζηηο 20:45, έγηλε αληηιεπηφο απφ 

ηνλ Θηράιε Ζνπξζάξν (Θ.Ζ.10). ηαλ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, έθζαζε ζην 

ζεκείν Ρ2 ηνπ πεδφδξνκνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ 

Ξρεδηάγξακκα Ξθελήο Φφλνπ – Οεθκήξην 28, ν Θηράιεο Ζνπξζάξνο 

(Θ.Ζ.10), ηνπ νπνίνπ ε θαηνηθία γεηηληάδεη κε ηελ θαηνηθία ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή θαη βξίζθεηαη ζηε γσλία ησλ νδψλ Ώγίαο Βιέλεο θαη Ώγίαο 

Ξνθίαο, σο νη θσηνγξαθίεο 7 θαη 8 ηνπ Οεθκεξίνπ 3, ηνπ θψλαμε «είδα ζε», 

απφ ην παξάζπξν ηεο νηθίαο ηνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ζεκείν Ρ1 ζηε 

θσηνγξαθία 8 ηνπ Οεθκεξίνπ 3. Οφηε, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, γχξηζε 

ζηηγκηαία ην θεθάιη δεμηφζηξνθα, πξνθαλψο γηα λα εληνπίζεη απφ πνχ 

εξρφηαλ ε θσλή θαη αθνινχζσο ζπλέρηζε λα ηξέρεη πνιχ γξήγνξα θαη κε 

ηξφπν αζιεηηθφ, φπσο πεξίγξαςε ν κάξηπο. Ξαλ έθζαζε ζην ηέινο ηνπ 

πεδνδξφκνπ, έζηξηςε δεμηά ζηελ νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε. Ζαηέιεμε ζην 

ζεκείν Ρ1 πνπ θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία 11 ηνπ Οεθκεξίνπ 13, φπνπ ηνλ 

πεξίκελε κε μεθηλεκέλε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη αλέβεθε ζε απηήλ. Οηο θηλήζεηο απηέο είδε θαη 

ε Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11). Ώλεβαίλνληαο ζηε κνηνζηθιέηα - Οεθκήξην 

116, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, είπε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – πνπ 

ζηηγκηαία θαη πξηλ αλαρσξήζεη είδε θαη απηφο ηελ Nilda Montecalvo 

(M.K.11) – φηη ηνλ είδαλ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ έδσζε ην 

καχξν θξάλνο. Ονπ πήξε ιίγα δεπηεξφιεπηα λα ην θνξέζεη δηφηη ελ ησ 

κεηαμχ ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εθθίλεζε γξήγνξα. Λ ηειεπηαίνο, 

ζθέθηεθε φηη ην άηνκν πνπ είπε φηη είδε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, ζα πξέπεη 

λα δηέκελε ζηε γεηηνληά θαη δεδνκέλνπ φηη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, έκελε θαη 

απηφο θάπνηε εθεί, ηνλ θφβηζε θαη αλεζχρεζε (θαη δηθαηνινγεκέλα ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο), κήπσο θαη ήηαλ θάπνηνο πνπ ηνλ γλψξηδε. Ονπο είρε επίζεο 

δεη θαη ε Nilda Montecalvo (Θ.Ζ.11), θάηη πνπ ζην κπαιφ ηνπ, δπζρέξαηλε 

ηα πξάγκαηα αθφκε πεξηζζφηεξν. Ώπηή ε εμέιημε ήηαλ θαη ν παξάγνληαο 

πνπ αλέηξεςε ζπζέκεια φινπο ηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ είραλ θάλεη 

νη δχν δξάζηεο ζε ζρέζε κε ηε δηαθπγή θαη απφθξπςε ηεο κνηνζηθιέηαο –
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Οεθκήξην 116. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ππφ ηελ πίεζε θαη ηελ 

θξηζηκφηεηα ησλ ζηηγκψλ έθξηλε φηη ηα ζρέδηα έπξεπε λα αιιάμνπλ. 

Ώπεθάζηζε φπσο κεηαβνχλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε ζηελ Μεξηζηεξψλα γηα 

λα θξχςεη εθεί ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, θαη λα πεηάμεη ην 

θνληφθαλλν θαη ηα άιια ζχλεξγα ηνπ εγθιήκαηνο ζηε Ιεθξά Γώλε. Ήηαλ 

κηα πεξηνρή πνπ γλψξηδε θαιά ιφγσ ηνπ φηη πήγαηλε εθεί ζπρλά γηα 

ιαζξνθπλήγη (θαη κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1). Ήμεξε φηη ε πεξηνρή δελ 

πεξηπνινχληαλ απφ «… ηνπο ΛΔΒδεο …» ηα βξάδηα. Ώθνινχζεζαλ ηε δηαδξνκή 

πνπ έηζη θαη αιιηψο ζα αθνινπζνχζαλ κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ θφλνπ, κε 

κφλε δηαθνξά φηη φηαλ έθζαζαλ ζηνλ θπθινθνξηαθφ θφκβν Ώξραγγέινπ, 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, αληί πξνο Ώλζνχπνιε. Λ 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εκπηζηεπφηαλ πιήξσο ηνλ Ζνχιιε 

Ζνζηάξε κε ηνλ νπνίνλ ήζαλ θαη καθξηλνί ζπγγελείο. Ονλ ζεσξνχζε θίιν 

θαη άηνκν πιήξσο ερέκπζν («ελ εκίια»). Ξε πεξίπησζε πνπ δελ ηνλ έβξηζθε 

ζηα ππνζηαηηθά ή δελ ηνλ εληφπηδε, ζα άθελε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116, εθεί κεηά πνπ ζα κεηέθεξε ηα πξάγκαηα ζηε Ιεθξά Γώλε θαη ζα 

έβξηζθε ηξφπν λα επηζηξέςνπλ ζηε Ηεπθσζία. Ον ηδαληθφ ήηαλ λα γίλεη φ,ηη 

ήηαλ λα γίλεη ρσξίο λα ππνςηαζηεί θάηη ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο. Μξνβαίλνληαο 

