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ΤΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

(1ΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ) 

Σεβαστό Δικαστήριο, έντιμοι κύριοι Δικαστές:  

Ι) Εισαγωγή 

 

1. Μετά το πέρας αυτής της πολύχρονης και μακράς ακροαματικής 

διαδικασίας, είναι η θέση μας ότι έχει παραβιαστεί το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα του πελάτη μου για δίκαια δίκη εντός ευλόγου 

χρόνου λόγω του υπέρμετρα μακρού χρονικού διαστήματος ανερχόμενο σε 

40 μήνες, που ο πελάτης μου βρίσκεται υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας 

ποινική κατηγορία (criminal charge) για αυτή την υπόθεση, με αφετηρία 

την ημερομηνία σύλληψης. Ολέθριες υπήρξαν οι συνέπειες στη ζωή του 

ιδίου και της οικογένειας του, ως αποτέλεσμα της αλόγιστα μακράς 

περιόδου κράτησης και εκκρεμοδικίας. Η θυγατέρα του σήμερα τριών 

χρόνων, γεννήθηκε στις 11/03/2010, ενώ ο πελάτης μου τελούσε υπό 

κράτηση. Τολμώ να πω ότι είναι η μακρύτερη σε χρονική διάρκεια 

εκδίκασης και κράτησης υποδίκου ποινική υπόθεση στα χρονικά της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Με σεβασμό εισηγούμαστε ότι παρά τον όγκο του 

μαρτυρικού υλικού και εγγράφων που κατατέθηκαν, το διαρρεύσαν χρονικό 

διάστημα δεν ήταν απαραίτητο και αναγκαίο για την εκδίκαση της 

υπόθεσης, η οποία εξ αντικειμένου θα μπορούσε να περατωθεί σε πολύ πιο 

σύντομο χρόνο. Αρκεί να λεχθεί ότι λιγότερο του 1/5 του χρονικού 

διαστήματος κράτησης του πελάτη μου αναλώθηκε για την εκδίκαση της 

υπόθεσης. Το υπέρμετρα μακρύ χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να 

περατωθεί η δίκη παραβιάζει το δικαίωμα του πελάτη μου για διαπίστωση 

της ποινικής του ευθύνης εντός ευλόγου χρόνου και συνεπακόλουθα το 

δικαίωμα δίκαιης δίκης που κατοχυρώνει το άρθρο 30.2 του Συντάγματος 

και το άρθρο 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένεκα της ρηθείσας παραβίασης δεν μπορεί να 

υπάρξει έγκυρη ετυμηγορία του δικάζοντος Δικαστηρίου για την ποινική 

ευθύνη του πελάτη μου. Επί του εν λόγω θέματος υιοθετώ πλήρως την 

λεπτομερή επιχειρηματολογία και αυθεντίες που παρέθεσε στο σεβαστό 

Δικαστήριο ο ευπαίδευτος μου συνάδελφος κ Μιχαλάκης Κυπριανού στο 

κεφάλαιο 2 του Δεύτερου Πυλώνα της αγόρευσης του με συνημμένα 

παραρτήματα. Υιοθετώ επίσης τα όσα ανάφερε (α) για επηρεασμό του 

δικαιώματος δίκαιης δίκης λόγω της ασυνήθιστα μεγάλης αρνητικής 

δημοσιότητας και προπηλακισμού που υπέστησαν όλοι οι κατηγορούμενοι 

περιλαμβανομένου του πελάτη μου σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της 

εκκρεμοδικίας και (β) τα όσα παρέθεσε για τη μη κλήτευση βασικών 

μαρτύρων το οποίο στέρησε το Δικαστήριο μαρτυρίας για ουσιώδη γεγονότα.      
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2. Διαζευκτικά, σε περίπτωση που το σεβαστό Κακουργιοδικείο κρίνει τις εν 

λόγω τοποθετήσεις ανεδαφικές, είναι η θέση μας ότι κατηγορούσα αρχή 

απέτυχε να αποδείξει την ενοχή του πελάτη μου πέραν πάσης λογικής 

αμφιβολίας και ότι ο πελάτης μου πρέπει να απαλλαγεί και αθωωθεί από 

όλες τις εναντίον του κατηγορίες. Ο πελάτης μου μαζί με τους 

συγκατηγορούμενους αντιμετωπίζει κατηγορίες συνομωσίας για φόνο εκ 

προμελέτης και φόνου εκ προμελέτης. Πρόκειται για τα σοβαρότερα 

αδικήματα του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154). Η προβλεπόμενη ποινή είναι η 

δια βίου φυλάκιση, η οποία στην Κύπρο σημαίνει φυλάκιση μέχρι τον 

βιολογικό θάνατο του καταδικασθέντος. Ο πελάτης μου κατηγορείται για 

συμμετοχή στην διάπραξη ενός καθόλα στυγερού εγκλήματος. Από την 

ημέρα συλλήψεως του μέχρι σήμερα αρνείται κατηγορηματικά την 

συμμετοχή του στα υπό εκδίκαση αδικήματα και δηλώνει αθώος σε όλες τις 

εγκληματικές ενέργειες που του αποδίδονται. Τονίζεται ότι κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της δολοφονίας και από τις 25/09/2010, ο πελάτης νοσηλευόταν 

βαριά τραυματισμένος από έκρηξη βόμβας. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο 

γεγονός ότι μέρα παρά μέρα για πολλές βδομάδες υποβαλλόταν σε 

χειρουργικές επεμβάσεις, χρειάστηκε επανειλημμένες μεταγγίσεις αίματος 

και υπέστη ακρωτηριασμό δυο δακτύλων και μέρους του πέλματος του 

αριστερού ποδιού. Εντούτοις κατηγορείται ότι κάτω από αυτές τις τραγικές 

συνθήκες για την υγεία του και την ταλαιπωρία και πόνο που βίωνε 

καθημερινά, συνωμότησε για την δολοφονία του θύματος. Η εν λόγω 

συνομωσία υπήρξε κατ’ ισχυρισμό συνέχεια της συνομωσίας του για την 

εκτέλεση του θύματος προ του τραυματισμού του. Τούτο αποτελεί 

αντικείμενο της πρώτης κατηγορίας την οποία αντιμετωπίζει.  

 

3. Για λόγους που εξηγούνται με λεπτομέρεια στη συνέχεια είναι η θέση μας 

ότι οι κατηγορίες πρέπει να απορριφθούν λόγω της παράλογης και καθόλα 

αντιφατικής μαρτυρίας του βασικού μάρτυρα κατηγορίας Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου, η οποία θα πρέπει να κριθεί αναξιόπιστη. Η εν λόγω 

μαρτυρία πάσχει από πληθώρα καίριων αντιφάσεων και αντινομιών, ενώ 

σημαντικά σημεία της μαρτυρίας του χαρακτηρίζονται από ασάφεια και 

αοριστία. Η εκδοχή την οποία ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου παρουσίασε κατά 

του πελάτη μου, αντιστρατεύεται σε σημαντικό βαθμό την κοινή λογική και 

την ανθρώπινη εμπειρία, πρωταρχικά στοιχεία για την κρίση της αξιοπιστίας 

ενός μάρτυρα. Οι ασάφειες και αοριστίες του βασικού μάρτυρα κατηγορίας 

και η αδυναμία του να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε σχέση 

με βασικές πτυχές της μαρτυράς του ήταν τόσο μεγάλες που πλήττουν 

καίρια αξιοπιστία του. Πρόσθετα είχαν ως αποτέλεσμα να αποστερήσουν τον 

πελάτη μου σε ουσιαστικό βαθμό την ευκαιρία να υπερασπιστεί επαρκώς 

τον εαυτό του, ειδικά σε ότι αφορά: (α) την ημερομηνία της κατ’ ισχυρισμό 

συνάντησης με τον κατηγορούμενο 2 στην κατοικία του και μετέπειτα με 

τους κατηγορούμενους 2 και 3 στο κέντρο Ταμασιάνα, όπου έγινε η κατ’ 
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ισχυρισμό συμφωνία για την δολοφονία του θύματος με εκτελεστή τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και εργασίας, 

και (β) η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κατ’ ισχυρισμό συνάντηση 

μεταξύ του πελάτη μου, του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και του 4ου 

κατηγορουμένου στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο όπου κατ’ ισχυρισμό 

συμφωνήθηκε η δολοφονία του θύματος από τον 4ο κατηγορούμενο. 

 

4.  Το όλο οικοδόμημα της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής στηρίζεται στην 

μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου (Μ.Κ.41), άλλως «Φάνου», ενός 

συναυτουργού στο έγκλημα βάσει δικής του παραδοχής, εναντίον του 

οποίου δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη με εισήγηση της αστυνομίας και 

απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ενός μάρτυρα στον 

οποίο δόθηκε ασυλία ποινικής διώξεως για το αδίκημα του φόνου εκ 

προμελέτης, πράγμα πρωτοφανές στα ιστορικά της Κυπριακής δικαιοσύνης. 

Η αστυνομία ισχυρίστηκε μέσα από την μαρτυρία της στη δίκη ότι η 

κατάθεση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου επιβεβαιώθηκε και ότι ο έλεγχος της 

αληθείας των ισχυρισμών του οδήγησε εν τέλει στην εισήγηση περί μη 

ποινικής δίωξης του μάρτυρα. Εντούτοις τα πειστήρια του εγκλήματος δεν 

ανευρέθηκαν. Συγκεκριμένα δεν ανευρέθηκε το φονικό όπλο, ρούχα και 

γάντια  των δραστών της δολοφονίας καθώς και η κουκούλα του εκτελεστή, 

τα οποία αναμφίβολα θα έριχναν άπλετο φως στην υπόθεση, είτε 

ενισχύοντας και επιβεβαιώνοντας την εκδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, 

είτε καταρρίπτοντας την ως καθόλα ψευδή και κατασκευασμένη.  Ο μη 

εντοπισμός τους αφήνει επίσης ανεπιβεβαίωτους τους ισχυρισμούς του 

βασικού μάρτυρα κατηγορίας ως προς τις κινήσεις του μετά την δολοφονία. 

Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση στα ιστορικά της Κυπριακής δικαιοσύνης 

που άτομα κατηγορούνται για την διάπραξη φόνου εκ προμελέτης χωρίς την 

ανεύρεση του φονικού όπλου.  

 

5. Για να δικαιολογήσει την μη ανεύρεση του φονικού όπλου, ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς. Στην κατάθεση 

ομολογίας του (έγγραφο «ΑΤ») ισχυρίστηκε ότι το φονικό όπλο, ρούχα, 

κουκούλα και γάντια τα τοποθέτησε σε σακούλα και τα πέταξε στη νεκρά 

ζώνη στην περιοχή της Περιστερώνας. Την σακούλα ακούμπησε σε ένα 

θάμνο (παλούρα) δίπλα από ένα σπιτάκι διάτρησης χωρίς να την 

αποκρύψει, ισχυρισμός ο οποίος εξ αντικειμένου στερείται πειστικότητας. 

Στη μαρτυρία του στην δίκη προέβαλε νέα εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι 

πληροφόρησε τον πελάτη μου για το που βρισκόταν το φονικό όπλο 

ζητώντας του να στείλει κάποιον να το μετακινήσει. Μάλιστα ανέφερε 

επανειλημμένα στη μαρτυρία του ότι ο πελάτης μου γνωρίζει και να μας πει 

που εβρίσκεται, θέση την οποία μετέβαλε στη συνέχεια λέγοντας ότι δεν 

είναι σίγουρος εάν το μετακίνησε ή όχι. Η εκδοχή του επί του προκειμένου 

υπήρξε γενικά «ήξεις αφίξεις» και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
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αντιφατικότητα, ασυνέπεια και ασάφεια. Παρά τις εκτεταμένες και επίπονες 

προσπάθειες της αστυνομίας προς εντοπισμό του φονικού όπλου αμέσως 

μετά την ομολογία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, το φονικό όπλο ουδέποτε 

ανευρέθηκε. Η μη ανεύρεση των βασικών πειστηρίων της υπόθεσης, και 

κατ’ επέκταση η αδυναμία υποβολής τους σε επιστημονική εξέταση, 

αδυνατίζει σε σημαντικό βαθμό την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής και 

αποστερεί το Δικαστήριο από το μοναδικό μέσο το οποίο θα του επέτρεπε 

αντικειμενικά να ελέγξει την αξιοπιστία του μάρτυρα. Η όλη εκδοχή του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου περί των κινήσεων του το βράδυ της δολοφονίας, 

αμφισβητήθηκε έντονα από όλους τους συνηγόρους υπεράσπισης. Στην 

απουσία ανεύρεσης του φονικού όπλου, ουδείς μπορεί να πει μετά 

βεβαιότητας εάν η εκδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ως προς τις κινήσεις 

του μετά την δολοφονία είναι αληθής. Μένουμε εγκλωβισμένοι στα λόγια 

και τους ανεπιβεβαίωτους και αντιφατικούς ισχυρισμούς του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου οι οποίοι σε πολλά σημεία αντιστρατεύονται την κοινή 

λογική. Καταδίκη με τέτοια δεδομένα εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους 

για το συμφέρον της καλής απονομής της δικαιοσύνης και της ελευθερίας 

του ατόμου. Δημιουργούνται δε εύλογα ερωτηματικά ως προς τον τρόπο και 

την ελαφρότητα με την οποία έδρασαν οι αστυνομικές και εισαγγελικές 

αρχές παρέχοντας ασυλία ποινικής δίωξης στον μάρτυρα, δεδομένης της 

απουσίας εντοπισμού του φονικού όπλου το οποίο αφήνει ανεπιβεβαίωτη 

την σημαντικότερη πτυχή της εκδοχής του, καθοριστικής σημασίας για την 

αξιοπιστία του.   

 

(ΙΙ) Το αποδεικτικό βάρος 

6. Αποτελεί θεμελιακή αρχή του ποινικού δικαίου, προκύπτουσα από το 

τεκμήριο της αθωότητας, ότι η κατηγορούσα αρχή φέρει το νομικό βάρος 

απόδειξης της ενοχής του κατηγορούμενου πέραν πάσης λογικής 

αμφιβολίας. Το νομικό βάρος απόδειξης παραμένει στους ώμους της 

κατηγορούσας αρχής καθ’ όλη την διάρκεια της δίκης. H κατηγορούσα 

αρχή πρέπει να ικανοποιήσει το Δικαστήριο για την ενοχή του 

κατηγορούμενου πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας στη βάση ολόκληρης της 

μαρτυρίας η οποία παρουσιάστηκε από όλους τους διαδίκους στη ποινική 

δίκη. Η εν λόγω αρχή είναι τόσο καλά καθιερωμένη που δεν χρειάζεται η 

παράθεση οποιασδήποτε αυθεντίας προς υποστήριξη της (βλ. γενικά 

ARCHBOLD 2009, para 4-384 και Charitonos v The Republic (1971) 2 

CLR 40). Όπως έχει επανειλημμένα αποφασιστεί, η απόδειξη της 

κατηγορίας και κάθε στοιχείου που την συνιστά βαρύνει εξ ολοκλήρου την 

κατηγορούσα αρχή. Δεν επιτρέπονται υποθέσεις ως προς την ύπαρξη 

γεγονότων, όσο εύλογες και αν είναι (βλέπε, μεταξύ άλλων, Λοϊζου ν 

Αστυνομίας (1989) 2 ΑΑΔ 363, Παφίτης ν Αστυνομίας (1990) 2 ΑΑΔ 
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102, Πέγκερος ν Αστυνομίας (1995) 2 ΑΑΔ 157). Και όπου η υπόθεση 

της κατηγορούσας αρχής στηρίζεται εξ ολοκλήρου ή σε ουσιαστικό βαθμό σε 

περιστατική μαρτυρία το Δικαστήριο πρέπει να ικανοποιηθεί όχι μόνο ότι οι 

περιστάσεις συνάδουν με την διάπραξη του εγκλήματος αλλά ότι τα 

γεγονότα που αποδεικνύονται είναι ασυμβίβαστα με οποιοδήποτε άλλο 

λογικό συμπέρασμα (βλέπε μεταξύ άλλων απόφαση House of Lords στην 

McGreevy v DPP (1973) 1 WLR 276 η οποία ακολουθείται στην 

Vrakas and Another v The Republic (1973) 2 CLR 139, σελ. 168, 169, 

και Fournides v Republic (1986) 2 CLR 73, Μιχαηλίδης ν 

Δημοκρατίας (1989) 2 ΑΑΔ 172).  

 

7. Αναφορικά με το ποινικό μέτρο απόδειξης στο σύγγραμμα Evidence, Proof 

and Probability του Richard Eggleston, 2η έκδοση (1983), γίνονται οι 

ακόλουθες επισημάνσεις, στις σελίδες 117-8: 

 

“Although the criminal standard implies a high degree of probability, 

this does not mean that the degree is the same for every class of case. 

In Bater v Bater (1951) P. 35, Lord Denning said: 

 

“In criminal cases the charge must be proved beyond reasonable 

doubt, but there may be degrees of proof within that standard. As 

Best C.J. and many other great judges have said, ‘in proportion as 

the crime is enormous, so ought the proof to be clear’. So also in 

civil cases, the case may be proved by a preponderance of probability, 

but there may be degrees of probability within that standard”  

………………………………………………………… 

 

In R v Sarah Hobson, Holroyd J. said: ‘The greater the crime, the 

stronger is the proof required for the purpose of conviction’ and 

Lord Denning’s statement was quoted with approval By Lord Pearce in 

the House of Lords (Blyth v Blyth) and by Lord Justice Hodson in the 

Court of Appeal (Hornal v Neuberger Products). This view of the matter 

accords with the views of judges and juries, according to research in 

the United States”. (τονισμός δικός μας). 

 

8. Σύμφωνα με την πιο πάνω αρχή όσο μεγαλύτερο είναι το έγκλημα τόσο 

ισχυρότερος είναι κατ’ αναλογία ο απαιτούμενος βαθμός απόδειξης για 

σκοπούς καταδίκης. Είναι υπό αυτό το αυστηρό πρίσμα που πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσο η κατηγορούσα αρχή απέδειξε ή μη την ενοχή του 

πελάτη μου και των υπολοίπων κατηγορουμένων πέραν πάσης λογικής 

αμφιβολίας για το σοβαρότερο των αδικημάτων που προνοεί ο Ποινικός 

Κώδικας.   
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(ΙΙΙ) Πλημμελής αστυνομική διερεύνηση  

 

9. Τονίζεται από την αρχή ότι η παρούσα υπόθεση όπως παρουσιάστηκε από 

τους μάρτυρες κατηγορίας, χαρακτηρίζεται από μια εικόνα πολύ κακής και 

πρόχειρης αστυνομικής διερεύνησης. Για λόγους που αναφέρονται στη 

συνέχεια για ορισμένες πτυχές της αστυνομικής διερεύνησης πίσω από την 

φαινομενικά πλημμελή διερεύνηση κρύβεται η κατασκευασμένη μαρτυρία 

του Φάνου την οποία δυστυχώς προσπάθησαν να καλύψουν ορισμένα 

αστυνομικά όργανα με την μαρτυρία τους στο Δικαστήριο. Όπως και να έχει 

το πράγμα η σοβαρότητα των λαθών και παραλείψεων της αστυνομίας στην 

διερεύνηση της υπόθεσης είναι τέτοια που πλήττει το δικαίωμα δίκαιης 

δίκης με βάση τα άρθρα 30.2 του Συντάγματος και 6.1 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   

 

10. Εκείνο το οποίο δημιουργεί έκπληξη και σοβαρά ερωτηματικά ως προς 

την αξιοπιστία των αστυνομικών οργάνων που κατέθεσαν στην δίκη, είναι τα 

όσα ισχυρίστηκαν ότι τους ανέφερε ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου μετά την 

κατάθεση ομολογίας του (έγγραφο «ΑΤ») και δεν βρίσκονται πουθενά 

καταγεγραμμένα. Δεν ελήφθη από τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας 

συμπληρωματική κατάθεση για την πληθώρα ισχυρισμών τους οποίους μας 

ελέχθη ότι προέβαλε εκ των υστέρων στην αστυνομία. Δύσκολα μπορεί να 

γίνει πιστευτό ότι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση φόνου εκ 

προμελέτης ανέφερε τόσα πολλά και σημαντικά πράγματα στην αστυνομία 

μετά την ομολογία του, αλλά η αστυνομία δεν του έλαβε, ως όφειλε, έστω 

και μια συμπληρωματική κατάθεση. Ενώ τόσες συμπληρωματικές 

καταθέσεις για γεγονότα λήφθηκαν από άλλους μάρτυρες στην υπόθεση 

(βλέπε μεταξύ άλλων Κώστα Προεστό, Πέτρου Πέτρου «Κερτίκκη», Νίκο 

Ευαγόρου, Ρέα Ανδρονίκου, Γιάννο Ανδρονίκου (έγγραφα «ΑΑΨ», «ΑΑΨ(1)»), 

Ανδρέα Ζηντίλη (έγγραφα «Ο» και «Ο1), Περικλή Πολυδώρου (έγγραφα «Σ» 

και «Σ1»»), Ανδρέας Χατζημάρκου, Αλέξης Νικολάου (έγγραφα «ΑΑΠ», 

«ΑΑΠ(1)»), Δημήτρης Δημητρίου, Φωτεινή Παπαϊωάννου (έγγραφα «ΑΑΙ», 

«ΑΑΙ(α)», «ΑΑΙ(β)»). Η λήψη συμπληρωματική κατάθεσης από τον βασικό 

μάρτυρα κατηγορίας σε σχέση με ισχυρισμούς γεγονότων αποτελούσε 

επιβεβλημένο καθήκον και υποχρέωση της αστυνομίας ιδιαίτερα σε μια 

τόσο σοβαρή υπόθεση, όχι μόνο για σκοπούς καλής αστυνομικής 

διερεύνησης και πρακτικής αλλά και παροχής στους κατηγορούμενους της 

δυνατότητας να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της υπόθεσης που 

αντιμετωπίζουν για την προπαρασκευή της υπεράσπισης, συμφώνως του 

δικαιώματος δικαίας δίκης. Τα όσα ο Θεοφάνης ισχυρίστηκε ότι είπε στην 

αστυνομία μετά την κατάθεση ομολογία του, η υπεράσπιση τα 

πληροφορήθηκε για πρώτη φορά μέσα από την μαρτυρία του στο 

Δικαστήριο. Θέση μας είναι ότι η απουσία λήψης συμπληρωματικής 
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κατάθεσης οφείλεται σε ένα και μοναδικό λόγο: κανένας ισχυρισμός δεν 

προβλήθηκε εκ των υστέρων στην αστυνομία από τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου παρά την περί του αντιθέτου μαρτυρία ορισμένων 

αστυνομικών οργάνων.  

 

11. Η αστυνομία δεν ανέκρινε τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ως όφειλε για το 

περιεχόμενο της κατάθεσης του, περιοριζόμενη στο περιεχόμενο της 

ανοικτής κατάθεσης που του ελήφθη. Η λήψη ανακριτικής κατάθεση θα 

δοκίμαζε και ήλεγχε την αλήθεια των ισχυρισμών του όταν τα γεγονότα θα 

έπρεπε να ήταν ακόμη φρέσκια στο μυαλό του μάρτυρα, όπως για 

παράδειγμα η πολύ σημαντική ημερομηνία και ώρα της κατ’ ισχυρισμό 

συνάντησης στην κατοικία του δευτέρου κατηγορουμένου όπου 

καταρτίστηκε η συμφωνία για την εκτέλεση του θύματος, και η εξίσου 

σημαντική η ημερομηνία και ώρα που ο πελάτης μου συμφώνησε κατ’ 

ισχυρισμό με τον 4ο κατηγορούμενο στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο 

ότι ο δεύτερος θα αναλάμβανε τον ρόλο του εκτελεστή του θύματος κτλ. 

Πρόσθετα, σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό συνάντηση στο Ιπποκράτειο 

μεταξύ του πελάτη μου, του 4ου κατηγορούμενο και του Χατζηγεωργίου, η 

αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε καν να λάβει καταθέσεις από τα αστυνομικά 

όργανα που φρουρούσαν τον πελάτη μου επί 24ώρου βάσης για να 

διερευνήσει εάν περιέπεσε οτιδήποτε ύποπτο στην αντίληψη τους και ποία 

ήταν η κατάσταση του πελάτη μου εκείνες τις μέρες. Το ίδιο όφειλε να 

πράξει εάν ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου είπε ποτέ στην αστυνομία ότι ενώ ό 

πελάτης μου ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο, μόλις συνήλθε ρώτησε τον 4ο 

κατηγορούμενο εάν «παίζει πλάσμα». Η αστυνομία όφειλε επίσης να 

περισυλλέξει ιατρική μαρτυρία για την κατάσταση της υγείας του πελάτη 

μου στο Γενικό Νοσοκομείο και τις μέρες που ο Χατζηγεωργίου ισχυρίστηκε 

ότι συνωμότησε για δολοφονία του θύματος με τον 4ο κατηγορούμενο στο 

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο για να διερευνήσει εάν η υγεία του 

επέτρεπε να κάνει τέτοιο πράγμα.  

 

12. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου αναφέρει στην κατάθεση του ότι την ώρα της 

συνάντησης στο σπίτι του 2ου κατηγορουμένου στην κουζίνα βρισκόταν 

κάποιος μεσήλικας. Ρώτησε τον 2ο κατηγορούμενο ποιος είναι και αυτός του 

αποκρίθηκε ότι είναι ο πενθερός του. Στην πραγματικότητα ο πενθερός του 

2ου κατηγορουμένου απεβίωσε πέντε περίπου χρόνια πριν την 

κατ΄ισχυρισμό συνάντηση. Οι κύριοι Θωμάς Ευθυμίου και Παντελής 

Ιορδάνους ισχυρίστηκαν ότι πληροφορήθηκαν το γεγονός από την αρμοδία 

αρχή παρόλο που τέτοια πληροφόρηση δεν υπάρχει πουθενά 

καταγεγραμμένη ούτε ελήφθη οποιαδήποτε κατάθεση που να επιβεβαιώνει 

την έρευνα. Εισήγηση μας είναι ότι δεν διερευνήθηκε ο εν λόγω ισχυρισμός. 

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι δεν έδωσαν σημασία στο γεγονός επειδή είναι 

πληροφόρηση την οποία ο Χατζηγεωργίου έλαβε από τον 2ο κατηγορούμενο 
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ο οποίος ίσως να είχε λόγο να αποκρύψει την ταυτότητα του μεσήλικα 

(σελ.5977). Αντί να υποψιαστούν ότι ο Χατζηγεωργίου ίσως να μην τους 

έλεγε την αλήθεια για την συνάντηση. Όμως έστω σε περίπτωση που ήθελε 

γίνει δεκτή η θέση τους όφειλαν να ζητήσουν από τον Χατζηγεωργίου να 

περιγράψει αυτό το άτομο και να προσπαθήσουν να το εντοπίσουν για 

σκοπούς επιβεβαίωσης της συνάντησης με ανεξάρτητη μαρτυρία. Ούτε 

υπέβαλαν έστω και μια ερώτηση περί τούτου στις καταθέσεις τις οποίες 

έλαβαν από τον 2ο κατηγορούμενο και την σύζυγο του για να εξακριβώσουν 

εάν ελέχθη κάτι τέτοιο, εάν υπήρχε κάποιος μεσήλικας στην κουζίνα κτλ.  

Ούτε αυτό έπραξαν το οποίο είναι ενδεικτικό της επιπολαιότητας με την 

οποία η αστυνομία προσέγγισε το όλο θέμα το οποίο φαίνεται να μην τους 

απασχόλησε καν.     

 

13. Η παράλειψη της αστυνομίας να διερευνήσει τον ισχυρισμό του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου (σε περίπτωση που γίνει πιστευτό ότι προβλήθηκε στην 

αστυνομία) σε σχέση με την παραλαβή των δενδρυλλίων κάνναβης από το 

διαμέρισμα του πελάτη μου την 25/12/2009, και μεταφοράς τους στο 

χωράφι που είχε ο πατέρας του στο Πέρα Χωριό (σελ. 2224 πρακτικών). Η 

Αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε να εντοπίσει το μέρος στο οποίο ο 4ος 

κατηγορούμενος κατ’ ισχυρισμό τοποθέτησε τα δενδρύλλια κάνναβης. 

Τυχόν ανεύρεση των δενδρυλλίων θα επιβεβαίωνε αυτή τη πτυχή της 

μαρτυρίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, την οποία ο μάρτυρας συνδέει με 

τον λόγο για τον οποίο ο 4ος κατηγορούμενος κέρδισε την εμπιστοσύνη του 

πελάτη μου και οδήγησε τον πελάτη μου να του πρότεινε τον ρόλο του 

εκτελεστή του θύματος. Αντίθετα, η μη  ανεύρεση των δενδρυλλίων θα 

δημιουργούσε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του μάρτυρα. Τονίζεται ότι η 

αστυνομία δεν υπέβαλε ούτε μια ερώτηση περί τούτου στην κατάθεση στην 

οποία έλαβε από τον 4ο κατηγορούμενο μήνες αργότερα, το οποίο οδηγεί 

εύλογα στο συμπέρασμα ότι τέτοιος ισχυρισμός ουδέποτε προβλήθηκε από 

τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στην αστυνομία και ότι πρόκειται για άλλο ένα 

κατασκεύασμα του μάρτυρα. Ουδεμία ερώτηση ετέθη επίσης στον πελάτη 

μου από την αστυνομία για αυτό το ζήτημα στην κατάθεση που του ελήφθη 

στις 30/01/2010.  

 

14. Η παράλειψη της αστυνομίας να διερευνήσει τον ισχυρισμό του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου ότι ο πελάτης μου ασχολείτο δήθεν με εμπόριο ναρκωτικών 

με την δικαιολογία ότι επικεντρώθηκαν στην διερεύνηση της υπόθεσης 

φόνου. Ο πελάτης μου αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του 

Φάνου. Πέραν του ότι ήταν καθήκον της αστυνομίας να το πράξει τέτοια 

διερεύνηση αφορούσε τόσο το ευρύτερο θέμα της αξιοπιστίας του Φάνου, 

όσο και των γεγονότων που οδήγησαν στην κατ’ ισχυρισμό πρόταση από τον 

πελάτη μου προς τον Φάνο για την δολοφονία του θύματος, ότι δηλαδή ήταν 

πεσμένες οι δουλειές από τις πωλήσεις ναρκωτικών και η δολοφονία θα 
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ήταν νέα πηγή εισοδήματος. Θέση μας είναι ότι τέτοια διερεύνηση δεν έγινε 

διότι ουδέποτε τέτοιο πράγμα ελέχθη από τον Φάνο στην αστυνομία. Μας 

είναι αδιανόητο η αστυνομία να παρέλειψε να εξετάσει τέτοιο σοβαρό 

ισχυρισμό επειδή εξέταζε υπόθεση για σοβαρότερο αδίκημα.  

 

15. Η παράλειψη της αστυνομίας να ερωτήσει τον πελάτη μου στην δεύτερη 

ανακριτική κατάθεση που του ελήφθη την 30/01/2010, κατά πόσο έστειλε 

κάποιον να μετακινήσει το φονικό όπλο και αν γνωρίζει που εβρίσκεται. 

Σύμφωνα με την μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, την επομένη του 

φόνου πληροφόρησε τον πελάτη μου που βρίσκεται το φονικό όπλο και του 

ζήτησε να το μετακινήσει και έμεινε με την εντύπωση ότι θα τα κανόνιζε ή 

ότι τα κανόνισε (η εκδοχή του περί τούτου ήταν συγκεχυμένη). Παρά την 

λήψη δεύτερης ανακριτικής κατάθεσης από τον πελάτη μου στις 

30/01/2010, ουδέν περί τούτου ερωτήθηκε ο πελάτης μου. Ο κ Γεωργιάδης 

ο οποίος έλαβε την ανακριτική κατάθεση και μαρτύρησε πριν τον 

υπαστυνόμο Θωμά Ευθυμίου είπε πως δεν άκουσε τέτοιο πράγμα παρόλο 

που καθημερινά γίνονταν συσκέψεις για ενημέρωση των μελών της 

ανακριτικής ομάδας ως προς την πορεία των ερευνών. Ο κ Θωμάς Ευθυμίου 

ισχυρίστηκε ότι δεν ανέφερε την πληροφορία αυτή στον κ Γεωργιάδη ο 

οποίος έλαβε την κατάθεση από τον πελάτη μου, επειδή φοβόταν μήπως 

διαρρεύσει η πληροφορία. Δεν είχε δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη στον κ 

Γεωργιάδη. Εάν έτσι είχαν τα πράγματα γιατί ο κ Ευθυμίου δεν έστειλε άλλο 

αστυνομικό όργανο να λάβει την κατάθεση το οποίο ήταν γνώστης αυτής της 

πληροφορίας; Ήταν καθήκον της αστυνομίας να διερευνήσει τον εν λόγω 

ισχυρισμό εάν αυτός προβλήθηκε ποτέ από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Η 

μη υποβολή οποιασδήποτε ερώτησης στον πελάτη μου για αυτό το τόσο 

σημαντικό ζήτημα, ενώ ερωτήθηκε για τόσα άλλα στην κατάθεση του, εξ 

αντικειμένου δημιουργεί σοβαρότατες αμφιβολίες για το κατά πόσο ο 

Θεοφάνης ανέφερε ποτέ κάτι τέτοιο στην αστυνομία καθώς και για την 

αξιοπιστία των αστυνομικών οργάνων, κυρίως του Λοχία Παντελή Ιορδάνους, 

που εν μέρει τον επιβεβαίωσαν. Θέση μας είναι ότι τέτοιος ισχυρισμός 

ουδέποτε προβλήθηκε από τον μάρτυρα στα αστυνομικά όργανα.  

 

16. Ενώ η αστυνομία ισχυρίζεται ότι έκανε διακριτικές παρακολουθήσεις για 

τυχόν μετακίνηση του φονικού όπλου από άτομα του περιβάλλοντος του 

πελάτη μου βάσει της πληροφορίας που τους έδωσε κατ’ ισχυρισμό ο 

Φάνος, καμία τέτοια παρακολούθηση δεν υπάρχει καταγραμμένη ούτε ο 

υπεύθυνος των αστυνομικών ανακρίσεων μπορούσε να αναφέρει έστω ένα 

αστυνομικό όργανο που έκανε τις παρακολουθήσεις. Ούτε εκτελέστηκε 

οποιοδήποτε ένταλμα έρευνας στα υποστατικά και οχήματα του πελάτη 

μου, των στενών φίλων και συγγενών του, η έκδοση του οποίου ήταν καθόλα 

λογική και αναμενόμενη εάν η αστυνομία είχε ποτέ τέτοια πληροφόρηση. 

Θέση μας είναι ότι ούτε διακριτικές παρακολουθήσεις έγιναν, ούτε έρευνα 
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σε υποστατικά και οχήματα έγινε, διότι απλούστατα ποτέ δεν είχε η 

αστυνομία τέτοια πληροφόρηση από τον Φάνο.    

 

17. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ανέφερε στην μαρτυρία του ότι αρχικά η 

δολοφονία θα γινόταν με πιστόλι τύπου κλόγκ το οποίο έπαιρνε μαζί του 

κατά τις παρακολουθήσεις που έκανε με τον πελάτη μου μεταξύ 19 – 23 

Δεκεμβρίου 2009 για να εκτελέσει το θύμα, αλλά το σχέδιο άλλαξε σε 

κοντόκαννο κυνηγετικό όπλο μετά που ανέλαβε ο 4ος κατηγορούμενος τον 

ρόλο του εκτελεστή. Ο Λοχίας Ιορδάνους είπε στην μαρτυρία του ότι ο 

ισχυρισμός για δολοφονία του θύματος με πιστόλι κλόγκ κατά τις 

παρακολουθήσεις με τον πελάτη μου τους ελέχθη από τον Χατζηγεωργίου 

στις 31/01/2010 αλλά δεν κατεγράφη. Η αστυνομία εντόπισε και 

παρουσίασε στο Δικαστήριο (παρά τις έντονες ενστάσεις της υπεράσπισης) 

εικόνες από το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του πελάτη μου στις οποίες 

παρουσιάζονται τρία διαφορετικά πιστόλια. Η ύπαρξη των εν λόγω εικόνων 

αποκαλύφθηκε στην υπεράσπιση αρχικά μέσα από την μαρτυρία του κ 

Μάριου Παπαευριβιάδους. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κ Θωμά 

Ευθυμίου, ο οποίος κατέθεσε τις εικόνες και το κινητό του πελάτη μου ως 

τεκμήρια στη δίκη, ένα από αυτά είναι τύπου κλόγκ. Η υπεράσπιση 

αμφισβήτησε την εμπειρογνωμοσύνη του κ Ευθυμίου να αναγνωρίσει τον 

τύπο του πιστολιού και κατά πόσο πρόκειται για πιστόλι κλόγκ. Θέση μας 

είναι ότι ο ισχυρισμός για σχεδιαζόμενη δολοφονία του θύματος με πιστόλι 

κλόγκ δεν προβλήθηκε από τον Χατζηγεωργίου στο στάδιο της διερεύνησης 

της υπόθεσης. Εάν ο εν λόγω ισχυρισμός προβαλλόταν από τον 

Χατζηγεωργίου στο στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης και εν πάση 

περιπτώσει πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ήταν λογικά 

αναμενόμενο ότι οι εικόνες από το κινητό του πελάτη μου θα 

περιλαμβάνονταν και σχολιάζονταν στην έκθεση του εμπειρογνώμονα της 

αστυνομίας κ Βίκτωρα Ακάμα (Μ.Κ.13), ειδικού στην αναγνώριση 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς 

επί του προκειμένου από τον κ Ακάμα (ο οποίος κατέθεσε πριν από τον 

Φάνο) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν προβλήθηκε 

στο στάδιο της διερεύνησης αλλά ήταν εκ των υστέρων κατασκεύασμα του 

Φάνου. Έτι σημαντικότερο, οι εν λόγω εικόνες σε κανένα στάδιο δεν 

υπεδείχθησαν στον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου για να πει κατά πόσο το κατ’ 

ισχυρισμό πιστόλι κλόγκ ήταν εκείνο με το οποίο θα εκτελείτο αρχικά η 

δολοφονία. Ούτε να αναγνωρίσει κατά πόσο ο υπόλοιπος οπλισμός ήταν 

αυτός ή μέρος εκείνου που ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης μου είχε στην κατοχή 

του και απέκρυβε στην σωλήνα. Και αυτό δημιουργεί σοβαρότατα 

ερωτηματικά εάν ο ισχυρισμός για σχεδιαζόμενη δολοφονία του θύματος με 

πιστόλι κλόγκ και κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τον πελάτη μου, 

προβλήθηκε ποτέ στα αστυνομικά όργανα από τον μάρτυρα. Είναι δύσκολο 

να γίνει πιστευτό ότι ενώ η αστυνομία γνώριζε για τον εν λόγω ισχυρισμό και 
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είχε το κινητό του πελάτη μου στα χέρια της, δεν έδειξε τις εικόνες στον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου για σκοπούς αναγνώρισης.  

 

18. Ενώ ο Χατζηγεωργίου ισχυρίστηκε ότι εκ των υστέρων ανάφερε στην 

αστυνομία ότι ο ίδιος και ο 4ος κατηγορούμενος και άλλα πρόσωπα που 

φρουρούσαν τον πελάτη μου στο Γενικό Νοσοκομείο και Ιπποκράτειο 

κατείχαν εν αλλάξ το πιστόλι κλόγκ του πελάτη μου και ο λόγος που εν τέλει 

χρησιμοποιήθηκε το κοντόκανο κυνηγετικό, ήταν επειδή ο πελάτης μου δεν 

ήθελε να «ξυμαρίσει» το πιστόλι του για να το κρατούν οι φίλοι που τον 

φρουρούσαν στο Γενικό Νοσοκομείο και Ιπποκράτειο, εντούτοις η 

αστυνομία όχι μόνο δεν έλαβε συμπληρωματική κατάθεση από τον Φάνο για 

αυτό του τον ισχυρισμό αλλά: (α) δεν υπέβαλε έστω μια ερώτηση περί 

τούτου στην ανακριτική κατάθεση που έλαβε από τον 4ο κατηγορούμενο 

όταν εκδόθηκε από την Μολδαβία στις Κυπριακές αρχές, (β) δεν ανέκρινε 

τον πελάτη μου και δεν του υπέβαλε έστω και μια ερώτηση περί τούτου στην 

κατάθεση που του ελήφθη στις 30/04/2010, (γ) δεν έλαβε κατάθεση από 

τους φίλους και συγγενείς του πελάτη μου που τον φρουρούσαν, (δ) δεν 

έλαβε κατάθεση από τα αστυνομικά όργανα που τον φρουρούσαν σε 

περίπτωση περιέπεσε τέτοιο πράγμα στην αντίληψη τους, (ε) δεν έλαβε 

κατάθεση από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, 

εφόσον ο Φάνος είπε ότι ο πελάτης μου άφηνε το πιστόλι και κάτω από το 

μαξιλάρι του και στο κομοδίνο του δωματίου όταν το έπαιρναν για 

εγχείριση. Υπάρχει δηλαδή πλήρης απουσία διερεύνησης του υπό αναφορά 

ισχυρισμού. Ο λόγος φυσικά είναι απλός: τέτοιος ισχυρισμός ουδέποτε 

προβλήθηκε από τον Φάνο στα αστυνομικά όργανα. Ελέχθη για πρώτη φορά 

στη μαρτυρία του στη δίκη. Αυτός είναι και ο λόγος που η αστυνομία δεν 

του ζήτησε να αναγνωρίσει κατά πόσο το πιστόλι που φαίνεται στις εικόνες 

του κινητού του πελάτη μου οι οποίες κατατέθηκαν στην δίκη, είναι το 

πιστόλι με το οποίο θα εκτελούσαν το θύμα κατά τις παρακολουθήσεις 

(ισχυρισμός ο οποίος επίσης δεν αναφέρεται στην κατάθεση ομολογίας του 

Φάνου)  και το πιστόλι που κατείχαν οι φίλοι του πελάτη μου την περίοδο 

που  φρουρούσαν. 

 

19. Ενώ στις 22/01/2010, ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους (ΜΚ.84) 

κατέγραψε υποδείξεις σκηνών του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου (έγγραφο «ΑΤ1») 

πουθενά δεν καταγράφεται ο σημαντικός ισχυρισμός του Χατζηγεωργίου ότι 

είχε ενημερώσει τον 1ο κατηγορούμενο το σημείο που πετάχτηκε το φονικό 

όπλο (σελ. 5948) και του ζήτησε να φροντίσει για την μετακίνηση του 

(σελ.6758). Ενώ σε ημερολόγιο ενέργειας ιδίας ημερομηνίας καταγράφεται 

ισχυρισμός τον οποίο ο Θεοφάνης προέβαλε καθοδόν για τις υποδείξεις 

σκηνών περί επένδυσης του κατηγορούμενου 2 στο Μενεού (σελ. 5949). Η 

απουσία της όποιας καταγραφής του εν λόγω ισχυρισμού ο οποίος 

αφορούσε το αντικείμενο της υπόδειξης σκηνών καθώς και η μη λήψη 
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συμπληρωματικής κατάθεσης από τον μάρτυρα και η μη υποβολή 

οποιασδήποτε ερώτησης περί τούτου στην δεύτερη ανακριτική κατάθεση 

που ελήφθη από τον πελάτη μου 8 μέρες αργότερα (30/01/2010) οδηγεί 

στο μόνο λογικό συμπέρασμα ότι ουδέποτε προβλήθηκε τέτοιος ισχυρισμός 

και ότι τόσο ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου όσο και τα αστυνομικά όργανα που 

μαρτύρησαν περί τούτου δεν είπαν την αλήθεια στο Δικαστήριο. 