ζε απηνχο ηνπο ζπλεηξκνχο ελψ νδεγνχζε, έθζαζε ζην ηέινο ηεο νδνχ 

ΐαζίιε Θηραειίδε θαη έζηξηςε αξηζηεξά ζε κνλφδξνκν ζηελ νδφ Εσλά 

Ιηθνιάνπ θαη αθνινχζσο πέξαζε έμσ απφ ην Finlandia, έρνληαο ην πξνο ηα 

δεμηά, πξνρσξψληαο επζεία επί ηεο νδνχ Ίσλνο θαη ζηξίβνληαο δεμηά πξνο 

ην ΏΗΟ ηεο Ηεσθφξνπ Γξίβα Αηγελή, σο ε θσηνγξαθία 19 ηνπ Οεθκεξίνπ 

13. Ήζειε λα απνθχγεη ηηο Ηεσθφξνπο, δελ ηνλ έλνηαδαλ δε νη κνλφδξνκνη 

ή ηα θφθθηλα θψηα ηξνραίαο. Έηξερε φζν πην γξήγνξα κπνξνχζε («ηάππν»), 

ππφ ηηο ζπλζήθεο. Ππήξμαλ ζηηγκέο πνπ αλέπηπμε ηαρχηεηα κέρξη θαη 240 

ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. Αελ ήηαλ ζηηο άκεζεο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο ηηο ζηηγκέο 

εθείλεο ε πηζηή ηήξεζε ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Μξνείρε ε 

δηαθπγή θαη ε αλάγθε λα κε ζπιιεθζνχλ ή εληνπηζηνχλ. Έηξεραλ θαη 

απηνί, θαηά έλα νμχκσξν ηξφπν, γηα ηε δσή ηνπο. Δ απνθαζηζηηθφηεηα 

αιιά θαη έληαζε ησλ ζηηγκψλ (θαη) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπγήο 
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ζπλνςίδεηαη ζε απάληεζε πνπ έδσζε ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

ζηνλ θ. Γεσξγίνπ θαηά ηελ αληεμέηαζε φηαλ ν ζπλήγνξνο ηνπ ππέβαιε φηη 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηνπ πάξεη κφλνλ έλα – δχν δεπηεξφιεπηα επί ηνπ 

ζεκείνπ ΏΗΟ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Ίσλνο θαη Γξίβα Αηγελή πξηλ ηα 

θαηαθέξεη λα βγεη πξνο ηα δεμηά θαη φηη ιφγσ ηεο ππθλήο ηξνραίαο θίλεζεο 

(θαη αθήλνπκε θαηά κέξνο ηελ εηζαγσγή καξηπξίαο απφ ηνλ δηθεγφξν 

ράξηλ ηνπ παξαδείγκαηνο), ν ρξφλνο ζα πξέπεη λα ήηαλ ίζσο δχν ιεπηά. 

Ώπάληεζε ν κάξηπο κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπν «άκα ληώζεηο όηη έθακεο 

θόλν ελ λα ζνπ πσ ήληαισο ελ λα πάεηο ζην άιη», ζαθψο κε άιια ιφγηα, 

δηαθσλψληαο κε ηε ζέζε ηνπ ζπλεγφξνπ θαη ηνλίδνληαο φηη ε θαηάζηαζε 

εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθε, απνηεινχζε ηελ χςηζηε θηλεηήξηα 

δχλακε γηα φια φζα έπξαηηε ηηο ψξεο εθείλεο. Έζηξηςαλ ινηπφλ δεμηά επί 

ηεο Ηεσθφξνπ Γξίβα Αηγελή θαη αθνινχζσο αξηζηεξά πξνο ηε Ηεσθφξν 

Ξηαζίλνπ, σο ε θσηνγξαθία 19 ηνπ Οεθκεξίνπ 13. Θεηά, επί ηεο 

Ηεσθφξνπ Ξηαζίλνπ, έζηξηςαλ αξηζηεξά θαη αθνινχζσο απφ ην πξψην 

ζηξίςηκν δεμηά επί ηεο νδνχ Θηραιάθε Ζαξανιή, σο νη θσηνγξαθίεο 20 θαη 

22 ηνπ Οεθκεξίνπ 13. Μξνρψξεζαλ αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή απφ ην 

πεξίπηεξν Αξαθνπκέι κέρξη ην Pavilion. Ξε θάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζαλ σο 

ην ζεκείν Ρ επί ηεο θσηνγξαθίαο 34 ηνπ Οεθκεξίνπ 6, δηφηη ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ θηππνχζε ζπλέρεηα ζηε ξάρε ζαλ θάηη λα ήζειε λα 

ηνπ πεη. Ονλ ξψηεζε ηη ζπλέβαηλε θαη ηφηε απηφο ηνπ είπε φηη ηνπ είρε πέζεη 

ην κπξνζηηλφ γπαιί ηνπ θξάλνπο ηνπ, θάπνπ θνληά ζην Pavilion. Δ φιε 

ζηηρνκπζία θαη ζηάζκεπζε δηήξθεζε πεξίπνπ 20–30 δεπηεξφιεπηα. Αελ 

ππήξρε θαηξφο γηα ράζηκν. ΐεβαίσο, ην γπαιί – Οεθκήξην 33, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ είρε πέζεη επί ηεο νδνχ ΐαζίιε Θηραειίδε θαη 

εληνπίζηεθε ζε κηθξή απφζηαζε επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζε δηάβαζε πεδψλ 

ηεο ελ ιφγσ νδνχ, σο ην ζεκείν 10, ζηηο θσηνγξαθίεο 101–106 ηνπ 

Οεθκεξίνπ 3. Βλδερνκέλσο ηφηε λα ήηαλ πνπ ην δηαπίζησζε ιφγσ ηεο 

έληαζεο ή ηφηε λα είλαη πνπ απνθάζηζε λα ην αλαθέξεη ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά θαη απφ ηνπο δχν απηφπηεο κάξηπξεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ μαθληθά. Βηζήιζαλ ζηνλ ππεξαζηηθφ δξφκν πνπ νδεγεί ζηνλ 
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Ώζηξνκεξίηε θαη ηειηθψο θαηέιεμαλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, δηαλχνληαο 

ηε ζπλνιηθή απφζηαζε ησλ 32 ρηιηνκέηξσλ θαη 590 κέηξσλ απφ ην ζεκείν 

εθθίλεζεο ζηελ νδφ ΐαζίιε Θηραειίδε, κέζα ζε πεξίπνπ 12 ιεπηά. 