 

20. Αναφορικά με τις υποδείξεις σκηνών που έγιναν από τον Χατζηγεωργίου 

στις 22/01/2010 οι οποίες καταγράφονται στο έγγραφο «ΑΤ1» και στις 

φωτογραφίες του τεκμηρίου 13 (1-8) δεν υπάρχει καταγραφή υπόδειξης ως 

προς την πορεία που ο μάρτυρας ακολούθησε μέσα από τον χωματόδρομο 

το βράδυ της δολοφονίας και του μέρος που κατ’ ισχυρισμό άφησε την 

μοτοσυκλέτα και κατεύθυνσης που ακολούθησε μέχρι το σπιτάκι της 

διάτρησης για να αφήσει το φονικό όπλο και τα ρούχα. Ο Λοχίας Ιορδάνους 

στην μαρτυρία του ισχυρίστηκε ότι η φωτογραφία 3 βγήκε επειδή ο 

Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στον χωματόδρομο και οι φωτογραφίες 5 και 7 

επειδή την συγκεκριμένη στιγμή υπεδείκνυε το σημείο που άφησε το φονικό 

όπλο και που άφησε την μοτοσυκλέτα και την κατεύθυνση που ακολούθησε 

μέχρι εκεί (σελ. 6105-6). Τα ίδια υποστήριξε και ο Χατζηγεωργίου στην 

μαρτυρία του. Από τον αναλυτικό πίνακα φωτογραφιών του τεκμηρίου 13 

απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στις εν λόγω υποδείξεις. Για την μη 

καταγραφή τους προβλήθηκαν διάφορες δικαιολογίες οι οποίες κατά την 

ταπεινή μας γνώμη δεν στέκουν στην λογική. Λεπτομερής σχολιασμός του 

θέματος γίνεται στο μέρος της αγόρευσης που αφορά στην μαρτυρία του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  

 

21. Η αστυνομία ετοίμασε βίντεο και φωτογραφίες διαδρομής (τεκμήρια 236 

και 237) την οποία ακολούθησε κατ’ ισχυρισμό ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου 

το βράδυ της δολοφονίας από το χωράφι του Κοσιάρη στην Περιστερώνα 

μέχρι σχεδόν το σπιτάκι της διάτρησης στη νεκρά ζώνη μπροστά από το 

οποίο ακούμπησε την σακούλα με το φονικό όπλο και τα ρούχα πάνω σε 

μια παλλούρα. Από τον χωματόδρομο (σημείο Β) μέχρι το εκεί που κατ’ 

ισχυρισμό στάθμευσε την μοτοσυκλέτα (σημείο Γ) η αστυνομία και 

διαδρομής που ακολούθησε από σημείο Γ μέχρι σπιτάκι της διάτρησης, δεν 

υπάρχει υπόδειξη σκηνής από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Και μέχρι να 

μαρτυρήσει στο Δικαστήριο 17 μήνες μετά την κατάθεση του η υπεράσπιση 

δεν γνώριζε την θέση του μάρτυρα περί της συγκεκριμένης διαδρομής. Έστω 

σε περίπτωση που γίνει πιστευτό ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επέτρεψαν στην 

αστυνομία να προχωρήσει μέσα από τον χωματόδρομο στις 22/01/2010 

που πήγαν για υπόδειξη σκηνών με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, τα 

αστυνομικά όργανα όφειλαν να διευθετήσουν με τα Ηνωμένα Έθνη να πάνε 

σε άλλη ημερομηνία για να προβεί ο μάρτυρας σε υπόδειξη της διαδρομής 

που ακολούθησε. Αυτή είναι άλλη παράλειψη της αστυνομίας η οποία 
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δημιουργεί αμφιβολίες και ερωτηματικά εάν όντως ο μάρτυρας ανέφερε 

στην αστυνομία την συγκεκριμένη διαδρομή ή πρόκειται για εκ των υστέρων 

κατασκεύασμα όταν έγινε αντιληπτό ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να 

καλύψει πεζός την απόσταση από το σημείο Β που υποδεικνύει το σπιτάκι 

της διάτρησης (φωτογραφία 1 και 2 του τεκμηρίου 13) ανερχόμενη σε 1000 

περίπου μέτρα και να επιστρέψει (2000 μέτρα σύνολο) σε 15-20 λεπτά ώστε 

να προλάβει στο τέλος της ημέρας να είναι πίσω στην Λευκωσία περί τις 

10:00 μ.μ. όπως ισχυρίστηκε. Και έπρεπε ένεκα τούτου να μοιράσει την 

απόσταση. Και επινοήθηκε η διαδρομή μέσω του χωματόδρομου μέχρι το 

σημείο Γ (από το σημείο Γ μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης η απόσταση είναι 

περί τα 650 μέτρα).  Στην απουσία καταγραφής υπόδειξης σκηνών σε σχέση 

με το συγκεκριμένο μέρος της διαδρομής που κατ’ ισχυρισμό ακολούθησε ο 

Χατζηγεωργίου το βράδυ της δολοφονίας δεν μπορεί κάποιος να καταλήξει 

σε ασφαλή συμπεράσματα εάν αυτή ήταν η αρχική του εκδοχή ή εάν την 

επινόησε στην πορεία της υπόθεσης. 

 

 

22. Η αστυνομία δεν έλαβε κατάθεση από τον Γιώργο Ζαβράντωνα σε σχέση 

με τα όσα ο Αλέξης Μαυρομιχάλης κατ’ ισχυρισμό πληροφόρησε την 

αστυνομία στις 13/01/2010 και καταγράφονται σε ημερολόγιο ενέργειας τα 

οποία αποδίδει στον Γιώργο Ζαβράντωνα. Η εν λόγω πληροφόρηση 

αποτέλεσε εν πολλοίς την βάση για την έκδοση του πρώτου διατάγματος 

προσωποκράτησης των αρχικών υπόπτων για την δολοφονία στις 

15/01/2010. Σύμφωνα με το εν λόγω ημερολόγιο ενέργειας το οποίο 

κατατέθηκε ως τεκμήριο στην δίκη, ο Ζαβράντωνας ήταν στενό φιλικό 

πρόσωπο του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου (πράγμα το οποίο και οι δυο 

αρνήθηκαν στην δίκη) και ο Θεοφάνης του εκμυστηρεύτηκε μετά τον φόνο 

ότι αυτός είναι ο εκτελεστής του θύματος και οδηγός της μοτοσυκλέτας ήταν 

το Γληορούϊ από το Γέρι και το φονικό όπλο το έκρυψαν κάτω από κιούγκι 

στο Τσέρι και τον πήραν και του το έδειξαν. Τα πιο πάνω έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με την εκδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Η αστυνομία έμαθε 

ότι ο Μαυρομιχάλης αναφερόταν στον Ζαβράντωνα μετά που ο Ζαβράντωνας 

συνελήφθηκε και έδωσε κατάθεση για την παρούσα υπόθεση περί τα μέσα 

Απριλίου 2010. Ερωτώμενος για την παράλειψη της αστυνομίας να 

ανακρίνει και λάβει κατάθεση από τον Γιώργο Ζαβράντωνα για την 

σημαντικότατη αυτή πληροφορία, η οποία αφορά την πεμπτουσία της 

υπόθεσης, ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών κ Θωμάς Ευθυμίου, 

ισχυρίστηκε ότι ο Ζαβράντωνας ερωτήθηκε από τρίτο αστυνομικό όργανο 

και δη τον κ Γιαννάκη Χαραλάμπους στον οποίο ανέφερε ότι δεν γνώριζε 

που βρισκόταν το φονικό όπλο, πως ανέφερε στον Μαυρομιχάλη ότι είχε δει 

το όπλο πριν τον φόνο και δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο εκτελεστής (σελ. 6725), 

και ότι τον οπλισμό του ο 1ος κατηγορούμενος τον αποκρύβει κάτω από ένα 

κιούγκι στο Τσέρι (σελ.6946). Ο κ Γιαννάκης Χαραλάμπους μετέφερε στον κ 
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Θωμά τι του ανέφερε κατ’ ισχυρισμό ο Ζαβράντωνας και ο κ Θωμάς δεν 

μερίμνησε να δει καν τον Ζαβράντωνα ούτε να του λάβει συμπληρωματική 

κατάθεση, μένοντας ικανοποιημένος από τα όσα εξ ακοής του μετέφερε ο κ 

Χαραλάμπους. Ο εν λόγω ισχυρισμός στερείται κάθε πειστικότητας και 

δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά για την αξιοπιστία του κ Θωμά 

Ευθυμίου. Στην καλύτερη περίπτωση επιμαρτυρεί την απίστευτη 

προχειρότητα με την οποία έδρασε η αστυνομία στην διερεύνηση της 

υπόθεσης. Όλως ιδιαίτερα εν όψει του ότι το φονικό όπλο δεν ανευρέθηκε 

εκεί όπου ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου υπέδειξε στην αστυνομία ότι το 

πέταξε. Λεπτομερής αναφορά επί του σημείου αυτού γίνεται στο μέρος της 

αγόρευσης όπου αναλύεται και σχολιάζεται η μαρτυρία του Γιώργου 

Ζαβράντωνα.    

 

23. Η αστυνομία δεν προέβη σε καμία προσπάθεια για εντοπισμό του 

φονικού όπλου κάτω από το κιούγκι στο Τσέρι, ως ήταν η αρχική  

πληροφόρηση την οποία έλαβε κατ’ ισχυρισμό από τον Αλέξη 

Μαυρομιχάλη. Η δικαιολογία που δόθηκε από τον Λοχία Ιορδάνους και τον 

Υπαστυνόμο Θωμά Ευθυμίου ήταν ότι το Τσέρι είναι μια πολύ μεγάλη σε 

έκταση γεωγραφική περιοχή με οροπέδια, πεδιάδες, κατοικημένες περιοχές 

και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο (σελ. 6722-3). Ο 

υπαστυνόμος Ευθυμίου ανέφερε πως ελήφθη κατ’ ισχυρισμό πληροφορία 

από το Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) ότι το Τσέρι είναι μια 

τεράστια γεωγραφική περιοχή, και κιούγκια μπορεί να είναι οτιδήποτε ή 

μέσα σε  χωράφια ή κάτω από υπόνομο. Ερωτηθείς ποία ήταν η πηγή 

πληροφόρησης του Γ.Σ.Π. αναφέρθηκε σε τρεις γεωργούς τα ονόματα των 

οποίων δεν γνώριζε ούτε οιαδήποτε άλλα στοιχεία (σελ.6967). Τονίστηκε δε 

ότι τέτοια έρευνα θα έφτανε στα αυτιά εκείνων που είχαν κρύψει το όπλο και 

θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το μετακινούσαν (σελ. 5912, 6065). Θέση μας 

είναι ότι όλα αυτά κατ’ ουδένα τρόπο δικαιολογούν τη μη διενέργεια 

έρευνας σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση (σελ.6064). Ο αριθμός των αντρών και 

ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να γίνουν οι απαιτούμενες έρευνες 

αντικειμενικά δεν συνιστούν και δεν μπορεί να συνιστούσαν εμπόδιο (σελ. 

6067) εάν μάλιστα αναλογιστεί κανείς τον χρόνο και μέσα που επιστράτευσε 

η αστυνομία προς ανεύρεση του φονικού όπλου στο μέρος που υπέδειξε ο 

Χατζηγεωργίου. Όσον δε αφορά τον ισχυρισμό ότι θα έφτανε στα αυτιά των 

δραστών και θα το μετακινούσαν, στην απουσία πληροφόρησης για το που 

συγκεκριμένα βρίσκεται το κιούγκι στο οποίο αναφέρθηκε ο 

πληροφοριοδότης, ήταν καθήκον της αστυνομίας να χτενίσει όλη την 

περιοχή λαμβάνοντας πιθανώς πληροφορίες από τον κοινοτάρχη και μέλη 

του κοινοτικού συμβουλίου και αγροφύλακες της περιοχής για τα γνωστά 

κιούγκια της κοινότητας Τσερίου και από εκεί να αρχίσει η έρευνα με μια 

συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με μαρτυρία και 

φωτογραφία που κατατέθηκε στην δίκη υπάρχει ένα πολύ γνωστό κιούγκι 
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στο Τσέρι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Επειδή δηλαδή στο άκουσμα των 

ερευνών οι δράστες ή οι συνεργάτες του μπορεί να μετακινούσαν το φονικό 

όπλο ήταν λόγος να μην γίνει η έρευνα; Εάν αυτός ήταν ο φόβος της 

αστυνομίας μπορούσε να θέσει όλα τα φιλικά και συγγενικά πρόσωπα των 

υπόπτων υπό διακριτική παρακολούθηση. Σε μια τέτοια περίπτωση ίσως να 

ήταν και πιο εύκολο να εντοπιστεί το φονικό όπλο διότι σε αυτό θα τους 

οδηγούσαν οι ίδιοι οι δράστες ή οι συνεργάτες τους. Τονίζεται ότι δεν έγινε 

καμία προσπάθεια έστω μέσω της κοινοτικής αρχής για εντοπισμό των 

γνωστών κιουγκιών της κοινότητας Τσερίου.  

 

24. Η διερεύνηση αυτής της πληροφορίας η οποία ελήφθη από την 

αστυνομία δυο μόνο μέρες μετά την δολοφονία, ήταν άκρως σημαντική. 

Τυχόν εντοπισμός του φονικού όπλου κάτω από κιούγκι στο Τσέρι θα 

ανέτρεπε όλα τα δεδομένα της υπόθεσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Η 

αστυνομία δεν επικοινώνησε με τον κοινοτάρχη ή αγροφύλακες για να μάθει 

που βρίσκονται τα κιούγκια του Τσερίου.  Πρόσθετα, η αστυνομία δεν 

φαίνεται να επέμενε στον απαιτούμενο βαθμό να μάθει από τον κατ’ 

ισχυρισμό πληροφοριοδότη της που εβρίσκετο αυτό το κιούγκι. Δύσκολα 

μπορεί κανείς να πιστέψει και δεν προβλήθηκε πειστικός λόγος γιατί ο 

Αλέξης Μαυρομιχάλης δεν μπορούσε να πληροφορηθεί και να αποκαλύψει 

στην αστυνομία την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν το συγκεκριμένο 

κιούγκι. Το μόνο που ανέφερε ο Λοχίας Ιορδάνους ήταν ότι στις 

17/01/2010 που είχε την τελευταία επικοινωνία με τον Μαυρομιχάλη 

κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τα πράγματα (σελ. 

6063-4). Η αστυνομία δεν επέμενε περισσότερο με τον πληροφοριοδότη της. 

Δεν κυνήγησε την πληροφορία ως είχε καθήκον και υποχρέωση να πράξει 

(σελ. 6066). Δεν επικοινώνησε μαζί του έκτοτε. Φαίνεται να εφησυχάστηκε 

με την ομολογία του Χατζηγεωργίου (σελ.6065). Το πράγμα αφέθηκε εκεί 

παρόλο που η υπόδειξη του Χαζηγεωργίου ως προς το μέρος που πέταξε το 

φονικό όπλο και οι εντατικές και αλλεπάλληλες έρευνες της αστυνομίας 

προς ανεύρεση του δεν έφεραν αποτέλεσμα. Έγινε προσπάθεια από 

ορισμένους μάρτυρες κατηγορίας να πείσουν το Δικαστήριο ότι το κιούγκι 

ήταν η σωλήνα στην οποία ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι έκρυβε ο πελάτης μου 

τον οπλισμό του, (σελ. 6066). Συγκεκριμένα όταν ο Λοχίας Ιορδάνους 

αναφέρθηκε στην κατ’ ισχυρισμό πληροφορία του Φάνου για απόκρυψη 

οπλισμού από τον πελάτη μου περιλαμβανομένου πιθανώς του φονικού 

όπλου, αναφέρθηκε σε σωλήνα. Κάτω από την πίεση της αντεξέτασης για την 

μη διενέργεια έρευνας προς εντοπισμό του φονικού όπλου κάτω από 

κιούγκι στο Τσέρι παρατηρούμε ότι η «σωλήνα» μετατρέπεται σε «κιούγκι», 

ενώ ο Φάνος αναφέρθηκε μόνο σε σωλήνα σύμφωνα με τα λεγόμενα του. Και 

ο Φάνος στην μαρτυρία του αναφέρεται επανειλημμένα σε σωλήνα στην 

οποία ο πελάτης μου απέκρυβε κατ’ ισχυρισμό παράνομο οπλισμό και 

εκρηκτικά. Εισήγηση μας είναι ότι ο Λοχίας Ιορδάνους μετονόμασε την 
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σωλήνα σε κιούγκι στην προσπάθεια του να φέρει τα γραφόμενα στο 

ημερολόγιο ενέργειας τεκμήριο 432 πιο κοντά στις κατ’ ισχυρισμό ενέργειες 

της αστυνομίας, και να υποβαθμίσει την μη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας 

προς ανεύρεση του φονικού όπλου κάτω από κιούγκι στο Τσέρι βάσει της 

πληροφορίας που ελήφθη στις 13/01/2010. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο 

εντάσσεται και ο αναληθής ισχυρισμός του κ Θωμά Ευθυμίου ότι ο 

Ζαβράντωνας απάντησε στον κ Γιαννάκη Χαραλάμπους ότι το φονικό όπλο 

το είδε πριν τον φόνο και ο πελάτης μου του απέκρυβε κάτω από κιούγκι 

στο Τσέρι.  

 

25. Ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους (ΜΚ.84) ισχυρίστηκε ότι στις 30/01/2010 

ρώτησε τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αν μπορούσε να σκεφτεί κάποιον τόπο 

που πιθανότατα να είχε μετακινηθεί το φονικό όπλο τον πληροφόρησε και 

οδήγησε σε χωράφι πάνω από την μάντρα του πελάτη μου στο Τσέρι, όπου ο 

πελάτης μου πιθανόν να μετακίνησε και απέκρυψε το φονικό όπλο (σελ. 

5980). Σύμφωνα με την μαρτυρία του εν λόγω αστυνομικού οργάνου ο 

Χατζηγεωργίου του ανάφερε κάποιο σημείο κοντά στις μάντρες του 1ου 

κατηγορούμενου. Όταν παρέλαβε τον Χατζηγεωργίου την επομένη το πρωϊ 

για να μεταβούν και να τους υποδείξει το μέρος του ανάφερε ότι εβρίσκεται 

σε μια σωλήνα η οποία έκλεινε με τάππους στις άκρες στην οποία μέσα είχε 

διαφόρου είδους οπλισμό όπως ένα τσέχικο, χειροβομβίδες και πιστόλια, 

μεταξύ των οποίων και πιστόλι μάρκας κλόγκ με το οποίο κατ΄αρχάς θα 

δολοφονούσαν το θύμα κατά τις παρακολουθήσεις που έκαναν με τον 

πελάτη μου. Μαζί του ήταν ο Υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδης και 

ακόμη ένα άτομο για ασφάλεια. Όταν έφθασαν εκεί είδαν ότι η σωλήνα που 

ήταν μέσα στο βουναλάκι έλειπε και είδαν ίχνη, αντροσιές τετράτροχης 

μοτοσυκλέτας πάνω σε χόρτα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο χωράφι. Δεν 

βρέθηκε τίποτα και έφυγαν (σελ. 5980). Ερωτώμενος από την κατηγορούσα 

αρχή ο μάρτυς ανέφερε ότι εξ όσων γνωρίζει ο πελάτης μου έχει τετράτροχη 

μοτοσυκλέτα. Την πιο πάνω έρευνα αναφέρει και ο Χατζηγεωργίου στην 

μαρτυρία του (σελίδα 2220-1 πρακτικών). Δεν αναφέρει όμως ότι είπε στον 

Λοχία Παντελή ότι θα χρησιμοποιούσαν όπλο κλόγκ για την εκτέλεση του 

θύματος κατά τις παρακολουθήσεις με τον πελάτη μου. Από τα πιο πάνω 

προκύπτει σωρεία ερωτημάτων. Πρώτον, η πιο πάνω ενέργεια της 

αστυνομίας δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένη έστω υπό μορφή σημείωσης 

ως θα ήταν λογικά αναμενόμενο εφόσον αφορούσε το φονικό όπλο. 

Δεύτερον, όσα ανέφερε κατ’ ισχυρισμό ο Χατζηγεωργίου δεν καταγράφονται 

σε ημερολόγιο ενέργειας, και πρόσθετα για την σημαντική αναφορά ότι θα 

εκτελούσαν το θύμα με πιστόλι κατά τις παρακολουθήσεις δεν του λήφθηκε 

συμπληρωματική κατάθεση και δεν ανακρίθηκε π.χ. γιατί άλλαξε το 

δολοφονικό σχέδιο, πότε αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί κοντόκαννο 

κυνηγετικό όπλο κτλ. Εκείνο το οποίο ξενίζει είναι πως είναι δυνατόν να 

είπε τέτοια πράγματα ο Χατζηγεωργίου και να μην κατεγράφησαν σε 
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ημερολόγιο ενέργειας ενώ όσα είπε κατ’ ισχυρισμό καθοδόν για τις 

υποδείξεις σκηνών την 22/01/2010 στο ίδιο αστυνομικό όργανο, για 

κάποια επένδυση του 2ου κατηγορουμένου στο Μενεού καταγράφονται. 

Τρίτον, δεν λήφθηκε καμία φωτογραφία του μέρους στο οποίο ο 

Χατζηγεωργίου ισχυρίστηκε ότι αποκρυβόταν ο οπλισμός ούτε στα ίχνη από 

τετράτροχη μοτοσυκλέτα. Τέταρτον, ενώ η αστυνομία γνώριζε ότι ο πελάτης 

μου είχε τετράτροχη μοτοσυκλέτα δεν ερεύνησαν να την εντοπίσουν για να 

δουν εάν είχε πάνω χώμα, ή πυλό ή χορτάρι το οποίο να είναι ίδιο ή 

παρόμοιο με το χορτάρι του μέρους που επισκέφθηκαν. Στην απουσία όλων 

αυτών δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες και ερωτηματικά (α) εάν έγινε 

ποτέ τέτοια έρευνα, (β) εάν έγινε κατά πόσο αφορούσε και το φονικό όπλο, 

(γ) εάν ο Χατζηγεωργίου είπε όσα του αποδίδει ο Λοχία Ιορδάνους. 

Εισήγηση μας είναι ότι εάν γίνει πιστευτό πως τέτοια έρευνα επισυνέβη, 

αυτή δεν αφορούσε το φονικό όπλο και για αυτό τον λόγο δεν καταγράφεται. 

Επειδή δηλαδή δεν σχετίζεται με αυτό καθ’ εαυτό το αντικείμενο της 

υπόθεσης. Όσον αφορά τον ισχυρισμό του μάρτυρα ότι ο Χατζηγεωργίου 

τους είπε ότι εκεί ενδεχομένως ο πελάτης μου μετακίνησε το φονικό όπλο 

και ότι θα εκτελούσαν το θύμα με πιστόλι κατά τις αρχικές 

παρακολουθήσεις, εισήγηση μας είναι πως αυτό ουδέποτε ελέχθη, το οποίο 

εξηγεί την παντελή απουσία καταγραφής τέτοιου ισχυρισμού. Υπέρ του ότι 

οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν προβλήθηκαν συνηγορεί και το γεγονός ότι ο 

πελάτης μου δεν ανακρίθηκε περί τούτου από την αστυνομία.  

 

26. Άλλη παράλειψη της αστυνομίας είναι η μη λήψη κατάθεσης από τον 

αδελφό του πελάτη μου Παναγιώτη Γρηγορίου προς διερεύνηση του  

ισχυρισμού του Φάνου ότι στις 11/01/2010 το απόγευμα τον συνάντησε 

επιβαίνοντας στην μοτοσυκλέτα του πελάτη μου τεκμήριο 116, εκεί όπου 

είναι η φάρμα της οικογένειας του στην γεωργοκτηνοτροφική περιοχή 

Τσερίου, και του ζήτησε και του έδωσε το διπλοκάμπινο του αυτοκίνητο με 

την δικαιολογία ότι το θέλει για να πάει στους χοίρους, ενώ στην 

πραγματικότητα το δανείστηκε για να μπορέσει να πάρει το κοντόκαννο 

κυνηγετικό από το σημείο στο οποίο ο πελάτης μου το είχε κρυμμένο μέσα 

σε σωλήνα. Η μη λήψη κατάθεσης για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα 

δημιουργεί πολλά ερωτηματικά εάν ο εν λόγω ισχυρισμός προβλήθηκε ποτέ 

στα αστυνομικά όργανα. Να πιστέψουμε ότι η αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε 

να πάρει κατάθεση από τον αδελφό του πελάτη μου για θέμα που αφορά το 

φονικό όπλο, ενώ πήρε κατάθεση για παράδειγμα από το μέντιουμ Kathleen 

Ζαχαρίου (ΜΚ.82); Θέση μας είναι η «παράλειψη» οφείλεται στο ότι ο 

ισχυρισμός ουδέποτε προβλήθηκε στην αστυνομία από τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου.   

  

27. Η αστυνομία δεν εκτέλεσε το ένταλμα έρευνας ημερομηνίας 

18/01/2010 για την κατάσχεση της μοτοσυκλέτας του Θεοφάνη 
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Χατζηγεωργίου για την έκδοση του οποίου ο υπαστυνόμος Μάριος 

Παπαευριβιάδους ορκίστηκε (τεκμήριο 446) ότι «από περαιτέρω εξετάσεις 

που έγιναν στον χώρο της δολοφονίας, τόσο από ίχνη τροχών που πιστεύεται 

ότι ανήκει στην μοτοσυκλέτα των δραστών, όσο και από κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης οικίας που συνορεύει με την σκηνή του εγκλήματος στο 

οποίο φαίνονται οι δράστες να απομακρύνονται με μοτοσυκλέτα μεγάλου 

κυβισμού, η οποία μοιάζει με αυτή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου που 

υπάρχει στον χώρο της κατοικίας του», εκδοχή εκ διαμέτρου αντίθεση με 

αυτή η οποία προωθήθηκε στη δίκη σε σχέση με την μοτοσυκλέτα των 

δραστών. Συγκρούεται επίσης κάθετα με τον κατ’ ισχυρισμό αποκλεισμό της 

μοτοσυκλέτας του Φάνου το βράδυ της δολοφονίας. Ο Λοχίας Παντελής 

Ιορδάνους (ΜΚ.84) ισχυρίστηκε ότι η μοτοσυκλέτα του Χατζηγεωργίου 

αποκλείστηκε από το πρώτο βράδυ επειδή ήταν καθαρή αλλά όχι 

φρεσκοπλυμένη (είχε ελαφρύ στρώμα σκόνης), η μηχανή της ήταν κρύα κτλ 

(σελ. 5999, 6000) και τα λάστιχα της φαίνονταν να είναι πιο λεπτά από τα 

ίχνη ελαστικών μοτοσυκλέτας που υπήρχαν στο χωράφι παρά της κατοικίας 

του Andrew Brear (σελ. 6002). Αιτήθηκαν την έκδοση του ρηθέντος 

εντάλματος επειδή πίστευαν ότι ίσως να είναι η δεύτερη υποστηρικτική 

μοτοσυκλέτα για την οποία είχαν αρχικά πληροφόρηση (σελ.6018). Είπε ότι 

η όλη σύγχυση δημιουργήθηκε επειδή τα αστυνομικά όργανα τα οποία 

εξέτασαν το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του γραφείου Ταξί Φιλάνδια 

σε σχέση με την ημερομηνία και ώρα της δολοφονίας κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, το οποίο καταγράφεται σε ημερολόγιο ενέργειας (τεκμήριο 

474), ότι ένας ήταν ο επιβαίνων στην μοτοσυκλέτα αντί δυο (σελ. 6012, 

6016). Εν συνεχεία όμως επισκέφθηκαν το ταξί Φιλλάνδια και είδαν το 

κλειστό κύκλωμα ο υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδης και ο 

αστυφύλακας 1896 Γιώργος Γεωργιάδης, και την ημέρα έκδοσης του 

εντάλματος οι Παντελής Ιορδάνους και Θωμάς Ευθυμίου. Οι δυο τελευταίοι 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αρχική διαπίστωση ήταν εσφαλμένη και οι 

επιβαίνοντες ήταν δυο, οπόταν ο κ Θωμάς έδωσε οδηγίες να μην εκτελεστεί 

το ένταλμα. Δεν τηρήθηκε κανένα ημερολόγιο ενέργειας και δεν έγινε καμία 

καταγραφή της εν λόγω διαπίστωσης. Η δε αναφορά στον όρκο σε 

μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσαν οι δράστες οφειλόταν σε λάθος 

διατύπωση (σελ.6014, 6789). Εκείνο το οποίο αναζητούσε η αστυνομία την 

δεδομένη στιγμή ήταν η δεύτερη υποστηρικτική μοτοσυκλέτα.  

 

28. Επισημαίνεται πως όχι μόνο δεν εκτελέστηκε το ένταλμα το οποίο ήτο 

διαταγή Δικαστηρίου, αλλά η αστυνομία δεν μερίμνησε να το επιστρέψει 

στον Δικαστή που το εξέδωσε για να το ακυρώσει, συμφώνως των 

Δικονομικών Θεσμών. Η σκανδαλώδης δικαιολογία την οποία προέβαλε ο κ 

Θωμάς Ευθυμίου ήταν ότι ξέχασαν λόγω φόρτου εργασίας. Έτι χειρότερα 

επετράπη στον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου να αποξενώσει την μοτοσυκλέτα σε 

σύντομο χρόνο, ενώ εκκρεμούσε ανεκτέλεστο δικαστικό ένταλμα, πωλώντας 
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της σε αστυνομικό όργανο (Δημήτρης Ροβέρτος ΜΚ.57) εμπλεκόμενο στην 

διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Λοχίας Ιορδάνους και ο κ Θωμάς Ευθυμίου 

είπαν ότι ορθά δεν κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του Χατζηγεωργίου διότι 

όταν μετά από μήνες ανακτήθηκε το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του 

Χατζηγεωργίου καταδεικνύεται ότι η μοτοσυκλέτα του δεν έφυγε από το 

διαμέρισμα στις 10 και 11 Ιανουαρίου (σελ.6001).  

 

29. Από τα πιο πάνω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: (α) Γιατί η αστυνομία 

έκδωσε ένταλμα έρευνας για την μοτοσυκλέτα του Χατζηγεωργίου αφής 

στιγμής αποκλείστηκε από το πρώτο βράδυ; Ο ισχυρισμός ότι έψαχναν την 

2η υποστηρικτική μοτοσυκλέτα δεν αναιρεί τους λόγους αποκλεισμού της 

μοτοσυκλέτας του Χατζηγεωργίου τους οποίους επικαλέστηκε ο Λοχίας 

Παντελής Ιορδάνους, (β) Για ποίον λόγο ο υπαστυνόμος Θωμάς Ευθυμίου 

να δώσει οδηγίες για έκδοση εντάλματος έρευνας εάν είχε αμφιβολίες για 

την ορθότητα των διαπιστώσεων των αστυνομικών οργάνων που εξέτασαν το 

κλειστό κύκλωμα του Ταξί Φιλλάνδια στις 12/01/2010; Oι οποίες τους 

οδήγησαν να πιστέψουν ότι δυνατόν να επρόκειτο για την 2η υποστηρικτική 

μοτοσυκλέτα; (γ) Για ποίον λόγο να δώσει οδηγίες στον υπαστυνόμο Μάριο 

Παπαευριβιάδους να αιτηθεί την έκδοση του εντάλματος εφόσον την ίδια 

ημέρα σκόπευε ο ίδιος να επισκεφθεί το Ταξί Φιλλάνδια για να διαπιστώσει 

ιδίοις όμμασι εάν οι επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα ήταν δυο ή ένας; (δ) 

Μπορεί ποτέ να γίνει πιστευτό ότι ο υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδους 

δεν αντιλήφθηκε τι του είπε ο υπαστυνόμος Ευθυμίου (σελ. 6910) και 

υπέπεσε σε τέτοιο τραγικό λάθος στον όρκο του στο Δικαστήριο για την 

έκδοση του εντάλματος; Ενώ δηλαδή έψαχναν για την 2η υποστηρικτική 

μοτοσυκλέτα ορκίστηκε ότι επρόκειτο για την μοτοσυκλέτα των δραστών και 

ότι κατέληξαν στο εν λόγω συμπέρασμα βάσει περαιτέρω εξετάσεων από τα 

ίχνη ελαστικών στην σκηνή και από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης 

οικίας που συνορεύει με την σκηνή του εγκλήματος, ενώ όλα αυτά ουδόλως 

ανταποκρίνονταν στις εξετάσεις της αστυνομίας την δεδομένη χρονική 

στιγμή; Δεν επρόκειτο δηλαδή για λεκτικό λάθος ή λανθασμένη λεκτική 

διατύπωση. Εάν γίνει πιστευτή η θέση της αστυνομίας, όλα όσα ορκίστηκε ο 

υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδους ήταν εσφαλμένα από αρχή μέχρι 

τέλους. Σημειωτέον ότι κάθε πρωϊ γινόταν συνάντηση μεταξύ των μελών της 

ανακριτικής ομάδας για σκοπούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών 

για την πορεία του ανακριτικού έργου και οδηγιών για περαιτέρω ενέργειες. 

Είναι ποτέ δυνατόν ο κ Θωμάς Ευθυμίου να του έδωσε οδηγίες να εκδώσει 

ένταλμα έρευνας επειδή πίστευαν ότι επρόκειτο για την 2η υποστηρικτική 

μοτοσυκλέτα και αντ’ αυτού να ορκίστηκε τα όσα καταγράφονται στον όρκο 

του; (ε) Εάν ο υπαστυνόμος Θωμάς Ευθυμίου και ο Λοχίας Παντελής 

Ιορδάνους κατέληξαν κατόπιν δικής τους εξέτασης στο συγκεκριμένο 

συμπέρασμα για τους επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα που περνούν μπροστά 

στο Ταξί Φιλάνδια, πως συμβαίνει και δεν κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους 
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έστω σε ένα ημερολόγιο ενέργειας ή ένα σημείωμα, εφόσον μάλιστα ήταν και 

ο λόγος μη εκτέλεσης του δικαστικού εντάλματος; Μπορεί να γίνει πιστευτό 

ότι απλά αστυνομικά όργανα που εξέτασαν το κλειστό κύκλωμα του Ταξί 

Φιλάνδια κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους και ο υπεύθυνος της 

ανακριτικής ομάδας παρέλειψε να το πράξει; Έστω εάν ήθελε γίνει δεκτή η 

θέση ότι εκ των υστέρων διεφάνη πως ορθά έπραξε η αστυνομία που δεν 

εκτέλεσε το ένταλμα, τα πιο πάνω ερωτήματα δημιουργούν πολλές 

αμφιβολίες για την αξιοπιστία των εν λόγω αστυνομικών οργάνων.  

 

30. Η αστυνομία δεν εντόπισε την ακριβή ώρα της δολοφονίας μέσω 

σύγκρισης της ώρας που καταγράφει τους δράστες να φεύγουν από την 

σκηνή το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Andrew Brear και της 

επίσημης ώρας την οποία η αστυνομία μπορούσε να πληροφορηθεί μέσω 

του αριθμού  90901895 της ΑΤΗΚ. Τοιουτοτρόπως δεν εντόπισε μέσω του 

ιδίου αριθμού της ΑΤΗΚ την ακριβή ώρα που καταγράφεται από το κλειστό 

κύκλωμα του Ταξί Φιλλάνδια η διερχόμενη μοτοσυκλέτα, ούτως ώστε δια 

της συγκρίσεως των δυο χρονικών στιγμών να μπορεί να εξακριβωθεί κατά 

πόσο πρόκειται για την ίδια ή διαφορετική μοτοσυκλέτα. Εάν δηλαδή το 

διαρρεύσαν χρονικό διάστημα επέτρεπε στους δράστες να φτάσουν μπροστά 

από το ταξί Φιλλάνδια ή, κατά πόσο η μοτοσυκλέτα διέρχεται μπροστά από 

το ταξί Φιλλάνδια πριν ή κατά τον χρόνο της δολοφονίας, ή 2-3 

δευτερόλεπτα μετά την δολοφονία το οποίο θα διέψευδε τον ισχυρισμό του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι πρόκειται για την μοτοσυκλέτα στην οποία 

επέβαινε ο ίδιος με τον 4ο κατηγορούμενο, αφήνοντας ανοικτό το 

ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρίτο άτομο το οποίο ενεργούσε υποστηρικτικά 

προς τους δράστες ή ακόμη και για άσχετο άτομο. Λεπτομερής μαρτυρία 

περί τούτου έδωσε ο μάρτυρας υπεράσπισης και μέλος της Ελληνικής 

Αστυνομίας κος Ιωάννης Πάσχος (ΜΥ12) καθώς και ο κ Doron Baldinger 

(ΜΥ.21). Τούτο θα έρριπτε φως στο καθόλα αμφισβητούμενο ζήτημα στη 

δίκη κατά πόσο στη μοτοσυκλέτα που διέρχεται μπροστά από το ταξί 

Φιλλάνδια επιβαίνει ένα πρόσωπο ή δυο το οποίο άπτεται της αξιοπιστίας 

του Φάνου ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για την μοτοσυκλέτα στην 

οποία επέβαινε με τον 4ο κατηγορούμενο αμέσως μετά την διάπραξη της 

δολοφονίας.  

 

31. Επίσης η αστυνομία δεν περισυνέλεξε και δεν εξέτασε την καταγραφή της 

κάμερας νούμερο 4 του Ταξί Φιλλάνδια η οποία καταγράφει τις κινήσεις 

στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή και θα έριπτε φως στο κατά πόσο οι 

επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα που περνά μπροστά από το Ταξί Φιλλάνδια 

περί την ώρα της δολοφονίας είναι δυο ή ένας. Μαρτυρία περί τούτου έδωσε 

ο  κ Doron Baldinger (ΜΥ.21).  
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32. Η αστυνομία δεν προέβη σε καμία αναπαράσταση για να ελέγξει (α) τον 

χρόνο ρεκόρ που κατ’ ισχυρισμό ο Φάνος χρειάστηκε για να διανύσει με την 

μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116 και συνεπιβάτη, την απόσταση από την οδό 

Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι το χωράφι του Κοσιάρη στην Περιστερώνα (12 – 15 

λεπτά) και από εκεί μέχρι το σημείο που ισχυρίζεται ότι στάθμευσε την 

μοτοσυκλέτα (σημείο Γ σε φωτογραφία αριθμός 41 του τεκμηρίου 227) και 

πίσω στο χωράφι του Κοσιάρη, και (β) τον χρόνο ρεκόρ που ισχυρίστηκε ότι 

χρειάστηκε για να διανύσει σε αφέγγαρο βράδυ με κανονικά γυμναστικά 

παπούτσια (που δεν παρείχαν στήριξη στον αστράγαλο) και μια σακούλα, 

την απόσταση από το σημείο που κατ’ ισχυρισμό στάθμευσε την 

μοτοσυκλέτα μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης στην νεκρά ζώνη της περιοχής 

της Περιστερώνας και πίσω. Οι δυο αυτές αναπαραστάσεις ήταν 

επιβεβλημένες να γίνουν για σκοπούς πλήρους και ολοκληρωμένης 

αστυνομικής διερεύνησης και θα επέτρεπαν στην αστυνομία και κατ’ 

επέκταση στο Δικαστήριο να ελέγξει κατά πόσο ο Φάνος λέει την αλήθεια σε 

σχέση με την απόκρυψη του φονικού όπλου.   

 

33. Πολύ σημαντική είναι η παράλειψη της αστυνομίας να υποβάλει την  

μοτοσυκλέτα του πελάτη μου σε μηχανολογικό έλεγχο για να διαπιστώσει 

εάν όντως υπήρχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της παρότι την είχε μήνες 

στην κατοχή της. Η δικαιολογία περί τούτου την οποία προέβαλε ο κ 

Ευθυμίου ήταν ότι επειδή η μπαταρία της μοτοσυκλέτας είχε ανάποδους 

πόλους και δεν μπορούσε να ξεκινήσει και επειδή είχαν επισημάνει το θέμα 

με το πισινό φως της μοτοσυκλέτας θεώρησαν ότι δεν πρέπει να παρέμβουν 

καθοιονδήποτε τρόπο στο τεκμήριο και άφησαν αν χρειαστεί η μοτοσυκλέτα 

να ξεκινήσει αυτό να γίνει ενώπιον του Δικαστηρίου με κατάλληλη μπαταρία 

(σελ. 6795). Ερωτάται από πότε η αστυνομία δεν υποβάλλει τεκμήρια για 

επιστημονικό έλεγχο στο στάδιο της διερεύνησης; Δεν είναι απαραίτητο για 

να αχθεί σε ορθά συμπεράσματα και να γνωρίζει ο κατηγορούμενος την 

υπόθεση την οποία αντιμετωπίζει; Από πότε η αστυνομία θεωρεί ότι η 

εξέταση επιστημονικών τεκμηρίων θα πρέπει να γίνεται ενώπιον του 

Δικαστηρίου για να μην «παρέμβει» στο τεκμήριο; Δεν είναι καθήκον της 

αστυνομίας να υποβάλει το τεκμήριο σε επιστημονικό ή μηχανολογικό 

έλεγχο εκεί όπου καθίσταται αναγκαίο για την διερεύνηση της υπόθεσης; 

Πρόκειται για πρωτοφανή, παιδαριώδη και ανυπόστατη δικαιολογία. Η εν 

λόγω παράλειψη αφήνει ανεπιβεβαίωτο τον ισχυρισμό του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου ότι η μοτοσυκλέτα δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα 

ηλεκτρονικά της και ότι αυτό ήταν το ψέμα που συνεννοήθηκαν να πουν με 

τον πελάτη μου. Ταυτόχρονα αποστέρησαν το Δικαστήριο από το μοναδικό 

μέσο το οποίο θα του επέτρεπε να γνωρίζει αντικειμενικά κατά πόσο η 

εκδοχή του Θεοφάνη επί του προκειμένου είναι αληθής ή ψευδής. Ήταν 

καθήκον της αστυνομίας να το πράξει εν όψει του ισχυρισμού του πελάτη 

μου ότι σύμφωνα με τα όσα του ελέχθησαν από τον Πέτρο Κερτίκη η 
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μοτοσυκλέτα είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της και καμία ανάμειξη δεν 

είχε στην δολοφονία του θύματος. Η μη υποβολή της μοτοσυκλέτας σε 

μηχανολογικό έλεγχο αποστέρησε τον πελάτη μου της ευκαιρίας να 

προωθήσει μια πολύ σημαντική πτυχή της υπεράσπισης του. Η επιστήμη 

παρείχε πρόσφορα μέσα για τον μηχανολογικό έλεγχο της μοτοσυκλέτας τα 

οποία οι ανακριτικές αρχές δεν χρησιμοποίησαν (βλέπε Πέγκερος ν 

Αστυνομίας (1995) 2 ΑΑΔ 157).    

 

34. Τοιουτοτρόπως η αστυνομία δεν ήλεγξε κατά πόσο άναβε μόνο ένα από 

τα δυο πισινά φώτα, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην προσπάθεια 

σύνδεσης της μοτοσυκλέτας του πελάτη μου (βλέπε μαρτυρία Catalin 

Gregoras MK.42) με την μοτοσυκλέτα των δραστών της δολοφονίας, με 

βάση τα όσα καταγράφονται στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που 

παρουσιάστηκαν στη δίκη. Ο πελάτης μου αμφισβήτησε ότι η μοτοσυκλέτα 

του ταυτίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την μοτοσυκλέτα των δραστών της 

δολοφονίας.  

 

35. Οι πιο πάνω είναι κατά την γνώμη μας οι σοβαρότερες παραλείψεις στην 

διερεύνηση της υπόθεσης, μερικές εκ των οποίων, για λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω, δημιουργούν σοβαρότατες αμφιβολίες για την 

αξιοπιστία των αστυνομικών οργάνων και του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, όσα 

δηλαδή αφορούν προφορικούς ισχυρισμούς του μάρτυρα που δεν 

κατεγράφησαν και δεν διερευνήθηκαν. Θέση μας είναι ότι οι σοβαρότατες 

και λογικά ανεξήγητες παραλήψεις οφείλονται στο ότι αφορούν ισχυρισμούς 

οι οποίοι ουδέποτε προβλήθηκαν από τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας στα 

αστυνομικά όργανα. Αποτελούν δηλαδή εκ των υστέρων κατασκευάσματα. 

 

36. Περαιτέρω και διαζευκτικά είναι η θέση μας ότι η πλημμελής 

αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης είναι τόσο μεγάλη σε έκταση και 

σοβαρότητα που πλήττει ανεπανόρθωτα το δικαίωμα δικαίας δίκης του 

πελάτη μου. Για να πληγεί το δικαίωμα δίκαιης δίκης σύμφωνα με την 

νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία 

αναφέρεται και αναλύεται με λεπτομέρεια στον δεύτερο πυλώνα της 

αγόρευσης του ευπαίδευτου μου συνάδελφου κ Μιχαλάκη Κυπριανού, δεν 

χρειάζεται να καταδειχθεί πραγματικός δυσμενής επηρεασμός (actual 

prejudice). Και ερωτάται ο πελάτης μου σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν 

δικαιούτο μιας δίκαιης και ολοκληρωμένης αστυνομικής διερεύνησης; 

Μπορεί να γίνεται λόγος για δικαία δίκη όταν η αστυνομία παρέλειψε να 

επιτελέσει το καθήκον της σε τόσο μεγάλο βαθμό; Και όταν το μόνο που 

απέμεινε σε πολλές και σημαντικές πτυχές της μαρτυρίας είναι τα λόγια του 

Φάνου; Μπορεί να γίνεται λόγος για απόσειση του αποδεικτικού βάρους εν 

όψει τόσων μεγάλων λαθών και παραλείψεων στην πορεία της αστυνομικής 

διερεύνησης; Και όταν το Δικαστήριο αποστερήθηκε ουσιαστικής μαρτυρίας 
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η οποία θα του επέτρεπε να ελέγξει με πολύ με μεγαλύτερη βεβαιότητα και 

σαφήνεια την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας; Ευσεβάστως 

υποβάλλουμε ότι η απάντηση στα τεθέντα ερωτήματα μπορεί να είναι μόνο 

αρνητική. Καταδίκη με αυτά τα δεδομένα παραβιάζει το δικαίωμα δίκαιης 

δίκης και εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την καλή απονομή της 

ποινικής δικαιοσύνης.  