Ζαηέβεθαλ απφ ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116. Λ Ζνχιιεο Ζνζηάξεο, δελ 

βξηζθφηαλ εθεί. Ώπηφ βφιεςε θάπσο δηφηη έδσζε ρξφλν ζηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), λα ζθεθηεί πψο ζα έπξαηηε δίρσο λα ηνλ 

εκπιέμεη. Έβγαιαλ ηα ξνχρα πνπ θνξνχζαλ πάλσ απφ ηα άιια ηνπο ξνχρα. 

Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηα κάδεςε θαη καδί κε ην θνληφθαλλν, 

ηα γάληηα θαη ηελ θνπθνχια ηνπ θαηεγνξνχκελνπ 4, ηα έβαιε ζηε κπιε 

πιαζηηθή ζαθνχια πνπ είρε ζηε ηζέπε (θαη ζηελ νπνία πξνεγνπκέλσο 

βξηζθφηαλ ηπιηγκέλν ην θνληφθαλλν), γηα λα ηα κεηαθέξεη ζηε Ιεθξά Γώλε 

θαη λα ηα ελαπνζέζεη ζε ζεκείν πνπ ζα κπνξνχζε αξγφηεξα λα εληνπηζηεί 

απφ αλζξψπνπο ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, γηα λα ηχρνπλ ηεο πξέπνπζαο 

κεηαρείξηζεο. Αελ έθξηλε ζπλεηφ λα πεηάμεη θαη ηα θξάλε πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ δηφηη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη φγθνπ ηνπο κπνξνχζαλ λα 

ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ζην ρψξν πνπ ζα ηα άθελε, ζε αληίζεζε κε ην 

θνληφθαλλν πνπ ήηαλ «Οόζν ιεπηό ηδηαί ηόζν. (Αείρλεη ην κέγεζνο ηνπ θνληόθαλλνπ). 

Οα θξάλε ήηαλ ηόζα όπσο ηε καείξηζζα. Άιιν λα ζεσξεί ν άιινο κηα ζαθνύια ηδηαί 

άιιν …». Έηζη ζθέθηεθε λα πξάμεη. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, θξαηνχζε ην 

θεθάιη κε ηα δχν ρέξηα θαη πεγαηλνεξρφηαλ παξαπιήζηα ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία 41 ηνπ Οεθκεξίνπ 13. 

Ήηαλ πνιχ ηαξαγκέλνο θαη ζε θαηάζηαζε ζνθ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δελ ηνπ είπε πνχ ζα πήγαηλε γηα λα απαιιαρζεί ην θνληφθαλλν 

θαη ηα ζπλαθή δηφηη δελ ηνλ ήζειε λα γλσξίδεη απηή ηε ιεπηνκέξεηα σο εθ 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξηζθφηαλ. ΐγήθε απφ ηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε 

νδεγψληαο ηε κνηνζηθιέηα –Οεθκήξην 116, κε αλακκέλν ην θσο θαη 

έρνληαο πηεζκέλε ηε ζαθνχια κπξνζηά ηνπ κεηαμχ, ζηήζνπο θαη ληεπφδηηνπ 

θαπζίκσλ («Ήηαλ κεηαμύ ζην ηάγθη ηδηαί ζηε ηδηνηιηά κνπ, ηζίιιηζα ηελ έηζη πάλσ»), κε 

ην θνληφθαλλν λα βξίζθεηαη ζηε κέζε ησλ ξνχρσλ εληφο ηεο ζαθνχιαο. 

Αελ θνξνχζε θξάλνο («Ον θξάλνο καο εκάξαλε ηδηείλε ηελ ώξα»), απάληεζε ζε 

ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ θ. Ζππξηαλνχ. Μξνρψξεζε θαη έθζαζε ζην θέληξν 
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Αηόλπζνο, έζηξηςε ζην πξψην ζηξίςηκν δεμηά, πέξαζε ην γεθχξη, έθζαζε ζε 

έλα δίραιν, αθνινχζεζε ηε δεμηά πνξεία θαη έθζαζε ζε πεξηβφιη φπνπ 

ζηάζκεπζε. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε απφ ηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε κέρξη 

ηε ζηάζκεπζε ζην πεξηβφιη, πέξαζαλ 3–4 ιεπηά. Μάξθαξε ηε κνηνζηθιέηα 

– Οεθκήξην 116 θαη έζβεζε ηε κεραλή. Ζαηέβεθε, έπηαζε ηε ζαθνχια κε ην 

έλα ρέξη απφ ην ζηφκην ηεο, πξνζαξκφζηεθε γηα ιίγν ζην ζθνηάδη (δελ ήηαλ 

«πηζζνύξη», φπσο είπε). Μεξπάηεζε γηα λα βξεη ην κνλνπάηη πνπ ήζειε θαη 

απφ εθεί λα ζπλερίζεη γηα ην ζπηηάθη. Ώθνινχζεζε ηελ πνξεία πνπ 

ζεκεηψλεηαη κε ηφμν, σο ζεκείν Γ ζηε θσηνγξαθία 41 θαη αθνινχζσο ζηηο 

θσηνγξαθίεο 42 θαη 43 ηνπ Οεθκεξίνπ 227 θαη φρη εθείλε πνπ 

αθνινχζεζαλ νη αζηπλνκηθνί αλαθξηηέο, φπσο θαίλεηαη ζηα ζηηγκηφηππα ηεο 

βηληενηαηλίαο - Οεθκήξην 226. Έβιεπε πεξίπνπ ζηα 10 κέηξα. Ξηελ 

νξαηφηεηα, ηνλ βνεζνχζε θαη ν θσηηζκφο απφ θαηνρηθφ ζηξαηφπεδν πνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή. Ον ζπηηάθη παξαιιειηδφηαλ κε ηα θψηα ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ. Μεξπαηνχζε θαη έηξερε αλαιφγσο, θάπνηε ιηγφηεξν θάπνηε 

πεξηζζφηεξν. Ήζειε λα ηνπνζεηήζεη ηε ζαθνχια ζε ζεκείν πνπ γλψξηδε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1 θαη πνπ δε ζα ηελ έβξηζθε θαλέλαο γηα λα ηελ πεηξάμεη. 