 

IV) Ανάλυση μαρτυρίας Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και αντιπαραβολή της 

με άλλη μαρτυρία στην υπόθεση  - Λόγοι για τους οποίους ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου θα πρέπει να κριθεί αναξιόπιστος    

   

37.  Έρχομαι τώρα στην μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου τον οποίο 

καλώ το σεβαστό Δικαστήριο να κρίνει αναξιόπιστο μάρτυρα. Ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου έδωσε τρεις ψευδείς καταθέσεις στην Αστυνομία προτού 

ομολογήσει την ενοχή του στην δολοφονία και εμπλέξει τους 

κατηγορούμενους. Προέβαλε ψευδές άλλοθι προς υποστήριξη του οποίου 

επιστράτευσε την συμβία του Γιώτα Πεντότζιη η οποία επίσης έδωσε δυο 

ψευδείς καταθέσεις. Η συμπεριφορά του αυτή καταδεικνύει άνθρωπο ο 

οποίος δεν έχει αναστολή στο ψεύδος. Έδωσε κατάθεση ομολογίας ενώ 

τελούσε υπό κράτηση την 7η ημέρα (συνελήφθη στις 14/01/2010 και 

ομολόγησε την 21/01/2010). Για την απόσπαση ομολογίας από τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου επιστρατεύτηκε και ο Γενικός Εισαγγελέας, 

πράγμα πρωτόγνωρο στα ιστορικά της Κυπριακής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με 

την μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, κατά την συνάντηση την οποία 

είχαν πολύ αργά το βράδυ της 17/01/2010, τέσσερεις ημέρες προτού 

ομολογήσει, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε στον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου: 

«Όποιος είπε την αλήθεια δεν έχασε» (σελ. 2366), το οποίο χωρίς αμφιβολία 

συνιστά είδος υπόσχεσης. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου στηρίχτηκε στα λόγια 

του Γενικού Εισαγγελέα για να ομολογήσει. Πράγματι δεν έχασε ο μάρτυρας 

δεδομένης της ασυλίας ποινικής διώξεως την οποία του παρείχε ο Γενικός 

Εισαγγελέας μετά την ομολογία του.  

 

38. Πέραν των εμφανέστατων κινδύνων που ελλοχεύουν στην απόδοση 

αξιοπιστίας στην μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου εν όψει του ότι 

πρόκειται για συναυτουργό στον οποίο χορηγήθηκε ασυλίας ποινικής 

δίωξης, αποτελεί βασική θέση της εισηγήσεως μας για μη απόδειξη των 

κατηγοριών ότι, (α) βασικές πτυχές της μαρτυρίας του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου απολήγουν σε μια απίθανη και παράλογη εκδοχή γεγονότων 

η οποία στερείται κάθε αξιοπιστίας και πειστικότητας, και (β) η μαρτυρία 

του βρίθει αντινομιών και αντιφάσεων οι οποίες πλήττουν καίρια την 

αξιοπιστία του.  
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39. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Φάνος έδωσε τρεις ψευδείς καταθέσεις 

αρνούμενος την ανάμειξη του στο έγκλημα. Χρειάστηκε η μεσολάβηση του 

Γενικού Εισαγγελέα και αλλεπάλληλες επισκέψεις ανακριτών της 

αστυνομίας και 7 ημέρες κράτησης για να αλλάξει την στάση του και να 

προβεί σε κατάθεση ομολογίας. Υπό το φως αυτών των δεδομένων και του 

γεγονότος ότι δεν διώχθηκε για την συμμετοχή του στον φόνο εκ προμελέτης 

και δεν καταδικάστηκε σε δια βίου φυλάκιση, η μαρτυρία του καθίσταται εξ 

αντικειμένου ιδιαίτερα ύποπτη και ακροσφαλής. Ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου είχε ίδιον συμφέρον και αλλότρια κίνητρα να εξυπηρετήσει 

(axe to grind). Λόγω της ασυλίας ποινικής διώξεως και ως συναυτουργός στο 

έγκλημα είναι μάρτυρας πολύ αμφιβόλου αξιοπιστίας (βλέπε R v Cairns, 

Zaidi and Chaudhary (2003) 1 Cr.App.R. 38, CA, και ARCHBOLD 

2009, para. 4-404q σελ. 551). Το Δικαστήριο πρέπει να προειδοποιήσει 

πάρα πολύ αυστηρά τον εαυτό του προτού στηριχτεί στην μαρτυρία τέτοιου 

μάρτυρα για να καταδικάσει. Καθότι εκ της ομολογίας και μαρτυρίας του ο 

μάρτυρας εξασφάλισε τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τον εαυτό του με 

προεξάρχουσα την μη άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του για φόνο εκ 

προμελέτης, πράγμα πρωτοφανές στα ιστορικά της Κυπριακής Δικαιοσύνης. 

Εισήγηση μας προς το σεβαστό Δικαστήριο είναι ότι για να μπορεί νομικά 

να στηριχτεί καταδίκη στη βάση μαρτυρίας συναυτουργού σε φόνο εκ 

προμελέτης ο οποίος δεν διώχθηκε για την εγκληματική του συμπεριφορά, 

όπου δηλαδή το συμφέρον που έχει να εξυπηρετήσει φθάνει στο απόγειο, η 

μαρτυρία του πρέπει να χαρακτηρίζεται από την μέγιστη δυνατή 

σταθερότητα και σαφήνεια, πλήρως απαλλαγμένη από ουσιώδεις αντιφάσεις, 

αντινομίες και παραλογισμούς. Εισήγηση μας, για λόγους που εξηγούνται 

και αναλύονται στη συνέχεια είναι ότι η μαρτυρία του Φάνου είναι ακριβώς 

το αντίθετο, με αποτέλεσμα η μαρτυρία του να καθίσταται πλήρως 

αναξιόπιστη.  

 

40. Η ιστορία για το τι διημείφθη μεταξύ Φάνου και Γενικού Εισαγγελέα 

προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Ο Φάνος ανάφερε στην μαρτυρία του πως 

συναντήθηκε με τον Γενικό Εισαγγελέα πολύ αργά το βράδυ της 

17/01/2010, περί τις 23:00, μετά που ζήτησε από τους ανακριτές να 

συναντηθεί με κάποιον που βαρεί ο λόγος του σε σχέση με το πρόγραμμα 

προστασίας μαρτύρων, καθότι δεν εμπιστευόταν την αστυνομία η οποία του 

έλεγε ότι εάν ομολογήσει θα ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα (σελ. 2359). 

Είναι σε αυτό το πλαίσιο που διευθετήθηκε η συνάντηση με τον Γενικό 

Εισαγγελέα από τις αστυνομικές αρχές. Όλως παραδόξως κατά την 

συνάντηση ο Γενικός Εισαγγελέας δεν του ανάφερε οτιδήποτε για το 

πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και τι διαλαμβάνει. Ούτε ο Φάνος τον 

ρώτησε οτιδήποτε εν σχέση με αυτό. Αντ’ αυτού ο Γενικός Εισαγγελέας του 

είπε πως «όποιος είπε την αλήθεια δεν έχασε» και αποχώρησε. Η εν λόγω 

κατ’ ισχυρισμό στιχομυθία είναι ασύνδετη με τον σκοπό της συνάντησης. 
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Σίγουρα πρόκειται για κάποιας μορφής υπόσχεση για όφελος σε περίπτωση 

ομολογίας, αλλά δεν απαντά το βασικό ερώτημα του Φάνου για το 

πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Είναι δυνατόν ο Γενικός Εισαγγελέας να 

ερχόταν στην συνάντηση αργά το βράδυ της Κυριακής, έχοντας κατά νου ότι 

συλληφθείς για φόνο εκ προμελέτης ήθελε να συναντηθεί μαζί του εν σχέση 

με το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να μην του είπε οτιδήποτε γι’ 

αυτό; Έστω δυο λόγια; Και να του είπε μόνο ότι όποιος είπε την αλήθεια δεν 

έχασε ωσάν να επρόκειτο για δελφικό χρησμό;  Θέση μας είναι ότι ο εν λόγω 

ισχυρισμός αντιστρατεύεται την κοινή λογική και δεν μπορεί να γίνει 

πιστευτός. Λογικά πρέπει να διημείφθησαν και άλλα μεταξύ Φάνου και 

Γενικού Εισαγγελέα τα οποία δεν αποκάλυψε στην μαρτυρία του (σελ.2145). 

Όπως και να έχει το πράγμα ακόμη και εκείνο που ισχυρίζεται ότι του είπε 

ο Γενικός Εισαγγελέας αποτελεί είδος υπόσχεσης, η οποία φαίνεται να 

υλοποιήθηκε με την μη ποινική δίωξη του Φάνου. Έκπληξη προκαλεί 

επίσης το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ήρθε ως αρωγός στο ανακριτικό 

έργο, πράγμα επίσης πρωτόγνωρο και πρωτοφανές, και δεν πληροφόρησε 

τον Φάνο για το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης που κατοχυρώνει το 

Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σελ. 

2298).   

 

41. Αναμφίβολα η ομολογία του Θεοφοάνη Χατζηγεωργίου είναι αποτέλεσμα 

συμφωνίας με αντάλλαγμα τη μη άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του και 

την ένταξη του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Εξ όσον είναι 

νομολογιακά γνωστό στην Κύπρο δεν υπάρχει προηγούμενο άνθρωπος που 

παραδέχεται ενοχή για φόνο εκ προμελέτης να μην διωχθεί ποινικά και να 

καταδικαστεί. Σε περιπτώσεις που πρόσωπο προβαίνει σε ομολογία 

παραδεχόμενος την ενοχή του, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τον ρόλο των 

συνεργών του στο έγκλημα, η συνήθης πρακτική είναι ότι το πρόσωπο αυτό 

κατηγορείται και αφού παραδεχτεί ενοχή και καταδικαστεί από το 

δικαστήριο, καλείται ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη των συνεργών του 

στο έγκλημα. Με τον τρόπο αυτό μετριάζεται το κέρδος το οποίο έχει να 

αποκομίσει από τη μαρτυρία του και η μαρτυρία του φέρει περισσότερα 

εχέγγυα αξιοπιστίας. Σε περιπτώσεις δε πολύ σοβαρών αδικημάτων μπορεί ο 

καταδικασθείς να αποφυλακιστεί μετά πάροδο ορισμένου χρονικού 

διαστήματος με προεδρική χάρη κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού 

Εισαγγελέα, ως αντάλλαγμα της συνεργασίας του με τις ανακριτικές και 

διωκτικές αρχές στην εξιχνίαση του εγκλήματος και καταδίκη των 

συνενόχων του. Αυτό που έγινε στην παρούσα υπόθεση είναι πρωτοφανές 

και δεν έχει προηγούμενο. Τούτο επιμαρτυρεί τον βαθμό και έκταση της 

συμφωνίας την οποία το Κράτος συνήψε με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου για 

να αποσπάσει την ομολογία του και να εξασφαλίσει τη μαρτυρία του στη 

δίκη.  
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42. Έγινε συνειδητή προσπάθεια τόσο από τον  Θεοφάνη Χατζηγεωργίου όσο 

και από τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας κ Θωμά Ευθυμίου και τον 

Λοχία Παντελή Ιορδάνους, να πείσουν το Κακουργιοδικείο ότι η ομολογία 

του Θεοφάνη ήταν προϊόν καθαρής μεταμέλειας, ότι δεν τον ενδιέφερε εάν 

θα διωκόταν και καταδικαζόταν, και ότι η ασυλία ποινικής δίωξης για το 

στυγερό έγκλημα για το οποίο ομολόγησε του προσφέρθηκε απλόχερα από 

το Κράτος χωρίς ο ίδιος ποτέ να το ζητήσει. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο 

Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να μην ασκήσει εναντίον του ποινική δίωξη 

παρόλο που ο ίδιος δεν το έθεσε ως προϋπόθεση για να δώσει κατάθεση 

(σελ.2147). Τόσο ο Λοχίας Ιορδάνους όσο και ο Υπαστυνόμος Ευθυμίου 

ανέφεραν στην μαρτυρία τους ότι μετά που προέβη σε προφορική ομολογία 

και προτού καταγράψουν την κατάθεση του, έδωσαν στον Φάνο τρεις 

επιλογές (α) να καταδικαστεί σε φυλάκιση και να εκτίσει την ποινή του εντός 

φυλακών (β) να εκτίσει μέρος της ποινής του στην φυλακή και να του 

απονεμηθεί προεδρική χάρη, και (γ) μετά από εισήγηση των ανακριτών να 

μην διωχθεί και να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, 

δεδομένου ότι ομολογήσει και φανεί ότι είπε την αλήθεια. Η αστυνομία 

προσανατολιζόταν στην τρίτη επιλογή (σελ. 6074). Θέση μας είναι ότι μόνο η 

τρίτη υπόσχεση δόθηκε στον μάρτυρα. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση 

για την χορήγηση ασυλίας ποινικής διώξεως. Ο Λοχίας Ιορδάνους ανέφερε 

επανειλημμένα ότι εν τέλει έγινε εισήγηση για ασυλία ποινικής δίωξης ώστε 

ο Χατζηγεωργίου να μιλήσει ελεύθερα στη δίκη και να μην προσπαθήσει να 

υποβαθμίσει τον ρόλο του στο έγκλημα (σελ. 6076-8). Ο κ Ευθυμίου 

ανέφερε στη μαρτυρία του ότι η ασυλία ποινικής δίωξης δόθηκε στον 

μάρτυρα από τον Γενικό Εισαγγελέα κατόπιν δικής του γραπτής εισήγησης 

για να ερχόταν άφοβα να πει την αλήθεια (σελ. 6787) και διασφαλιστεί ότι ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου δεν θα υπαναχωρούσε (σελ. 7057) και θα 

υποστήριζε την κατάθεση ομολογίας του στο Δικαστήριο. Με το σκεπτικό ότι 

εάν ήταν να πεθάνει ή «να σαπίσει» μέσα στην φυλακή και συνάμα να θέσει 

σε κίνδυνο την ζωή της οικογενείας και συγγενών του θα ήταν πιο ευάλωτος 

να μην μαρτυρήσει (βλέπε σελ. 7057 – 7061 πρακτικών).  

 

43. Το εν λόγω σκεπτικό προκαλεί έκπληξη καθότι διαφέρει πλήρως από την 

συνήθη αστυνομική και εισαγγελική πρακτική την οποία βιώνουμε 

καθημερινά στα Δικαστήρια όταν άτομο το οποίο κατηγορείται για 

συνομωσία παραδέχεται την ενοχή του και ομολογεί εναντίον των συνεργών 

του στο έγκλημα. Αφού του επιβληθεί ποινή δίνει μαρτυρία εναντίον των 

κατ’ ισχυρισμό συνεργών του ώστε να μην έχει να κερδίσει οτιδήποτε από 

την μαρτυρία του και να μιλήσει «ελεύθερα» για να χρησιμοποιήσω το 

λεκτικό του Λοχία Ιορδάνους. Αντίθετα είναι η μη δίωξη του μάρτυρα που 

τον καθιστά στα μάτια του νόμου ως άτομο με ίδιον συμφέρον να 

εξυπηρετήσει και την μαρτυρία του αμφιβόλου αξιοπιστίας. Σε περίπτωση 

δε που ο μάρτυρας χρήζει προστασίας μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
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προστασίας μαρτύρων. Επειδή για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης δεν 

παρέχεται νομικά η δυνατότητα στο Δικαστήριο να επιβάλει μειωμένη ποινή 

λαμβανομένης υπόψη της παραδοχής του κατηγορούμενου και της 

συνεργασίας του με τις διωκτικές αρχές, το Κράτος μπορούσε να του 

υποσχεθεί και φροντίσει για την αποφυλάκιση του μετά πάροδο ενός 

χρονικού διαστήματος 10 χρόνων για παράδειγμα. Αυτή ήταν η 

ενδεδειγμένη και καθιερωμένη πρακτική την οποία κάποιος θα ανέμενε 

λογικά ότι θα ακολουθείτο και σ’ αυτή την περίπτωση. Γιατί επομένως 

υπήρξε απόκλιση 180 μοιρών από την καθιερωμένη πρακτική; Γιατί η 

αστυνομία φοβόταν ότι ο Φάνος δεν θα μιλούσε ελεύθερα εάν διωκόταν 

ποινικά; Για ποίο λόγο έστω βάσει της μαρτυρίας των εν λόγω αστυνομικών 

οργάνων δόθηκε στον Φάνο η επιλογή μη άσκησης δίωξης εναντίον του σε 

φόνο εκ προμελέτης; Θα μπορούσε να δοθεί ποτέ τέτοια πρωτοφανής 

υπόσχεση χωρίς την εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Γενικού 

Εισαγγελέα; Και για ποίο λόγο ο Γενικός Εισαγγελέας συγκατάνευσε στη μη 

ποινική δίωξη συναυτουργού σε φόνο εκ προμελέτης, ο οποίος ομολόγησε 

την ενεργό συμμετοχή του; Πράγμα για το οποίο εξ όσων είναι νομολογιακά 

γνωστό, δεν υπάρχει προηγούμενο από ιδρύσεως της Κυπριακής 

Δημοκρατίας; Είναι επειδή το Κράτος φοβήθηκε μήπως ο Θεοφάνης 

αποθαρρυνθεί να μαρτυρήσει σε περίπτωση που διωχθεί ποινικά με το 

σκεπτικό που εξήγησε ο κ Θωμάς Ευθυμίου, παρόλο που τον Θεοφάνη δεν 

τον ένοιαζε να πάει φυλακή και δεν ζήτησε ανταλλάγματα για την ομολογία 

του; Με άλλα λόγια για να τον «καλοκρατεί» και να τον έχει ευχαριστημένο 

ώστε να μαρτυρήσει στο Δικαστήριο; Ή μήπως η ασυλία ποινικής δίωξης 

δόθηκε σε αντάλλαγμα της ομολογίας και της κατάθεσης του Φάνου στη 

δίκη εναντίον των κατ’ ισχυρισμό συνενόχων του, ως αναγκαία «θυσία» ώστε 

το Κράτος να μπορέσει να υπερπηδήσει την αδυναμία εξιχνίασης της 

υπόθεσης; Εισήγηση μας προς το σεβαστό Δικαστήριο είναι ότι ισχύει το 

δεύτερο. Αρνούμαστε να πιστέψουμε και το θεωρούμε ενάντια σε κάθε 

λογική ο Γενικός Εισαγγελέας να έδωσε ασυλία ποινικής δίωξης σε μάρτυρα 

ο οποίος ομολόγησε την συμμετοχή του φόνο εκ προμελέτης, για να τον 

«καλοκρατήσει» μήπως και δεν στηρίξει την κατάθεση του στην δίκη, ενώ 

κατά τα άλλα τον μάρτυρα δεν τον ένοιαζε να καταδικαστεί και να 

φυλακιστεί για την αποτρόπαια εγκληματική του πράξη. Και πως για τον 

Φάνο ήταν έκπληξη ότι δεν ήταν πάνω στο κατηγορητήριο (σελ. 2481-2). Η 

μόνη λογική εξήγηση στην οποία οδηγείται κανείς για την πρωτοφανή 

χορήγηση ασυλίας ποινικής δίωξης για φόνο εκ προμελέτης, είναι ότι αυτό 

ήταν αποτέλεσμα  συνδιαλλαγής με αντάλλαγμα την ομολογία και μαρτυρία 

του Φάνου στο Δικαστήριο εναντίον των κατ’ ισχυρισμό συνενόχων του.  

 

44. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η απόλυση του υποφαινόμενου 

δικηγόρου που τον εκπροσωπούσε, αμέσως προτού δώσει κατάθεση 

ομολογίας, και ο μη διορισμός νέου δικηγόρου για να τον εκπροσωπήσει 
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μετά την κατάθεση ομολογίας του για φόνο εκ προμελέτης. Η υπόθεση 

εναντίον των κατηγορουμένων 1, 2 και 3 καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο για 

σκοπούς παραπομπής στις 05/02/2010. Από την ημέρα που έδωσε την 

κατάθεση ομολογίας (21/01/2010) μέχρι τότε ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου 

δεν εκπροσωπείτο από δικηγόρο για αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με την 

μαρτυρία του η μοναδική επικοινωνία που είχε με δικηγόρο εκείνες τις 

μέρες ήταν για υποθέσεις λαθροκυνηγίου. Η μόνη λογική εξήγηση για τον 

μη διορισμό δικηγόρου για να τον εκπροσωπήσει για το σοβαρότερο των 

ποινικών αδικημάτων στο οποίο παραδέχτηκε ενοχή και την σοβαρότερη 

των ποινών την οποία αντιμετώπιζε και η αναζήτηση δικηγόρου μόνο για 

υπόθεση αφορούσα λαθροκυνήγι, είναι ότι η αστυνομία του υποσχέθηκε τη 

μη άσκηση ποινικής δίωξης με αντάλλαγμα την εξασφάλιση μαρτυράς του 

εναντίον των κατ’ ισχυρισμό συνενόχων του. Άλλως πως ο Θεοφάνης θα 

αναζητούσε αμέσως τις υπηρεσίες δικηγόρου.  

 

45. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ανέφερε πως το Δικαστήριο για το αδίκημα 

του φόνου εκ προμελέτης μπορεί να επιβάλει μόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης 

και γι’ αυτό ήθελε να δει τον Γενικό Εισαγγελέα! (σελ 2479) Με άλλα λόγια ο 

σκοπός της επιδιωκόμενης συνάντησης δεν ήταν μόνο για να πληροφορηθεί 

τα περί του προγράμματος προστασίας μαρτύρων σε περίπτωση ομολογίας, 

αλλά και για το θέμα της δια βίου φυλάκισης σε περίπτωση παραδοχής και 

καταδίκης. Η σύνδεση του θέματος της ποινής με την συνάντηση μας φέρνει 

ακόμη πιο κοντά στην ύπαρξη συμφωνίας και συνδιαλλαγής. Ο Φάνος 

ανάφερε ότι δεν τον ενοχλούσε να του επιβληθεί μικρή ποινή (σελ. 2905) 

αλλά δεν ξέρει πως θα σκεφτόταν εάν του έλεγαν πως θα καταδικαστεί σε 

ισόβια (σελ. 2906). Η παραδοχή του αυτή είναι πολύ σημαντική καθότι 

συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης συνδιαλλαγής. Αφήνει να νοηθεί ότι η στάση 

του ίσως να ήταν διαφορετική σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη. 

Το οποίο τείνει να εξηγήσει το κίνητρο πίσω από την χορήγηση ασυλίας 

ποινικής διώξεως ήτοι για να πειστεί να ομολογήσει και να μαρτυρήσει 

εναντίον των κατ’ ισχυρισμό συνεργών του. Αλλού στην μαρτυρία του 

ισχυρίστηκε πως ήταν με την εντύπωση πως για εκείνο που οδηγά την 

μοτοσυκλέτα προνοείται μικρότερη ποινή και πως με τον δικηγόρο του δεν 

έκανε κουβέντα για την ποινή διότι στον δικηγόρο του έλεγε ότι ήταν αθώος 

(σελ. 2481). Ο δικηγόρος του ήταν ταυτόχρονα δικηγόρος του Ανδρέα και 

εάν ρωτούσε για την ποινή ήταν ωσάν να παραδεχόταν ενοχή για το αδίκημα 

για το οποίο συνελήφθη και δεν είχε εμπιστοσύνη κανενός (σελ. 2481). Ο εν 

λόγω ισχυρισμός έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του μάρτυρα ότι 

ρώτησε τον δικηγόρο του να του εξηγήσει τι είναι το πρόγραμμα προστασίας 

μαρτύρων και του απάντησε ότι «τζιαι μές το τζιέρατο του βου να πάεις, έν 

να σε έβρουν» (σελ. 2059). Και ερωτάται: το γεγονός ότι ο δικηγόρος του 

ήταν συνάμα και δικηγόρος του Ανδρέα δεν τον εμπόδισε κατά τους 

ισχυρισμούς του να ερωτήσει για το σύστημα προστασίας μαρτύρων και τον 
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εμπόδισε να ερωτήσει για την προβλεπόμενη ποινή σε σχέση με το αδίκημα 

για το οποίο συνελήφθη; Ο μάρτυρας φάσκει και αντιφάσκει. Στο σημείο 

αυτό να επισημάνω την κατηγορηματική άρνηση του υποφαινόμενου ότι 

ελέχθη ποτέ τέτοιο πράγμα στον μάρτυρα. 

 

46. Επίσης μπορεί να γίνει πιστευτό ότι ο Φάνος δεν ενδιαφέρθηκε να 

πληροφορηθεί ποία είναι η δια νόμου προβλεπόμενη ποινή διότι δήθεν 

αυτό ισοδυναμούσε με παραδοχή για το αδίκημα για το οποίο συνελήφθη; 

Το οποίο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ρωτούσε ο οποιοσδήποτε ο 

οποίος εσυλαμβάνετο ως ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης; Διότι τάχατες 

είναι σαν να παραδεχόταν ενοχή στον δικηγόρο του; Είναι ποτέ δυνατόν να 

εκπροσωπείτο από δικηγόρο για 6 ημέρες, να ανακρινόταν καθημερινά από 

αστυνομικά όργανα, να εκδόθηκαν και ανανεώθηκαν διατάγματα 

προσωποκράτησης εναντίον του και να μην περιήλθε στην αντίληψη του 

έστω και μια φορά, ότι σε περίπτωση καταδίκης αντιμετώπιζε ποινή ισόβιας 

φυλάκισης; Ο ισχυρισμός του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι δεν γνώριζε ότι 

για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης η ποινή είναι φυλάκιση δια βίου, 

είναι εμφανέστατο ψέμα στην προσπάθεια του να καλύψει την συνδιαλλαγή 

που έκανε με το Κράτος για την ομολογία του. Εν πάση περιπτώσει, ως έχει 

ήδη αναφερθεί ο μάρτυρας αυτοαναιρείται, καθότι σε άλλο σημείο της 

μαρτυρίας του παραδέχεται ότι γνώριζε για την προβλεπόμενη ποινή και για 

αυτό ήθελε να δει τον Γενικό Εισαγγελέα (σελ. 2479).   

 

47. Τέλος η συνδιαλλαγή για μη άσκηση ποινικής δίωξης με αντάλλαγμα την 

ομολογία και μαρτυρία του στο Δικαστήριο, η οποία έτυχε της έγκρισης του 

Γενικού Εισαγγελέα, προδίδει την έλλειψη μεταμέλειας του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου για το στυγερό έγκλημα που διέπραξε. Πρόκειται για άτομο 

το οποίο ζήτησε και έλαβε σοβαρά ανταλλάγματα για να μαρτυρήσει. Το 

γεγονός αυτό δημιουργεί από μόνο του σοβαρά ερωτηματικά και αμφιβολίες 

για την αξιοπιστία του μάρτυρα. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε να 

συμμετάσχει στην δολοφονία επειδή του έδωσαν μια ψεύτικη εικόνα και τον 

κορόιδεψαν για το ποιόν του θύματος (σελ. 2336-7)), παρόλο που στην 

ομολογία του δεν αναφέρει οτιδήποτε τέτοιο. Ανέφερε ότι μια με δυο μέρες 

μετά την δολοφονία κατάλαβε ότι το θύμα βοηθούσε και ότι ήταν «τέλεια 

άχρηστος να πάει να παίξει έτσι άνθρωπο, αυτό ένοιωσε για τον εαυτό του 

από την πρώτη στιγμή (σελ. 2337). Άρχισε να έχει τύψεις από την επομένη 

της δολοφονίας που έδειχνε νέα η τηλεόραση. Παρά τις τύψεις τις οποίες 

ισχυρίστηκε ότι ένοιωθε από την επομένη της δολοφονίας, όταν συνελήφθη 

και παρουσιάστηκε για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης στις 

15/01/2010, εξερχόμενος του αστυνομικού οχήματος που τον μετέφερε στο 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου θα λάμβανε χώρα η διαδικασία, ανέφερε με 

στομφώδες ύφος στα τηλεοπτικά συνεργεία «Είμαστε αθώοι»!. Η δήλωση 

καθεαυτή και ύφος του συλληφθέντος, δεν συνάδουν ούτε με άνθρωπο ο 
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οποίος είχε μετανιώσει ούτε με άνθρωπο τον οποίο έτυπτε η συνείδηση του.  

Τουναντίον το ύφος και δήλωση στην οποία προέβη προδίδουν άνθρωπο ο 

οποίος δεν μετάνιωσε για την πράξη του και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν 

να μην κατηγορηθεί. Πράγμα το οποίο εν τέλει επέτυχε μέσω της 

προαναφερθείσας συνδιαλλαγής του με το Κράτος.  

 

48. Στην μαρτυρία του ανάφερε ότι όταν άκουσε τους πυροβολισμούς δεν 

είχε τύψεις συνειδήσεως διότι δεν ήξερε τον άνθρωπο και πως το μόνο που 

ένιωσε ήταν αμηχανία (σελ. 2873). Μετά από λίγο άλλαξε την εκδοχή του 

και ισχυρίστηκε το αντίθετο, ότι δηλαδή ένοιωσε τύψεις συνειδήσεως την 

στιγμή που άκουσε τους πυροβολισμούς (σελ. 2873). Η όλη εικόνα η οποία 

ανακύπτει από την μαρτυρία του Φάνου επί του προκειμένου είναι 

ανακόλουθη και αντιφατική. Επίσης ο ισχυρισμός του ότι τον «κορόϊδεψαν» 

για το ποιόν του μακαρίτη, το οποίο αντιλήφθηκε μετά την δολοφονία μέσα 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λόγια των ανακριτών, στερείται 

πειστικότητας. Το θύμα ήταν άτομο γνωστό ανά το παγκύπριο και ο Φάνος 

μπορούσε εύκολα να διαπιστώσει το ποιόν του εάν τον ενδιέφερε. Τα περί 

ξεγελάσματος και κοροϊδίας είναι προφάσεις εν αμαρτίες και φτηνές 

δικαιολογίες για να γίνει πιστευτός ότι τάχατες μετανόησε και η ομολογία 

του είναι προϊόν μεταμέλειας, ενώ εκείνο που πραγματικά τον ενδιέφερε 

ήταν να μην διωχθεί για την εγκληματική του πράξη και η ομολογία του 

ήταν αποτέλεσμα συνδιαλλαγής και όχι μεταμέλειας για τους λόγους που 

εξήγησα.    

 

49. Από την κατάθεση ομολογίας (έγγραφο «ΑΤ») την οποία έδωσε στην 

αστυνομία στις 21/01/2010 παραλείπονται πάμπολλοι ισχυρισμοί τους 

οποίους πρόσθεσε στη μαρτυρία του στο Δικαστήριο. Η ομολογία του επίσης 

χαρακτηρίζεται από αοριστία σε ότι αφορά την ημερομηνία που ο πελάτης 

μου του πρότεινε κατ’ ισχυρισμό να δολοφονήσουν το θύμα, την 

ημερομηνία της καθοριστικής συνάντησης με τους φερόμενους ηθικούς 

αυτουργούς – κατηγορούμενους 2 και 3 – στην οποία συμφωνήθηκε η 

δολοφονία του θύματος, καθώς και την ημερομηνία που έγινε η κατ’ 

ισχυρισμό συνάντηση μεταξύ του πελάτη μου, του Φάνου και του 4ου 

κατηγορούμενου στην οποία ο 4ος κατηγορούμενος δέχτηκε να αναλάβει τον 

ρόλο του εκτελεστή. Η κατάθεση του έρχεται επίσης σε αντίθεση με την 

πληροφόρηση που είχε η αστυνομία από κατ’ ισχυρισμό έμπιστο 

πληροφοριοδότη της δυο μέρες μετά το στυγερό έγκλημα, ότι ο εκτελεστής 

του θύματος ήταν ο Φάνος και το φονικό όπλο το απέκρυψε κάτω από το 

κούγκι στο Τσέρι.  

 

50. Η δικαιολογία την οποία έδωσε ο Φάνος στην μαρτυρία του για την μη 

καταγραφή ουσιαστικών γεγονότων στην κατάθεση του ήταν ότι ενόσω έδινε 

κατάθεση κατέφθασαν δημοσιογράφοι και συγγενείς του οι οποίοι 
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χτυπούσαν τις πόρτες στο ΤΑΕ Πύλης Πάφου όπου βρισκόταν και αυτό του 

προκάλεσε σύγχυση (σελ. 2084). Σε κάποια φάση που άνοιξε η πόρτα οι 

συγγενείς του ήθελαν να μπουν μέσα (σελ. 2606). Μετά δεν τους άφηναν να 

μπουν μέσα. Η Αστυνομία του είπε ότι οι συγγενείς του ήταν στον 

προθάλαμο (σελ. 2607). Μέρες αργότερα αντεξεταζόμενος έδωσε μια 

διαφορετική εικόνα. Είπε ότι ο γονείς του ήθελαν να τον δουν αλλά δεν 

έκαναν καυγά για να μπουν και δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Ο πατέρας 

του δεν είναι άνθρωπος που κάνει καυγάδες, είναι ήσυχος άνθρωπος (σελ. 

2613). Τούτο ουδόλως συνάδει με τον πιο πάνω ισχυρισμό ότι «χτυπούσαν 

τις πόρτες» και «δεν τους άφηναν να μπουν μέσα». Ο Φάνος αντεξεταζόμενος 

από τον υποφαινόμενο ισχυρίστηκε ότι οι γονείς του ήρθαν σύντομα μετά 

που ξεκίνησε να δίνει κατάθεση ενώ αντεξεταζόμενος από άλλο συνάδελφο 

μέρες αργότερα, είπε πως δεν θυμάται σε ποίο στάδιο της κατάθεσης του 

ήρθαν οι γονείς του (αρχή μέσο ή τέλος) (σελ. 2613). Και ενώ στην αρχή 

είπε ότι η παρουσία των γονέων του προκάλεσε σύγχυση, αντεξεταζόμενος σε 

κατοπινό στάδιο από άλλο συνάδελφο ανέφερε ότι δεν του προκάλεσε 

σύγχυση αλλά σκεφτόταν επειδή στεναχωρήθηκε (σελ. 2612-13).  

 

51. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι πέραν της έντονης αμφισβήτησης 

κατά την αντεξέταση του ισχυρισμού ότι ήρθαν οι γονείς του ενόσω έδινε 

κατάθεση, τονίζεται ότι οι γονείς του δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες προς 

επιβεβαίωση των λεχθέντων του Φάνου, χωρίς η κατηγορούσα αρχή να 

επικαλεστεί οποιοδήποτε εμπόδιο στην κλήτευση τους. Πρόκειται για 

ανεπιβεβαίωτη εξ ακοής μαρτυρία. Άλλη δικαιολογία την οποία προέβαλε 

σε διάφορα στάδια στη μαρτυρία του εν σχέση με την παράλειψη του να 

αναφέρει ορισμένα γεγονότα στην κατάθεση ομολογίας του ήταν ότι δεν 

ήξερε τι έπρεπε να πει. Η κατάθεση ομολογίας πουθενά δεν αναφέρει είτε 

ότι διεκόπη λόγω ξαφνικής σύγχυσης και ψυχολογικής αναστάτωσης του 

Φάνου είτε λόγω ξαφνικής στεναχώριας, ή έστω ότι έγινε ένα μικρό 

διάλειμμα για να ηρεμήσει και του προσφέρθηκε νερό ή αναψυκτικό, 

πράγμα λογικά αναμενόμενο σε περίπτωση που ο καταθέτων ένοιωθε 

ψυχολογικά αναστατωμένος ή συγχυσμένος από την άφιξη των συγγενών 

του. Όταν έδινε την κατάθεση ομολογίας ο Φάνος δεν είπε στο αστυνομικό 

όργανο που λάμβανε την κατάθεση ότι ήταν κάτω από ψυχολογική πίεση ή 

ότι ήταν συγχυσμένος. Ούτε ζήτησε χρόνο για να ξεπεράσει την σύγχυση του 

και να συνεχίσει την κατάθεση του άλλη μέρα (σελ. 2147). Τη μη διακοπή 

της διαδικασίας λήψης της κατάθεσης (έγγραφο «ΑΤ»), παραδέχτηκε και ο 

Φάνος στην μαρτυρία του (σελ.2084-5). Ούτε το αστυνομικό όργανο που του 

λάμβανε κατάθεση (Λοχ. 593 Παντελής Ιορδάνους) ανέφερε στην μαρτυρία 

του ότι ένοιωσε την ανάγκη να διακόψει την λήψη της κατάθεσης λόγω της 

όποιας ψυχολογικής αναστάτωσης του καταθέτοντος. Στο τέλος της 

κατάθεσης αναγράφονται τα εξής τα οποία φέρουν την υπογραφή του 

Φάνου: «μετά το τέλος της κατάθεσης του την πρόσφερα να την διαβάσει και 
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την διάβασε. Τον πληροφόρησα ότι μπορούσε να κάμει οποιεσδήποτε 

διορθώσεις, προσθήκες ή αλλαγές ήθελε, είπε ότι είναι ορθή και την 

υπέγραψε στην παρουσία μου και τη παρουσία του Ανώτερου Υπαστυνόμου 

Θωμά Ευθυμίου». Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι μετά την κατάθεση του ο 

Φάνος έκανε και σχεδιάγραμμα της κατοικίας του 2ου κατηγορούμενου με 

επεξηγηματικές σημειώσεις. Η ικανότητα σχεδιασμού κατοικίας με αναφορά 

σε λεπτομέρειες υποδηλώνει ψύχραιμο άτομο το οποίο κάθε άλλο παρά 

τελούσε σε σύγχυση.   

 

52. Θέση μας είναι ότι τα περί ψυχολογικής σύγχυσης και αναστάτωσης και 

στεναχώριας του Φάνου την ώρα της κατάθεσης λόγω της κατ’ ισχυρισμό 

άφιξης συγγενών και δημοσιογράφων, είναι προφάσεις εν αμαρτίες, στην 

προσπάθεια του Φάνου να δικαιολογήσει τις πολυάριθμές παραλείψεις 

αναφοράς ουσιωδών γεγονότων στην κατάθεση ομολογίας του. Ήταν λογικά 

αναμενόμενο ότι πολλά από αυτά ότι θα λέγονταν εάν ήταν μέρος της 

εκδοχής του την ημέρα που έδινε την κατάθεση. Η μη αναφορά τους δεν 

μπορεί λογικά να αποδοθεί σε σύγχυση. Πρόκειται για παιδαριώδη 

δικαιολογία. Για παράδειγμα η αναφορά ότι το αρχικό σχέδιο ήταν να 

εκτελέσουν το θύμα με πιστόλι και ότι μετέφερε μαζί του πιστόλι στις 

παρακολουθήσεις. Εφόσον αναφέρθηκε στις παρακολουθήσεις του θύματος 

μεταξύ 19-23 Δεκεμβρίου 2009, για ποίο λόγο να μην αναφερθεί στη 

μεταφορά πιστολιού το οποίο ήταν το πλέον σημαντικό στοιχείο σε αυτό το 

σκέλος της ιστορίας του, εν όψει της δεδηλωμένης αρχικής του πρόθεσης να 

δολοφονήσει το θύμα; Ήταν λόγω «σύγχυσης» ή επειδή η μεταφορά 

πιστολιού ήταν εκ των υστέρων κατασκεύασμα; Το κοντόκαννο κυνηγετικό 

με το οποίο κατ’ ισχυρισμό σκόπευαν να δολοφονήσουν και εν τέλει 

δολοφόνησαν το θύμα το ανέφερε στην κατάθεση του και το πιστόλι ήταν 

«συγχυσμένος» να το αναφέρει; Στην κατάθεση του αναφέρει ότι ο Γρηγόρης 

ήρθε λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο πυροβολισμό και κάθισε πάνω στην 

μοτοσυκλέτα και έφυγαν. Εάν ήταν μέρος της αρχικής του εκδοχής ότι 

εκείνη την στιγμή ο Γρηγόρης του είπε «είδαν με» και λόγω τούτου 

αναγκάστηκε να αλλάξει το αρχικό σχέδιο διαφυγής δεν θα το έλεγε; Να 

πιστέψουμε ότι το ξέχασε λόγω «σύγχυσης»; Επίσης ενώ αναφέρει ότι πέταξε 

το όπλο  και τα ρούχα που φορούσαν βαθιά μέσα στην νεκρά ζώνη στην 

περιοχή της Περιστερώνας και ότι θα πάρει την αστυνομία να της δείξει το 

σημείο, δεν ήταν λογικά αναμενόμενο ότι θα έλεγε στην αστυνομία πως 

ανάφερε στον πελάτη μου που βρίσκεται το φονικό όπλο και του ζήτησε να 

στείλει κάποιον να το μετακινήσει την επομένη της δολοφονίας και πελάτης 

μου του είπε ότι θα το «κανονίσει» και σε μεταγενέστερη συνάντηση 

αντιλήφθηκε ότι το «κανόνισε» και επομένως υπήρχε πιθανότητα το όπλο να 

μετακινήθηκε; Να πιστέψουμε ότι και αυτό το ξέχασε λόγω σύγχυσης; Ότι 

δηλαδή η σύγχυση του επέτρεψε να πει μόνο το ήμισυ αυτής της πτυχής 

της εκδοχής του; Ή μήπως πρόκειται για εκ των υστέρων κατασκεύασμα και 
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ο Φάνος προφασίζεται σύγχυση και ψυχολογική αναστάτωση για να 

δικαιολογήσει την μη συμπερίληψη της σημαντικότατης αυτής αναφοράς 

στην κατάθεση του; Εισήγηση μας είναι ότι συμβαίνει το δεύτερο και ότι οι 

ισχυρισμοί του Φάνου περί σύγχυσης και αναστάτωσης την ώρα που 

ομολογούσε την συμμετοχή του στο έγκλημα στερούνται κάθε 

πειστικότητας.   

53. Τους ανυπόστατους και αναληθείς ισχυρισμούς του Φάνου επί του 

προκειμένου υποστήριξαν δυστυχώς με την μαρτυρία τους και ορισμένα 

αστυνομικά όργανα, χωρίς να δώσουν καμία πειστική εξήγηση για ποίο 

λόγο δεν έλαβαν από τον Φάνο συμπληρωματική κατάθεση και γιατί δεν 

διερευνήθηκαν ορισμένα σημαντικά πράγματα τα οποία ισχυρίστηκε ότι 

τους ανέφερε προφορικά, όπως για παράδειγμα: (α) η ιστορία με την 

μετακίνηση των του πιστολιού και δενδρυλλίων κάνναβης (τα οποία 

βρίσκονταν κατ’ ισχυρισμό στο διαμέρισμα του πελάτη μου) από τον 

Γρηγόρη σε χωράφι του στο Πέρα Χωρίο), το οποίο ο Φάνος ανάγει σε 

γεγονός πρωταρχικής σημασίας, ένεκα του καθοριστικού ρόλου που 

διαδραμάτισε στο να εμπιστευτεί κατ΄ ισχυρισμό ο πελάτης μου την 

δολοφονία του θύματος στον Γρηγόρη, (β) η μη υποβολή ούτε μιας 

ερώτησης στον Γρηγόρη περί τούτου κατά την λήψη ανακριτικής κατάθεσης 

από την αστυνομία μετά την έκδοση του στις Κυπριακές Αρχές, (γ) η μη 

λήψη καταθέσεως από τους φίλους και συγγενείς του πελάτη μου οι οποίοι 

τον φρουρούσαν στο Γενικό Νοσοκομείο και Ιπποκράτειο Ιδιωτικό 

Νοσοκομείο σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό κατοχή πιστολιού τύπου κλόγκ, 

το οποίο ήταν το ίδιο πιστόλι με το οποίο ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι αρχικά 

θα δολοφονούσαν το θύμα, (δ) η μη υποβολή ερωτήσεων κατά την λήψη 

ανακριτικής κατάθεσης από τον πελάτη μου (i) περί κατοχής και μεταφοράς 

πιστολιού κλόγκ, (ii) εάν κατά τις παρακολουθήσεις σχεδίαζαν με τον Φάνο 

να εκτελέσουν το θύμα με πιστόλι, (iii) εάν ο Φάνος του αποκάλυψε το 

μέρος που πέταξε το φονικό όπλο μετά την δολοφονία, (iv) κατά πόσο 

έστειλε κάποιον να μετακινήσει το φονικό όπλο, για να πούμε ορισμένα 

μόνο πράγματα και ενέργειες στις οποίες ήταν λογικά αναμενόμενο ότι θα 

προέβαινε η αστυνομία εάν ο Φάνος τους έλεγε όσα διατείνεται και η 

αστυνομία ισχυρίζεται ότι τους είπε μετά την ομολογία του. 

 

54. Στην μαρτυρία του ο Φάνος κατέβαλε εμφανή προσπάθεια να αμαυρώσει 

τον χαρακτήρα του πελάτη μου λέγοντας ότι πωλούσε προστασία σε μαγαζιά 

και ασχολείτο με τοκογλυφίες και εμπόριο ναρκωτικών. Η μαρτυρία αυτή 

επετράπη από το σεβαστό Δικαστήριο, παρά τις έντονες ενστάσεις της 

υπεράσπισης ότι συνιστά ανεπίτρεπτη μαρτυρία κακού χαρακτήρα, όπως 

συνέβη και στην περίπτωση της μαρτυρίας του Γιώργου Ζαβράντωνα, ο 

οποίος έφτασε να λέγει ότι ο πελάτης μου του πρότεινε να δολοφονήσει τον 

Αλέξη Μαυρομιχάλη και να βάλουν φυτεία με ναρκωτικά. Με όλο το σέβας 
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η εν λόγω μαρτυρία ήταν και είναι άκρως επιβλαβής (highly prejudicial) για 

τον πελάτη μου. Στερείται δε της όποιας αντικειμενικής επιβεβαίωσης.  