Ξαλ έθζαζε ζην ζπηηάθη, αθνχκπεζε ηε ζαθνχια ζε κηα παινχξα 

(αγθαζηά), σο ην ζεκείν Ρ ζηε θσηνγξαθία 6 θαη Π ζηε θσηνγξαθία 8 ηνπ 

Οεθκεξίνπ 13. Φηάλνληαο εθεί είρε δηαζρίζεη θαη ζεκείν ηνπ πνηακνχ ηεο 

Μεξηζηεξψλαο, φπσο θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο 1–4 ηνπ Οεθκεξίνπ 13, ν 

νπνίνο φκσο ην βξάδπ εθείλν δελ είρε λεξφ. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε 

γηα ην ζπηηάθη κέρξη λα θζάζεη ζηελ παινχξα θαη λα επηζηξέςεη πίζσ, ηνπ 

πήξε πεξίπνπ 15–20 ιεπηά. Βλψ βξηζθφηαλ ζην ζπηηάθη θαη πξηλ ελαπνζέζεη 

ηε ζαθνχια ζηελ παινχξα θαη θχγεη, ηειεθψλεζε ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε 

ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4 «έλα γθξίδν 

Nokia» «… πνπ είρακε καδί καο» - θαη ηνπ νπνίνπ δε γλψξηδε ηνλ αξηζκφ. Ονχην 

είρε δψζεη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, φηαλ θαηέβεθαλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. 

Βίπε ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε, λα κεηαβεί ζηα ππνζηαηηθά ηνπ ζε 10–15 

ιεπηά. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γλψξηδε φηη ζα ηνπ έπαηξλε 

ιηγφηεξν ρξφλν λα πήγαηλε εθεί, ήζειε φκσο λα πξνιάβεη ηνλ Ζνχιιε 
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Ζνζηάξε γηα λα θαλνλίζεη ηα πεξί ραιάζκαηνο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 

116, πνπ είρε ζνθηζηεί γηα λα ηελ αθήζεη εθεί. ΐηαδφηαλ. Θεηά πνπ 

ηειείσζε ην ηειεθψλεκα θαη αθνχ δελ ππήξρε πιένλ ιφγνο λα ην έρεη καδί 

ηνπ δεδνκέλεο ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ κε ηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε θαη γηα ζθνπνχο 

αζθαιείαο (κηα θαη θνβφηαλ ιφγσ ησλ αλαπάληερσλ εμειίμεσλ κε ηνπο δχν 

απηφπηεο κάξηπξεο), θαηέζηξεςε ην θηλεηφ θαη ην ηνπνζέηεζε ζηελ 

πιαζηηθή ζαθνχια κε ηα άιια ζχλεξγα ηεο δνινθνλίαο επεηδή («… Ηαιώ ηδηαί 

εγώ κπνξεί λα παξαθνινπζνύλ ηίπνηε ηα ηειέθσλα, ελ ήμεξα πνπ ηειέθσλα εάλ 

εληνπίζνπλ ηίπνηε ηα ηειέθσλα καο…»). Θεηά πνπ ηνπνζέηεζε ηε ζαθνχια δίπια 

απφ ηελ παινχξα, επέζηξεςε ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, 

αθνινπζψληαο πεξίπνπ ηελ ίδηα δηαδξνκή, εμαθνινπζψληαο σζηφζν λα 

δηαθαηέρεηαη απφ αγσλία, έρνληαο θπξίσο ππφςε ηελ άζρεκε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 4, πνπ ηνλ πεξίκελε κφλνο ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. ηαλ επέζηξεςε (ε επηζηξνθή ηνπ πήξε πεξίπνπ ηελ 

ίδηα ψξα φζν θαη ε κεηάβαζε ζηελ Ιεθξά Γώλε), ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, 

εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη εθεί ζηελ ίδηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε.  Ρσξίο 

λα ραζνκεξά, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), αθαίξεζε ην εμψζη απφ ηε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη είρε θάπνην 

πξφβιεκα. Δ απφηκεζε ηνπ εμψζη, ηνπ πήξε ιηγφηεξν απφ έλα ιεπηφ 

επεηδή γλψξηδε θαιά ηη έπξαηηε. Ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίπησζε θιεηδί (βηδνιφγν), πνπ βξήθε ζε θαζφλη πίζσ απφ πάγθν, σο ε 