 

55. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης μου τον έστελνε να εισπράττει από το 

εμπόριο ναρκωτικών που έκανε και ότι κάθε είσπραξη κυμαινόταν μεταξύ 

5-10 χιλιάδες ευρώ εκ των οποίων είχε και εκείνος 2-3 χιλιάδες Ευρώ έσοδα 

τον μήνα. Ερωτώμενος για ποιο λόγο ο πελάτης μου να του εισηγηθεί να 

συμμετέχει σε δολοφονία εφόσον είχαν τέτοια εισοδήματα από το εμπόριο 

ναρκωτικών, η απάντηση του ήταν ότι τον τελευταίο καιρό ήταν πεσμένες οι 

δουλειές. Αντεξεταζόμενος ισχυρίστηκε ότι είπε στην αστυνομία κάποια 

ονόματα από τα οποία έκανε εισπράξεις ναρκωτικών αλλά δεν ήταν σε θέση 

να αναφέρει οποιοδήποτε όνομα η διεύθυνση ή οποιοδήποτε στοιχείο το 

οποίο να οδηγεί στον εντοπισμό τέτοιου ατόμου. Η δικαιολογία την οποία 

προέβαλε ήταν ότι δεν θυμάται διότι πέρασε καιρός. Ο Φάνος και πάλι 

ισχυρίστηκε ότι το ανάφερε στην αστυνομία μετά την ομολογία του παρόλο 

που δεν θυμάται σε ποίο αστυνομικό όργανο το ανάφερε (σελ.2229). Δεν 

ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη για συνέργεια σε εμπόριο 

ναρκωτικών, ούτε κλήθηκε η ΥΚΑΝ να του πάρει κατάθεση. Η αδυναμία του 

μάρτυρα να αναφερθεί σε ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό των ατόμων στα οποία προμήθευε 

τα ναρκωτικά, αφαιρούν κάθε αξιοπιστία από την εκδοχή του. Εάν ο Φάνος 

είπε στην αστυνομία ποτέ τέτοιο πράγμα και η αστυνομία δεν το διερεύνησε 

συνιστά εγκληματική παράλειψη, καθότι η διερεύνηση του ισχυρισμού 

αυτού θα απεκάλυπτε εάν ο Φάνος ήταν άτομο το οποίο έλεγε στην αλήθεια 

ή απλά κορόϊδευε την αστυνομία πλάθοντας ιστορίες κατά του πελάτη μου. 

Ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους είπε στην μαρτυρία του ότι κάτι τους είπε ο 

Φάνος αλλά δεν το διερεύνησαν διότι αντιμετώπιζαν υπόθεση φόνου. Και να 

πιστέψουμε ότι η αστυνομία δεν ενδιαφερόταν να διερευνήσει θέμα το οποίο 

σχετιζόταν με εμπόριο και προμήθεια ναρκωτικών, επειδή η πληροφορία 

προήλθε στο πλαίσιο διερεύνηση άλλης, πιο σοβαρής υπόθεσης; Σημειωτέον 

πως ούτε για τις άλλες παράνομες δραστηριότητες στις οποίες ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι εμπλεκόταν ο πελάτης μου όπως προστασίες και 

τοκογλυφίες, παρουσιάστηκε οποιαδήποτε μαρτυρία προς επιβεβαίωση των 

καθόλα ανυπόστατων ισχυρισμών του Φάνου.   

 

56. Στην κατάθεση ομολογίας του ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι αρχές 

Δεκεμβρίου 2009 τον προσέγγισε ο πελάτης μου και του είπε να «παίξουν 

ένα πλούσιο» και δεν θα έχουν ανάγκη να δουλέψουν ποτέ ξανά. Ο πελάτης 

μου κατ’ ισχυρισμό του πρότεινε να είναι οδηγός της μοτοσυκλέτας και ο 

Φάνος ο εκτελεστής. Ο Φάνος δέχτηκε και τότε ο πελάτης μου μέσα σε 

εκείνες τις μέρες διευθέτησε κατ’ ισχυρισμό συνάντηση με εκείνους που 

ήθελαν να γίνει η δολοφονία και τον πήρε στο σπίτι Τάσου Κρασοπούλη, 

όπου συναντήθηκαν με τον ίδιο. Στην συνάντηση τους είπε ότι ήθελε να 
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δολοφονήσουν το θύμα επειδή ενώ εκείνος και η αδελφή του Έλενα 

Σκορδέλη έδωσαν τέσσερα εκατομμύρια να αγοράσουν μετοχές, έδιωξαν την 

Έλενα από το Σίγμα που εργαζόταν ως δημοσιογράφος. Κατά την συνάντηση 

τους κέρασε η σύζυγος του Τάσου «τυροπιττούες τζιαι κουπέπια» και μετά 

από λίγο μετέβηκαν στο κέντρο Ταμασιάνα όπου συναντήθηκαν με την 

Έλενα. Στην συνάντηση ο Τάσος επανέλαβε τα ίδια πράγματα και η Έλενα 

είπε κατ’ ισχυρισμό για το θύμα «θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος». Η 

κατ’ ισχυρισμό συμφωνία για την δολοφονία ήταν ότι θα τους πλήρωναν από 

50,000 ευρώ έκαστο και θα τους έβαζαν δουλειά στο Σίγμα εφ’ όρου ζωής 

και θα τους έδιναν 2-3 χιλιάδες ευρώ μισθό τον μήνα. Ο Τάσος τους είπε ότι 

σύντομα θα έβγαινε νέο διοικητικό συμβούλιο και ο έλεγχος θα περνούσε 

στα χέρια τους.  

 

57. Σύμφωνα με την πιο πάνω εκδοχή το κίνητρο για την δολοφονία ήταν ότι 

έδιωξαν την Έλενα από το Σίγμα παρότι επένδυσαν τέσσερα εκατομμύρια 

για να αγοράσουν μετοχές. Το κίνητρο δεν αφορούσε την πρόκληση 

οικονομικής ζημίας ή οικονομική «καταστροφή» από την αγορά των 

μετοχών. Αντίθετα στην μαρτυρία του ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι για να τον 

πείσει να μετέχει στην δολοφονία ο πελάτης μου αναφέρθηκαν στην μεγάλη 

οικονομική ζημία και καταστροφή την οποία το θύμα προκάλεσε στους 

κατηγορούμενους 2 και 3 οι οποίοι επανέλαβαν τα ίδια στην συνάντηση που 

κατ’ ισχυρισμό είχαν με τον Φάνο και τον πελάτη μου (σελ. 2393-4). Στην 

μαρτυρία του ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ρώτησε το 2ο κατηγορούμενο εάν 

υπήρχε άλλος τρόπος να πάρει τα λεφτά του πίσω παρά να σκοτώσουν το 

θύμα, παρουσιάζοντας δηλαδή το εαυτό του κάπως διστακτικό να αναλάβει 

την δολοφονία, προς ενίσχυση της θέσης ότι τον ξεγέλασαν για το ποιόν του 

θύματος, προσπαθώντας να εξωραΐσει μερικώς την επαίσχυντη πράξη του. 

Στην κατάθεση ομολογίας το κίνητρο στο οποίο αναφέρεται είναι ότι έδιωξαν 

την Έλενα από το Σίγμα παρόλο που επένδυσαν 4 εκατομμύρια σε μετοχές, 

ενώ στην μαρτυρία του αναφέρεται και σε οικονομική καταστροφή του 

Τάσου και την Έλενας και ότι εάν πεθάνει το θύμα τα δυο αδέλφια θα 

πάρουν το έλεγχο του Σίγμα και θα αποκτήσουν μεγάλη οικονομική 

δύναμη (σελ. 1972). Πρόκειται για δυο διαφορετικά πράγματα. Το κίνητρο 

το οποίο συνάγεται από την κατάθεση ομολογίας του Φάνου ήταν η 

επιθυμία της Έλενας και του Τάσου για εκδίκηση σε σχέση με αυτό το 

γεγονός. Το κίνητρο το οποίο προκύπτει από την μαρτυρία του στη δίκη 

είναι η οικονομική καταστροφή των κατηγορούμενων 2 και 3.   

 

58. Σύμφωνα με την μαρτυρία, η Έλενα έφυγε από το Σίγμα 1 ½ περίπου 

χρόνο πριν την κατ’ ισχυρισμό συνάντηση. Η πάροδος μεγάλου χρονικού 

διαστήματος από την απόλυση της Έλενας, δημιουργεί αμφιβολίες για το 

αξιόπιστο της εκδοχής του Φάνου. Μετά πάροδο τόσου χρονικού 

διαστήματος ήταν λογικά αναμενόμενο το πάθος για εκδίκηση, εάν υπήρχε, 
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να καταλαγιάσει. Η ανθρώπινη εμπειρία υπαγορεύει ότι ο θυμός και η οργή 

είναι συναισθήματα τα οποία υποχωρούν με τον χρόνο. Εάν υφίστατο τέτοια 

οργή και επιθυμία για εκδίκηση από πλευράς της Έλενας και του Τάσου 

λογικά θα εκδηλωνόταν σύντομα μετά την απόλυση της Έλενας και όχι 1 ½ 

χρόνο αργότερα. Το κατά πόσο ο Τάσος και η Έλενα υπέστησαν στην 

πραγματικότητα οικονομική ζημία ή καταστροφή από την επένδυση στις 

μετοχές του Σίγμα υπήρξε αντικείμενο μακράς συζήτησης και 

αντιπαράθεσης στην δίκη, με τους κατηγορούμενους 2 και 3 να 

αμφισβητούν έντονα τον ισχυρισμό. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η 

κατηγορούσα αρχή δεν προσκόμισε μαρτυρία ότι οι κατηγορούμενοι 2 και 3 

αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, ούτε ότι ήταν ιδιαίτερα 

πιεσμένοι από τις Τράπεζες, ενώ είχαν πολύ μεγάλη κτηματική περιουσία. 

Δεν προέκυψε μαρτυρία κατά την δίκη ότι καταστράφηκαν οικονομικά. Ναι 

μεν πλήρωναν δόσεις για ένα πολύ μεγάλο δάνειο αλλά δεν ήταν οικονομικά 

κατεστραμμένοι. Σύμφωνα με τους ιδίους η επένδυση στις μετοχές του 

Σίγμα ήταν μια πολύ καλή επένδυση η οποία θα απέδιδε καρπούς στο 

μέλλον. Επίσης δεν προέκυψε μαρτυρία με ποίο τρόπο εάν πέθαινε το θύμα 

θα περνούσε ο έλεγχος του Σίγμα στα χέρια τους, εφόσον δεν ήταν οι 

νόμιμοι κληρονόμοι του θύματος. Πρόκειται για ισχυρισμούς οι οποίοι 

στερούνται λογικής υπόστασης. Πως είναι επομένως δυνατόν να ειπώθηκαν 

τέτοια πράγματα; Επειδή όμως αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά κατ’ εξοχήν 

τους κατηγορούμενους 2 και 3, δεν θα εντρυφήσω και υιοθετώ τα όσα 

ελέχθησαν επί του προκειμένου από τους δικηγόρους των κατηγορούμενων 

2 και 3. 

 

59. Παρατηρείται επίσης ότι στην κατάθεση ομολογίας του Φάνου ουδέν 

αναφέρεται πως του ελέχθη για το ποιόν του θύματος και για τον χαρακτήρα 

του, ενώ στην μαρτυρία του ο Φάνος ανάφερε επανειλημμένα ότι δέχτηκε να 

λάβει μέρος στην δολοφονία επειδή τον κορόιδεψαν και τον ξεγέλασαν για 

το ποίον του θύματος και του έδωσαν ψεύτικη εικόνα (σελ. 2089, 2336-7, 

2662), πράγμα το οποίο αντιλήφθηκε μετά την δολοφονία από τα όσα 

άκουγε από την τηλεόραση και του είπαν οι ανακριτές, το οποίο του 

δημιούργησε τύψεις. Εάν ο πελάτης μου κακολογούσε το θύμα με σκοπό να 

τον πείσει να συμμετάσχει την δολοφονία και τα ίδια ή παρόμοια του 

επανέλαβαν οι κατηγορούμενοι 2 και 3 στην κατ’ ισχυρισμό συνάντηση, 

ήταν το πρώτο πράγμα που θα ανέμενε κανείς ότι θα έλεγε στην ομολογία 

του ως τον λόγο για τον οποίο αποδέχτηκε να αναλάβει τον ρόλο του 

εκτελεστή και των τύψεων συνειδήσεως που ένοιωσε μετά το έγκλημα όταν 

αντιλήφθηκε τα ψέματα που του είπαν για το θύμα, με αποτέλεσμα να 

προβεί σε ομολογία.  Αντίθετα η εικόνα η οποία αναδύεται μέσα από την 

ομολογία του είναι ενός ψυχρού ανθρώπου ο οποίος ανάλαβε να εκτελέσει 

το θύμα έναντι χρηματικής αμοιβής τρώγοντας τυροπιττούδες, κουπέπια και 
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σουβλάκια (αντί να το κοπεί η όρεξη) και όχι ανθρώπου ο οποίος 

ξεγελάστηκε για το ποίον και τον χαρακτήρα του θύματος.  

 

60. Επίσης στην μαρτυρία του στη δίκη κάτω από την πίεση της αντεξέτασης 

πρόσθεσε ότι μετά το πέρας της συνάντησης την οποία είχαν κατ’ ισχυρισμό 

με τους κατηγορούμενους 2 και 3 στο κέντρο Ταμασιάνα, ο πελάτης μου 

έδωσε της Έλενας ένα φιλί στο στόμα το οποίο δεν πρόλαβε να δει το 

αδελφός της Τάσος διότι είχε ήδη προχωρήσει μπροστά. Τότε ήταν που 

κατάλαβε ο Φάνος ότι οι σχέσεις τους ήταν «προχωρημένες», ότι είχαν 

δηλαδή ερωτικό δεσμό. Μάλιστα ο πελάτης μου παινεύτηκε για το φιλί στον 

Φάνο λέγοντας του «είδες τον φίλο σου;». Το σύνδεσε επίσης με 

τηλεφωνήματα που δεχόταν ο πελάτης μου στην παρουσία του Φάνου όταν 

πήγαιναν κυνήγι από κάποια συγκεκριμένη που «πάθαινε όπως τον πελλό», 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επρόκειτο για την Έλενα. 

Πέραν της κατηγορηματικής άρνησης του πελάτη μου κατά την αντεξέταση 

του μάρτυρα αλλά και ενόρκως ότι κάτι τέτοιο έλαβε χώρα και ότι πρόκειται 

για ψευδή και κακόβουλη μαρτυρία, η οποία στόχο είχε να πληγεί η 

οικογενειακή ζωή του πελάτη μου και της 3ης κατηγορουμένης, 

αποκαλύπτει το βαθμό και έκταση της κακεντρέχειας του μάρτυρα. Εάν 

κάτι τέτοιο συνέβαινε δεν ήταν λογικά αναμενόμενο ότι θα το έλεγε ο Φάνος 

στην κατάθεση του στην Αστυνομία; Δεν είναι κάτι το οποίο εξ αντικειμένου 

αφορά το κατ’ ισχυρισμό ενδιαφέρον του πελάτη μου να εξυπηρετήσει και 

την πρόθεση του να υποκύψει στις άνομες προθέσεις της Έλενας κατά του 

θύματος, συμπαρασύροντας τον Φάνο; Και αν το είπε μετά στην αστυνομία 

δεν θα αναμένετο να του ληφθεί συμπληρωματική κατάθεση, αφής στιγμής 

άπτεται της εκδοχής του για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα 

η συνομωσία για φόνο; Η ιστορία με το φιλί είναι νοσηρό κατασκεύασμα του 

Φάνου για να στηρίξει και να προσδώσει κύρος στην ψεύτικη ιστορία του 

περί δήθεν συνάντησης στο Ταμασιάνα και τα εκεί διαδραματισθέντα.  

 

61. Περί συνάντησης στο Ταμασιάνα αξίζει να επισημανθεί και μια άλλη 

παράλογη πτυχή της ιστορίας του Φάνου, ότι δηλαδή έλαβε χώρα κάτω στο 

κέντρο, σε χώρο που μπορούσε να τους δει ο οποιοσδήποτε εισερχόμενος. 

Ενώ σύμφωνα με την μαρτυρία το κέντρο έχει πάνω γραφείο όπου 

μπορούσαν να συναντηθούν μυστικά, μακριά από τα βλέμματα τρίτων. 

Παράλογο είναι επίσης να έκαναν δυο συναντήσεις αντί μια. Για ποίο λόγο 

να συναντηθούν σε δυο χώρους και όχι απευθείας στο γραφείο του 

Ταμασιάνα; Θα έπαιρνε το ρίσκο ο Τάσσος να συναντηθεί για τέτοιο θέμα με 

τον Φάνο και τον πελάτη μου στην κατοικία του όταν μάλιστα εκεί 

βρισκόταν η γυναίκα του; Ο Φάνος επίσης ισχυρίζεται ότι στο κέντρο 

Ταμασιάνα παράγγειλαν και σουβλάκια για να φάνε. Δηλαδή πέραν από τις 

τυροππιτούες και τα κουπέπια που έφαγαν στο σπίτι του Τάσου, στη 

μετέπειτα συνάντηση άνοιξε η όρεξη τους και ήθελαν και σουβλάκια; Οι 
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συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Φάνος ισχυρίζεται ότι έλαβαν χώρα οι δυο 

διαδοχικές κατ’ ισχυρισμό συναντήσεις για την ολοκλήρωση της συνομωσίας 

για φόνο, είναι τόσο παράλογες και εξωπραγματικές που αγγίζουν τα όρια 

του ευτράπελου.   

 

62. Ο Φάνος στη μαρτυρία του δεν μπορούσε να προσδιορίσει πότε στις 

αρχές Δεκεμβρίου 2009, ο πελάτης μου του έκανε την πρόταση για 

δολοφονία του θύματος. Θυμάται ότι έρχονταν από τον Στρόβολο προς το 

Τσέρι και το ξανασυζήτησαν τις επόμενες 2-3 μέρες εκεί στην μάντρα του, 

στο σπίτι του και στο κασαπιό (σελ. 2374). Όσον αφορά την συνάντηση με 

τους κατηγορούμενους 2 και 3 δεν θυμόταν πότε ακριβώς έλαβε χώρα. Στην 

μαρτυρία του στην δίκη την τοποθέτησε σε μία από τις ημέρες μεταξύ 15 - 

17 περιλαμβανομένης του μήνα Δεκεμβρίου 2009 (σελ. 2376). Ενώ στην 

κατάθεση του τοποθετεί την συνάντηση με τους κατηγορούμενους 2 και 3 

περί τις αρχές Δεκεμβρίου το οποίο συνάγεται από την φράση «μέσα σε 

τζιήνες τις ημέρες», στην μαρτυρία του τοποθετεί την συνάντηση από τα 

μέσα του μήνα και μετά και όχι στις αρχές Δεκεμβρίου. Στο ημερολόγιο 

ενέργειας (τεκμήριο 374) το οποίο καταρτίστηκε κατά τον χρόνο λήψης της 

κατάθεσης ομολογίας του Φάνου και καταγράφει την θέση του μάρτυρα, 

αναφέρεται ότι η συνάντηση έλαβε χώρα το πρώτο δεκαήμερο του 

Δεκεμβρίου 2009, το οποίο συνάδει με την θέση την οποία ο Φάνος 

εκφράζει στην κατάθεση ομολογίας σε αντιδιαστολή με την θέση την οποία 

εξέφρασε στο Δικαστήριο. Αναντίλεκτα προκύπτει ουσιώδης αντίφαση 

μεταξύ των δυο. Σημειωτέον ότι στις 15, 16, 17 Δεκεμβρίου 2009 στο σπίτι 

του Τάσου, πίσω από την θέση που ισχυρίζεται ότι κάθισε ο Φάνος στην 

σαλοτραπεζαρία, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο το 

οποίο ήταν στολισμένο από τις 12 Δεκεμβρίου, ως φαίνεται από φωτογραφία 

ιδίας ημερομηνίας των γενεθλίων της θυγατέρας του Τάσου. Ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι δεν το πρόσεξε και γι’ αυτό δεν το σχεδίασε στο 

σχεδιάγραμμα του σπιτιού του Τάσου που επισυνάπτεται στην ομολογία του 

(σελ. 2386), ενώ για παράδειγμα πρόσεξε και σχεδίασε την κολώνα του 

σαλονιού. Και ερωτάται: εάν επισκεπτόταν την κατοικία του 2ου 

κατηγορουμένου τις ημέρες που τοποθετεί την συνάντηση είναι ποτέ 

δυνατόν να μην πρόσεχε το πολύ μεγάλο στολισμένο Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο;    

 

63. Σε ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του μετά που του υποδείχτηκε η 

φωτογραφία με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και είπε πως δεν το θυμάται, 

άλλαξε την εκδοχή του λέγοντας ότι δεν είναι σίγουρος εάν η κατ’ ισχυρισμό 

συνάντηση έγινε στις 15, 16, 17 Δεκεμβρίου, και ότι όλα έγιναν από 5 – 19 

Δεκεμβρίου 2009 που άρχισαν οι παρακολουθήσεις (σελ. 2431). Θα ήταν  

λογικά αναμενόμενο εάν λάμβανε χώρα τέτοια συνάντηση στην οποία 

συμφώνησε να δολοφονήσει άνθρωπο, η ημερομηνία της να έμενε για πάντα 
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ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του. Πρόκειται για τρομερό γεγονός το 

οποίο σύμφωνα με την μαρτυρία, ο Φάνος βίωνε για πρώτη φορά στην ζωή 

του. Η αοριστία και αδυναμία να ανακαλέσει στη μνήμη του την ακριβή 

ημερομηνία της συνάντησης και η αντιφάσεις στις οποίες περιέπεσε, 

δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την αξιοπιστία του. Είναι επίσης 

μεγάλη η ευθύνη της αστυνομίας η οποία παρέλειψε να ανακρίνει τον Φάνο 

και να καταγράψει τις απαντήσεις του ως προς το πότε έγινε η κατ’ 

ισχυρισμό πρόταση στον ίδιο από τον πελάτη μου για δολοφονία του 

θύματος και πότε έλαβε χώρα η κατ’ ισχυρισμό συνάντηση με τους 

κατηγορούμενους 2 και 3, όταν τα πράγματα ήταν ακόμη φρέσκια στο 

μυαλό του, ώστε οι κατηγορούμενοι να γνωρίζουν επακριβώς την υπόθεση 

την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν για να μπορέσουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, συμφώνως του δικαιώματος 

δικαίας δίκης.  

 

64. Τα ίδια ισχύουν όσο αφορά την αδυναμία του Φάνου να προσδιορίσει την 

ημερομηνία της κατ’ ισχυρισμό συνάντησης μεταξύ του ιδίου, του πελάτη 

μου και του 4ου κατηγορουμένου στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, 

όταν ο τελευταίος δέχτηκε να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή επειδή θα 

«εσάζετουν καλά».  Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε ήταν λογικά αναμενόμενο ότι ο 

Φάνος θα μπορούσε να ανακαλέσει στην μνήμη του την ακριβή ημερομηνία 

και ώρα της κατ΄ισχυρισμό συνάντησης, ιδιαίτερα κατά τον χρόνο της 

κατάθεση ομολογίας του και τις αμέσως επόμενες μέρες, όταν τα πράγματα 

ήταν ακόμη φρέσκια στο μυαλό του. Ήταν υποχρέωση της αστυνομίας να 

ανακρίνει τον Φάνο περί τούτου, ώστε να εξακριβώσει τον χρόνο κατά τον 

οποίο τοποθετεί την κατ’ ισχυρισμό συνάντηση και να τον αντιπαραβάλει με 

την κατάσταση της υγείας του πελάτη μου την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Αντ’ αυτού περιορίστηκε στην αόριστη επί του προκειμένου αναφορά στην 

ομολογία του Φάνου. Πρόκειται για σημαντική παράλειψη της αστυνομίας 

στην διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία αποστέρησε τον πελάτη μου της 

ευκαιρίας να υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό του επί της καίριας αυτής 

πτυχής της μαρτυρίας του Φάνου. Δεδομένης της αοριστίας του μάρτυρα ο 

πελάτης μου προσπάθησε να ανατρέξει και να δικαιολογήσει την αδυναμία 

του να κάνει τέτοια συμφωνία ένεκα της πολύ κακής κατάστασης της υγείας 

του για συνολική περίοδο 7 ημερών ήτοι από τις 4 Ιανουαρίου που εισήχθη 

στο Ιπποκράτειο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου που έγινε η δολοφονία. Ενώ εάν η 

αστυνομία έκανε την δουλειά της ως όφειλε, ενδεχομένως να είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε και να επικεντρωθούμε σε μια μόνο ημερομηνία. Η 

αδυναμία του Φάνου να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία της 

συνάντησης στη δίκη, την οποία θα ανέμενε κανείς να μείνει ανεξίτηλα 

χαραγμένη στην μνήμη του, εν όψει του στυγερού εγκλήματος στο οποίο 

συμμετείχε καθ’ ομολογία του και των τύψεων οι οποίες ισχυρίστηκε ότι τον 
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βασάνιζαν,  παραπέμπει σε κατασκευασμένη ιστορία και δημιουργεί πολλές 

αμφιβολίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία του μάρτυρα.   

 

65. Πέραν του χρηματικού ανταλλάγματος των 50,000 ευρώ για την 

δολοφονία ο Φάνος πρόσθεσε στην μαρτυρία του στην δίκη ότι στην 

συνάντηση στην κατοικία του 2ου κατηγορουμένου ζήτησε από τον πελάτη 

μου να του πει να τους δώσει προκαταβολικά από 10,000 ευρώ. Ο πελάτης 

μου του ζήτησε και ο 2ος κατηγορούμενος είπε ότι θα τους δώσει (σελ. 1973 

πρακτικών). Σε άλλο σημείο της μαρτυρία του ο Φάνος ανάφερε ότι είπε του 

πελάτη μου ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο να πει στον 2ο κατηγορούμενο 

να στείλει τις 10,000 ευρώ και ο πελάτης μου τον διαβεβαίωσε ότι θα τα 

στείλει. Μάλιστα πήρε τηλέφωνο τον 2ο κατηγορούμενο στην παρουσία του 

Φάνου και του είπε να στείλει τα χρήματα (σελ. 2432). Όμως ο Φάνος στην 

μαρτυρία του είπε ότι δεν έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα για 

την δολοφονία και επομένως δεν εστάλη το εν λόγω ποσό. Και ερωτάται εάν 

εγίνοντο όλα αυτά για ποίο λόγο ο 2ος κατηγορούμενος να μην έστελλε το 

ποσό το οποίο ο Φάνος ζητούσε; Περί τούτου δεν δόθηκε καμία εξήγηση. 

Πρόκειται για ένα καθόλα ανυπόστατο και ψευδή ισχυρισμό. Από τις 

έρευνες της αστυνομίας δεν προέκυψε καμία μαρτυρία ότι είτε ο πελάτης 

μου είτε ο Φάνος έλαβαν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα από τους 

κατηγορούμενους 2 και 3. Ούτε ότι ο πελάτης μου από την κατ’ ισχυρισμό 

συνάντηση με τους κατηγορούμενους 2 και 3 μέχρι την ημερομηνία της 

δολοφονίας έλαβε οιονδήποτε ποσό το οποίο να σχετίζεται με την δολοφονία. 

Μαρτυρία για λήψη του ποσού ή μέρους του από του από τον πελάτη μου 

και τον Φάνο θα επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό περί της ύπαρξης της κατ’ 

ισχυρισμό συνομωσίας. Όμως ουδέν τέτοιο προέκυψε. Ούτε καν για τον 

Γρηγόρη Ξενοφώντος προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία περί λήψης 

χρηματικού ανταλλάγματος για την δολοφονία.  

 

66. Αντιλαμβανόμενος προφανώς την αντικειμενική δυσκολία που 

προέκυπτε από την μη ύπαρξη μαρτυρίας χρηματικού ανταλλάγματος για 

την δολοφονία, ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου προέβαλε τον καθόλα παράλογο 

ισχυρισμό ότι δεν έλαβαν οτιδήποτε εκ του συμφωνηθέντος ποσού πριν την 

δολοφονία και ότι τούτο θα ελαμβάνετο μετά την δολοφονία. Ότι δηλαδή ο 

φόνος έγινε επί πιστώσει, άλλως «βερεσιέ». Είναι η θέση μας ότι ο 

ισχυρισμός αυτός αντιστρατεύεται πλήρως την κοινή λογική και την 

ανθρώπινη εμπειρία και δεν μπορεί να γίνει πιστευτός. Η ανθρώπινη 

εμπειρία καταδεικνύει και η κοινή λογική υπαγορεύει ότι ουδείς με σώας τα 

φρένας, αποδέχεται να εκτελέσει δολοφονία και να μην λάβει έστω μέρος 

της συμφωνηθείσας αμοιβής προκαταβολικά. Και ειδικά ο Φάνος που όπως 

ισχυρίστηκε θέλησε να συναντηθεί με τους κατηγορούμενους 2 και 3 με 

σκοπό να «δέσει τον γάρο του» όπως το έθεσε χαρακτηριστικά στη μαρτυρία 

του (σελ 1970), δηλαδή να εξασφαλίσει το χρηματικό του αντάλλαγμα. Ένας 
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άνθρωπος που τον απασχολούσε τόσο το χρηματικό αντάλλαγμα πως είναι 

δυνατό να αποδέχτηκε να διαπράξει φόνο χωρίς να λάβει οτιδήποτε;  

 

67. Ο Θεοφάνης Χατζηγωργίου προέβαλε τον επίσης παράλογο ισχυρισμό ότι 

ο πελάτης μου πρότεινε και ο 4ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε να είναι ο 

εκτελεστής του θύματος, χωρίς να συμφωνήσει οποιοδήποτε χρηματικό 

αντάλλαγμα, αρκούμενος στην υπόσχεση του πελάτη μου ότι «θα εσάζετουν 

τζιαι τούτος καλά» (βλέπε ομολογία Φάνου έγγραφο «ΑΤ» σελ. 3). Και ο 

Γρηγόρης αποδέχτηκε επειδή είχε οικονομικά προβλήματα δηλαδή 

χρωστούσε 7500 ευρώ. Ο Φάνος δεν θυμάται ποία μέρα στο Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο έγινε αυτή η συνάντηση (σελ. 3101). Η μαρτυρία του Φάνου ως 

προς το που χρωστούσε χρήματα ο 4ος κατηγορούμενος υπήρξε αντιφατική. 

Ο Φάνος είπε ότι ο 4ος κατηγορούμενος χρωστούσε στην τράπεζα τις 7500 

ευρώ (σελ. 2256), ότι χρωστούσε ενοίκια και μετά ότι χρωστούσε στους 

Σάκκους από την Λεμεσό (βλέπε σελ. 3167-9 πρακτικών]. Όπως 

απεκαλύφθη από την υπόλοιπη μαρτυρία που παρουσίασε η κατηγορούσα 

αρχή το εν λόγω ποσό οφειλόταν στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία δεν είχε 

λάβει καν νομικά μέτρα εναντίον του 4ου κατηγορουμένου. Δεν υπάρχει 

μαρτυρία ότι ο Γρηγόρης απειλείτο από οποιονδήποτε ώστε να είναι ζήτημα 

ζωής και θανάτου να εξασφαλίσει το εν λόγω ποσό. Πρόκειται για ένα 

καθόλα παιδαριώδη ισχυρισμό ο οποίος μπορεί να αποτελέσει κλασσικό 

παράδειγμα μαρτυρίας που αντιμάχεται την κοινή λογική. Δηλαδή να 

αποδεχτεί άνθρωπος να διαπράξει φόνο επειδή χρωστά το πενιχρό ποσό των 

7500 ευρώ χωρίς να συμφωνήσει χρηματικό αντάλλαγμα για την δολοφονία 

και χωρίς να λάβει οτιδήποτε προκαταβολικά. Και ενώ ο Θεοφάνης και ο 

πελάτης μου θα ελάμβαναν κατ’ ισχυρισμό από 50,000 ευρώ, στον Γρηγόρη 

δεν ανέφεραν οτιδήποτε περί τούτου, ούτε ο Γρηγόρης ενδιαφέρθηκε να 

ρωτήσει και αρκέστηκε στην υπόσχεση ότι «θα σαστεί καλά» για να 

αποδεχτεί να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή. Με όλο τον σεβασμό 

πρόκειται για ένα γελοιωδέστατο ισχυρισμό ο οποίος αγγίζει τα όρια 

εμπαιγμού της δικαιοσύνης!  Ο Φάνος είπε στην μαρτυρία του ότι ο 

Γρηγόρης και ο πελάτης μου σίγουρα θα μίλησαν για το θέμα της αμοιβής 

του και θα εξηγήθηκαν (σελ. 3151). Περί τούτου ο Φάνος μόνο υποθέτει. 

Και ερωτάται είναι ποτέ δυνατόν να έγινε συμφωνία για χρηματική αμοιβή 

μεταξύ του Γρηγόρη και του πελάτη μου και ο Φάνος να τελούσε σε πλήρη 

άγνοια; Ο οποίος είχε καθημερινή επαφή τόσο με τον πελάτη μου όσο και 

με τον Γρηγόρη και θα λάμβανε ενεργό ρόλο στην δολοφονία; Και πάλι ο 

Φάνος ψεύδεται αντιλαμβανόμενος προφανώς το ανυπόστατο του 

ισχυρισμού του ότι ο Γρηγόρης δέχτηκε να δολοφονήσει το θύμα χωρίς να 

του προταθεί και χωρίς να συμφωνηθεί συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Σε 

ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του είπε ότι είδε τον Γρηγόρη και τον Τάσο 

να συνομιλούν χωρίς να ξέρει τι έλεγαν (σελ. 2892). Και αυτός ο ισχυρισμός 

είναι ψευδής, όπως και οι προηγούμενοι. Πρόκειται για εμφανή 



42 
 

προσπάθεια του Φάνου να κατασκευάσει πρόσθετη μαρτυρία κατά του 2ου 

κατηγορούμενου και του Γρηγόρη. Ουδέν τέτοιο αναφέρεται φυσικά στην 

κατάθεση του, όπως και πάμπολλα άλλα. Εάν δε αναφερόταν στην 

αστυνομία ήταν λογικά αναμενόμενο η αστυνομία να διερευνούσε τον 

ισχυρισμό, ερωτώντας το αστυνομικό όργανο που φρουρούσε τον πελάτη 

μου την μέρα και ώρα που ο Φάνος τοποθετεί την συνομιλία, εάν περιήλθε 

στην αντίληψη του κάτι τέτοιο. Ο Φάνος είπε επίσης ότι την επομένη της 

δολοφονίας ο Γρηγόρης τον πήρε τηλέφωνο και ήθελε τα χρήματα του (σελ. 

3165) Και ερωτάται είναι ποτέ δυνατόν ο Γρηγόρης να πήρε τον Φάνο 

τηλέφωνο και να ήθελε τα χρήματα του χωρίς να του πει και χωρίς ο Φάνος 

να ρωτήσει ποίο ήταν το χρηματικό ποσό για το οποίο ομιλούσε; Που είναι 

το πρώτο πράγμα το οποίο λογικά θα έλεγε ο Γρηγόρης και θα ερωτούσε ο 

Φάνος εάν ποτέ συνέβαινε κάτι τέτοιο; Πρόσθεσε επίσης στην μαρτυρία του 

ότι στις 14/01/2010 όταν είδε τον Γρηγόρη έξω από το Ιπποκράτειο είπε 

στον Φάνο ότι εάν δεν του δώσουν τα χρήματα θα πάει στο σπίτι του 

Κρασοπούλη και ότι μερικές μέρες μετά την κατάθεση του το είπε στους 

ανακριτές (σελ. 2521). Ο Γρηγόρης δεν του είπε πόσα χρήματα θα του έδινε 

ο Τάσος (σελ. 2522) και με τον Γρηγόρη δεν συζητούσαν το ποσό που θα 

έπαιρναν παρόλο που ήταν κολλητοί (σελ. 2523). Πρόκειται ειλικρινά για 

γελοιωδέστατους ισχυρισμούς οι οποίοι στερούνται κάθε λογικής 

υπόστασης.  

 

68. Ο Φάνος ισχυρίστηκε στην ομολογία του (έγγραφο «ΑΤ» σελ. 2) ότι στην 

κατοικία του 2ου κατηγορούμενου κατά την επίμαχη συνάντηση, υπήρχε 

στην κουζίνα και ένας άνθρωπος γύρω στα 55, και όταν ρώτησε τον 2ο 

κατηγορούμενο ποίο είναι αυτό το άτομο, αποκρίθηκε ότι είναι ο πεθερός 

του. Απεκαλύφθη στη δίκη κατά την αντεξέταση του Φάνου ότι ο πεθερός 

του 2ου κατηγορούμενου είναι νεκρός εδώ και χρόνια. Αυτό αποτελεί άλλο 

ένα στοιχείο το οποίο προσθέτει στην έκδηλη αναξιοπιστία κα προφανή 

ψευδολογία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας. Τα αστυνομικά όργανα στη 

μαρτυρία τους, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους Λοχία Παντελή Ιορδάνους 

(βλέπε σελ. 5976-77 πρακτικών) και Αστυνόμο Θωμά Ευθυμίου, 

επιχείρησαν να υποβαθμίσουν την σημασία του εν λόγω ισχυρισμού επειδή 

είναι κάτι το οποίο είπε στον Φάνο ο 2ος κατηγορούμενος ο οποίος πιθανόν 

να είχε τους λόγους του να πει αυτό το πράγμα. Ερωτάται ποίος λογικός 

άνθρωπος θα έλεγε ποτέ σε επισκέπτη στο σπίτι του ότι τρίτο πρόσωπο που 

βρίσκεται στην κατοικία του την δεδομένη στιγμή είναι ο αποβιώσας 

πεθερός του, ειδικά όταν στο σπίτι ευρισκόταν και η σύζυγος του η οποία 

κερνούσε κατ’ ισχυρισμό τους επισκέπτες με «τυροπιττούες τζιαι κουπέπια» 

και ερωτούμενη μπορούσε εύκολα να τον διαψεύσει, αλλά και παρουσία του 

πελάτη μου ο οποίος γνώριζε πολύ καλά ότι ο πεθερός του 2ου 

κατηγορούμενου είναι πεθαμένος και θα μπορούσε επίσης πολύ εύκολα να 

τον διαψεύσει. Να πιστέψουμε ότι ο 2ος κατηγορούμενος έκανε μαύρο 
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χιούμορ για τον αποβιώσαντα πενθερό του; Για ποιο λόγο; Εάν ήθελε να 

αποκρύψει την ταυτότητα του μεσήλικα που βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την 

στιγμή θα αναφερόταν σε πεθαμένο συγγενικό του πρόσωπο; Πρόκειται για 

ένα άλλο παράλογο και ανυπόστατο ισχυρισμό ο οποίος αντιμάχεται την 

κοινή λογική και αποκαλύπτει το μέγεθος του ψευδολογίας του Φάνου για 

την κατ’ ισχυρισμό συνάντηση. Εκτός εάν γίνει πιστευτό ότι το φάντασμα του 

πεθερού του 2ου κατηγορούμενου κυκλοφορούσε στο σπίτι, είναι ηλίου 

φαεινότερο ότι η συνάντηση ουδέποτε έλαβε χώρα. Ερωτούμενος κατά πόσο 

διερευνήθηκε ο ισχυρισμός αυτό ο κ Θωμάς Ευθυμίου απάντησε 

καταφατικά λέγοντας ότι στο στάδιο της διερεύνησης επικοινώνησε με την 

αρμοδία αρχή η οποία τον πληροφόρησε περί του θανάτου του πενθερού 

του 2ου κατηγορούμενου. Δεν μπορούσε όμως να πει πότε και με ποίον 

επικοινώνησε. Ούτε υπάρχει οποιοδήποτε γραπτό σημείωμα που να 

επιβεβαιώνει το γεγονός. Εισήγηση μας είναι ότι οι γενικές και αόριστες 

απαντήσεις του μάρτυρα αποκαλύπτουν την μη διερεύνηση αυτού του 

ισχυρισμού, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να 

πράξει η αστυνομία στην προσπάθεια της να περισυλλέξει ανεξάρτητη 

μαρτυρία για την επίμαχη συνάντηση. Τόσο ο κ Θωμάς Ευθυμίου όσο και ο 

κ Παντελής Ιορδάνους είπαν ότι παρά την διαπίστωση της αστυνομίας ότι ο 

πενθερός του 2ου κατηγορούμενου ήταν νεκρός, δεν έδωσαν σημασία επειδή 

ήταν κάτι που του ελέχθη από τον 2ο κατηγορούμενο, ο οποίος μπορεί να 

μην του έλεγε την αλήθεια. Εάν όμως η αστυνομία διαπίστωνε όντως ότι ο 

πενθερός του 2ου κατηγορούμενου είναι νεκρός και πάρα ταύτα 

εξακολουθούσε να πιστεύει την εκδοχή του Φάνου ότι έτσι του ελέχθη από 

τον 2ο κατηγορούμενο, είτε επειδή έκανε μαύρο χιούμορ είτε επειδή 

προσπαθούσε να αποκρύψει την πραγματική ταυτότητα του ατόμου, δεν 

ήταν λογικά αναμενόμενο ότι θα ζητούσε από τον Φάνο να περιγράψει το 

άτομο αυτό για να προσπαθήσει η αστυνομία να το εντοπίσει;  Πέραν του ότι 

τα αστυνομικά όργανα δεν είπαν την αλήθεια επί του προκειμένου, η μη 

διερεύνηση του εν λόγω ισχυρισμού αποτελεί άλλη μια σοβαρή παράλειψη 

της αστυνομίας σε αυτή την υπόθεση.  

 

69. Στην κατάθεση του έγγραφο «ΑΤ» ο Φάνος αναφέρει (τέλος 2ης, αρχές 3ης 

σελίδας) ότι κάποιο βράδυ των παρακολουθήσεων του θύματος πλησίασαν 

με τον πελάτη μου ένα άνθρωπο στην είσοδο του ΣΙΓΜΑ και προς στιγμή 

νόμισαν ότι ήταν ο μακαρίτης. Κατευθύνθηκαν κοντά του αλλά έφυγαν διότι 

δεν ήταν σίγουροι ότι ήταν το θύμα. Μετά από αυτό ο Φάνος έβαλε τι φωνές 

στον πελάτη μου ο οποίος πήγε και βρήκε τον 2ο κατηγορούμενο και του 

έδωσε μια φωτογραφία για να ξέρουν την φάτσα του θύματος και να είναι 

σίγουροι. Στην μαρτυρά του στην δίκη πρόσθεσε ότι κατά τις 

παρακολουθήσεις μετέφερε πιστόλι τύπου Κλόγκ (το οποίο ανήκε στον 

πελάτη μου) για να εκτελέσει το θύμα εν κινήσει (διπλοκαβάλα σε 

μοτοσυκλέτα) αλλά όταν πλησίασαν κάποιον εκεί κοντά στην είσοδο του 
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ΣΙΓΜΑ ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Και 

ερωτάται: άνθρωπος που αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να σκοτώσει θα 

έβαζε τις φωνές στον πελάτη μου για ζητήσει και φωτογραφία του θύματος 

ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα δολοφονήσει τον λάθος άνθρωπο; Η 

μαρτυρία του στο σημείο αυτό απολήγει σε παραλογισμό και συγκρούεται 

με την κοινή λογική. Παράλογος είναι επίσης ο ισχυρισμός του ότι την 

αδυναμία του να εκτελέσει το θύμα δεν την αποκάλυψε στον πελάτη μου 

(σελ. 2134 πρακτικών) παρότι το δολοφονικό σχέδιο βρισκόταν εν εξελίξει. 

Προκύπτει από την κατάθεση του έγγραφο «ΑΤ», 3η σελίδα ότι την εν λόγω 

αδυναμία του την αποκάλυψε στον πελάτη μου τις μέρες μετά την 

πρωτοχρονιά όταν κατ’ ισχυρισμό πρότεινε στον πελάτη μου να αναθέσουν 

τον ρόλο του εκτελεστή στον 4ο κατηγορούμενο.  

 

70. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι την κατοχή και μεταφορά πιστολιού για να 

δολοφονήσουν το θύμα κατά τις παρακολουθήσεις που έκαναν με τον 

πελάτη μου μεταξύ 19-23 Δεκεμβρίου, δεν την ανέφερε στην κατάθεση του 

επειδή δεν ήξερε ότι έπρεπε να το πει (σελ. 2154) αλλά το το είπε εκ των 

υστέρων στην αστυνομία (σελ.2152). Η δικαιολογία ότι δεν ήξερε ότι έπρεπε 

να το πει, στερείται λογικής βάσης. Πέραν του ότι την μια επικαλείται 

σύγχυση την ώρα της κατάθεσης και από την άλλη ότι δεν ήξερε τι έπρεπε 

να πει. Αφής στιγμής αναφέρθηκε στις παρακολουθήσεις και ότι έφτασαν 

κοντά σε άτομο που νόμιζαν ότι ήταν το θύμα αλλά δεν ήταν σίγουροι, 

λογικό ήταν και να αναφέρει ότι μετέφερε και πιστόλι για να δολοφονήσουν 

το θύμα. Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι το ανάφερε εκ των υστέρων στους 

ανακριτές της υπόθεσης, θέση μας είναι ότι ουδέν τέτοιο ελέχθη και δεν 

μπορεί να γίνει πιστευτό ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν του ελήφθη 

συμπληρωματική κατάθεση. Επίσης εάν ο Φάνος προέβαλε τέτοιο 

ισχυρισμό στην αστυνομία, ήταν λογικά αναμενόμενο ότι θα του ζητούσαν 

να αναγνωρίσει κατά πόσο το πιστόλι τύπου Κλογκ που θα 

χρησιμοποιούσαν, είναι ένα από τα πιστόλια που φαίνονται στο κινητό του 

πελάτη μου το οποίο που κατατέθηκε ως τεκμήριο στην δίκη. Ο υπέθυνος 

των αστυνομικών ανακρίσεων κ Θωμάς Ευθυμίου ανέφερε στην μαρτυρία 

του ότι ένα από αυτά τα πιστόλια είναι τύπου κλόγκ, πράγμα το οποίο 

αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση καθότι δεν είναι εμπειρογνώμονας επί 

του θέματος. Εισήγηση μας είναι ότι δεν ζητήθηκε από τον Φάνο να 

αναγνωρίσει το πιστόλι απλούστατα επειδή τέτοιο πράγμα ουδέποτε ελέχθη 

από τον Φάνο στους ανακριτές. Αυτή είναι και η μόνη λογική εξήγηση για 

την «παράλειψη» της αστυνομίας να ζητήσει από τον Φάνο να αναγνωρίσει το 

πιστόλι. Η προσθήκη της εκδοχής περί μεταφοράς πιστολιού κατά τις 

παρακολουθήσεις και ότι το αρχικό σχέδιο ήταν να εκτελέσουν το θύμα με 

πιστόλι Κλόγκ, ήταν εκ των υστέρων κατασκεύασμα του Φάνου, για να 

συμβαδίζει η ιστορία του με την μαρτυρία του Γιώργου Ζαβράντωνα, ο 

οποίος μαρτύρησε πριν τον Φάνο. Επειδή πρόκειται για εκ των υστέρων 
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κατασκεύασμα του Φάνου και όχι για ισχυρισμό που προβλήθηκε στην 

αστυνομία στο στάδιο της διερεύνησης, το πιστόλι το οποίο κατά τον κ Θωμά 

Ευθυμίου είναι τύπου κλόγκ, δεν δεν περιλαμβάνεται και δεν αναφέρεται 

καν στην έκθεση εμπειρογνωμοσύνης του κ Ακάμα. 

 

71. Το δολοφονικό σχέδιο κατ’ ισχυρισμό άλλαξε και αποφασίστηκε η χρήση 

κοντόκαννου κυνηγετικού επειδή ο Γρηγόρης δεν μπορούσε να 

πυροβολήσει εν κινήσει και ο πελάτης μου δεν ήθελε να «ξυμαρίσει» το 

πιστόλι του επειδή το ήθελε να κατέχεται από τους φίλους που τον 

φρουρούσαν. Ο ισχυρισμός ότι ο Γρηγόρης δεν μπορούσε να σκοτώσει εν 

κινήσει δεν συνάδει με την μαρτυρία του Φάνου ότι το σχέδιο ήταν να 

πυροβολήσουν το θύμα όταν ήταν σταματημένο στα φώτα τροχαίας και όχι 

εν κινήσει. Επίσης αφής στιγμής ο Γρηγόρης κατά τον Φάνο κατείχε το 

πιστόλι κλόγκ κατά την φρούρηση του πελάτη μου, συνάγεται ότι ήταν 

εξοικειωμένος με αυτό και πολύ πιο λογικό θα ήταν να αποδεχόταν να 

εκτελέσει την δολοφονία με το πιστόλι παρά με ένα κοντόκαννο κυνηγετικό 

όπλο το οποίο ουδέποτε είδε ή άγγιξε. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι πελάτης 

μου απέκοψε τις κάννες του κυνηγετικού πριν την συνάντηση με τους 

κατηγορούμενους 2 και 3 (σελ. 2252). Μετά είπε ότι σε σχέση με τον 

κοντόκαννο που χρησιμοποιήθηκε δεν ξέρει εάν ήταν κομμένες οι κάννες 

(σελ.2937) ενώ σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του είπε ότι οι κάνες του 

κυνηγετικού αποκόπηκαν μετά την συνάντηση (σελ. 3112). Όταν δε άκουσε 

μέσα από ένσταση της κατηγορούσα αρχής ότι σε προηγούμενο στάδιο της 

μαρτυρίας του είπε «πριν την συνάντηση» άλλαξε αμέσως την εκδοχή του 

και είπε «πριν ή μετά δεν θυμάμαι». Γενικά η μαρτυρία του επί τούτου 

υπήρξε πλήρως αντιφατική. Ο πελάτης μου κατ’ ισχυρισμό άλλαξε γνώμη 

και αποφασίστηκε η χρήση πιστολιού Κλόγκ, όταν ο Φάνος του εξήγησε ότι 

δεν μπορούσε να πυροβολήσει με κοντόκαννο εν κινήσει πάνω στην μοτόρα 

επειδή το κυνηγετικό «κλοτσά» και θα τον ρίξει κάτω (σελ.2252). Ο 

ισχυρισμός αυτός στερείται λογικής. Είναι ποτέ δυνατό ο πελάτης μου ένας 

καθόλα έμπειρος κυνηγός και κάτοχος πολλών κυνηγετικών όπλων να μην 

γνώριζε το αυτονόητο, ότι δηλαδή το κυνηγετικό όπλο κλοτσά όταν 

πυροβολήσεις και να περίμενε τον Φάνο να του το υποδείξει; Και μάλιστα 

να έκοψε τις κάννες του κυνηγετικού του όπλου, αχρηστεύοντας το 

ουσιαστικά για σκοπούς κυνηγίου, χωρίς να συνεννοηθεί προηγουμένως με 

τον Φάνο τι όπλο θα χρησιμοποιούσαν και πως θα εκτελείτο η δολοφονία; Ο 

Φάνος παραδέχτηκε στην μαρτυρία του ότι ο πελάτης μου γνώριζε ότι το 

κυνηγετικό όπλο «κλοτσά» όταν πυροβολήσει (σελ. 3114). Εντούτοις θέλει να 

πιστέψουμε ότι ο πελάτης μου στερείτο στοιχειώδους νοημοσύνης. Επίσης 

σύμφωνα με τον Φάνο παρά την απόφαση για χρήση πιστολιού, ο πελάτης 

μου άφησε τις χαρτούτσιες με βόλια μέσα στο κυνηγετικό και έτσι το βρήκε 

ο Φάνος, βδομάδες αργότερα, όταν πήρε από την σωλήνα την μέρα της 

δολοφονίας. Ερωτάται: ποίος ο λόγος να άφηνε μέσα τις χαρτούτσιες εφόσον 
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αποφασίστηκε ότι δεν θα χρησιμοποιείτο το κοντόκαννο; Και αυτός ο 

ισχυρισμός αντιστρατεύεται την κοινή λογική.  

 

72. Προκύπτει ότι στην προσπάθεια του να συνταιριάξει την μεταφορά 

πιστολιού κλόγκ στην ιστορία του με τις παρακολουθήσεις που έκανε κατ’ 

ισχυρισμό με τον πελάτη μου περιέπεσε σε λάθη και αντιφάσεις τα οποία 

αποκαλύπτουν το μέγεθος της ψευδολογίας του, όπως ότι κατάλαβε πως δεν 

μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα έβαλε τις φωνές στον 

πελάτη μου για να εξασφαλίσει φωτογραφία του θύματος ώστε άλλη φορά 

είναι σίγουροι για το θύμα, και ότι ο πελάτης μου έκοψε τις κάννες του 

κυνηγετικού του όπλου, μετατρέποντας το σε κοντόκαννο, αλλά 

αντιλήφθηκε ότι το κοντόκαννο κυνηγετικό κλοτσά και επομένως δεν 

μπορείς να πυροβολήσεις εποχούμενος  σε μοτοσυκλέτα, όταν του το είπε ο 

Φάνος, παρότι ο πελάτης μου είναι ένας καθόλα έμπειρος κυνηγός και 

κατέχει αριθμό κυνηγετικών όπλων.  

 

73. Στις 25/12/2009, ο πελάτης μου τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη 

βόμβας στο αυτοκίνητο που επέβαινε με τον αδερφό του στην 

γεωργοκτηνοτροφική περιοχή Τσερίου. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική 

επέμβαση διάρκειας 8 περίπου ωρών. Έχασε πάρα πολύ αίμα. Η κατάσταση 

της υγείας του εκείνες τις ημέρες ήταν καθόλα τραγική. Ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι αμέσως μετά που συνήλθε ο πελάτης μου 1-2 μέρες μετά 

την εισαγωγή του στο Γενικό Νοσοκομείο, ο Φάνος του ανάφερε ότι είναι ο 

4ος κατηγορούμενος που μετακίνησε τα δενδρύλλια κάνναβης και το πιστόλι 

τύπου Κλόγκ από το διαμέρισμα του την ημέρα του τραυματισμού του και 

τότε ο πελάτης μου μεταξύ σοβαρού και αστείου ρώτησε τον Γρηγόρη εάν 

«παίζει πλάσμα», στο οποίο ο Γρηγόρης απάντησε καταφατικά (σελ. 2216 

πρακτικών). Ο Φάνος δεν θυμάται ώρα και μέρα που έγινε η συνάντηση 

(σελ. 2253-4). Ο εν λόγω ισχυρισμός δεν αναφέρεται στην κατάθεση 

ομολογίας του Φάνου. Στην μαρτυρία του ισχυρίστηκε ότι τούτο αναφέρθη 

από τον ίδιο εκ των υστέρων σε κάποιο αστυνομικό όργανο χωρίς να 

ενθυμάται πότε και σε ποίον (σελ. 2217 πρακτικών). Ο εν λόγω ισχυρισμός 

πάσχει όμως από εμφανές κενό: γιατί ο πελάτης μου να ρωτήσει τον 

Γρηγόρη «εάν παίζει πλάσμα» αφού ο Φάνος δεν του είχε ακόμη 

αποκαλύψει ότι δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή; Λογικά στο 

μυαλό του πελάτη μου ο Φάνος θα ήταν ακόμη ο εκτελεστής και επομένως 

εάν ήταν ποτέ μέρος του συνωμοτικού σχεδίου θα αναζητούσε άλλο οδηγό 

της μοτοσυκλέτας αφού ο ίδιος τραυματίστηκε και όχι άλλο εκτελεστή. Και 

πάλι προκύπτει αντίφαση και παραλογισμός. 

 

74. Επίσης ο Φάνος πρόσθεσε στην μαρτυρία του στη δίκη, ότι συναντήθηκε 

με τον 2ο κατηγορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο την ημέρα του 
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τραυματισμού του πελάτη μου (25/12/2009), ο οποίος τον ρώτησε τι θα 

γίνει τώρα σε σχέση με την δολοφονία. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αναφέρεται 

στην κατάθεση ομολογίας του Φάνου (σελ. 2209). Στην εν λόγω συνάντηση ο 

Φάνος δεν απεκάλυψε στον 2ο κατηγορούμενο ότι δεν μπορούσε να 

αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή, διότι δήθεν δεν ήθελε να φανεί ότι δεν 

πήγαινε (σελ. 2210). Ο ισχυρισμός αυτός στερείται λογικής υπόστασης. Εάν 

τούτο συνέβαινε είναι παράλογο να μην ανέφερε στον 2ο κατηγορούμενο ότι 

την αδυναμία του να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή και ότι θα έπρεπε να 

μιλήσει με τον πελάτη μου για τα περαιτέρω. Το οποίο ήταν το πλέον 

φυσιολογικό και αναμενόμενο να πράξει. Και μπορεί να γίνε ποτέ πιστευτός 

ο ισχυρισμός του ότι δεν είπε στον 2ο κατηγορούμενο πως δεν μπορεί να 

φονεύσει επειδή δεν ήθελε να φανεί πως δεν πήγαινε; Πρόκειται για 

ισχυρισμούς οι οποίοι αντιστρατεύονται την κοινή λογική και στερούνται 

κάθε πειστικότητας. Επίσης παράλογος είναι ο ισχυρισμός του Φάνου ότι 

ενώ ο πελάτης μου ήταν στο Νοσοκομείο του ζήτησε και τηλεφώνησε του 

Τάσου για να στείλει το ποσό των 10,000 ευρώ, το οποίο ήταν η 

προκαταβολή για την δολοφονία, πράγμα το οποίο ο πελάτης μου κατ’ 

ισχυρισμό έπραξε, λέγοντας στον Φάνο ότι θα τα στείλει (σελ. 2432). Και 

ερωτάται αφής στιγμής ο Φάνος αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να σκοτώσει 

άνθρωπο και επομένως δεν μπορούσε πλέον να αναλάβει τον ρόλο του 

εκτελεστή και στον Γρηγόρη δεν είχε ακόμη προταθεί και συμφωνήσει να 

αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή, για ποίο λόγο να ζητήσει από τον πελάτη 

μου να τηλεφωνήσει του Τάσου να στείλει τις 10,000 ευρώ;  

 

75. Προκύπτει από το σύνολο της μαρτυρίας του Φάνου ότι ποτέ δεν 

αποκάλυψε στους κατηγορούμενους 2 και 3 ότι δεν μπορούσε να αναλάβει 

τον ρόλο του εκτελεστή και ανέλαβε αντ’ αυτού τον ρόλο του οδηγού της 

μοτοσυκλέτας. Όμως η κατ’ ισχυρισμό συμφωνία για τις 50,000 ευρώ ήταν 

για την ανάληψη του ρόλου του εκτελεστή από τον Φάνο. Για την 

εξασφάλιση του λαβείν του ζήτησε να συναντηθεί και συναντήθηκε κατ’ 

ισχυρισμό με τους κατηγορούμενους 2 και 3 για να «δύσει τον γάρο του» 

όπως το έθεσε. Δεν είχε οποιαδήποτε νέα συνάντηση ή έστω επικοινωνία με 

τους κατηγορούμενους 2 και 3 για να ομιλήσει περί της αλλαγής ρόλων στο 

δολοφονικό σχέδιο και εξασφάλισης του λαβείν του. Τέτοια συνεννόηση δεν 

υπήρξε κατ’ ισχυρισμό ούτε μέσω του πελάτη μου. Το μόνο που του είπε ο 

πελάτης μου κατ’ ισχυρισμό ήταν ότι ο Τάσος ήθελε να τελειώνει η «δουλειά 

του». Εν σχέση με το θέμα της πληρωμής του για τον νέο ρόλο που κατ’ 

ισχυρισμό ανέλαβε ο Φάνος είπε ότι υπέθεσε ότι και πάλι θα του έδιναν 

50,000 ευρώ διότι αυτό ήταν το ποσό που κατ’ ισχυρισμό συμφωνήθηκε να 

δοθεί στον πελάτη μου ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο οδηγού (σελ.2211-13). 

Και ερωτάται: άνθρωπος του οποίου ή έγνοια ήταν η εξασφάλιση της 

πληρωμής του από την συμμετοχή στην δολοφονία, δεν θα επιδίωκε να 

συναντηθεί ή έστω να επικοινωνήσει εκ νέου για τον σκοπό αυτό με τους 
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φερόμενους ηθικούς αυτουργούς, για να εξασφαλίσει και σιγουρέψει την 

πληρωμή του σε σχέση με το νέο το ρόλο; Nα πιστέψουμε ότι ανέλαβε τον 

ρόλο του οδηγού μοτοσυκλέτας στην δολοφονία και δεν επιδίωξε έστω με 

ένα απλό τηλεφώνημα να συνεννοηθεί για την πληρωμή του με τους 

ηθικούς αυτουργούς, και περιορίστηκε σε υποθέσεις; Πρόκειται περί μιας 

παράλογης και αναξιόπιστης ιστορίας.  

 

76. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ισχυρίστηκε ότι το βράδυ του τραυματισμού 

του πελάτη μου (25/12/2009) έστειλε τον 4ο κατηγορούμενο και 

μετακίνησε αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης και πιστολιού Glock από το 

διαμέρισμα του πελάτη μου. Η πράξη αυτή κέρδισε την εμπιστοσύνη του 

πελάτη μου (ωσάν να επρόκειτο για ανδραγάθημα) σε βαθμό που να του 

προτείνει και να αναθέσει την δολοφονία του θύματος (σελ. 2225). Όποιος 

δηλαδή μετακινεί δενδρύλλια κάνναβης και πιστόλι είναι και ικανός 

δολοφόνος. Ο εν λόγω ισχυρισμός δεν προβάλλεται στην κατάθεση 

ομολογίας του Φάνου. Ισχυρίστηκε στην δίκη ότι τον ανάφερε εκ των 

υστέρων σε μέλη της ανακριτικής ομάδας χωρίς να θυμάται πότε και σε 

ποιόν. Δεν του ελήφθη συμπληρωματική κατάθεση και δεν βρίσκεται 

πουθενά καταγεγραμμένος. Η υπεράσπιση τον άκουσε για πρώτη φορά στη 

δίκη μέσα από τη μαρτυρία του Φάνου. Πρόκειται και πάλι για παράλογη 

εκδοχή. Συγκεκριμένα, ο Φάνος ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του ότι 

επισκέφθηκε τον πελάτη μου στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας την 25/12/2009. Όντας βαριά τραυματισμένος ο 

πελάτης μου του ζήτησε να μεταβεί στο διαμέρισμα του και να μετακινήσει 

τα δενδρύλλια κάνναβης που ήταν πάνω στην απλώστρα του δωματίου που 

προοριζόταν για την θυγατέρα του (η σύζυγος του πελάτη μου ήταν ήδη 7 

μηνών έγκυος) μαζί με ένα πιστόλι κλόγκ το οποίο βρισκόταν σε ένα 

τσαντάκι με μια φωτογραφία του μακαρίτη. Ο λόγος που του ζήτησε να 

μετακινήσει τα εν λόγω αντικείμενα ήταν επειδή φοβόταν μήπως διενεργήσει 

έρευνα η αστυνομία στο διαμέρισμα (σελ. 2219 πρακτικών). Η ικανότητα 

του πελάτη μου να μιλήσει την δεδομένη χρονική στιγμή στις Πρώτες 

βοήθειες ώστε να δώσει οδηγίες στο Φάνο να μετακινήσει τα δενδράκια 

κάνναβης και το πιστόλι με την φωτογραφία του μακαρίτη, διαψεύδεται 

πλήρως από την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου, η οποία κλήθηκε και 

εξέτασε τον πελάτη μου στις Πρώτες Βοήθειες εκείνη την μέρα. Σύμφωνα με 

την μαρτυρία της ο πελάτης μου δεν ήταν σε θέση να μιλήσει και σφάδαζε 

από τους πόνους. Σε σημείο που δεν κατόρθωσε να συνομιλήσει μαζί του 

για να της εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε βαριά 

στο πόδι. Η Ελένη Αντωνίου τον είδε μόνο 15 λεπτά διότι έπρεπε να 

μεταφερθεί εσπευσμένα στο χειρουργείο.  

 

77. Ο πελάτης μου στην μαρτυρία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τους υπό 

αναφορά ισχυρισμούς. Ότι δηλαδή ο Φάνος τον επεσκέφθη εκείνη την 
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τραγική μέρα στις Πρώτες Βοήθειες (η είσοδος επετράπη μόνο σε συγγενικά 

πρόσωπα), ότι είπε στον Φάνο να προβεί σε τέτοια μετακίνηση,  ότι είχε στο 

διαμέρισμα του δενδρύλλια κάνναβης και όπλο τύπου κλογκ με 

φωτογραφία του μακαρίτη. Είπε επίσης ότι οι αφόρητοι πόνοι που ένοιωθε 

στο σχεδόν διαμελισμένο κάτω άκρο του αριστερού του ποδιού όταν 

βρισκόταν στις Πρώτες Βοήθειες, δεν του επέτρεπαν να μιλήσει, 

επιβεβαιώνοντας εκείνο που ανέφερε στην μαρτυρία της η ιατροδικαστής 

Ελένη Αντωνίου. Πέραν της κατηγορηματικής άρνησης του πελάτη μου, ο 

προαναφερθείς ισχυρισμός είναι παράλογος για δυο λόγους: (α) γιατί ο 

πελάτης μου να φοβάται ότι θα πάει η αστυνομία στο διαμέρισμα του να 

κάνει έρευνα αφής στιγμής ήταν το θύμα εγκληματικής ενέργειας; (β) εάν 

είχε δενδρύλλια κάνναβης ήταν ποτέ δυνατό να τα απέκρυπτε στο 

διαμέρισμα του και μάλιστα πάνω στην απλώστρα του μωρού; Λογικά 

εφόσον η γυναίκα του βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης 

εκείνο το οποίο ερωτά και θέλει να δει ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο που 

θα επισκεπτόταν το διαμέρισμα είναι το δωμάτιο του μωρού. Και θα έβαζαν 

δενδρύλλια κάνναβης από όλα τα μέρη, πάνω στην απλώστρα του παιδικού 

δωματίου; Στο διαμέρισμα κάποιες μέρες τα Χριστούγεννα του 2009 διέμενε 

και η πενθερά του πελάτη μου η οποία ήρθε από την Πάφο να βοηθήσει την 

εγκυμονούσα θυγατέρα της. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι την κουβέντα με τα 

δενδρύλλια κάνναβης την ήξερε και η γυναίκα και η πενθερά του πελάτη 

μου οποία έμενε κάποτε στο διαμέρισμα (σελ. 2646). Πρόκειται γενικά για 

ένα καθόλα απίστευτο και παράλογο ισχυρισμό. Ο Φάνος δεν δίστασε να 

εμπλέξει και το παιδικό δωμάτιο στην κακοκατασκευασμένη ψευδολογία 

του. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και το εξής παράδοξο και 

αντιφατικό: αφενός μεν ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης μου φοβόταν 

μήπως η αστυνομία ερευνήσει το διαμέρισμα και εντοπίσει το πιστόλι, 

αφετέρου δε ότι το πιστόλι ο πελάτης μου ήθελε να το κατέχουν και το 

κατείχαν τα άτομα που τον φρουρούσαν στο Νοσοκομείο και το 

Ιπποκράτειο, παρά την παρουσία αστυνομικού οργάνου (το έκρυβαν δήθεν 

στα ρούχα τους) και ο πελάτης μου το έβαζε κάτω από το μαξιλάρι και στο 

συρτάρι του δωματίου στο Γενικό Νοσοκομείο όταν τον έπαιρναν 

χειρουργείο (σελ. 2159) παρόλο που έξω από την πόρτα υπήρχε αστυνομικό 

όργανο το οποίο τον φρουρούσε επί 24ώρου βάσης (βλέπε σελίδα 2221 και 

3175 πρακτικών) και ότι όλοι ήξεραν ότι είχε πιστόλι στο Νοσοκομείο, 

συμπεριφορά η οποία κάθε άλλο παρά αποκαλύπτει άτομο το οποίο 

ανησυχούσε για τον εντοπισμό του πιστολιού από την αστυνομία. Οι 

ισχυρισμοί του Φάνου επί του προκειμένου είναι, για άλλη μια φορά, 

αντιφατικοί.  

 

78. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι αρνήθηκε να μεταβεί στο διαμέρισμα του 

πελάτη μου για να μετακινήσει τα εν λόγω αντικείμενα, επειδή τον 

παρακολουθούσε η αστυνομία (σελ. 2183). Δεν δόθηκε καμία μαρτυρία 
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κατά την δίκη ότι την δεδομένη χρονική στιγμή η αστυνομία 

παρακολουθούσε τον Φάνο έτσι που οι φόβοι του να καθίσταται 

δικαιολογημένοι. Ούτε εκείνος έδωσε οποιαδήποτε λογική εξήγηση περί 

τούτου. Μέχρι τις 25/12/2009, ο Φάνος ήταν γνωστός στην αστυνομία μόνο 

μέσω των υποθέσεων του για λαθροκυνήγι. Επομένως ο ισχυρισμός του περί 

φόβου παρακολούθησης του από την αστυνομία, ο οποίος τον οδήγησε να 

στείλει τον 4ο κατηγορούμενο, παραμένει ατεκμηρίωτος. Επίσης εάν 

φοβόταν παρακολούθηση του από την αστυνομία πως συμβαίνει και μόλις 

2-3 μέρες προηγουμένως παρακολουθούσε κατ’ ισχυρισμό το θύμα με τον 

πελάτη μου, μεταφέροντας μάλιστα και πιστόλι για να το εκτελέσει; Είναι 

αυτή συμπεριφορά που συνάδει με άνθρωπο που φοβάται παρακολούθηση 

του από την αστυνομία; Και πάλι ο μάρτυρας φάσκει και αντιφάσκει. 

Επίσης δεν ήταν λογικό ο Φάνος να έστελλε τον 4ο κατηγορούμενο 

δεδομένου ότι μέσα στο κατ’ ισχυρισμό τσαντάκι υπήρχε, μαζί με το πιστόλι, 

η φωτογραφία του θύματος. Σύμφωνα με την μαρτυρία, ούτε ο Φάνος ούτε ο 

πελάτης μου αποκάλυψαν μέχρι στιγμής στον Γρηγόρη την σχεδιαζόμενη 

δολοφονία. Λογικά ο Γρηγόρης θα έβλεπε την φωτογραφία μέσα στο 

τσαντάκι, το οποίο θα το άνοιγε για να βεβαιωθεί ότι μέσα βρίσκεται το 

πιστόλι. Η ανεύρεση της φωτογραφίας τοποθετημένης σε τσαντάκι μαζί με το 

όπλο είναι κάτι που αντικειμενικά θα δημιουργούσε υποψίες στον 

οποιονδήποτε για σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Σημειωτέον ότι 

σύμφωνα με την μαρτυρία του Φάνου, πριν τον σοβαρό τραυματισμό του 

πελάτη μου από έκρηξη βόμβας, δεν ήταν κολλητοί με τον 4ο 

κατηγορούμενο (σελ. 3153). Κολλητοί έγιναν μετά τον τραυματισμό του 

πελάτη μου. Προηγουμένως συναντιόταν με τον 4ο κατηγορούμενο «αραιά 

και που» (σελ. 3153-4).  

 

79. Ακόμη πιο παράλογος είναι ο ισχυρισμός του Φάνου ότι υποθέτει πως 

4ος κατηγορούμενος ήξερε την φάτσα του θύματος επειδή είδε την 

φωτογραφία του στο τσαντάκι που ήταν μέσα το πιστόλι όταν πήγε να το 

πάρει από το διαμέρισμα του πελάτη μου (σελ.2436-7). Είναι ποτέ δυνατόν 

να θυμόταν την φάτσα του θύματος ενώ την δεδομένη χρονική στιγμή που 

πήγε για την κατ’ ισχυρισμό μετακίνηση, η εν λόγω φάτσα να του ήταν 

εντελώς αδιάφορη καθότι δεν γνώριζε περί ύπαρξης δολοφονικού σχεδίου; 

Για ποίο λόγο να συγκρατήσει την φάτσα του θύματος; Ο Φάνος δεν ξέρει 

εάν ο Γρηγόρης είδε το θύμα πριν τις παρακολουθήσεις (σελ.2437). Δεν 

θυμάται να είπε στον Γρηγόρη να βεβαιωθεί ότι είναι τον σωστό άνθρωπο 

που θα πυροβολήσει (σελ. 2437). Εδώ υπάρχει άλλος παραλογισμός. 

Μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Φάνος πρότεινε τον Γρηγόρη ως εκτελεστή 

στον πελάτη μου και θα λάμβανε ενεργό ρόλο στην δολοφονία ως οδηγός 

της μοτοσυκλέτας, και δεν βεβαιώθηκε ότι ο Γρηγόρης είδε το θύμα και 

ήταν 100% σίγουρος ότι θα σκότωνε τον σωστό άνθρωπο; Για τον ίδιο 

ακριβώς λόγο που και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κόντεψαν σε άνθρωπο εκεί στο 
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Σίγμα κατά τις παρακολουθήσεις με τον πελάτη μου, αλλά δεν ήταν 

σίγουροι εάν ήταν ο μακαρίτης και έφυγαν και έβαλε τις φωνές στον πελάτη 

μου να εξασφαλίσει φωτογραφία του θύματος ώστε την επόμενη φορά να  

είναι σίγουροι. Για τον εαυτό του ήθελε να είναι σίγουρος ότι θα εκτελέσει 

τον σωστό άνθρωπο, για τον Γρηγόρη δεν τον ενδιέφερε; Και εάν σκότωναν 

τον λάθος άνθρωπο πως θα πληρωνόντουσαν από τους κατ’ ισχυρισμό 

ηθικούς αυτουργούς; Άνθρωπος που ήθελε κατ’ ισχυρισμό να βρεθεί μαζί 

τους για να «δύσει τον γάρο του» εν σχέση με την χρηματική του αμοιβή, δεν 

τον ενδιέφερε η επιτυχία της σχεδιαζόμενης δολοφονίας; Όλα αυτά είναι 

τόσο παράλογα και απίθανα που στερούνται ίχνος πειστικότητας και 

αξιοπιστίας.   

 

80. Ο Φάνος ισχυρίστηκε στην κατάθεση ομολογίας του και στην μαρτυρία του 

στην δίκη ότι ο 4ος κατηγορούμενος μετά που συμφώνησε να αναλάβει τον 

ρόλο του εκτελεστή (επειδή «θα εσάζετουν καλά») ανάλαβε από μόνος του 

τις παρακολουθήσεις. Ο 4ος κατηγορούμενος έκανε από μόνος του τις 

παρακολουθήσεις και ήξερε (σελ. 3051). Ο 4ος κατηγορούμενος είπε στον 

Φάνο ότι θα έβρισκε τους «τόπους» εκείνος, δηλαδή το μέρος εκτέλεσης της 

δολοφονίας (σελ. 3050). Του είπε ότι ήξερε την περιοχή που διέμενε το 

θύμα διότι παλιά διέμενε και ο ίδιος στην περιοχή (σελ.3097). Εν σχέση με 

αυτή την εκδοχή παρατηρείται η εξής ανακολουθία στην εκδοχή του 

Φάνου. Για ποίο λόγο ο Φάνος να μην συνεχίσει να λαμβάνει ενεργό ρόλο 

στις παρακολουθήσεις όπως έπραξε κατ’ ισχυρισμό τις μέρες πριν τον 

τραυματισμό του πελάτη μου; Πως ξαφνικά έπαψε το ενδιαφέρον του; Περί 

τούτου δεν δόθηκε καμία πειστική εξήγηση από τον Φάνο πέραν του ότι «ο 

Γρηγόρης ήξερε» και ότι ήξερε την περιοχή. Έστω ότι ήξερε την περιοχή, 

τούτο δεν δικαιολογούσε τυφλή εμπιστοσύνη στον Γρηγόρη. Και ο Φάνος 

ήξερε την περιοχή εάν πιστέψουμε ότι έκανε τις παρακολουθήσεις που 

ισχυρίστηκε ότι έκανε με τον πελάτη μου.  

 

81. Ο Φάνος ανέφερε στην μαρτυρία του πως δεν γνωρίζει πόσες μέρες ο 4ος 

κατηγορούμενος παρακολουθούσε το θύμα (σελ. 3101-2). Ο 4ος 

κατηγορούμενος τον ενημέρωσε 1-2 φορές αλλά δεν θυμάται τι του είπε. Το 

μόνο που θυμάται είναι ότι πήγαινε σπίτι του θύματος και εκεί στο ΣΙΓΜΑ 

(σελ. 310-2). Παρατηρούμε ότι και πάλι ο Φάνος καταφεύγει σε γενικότητες 

και αοριστολογίες. Είπε επίσης ότι παρότι και ο ίδιος παρακολούθησε για 

μερικές μέρες το θύμα με τον πελάτη μου μεταξύ 19-23 Δεκεμβρίου 2009, 

δεν ενημέρωσε τον 4ο κατηγορούμενο για αυτές του τις παρακολουθήσεις 

(σελ. 3152?). Η εκδοχή του περί μη αλληλοενημέρωσης για τις 

παρακολουθήσεις σε συχνή βάση είναι μία καθόλα παράλογη εκδοχή, 

ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν συνάντηση που 

είχαν οι δυο τους στο Ιπποκράτειο όπου φρουρούσαν καθημερινά τον 

πελάτη μου. Καλείται το Δικαστήριο να πιστέψει ότι ο 4ος κατηγορούμενος 



52 
 

ανέλαβε τις παρακολουθήσεις για να εκτελέσει το θύμα και δεν υπήρχε 

συχνή και καθημερινή ενημέρωση του Φάνου για την πορεία των 

παρακολουθήσεων καθώς και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους για πιθανά 

σενάρια δολοφονίας ήτοι που θα ήταν καλύτερα να έστηναν καρτέρι, ποίο 

μέρος εγκυμονούσε ολιγότερους κινδύνους, πως θα επικοινωνούσαν μεταξύ 

τους εάν κάτι πήγαινε λάθος κτλ. Οι παρακολουθήσεις του θύματος για 

σκοπούς εκτέλεσης της δολοφονίας ήταν άμεσα σχετικές με την τύχη του 

ιδίου, επειδή ένα κακό δολοφονικό σχέδιο θα οδηγούσε σε άμεσο 

εντοπισμό και σύλληψη των δραστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

προκείμενη περίπτωση η σύλληψη του Φάνου και των αρχικών υπόπτων, 

δεν ήταν αποτέλεσμα κακού δολοφονικού σχεδίου, αλλά πληροφόρησης 

που είχε η αστυνομία από έμπιστο πληροφοριοδότη, καθώς και της 

ανεύρεσης προστατευτικού γυαλιού μοτοσυκλέτας πλησίον της σκηνής του 

εγκλήματος, το οποίο επιστεύετο ότι άνηκε στους δράστες της δολοφονίας. 

Η σύλληψη του δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε έλλειψης επαγγελματισμού, ούτε 

πρόχειρα σχεδιασμένης δολοφονίας όπως ο Φάνος ισχυρίστηκε στη 

μαρτυρία του. Όσον δεν αφορά τη στάθμευσης της μοτοσυκλέτας σε χωράφι 

γειτνιάζον με την κατοικία του Andrew Brear η οποία είχε εγκατεστημένο 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε κακό 

σχεδιασμό της δολοφονίας, καθότι λόγω κάλυψης του προσώπου των 

δραστών με κράνη και κουκούλα (του εκτελεστή), η καταγραφή τους από 

τις κάμερες με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να οδηγήσει και δεν οδήγησε 

σε αναγνώριση και εντοπισμό τους.  

 

82. Το εκπληκτικότερο και πλέον παράλογο απ’ όλα είναι ο ισχυρισμός του 

Φάνου πως μέχρι την τελευταία ημέρα ο 4ος κατηγορούμενος δεν του 

αποκάλυψε ποίο ήταν το δολοφονικό σχέδιο! (σελ. 3102) και ότι δεν 

υπήρχε δολοφονικό σχέδιο! Την ημέρα του φόνου εξηγήθηκαν ότι θα 

γινόταν η δολοφονία (σελ. 3050) εκεί στο Ιπποκράτειο εκεί που άλλαζαν ο 

ένας τον άλλο (σελ.3183), δηλαδή γύρω στο μεσημέρι. Με άλλα λόγια 

εξηγήθηκαν ότι θα κάνουν την δολοφονία χωρίς να  υπάρχει δολοφονικό 

σχέδιο. Πρόκειται για ένα από τους πιο παράλογους και απίθανους 

ισχυρισμούς που μπορούσαν να προβληθούν ποτέ σε υπόθεση δολοφονίας. 

Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα πήγαν μαζί, είδαν τους «τόπους» 

και ήρθε ο 4ος κατηγορούμενος και έκαναν την δολοφονία (σελ. 3051). Ο 

Φάνος ανάλαβε το δρομολόγιο διαφυγής (σελ. 3115) και την ημέρα που 

αποφάσισαν να κάνουν την δολοφονία: (α) ο 4ος κατηγορούμενος του είπε 

ότι «ήβρε τόπο», (β) τον πήρε και του έδειξε το μέρος που θα στάθμευσε την 

μοτοσυκλέτα (μεταξύ 7:30 – 8:00 μ.μ.) και θα περίμενε για να πυροβολήσει 

το θύμα ο 4ος κατηγορούμενος και να επιστρέψει για να φύγουν, (γ) του 

είπε να φορτώσουν την μοτοσυκλέτα με το βαν μετά την δολοφονία και να 

την πάρουν στο διαμέρισμα του πελάτη μου (σελ. 3103). Σε ένα άλλο 

σημείο της μαρτυρίας του ο Φάνος ανέφερε ότι προσχεδίασαν με τον 
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Γρηγόρη την αφαίρεση των αντικειμένων από το βαν του Γρηγόρη διότι θα 

έπαιρναν την μοτοσυκλέτα στον Ανδρέα (σελ. 2447). Επομένως ποίο από τα 

δυο ισχύει για την ιστορία με το βάν; Ότι του αποκάλυψε το φόρτωμα της 

μοτοσυκλέτας την ώρα που τον πήρε και του έδειξε τους «τόπους» ή ότι 

υπήρξε προσχεδιασμός μεταξύ τους από προηγουμένως; Για άλλη μια φορά 

ο μάρτυρας προέβαλε αντικρουόμενες εκδοχές.  

 

83. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Φάνου δεν γνώριζε που θα έστηνε καρτέρι ο 

4ος κατηγορούμενος στο θύμα για να το δολοφονήσει (σελ. 2203). Το μόνο 

που του είπε ο Γρηγόρης ήταν το μέρος που θα στάθμευε την μοτοσυκλέτα 

(σελ. 2203) και ότι ο Γρηγόρης θα πήγαινε από τον πεζόδρομο (σελ. 2258). 

Ο Φάνος σκέφτηκε ότι «είναι καλός ο τόπος μου άρα και εκείνου είναι 

καλός ο τόπος του». Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι παράλογος και στερείται 

κάθε πειστικότητας. Η επιλογή του τόπου της δολοφονίας και που θα 

έστηνε καρτέρι ο 4ος κατηγορούμενος είναι κάτι που δεν μπορεί λογικά να 

άφηνε τον Φάνο αδιάφορο, σε σημείο μάλιστα που δεν μπήκε στον κόπο να 

ρωτήσει τον Γρηγόρη έστω την τελευταία στιγμή που θα έστηνε καρτέρι του 

θύματος στην οδό Αγίας Ελένης. Αντικειμενικά ήταν λόγος ιδιαίτερης 

ανησυχίας και δεν μπορεί να γίνει λογικά πιστευτό ότι δεν υπήρξε 

προσυνενόηση και προσχεδιασμός μεταξύ οδηγού και εκτελεστή τόσο για το 

που ο εκτελεστής θα έστηνε καρτέρι όσο και για τις περαιτέρω λεπτομέρειες 

της δολοφονίας του θύματος, επειδή η όποια αποτυχία της δολοφονίας 

εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους για τον εντοπισμό και σύλληψη των 

δραστών. Εάν για παράδειγμα το μέρος που ο Γρηγόρης θα έστηνε καρτέρι 

δεν ήταν κατάλληλο και μπορούσε εύκολα κάποιος να τον δει, να τον 

ανακόψει ή/ και να τον συλλάβει επ’ αυτοφώρω,  τούτο θα οδηγούσε αργά 

ή γρήγορα στον εντοπισμό και σύλληψη του Φάνου. Λογικά ο Φάνος, θα 

ενδιαφερόταν να μάθει πως σκόπευε να πυροβολήσει το θύμα ο Γρηγόρης 

και από ποια απόσταση, ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι η δολοφονία ήταν 

καλά σχεδιασμένη και είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας. Όχι μόνο 

ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε που θα έστηνε καρτέρι ο Γρηγόρης αλλά ότι δεν 

είχαν καν κινητά τηλέφωνα για σκοπούς μεταξύ τους επικοινωνίας. Κινητό 

τηλέφωνο κατ’ ισχυρισμό είχε μόνο ο Φάνος το οποίο ανήκε στον Γρηγόρη, 

ενώ ο Γρηγόρης το δικό του κινητό τηλέφωνο το άφησε στο βαν (σελ. 2455-

6). Και αυτός ο ισχυρισμός αντίκειται στην κοινή λογική. Εάν ο Γρηγόρης 

έβλεπε κάτι περίεργο και έπρεπε να ακυρώσουν αμέσως την δολοφονία και 

να εγκαταλείψουν την σκηνή, δεν θα ήθελε να τηλεφωνήσει αμέσως στον 

Φάνο ή έστω να του στείλει μήνυμα να ξεκινήσει αμέσως την μοτοσυκλέτα 

και να βγει έξω στον δρόμο για να έρθει πίσω τρέχοντας, να επιβιβαστεί και 

να φύγουν; Τοιουτοτρόπως εάν ο Φάνος έβλεπε κάτι περίεργο και ήθελε να 

ειδοποιήσει αμέσως τον Γρηγόρη να ακυρώσει την δολοφονία και να 

επιστρέψει αμέσως για να φύγουν. Είναι ποτέ δυνατόν οι δράστες να μην 

είχαν και οι δυο κινητά τηλέφωνα και τα άφησαν όλα στην τύχη; Ένα άλλο 
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στοιχείο το οποίο ακούγεται παράλογο είναι ότι επέλεξαν την συγκεκριμένη 

ημέρα για εκτέλεση της δολοφονίας χωρίς να είναι σίγουροι ότι το θύμα θα 

πήγαινε στο σπίτι του την συγκεκριμένη ώρα. Εάν δεν ερχόταν εκείνη την 

μέρα μέχρι τις 9:00 – 10:00 μ.μ. θα έφευγαν (σελ. 2204) και θα πήγαιναν 

την επομένη, την μεθεπόμενη κτλ. Ο επιπόλαιος αυτός τρόπος σκέψης, 

δημιουργεί για ευνόητους λόγους αυξημένο κίνδυνο εντοπισμού και 

σύλληψης των δραστών και στερείται πειστικότητας. 

 

84. Άλλο παράδοξο της όλης ιστορίας του Φάνου είναι ότι ο Γρηγόρης δεν είδε 

και δεν έκανε καμία βολή με το συγκεκριμένο κοντόκαννο κυνηγετικό για 

να εξοικειωθεί με αυτό και να δει πως συμπεριφέρεται. Κατά τον Φάνο, ο 

Γρηγόρης δεν ζήτησε να δει το κονόκαννο προηγουμένως (σελ.2442), ούτε 

το έλεγξε. Το έλεγξε εκτελώντας το θύμα το βράδυ της δολοφονίας 

(σελ.2443). Κι ερωτάται: είναι ποτέ δυνατόν αυτό να έχει συμβεί; Ο 

προτιθέμενος εκτελεστής λογικά δεν θα ήθελε να δει το φονικό όπλο μέρες 

πριν την δολοφονία; Εάν για παράδειγμα βρισκόταν σε κακή κατάσταση 

συντήρησης μπορεί να μην ήθελε να το χρησιμοποιήσει και να ήθελε άλλο 

όπλο. Επίσης μπορεί να παθαίνε εμπλοκή και επομένως να μην ήταν 

κατάλληλο για δολοφονία. Μπορεί οι κάννες του να ήταν υπερβολικά 

κοντές και να υπήρχε ο κίνδυνος εκπυρσοκρότησης στο πρόσωπο του 

χρήστη. Θα επιδίωκε επίσης να κάνει βολή για να εξακριβώσει, μεταξύ 

άλλων, πόση ήταν η διάμετρος ανοίγματος των σκαγιών ένεκα της κομμένης 

κάννης, το οποίο ήταν καθοριστικό για την απόσταση από την οποία έπρεπε 

να πυροβολήσει το θύμα για να το σκοτώσει με δυο μόνο φυσίγγια. 

Επομένως για ποίο λόγο ο εκτελεστής να μην ζητήσει να δει, εξετάσει και 

δοκιμάσει προηγουμένως το φονικό όπλο; Θα έπαιρνε λογικά τέτοιο ρίσκο; 

Όλα αυτά ο Φάνος θέλει να πιστέψουμε ότι δεν ενδιέφεραν τον Γρηγόρη ο 

οποίος είδε το φονικό όπλο το βράδυ της 11/01/2010, την ώρα που 

κατέφθασαν στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη για την δολοφονία; Από την άλλη 

ο Φάνος ήταν ο μόνος ο οποίος γνώριζε την χρήση του κοντόκαννου (σελ. 

2444), το είχε δει και χρησιμοποιήσει προηγουμένως (προτού κοπούν οι 

κάννες) το οποίο καθιστά λογικότερο εκείνος να ήταν ο εκτελεστής του 

θύματος. Σε ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι 

δεν γνώριζε εάν ο Γρηγόρης ήταν κυνηγός (σελ. 2442). Ο Γρηγόρης όμως 

του είπε ότι είχε ξαναπυροβολήσει με κοντόκαννο, πράγμα το οποίο του 

έκανε εντύπωση διότι ήταν «ήσυχο κοπελλούϊ» (σελ. 2441). Και ερωτάται 

αφού ήταν «ήσυχο κοπελλούϊ» γιατί του πρότεινε να αναλάβει τον ρόλο του 

εκτελεστή; Ή μήπως η μετακίνηση κατ’ ισχυρισμό μερικών δενδρυλίων 

κάνναβης και ενός πιστολιού τον καθιστά δολοφόνο; Πρόκειται για άσχετα 

μεταξύ τους πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική συνάφεια. 