θσηνγξαθία 41 ηνπ Οεθκεξίνπ 13. Έβγαιε ηηο δχν ζνχζηεο απφ θάησ, 

μεβίδσζε ηηο βίδεο, ην θιψηζεζε θαη βγήθε. Λ Ζνχιιεο Ζνζηάξεο αθίρζεθε 

ιίγν αξγφηεξα. Ονπ είπε φηη ηνλ ήζειε γηα λα ηνπ δψζεη ηε κνηνζηθιέηα –

Οεθκήξην 116, γηα λα ηε δηνξζψζεη δηφηη είρε θάπνην πξφβιεκα κε ηα 

ειεθηξνληθά ηεο. Ονπ είπε αζθαιψο ςέκαηα. Αελ ήζειε λα ηνπ πεη φηη 

είραλ δηαπξάμεη θφλν θαη φηη ήξζαλ ζηα ππνζηαηηθά ηνπ γηα λα ηνπο θξχςεη 

ηελ κνηνζηθιέηα. Ονπ είπε φηη ην εμψζη θάπνπ ζα πξέπεη λα είρε θηππήζεη 

θαη έπεζε. Λ Ζνχιιεο Ζνζηάξεο πίζηεςε ηελ ηζηνξία (ή ηνπιάρηζηνλ έηζη 

θάλεθε ζηελ αξρή) θαη έβαιε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ βξηζθφηαλ εθεί. Ονπ είπαλ φηη ήζειαλ λα 
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επηζηξέςνπλ ζηε Ηεπθσζία. Οφηε εηδνπνίεζε ηνλ Ζψζηα Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), 

λα έξζεη λα ηνπο κεηαθέξεη. πσο ηνπο είρε πεη ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο, ν 

Ζσζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή. Λ Ζνχιιεο Ζνζηάξεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ κεκςηκνηξνχζε φηη ζα ηνλ 

κπιέμνπλ ζε πεξηπέηεηεο, αληηιακβαλφκελνο πξνθαλψο φηη θάηη χπνπην 

ζπλέβαηλε. Λ Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), έθζαζε ζε κεξηθά ιεπηά, γχξσ 

ζηηο 21.45. Ξην κεηαμχ, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, εμαθνινπζνχζε λα είλαη 

παληθνβιεκέλνο. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνλ πξνέηξεςε λα 

εξεκίζεη, φκσο απηφο ήηαλ ράιηα. Λ Ζνχιιεο Ζνζηάξεο είπε ζηνλ Ζψζηα 

Μξνεζηφ (Θ.Ζ.37), λα κεηαθέξεη ηνπο δπν δξάζηεο ζηε Ηεπθσζία κε ην 

Honda απηνθίλεην ηνπ ηειεπηαίνπ, κε αξηζκνχο εγγξαθήο HZY 382, σο ε 

θσηνγξαθία 13 ηνπ Οεθκεξίνπ 226. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

θάζηζε κπξνζηά σο ζπλεπηβάηεο θαη πίζσ ν Ζαηεγνξνχκελνο 4. Βίραλ καδί 

ηνπο ηα θξάλε. Ζαηά ηε δηαδξνκή ν Ζαηεγνξνχκελνο 4 «… εκάζηεηνπλ, 

εθξαηνύζε ηελ θθειέ ηνπ ηδηαί εκάζηεηνπλ "Μαλαγηά κνπ"». Ώθνινχζεζε ε 

ζηηρνκπζία πνπ αλαθέξακε θαη αλαιχζακε θαηά ηελ αμηνιφγεζε, κε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 4, λα ςέγεη θαη‟ νπζίαλ ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), γηα ηηο λνπζεζίεο ηνπ λα ζηακαηήζεη λα γνγγχδεη θαη λα 

θαηαλνήζεη φηη ην ηη είρε δηαπξάμεη ήηαλ θφλνο. Έθζαζαλ ζην δηακέξηζκα 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), γχξσ ζηηο 22:00. Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, έπηαζαλ ηα θξάλε θαη 

θαηέβεθαλ. Λ Ζψζηαο Μξνεζηφο (Θ.Ζ.37), έθπγε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), ηνπνζέηεζε ηα θξάλε ζηε κηθξή απνζήθε ζην ηζφγεην ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Ώλέβεθαλ ζην δηακέξηζκα. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ έιεγε 

φηη ήζειε λα θχγεη γηα λα μπξηζηεί γηαηί ηνλ είδαλ κεηά ην θνληθφ. Βίρε 

γέληα. Έθπγε κεηά απφ 2–3 ιεπηά, δίρσο λα μπξηζηεί εθεί. ηαλ έθπγε ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), θαηέβεθε, πήξε ηα 

θξάλε θαη κεηέβεθε κε ην απηνθίλεην ηνπ ζε θνχξλν ηεο πεξηνρήο θαη 

πέηαμε ηα θξάλε ζε κεγάιν θάιαζν ζθνππηδηψλ πξάζηλνπ ρξψκαηνο πνπ 

γλψξηδε φηη ζπιιέγνληαλ ζπρλά θαη δελ ηα έδσζε ζηνλ Ηεπηέξε Θνπξνχδε  

- ηνπ νπνίνπ ε θαηάζεζε θαηαηέζεθε σο Οεθκήξην 298, δίρσο λα 
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πεξηιακβάλεη ηέηνην ηζρπξηζκφ - πεξί ηνπ νπνίνπ ηνλ ξψηεζε ν θ. 

Ζππξηαλνχ ρσξίο λα δίλεη ζπλέρεηα ή λα ηνλ θαιεί σο κάξηπξα γηα λα 

δψζεη ζρεηηθή καξηπξία. ηαλ επέζηξεςε ζην δηακέξηζκα, ηνπ ηειεθψλεζε 

ν αδειθφο ηνπ γηα λα ηνπ πεη φηη ηνλ αλαδεηνχζε ε Ώζηπλνκία ε νπνία, ζην 

κεηαμχ – φπσο είδακε - πήγε ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη ζην Οζέξη θαη γχξεπε 

ηε κνηνζηθιέηα ηνπ. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), εμέθξαζε άγλνηα 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ αλαδεηνχζε ε Ώζηπλνκία. Θεηά ην ηειεθψλεκα 

θαη γχξσ ζηηο 23:00, ηειεθψλεζε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1. Λ ηειεπηαίνο 

ηνλ ξψηεζε αλ έγηλε ε δνπιεηά ηνπ, δειαδή ν θφλνο, ξσηψληαο πνχ ήηαλ 

ε κνηνζηθιέηα –Οεθκήξην 116. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ηνπ είπε 

φηη ε δνπιεηά ηνπ δηεθπεξαηψζεθε θαη φηη ε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, 

βξηζθφηαλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε, κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, λα 