 

85.  Ο Φάνος ισχυρίστηκε πως δεν είχε ενημέρωση για τις παρακολουθήσεις 

αλλά σχεδίασε το δρομολόγιο διαφυγής. Ερωτάται πως είναι λογικά δυνατόν 



55 
 

να ανέλαβε τον σχεδιασμό του δρομολογίου διαφυγής χωρίς να γνωρίζει το 

δολοφονικό σχέδιο; Διότι ως θέμα λογικής τάξης, η διαφυγή είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με τον τόπο και τρόπο εκτέλεσης του εγκλήματος. Επομένως 

για να σχεδίαζε ο Φάνος το δρομολόγιο διαφυγής θα έπρεπε να γνωρίζει εκ 

των προτέρων που θα εκτελείτο η δολοφονία. Πρόκειται για άλλο ένα 

ισχυρισμό ο οποίος αντιστρατεύεται την κοινή λογική.  

 

86. Πέραν τούτου, ο Φάνος ισχυρίστηκε πως εκεί που του «έδειξε τους τόπους» 

ο 4ος κατηγορούμενος του ανέφερε πως μετά την δολοφονία θα φορτώσουν 

την μοτοσυκλέτα στον βάν του για να την μεταφέρουν στο διαμέρισμα του 

πελάτη μου στο Τσέρι. Και ερωτάται: πως είναι δυνατόν ο 4ος 

κατηγορούμενος να πρότεινε τέτοιο πράγμα εφόσον δεν υπάρχει μαρτυρία 

ότι γνώριζε το βάρος της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας για να γνωρίζει εάν 

θα έπρεπε να φέρει ράμπα για να φορτωθεί στο βαν του ή εάν μπορούσαν 

να την σηκώσουν οι δυο τους και να την φορτώσουν χωρίς ράμπα και 

γενικά εάν τούτο ήταν εφικτό; Ο Φάνος ανέφερε στην μαρτυρία του ότι δεν 

χρειαζόταν ράμπα για να σηκώσουν την μοτοσυκλέτα πάνω στο βάν και ότι 

μπορούσαν να το κάνουν δυο άτομα (σελ. 3153). Παρότι ζυγίζει περί τα 220 

κιλά! Όμως δεν υπάρχει μαρτυρία ότι ο 4ος κατηγορούμενος γνώριζε αυτό 

το πράγμα. Επομένως πως θα το πρότεινε στον Φάνο; Θα πρέπει να τονιστεί 

στο σημείο αυτό ότι μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116, λόγω βάρους (220 κιλά), 

είναι πολύ δύσκολο να σηκωθεί σύμφωνα με τη μαρτυρία του Υπαστυνόμου 

Μάριου Παπαευριβάδη, του μάρτυρα υπεράσπισης δικηγόρου Βασίλη 

Μπίσα και σχετικές φωτογραφίες που κατατέθηκαν στη δίκη, οι οποίες 

δεικνύουν την πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τους δυο 

άνδρες και τον υποφαινόμενο για να σηκώσουν το τεκμήριο 116 μερικά 

μόλις εκατοστά (βλέπε τεκμήριο 496), η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με την θέση το Φάνου ότι η μοτοσυκλέτα μπορούσε εύκολα να σηκωθεί από 

τον ίδιο και τον 4ο κατηγορούμενο (ο οποίος είναι μάλλον ισχνής 

σωματικής διάπλασης ενώ και ο Φάνος δεν είναι μυώδης) για 37 εκατοστά! 

(σελ. 3102). Εισήγηση μας είναι ότι τούτο είναι αδύνατον εκτός εάν ο Φάνος 

εφεύρε τρόπο να κατανικήσει τον νόμο της βαρύτητας.   

 

87. Σε ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του ο Φάνος εντάσσει το φόρτωμα της 

μοτοσυκλέτας στο βαν του Γρηγόρη έξω από το διαμέρισμα του στην 

Ανθούπολη ως μέρος του δικού του σχεδίου διαφυγής (σελ.3117). 

Επομένως ποίο από τα δυο ισχύει; Ήταν μέρος του δικού του σχεδίου ή 

ήταν κάτι το οποίο κατ’ ισχυρισμό πρότεινε ο 4ος κατηγορούμενος όταν του 

έδειξε τους τόπους μία περίπου ώρα πριν την δολοφονία; Και πάλι 

προκύπτει αντίφαση. Το λογικό θα ήταν ο 4ος κατηγορούμενος να έλεγε 

στον Φάνο να τον κατεβάσει έξω από την πολυκατοικία του για να 

επιβιβαστεί στο βάν, και από εκεί να συνεχίσουν την πορεία τους – ο Φάνος 

με την μοτοσυκλέτα και ο 4ος κατηγορούμενος με το βαν - προς το 
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διαμέρισμα του πελάτη μου στο Τσέρι. Αντιμέτωπος με αυτή την θέση κατά 

την αντεξέταση ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι θα έβλεπαν την μοτοσυκλέτα του 

πελάτη μου εκείνη την ώρα να κυκλοφορά μέσα στο Τσέρι το οποίο δυνατόν 

να ήγειρε υποψίες (σελ. 3160?), όπως την εποχή που ο πελάτης μου 

κρατούσε το τράκτορ μετά που έκλεψαν την σωρό του Παπαδόπουλου. 

Πρόκειται για μια παιδαριώδη εξήγηση. Για ποίο λόγο η μοτοσυκλέτα του 

πελάτη μου να ήγειρε υποψίες αφής στιγμής όλο το Τσέρι γνώριζε ότι ήταν 

βαριά τραυματισμένος και νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο; Ποιος μπορούσε 

να διανοηθεί ότι ο πελάτης μου όντας τόσο βαριά τραυματισμένος 

συνωμότησε κατ’ ισχυρισμό για δολοφονία και δάνεισε την μοτοσυκλέτα του 

σε τρίτους για την διάπραξη της, ώστε η θέαση της μοτοσυκλέτας του στο 

Τσέρι μετά την δολοφονία να ήγειρε υποψίες; Ο πελάτης μου δεν είχε καν 

διαφορές με το θύμα. Επίσης η μοτοσυκλέτα θα οδηγείτο το βράδυ σε ώρα 

που η τροχαία κίνηση ήταν μειωμένη. Με την ταχύτητα δε που ισχυρίζεται 

ο Φάνος ότι οδηγούσε την μοτοσυκλέτα, ήταν δύσκολο για κάποιον να 

συλλάβει εν ριπή οφθαλμού ότι πρόκειται για την μοτοσυκλέτα του Ανδρέα, 

η οποία δεν είχε ούτε αριθμούς εγγραφής. Εν σχέση με τον ισχυρισμό ότι ο 

πελάτης μου κρατούσε το τρακτέρ την εποχή που έκλεψαν την σωρό του 

αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, δεν δόθηκε καμία μαρτυρία, ούτε από 

τον ίδιο τον Φάνο, ότι αυτό ήγειρε υποψίες κατά του πελάτη μου οι οποίες 

οδήγησαν είτε στην σύλληψη του είτε στην ανάκριση του από την 

αστυνομία. Ο συνειρμός του Φάνου επί του προκειμένου στερείται λογικής 

βάσης. Ο λόγος είναι απλός: προσπάθησε για άλλη μια φορά να 

δικαιολογήσει τα ψέματα που είπε με άλλα ψέματα τα οποία δεν αντέχουν 

στην βάσανο της λογικής. Επίσης ακόμη και αν πιστέψουμε για ένα λεπτό 

ότι ο Φάνος έκανε τέτοια σκέψη, ο 4ος κατηγορούμενος, ο οποίος δεν 

γνώριζε ότι ο πελάτης μου κυκλοφορούσε με τρακτέρ μετά την κλοπή της 

σωρού του Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου (δεν υπάρχει καμία μαρτυρία 

περί τούτου), γιατί να προτείνει το φόρτωμα της μοτόρας στο βάν;  

 

88. Αντίθετα είναι το φόρτωμα της μοτοσυκλέτας στο βαν του 4ους 

κατηγορούμενου έξω από το διαμέρισμα του Φάνου στην Ανθούπολη, λίγα 

μόλις λεπτά μετά την δολοφονία, που θα τραβούσε την προσοχή των 

περίοικων και των όποιων περαστικών και θα ήγειρε υποψίες. Η οδός 

Τήνου 2 στην Ανθούπολη όπου διέμενε ο Φάνος ήταν μια καλά 

κατοικημένη περιοχή όπως είδαμε και στα σχετικά βίντεο από το κλειστό 

κύκλωμα παρακολούθησης του Φάνου. Στην πολυκατοικία του διέμεναν 

και άλλα άτομα. Η φασαρία που εξ αντικειμένου θα δημιουργείτο από την 

προσπάθεια τους να φορτώσουν την μοτοσυκλέτα πάνω στο βάν γύρω στις 

9:00 μ.μ., ώρα που ο περισσότερος κόσμος είναι ακόμη ξύπνιος, λογικά θα 

τραβούσε την προσοχή. Οι περίοικοι θα έβλεπαν ότι πρόκειται για τον 

Φάνο. Και θα διερωτούντο: Για ποίο λόγο φορτώνει ο Φάνος τέτοια ώρα 

μοτοσυκλέτα πάνω στο βάν; Θα έβλεπαν και τον 4ο κατηγορούμενο να 
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επιχειρεί να βοηθήσει τον Φάνο. Η όλη διαδικασία θα έπαιρνε τουλάχιστον 

5-10 λεπτά ενώ εάν ο Φάνος άφηνε το Γρηγόρη για να τον ακολουθήσει με 

το βάν και συνέχιζε με την μοτοσυκλέτα, ομιλούμε για μερικά 

δευτερόλεπτα, και οι κινήσεις τους δεν αντικειμενικά δεν θα κινούσαν 

καμία υποψία. Το φόρτωμα της μοτόρας στο βάν του 4ους κατηγορουμένου 

έξω από το διαμέρισμα του Φάνου, μερικά λεπτά μετά την δολοφονία ήταν 

το πλέον παράλογο σχέδιο διαφυγής. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 

ότι την δεδομένη χρονική στιγμή κρατούσαν ακόμη το δολοφονικό όπλο 

και δεν θα ήθελαν αντικειμενικά να καθυστερήσουν την απόκρυψη του με 

φόρτωμα μοτοσυκλέτας σε βαν κτλ. Επειδή το πρώτο πράγμα που θέλει 

λογικά να κάνει ο δράστης της δολοφονίας είναι όσον το δυνατόν πιο 

γρήγορα, να αποξενωθεί τα τεκμήρια του εγκλήματος. Από όποια σκοπιά 

και αν εξετάσουμε τον υπό αναφορά ισχυρισμό του Φάνου καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι είναι καθόλα παράλογος και επομένως αναληθής. 

 

89. Άλλο σημαντικό κενό στην όλη εκδοχή του Φάνου επί του προκειμένου 

είναι ότι χωρίς να υπάρχει δολοφονικό σχέδιο, ισχυρίζεται ότι τηλεφώνησε 

του 4ου κατηγορουμένου αργά το απόγευμα της 11/01/2010, μετά που 

επέστρεψε από το Pavilion και πήγε να βάλει πεζίνα στην μοτοσυκλέτα του 

πελάτη μου και του είπε: «Ρε που είσαι; Θα έρθεις, τι θα κάμουμε; Δε θα 

πάω στο τέλος. Τι θα κάνουμε; Για εν να τον βλέπεις, για εν να κάνεις τες 

δουλειές του». Οπότε ο Γρηγόρης απάντησε κατ’ ισχυρισμό: «εντάξει, επήα 

τζιαί είδα τον τόπο που θα παρκάρεις τη μοτόρα τζια έρκουμαι τζιαμέ να 

σου πω» (σελ. 1997) ή ότι «εν να πάω να δω τζιαί τους τόπους» (σελ. 3051). 

Ερωτάται πως είναι δυνατόν ο Φάνος να τον πήρε τηλέφωνο και να έλαβε 

χώρα αυτή η συνομιλία χωρίς να υπήρχε δολοφονικό σχέδιο; Επίσης 

μπορεί να γίνει πιστευτό ότι ο 4ος κατηγορούμενος του είπε την δεδομένη 

στιγμή ότι θα πάει να δει τους «τόπους»; Εάν πιστέψουμε ότι ανέλαβε τις 

παρακολουθήσεις τις προηγούμενες ημέρες λογικά δεν θα έβρισκε και τους 

«τόπους»; Θα έμενε να τους βρει την τελευταία στιγμή; Επίσης του είπε ότι 

θα πάει να δει τους τόπους αλλά δεν του είπε ότι θα πάει να παραδώσει τα 

κλειδιά του διαμερίσματος που ενοικίαζε παρά της λεωφόρου Καλλιπόλεως, 

μετά που θα τελείωνε την φρούρηση του πελάτη μου; Σημειωτέον ότι την 

ώρα που ο Φάνος τοποθετεί το συγκεκριμένο τηλεφώνημα ο 4ος 

κατηγορούμενος φρουρούσε τον πελάτη μου και σύμφωνα με ανεξάρτητη 

μαρτυρία αστυνομικού οργάνου της κας Άντζελας Χατζησωτηρίου (Μ.Κ.85) 

που τον φρουρούσε εκείνη την ώρα, ο 4ος κατηγορούμενος δεν έφυγε από 

το Ιπποκράτειο μέχρι τις 6:45μ.μ., περίπου. Στην μαρτυρία του ο Φάνος 

αρνήθηκε ότι 4ος κατηγορούμενος ήταν στο Ιπποκράτειο μέχρι τις 6:45μ.μ., 

και ισχυρίστηκε ότι πήγε προηγουμένως και είδε τους τόπους της 

δολοφονίας. Περί τις 6:15 μ.μ., φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης του Andrew Brear ένα βαν να διέρχεται από την Βασίλη 

Μιχαηλίδη και να κάνει επαναστροφή. Ο Φάνος βλέποντας το εν λόγω 
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βίντεο στην δίκη, ισχυρίστηκε ότι είναι το βαν το 4ου κατηγορούμενου, ενώ 

ο εμπειρογνώμονας Catalin Gregoras δεν μπορούσε να πει μετά 

βεβαιότητας εάν είναι το συγκεκριμένο βαν λόγω της πολύ κακής ποιότητας 

του βίντεο. Το σίγουρο είναι ότι από το εν λόγω βίντεο δεν μπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ενώ η μαρτυρία του Φάνου επί του 

προκειμένου αντικρούεται από την μαρτυρία του αστυνομικού οργάνου το 

οποίο ήταν μάρτυρας κατηγορίας. Για τον ίδιο λόγο ο Γρηγόρης δεν μπορεί 

να πέρασε στις 6:15μ.μ. από τον σταθμό Σίγμα και να είδε το αυτοκίνητο 

του θύματος, όπως ο Φάνος ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του (σελ.2259), 

καθότι σύμφωνα με την μαρτυρία εκείνη την ώρα φρουρούσε τον πελάτη 

μου στο Ιπποκράτειο. 

 

90. Η απουσία δολοφονικού σχεδίου σήμαινε ότι δεν υπήρξε καμία 

συνεννόηση και προσχεδιασμός για την αποξένωση των τεκμηρίων της 

υπόθεσης και απόκρυψη του φονικού όπλου. Αυτό είναι καθόλα παράλογο 

και παράδοξο. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο Γρηγόρης του «έδειξε τους 

τόπους» μία περίπου ώρα πριν την δολοφονία και του είπε ότι την 

μοτοσυκλέτα θα την φόρτωναν στο βάν που στάθμευσε έξω από το 

διαμέρισμα του Φάνου και θα την έπαιρναν στο διαμέρισμα του πελάτη μου 

στο Τσέρι. Δεν του είπε τίποτα για την απόκρυψη του φονικού όπλου και 

που και πως θα αποξενώνονταν τα ρούχα, τα γάντια και την κουκούλα. 

Είναι ποτέ δυνατόν να μην υπήρξε προσυνενόηση μεταξύ των δραστών για 

αυτά τα τόσο στοιχειώδη και σημαντικά  πράγματα; Να πιστέψουμε ότι ο 

Φάνος δέχτηκε να μετέχει στην δολοφονία χωρίς να εξηγηθεί με τον 

συνεργάτη του για το που θα πήγαιναν μετά την δολοφονία να αποκρύψουν 

τα τεκμήρια του εγκλήματος, το οποίο είναι το πλέον σημαντικό για να 

αποφευχθεί ο εντοπισμός και η σύνδεση των δραστών με το έγκλημα; Και 

ότι μετέφερε το φονικό όπλο στο διαμέρισμα του το απόγευμα της 

δολοφονίας (γύρω στις 5:30μ.μ.), χωρίς να υπάρχει δολοφονικό σχέδιο και 

χωρίς να εξηγηθεί με τον 4ο κατηγορούμενο που θα το απέκρυβαν μετά την 

δολοφονία; Κατά την αντεξέταση αρχικά ισχυρίστηκε ότι πήγαν να κάνουν 

φόνο χωρίς να είναι καθόλου στην σκέψη τους το κρύψιμο του φονικού 

όπλου (σελ. 2453) προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι δεν ήταν επαγγελματίες 

ούτε ξανάκαναν τέτοιο πράγμα (σελ. 2453). Πρόκειται για παιδαριώδη και 

ανόητη δικαιολογία. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επαγγελματίας για να 

σκεφτεί και να σχεδιάσει την απόκρυψη του φονικού όπλου. Όπως δεν 

χρειάζεται να είναι επαγγελματίας για να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής, 

πράγμα το οποίο ο Φάνος έπραξε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του. Μέρες 

αργότερα αντεξεταζόμενος από άλλο συνάδελφο ο Φάνος προέβαλε 

διαφορετική εκδοχή. Είπε ότι υπήρχε σχέδιο αναφορικά με το όπλο, τα 

κράνη, τα γάντια και την κουκούλα ήταν ότι τα όπλο θα το έπαιρναν εκεί 

στην φάρμα του πελάτη μου στο Τσέρι, και τα ρούχα θα τα πετούσαν κάπου 

στην μάντρα – θα έβρισκαν τόπο να τα βάλουν. Στην μάντρα θα πήγαιναν με 
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το βαν του Γρηγόρη. Τούτο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη 

του τοποθέτηση επί το προκειμένου, καθώς και με τον ισχυρισμό του ότι δεν 

υπήρχε δολοφονικό σχέδιο και γνώριζε μόνο εκείνα που του είπε και έδειξε 

ο 4ος κατηγορούμενος για τον τόπο εκτέλεσης της δολοφονίας και το 

φόρτωμα της μοτοσυκλέτας στο βαν έξω από το διαμέρισμα του.  

 

91. Ο δε ισχυρισμός ότι το όπλο θα το έπαιρναν εκεί στην φάρμα και τα 

ρούχα θα έβρισκαν τόπο να τα βάλουν, είναι και πάλι γενικός και αόριστος 

και στερείται πειστικότητας. Που στην φάρμα θα απέκρυβαν το όπλο και 

που θα άφηναν τα ρούχα και τα λοιπά αντικείμενα; Η φάρμα άνηκε και 

στον αδελφό και πατέρα του πελάτη μου. Είναι δυνατόν οι ενέργειες αυτές 

να μην είχαν σχεδιαστεί λεπτομερώς; Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το 

όπλο θα το έβαζε πίσω στην σωλήνα στο χωράφι. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι 

το χωράφι βρισκόταν σε μέρος που δεν μπορούσε να πλησιάσει το βάν. Για 

να πάει ο Φάνος να πάρει το φονικό όπλο χρειάστηκε κατ’ ισχυρισμό το 

διπλοκάμπινο του αδελφού του πελάτη μου. Επίσης η σωλήνα ήταν 

θαμμένη στο έδαφος. Για να την εντοπίσει το βράδυ θα χρειαζόταν φανάρι, 

το οποίο θα πρόδιδε τις κινήσεις του. Στο σημείο αυτό τονίζεται το εξής: 

είναι δυνατόν ο Φάνος να είπε όλα αυτά στην αστυνομία και να μην του 

πήραν συμπληρωματική κατάθεση; Και να μην του ζητήσουν να τους 

υποδείξει που ακριβώς θα έκρυβε το όπλο και που θα άφηναν τα λοιπά 

τεκμήρια του εγκλήματος ήτοι ρούχα, γάντια, κουκούλα κτλ, για να 

ελέγξουν το αξιόπιστο της ιστορίας του; Και να υπάρχει η ανάλογη υπόδειξη 

σκηνών με φωτογράφηση και με τα λεγόμενα του Φάνου καταγραμμένα και 

υπογραμμένα από τον ίδιο; Τούτα είναι στοιχειώδη πράγματα κατά την 

διερεύνηση υπόθεσης, ιδιαίτερα μιας σοβαρής υπόθεσης φόνου εκ 

προμελέτης. Εισήγηση μας είναι ότι όλα αυτά δεν έγιναν απλούστατα επειδή 

ο Φάνος ουδέποτε προέβαλε τέτοιους ισχυρισμούς στην αστυνομία.   

 

92. Ένα άλλο στοιχείο κλειδί το οποίο επιμαρτυρεί το ανυπόστατο της 

εκδοχής του Φάνου περί ύπαρξης αρχικού σχεδίου διαφυγής, είναι ότι το 

βράδυ της δολοφονίας το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο 

διαμέρισμα του πελάτη μου βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία ενώ ο Φάνος, 

προτού αναχωρήσει με την μοτοσυκλέτα για την δολοφονία, έσβησε το 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του διαμερίσματος του στην 

Ανθούπολη, για να μην καταγράφει κινήσεις που σχετίζονταν με την 

δολοφονία. Το ότι κλειστό σύστημα παρακολούθησης του πελάτη μου το 

επίμαχο βράδυ ήταν σε πλήρη λειτουργία, βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με 

τον ισχυρισμό του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου περί αρχικού σχεδίου διαφυγής. 

Διότι το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του πελάτη μου θα κατέγραφε 

τις κινήσεις των δραστών κατά το ξεφόρτωμα της μοτοσυκλέτας. 

Αντεξεταζόμενος επί τούτου ο Φάνος είπε ότι δεν το σκέφτηκαν, απάντηση η 

οποία στερείται κάθε πειστικότητας.  
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93. Εισήγηση μας είναι ότι υπήρχε πλήρης προσχεδιασμός μεταξύ Φάνου 

και των συνεργατών του στην δολοφονία. Οι κινήσεις τους δεν ήταν καθόλου 

τυχαίες και υπήρχε δολοφονικό σχέδιο και σχέδιο διαφυγής, το οποίο δεν 

ήταν βέβαια αυτό που ο Φάνος ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του, αλλά το 

χωράφι του Κοσιάρη στην Περιστερώνα, στο οποίο μετέβηκαν οι δράστες 

μετά την δολοφονία. Ούτε ήταν τυχαίο ότι η δολοφονία έγινε σε αφέγγαρο 

βράδυ. Ως προκύπτει από την μαρτυρά που δόθηκε στη δίκη το χωράφι του 

Κοσιάρη βρίσκεται σε απόμακρο και σκοτεινό μέρος στην Περιστερώνα 

πλησίον της νεκρής ζώνης. Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι αυτό ήταν το 

τέλειο μέρος για διαφυγή των δραστών μετά την δολοφονία. Οι κινήσεις τους 

εκεί θα καλύπτονταν στο σκοτάδι μακριά από την θέαση τρίτων. Όπως και 

έγινε. Σε αντίθεση με το διαμέρισμα του Φάνου το οποίο βρίσκεται σε 

κατοικημένη περιοχή. Το μόνο λογικό συμπέρασμα το οποίο εξάγεται μέσα 

από τα γεγονότα είναι ότι το σχέδιο διαφυγής των δραστών ήταν από την 

αρχή το χωράφι του Κοσιάρη και όχι η κατοικία του Φάνου στην 

Ανθούπολη όπως ψευδώς ανέφερε στην μαρτυρία του. 

 

94. Παιδαριώδης, ανυπόστατη και παράλογη είναι και η εκδοχή του Φάνου 

περί αλλαγής του σχεδίου διαφυγής. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο 

άλλαξε επειδή κάποιος φώναξε στον εκτελεστή του θύματος αμέσως μετά την 

δολοφονία «είδα σε» παρόλο που ο εκτελεστής φορούσε κουκούλα και 

επομένως ουδείς μπορούσε να δει το πρόσωπο του (βλέπε σελ. 2016). Στη 

μαρτυρία του εξήγησε πως με το «είδα σε» νόμισε πως κάποιος μπορεί να 

τον είδε την ώρα που πήγαινε να στήσει καρτέρι στο θύμα και είχε την 

κουκούλα στο πρόσωπο ανεβασμένη και να σκέφτηκε εκείνος που τον είδε 

ότι έκανε παρέα με τον Φάνο και τον Κασάπη (σελ. 2139, 2140), μια 

καθόλα παιδαριώδης και πλήρως παράλογη εκδοχή. Σε άλλο σημείο της 

αντεξέτασης του από άλλο συνήγορο, μέρες αργότερα, έδωσε διαφορετική 

εξήγηση: ανέφερε  πως άλλαξε το δρομολόγιο επειδή επιβιβαζόμενος στην 

μοτοσυκλέτα ο Γρηγόρης του είπε «είδαν με» και γύρισε πίσω και είδε την 

γυναίκα (με τον σκύλο) η οποία είδε και την μοτοσυκλέτα (σελ.3118).  

Τονίζεται ότι την ώρα που επέστρεφε ο δράστης της δολοφονίας μέχρι της 

επιβίβασης του πάνω στην μοτοσυκλέτα είχε το πρόσωπο του πλήρως 

καλυμμένο με κουκούλα έτσι που να αναγνώριση του προσώπου να είναι 

αδύνατη. Στην μαρτυρία του ο Φάνος είπε ότι ο Γρηγόρης ήρθε με την 

κουκούλα κάτω (σελ. 2018). Με αυτά τα δεδομένα πως μπορεί να γίνει 

πιστευτός ο ισχυρισμός ότι άλλαξε το δρομολόγιο διαφυγής επειδή η 

γυναίκα «είδε» τον Γρηγόρη, αφής στιγμής δεν μπορούσε να δει το πρόσωπο 

του και επομένως δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τον Γρηγόρη; Όσον 

αφορά την μοτοσυκλέτα του πελάτη μου στην οποία αναφερόταν ο Φάνος, 

σύμφωνα με την μαρτυρία δεν είχε αριθμούς εγγραφής και γενικά οτιδήποτε 

που να την ξεχωρίζει από άλλες μοτοσυκλέτες στον δρόμο, ώστε να μπορεί 
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κανείς εύκολα να οδηγηθεί σε εντοπισμό της. Ήταν μια συνηθισμένη 

μοτοσυκλέτα δρόμου μεγάλου κυβισμού. Καμία από τις αιτιάσεις που δίνει 

ο Φάνος δεν παρέχουν λογική εξήγηση για αλλαγή δρομολογίου. Πρόκειται 

για ανυπόστατες δικαιολογίες οι οποίες αποσκοπούν στο να καλύψουν τα 

ψέματα που είπε περί δήθεν αρχικού σχεδίου διαφυγής ενώ κατέληξε στο 

χωράφι του Κοσιάρη στην Περιστερώνα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην 

κατάθεση ομολογίας του Φάνου δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αλλαγή 

σχεδίου διαφυγής. Για να δικαιολογήσει την παράλειψη του αυτή ο Φάνος 

επικαλέστηκε ψυχολογική σύγχυση την ώρα της κατάθεσης και ότι δεν 

ήξερε τι έπρεπε να πει (σελ. 2202). Τα είπε σε μέλη της ανακριτικής ομάδας 

εκ των υστέρων αλλά δεν θυμάται σε ποίο το είπε (σελ. 2202). Πρόκειται για 

προφάσεις εν αμαρτία για να καλύψει το κακοσχεδιασμένο του ψέμα περί 

δήθεν αρχικού σχεδίου διαφυγής.  

 

95. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει και η εξής επισήμανση: ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι μετά την δολοφονία ο Γρηγόρης πήγε πάνω στο διαμέρισμα 

του και ήθελε να ξυριστεί επειδή «είδαν τον» (σελ. 2114, 2037). Και ερωτάται 

πως μπορεί να είπε αυτό το πράγμα εφόσον την ώρα που κάποιος του 

φώναξε «είδα σε» (Μιχάλης Κουρσάρος Μ.Κ.10) αμέσως μετά την 

δολοφονία, είχε την κουκούλα κατεβασμένη, το οποίο συνάγεται και από το 

γεγονός ότι η αλλοδαπή Milda Montecalvo (Μ.Κ.11) η οποία είδε τον 

δράστη να τρέχει από τον πεζόδρομο προς το μέρος της και πέρασε από 

μπροστά της, είπε ότι είχε το πρόσωπο του πλήρως καλυμμένο με 

κουκούλα.  

 

96. Στο Φάνο υποβλήθηκε κατά την αντεξέταση από όλους τους δικηγόρους 

υπεράσπισης ότι αυτός είναι στην πραγματικότητα ο δολοφόνος του 

θύματος. Ο Φάνος προς επίρρωση του ότι αυτός ήταν που περίμενε τον 

δολοφόνο στο χωράφι παρά της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη ανέφερε ότι «ερέξαν 

τζιαι κινέζες τζιαι άλλα πλάσματα με τον σιήλλο τζιαι είδα τα». Την ώρα που 

περίμενε τον Γρηγόρη να εκτελέσει το θύμα πέρασε μια γυναίκα με τον 

σκύλο (σελ. 2138). Είπε μάλιστα ότι το ανάφερε και στην αστυνομία (σελ. 

2138). Τον ίδιο ισχυρισμό επανέλαβε και λίγο αργότερα στην μαρτυρία του 

λέγοντας ότι πέρασε μια γυναίκα με ένα σκύλο και πέρασαν και κάποια 

άτομα περπατητά (σελ. 2050). Μάλιστα είπε ότι επειδή πέρασε μια γυναίκα 

με σκύλο εκεί που περίμενε και είδε και πλάσμα σκέφτηκε ότι τον είδαν και 

τρομοκρατήθηκε και γι’ αυτό πέταξε μετά την δολοφονία το κράνος της 

συμβίας του Γιώτας Πεντόντζιη σε κάλαθο των αχρήστων (σελ. 2200-1), 

ισχυρισμός καθόλα παράλογος, καθότι στο χωράφι που ισχυρίζεται ότι 

βρισκόταν την δεδομένη χρονική στιγμή, δεν υπήρχε φωτισμός και ουδείς 

μπορούσε να δει και να αναγνωρίσει το κράνος το οποίο εν πάση περιπτώσει 

δεν είχε κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πέραν του ότι ήταν ένα σύνηθες 

άσπρο κράνος. Ότι ήταν σκοτεινά στο χωράφι του λέει και ο Φάνος στην 
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μαρτυρία του (σελ. 2460). Σε άλλο σημείο της μαρτυρία του 

αντεξεταζόμενος μέρες αργότερα είπε ότι είδε για γυναίκα με τον σκύλο και 

πέρασε και πήγε προς το Φιλλάνδια. Όταν την είδε έσκυψε κάτω (σελ 2460) 

και έκρυψε με τα χέρια του το πρόσωπο (σελ. 2463). Το κλειστό κύκλωμα 

του Andrew Brear αποκαλύπτει την ψευδολογία του Φάνου επί του 

προκειμένου. Δεν δείχνει να περνά γυναίκα με σκύλο την ώρα που ο Φάνος 

ισχυρίζεται ότι περίμενε στο χωράφι. Ερωτάται επομένως πως είναι ποτέ 

δυνατόν να είπε τέτοιο πράγμα στην αστυνομία και η αστυνομία να μην το 

ήλεγξε ώστε να διαπιστώσει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 

επομένως ο Φάνος τους έλεγε ψέματα. Πρόκειται για άλλη μια σκανδαλώδη 

παράλειψη της αστυνομίας σε αυτή την υπόθεση ή στην πραγματικότητα ο 

Φάνος δεν είπε τέτοιο πράγμα στην αστυνομία; Εισήγηση μας είναι ότι 

ισχύει το δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει γεγονός παραμένει ότι ο Φάνος 

ψεύδεται επί του προκειμένου. Όταν ο Φάνος αντεξετάστηκε από τον 

δικηγόρο του 4ου κατηγορουμένου, και του προβλήθηκε στο σχετικό βίντεο 

από το κλειστό κύκλωμα του Andrew Brear και του υποδείχτηκε ότι δεν 

περνά γυναίκα με σκύλο όπως ισχυρίστηκε, προσπάθησε να ανασκευάσει 

την εκδοχή του. Συγκεκριμένα, ο Φάνος είπε ότι «του εφάνηκε ότι ήταν 

πλάσμα» (σελ. 3032), μετά ότι εκείνο που θυμάται είναι σκύλο (σελ. 3032), 

και μετά ότι το πλάσμα που θυμάται ήταν πλάσμα με ποδήλατο ή μοτόρα 

(σελ. 3032). Δεν πέρασε κινέζα αλλά σκύλος και πλάσμα με ποδήλατο (σελ. 

3033). Ο οποίος σκύλος εν πάση περιπτώσει στην πραγματικότητα ήταν 

γάτος, παρά την επιμονή του Φάνου περί του αντιθέτου, ως καταδείχθηκε 

με τη μαρτυρία κτηνιάτρου Χάρη Πετεβίνου (Μ.Υ.56) ο οποίος είδε το 

σχετικό βίντεο (σελ. 10852). Αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για γάτο από τον 

συγκεκριμένο βηματισμό και τον τρόπο κίνησης της ουράς (σελ. 10859). Ο 

γάτος δεν φαίνεται να κινείται γρήγορα (σελ. 10864). Ο βηματισμός ενός 

σκύλου δεν έχει καμία σχέση με τον βηματισμό ενός ζώου που προέρχεται 

από την κατηγορία των αιλουροειδών (σελ. 10860). Ερωτώμενος μάλιστα 

κατά την αντεξέταση εάν κάποιος ο οποίος κρυβόταν στο συγκεκριμένο 

σημείο για να διαπράξει ένα έγκλημα μπορούσε να συγχύσει τον γάτο με 

σκύλο, ο μάρτυς απέδωσε, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τέτοιας σύγχυσης 

στη χρήση παραισθησιογόνων ουσιών, δηλαδή να είδε γάτο και να θυμάται 

ότι είδε σκύλο (σελ. 10866). Τούτο είναι ενδεικτικό του μεγέθους του 

σφάλματος το οποίο δεν είναι αναμενόμενο και λογικό να γίνει κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες.  

 

97. Ο εν λόγω μάρτυς επισκέφθηκε βράδυ τον χώρο που ισχυρίστηκε ο 

Φάνος ότι στεκόταν στο χωράφι παρά την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη και είπε 

ότι υπήρχε καλός φωτισμός και ορατότητα (σελ. 10855). Η κατηγορούσα 

αρχή προς ενίσχυση της θέσης της ότι ο Φάνος δυνατόν να είδε γάτο και να 

τον σύγχυσε για σκύλο επικαλέστηκε κάποιο δημοσίευμα σε περιοδικό της 

Αγγλικής εφημερίδας Daily Telegraph σύμφωνα με το οποίο κάποιος 
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εκπαιδευτής σκύλος της Αγγλικής αστυνομίας είδε μεγάλη γάτα και αρχικά 

την εξέλαβε για σκύλο λάμπρατορ. Το δημοσίευμα δεν κατατέθηκε για την 

αλήθεια του περιεχομένου (τεκμήρια 878, 879). Ο μάρτυς ανάφερε ότι 

τέτοιου μεγέθους γάτες (περί τα 120 εκατοστά) δεν υπάρχουν στην Κύπρο 

και ότι η μεγαλύτερη γάτα που έχει δει είναι περί τα 50 εκατοστά παρόλο 

που μεταξύ τους δεν υπάρχει άλλη διαφορά ούτε στον βηματισμό, ούτε στην 

ανατομία (σελ. 10877). Ερωτώμενος για την αναφορά στο εν λόγω 

δημοσίευμα ότι όταν ο άνθρωπος κοίταξε το ζώο το οποίο δεν κινείτο όπως 

ανέμενε, ο μάρτυς είπε ακριβώς αυτό είναι που ανάφερε και ο ίδιος ότι ο 

εκπαιδευτής σκύλων επειδή είχε εμπειρία με σκύλους κατάλαβε από τον 

τρόπο που βάδιζε ότι δεν είναι σκύλος, είναι γάτος ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να περιγράψεις πως περπατά ένας 

σκύλος ή ένας γάτος, απλώς είναι τελείως ξεχωριστά. Δηλαδή μπορείς να το 

καταλάβεις (σελ. 10878). Εν όψει και της μαρτυρίας του κτηνιάτρου, δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι επί του προκειμένου ο Φάνος είπε ψέματα στο 

Δικαστήριο, για να καλύψει τα ψέματα που είπε σε προηγούμενο στάδιο της 

μαρτυρίας του ότι είδε να περνά σκύλος ενόσω βρισκόταν στο χωράφι παρά 

της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη, αναμένοντας την εκτέλεση του θύματος, για 

τον οποίο σκύλο είπε επίσης ψέματα ότι συνοδευόταν από κινέζα.  

 

98. Το ψέμα που είπε και επανέλαβε πολλάκις στην ένορκη του μαρτυρία 

είναι ότι είδε γυναίκα με σκύλο να περνά ενόσω περίμενε τον Γρηγόρη να 

δολοφονήσει τον θύμα, ότι έσκυψε να μην τον δει και ότι αυτός είναι ο 

λόγος που πέταξε το κράνος της Γιώτας. Το ψέμα είναι χονδρό και 

αποκαλύπτει ότι δεν βρισκόταν στο χωράφι την στιγμή που ισχυρίζεται ότι 

ήταν. Εάν δεν βρισκόταν στο χωράφι το μόνο που απομένει είναι ότι ήταν ο 

δολοφόνος του θύματος και αντίστρεψε τον ρόλο του με εκείνο του οδηγού 

της μοτοσυκλέτας. Το οποίο συνάγεται εν μέρει και από την μαρτυρία της 

αλλοδαπής αυτόπτη μάρτυρα (ΜΚ.11) ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας δεν 

φορούσε άσπρο κράνος, αντίθετα με την μαρτυρία του Φάνου. Όπως και να 

έχει το πράγμα, το ψέμα επί του καίριου αυτού σημείου της μαρτυρίας του, 

καταδεικνύει για άλλη μια φορά άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να γίνει 

πιστευτός επί του όρκου του. Παραμένει δε ανεξήγητο γιατί πέταξε το 

κράνος της Γιώτας στον κάλαθο των αχρήστων όπως ισχυρίστηκε αφής 

στιγμής καμία κινέζα με σκύλο δεν πέρασε ενόσω λέει ότι περίμενε στο 

χωράφι.   

 

99. O Φάνος αντεξεταζόμενος ανέφερε ότι ο Γρηγόρης του έλεγε τρεις μέρες 

πως πυροβόλησε το θύμα και ότι θα έγραφαν 7 κόλλες με αυτά που του 

είπε (σελ. 2135). Δεν τα είπε στην κατάθεση του διότι εκείνη την ώρα ήρθαν 

οι συγγενείς του και χτυπούσαν τις πόρτες και οι δημοσιογράφοι (σελ 2135). 

Αντεξεταζόμενος μέρες αργότερα από τον κ Βραχίμη του ζητήθηκε να 

αναφερθεί σε λεπτομέρειες όλων εκείνων που ισχυρίστηκε ότι του είπε ο 
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Γρηγόρης για τον τρόπο εκτέλεσης του θύματος (με τα οποία θα γέμιζαν 7 

κόλλες), ο Φάνος, διαφοροποίησε άρδην την εκδοχή του λέγοντας ότι είδε 

μόνο δυο μέρες τον Γρηγόρη και μιλούσαν και στα τηλέφωνα και δεν μπορεί 

να θυμηθεί τι του είπε, και όταν μιλούσε για 7 κόλλες ήταν «ο τρόπος του 

λέγειν» (σελ. 3142) και πως το μόνο που θυμάται είναι ότι ο Γρηγόρης του 

είπε ότι σκότωσε άνθρωπο, «έπαιξε τον που πίσω τζιαι μετά εγύρισε τζιαι 

έπαιξε τον που μπροστά», αλλά δεν του είπε άλλες λεπτομέρειες διότι δεν 

ήταν καλά ο Γρηγόρης (σελ. 3142). Ο Φάνος δηλαδή επανέλαβε εκείνο που 

είναι καθόλα γνωστό για τον τρόπο εκτέλεσης του θύματος και φαίνεται στις 

φωτογραφίες του τεκμηρίου 3 οι οποίες του υποδείχθηκαν στην δίκη. 

Προκύπτει αντίφαση μεταξύ των θέσεων του Φάνου επί του προκειμένου. Ο 

μάρτυρας φάσκει και αντιφάσκει. Το ότι δεν μπορούσε να αναφερθεί σε 

λεπτομέρειες εκείνων που ισχυρίστηκε πως του είπε ο Γρηγόρης με τα οποία 

θα γέμιζαν 7 σελίδες, προφανώς οφείλεται στο ότι είπε ψέματα και η 

φαντασία του δεν μπορούσε να επινοήσει τέτοιες λεπτομέρειες ώστε να 

δικαιολογήσει τα ψέματα που είπε. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση για 

την οποία περιέπεσε σε αυτή την αντίφαση. Βλέπουμε επίσης ότι 

χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τον ισχυρισμό περί άφιξης των συγγενών 

του την ώρα που έδινε κατάθεση, για να δικαιολογήσει κενά και 

παραλήψεις του – στην προκείμενη περίπτωση τα ψέματα που είπε στην 

μαρτυρία του.     

 

100. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι εκείνος και ο Γρηγόρης έβαλαν φόρμες πάνω 

από τα ρούχα τις οποίες είχε στο υπόγειο στο οποίο στάθμευε την 

μοτοσυκλέτα του (σελ. 2118). Στην κατάθεση ομολογίας δεν γίνεται καμία 

αναφορά ότι φόρεσαν φόρμες πάνω από τα ρούχα (σελ.2206).  

Συμπτωματικά και οι δυο αποφάσισαν να βάλουν φόρμες πάνω από το 

παντελόνι (σελ. 2124). Ο λόγος ήταν για να μην μείνουν γυμνοί όταν 

έβγαζαν τα ρούχα, για να μην πάνε πάνω στο σπίτι με τα εσώρουχα (σελ. 

2124). Ερωτώμενος γιατί κατά τον ίδιο δεν έβαλαν μαύρα ρούχα για να 

κάνουν τον φόνο και να επιστρέψουν στο σπίτι, η απάντηση του Φάνου ήταν 

«έτσι το σκεφτήκαμε» (σελ. 2124). Την συνεννόηση για να φορέσουν μαύρα 

ρούχα την έκαναν την ώρα που άλλαξε ο Γρηγόρης τον Φάνο στο 

Ιπποκράτειο (σελ.2448). Οι σκούρες φόρμες που φόρεσαν ήταν μόνο το 

παντελόνι της φόρμας (σελ. 2449). Ο Γρηγόρης φορούσε τον σάκο που 

δείχνει το κλειστό κύκλωμα του Φάνου το βράδυ της δολοφονίας, ο οποίος 

ήταν χρώματος μπλε σκούρο (σελ.2132). Του Γρηγόρη ο σάκος είχε πάνω 

ενσωματωμένη κουκούλα (σελ. 2449). Του Φάνου δεν είχε κουκούλα. Ο 

Φάνος από πάνω φορούσε footer με κουκούλα χρώματος μπεζ και από 

πάνω έβαλε ένα λεπτό σάκο μπλε (σελ.2125). Τον μπλε σάκο τον είχε κάτω 

στο υπόγειο (σελ.2133). Δεν ήταν σάκος της μοτοσυκλέτας. Ο Φάνος 

φορούσε παντελόνι μπλε τζιν (σελ.2125). Ο Γρηγόρης δεν θυμάται τι 

παντελόνι φορούσε. Εν πάση περιπτώσει από το κλειστό κύκλωμα 
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παρακολούθησης, ο Γρηγόρης φαίνεται να φορά αρκετά πιο ανοιχτόχρωμο 

παντελόνι από τον Φάνο, αν όχι άσπρο, σχεδόν άσπρο.  

 

101. Επομένως σύμφωνα με την μαρτυρία του Φάνου κατά την διάπραξη της 

δολοφονίας ο ίδιος φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας πάνω από το 

παντελόνι του και μπλε σάκο και από μέσα footer με κουκούλα και ο 

Γρηγόρης μαύρο παντελόνι φόρμας και μπλε σάκο με κουκούλα και από 

μέσα φανέλα. Ο εν λόγω ισχυρισμός σε ότι αφορά τον Γρηγόρη, 

καταρρίπτεται πλήρως από την μοναδική αυτόπτη μάρτυρα, η οποία είδε 

τον δράστη να τρέχει από τον πεζόδρομο προς την κατεύθυνση που στεκόταν 

στο τέλος του πεζόδρομου επί της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη και να περνά 

από μπροστά της (βλέπε και φωτογραφία 80 τεκμηρίου 3 όπου σημειώνει 

με Χ το μέρος που στεκόταν). Πρόκειται για την Φιλιππινέζα οικιακή βοηθό 

κα Milda Montecalvo (Μ.Κ.11), η οποία την δεδομένη χρονική στιγμή 

έπαιρνε βόλτα τον σκύλο του εργοδότη της. Σύμφωνα με την κατάθεση που 

έδωσε στην αστυνομία την επομένη της δολοφονίας, την οποία υιοθέτησε ως 

μέρος της κυρίως της εξέτασης [έγγραφα Κ1 (μητρική γλώσσα) και Κ2 

(μετάφραση στην Αγγλική)], ο άνδρας που έτρεχε προς το μέρος της 

φορούσε μαύρο σακάκι και σκούρου χρώματος τζιν (βλέπε και σελ. 408). 