δηεξσηάηαη γηα πνην ιφγν έγηλε απηφ θαη ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), λα ηνπ ιέγεη φηη αλ ηνλ ξσηήζνπλ νηηδήπνηε λα ηνπο πεη φηη ε 

κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, είρε πξφβιεκα κε ηα ειεθηξνληθά θαη γηα 

απηφ είλαη πνπ βξηζθφηαλ ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε θαη φηη ηνλ γχξεπε ε 

Ώζηπλνκία. Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζπκθψλεζε. Λ Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), δελ ηνπ είπε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα λα ζηείιεη θάπνηνλ λα 

κεηαθηλήζεη ηε ζαθνχια απφ ηε Ιεθξά Γώλε, δηφηη ηε ζηηγκή εθείλε ην ηη 

γλψξηδε είλαη φηη ε Ώζηπλνκία γχξεπε κνηνζηθιέηα θαη φρη φπιν. Βθεί πνπ 

βξηζθφηαλ ην θνληφθαλλν δε δεκηνπξγνχζε αλεζπρία γηαηί ζην ζεκείν δελ 

θπθινθνξνχζαλ Ζχπξηνη. Έπεηηα, ηειεθψλεζε ζηνλ Ζνχιιε Ζνζηάξε θαη 

ηνπ είπε φηη αλ ηνλ ξσηνχζαλ θάηη ζε ζρέζε κε ηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 

116, λα πεη φηη απηή βξηζθφηαλ θνληά ηνπ θαη φηη είρε πξφβιεκα κε ηα 

ειεθηξνληθά θαη φηη ηνπ ηελ πήγε εθεί απφ ην απφγεπκα. Ππφβνζθε ζην 

κπαιφ ηνπ ζπλερψο ε πηζαλφηεηα ν Ζνχιιεο Ζνζηάξεο, λα είρε αληηιεθζεί 

φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Βλψ ζπλέβαηλαλ απηά, ζην δηακέξηζκα 

βξηζθφηαλ θαη ε Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ζηελ νπνία φκσο ν Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ είρε αθφκε αλαθέξεη ηελ αιήζεηα. Οεο ηα 

είπε ηελ επνκέλε κεηά απφ πνιιά. Ξην κεηαμχ, ιίγν πξνεγνπκέλσο, ζηε 

ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο ηα αγαπεκέλα πξφζσπα ηνπ Άληε Ραηδεθσζηή 
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θαζψο θαη νη πεξίνηθνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζχδπγνο ηνπ Έθε 

Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58), ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ αδπζψπεηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ φιεζξν πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε ελέξγεηα ησλ 

Ζαηεγνξνπκέλσλ 1–4. Άξρηζαλ λα θαινχλ ζε βνήζεηα. Θία απφ απηνχο, ε 

Ηηάλα Γαραξηάδε (Θ.Ζ.10, ζην θαηεγνξεηήξην), ε νπνία δηέκελε ζηελ νδφ 

Ώγίαο Βιέλεο 9, δηακέξηζκα 302, άθνπζε ηνπο δχν ππξνβνιηζκνχο θαη φηαλ 

βγήθε ζην κπαιθφλη ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο θαη είδε ηνλ Άληε Ραηδεθσζηή 

ζσξηαζκέλν ζηελ άζθαιην θαη ηελ Έθε Μαπατσάλλνπ (Θ.Ζ.58), λα θαιεί 

ζε βνήζεηα, ηειεθψλεζε ακέζσο ζηελ Ώζηπλνκία. Ον ίδην έπξαμε θαη ν 

Ράξεο Εεξσλπκίδεο, ν νπνίνο δηέκελε ζηελ νδφ Ώγίαο Βιέλεο 7, αιιά θαη ν 

ζαξξαιένο Θηράιεο Ζνπξζάξνο (Θ.Ζ.10), πνπ είρε ηελ ηφικε, φ,ηη θαη λα 

ήηαλ πνπ λφκηδε φηη είρε γίλεη, λα αλνίμεη ην παξάζπξν θαη λα θσλάμεη απφ 

εθεί πξνο ην άηνκν πνπ έηξερε (ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4), φηη ηνλ είδε. 

Ώλαηξέπνληαο, θαη απηφο, άζεια ηνπ, ζε θάπνην βαζκφ - φπσο ε Nilda 

Montecalvo (Θ.Ζ.11) - ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ δξαζηψλ. Δ Ώζηπλνκία 

θαηέθζαζε ζηε ζθελή γχξσ ζηηο 20:50 θαη ηελ απέθιεηζε, φπσο έπξαμε θαη 

ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή, δειαδή ηηο νδνχο Ώγίαο Βιέλεο θαη 

Ώγίαο Ξνθίαο. Δ απνθιεηζκέλε πεξηνρή θξνπξφηαλ αδηαιείπησο κέρξη ηελ 

12.1.10, φπνπ θαη νινθιεξψζεθαλ νη απαξαίηεηεο επηηφπηεο αζηπλνκηθέο 

εμεηάζεηο, δίρσο λα εηζέιζεη νπνηνδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Δ 

Ππεξεζία Βγθιεκαηνινγηθψλ Βξεπλψλ θσηνγξάθεζε θαη βηληενγξάθεζε ηε 

ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο, παξαιακβάλνληαο δηάθνξα ηεθκήξηα θαη 

πξνβαίλνληαο ζε δηάθνξεο εμεηάζεηο. Μαξάιιεια ε Ώζηπλνκία άξρηζε 

έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ιακβάλνληαο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαδεηψληαο θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο. Δ ζνξφο ηνπ Άληε 

Ραηδεθσζηή παξαιήθζεθε γχξσ ζηηο 23:50 θαη κεηαθέξζεθε ζην 

Ινζνθνκείν φπνπ θαη ηέζεθε ππφ αζθαιή θαη ζπλερή θξνχξεζε κέρξη ηε 

λεθξνηνκή. Θεηά ηε δνινθνλία, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 1 θαη ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, εθνδηάζηεθαλ κε θαηλνχξγηα 

θηλεηά ηειέθσλα, ηα νπνία ηνπο έδσζε ν Ζαηεγνξνχκελνο 1, γηα λα κηινχλ 

κεηαμχ ηνπο κε αζθάιεηα. Γηα ηξεηο κέξεο κεηά ην θφλν, ν Ζαηεγνξνχκελνο 
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4, έιεγε ζηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), φηη δελ ήηαλ θαιά θαη ηνπ 

έδηλε ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηη αθξηβψο είρε γίλεη («ειάιελ κνπ όηη ζθόησζε ηνλ 

άλζξσπν, έπαημε ηνλ πνπ πίζσ ηδηαί κεηά εγύξηζε ηδηαί έπαημε ηνλ πνπ κπξνζηά»). Λ 

Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41) – ν νπνίνο ζην κεηαμχ κείσζε ηηο θηλήζεηο 

ηνπ εθηφο ηνπ δηακεξίζκαηνο, πξνθαλψο γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο – έδσζε 

ην δηθφ ηνπ ηειέθσλν ζηε Γηψηα Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ρσξίο λα ηεο πεη 

νηηδήπνηε. Οελ επνκέλε ηνπ θφλνπ, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), 

πήγε ζην Εππνθξάηεην, γχξσ ζηηο 10:00 θαη είπε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 1, 

φηη απαηηείην λα έζηειλε θάπνηνλ γηα λα κεηαθηλήζεη ηε ζαθνχια απφ ην 

ζεκείν πνπ ηνπ εμήγεζε φηη άθεζε. Αελ κπνξνχζε λα πάεη ν ίδηνο δηφηη ηνλ 

παξαθνινπζνχζε ε Ώζηπλνκία («έβξε πιάζκα λα πηάζεη ηνύηα ηα πξάγκαηα.  Βλ 

εθηεζεηκέλα, ελ ηδηακέ πνπ ελ ε παιινύξα, πνπ ελ ην ζπηηνύη, γηαηί γπξεύθεη καο ε 

Ώζηπλνκία»).  Λ Ζαηεγνξνχκελνο 1, ζπκθψλεζε. Ονπ είπε «Βληάμεη ζα ηα 

θαλνλίζσ».  Έηζη θαη έγηλε («πσο βιέπεηο ηδηαί εζύ, εθαλόληζε ηα»).  Νψηεζε ηνλ 

Ζαηεγνξνχκελν 1, ηη ζα γίλεη κε ηα ιεθηά πνπ έπξεπε λα ηνπο πιεξσζνχλ 

γηα ην θνληθφ. Λη εμειίμεηο δελ επέηξεπαλ θάηη ηέηνην. Λ Φάλνο 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), δελ πιεξψζεθε κε νπνηνδήπνηε πνζφ απφ εθείλν 

πνπ ζπκθσλήζεθε σο αληηπαξνρή γηα ηε δνινθνλία. Ον ηη έιαβε ήηαλ έλα 

πνζφ €1.200 ζηηο 14.1.10, απφ ηνλ Μέηξν Ζθεξηίθθε (κε νδεγίεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1), γηα λα πιεξψζεη δχν εληάικαηα δηαηξνθψλ ηα νπνία 

(πξάγκαηη) φθεηιε, δελ πξφιαβε φκσο λα ηα εμνθιήζεη δηφηη ζην κεηαμχ 

ζπλειήθζεθε. Οε κέξα πνπ ν Μέηξνο Ζθεξηίθθεο ηνλ πιήξσζε κε ηα 

€1.200, απηφο θξαηνχζε θαη έλα επηπξφζζεην πνζφ χςνπο €2.500, ην 

νπνίν ηνπ είπε φηη ζα έδηλε ζηνλ Ζαηεγνξνχκελν 4, κε νδεγίεο ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 1, γηα λα θχγεη ζην εμσηεξηθφ. Ώπφ απηή ηελ αλαθνξά, 

ην κφλν πνπ απνδερφκαζηε (σο πξσηνγελή, δειαδή, καξηπξία), είλαη φηη ν 

Μέηξνο Ζθεξηίθθεο πξνέβεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε θαη φρη φηη απηά 

πνπ είπε ήζαλ αιεζή, κηα θαη ην άηνκν απηφ ραξαθηεξίζηεθε σο 

αλαμηφπηζην απφ ηελ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή θαη δελ θιήζεθε σο κάξηπο, δελ 

έρνπκε δε άιια λνκηκνπνηεηηθά εξείζκαηα απνδνρήο ηεο δήισζεο γηα ηελ 

αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ εθθξάδεη. Ώπφ φ,ηη γλψξηδε ν Φάλνο 
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Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), νχηε ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, πιεξψζεθε γηα ηε 

δνινθνλία. Θάιηζηα, ζηηο 14.1.10, φηαλ βξέζεθαλ ζε θάπνηα ζηηγκή ζην 

Εππνθξάηεην, ν Ζαηεγνξνχκελνο 4, ηνπ παξαπνλέζεθε φηη ήζειε λα 

πιεξσζεί θαη φηη γηα απηφλ ην ιφγν ζθφπεπε λα κεηαβεί ζην ζπίηη ηνπ 

Ζαηεγνξνχκελνπ 2 θαη λα δεηήζεη ηα ιεθηά. Μξνθαλψο ινηπφλ, ν 

Ζαηεγνξνχκελνο 4, είρε ζπκθσλήζεη ην πνζφ πνπ ζα πιεξσλφηαλ  είηε 

κέζσ ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, σο ηνπ κεζάδνληα κεηαμχ ηνπο θαη ησλ 

Ζαηεγνξνχκελσλ 2 θαη 3 ή κε ηνλ Ζαηεγνξνχκελν 2, κε ηνλ νπνίν κηινχζε 

ζην Εππνθξάηεην. Θηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ζαηεγνξνπκέλνπ 1 θαη 

ηνπ Φάλνπ Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), κεηά ην θνληθφ ήηαλ ε αιιαγή ηεο 