Το πρόσωπο του ήταν καλυμμένο με μαύρη κουκούλα. Όσα ανάφερε στην 

κατάθεση της σχετικά με την περιγραφή του άνδρα ο οποίος έτρεχε προς το 

μέρος της, μπόρεσε να τα διακρίνει λόγω του νυχτερινού φωτισμού του 

δρόμου που φαίνεται στην φωτογραφία 80 του τεκμηρίου 3 (σελ. 406). 

Επομένως (α) ο δράστης δεν φορούσε παντελόνι φόρμας αλλά 

παντελόνι σκούρου χρώματος τζιν, και (β) ο δράστης δεν φορούσε μπλε 

αλλά μαύρο σακάκι (βλέπε και σελ. 411). Η μαρτυρία της Φιλιππινέζας 

για τα πιο πάνω είναι ξεκάθαρη. Πρόκειται για πλήρη διάψευση της 

ιστορίας του Φάνου ότι ο δράστης (και ο ίδιος κατ’ επέκταση) φορούσε 

φόρμα πάνω από το παντελόνι, και ότι ο δράστης φορούσε μπλε σάκο. Κατά 

συνέπεια ο δράστης δεν μπορεί να ήταν ο Γρηγόρης βάσει της ενδυμασίας 

που περιέγραψε ο Φάνος. Η εν λόγω διάψευση προερχόμενη από την 

μοναδική αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης, η οποία παρουσιάστηκε ως 

μάρτυρας κατηγορίας, κλονίζει εκ βάθρων την αξιοπιστία του Φάνου επί της 

οποίας στηρίζεται η όλη υπόθεση της κατηγορούσας αρχής. Επίσης ενισχύει 

την θέση της υπεράσπισης ότι ο πραγματικός δολοφόνος του θύματος ήταν 

ο Φάνος εν όψει του ότι το συγκεκριμένο βράδυ φορούσε μπλε τζιν 

παντελόνι.   

 

102. Μια άλλη σημαντική πτυχή της μαρτυρίας της κας Montecalvo ήταν ότι 

ο άνδρας πάνω στην μοτοσυκλέτα ο οποίος περίμενε τον δράστη φορούσε 

κράνος πάνω στο κεφάλι του. Στην κατάθεση της στην αστυνομία λέει για το 

κράνος «νομίζω ήταν σκούρου χρώματος». Αντεξεταζόμενη είπε ότι το κράνος 

ήταν σκούρου χρώματος και όπως είπε την προηγούμενη φορά που 
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κατάθεσε στο δικαστήριο για την ίδια υπόθεση (ποινική αρ. 400/10) το 

κράνος αποκλείεται να ήταν άσπρου χρώματος (σελ. 407). Τούτο έρχεται σε 

αντίθεση και διαψεύδει τον ισχυρισμό του Φάνου ότι ως οδηγός της 

μοτοσυκλέτας φορούσε κράνος άσπρου χρώματος το οποίο του δάνεισε η 

συμβία του Γιώτα Πεντόντζιη. Το χρώμα του κράνους άπτεται του 

ισχυρισμού του Φάνου ότι ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας καθότι σύμφωνα 

με την μαρτυρία του ο ίδιος φόρεσε άσπρο κράνος και ο Γρηγόρης μαύρο. 

 

103.  Τέλος να τονιστεί ότι στην κατάθεση της και στην μαρτυρία της στην 

δίκη πουθενά δεν λέει ότι είδε τους δράστες επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα να 

πηγαίνουν μέχρι το τέλος της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη και να στρίβουν 

αριστερά προς το ταξί Φιλλάνδια. Η μαρτυρία του Λοχία Παντελή Ιορδάνους 

(ΜΚ.84) (σελ. 5916) και του Υπαστυνόμου Θωμά Ευθυμίου (ΜΚ.87)(σελ. 

6884-8) ότι έτσι ανάφερε η Milda Montecalvo (Μ.Κ.11) στην αστυνομία δεν 

υποστηρίζεται από την μαρτυρία της αλλοδαπής γυναίκας. Και ενώ η 

αστυνομία ισχυρίστηκε ότι έτσι τους είπε μετά την κατάθεση της προφορικά 

εντούτοις και πάλι δεν ελήφθη συμπληρωματική κατάθεση, ούτε καν 

σημείωμα. Πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη εξ ακοής μαρτυρία.        

 

104. Πέραν των πιο πάνω ο όλος ισχυρισμός του Φάνου ότι φόρεσαν φόρμες 

πάνω από το παντελόνι είναι παράδοξος και στερείται λογικής υπόστασης. Ο 

Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο Γρηγόρης δεν θα είχε δυσκολία κινήσεων φορώντας 

φόρμες πάνω από το παντελόνι (σελ. 2130), ενώ το τελευταίο πράγμα το 

οποίο λογικά θα επιθυμούσε ένας προτιθέμενος δολοφόνος ο όποιος έπρεπε 

να τρέξει ορισμένη απόσταση μετά την εκτέλεση του θύματος, είναι να έχει 

τον όποιο περιορισμό κινήσεων φορώντας φόρμες πάνω από το παντελόνι. 

Στην προσπάθεια του να εξηγήσει το γεγονός ότι ο Γρηγόρης δεν φαίνεται να 

κράτα φόρμες εισερχόμενος στην πολυκατοικία του Φάνου το βράδυ της 

δολοφονίας λίγα λεπτά πριν τις 8:00 μ.μ., ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο 

Γρηγόρης έβαλε τις φόρμες μέσα στον σάκο του για να μην φαίνονται (σελ. 

2130). Το λογικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί ο Γρηγόρης να 

ανησυχήσει για τις φόρμες οι οποίες δεν είναι κάτι που κινεί την περιέργεια 

του οποιουδήποτε, όπως ήταν για παράδειγμα το φονικό όπλο το οποίο ο 

Φάνος έκρυψε στο εσωτερικό μέρος του σάκου τον οποίο φορούσε, γύρω 

στις 5:30 μ.μ. που επέστρεψε στο διαμέρισμα. Ο ισχυρισμός του Φάνου 

στερείται πειστικότητας. Όσον δε αφορά το κατ’ ισχυρισμό μικρό 

«φούσκωμα» που φαίνεται στον σάκο του Γρηγόρη από το βίντεο του 

κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του Φάνου την ώρα που ο 

Γρηγόρης εισέρχεται στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο οποίο βίντεο 

αναφέρθηκε ο Φάνος προσπαθώντας να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του, 

αυτό οφείλεται στον τύπο του σάκου που φορούσε ο Γρηγόρης και όχι διότι 

απέκρυβε φόρμες. Το ίδιο «φούσκωμα» είχε και ο σάκος που φορούσε όταν 

έδινε μαρτυρία στο Δικαστήριο ο 4ος κατηγορούμενος, απλούστατα επειδή, 
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όπως εξήγησε, του αρέσει να φορά σάκους οι οποίοι είναι άνετοι πάνω του. 

Επίσης την συγκεκριμένη στιγμή που τον δείχνει το βίντεο του υπό αναφορά 

κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ο Γρηγόρης φαίνεται να έχει τα 

χέρια στις τσέπες του σάκου. Ερωτώμενος γιατί παραδείγματος χάριν να μην 

έβαζε τις φόρμες σε μια σακούλα, η απάντηση του Φάνου ήταν διότι «έτσι 

έκοψε ο νους του» (σελ. 2131). Δηλαδή ενώ κατά τον Φάνο «έκοψε ο νους» 

του Γρηγόρη και μπήκε στον κόπο να καθαρίσει τον εσωτερικό χώρο του 

βαν για να μπορέσουν να φορτώσουν την μοτοσυκλέτα την οποία θα 

χρησιμοποιούσαν για την δολοφονία, δεν «έκοψε ο νους του» να φέρει μια 

σακούλα (ότι πιο απλό) για να βάλει μέσα το μαύρο παντελόνι φόρμας που 

έφερε μαζί του και αναγκάστηκε να το κρύψει μέσα στον σάκο για να μην 

τον δουν.  

 

105. Ένα άλλο σημείο το οποίο χρήζει επισήμανσης είναι η μαρτυρία του 

άλλου αυτόπτη μάρτυρα κ Μιχάλη Κουρσάρου (ΜΚ.10) ως προς την 

εντύπωση που του έκανε το πόσο γρήγορα έτρεχε ο δράστης της δολοφονίας, 

τον οποίο είχε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει την ώρα που διένυε τον 

πεζόδρομο που ενώνει τις οδούς Αγίας Ελένης με Βασίλη Μιχαηλίδη 

(απόσταση 49 μέτρα). Ο μάρτυς φώναξε στον δράστη «είδα σε» (στην αρχή 

του πεζόδρομου) και ο δράστης γύρισε το κεφάλι του πίσω και συνέχισε να 

τρέχει. Δεν μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπο του λόγω του κακού 

φωτισμού στον πεζόδρομο. Ούτε για το χρώμα των ρούχων μπορούσε να 

απαντήσει με βεβαιότητα, πέραν του ότι φορούσε αθλητικό μπουφάν. 

Νομίζει ότι είχε και σκούφο ενσωματωμένο (σελ. 377), τον οποίο είχε στο 

κεφάλι. (σελ. 378). Ο δράστης έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Κάλυψε 49 

μέτρα σε 5 δευτερόλεπτα (δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά να τρέξει 100 

μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα που είναι χρόνος αγώνων). Του έκανε εντύπωση ο 

τρόπος που έτρεχε. Ο δρασκελισμός του ήταν μεγάλος. Έτσι τρέξιμο 

γρήγορο και αθλητικό του έκανε εντύπωση (σελ. 391). Η εν λόγω περιγραφή 

καθόλου δεν συνάδει με την κορμοστασιά και εμφάνιση του 4ου 

κατηγορουμένου. Δεν δόθηκε καμία μαρτυρία ότι είναι αθλητής ούτε ότι 

ασχολήθηκε ποτέ με αθλητισμό ή με κάποιο άθλημα που προϋποθέτει καλή 

φυσική κατάσταση. Πέραν του ότι εμφανισιακά είναι αδύναμος και 

καμπούρης. Εάν ο μάρτυρας έβλεπε τον Γρηγόρη να τρέχει θα ήταν ίσως 

αναμενόμενο να έλεγε ότι ο δράστης ήταν καμπούρης. Όπως ήταν η 

περιγραφή η οποία δόθηκε κατ΄ ισχυρισμό για τον Γρηγόρη όταν τον 

αναζητούσε η αστυνομία (σελ.5909). Ο διασκελισμός και ταχύτητα που 

έτρεχε ο δράστης προϋποθέτει άτομο σε άριστη φυσική και σωματική 

κατάσταση. Το οποίο με βάση την μαρτυρία παραπέμπει πολύ περισσότερο 

στον Φάνο παρά στον Γρηγόρη. Επίσης ο μεγάλος διασκελισμός 

παραπέμπει σε άτομο με ψηλά πόδια. Ο Φάνος σε αντίθεση με τον 

Γρηγόρη, έχει ψηλά πόδια όπως φαίνεται στο κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης του διαμερίσματος του Φάνου το βράδυ της δολοφονίας 
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καθώς και στις φωτογραφίες του τεκμηρίου 13, όπου ο Φάνος 

φωτογραφίζεται σε υποδείξεις σκηνών. 

 

106. Στην πορεία προς Περιστερώνα μετά την δολοφονία ο Φάνος ισχυρίστηκε 

ότι ο Γρηγόρης του χτυπούσε στην πλάτη από τον κυκλικό κόμβο 

Κοκκινοτριμιθιάς επειδή του έπεσε το προστατευτικό γυαλί του κράνους 

(σελ.2302). Άρχισε να του χτυπά στα πλευρά για να σταματήσει κοντά στο 

Ακάκι προτού βγουν από την έξοδο (σελ.3131). Όταν σταμάτησαν μετά την 

έξοδο από Παλλουριώτισσα, ο Φάνος ρώτησε τον Γρηγόρη που του έπεσε το 

κράνος και Γρηγόρης απάντησε «νομίζω τζιαμέ στο Pavilion» (σελ. 2495, 

3023, 3123). Τούτο αναφέρεται και στις υποδείξεις σκηνών έγγραφο «ΑΤ2» 

στην σελ. 2 (τέλος). Ενώ στην πραγματικότητα το προστατευτικό γυαλί του 

κράνους ενός εκ των δραστών έπεσε στην οδό Βασίλη Μιχαηλιδη, μερικά 

χιλιόμετρα πριν το κέντρο Pavilion. Πρόκειται για ένα καθόλα ανυπόστατο 

και παράλογο ισχυρισμό. Η απώλεια του γυαλιού του κράνους, ειδικά με το 

κρύο του χειμώνα και με την κίνηση της μοτοσυκλέτας είναι κάτι το οποίο 

γίνεται αμέσως αισθητό σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κατά τον ίδιο τρόπο 

που μόλις κάποιος ανοίξει το γυαλί του αυτοκινήτου τον χειμώνα γίνεται 

αμέσως αισθητό λόγω του κρύου αέρα που χτυπά στο πρόσωπο. Ότι η 

απώλεια του προστατευτικού γυαλιού θα γινόταν άμεσα αισθητή από το μάτι 

επιβεβαιώνεται από την μαρτυρία του εμπειρογνώμονα οφθαλμίατρου της 

Εθνικής Φρουράς Αντισυνταγματάρχη κ Σταύρου Βιολετή (Μ.Υ.54) (σελ. 

10717) και τον πρωταθλητή αγώνων μοτοσυκλέτας Αθανάσιο Δημητρίου 

(Μ.Υ.53). Είναι ειλικρινά αδιανόητο να έπεφτε το κράνος του Γρηγόρη 

βράδυ του χειμώνα πάνω σε μοτοσυκλέτα η οποία ταξίδευε με ταχύτητα και 

η απώλεια του προστατευτικού γυαλιού να γίνει αντιληπτή μερικά 

χιλιόμετρα αργότερα. Πρόκειται για ακόμη ένα ψέμα στα πολλά που είπε ο 

Φάνος σε αυτή την υπόθεση. Είναι επίσης παράλογο ο Γρηγόρης να είπε 

στον Φάνο ότι μετά την δολοφονία θα περάσουν από το διαμέρισμα του 

Φάνου για να φορτώσουν την μοτοσυκλέτα στο βάν του και να την πάρουν 

στο διαμέρισμα του Ανδρέα στο Τσέρι και αντί να του χτυπά να 

σταματήσουν για να τον ρωτήσει που πάει και γιατί άλλαξε δρομολόγιο, δεν 

του έκανε καμία νύξη για αυτό το πράγμα, παρά μόνο για το γυαλί του 

κράνους το οποίο τάχατες νόμισε ότι του έπεσε στο Pavilion. 

 

107. Ερχόμαστε τώρα στην πτυχή της ιστορίας του Φάνου που αφορά την 

εγκατάλειψη της σκηνής της δολοφονίας με μοτοσυκλέτα μέχρι την 

επιστροφή του στο διαμέρισμα του στην Ανθούπολη την οποία τοποθετεί στις 

10 με 10 παρά 5 το βράδυ. Ότι εκείνη την ώρα ο Φάνος επέστρεψε 

επιβεβαιώνεται από τον Κώστα Προεστό (ΜΚ.37), ο οποίος είπε στην 

μαρτυρία του ότι μετά που πήρε τον Προεστό και τον Γρηγόρη στο 

διαμέρισμα του Φάνου, στις 10:00 μ.μ., επισκέφθηκε τον πελάτη μου στο 



69 
 

Ιπποκράτειο. Ο Προεστός είπε ότι ο πελάτης μου δεν έχει καμία σχέση με 

την υπόθεση δολοφονίας του θύματος. 

  

108. Η θέση μας, όπως και η θέση όλων των δικηγόρων υπεράσπισης είναι ότι 

ο Φανος ψεύδεται σε σχέση με τον χρόνο και κινήσεις του στο 

μεσοδιάστημα κυρίως σε ότι αφορά την κατ’ ισχυρισμό μετάβαση του στην 

νεκρά ζώνη για να αποξενωθεί το φονικό όπλο και τα ρούχα. Για να το 

πετύχει αυτό έχει σμικρύνει τον χρόνο μετάβασης τους στο χωράφι του 

Κοσιάρη στην Περιστερώνα και τον απαιτούμενο χρόνο για μετάβαση στο 

σπιτάκι της διάτρησης στη νεκρά ζώνη και πίσω σε αφέγγαρο βράδυ (το 

βράδυ της δολοφονίας ήταν αφέγγαρο). Θέση μας είναι ότι ο απαιτούμενος 

χρόνος για μετάβαση στην Περιστερώνα ήταν μεγαλύτερος και ουδέποτε 

πήγε στη νεκρά ζώνη για να αποξενωθεί το φονικό όπλο και τα ρούχα. 

Πέραν του ότι η όλη ιστορία του περί μετάβασης στη νεκρά ζώνη το βράδυ 

της δολοφονίας στερείται κάθε λογικής και πειστικότητας για τους λόγους 

που εξηγούνται στην συνέχεια. Στον σχολιασμό των θέσεων του Φάνου 

παρεμβάλλεται και η μαρτυρία ορισμένων μαρτύρων υπεράσπισης η οποία 

αποκαλύπτει το ανυπόστατο της εκδοχής του. Η αναξιοπιστία της ιστορίας 

του Φάνου περί μετάβασης στην νεκρά ζώνη για αποξένωση του φονικού 

όπλου, ενισχύεται από την νέα ιστορία την οποία είπε στην δίκη περί δήθεν 

μετακίνησης του φονικού όπλου από κάποιον άγνωστο που ενδεχομένως 

έστειλε ο πελάτης μου και το αλαλούμ αντιφάσεων στις οποίες περιέπεσε 

αντεξεταζόμενος επί τούτου.   

  

109. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι του 

πήρε μόνο 12-15 λεπτά να οδηγήσει με συνεπιβάτη τον Γρηγόρη την 

μοτοσυκλέτα του πελάτη μου από την Βασίλη Μιχαηλίδη στο χωράφι του 

Κοσιάρη στην Περιστερώνα, σε απόσταση 33 χιλιομέτρων καλύπτοντας 

συγκεκριμένη διαδρομή η οποία φωτογραφίζεται εν πολλοίς στο τεκμήριο 

13 και καταγράφεται στις υποδείξεις σκηνών ημερομηνίας 24/01/2010 

(έγγραφο «ΑΤ2») πλην της διαδρομής μέσω χωματόδρομου στην νεκρά ζώνη. 

Σύμφωνα με τον Φάνο ο Γρηγόρης «εσούζετουν πάστην μοτόρα». «Δεν ήταν 

μαθημένος της μοτόρας». «Εσούζετουν και πριν και μετά τον φόνο πάνω 

στην μοτόρα» (σελ.3187). Το στοιχείο αυτό συνιστά εξ αντικειμένου 

επιβραδυντικό παράγοντα για ένα οδηγό μοτοσυκλέττας ο οποίος 

αναπτύσσει ταχύτητα. Η δίκη μας θέση κατά την αντεξέταση του Φάνου 

είναι ότι χρειαζόταν περί τα 20-25 λεπτά για να καλύψει την εν λόγω 

διαδρομή.  

 

110. Η μαρτυρία του Φάνου ως προς τους χρόνους που χρειάστηκε να 

μεταβεί από τον οδό Βασίλη Μιχαηλιδη μέχρι το χωράφι του Κοσιάρη στην 

Περιστερώνα και από εκεί μέχρι το σημείο που άφησε την μοτοσυκλέτα και 

πίσω στο χωράφι του Κοσιάρη αντικρούεται από τον πρωταθλητή αγώνων 
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μοτοσυκλέτας (περιλαμβανομένων αγώνων ταχύτητας με μοτοσυκλέτες 

μεγάλου κυβισμού) κ Αθανάσιο Δημητρίου (Μ.Υ.53) τον οποίο 

προσέγγισε ο δικηγόρος του 4ου κατηγορουμένου για σκοπούς 

αναπαράστασης της υπό συζήτησης διαδρομής. Αφού του υπεδείχθη η 

συγκεκριμένη διαδρομή την 11/01/2013 η ώρα 8:30 μ.μ., προέβη σε 

αναπαράσταση με μοτοσυκλέτα ίδια με αυτή του πελάτη μου (τεκμήριο 

116) και με συνοδηγό ο οποίος ήταν εξοικειωμένος με μοτοσυκλέτες. Η 

συμπεριφορά του συνοδηγού παίζει ρόλο. Κατέθεσε φωτογραφίες της 

διαδρομής και αναγνώρισε την διαδρομή που υποδεικνύεται από τον Φάνο 

στις φωτογραφίες του τεκμηρίου 13. Οι οδηγίες του ήταν να καλύψει την 

διαδρομή όσο πιο γρήγορα μπορούσε (σελ. 10616, 10635), χωρίς να 

σταματά σε κόκκινα φανάρια (σελ. 10658), εφόσον ούτε ο Φάνος 

σταματούσε, εκτός ότι ελάττωνε λίγο ταχύτητα αστραπιαία για να δει εάν 

ερχόταν αυτοκίνητο (σελ. 10659). Μαζί του είχε χρονόμετρο (σελ. 10598). Ο 

χρόνος τον οποίο του πήρε για να καλύψει την συγκεκριμένη διαδρομή από 

την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι το χωράφι του Κοσιάρη  ήταν 20 λεπτά 

και 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν είχε συνεπιβάτη θα μπορούσε να κάνει τον 

χρόνο maximum δυόμιση με τρία λεπτά πιο κάτω (σελ. 10665) επειδή θα η 

μοτοσυκλέτα θα είχε 60-70 κιλά λιγότερο βάρος και μπορείς να κάνεις ότι 

θέλεις πάνω στην μοτοσυκλέτα ήτοι είσαι πιο άνετα, στρίβεις πιο εύκολα, 

μπορείς να σκύψεις περισσότερο για να μην σου χτυπά ο αέρας κτλ. (σελ. 

10680).  Στο χωράφι του Κοσιάρη έκανε στάση 4 λεπτά (τέτοιες ήταν οι 

οδηγίες του) έπιασε μια σακούλα (όμοια με αυτή που είχε ο Φάνος το βράδυ 

της δολοφονίας) την οποία έβαλε ανάμεσα στο τάγκι και τον ίδιο και 

κατευθύνθηκε προς την νεκρά ζώνη στην Περιστερώνα μέχρι του σημείου 

στο περβόλι που ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι στάθμευσε την μοτοσυκλέτα. Του 

πήρε 6 λεπτά και δυο δευτερόλεπτα.  

 

111. Πήρε την σακούλα και προσπάθησε να κατευθυνθεί προς το σπιτάκι της 

διάτρησης στη νεκρά ζώνη για να αφήσει την σακούλα μπροστά σε μια 

παλούρα. Η νύχτα ήταν αφέγγαρη όπως το βράδυ της δολοφονίας. Στην 

νεκρά ζώνη έκανε 10 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα αλλά λόγω του σκότους 

δεν έβλεπε τίποτα, έπεσε χαμέ (σελ. 10648) και αναγκάστηκε να επιστρέψει. 

Δεν υπήρχε καθόλου φωτισμός στην περιοχή εκτός από ένα φως σε 

απόσταση 4 περίπου χιλιομέτρων  (σελ. 10617). Δεν έβλεπε πέραν του ενός 

μέτρου περίπου και για να μετακινηθεί έπρεπε να ακουμπά το πόδι του. 

Υπήρχαν τόσες πολλές πέτρες και περίεργο έδαφος που δεν μπόρεσε να 

κυκλοφορήσει μόνο να στρίψει όπως τον τυφλό. Με καμία δύναμη δεν 

μπορούσε να τρέξει (σελ. 10622). Για να δει την περιοχή της νεκράς ζώνης 

πήγε νωρίτερα την ίδια μέρα και την προηγούμενη μέρα αλλά δεν 

περπάτησε μέχρι το σπιτάκι (σελ. 10626). Επειδή ήταν τόσο σκοτεινά στη 

περιοχή της νεκρής ζώνης αντεξεταζόμενος ο μάρτυς επέμενε ότι ο Φάνος 

δεν θα μπορούσε να πάει μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης εκτός εάν ήταν 
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«κάττος» ή είχε υπέρυθρη όραση. Δεν εξηγείται διαφορετικά(σελ. 10648). 

Εκτός εάν κρατούσε φανάρι (σελ. 10652). Όταν είσαι τυφλός δεν μπορείς να 

κάμεις αυτή την διαδρομή είπε ο μάρτυρας (σελ. 10646). Ακόμη και 

άνθρωπος ο οποίος λαθροκυνηγά και γνωρίζει την περιοχή δεν γίνεται να 

θυμάται κάθε πέτρα (σελ. 10652, 10654). Η μαρτυρία του για το απόλυτο 

σκοτάδι που επικρατούσε στην περιοχή συνάδει με την μαρτυρία του 

οφθαλμίατρου της Εθνικής Φρουράς κ Σταύρου Βιολετή (ΜΥ54).  

 

112. Για να επιστρέψει από το περβόλι στη νεκρά ζώνη στο χωράφι του 

Κοσιάρη, του πήρε 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα χωρίς την σακούλα (σελ. 

10618). Για τους χρόνους που έκανε το βράδυ της αναπαράστασης κράτησε 

σημειώσεις τις οποίες καθαρόγραψε σε κόλλα η οποία κατατέθηκε ως 

τεκμήριο (858) στη δίκη. Οι μόνες δυσκολίες τις οποίες συνάντησε στην όλη 

διαδρομή της αναπαράστασης ήταν από τον κύριο δρόμο του Αστρομερίτη 

όταν μπήκε μέσα για τη νεκρά και άρχισε το διχάλι, ο δρόμος μέχρι τον 

χωματόδρομο είχε χώμα και δεν μπορούσε να τρέξει περισσότερο επειδή τα 

λάστιχα της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας είναι μόνο για δρόμο. Όπως είπε 

χαρακτηριστικά «είναι σαν να τζιαι περπατούσα σε λασπωμένα». Πέραν του 

χώματος υπήρχε και υγρασία. Όταν υπάρχει υγρασία με χώμα είναι όπως 

το σαπούνι. Εδικά με την συγκεκριμένη μοτόρα να την πατάς είναι 

χειρότερα, δεν σου συμφέρει να πατάς πεζίνα (σελ. 10667). Άλλη δυσκολία 

που συνάντησε ήταν αφού μπήκε στο περβόλι, είχε πολύ υγρασία και χόρτα 

χαμέ, γρασίδι οπότε έπρεπε να κατεβάσει τα πόδια του, επειδή δεν 

μπορούσε να ελέγξει την μοτοσυκλέτα (πήγαινε όπου ήθελε) και κρατούσε 

και την σακούλα και γενικά ήταν δύσκολο (σελ. 10619, 10620, 10623). Την 

συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα με καμία δύναμη δεν μπορείς να την οδηγήσει 

σε τσιακκιλόπετρες (σελ. 10621). Οι μόνες ευθείες της διαδρομής είναι από 

τον κυκλικό κόμβο της Ανθούπολης μέχρι τον κυκλικό κόμβο της 

Κοκκινοτριμιθιάς – μετά είναι όλο καντούνια - και υπάρχει άλλη μια ευθείε 

από τα φώτα που τους Αγίους που είναι τα δεύτερα μέχρι τον κυκλικό 

κόμβο του Ακακίου, από τον παλαιό δρόμο. Δύο ευθείες σύνολο που 

μπορείς να «είσαι τέλια τάππο με την μοτόρα» (σελ. 10659).  

 

113. Ο μάρτυρας εξήγησε ότι για την συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα τύπου FZ1 

Yamaha τύπου naked δηλαδή χωρίς fairings δεν μπορείς να ταξιδεύεις 

συνεχώς με ψηλή ταχύτητα λόγω του ανέμου και της ακράτειας που 

δημιουργείται. Δεν μπορείς να κρατάς μεγάλη ταχύτητα πάνω από 200 

χιλιόμετρα, είναι σχεδόν ακατόρθωτο, λόγω της αντίστασης το αέρα στο 

στήθος σου(σελ. 10591). Ο μάρτυρας περιέγραψε την δυσκολία που 

αντιμετωπίζει ένας οδηγός μοτοσυκλέτας σε περίπτωση που επιχειρήσει να 

οδηγήσει με κράνος χωρίς προστατευτικό γυαλί (τζιελατίνα) (σελ. 10624-5). 

Ερωτώμενος εάν ήταν συνοδηγός της μοτοσυκλέτας στην Βασίλη Μιχαηλίδη 

και φορά κράνος full face και χάσει το προστατευτικό γυαλί σε 50-100 
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μέτρα, πόσο γρήγορα θα αντιληφθεί την απώλεια, ο μάρτυς απάντησε στα 

πρώτα τρία δευτερόλεπτα καθότι αλλάζει κατευθείαν η αίσθηση που 

νοιώθεις με το που φεύγει το γυαλί. Γίνεται αντιληπτό αμέσως από τα μάτια 

μόλις έρθουν σε επαφή με τέτοια κρυάδα. Δεν είναι δυνατόν να χάσεις το 

προστατευτικό γυαλί στην Βασίλη Μιχαηλίδη και να νομίσεις ότι το έχασες 

στο Pavilion (σελ. 10625). Τα μάτια ξαφνικά βρίσκονται υπό αέρα και 10 

βαθμούς διαφορά. Τα μάτια είναι η πιο άμεση επαφή, καταλαβαίνεις τα 

πάντα (σελ. 10677). H μαρτυρία του στο σημείο αυτό συνάδει με την 

μαρτυρία του οφθαλμίατρου κ Σταύρου Βιολετή (ΜΥ54).  

 

114. Ο μάρτυς πέραν της πολλαπλής του συμμετοχής σε αγώνες 

μοτοσυκλέτας ήταν και για 6 χρόνια συνιδιοκτήτης σε μαγαζί επισκευής 

μοτοσυκλετών και γνωρίζει να επισκευάζει μοτοσυκλέτες (σελ. 10587). 

Ερωτώμενος κατά την αντεξέταση για την επίδραση του power commander 

στην δύναμη της μοτοσυκλέτας ο μάρτυρας είπε ότι δεν δυναμώνει την 

μοτοσυκλέτα σε σχέση με τα χιλιόμετρα αλλά προσφέρει ροπή. Κατά τον 

ίδιο το Power commander «σαντανώνει λλίον την μοτόρα» (σελ. 10655) και 

στις δικές του μοτοσυκλέτες βγάζει από πάνω το power commander. Αν 

ρυθμιστεί η μοτοσυκλέτα με power commander το καλοκαίρι όταν θα 

αλλάξει ο καιρός και το κλίμα θα ρυθμιστεί ξανά δηλαδή κάθε έξι μήνες 

που υπάρχει μεταβολή καιρού δηλαδή θερμοκρασίας πρέπει να ρυθμίζεται 

η μοτοσυκλέτα για να είναι εντάξει (σελ. 10656). Η εν λόγω αναφορά του 

μάρτυρα δεν αμφισβητήθηκε κατά την αντεξέταση. Κατά την επανεξέταση 

διευκρίνισε πως όταν λέει «σαντανώνεται» η μοτοσυκλέτα εννοεί κάνει μικρές 

διακοπές (σελ. 10681). Η πιθανή αναγκαιότητα νέας ρύθμισης του power 

commander της μοτοσυκλέτας του πελάτη μου (τεκμήριο 116) τείνει να 

υποστηρίξει τον ισχυρισμό ότι είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της, εν 

όψει ότι σύμφωνα με την μαρτυρία η μοτοσυκλέτα είχε αγοραστεί από τον 

πελάτη μου αρχές Νοεμβρίου του 2009 με το power commander ήδη 

εγκατεστημένο από τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους από τον Περικλή 

Πολυδώρου (ΜΚ.19) (σελ. 652). Δεν υπάρχει μαρτυρία ότι ρυθμίστηκε 

ξανά. Το Σεπτέμβριο ήταν ακόμη Καλοκαίρι ενώ τον Ιανουάριο όταν ο 

Πέτρος Κερτίκκης είπε στον πελάτη μου ότι η μοτοσυκλέτα έκανε διακοπές 

ήταν ήδη Χειμώνας.      

 

115. Όταν έκανε την αναπαράσταση φορούσε παντελόνι στρατιωτικό και 

άρβυλα του στρατού και διάφορα που φορούν οι Μμαδίτες και από πάνω 

σακάκι jacket αντιανεμικό για να μην κρυώνει. Εάν κάποιος βάλει 

κανονικό σακάκι όχι jacket, λόγω κρυάδας εάν ξέρει 100% μοτοσυκλέτα θα 

αποδώσει 55%. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το βράδυ της δολοφονίας ο 

Φάνος ισχυρίστηκε ότι φόραγε λεπτό αντιανεμικό σακάκι και όχι σακάκι για 

μοτοσυκλέτα. Ο μάρτυς είπε επίσης ότι όταν τρέχεις με κάτι που σε 

προβληματίζει χάνεις την αυτοσυγκέντρωση σου και δεν είσαι 100% οδηγός 
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(σελ. 10665). Κρίνοντας από τον εαυτό του, όταν οδηγάς και δεν είσαι 

ψύχραιμος δεν οδηγάς το ίδιο (σελ. 10666).    

 

116. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι μόλις έφτασαν στο χωράφι του Κοσιάρη, 

έβγαλαν τις φόρμες, έβαλε τις φόρμες, τους σάκους, τα γάντια και την 

κουκούλα σε μια μαύρη σακούλα την οποία είχε στην τσέπη του 

παντελονιού του (στην οποία αρχικά έβαλε το φονικό όπλο καθοδόν από το 

διαμέρισμα του προς την σκηνή του εγκλήματος) και άφησε τον Γρηγόρη ο 

οποίος τελούσε σε πλήρη κατάσταση σύγχυσης για να πάει να πετάξει την 

σακούλα στην νεκρά ζώνη ακουμπώντας την σε μια παλούρα μπροστά από 

ένα σπιτάκι διάτρησης. Από το σημείο εκείνο τηλεφώνησε του Κοσιάρη από 

το κινητό τηλέφωνο του Γρηγόρη το οποίο είχε μαζί του και αφού 

συνεννοήθηκε με τον Κοσιάρη να έρθει να τους συναντήσει στο χωράφι 

προφασιζόμενος  πρόβλημα με την μοτοσυκλέτα. Μετά το τηλεφώνημα 

έσπασε και πέταξε το τηλέφωνο και επέστρεψε στο χωράφι του Κοσιάρη. 

Προτού έρθει ο Κοσιάρης πρόλαβε και έβγαλε το εξώστ  της μοτοσυκλέτας 

και του είπε ότι η μοτοσυκλέτα είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά. Ανέφερε 

στον Κοσιάρη ότι θέλουν να επιστρέψουν στην Λευκωσία και ο Κοσιάρης 

τηλεφώνησε στον Προεστό ο οποίος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή και ήρθε 

στο χωράφι και μετέφερε τον Φάνο και τον Γρηγόρη πίσω στο διαμέρισμα 

του Φάνου στην Ανθούπολη.  

 

117. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο βράδυ ακολούθησε με την 

μοτοσυκλέτα συγκεκριμένη διαδρομή η οποία πέρασε από χωματόδρομο 

(σημείο Β στην φωτογραφία 30 του τεκμηρίου 227) έστριψε δεξιά και 

πέρασε από χωράφι μέχρι που στάθμευσε την μοτοσυκλέτα στο τέλος 

σχεδόν του χωραφιού το οποίο σημειώνεται με το γράμμα «Γ» επί της 

φωτογραφίας 41 του τεκμηρίου 227. Ο Φάνος αναγνώρισε κατά την 

μαρτυρία του με αναφορά στο βίντεο τεκμήριο 226 και φωτογραφίες 

τεκμηρίου 227 όλη την διαδρομή την οποία κατ’ ισχυρισμό ακολούθησε το 

βράδυ της δολοφονίας με την μοτοσυκλέτα. Το εν λόγω βίντεο και 

φωτογραφίες λήφθηκαν στις 05/04/2011, 15 σχεδόν μήνες μετά τις 

υποδείξεις σκηνών του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Στις φωτογραφίες του 

τεκμηρίου 227 και βίντεο τεκμηρίου 226 ο Φάνος δεν φαίνεται να 

προβαίνει σε καμία υπόδειξη σκηνών. Παραμένει άγνωστο πότε έγινε η 

συγκεκριμένη υπόδειξη από τον μάρτυρα στα αστυνομικά όργανα. Οι 

φωτογραφίες και βίντεο λήφθηκαν από την αστυνομία με αναφορά στην κατ’ 

ισχυρισμό διαδρομή που τους ανέφερε ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου.  

 

118. Ερχόμαστε τώρα στις υποδείξεις σκηνών έγιναν από τον Φάνο στις 

22/01/2010. Ενώ ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους και ο Φάνος ισχυρίστηκαν 

ότι εκείνο που φωτογραφίζεται στην φωτογραφία 3 του τεκμηρίου 13 είναι η 

διαδρομή μέσω του χωματόδρομου την οποία ο Φάνος ακολούθησε με την 
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μοτοσυκλέτα το βράδυ της δολοφονίας, ο Φάνος δεν προβαίνει σε καμία 

υπόδειξη σκηνής σε εκείνη την φωτογραφία, ενώ ο αστυνομικός φωτογράφος 

στον αναλυτικό πίνακα φωτογραφιών αναγράφει σε σχέση με τις 

φωτογραφίες 2-4: «φωτογράφηση περιοχής που υπόδειξε ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου» ενώ σε σχέση με την φωτογραφία 1 αναφέρει «υπόδειξη 

σκηνής». Εάν η φωτογραφία 3 λήφθηκε κατόπιν υπόδειξης σκηνής του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου δεν ήταν λογικό να αναφέρεται στον αναλυτικό 

πίνακα ως υπόδειξη σκηνής; Θα αναφερόταν ως «φωτογράφηση περιοχής»; 

Και εάν ο Θεοφάνης υποδείκνυε εκείνη την ημέρα στην αστυνομία ότι 

ακολούθησε διαδρομή μέσα από τον χωματόδρομο που φαίνεται στην 

φωτογραφία 3, η αστυνομία δεν θα τον έβαζε λογικά να προβεί σε υπόδειξη 

σκηνής όπως προβαίνει και στην φωτογραφία 1; Και γιατί να παρέλειψε να 

το πράξει; O Λοχίας Παντελής Ιορδάνους στην μαρτυρία του ισχυρίστηκε ότι 

στον αναλυτικό πίνακα φωτογραφιών δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά 

στην φωτογραφία 3 διότι ο λόγος της φωτογράφησης δεν αποκαλύφθηκε 

στον φωτογράφο ο οποίος δεν είχε ιδέα και τον γνώριζε μόνο ο ίδιος (σελ. 

6099-7000). Το οποίο αδυνατούμε να αντιληφθούμε αφής στιγμής η 

δουλειά του φωτογράφου είναι να γνωρίζει και περιγράψει αυτό το οποίο 

φωτογράφησε ως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα φωτογραφιών του 

τεκμηρίου 13. Γιατί δηλαδή για όλα τα άλλα να του είπε τον σκοπό της 

φωτογράφησης και για το σκοπό λήψης της συγκεκριμένης φωτογραφίας να 

μην του ανάφερε τίποτα; Επίσης Ο Λοχίας Ιορδάνους ανάφερε ότι δεν 

κατέγραψε το στοιχείο αυτό στις υποδείξεις σκηνών διότι στόχος τους ήταν 

να φτάσουν στο σπιτάκι που ο Φάνος υπέδειξε ότι πέταξε το φονικό όπλο 

(σελ. 6096-8), και ότι εκείνη την ημέρα εμποδίστηκαν από τα Ηνωμένα 

Έθνη να διέλθουν από τον χωματόδρομο χωρίς να τους αναφέρουν τον λόγο 

(σελ. 6097, 6101). Θέση μας είναι ότι όλα αυτά δεν στέκουν στην λογική. 

Επειδή στόχος τους ήταν να φτάσουν στο σπιτάκι της διάτρησης στην νεκρά 

ζώνη, δικαιολογεί την μη καταγραφή της υπόδειξης της συγκεκριμένης 

διαδρομής που ακολούθησε μέσα από τον χωματόδρομο για να φτάσει στο 

σπιτάκι; Εφόσον μάλιστα ήταν αλληλένδετο με την πορεία που ακολούθησε 

κατ’ ισχυρισμό ο Φάνος για να πετάξει το φονικό όπλο και τα ρούχα; Και τι 

σημασία έχει εάν εμποδίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό μάλιστα ήταν 

επιπρόσθετος λόγος για να γίνει συγκεκριμένη υπόδειξη του χωματόδρομου  

από τον Φάνο - που δεν έγινε - και να καταγραφεί το γεγονός στο έντυπο 

υποδείξεως σκηνών («ΑΤ1»). Η υπεράσπιση αμφισβητεί επίσης ότι την 

συγκεκριμένη ημέρα εμποδίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη να διέλθουν από 

τον χωματόδρομο. Ούτε για αυτό υπάρχει καταγραφή. Άλλη δε μέρα που 

επισκέφθηκαν με τα Ηνωμένα Έθνη την περιοχή για σκοπούς 

φωτογράφησης και βιντεογράφησης (τεκμήριο 226 και 227) βλέπουμε ότι 

δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα να διέλθουν από τον συγκεκριμένο 

χωματόδρομο. Ο Λοχίας Ιορδάνους είπε στην μαρτυρία του ότι στις 

22/01/2010 ο Φάνος όχι μόνο του είπε ότι προχώρησε ευθεία από τον 
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χωματόδρομο αλλά και ότι έστριψε από το πρώτο στρίψιμο δεξιά κοντά στο 

περβόλι και άφησε την μοτοσυκλέτα εκεί που αφέθηκε (σελ. 6115). 

Ερωτάται εάν του είπε όλα αυτά τα πράγματα εκείνην την μέρα ο Φάνος δεν 

θα βρίσκονταν καταγραμμένα; Σε ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του είπε 

ότι δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το σημείο που στάθμευσε την μοτοσυκλέτα 

και η κατεύθυνση την οποία ακολούθησε μέχρι το σπιτάκι, αλλά το σημείο 

που πετάχτηκε το όπλο (6118) το οποίο προκαλεί μεγάλη έκπληξη και 

απορία εφόσον η διαδρομή που ακολούθησε είναι αναπόσπαστο μέρος της 

όλης εκδοχής του για το μέρος που πέταξε κατ’ ισχυρισμό το φονικό όπλο.  