φςεο ηεο κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116, έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηή θαη ζπλδεζεί κε ην πεξηζηαηηθφ. Λ Ζνχιιεο Ζνζηάξεο, δελ ηελ 

ήζειε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ δηφηη θνβφηαλ κελ θαη κπιερζεί ζε αλεπηζχκεηεο 

θαηαζηάζεηο («Ώλ ελ εζείο ελ καιαθία πνπ εθάκεηε, έλλελ ζσζηά ηνύηα ηα πξάκαηα 

ηδηαί ελ λα κε κπεξηέςεηε ηδηαί εκέλα κε ηνύληελ θνπβέληα ζην ηέινο»).  Ξηηο 14.1.10 

θαη πξηλ ζπιιεθζεί, ν Φάλνο Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), βξέζεθε κε ηνλ 

Μέηξν Ζθεξηίθθε, ν νπνίνο ηνπ έδσζε έλα εμψζη θαη κηα κπαηαξία γηα λα ηα 

ηνπνζεηήζνπλ ζηε κνηνζηθιέηα – Οεθκήξην 116, πνπ βξηζθφηαλ αθφκε ζηα 

ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. Οφζνλ ην εμψζη φζνλ θαη ε κπαηαξία, δελ 

απνηεινχζαλ πξνβιεπφκελα εξγνζηαζηαθά παξειθφκελα ηεο κνηνζηθιέηαο 

– Οεθκήξην 116. Δ ηνπνζέηεζε ηνπ εμψζη έγηλε απφ ηνλ Φάλν 

Ραηδεγεσξγίνπ (Θ.Ζ.41), ζηα ππνζηαηηθά Ζνζηάξε. Ονλ πήξε εθεί ε Γηψηα 

Μεληφληδηε (Θ.Ζ.51), ε νπνία αθνχ πεξίκελε κεξηθά ιεπηά, έθπγε. Αελ 

ηνπνζέηεζε ηελ κπαηαξία δηφηη δελ ηαίξηαδαλ νη πφινη κε ηα ζχξκαηα ηεο 

κνηνζηθιέηαο – Οεθκήξην 116. Ώθνινχζσο, καδί κε ηνλ Ώλδξέα Ώλδξένπ 

(Θ.Ζ.22, ζην θαηεγνξεηήξην), έβαιαλ ηε κνηνζηθιέηα ζην βαλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαη ηε κεηέθεξαλ ζην δηακέξηζκα ηνπ Ζαηεγνξνχκελνπ 1, ζην 

Οζέξη. Ηίγν αξγφηεξα, ζηηο 21:10, ηεο ίδηαο κέξαο (14.1.10), ε Ώζηπλνκία, 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε, ζπλέιαβε ηνλ Φάλν Ραηδεγεσξγίνπ 

(Θ.Ζ.41), σο ην Οεθκήξην 127, γηα λα αθνινπζήζνπλ φια φζα έρνπκε ήδε 

παξαζέζεη, αμηνινγήζεη θαη αλαιχζεη. 
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Γηα φινπο ηνπο πην πάλσ ιφγνπο πνπ πξνζπαζήζακε λα εμεγήζνπκε, 

απνθαηλφκαζηε φηη ε Ζαηεγνξνχζα Ώξρή, απέδεημε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

φισλ ησλ επίδηθσλ αδηθεκάησλ πέξαλ πάζεο ινγηθήο ακθηβνιίαο.  

 

Βλ θαηαθιείδη. 

 

Λη Ζαηεγνξνχκελνη 1-4, κε ηελ απαηηνχκελε εηδηθή πξφζεζε, ν 

θαζέλαο μερσξηζηά (θαη απηφ είλαη ην κνλαδηθφ ινγηθφ ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε καξηπξία), ζπλσκφηεζαλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηηο 

εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηεγνξεηήξην θαη εμεηδηθεχζεθαλ θαηά 

ηε καξηπξία θαη ηα επξήκαηα καο, λα θνλεχζνπλ εθ πξνκειέηεο ηνλ Άληε 

Ραηδεθσζηή, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 217, ηνπ Μνηληθνύ Ζώδηθα, Ζεθ. 

154, σο ε θαηεγνξία 1 θαη θαηεγνξία 2, ζην θαηεγνξεηήξην, ζην βαζκφ 

πνπ αθνξά ηνλ θαζέλα απφ απηνχο.   

 

Λη Ζαηεγνξνχκελνη 1-4, κε ηελ απαηηνχκελε εηδηθή πξφζεζε, ν 

θαζέλαο μερσξηζηά (θαη απηφ είλαη θαη πάιη ην κνλαδηθφ ινγηθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε καξηπξία θαη ηα επξήκαηα καο), ζηηο 

11.1.10, εθ πξνκειέηεο επέθεξαλ ην ζάλαην ζηνλ Άληε Ραηδεθσζηή, σο ε 

θαηεγνξία 3, ζην θαηεγνξεηήξην.  

 

Δ Ζαηεγνξνχζα Ώξρή απέδεημε ηελ ππφζεζε ηεο πέξαλ πάζεο ινγηθήο 

ακθηβνιίαο ελαληίνλ ελφο εθάζηνπ ησλ Ζαηεγνξνπκέλσλ 1-4, ζηελ θάζε 

κηα θαηεγνξία πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαηαδηθάδνπκε ηνλ 

θάζε έλα απφ απηνχο, ζηελ θάζε κηα θαηεγνξία πνπ αληηκεησπίδεη, σο ην 

θαηεγνξεηήξην.  
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Λη Ζαηεγνξνχκελνη θαηαδηθάδνληαη σο ην θαηεγνξεηήξην. 

 

 

       (Ππ.) ………………………………… 

Ρ. Ξνινκσλίδεο, Μ.Β.Α. 

 

(Ππ.) ………………………………… 

Ι. Ξάληεο, Μ.Β.Α. 
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Ι. Γηαπαλάο, Ώ.Β.Α. 
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