 

119. Επίσης ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι εκείνο το οποίο υποδεικνύει στην 

φωτογραφία 6 του τεκμηρίου 13 είναι το σημείο στο οποίο κατ’ ισχυρισμό 

πέταξε το φονικό όπλο ενώ στις φωτογραφίες 5 και 7, είναι το σημείο στο 

οποίο στάθμευσε την μοτοσυκλέτα παρόλο που του υπεδείχθη κατά την 

αντεξέταση ότι εάν έτσι είχαν τα πράγματα σε σχέση με τις φωτογραφίες 5 

και 7, έπρεπε να υποδεικνύει προς την κατεύθυνση των ανδρών των 

Ηνωμένων Εθνών που φαίνονται στην φωτογραφία 7 αντί της κατεύθυνσης 

στην οποία δεικνύει. Ο Λοχίας Ιορδάνους ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω 

φωτογραφίες βγήκαν την ώρα που ο Φάνος εξηγούσε το σημείο που άφησε 

την μοτοσυκλέτα και την κατεύθυνση από την οποία ήρθε αλλά επειδή ο 

ίδιος δεν μπορούσε να καταλάβει επειδή μπροστά του είχε ένα φράγμα νερό 

και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και επειδή 

στόχος τους ήταν το σημείο για στο οποίο πετάχτηκε το όπλο, γι’ αυτό δεν το 

κατέγραψε και δεν το περιέλαβε στις υποδείξεις σκηνών (σελ. 6103-5). Και 

ότι την στιγμή που βγήκαν οι φωτογραφίες ήταν η ώρα που του υποδείκνυε 

το σημείο που πετάχτηκε το όπλο και ταυτόχρονα που του εξηγούσε το 

σημείο που είχε αφήσει την μοτοσυκλέτα και την κατεύθυνση από την 

οποία ήρθε μέχρι εκεί (σελ. 6015-6). Ερωτάται είναι λογικό να μην 

κατέγραφε τις υποδείξεις του μάρτυρα επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε να 

αντιληφθεί την πορεία που ακολούθησε ο μάρτυρας; Δεν ήταν καθήκον του 

να καταγράψει εκείνα που του υπεδείχθησαν; Το σημείο που στάθμευσε την 

μοτοσυκλέτα και η διαδρομή που ακολούθησε δεν ήταν μέρος των σκηνών 

που αφορούν την υπόθεση; Όπως και όλη η διαδρομή που ακολούθησε κατ’ 

ισχυρισμό από την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι την νεκρά ζώνη το βράδυ 

της δολοφονίας; Στην συνέχεια της μαρτυρίας του είπε ότι την ίδια ημέρα 

ενώ έκανε έρευνα η πυροσβεστική μιλώντας μαζί του Θεοφάνη αντιλήφθηκε 

αλλά δεν το κατέγραψε διότι δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο συγκεκριμένο 

σημείο (σελ. 6110). Επειδή δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο σημείο που 

άφησε την μοτοσυκλέτα ήταν λόγος να μην καταγράψει την υπόδειξη του 

μάρτυρα εάν αυτή έγινε; Θέση μας είναι ότι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου και 

ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους δεν λένε την αλήθεια επί του προκειμένου και 

εκείνο που υποδεικνύεται στις φωτογραφίες 5, 6 και 7 είναι η υπόδειξη μιας 

και μοναδικής σκηνής ήτοι του σημείου που κατ’ ισχυρισμό πέταξε το 
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φονικό όπλο και τα ρούχα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στον αναλυτικό 

πίνακα φωτογράφησης του τεκμηρίου 13 και οι τρεις προαναφερθείσες 

φωτογραφίες αναφέρονται ως «φωτογράφηση υπόδειξης σκηνής» αντί 

«φωτογράφηση υποδείξεων σκηνής», όπως συμβαίνει για παράδειγμα με 

τις φωτογραφίες 9-12, 15-18, 19-21, 22-23, 24-29, 30-32, 34-36, 37-38 

του ιδίου τεκμηρίου. Επίσης ο αστυνομικός φωτογράφος αστυφύλακας 

4111 Μιχάλης Γεωργίου ερωτηθείς κατά την αντεξέταση τι υποδεικνύει ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου στις φωτογραφίες 5, 6, 7 του τεκμηρίου 13 

απάντησε «υποδεικνύει, όπως φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία 6, κάποια 

χόρτα που φαίνονται μέσα». Επομένως και οι τρεις φωτογραφίες 

υποδεικνύουν το ίδιο και το αυτό. Τονίζεται επίσης ότι στο έγγραφο 

υποδείξεων σκηνής ιδίας ημερομηνίας το οποίο συντάχθηκε από τον Λοχία 

Παντελή Ιορδάνους και υπογράφτηκε από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου την 

ώρα που γινόντουσαν οι υποδείξεις (contemporaneous record) δεν υπάρχει 

καμία αναφορά είτε στην διαδρομή μέσω του χωματόδρομου είτε στο σημείο 

που κατ΄ ισχυρισμό στάθμευσε την μοτοσυκλέτα. Καταγράφονται μόνο δυο 

υποδείξεις σκηνής ήτοι (α) ότι εκεί κοντά στο σπιτάκι πέταξε τα ρούχα και το  

όπλο και (β) ότι εκεί κοντά σε εκείνη την παλλούρα που είναι μέσα στο νερό 

πέταξε τα ρούχα και το όπλο. Είναι λογικά αναμενόμενο ότι εάν ο Θεοφάνης 

προέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη υπόδειξη την συγκεκριμένη ημέρα αυτή θα 

καταγραφόταν. Τέλος παρατηρείται με βάση και τις υποδείξεις σκηνών του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ημερομηνίας 24/01/2010 οι οποίες 

καταγράφονται στο έγγραφο «ΑΤ2», ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους είναι πολύ 

λεπτομερής και επιμελής στην καταγραφή όσων υποδεικνύει ο μάρτυρας. 

Τούτο ενισχύει το συμπέρασμα ότι στις 22/01/2010, ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου δεν προέβη σε οποιαδήποτε άλλη υπόδειξη σκηνής πέραν 

των δυο υποδείξεων που καταγράφονται στο έγγραφο «ΑΤ1».    

 

120. Το σπιτάκι της διάτρησης και παλούρα φαίνονται στις φωτογραφίες του 

1-8 του Τεκμηρίου 13 στις υποδείξεις σκηνών που έγιναν από τον Φάνο στις 

22/01/2010, καθώς και στις φωτογραφίες του τεκμηρίου 227 και βίντεο 

(τεκμήριο 226) που ετοιμάστηκε από την αστυνομία και υπεδείχθη στον 

Φάνο κατά την μαρτυρία του στη δίκη. Ότι το φονικό όπλο αφέθηκε βαθιά 

μέσα στην νεκρά ζώνη αναφέρεται και στην κατάθεση ομολογίας (έγγραφο 

«ΑΤ»). Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι γνώριζε το σπιτάκι της διάτρησης μέσα στην 

νεκρά ζώνη διότι εκεί έχωναν λαγούς με τον πελάτη μου όταν πήγαιναν 

λαθροκυνήγι. Έχωσαν λαγούς 1-2 φορές (σελ. 2185, 2186). Είπε μάλιστα 

ότι άφησε εκεί το φονικό όπλο διότι ήταν μέρος το οποίο γνώριζε και ο 

πελάτης μου (σελ.2023) και δεν θα πήγαινε κανείς να πειράξει. Στη 

μαρτυρία του ο πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά  ότι γνώριζε που 

βρισκόταν το σπιτάκι της διάτρησης και ότι πήγαινε λαθροκυνήγι με τον 

Φάνο. Σε αντίθεση με τον Φάνο, ο πελάτης μου ουδέποτε συνελήφθη για 

λαθροκυνήγι. Ο πελάτης μου εξήγησε στην μαρτυρία του ότι ένας κυνηγός 
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ποτέ δεν θα άφηνε σκοτωμένους λαγούς στο σπιτάκι της διάτρησης λόγω των 

φιδιών και διαφόρων αρπακτικών (αλεπούδες) της νύχτας που θα έτρωγαν το 

θήραμα. Η μαρτυρία του επιβεβαιώνεται από τον κ Πέτρο Αναγιωτό 

(Μ.Υ.55), Επαρχιακό Λειτουργό της Υπηρεσίας Θύρας, ο οποίος ανάφερε ότι 

ο λαγός είναι νυκτόβιο ζώο και ο φυσικός εχθρός του λαγού είναι η αλεπού, 

τα φίδια όταν είναι μικροί, αδέσποτοι σκύλοι, αρπακτικά πτηνά, τα οποία 

υπάρχουν στη νεκρά ζώνη (σελ. 10835). Θυμάται περίπτωση που 

καταγγέλθηκε ο Φάνος Χατζηγεωργίου από άλλους συναδέλφους για 

λαθροκυνήγι. Σε σημείο που ο Φάνος σταμάτησε το αυτοκίνητο του έγιναν 

έρευνες το πρωϊ και εντοπίστηκε κάδος απορριμμάτων με λαγούς 

τοποθετημένος πάνω σε ένα δέντρο (σελ. 10835). Ο λόγος που πιθανόν να 

έγινε αυτή η ενέργεια είναι για να μην φάνε τους λαγούς οι αλεπούδες (σελ. 

10836). Η αξία των λαγών στην μαύρη αγορά είναι 50-100 ευρώ. Επίσης, ο 

μάρτυς δεν είδε στα πλαίσια της εργασίας του λαθροκυνηγό με κοντόκαννο 

κυνηγετικό όπλο (σελ. 10837), το οποίο αντικρούει και την μαρτυρία του 

Ζαβράντωνα ότι λαθροκυνηγούσε λαγούς με κοντοκαννο κυνηγετικό.. 

 

121. Πρόσθετα ο ισχυρισμός ότι ο Φάνος λαθροκυνηγούσε με τον πελάτη μου 

στην συγκεκριμένη περιοχή στερείται πειστικότητας και λόγω της ύπαρξης 

στρατοπέδου του στρατού κατοχής των Τούρκων λίγες εκατοντάδες μέτρα 

έμπροσθεν από το σπιτάκι της διάτρησης καθώς και επανδρωμένης σκοπιάς 

του στρατού κατοχής των Τούρκων 400 περίπου μέτρα από το μέρος που 

ισχυρίζεται ότι στάθμευσε την μοτοσυκλέτα το βράδυ της δολοφονίας, το 

οποίο βρίσκεται νοτιοδυτικά από το σπιτάκι της διάτρησης. Ο όποιος 

πυροβολισμός στην περιοχή λογικά θα σήμαινε συναγερμό στην πλευρά των 

Τούρκων θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ζωή των κυνηγών. Εάν δεν 

προλάβαιναν να φύγουν οι Τούρκοι είτε θα τους σκότωναν, είτε στην 

καλύτερη περίπτωση θα τους συλλάμβαναν. Πρόκειται για άλλο ένα άλλο 

ψευδή ισχυρισμό του Φάνου. Ο λόγος που ανέφερε αυτό το ψέμα είναι για 

να στηρίξει το άλλο μεγάλο του ψέμα, ότι την επομένη της δολοφονίας είπε 

του πελάτη μου να στείλει κάποιον να μετακινήσει το φονικό όπλο 

εξηγώντας του που βρίσκεται και ο πελάτης μου ήξερε που βρισκόταν το 

σπιτάκι της διάτρησης επειδή εκεί έχωναν τους λαγούς.  

 

122. Ο Φάνος είπε στην μαρτυρία του ότι έβλεπε για να πάει στο σπιτάκι της 

διάτρησης το συγκεκριμένο βράδυ. Μέχρι του σημείου που ισχυρίστηκε ότι 

άφησε την μοτοσυκλέτα (σημείο Γ) πήγαινε με αναμμένο φώς (σελ. 2413). 

Όταν έσβησε την μηχανή έσβησε και το φως (σελ. 2414). Τα μάτια του 

συνήθισαν στο σκοτάδι (σελ. 2415). Πηγαίνοντας προς το σπιτάκι της 

διάτρησης έβλεπε 10 μέτρα μπροστά. Το έδαφος προς το σπιτάκι είναι 

ανώμαλο και πετρώδες σε πολλά σημεία. Ισχυρίστηκε ότι έτρεχε για να πάει 

προς το σπιτάκι και μερικές φορές ελάττωνε (σελ. 2415). Μέσα στο σκοτάδι 

αμέσως εντόπισε το σπιτάκι (της διάτρησης) στο βάθος (σελ. 2988). Είπε ότι 
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έβλεπε διότι είχε τα φώτα του στρατοπέδου του κατοχικού στρατού και τα 

φώτα του χωριού (σελ. 2989). Σημειώνεται ότι το βράδυ της δολοφονίας 

ήταν αφέγγαρο. Την μαρτυρία του Χατζηγεωργίου σε σχέση με τα πιο πάνω 

προσπάθησε να ενισχύσει ο υπαστυνόμος Ευθυμίου ο οποίος ισχυρίστηκε 

ότι πήγε αρκετές φορές στην περιοχή βράδυ . Πήγε στάθηκε στην περιοχή 

που άφησε την μοτοσυκλέτα ο Φάνος και κοίταξε προς τον ποταμό να δει 

μέχρι που μπορεί να δει ένας άνθρωπος. Μετά από 2-3 λεπτά που κατέβηκε 

από το αυτοκίνητο έβλεπε άνετα σε απόσταση 50-100 μέτρα. Παρατήρησε 

μάλιστα ότι το σημείο στο οποίο αφέθηκε το όπλο ήταν χαρακτηριστικό διότι 

υπάρχει μια συστάδα δένδρων που υπάρχει φυλάκιο του στρατού κατοχής 

και υπάρχει αρκετός φωτισμός. Υπάρχει ο φωτισμός του χωριού, υπάρχει ο 

φωτισμός των φυλακίων, ο ίδιος θα μπορούσε να περπατήσει και να τρέξει 

(σελ. 6763-4). 

 

123. Η μαρτυρία του Χατζηγεωργίου αλλά και του υπαστυνόμου Θωμά 

Ευθυμίου ως προς την ικανότητα του να δει στο σκοτάδι στο συγκεκριμένο 

μέρος αντικρούεται πρώτα απ’ όλα από τον αστυνομικό φωτογράφο, 

αστυφύλακα 4111 Μιχάλη Γεωργίου (Μ.Κ.1), ο οποίος έμεινε στην 

περιοχή την 22/01/2010 κατά τις έρευνες των αντρών της πυροσβεστικής 

μετά τις υπόδειξης σκηνών, και είπε ότι το βράδυ για τις έρευνες 

χρειάζονταν προβολείς διότι ήταν «θεοσκότεινα, πισσούρι» (σελ.103). 

Αντικρούεται επίσης από τον οφθαλμίατρο και αρχίατρο της Εθνικής 

Φρουράς, Αντισυνταγματάρχη Σταύρο Βιολεττή (Μ.Υ.54), ετών 53, ο 

οποίος κλήθηκε από τον δικηγόρο του 4ου κατηγορούμενου, αφότου 

διορίστηκε από την οφθαλμολογική εταιρεία (επιστολή τεκμήριο 859). Στην 

μαρτυρία του είπε συνοπτικά τα ακόλουθα. Είδε το βίντεο που ετοιμάστηκε 

από την αστυνομία και κατατέθηκε ως τεκμήριο 226 στην δίκη (σελ. 

10738). Επισκέφθηκε το συγκεκριμένο μέρος το βράδυ για να έχει 

προσλαμβάνουσες παραστάσεις και μίλησε για την προσαρμοστικότητα του 

ανθρώπινου ματιού στο σκοτάδι. Είπε ότι η προσαρμοστικότητα του 

ανθρώπινου ματιού στο σκοτάδι για ένα υγιή άνθρωπο αρχίζει στα 5 λεπτά 

και παίρνει 35 λεπτά για να τελειοποιηθεί (σελ. 10690). Υπάρχουν και 

ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι ελαττώνουν την προσαρμογή της όρασης 

τη νύχτα, μεταξύ άλλων, το άγχος και η κούραση. Σε τέτοια περίπτωση 

αυξάνεται ο χρόνος προσαρμοστικότητας του ματιού στο σκοτάδι (10260-1). 

Ένας ο οποίος φοβάται, ο οποίος αγωνιά το βράδυ στραβώνεται (σελ. 

10744). Όταν σβήσουμε τα φώτα του αυτοκινήτου το βράδυ έχουμε απόλυτο 

σκοτάδι και το μάτι χρειάζεται 5 λεπτά για να αρχίσει να βλέπει την 

περιφέρεια. Στα 5 λεπτά δεν βλέπουμε τίποτα (σελ. 10693). Στα 10 λεπτά το 

μάτι αρχίζει να βλέπει κάποιες λεπτομέρειες (σελ. 10729). Σιγά-σιγά το μάτι 

προσαρμόζεται σε χρόνο 30-40 λεπτών και βλέπουμε σε μέγιστη απόσταση 

5 μέτρων στην οποία βλέπουμε μόνο περίγραμμα και όχι χαρακτηριστικά 

(σελ. 10692). Το αποτέλεσμα της μέγιστης προσαρμογής το ματιού τη νύχτα 
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είναι 10% της ημερήσιας όρασης (σελ. 10726), το οποίο αντιστοιχεί σε 

άτομο πρακτικά τυφλό με όλα τα χαρακτηριστικά (σελ. 10811). Εάν είναι 

σκοτάδι το μάτι βλέπει περιφέρεια και η κίνηση γίνεται σε ένα περιβάλλον 3 

- 5 μέτρων και προχωρώντας σιγά – σιγά αν είναι σκοτάδι υπάρχει 

προσαρμογή στα επόμενα 1-2-3 μέτρα (σελ. 10692). Στον μάρτυρα τέθηκαν 

τα γεγονότα τα οποία ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι έλαβαν χώρα το βράδυ της 

δολοφονίας εν σχέση με την διαδρομή με την μοτοσυκλέτα και την 

διαδρομή με τα πόδια σε ανώμαλο έδαφος μέσα στην νεκρά ζώνη μέχρι την 

παλούρα και πίσω (περί τα 1400 μέτρα), και ερωτήθηκε για τον χρόνο 

προσαρμογής του ματιού και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να διένυε 

κάποιος την συγκεκριμένη απόσταση σε αφέγγαρο βράδυ. Ο μάρτυρας είπε 

ότι είναι εφικτό να γίνει πηγαίνοντας βάδιν και περπατώντας σιγά – σιγά 

λόγω του ανώμαλου πετρώδες εδάφους (σελ. 10706).  

 

124. Ερωτηθείς κατά πόσο μπορούσε να καλυφθεί η συγκεκριμένη απόσταση 

σε αφέγγαρο βράδυ σε χρόνο 15 λεπτών ο μάρτυρας είπε ότι για να γινόταν 

αυτό το άτομο έπρεπε να πηγαίνει με ταχύτητα 5.6 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ 

το βράδυ ο κανονικός άνθρωπος πηγαίνει με ταχύτητα 3 χιλιόμετρα την ώρα 

και επομένως έπρεπε να πηγαίνει σε κάποιο σημείο και τροχάδιν (σελ. 

10707), δηλαδή λίγο βάδιν και λίγο τροχάδιν (σελ. 10761).  Είπε κατ’ 

αρχάς ότι κατά την γνώμη του «μου φαίνεται λίγο αδύνατο, αμφίβολο» 

(σελ. 10708). Αντεξεταζόμενος είπε ότι ο φυσιολογικός άνθρωπος «είναι 

απίθανο να κάνει την διαδρομή που του υπεδείχθη σε 15 λεπτά και αυτό 

το λέει από την πείρα του ως γιατρός, ως οφθαλμίατρος και ως στρατιωτικός 

(σελ. 10739).   Σε άλλο σημείο είπε ότι για να καλυφθεί η εν λόγω απόσταση 

το βράδυ σε τόσο χρόνο από τον φυσιολογικό άνθρωπο «είναι 

αδύνατον» (σελ. 10760), ότι «είναι αμφίβολο αν όχι αδύνατο» (σελ. 

10761), «μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι μπορεί να το κάμει» (σελ. 

10762), «ένας φυσιολογικός άνθρωπος υπό αυτές τις συνθήκες, που είναι 

αδύνατο να καταλάβω πως μπορεί να το κάνει» (σελ. 10798), «ένας 

φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να πάει όχι όμως στα 5,6 στα 15 λεπτά 

δεν μπορεί να το κάνει» (σελ.10805), «επαναλαμβάνω ότι στα 15 μου 

ήταν αδύνατο» (σελ. 10811), «δεν μπορεί να το κάνει ένας 

φυσιολογικός άνθρωπος» (σελ. 10812). Από τις γνώσεις του και την 

πολυετή εμπειρία του ως οφθαλμίατρος ξέρει πως βλέπει το φυσιολογικό 

μάτι (σελ. 10797-8). Στο μάρτυρα κατά την αντεξέταση τέθηκαν όλα τα 

δεδομένα του Φάνου από την αναμονή για την δολοφονία στο χωράφι παρά 

της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι που αποβιβάστηκε από την μοτοσυκλέτα 

στη νεκρά ζώνη περιλαμβανομένης της σωματικής και ψυχολογικής του 

κατάστασης (10767 – 10771) και ερωτήθηκε εάν μπορούσε να καλυφτεί η 

απόσταση μετ’ επιστροφής σε 15 λεπτά. Ο μάρτυρας απάντησε ότι υπήρχαν 

και ανασταλτικοί παράγοντες που μείωσαν την όραση όπως το άγχος, η 

κούραση και η αδρεναλίνη (σελ. 10771-2). Έδωσε στον οδηγό της 
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μοτοσυκλέτας του υποθετικού σεναρίου όλα τα ελαφρυντικά που του 

τέθηκαν αλλά και πάλι επέμενε ότι «μου είναι πρακτικά αδύνατο να 

πιστέψω ότι μπορεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος σε αυτές τις περιπτώσεις 

να κάμει αυτό το πράμα» (σελ. 10777), «η γνώμη μου δεν μπορεί» (σελ. 

10814). Για τον καταδρομέα είπε ότι είναι άλλο πρόσωπο και δεν μπορεί να 

κρίνει (σελ. 10778).   

 

125. Σχετικά με τα φώτα του κατοχικού στρατοπέδου που βρίσκεται στην 

περιοχή (μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σπιτάκι της διάτρησης) ο 

μάρτυρας είπε ότι δίνουν κατεύθυνση το βράδυ αλλά δεν φωτίζουν τον χώρο 

για να δει κάποιος (σελ. 10728). Ερωτηθείς εάν υπήρχε φωτισμός στην 

περιοχή είτε από τα φώτα του χωριού Αυλώνα είτε από οπουδήποτε αλλού ο 

μάρτυρας είπε ότι η περιοχή που είδε το βράδυ ήταν πισσούρι (σελ. 

10764). Το να κοιτάς σε φωτεινό σημείο το βράδυ και μετά να κοιτάς χάμω 

λειτουργεί επιβραδυντικά στην προσαρμογή του ματιού στο σκοτάδι (σελ. 

10728). Όταν βλέπεις κατευθυντήρια φώτα από μακριά από κάτω είσαι 

τυφλός (σελ. 10765). Δεν μπορούσε να δει το σπιτάκι της διάτρησης Η 

επιστροφή από το σπιτάκι της διάτρησης σε αφέγγαρο βράδυ θα ήταν πιο 

επιβραδυμένη διότι δεν υπήρχε σημείο κατεύθυνσης (σελ. 10728). Το 

βράδυ που επισκέφτηκε την περιοχή του ζητήθηκε να διανύσει την 

απόσταση μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης αλλά έκανε λίγα μέτρα και 

επέστρεψε πίσω διότι δεν έβλεπε τίποτα (σελ. 10738). Του πήρε πέντε λεπτά 

για να καταλάβει τι γίνεται (σελ. 10763). Προχώρησε πέντε μέτρα και 

επέστρεψε (σελ. 10763). Με το που έκλεισαν τα φώτα του αυτοκινήτου είπε 

«Παναγία μου». Πήγε 5-10 μέτρα και είπε του δικηγόρου κ Βραχίμη ο 

οποίος τον πήρε στην περιοχή: «θέλεις να πάω ως κάτω; Θα σκοτωθώ εδώ, δε 

θωρώ» (σελ. 10808). Πάνω από 5 μέτρα ότι και να γίνει δεν βλέπεις όση 

προσαρμογή και αν έχεις στο σκοτάδι (σελ. 10808). Όταν πήγε ήταν πολύ 

καλύτερες οι συνθήκες από αυτές που τέθηκαν από την κατηγορούσα αρχή 

ως υποθετικό σενάριο στον μάρτυρα (σελ. 10812). Για την εκπαίδευση και 

ικανότητα των καταδρομέων να προσβάλουν στόχο την νύχτα ο μάρτυρας 

είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει και να φέρουν ένα καταδρομέα να 

απαντήσει ο οποίος είναι ειδικός (σελ. 10757, 10760, 10812-13). Ο 

καταδρομέας είναι φυσιολογικός άνθρωπος έχει όμως ικανότητες (σελ. 

10813). Δεν είναι εμπειρογνώμονας για να απαντήσει εάν ο καταδρομέας 

μπορούσε να κάνει την διαδρομή στον συγκεκριμένο χρόνο (σελ. 10816). Το 

μάτι του καταδρομέα δεν διαφέρει από το μάτι των υπολοίπων ανθρώπων 

(σελ. 10830).   

 

126. Εισήγηση μας είναι ότι αναμφίβολα ο οφθαλμίατρος είναι αξιόπιστος 

μάρτυρας και το Δικαστήριο μπορεί να στηριχτεί στην μαρτυρία του για να 

αχθεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Προκύπτει από το σύνολο της μαρτυρίας 

του οφθαλμίατρου ότι ήταν αδύνατο για ένα φυσιολογικό άνθρωπο να 
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καλύψει την συγκεκριμένη απόσταση μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης και 

την παλούρα μετ’ επιστροφής σε αφέγγαρο βράδυ σε χρόνο 15 λεπτών με 

βάση τα δεδομένα που είχε ο Φάνος το βράδυ της δολοφονίας τα οποία του 

τέθηκαν κατ’ επανάληψη λεπτομερώς τόσο από τον συνήγορο του 4ου 

κατηγορουμένου όσο και από την συνήγορο της κατηγορούσας αρχής. 

Προκύπτει επίσης τόσο από την μαρτυρία του οφθαλμίατρου αλλά και από 

την μαρτυρία του αστυνομικού φωτογράφου (Μ.Κ.1) ότι στην συγκεκριμένη 

περιοχή της νεκρής ζώνης το βράδυ δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός και 

είναι θεοσκότεινα, πισσούρι, το οποίο επίσης έρχεται σε αντίθεση με την 

μαρτυρία του Φάνου, ο οποίος προφανώς δεν είπε την αλήθεια επί του 

προκειμένου. Πολλή έμφαση δόθηκε από την κατηγορούσα αρχή στο κατά 

πόσο ένας καταδρομέας μπορούσε να καλύψει την συγκεκριμένη απόσταση 

σε χρόνο 15 λεπτών εν όψει ότι ο Φάνος δέκα περίπου χρόνια πριν την 

δολοφονία υπηρέτησε μέρος της στρατιωτικής του θητείας στις καταδρομές. 

Ο  οφθαλμίατρος απέφυγε να τοποθετηθεί εάν ένας καταδρομέας μπορούσε 

να καλύψει την απόσταση στον συγκεκριμένο χρόνο επικαλούμενος θέματα 

στρατιωτικής δεοντολογίας και πειθαρχικών κανονισμών. Παρατηρούμε στο 

σημείο αυτό ότι ο μάρτυρας ερωτήθηκε για ένα καταδρομέα όχι άτομο που 

υπηρέτησε 18 μήνες στις καταδρομές, τον έδιωξαν λόγω απείθαρχης 

συμπεριφοράς και μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας στην Εθνική 

Φρουρά δεν υπηρέτησε καθόλου ως έφεδρος καταδρομέας, που είναι η 

περίπτωση του Φάνου. Είναι αμφίβολο εάν με αυτά τα δεδομένα ο Φάνος 

εμπίπτει στον ορισμό του καταδρομέα. Στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι 

καταδρομέας αλλά πρώην καταδρομέας, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια δεν 

έτυχε καμίας καταδρομικής εκπαίδευσης και δεν μετείχε σε καμία 

καταδρομική άσκηση ή επιχείρηση. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι το 

μάτι του καταδρομέα δεν διαφέρει από αυτό του φυσιολογικού ανθρώπου, 

το γεγονός ότι ο Φάνος υπηρέτησε κάποτε στις καταδρομές δεν μεταβάλει 

ούτε τον χρόνο προσαρμοστικότητας του ματιού στο σκοτάδι, ούτε την 

ανώμαλη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή, ούτε το σκοτάδι που 

επικρατούσε σε αφέγγαρο βράδυ, ούτε τους ανασταλτικούς παράγοντες 

άγχους και αδρεναλίνης που είχε εναντίον του. Επομένως δεν μπορώ να δω 

με ποίον τρόπο το γεγονός ότι ο Φάνος υπηρέτησε προ δεκαετίας στις 

καταδρομές τον καθιστά ικανό να κάνει εκείνο που δεν μπορούσε να πράξει 

ο φυσιολογικός άνθρωπος. Η υπηρεσία του στις καταδρομές δεν του χάρισε 

υπεράνθρωπες δυνατότητες. Εκτός εάν το μάτι του ήταν υπεράνθρωπο 

(βιονικό) ή φορούσε γυαλιά νυκτερινής οράσεως με υπέρυθρη ακτινοβολία, 

δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους περιορισμούς προσαρμοστικότητας και 

οράσεως του ανθρώπινου ματιού στο σκοτάδι. Ήταν αδύνατο να τρέξει 

εφόσον δεν έβλεπε πέραν των πέντε μέτρων και με δεδομένο το ανώμαλο 

έδαφος της διαδρομής. Εισήγηση μας προς το σεβαστό Δικαστήριο είναι ότι 

με βάση την μαρτυρία του οφθαλμίατρου, οι ισχυρισμοί του Φάνου ότι το 

βράδυ της δολοφονίας διένυσε την συγκεκριμένη απόσταση στον 
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συγκεκριμένο χρόνο είναι ενάντια σε κάθε λογική και πρέπει να κριθούν 

αναξιόπιστοι.        

 

127. Αντικρούεται επίσης από την μαρτυρία του Έλληνα καταδρομέα 

Παναγιώτη Καρασαββαϊδη (ΜΥ 58), ετών 38, ο οποίος διένυσε την 

συγκεκριμένη διαδρομή σε αφέγγαρο βράδυ όσο πιο σύντομα μπορούσε σε 

συνθήκες αναπαράστασης κουβαλώντας και σακούλα με ομοίωμα όπλου 

και ρούχα. Σύμφωνα με την μαρτυρία του πρόκειται για πολύ καλά 

εκπαιδευμένο καταδρομέα ο οποίος εξακολουθεί να υπηρετεί ως έφεδρος 

καταδρομέας στην 55 μοίρα καταδρομών. Η εκπαίδευση του περιλαμβάνει 

χειμερινή διαβίωση, ορεινό αγώνα, δεκαήμερο πεζικού και ανταρτοπόλεμος. 

Στην μαρτυρία του αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες αυτής της εκπαίδευσης. 

Έκανε πορείες, μεταξύ των οποίων, δυο πορείες 40 χιλιομέτρων οι οποίες 

έχουν απαγορευτεί από τον Ελληνικό στρατό και γίνονται από τους 

καταδρομείς ανεπίσημα. Προς επίρρωση της υπηρεσίας του στον Ελληνικό 

Στρατό κατάθεσε ως τεκμήριο φωτοτυπία του ατομικού βιβλιαρίου 

μεταβολών και εκπαίδευσης μαζί με δέσμη φωτογραφιών (τεκμήριο 883). 

Γυμνάζεται καθημερινά 2-4 χιλιόμετρα ελαφρύ τροχάδι, 3-4 χιλιόμετρα 

ποδήλατο και βαράκια στο σπίτι. Παλιότερα γυμναζόταν ακόμη πιο εντατικά 

διότι κατέβαινε σε αγώνες πυγμαχίας τους οποίους σταμάτησε το 2006 (σελ. 

10936). Τα πιο πάνω δεν αμφισβητήθηκαν από την κατηγορούσα αρχή 

κατά την αντεξέταση.  Πρόκειται για άρτια εκπαιδευμένο και γυμνασμένο 

άτομο. Η καλή και ρωμαλέα φυσική του κατάσταση ήταν ευδιάκριτη και 

κατά την παρουσία του στην δίκη. Τον κάλεσε ο δικηγόρος του 4ου 

κατηγορούμενου να κάνει αναπαράσταση της διαδρομής στην νεκρά ζώνη 

την οποία κατ’ ισχυρισμό έκανε ο Φάνος το βράδυ της δολοφονίας χωρίς να 

του λεχθεί το όνομα του μάρτυρα ή ο χρόνος που την διένυσε κατ’ 

ισχυρισμό (σελ. 10973). Έφθασε στην Κύπρο Τρίτη πρωϊ. Από το 

αεροδρόμιο τον παρέλαβε δικηγόρος ο οποίος εργοδοτείται στο γραφείο του 

κ Ροβέρτου Βραχίμη και τον πήρε κατευθείαν στην περιοχή της 

Περιστερώνας όπου θα έκανε την αναπαράσταση. Του ελέχθη ότι έπρεπε να 

κάνει την διαδρομή νύχτα, να προχωρήσει μέσα στην νεκρά ζώνη ώστε να 

βρει κάποιο σπιτάκι και ακριβώς πίσω από μια αγκαθιά στην οποία έπρεπε 

να αφήσει μια μαύρη σακούλα και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται 

από το σημείο που θα τον άφηνε (σελ. 10944, 10972). Του εξηγήθηκε 

ακριβώς που είναι το σπιτάκι της διάτρησης, οι θέσεις των φυλακίων του 

στρατού κατοχής και ποία ήταν η διαδρομή που έπρεπε να κάνει. 

Περπάτησε μέχρι το σπιτάκι και πίσω από το σπιτάκι στο σημείο που θα 

έπρεπε να αφήσει την σακούλα. 

  

128. Επισκέφθηκε την περιοχή το ίδιο βράδυ για να παρατηρήσει πως είναι η 

περιοχή την νύχτα, την ορατότητα και να βάλει κάποια σημάδια για να 

μπορέσει να κατευθυνθεί προς το σπιτάκι επειδή την νύχτα το σπιτάκι δεν 
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φαινόταν πουθενά. Την Τρίτη το βράδυ δεν έκανε αναπαράσταση. Τα 

μοναδικά σημάδια που μπορούσε να δει ήταν ένα λευκό φως μέσα από το 

τούρκικο φυλάκιο, αριστερότερα υπήρχε ένας δρόμος και κάποια κίτρινα 

φώτα αλλά σταματούσε σε αρκετή απόσταση από το τούρκικο φυλάκιο, 

υπήρχαν δυο πυλώνες αριστερά από το φυλάκιο με ένα κόκκινο λαμπάκι 

που ανεμόσβηνε πάνω και ευκρινέστατες ήταν οι σημαίες πίσω από το 

φυλάκιο και δεξιά στο βάθος πάνω από τον λόφο. Φαινόντουσαν αχνά τα 

φώτα από την Αυλώνα και ακόμα πιο αχνά τα φώτα από την Περιστερώνα 

(σελ. 10944-5). Αποτύπωσε πολύ εύκολα τις περιοχές της νεκρής ζώνης στο 

μυαλό του βάζοντας νοερά σημάδια ως προς το που έπρεπε να κινηθεί (σελ. 

10945). Ο δικηγόρος του έδωσε και χάρτη της περιοχής (τεκμήριο 884) και 

του έδειξε που ακριβώς εβρίσκονταν, τι ακριβώς έπρεπε να κάνει και ποίες 

περιοχές έπρεπε να αποφύγει, ώστε να μην πέσει στα κατεχόμενα.  Προς τον 

στόχο δεν υπήρχε κανένας απολύτως φωτισμός (σελ. 10946). Το μοναδικό 

φως που ήταν σχετικά κοντά στον στόχο ήταν από το τουρκικό φυλάκιο το 

οποίο ήταν φως κατεύθυνσης και όχι πορείας. Δεν παρείχε φωτισμό 

εδάφους αλλά έφεγγε μέσα στο φυλάκιο των Τούρκων (σελ. 10947). Το 

έδαφος το οποίο διένυσε ήταν «κακοτράχαλο με πάρα πολλές πέτρες 

διαφόρων μεγεθών, θάμνους, αγκάθια, υπήρχε ποτάμι με τρία μεγάλα 

αυλακώματα, νεροφαγώματα, υπήρχαν γαϊδουράγκαθα τα οποία την ημέρα 

ήταν εμφανή αλλά την νύχτα τα έβλεπες όταν πλέον σε είχαν τσιμπήσει, 

υπήρχαν σωλήνες άρδευσης, σκορπιοί, ελαστικά από αυτοκίνητα, κουτάκια 

από αναψυκτικά, μπουκάλια από νερά, ξύλα τα οποία προφανώς τα είχε 

παρασύρει το ποτάμι» (σελ. 10947). Εκτός από τα τρία μεγάλα αυλακώματα, 

υπήρχαν και άλλες αυλακώσεις - νεροφαγώματα σε όλη την διάρκεια της 

διαδρομής από τις βροχές και εκτός της κοίτης του ποταμού (σελ. 10947). 

Στο σύνολο οι αυλακώσει και νεροφαγώματα κάλυπταν αρκετά πάνω από το 

μισό της διαδρομής (σελ. 10947).  

 

129. Την αναπαράσταση την έκανε Τετάρτη βράδυ ξεκινώντας στις 8:30 μ.μ. 

Υπήρχε σελήνη τριών ημερών και αραιή συννεφιά. Τα άστρα φαινόντουσαν 

αρκετά και επικρατούσε άπνοια (σελ. 10948). Το έδαφος ήταν στεγνό. Τα 

μοναδικά φώτα που υπήρχαν ήταν αυτά που είδε όταν έκανε την 

αναγνώριση την προηγούμενη μέρα. Φορούσε μαύρες φόρμες και άρβυλα. 

Τον πήρε ο δικηγόρος μέχρι του σημείου που βρίσκεται ο πάσσαλος,(σημείο 

Γ επί φωτογραφίας 41 του τεκμηρίου 227), έσβησε τα φώτα του αυτοκινήτου 

και ξεκίνησε να κάνει την αναπαράσταση (σελ.10949). Όταν έκανε την 

αναπαράσταση το σπιτάκι της διάτρησης το είδε στα 10-15 μέτρα μπροστά 

του και αυτό μόνο ως περίγραμμα, όχι ακριβώς σπίτι. Πήγε μέχρι το 

σπιτάκι, άφησε την σακούλα που κρατούσε σε μια αγκαθιά μπροστά από το 

σπιτάκι και αμέσως επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε (σελ. 1095). Οι 

οδηγίες το για τον χρόνο ήταν να κάνει όσο πιο σύντομα, αθόρυβα και 

γρήγορα μπορεί (σελ. 10950). Τη νύχτα δεν μπορείς να δεις τίποτα στην 
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συγκεκριμένη περιοχή, εκτός από περίγραμμα. Μαζί του είχε χρονόμετρο. 

Του πήρε 34 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. (σελ. 10951). Δεν ήταν καθόλου 

εύκολη διαδρομή. Ερωτώμενος εάν θα μπορούσε να γίνε πιο γρήγορα ο 

μάρτυς είπε ότι ενδεχομένως εάν πήγαινε για μια βδομάδα και την έκανε 

κάθε βράδυ θα μπορούσε να την κάνει 4-5 λεπτά πιο γρήγορα (σελ. 10951). 

Ερωτώμενος εάν θα μπορούσε να την έκανε 14 και 15 λεπτά πιο γρήγορα ο 

μάρτυς απάντησε: «Δεν γίνεται. Όταν δεν βλέπεις που πηγαίνεις και όση 

προπόνηση να κάνεις σε τέτοιο έδαφος, κάθε μέρα να προπονείσαι, θα 

αντιμετωπίζεις διαφορετικό έδαφος, δεν υπάρχει περίπτωση, η περιοχή είναι 

μεγάλη και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις ακριβώς την ίδια διαδρομή 

μέχρι τον στόχο, οπότε όσο καλά και να ξέρεις την περιοχή όσο καλά και να 

προπονηθείς, κάθε μέρα το έδαφος αλλάζει» (σελ. 10951). Σε σχέση με την 

εμπειρία του για τον τι έβλεπε ο μάρτυς είπε: «Τίποτα. Όλα τελευταία 

στιγμή, προσπαθούσα να περπατήσω σηκώνοντας τα πόδια μου εναλλάξ 

απλά ώστε να αποφύγω τα εμπόδια που έβλεπα, πρόσεχα πάρα πολύ που 

θα πατήσω γιατί στραβοπατούσα, παραπατούσα πολλές φορές, το έδαφος 

ήταν πολύ ανώμαλο, υπήρχαν αγκαθιές που με τσιμπούσαν αρκετά μέχρι 

να πάω στο σπιτάκι, είχα ένα σημείο αναφορά που ήταν οι σημαίες, παρόλα 

αυτά οι σημαίες ήταν καλό και κακό γιατί ναι μεν είχα σημείο αναφοράς 

αλλά από το φως που έβλεπα το μάτι μου δεν μπορούσε να προσαρμοστεί 

στην νυχτερινή όραση. Η επιστροφή μου ήταν σχετικά πιο εύκολη. Ναι μεν 

δεν υπήρχε το σημείο αναφοράς ώστε να βρω την έξοδο που έπρεπε να πάω 

αλλά επικρατούσε σκοτάδι οπότε το μάτι μου προσαρμόστηκε πολύ πιο 

γρήγορα και με οδηγό μου τα αστέρια μπόρεσα και βρήκα που έπρεπε να 

πάω». (σελ. 10951). Ερωτώμενος εάν μπορούσε να τρέξει είπε «σε καμία 

περίπτωση» (σελ. 10951).  

 

130. Οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε ήταν τα κακοτράχαλο έδαφος, τα 

γαβγίσματα που άκουγε προφανώς από το φυλάκιο των Τούρκων, οι 

πέρδικες που τρομάζανε και του αποσπούσαν την προσοχή, αλλά το 

μεγαλύτερο του πρόβλημα ήταν το σκοτάδι και ότι όλα τα αντικείμενα τα 

έβλεπε μπροστά του την τελευταία στιγμή (σελ. 10952). Εάν φορούσε 

παπούτσι άλλο από άρβυλα το πιο πιθανό να πάθαινε κάποιο διάστρεμμα 

επειδή το έδαφος ήταν κακοτράχαλο. Εάν δεν φοράς μποτάκι ώστε να είναι 

σταθερός ο αστράγαλος σου δεν μπορείς να περπατήσεις σε αυτό το έδαφος 

(σελ. 10955). Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι διένυσε 

την συγκεκριμένη απόσταση το βράδυ της δολοφονίας σε χρόνο 15-20 

λεπτών φορώντας κανονικό αθλητικό παπούτσι το οποίο δεν παρέχει καμία 

στήριξη στον αστράγαλο. Δεν υπήρχε άλλη πιο εύκολη διαδρομή προς τον 

στόχο από εκείνη που ακολούθησε (σελ. 10958). Τα φώτα που υπήρχαν 

απέναντι του καθοδόν προς το σπιτάκι δεν επέτρεπαν στο μάτι να συνηθίσει 

στην νυχτερινή όραση. Η νυχτερινή όραση είναι απόλυτο σκοτάδι είτε μέσω 

φεγγαριού είτε με αστρική φωτεινότητα συνηθίζει το μάτι στη νυχτερινή 
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όραση. Όταν έχει φως απέναντι σου δεν μπορεί να συνηθίσει το μάτι στην 

νυχτερινή όραση. Δεν γίνεται (σελ. 10958). Για να πάει στο σπιτάκι το βράδυ 

της αναπαράστασης χρησιμοποίησε πυξίδα καθότι υπολόγιζε ότι ήταν 11 

μοίρες νοτιότερα από το φως των σημαιών. (σελ. 10958). Παρατηρούμε ότι η 

μαρτυρία του μάρτυρα ως προς την πλήρη έλλειψη φωτισμού στην 

συγκεκριμένη περιοχή της νεκρής ζώνης, την δυσκολία προσαρμογής του 

ματιού στο σκοτάδι όταν βλέπεις τα φώτα κατεύθυνσης, και ότι τα φώτα του 

τούρκικου φυλακίου δεν φωτίζουν την περιοχή αλλά είναι φώτα 

κατεύθυνσης, συνάδει με την μαρτυρία του οφθαλμίατρου της Εθνικής 

Φρουράς Αντισυνταγματάρχη Σταύρου Βιολετή (ΜΥ54) και με την μαρτυρία 

του πρωταθλητή αγώνων μοτοσυκλέτας Αθανάσιου Δημητρίου (ΜΥ53). Ενώ 

ο Φάνος στην μαρτυρία του είπε ότι όταν ήταν στην νεκρά ζώνη το βράδυ 

της δολοφονίας έβλεπε και λόγω των φώτων του Τούρκικου στρατοπέδου 

(σελ. 2509), το οποίο εν όψει της μαρτυρίας των πιο πάνω μαρτύρων, και 

ειδικά του κ Βιολετή, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η έμφαση 

στην μαρτυρία του κ Βιολετή δεν είναι επειδή οι άλλοι δυο μάρτυρες 

υπεράσπισης υπολείπονται αξιοπιστίας, αλλά επειδή ο πρώτος εκτός από 

εμπειρογνώμονας επελέγη από την ίδια την οφθαλμολογική εταιρεία και 

επομένως φέρει όλα τα αντικειμενικά γνωρίσματα αξιόπιστου και ειλικρινή 

μάρτυρα.    

 

131. Αντεξεταζόμενος ο μάρτυς είπε ότι μέρα με γρήγορο βηματισμό θα 

μπορούσε σε 6 λεπτά να καλύψει την απόσταση των 650 μέτρων από το 

σημείο που ξεκίνησε μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης με γοργό περπάτημα 

(σελ. 10976-8). Όμως ακόμη και μέρα δεν μπορείς να τρέξεις στο 

συγκεκριμένο έδαφος (σελ. 10978). Το έδαφος στην περιοχή δεν είναι 

επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί θάμνοι και αγκαθιές (σελ. 10980). Ο 

μάρτυς προσπάθησε να διανύσει την απόσταση στη νεκρά ζώνη όσο πιο 

γρήγορα και αθόρυβα μπορούσε. Ο αθόρυβος τρόπος κίνησης τον οποίο 

χρησιμοποίησε ήταν και ο πιο γρήγορος σε τέτοιο έδαφος για να μην 

τραυματιστεί. Τόνισε ότι στην συγκεκριμένη περιοχή εάν θέλεις να τρέξεις 

θα τραυματιστείς 99% (σελ. 10983) και επέμενε ότι δεν μπορούσε να είναι 

πιο γρήγορος στην συγκεκριμένη περιοχή (σελ. 10984). Η ορατότητα το 

βράδυ που έκανε την αναπαράσταση ήταν 10-15 μέτρα το πολύ για τα 

μεγάλα αντικείμενα. Τα άλλα τον κτυπούσανε πρώτα και μετά τα έβλεπε 

(σελ. 10984). Και γνώστης της περιοχής να ήταν κάποιος δεν θα έκανε την 

διαδρομή σε λιγότερο χρόνο γιατί το έδαφος είναι τόσο κακοτράχαλο που 

δεν μπορείς να διατυπώσεις συγκεκριμένη διαδρομή, εκτός εάν είχε μαζί 

του φακό ή είχε πανσέληνο (σελ. 10988). Ερωτώμενος κατά πόσο κάποιος 

θα μπορούσε να κάνει πιο γρήγορα την διαδρομή εάν ήταν ζήτημα ζωής και 

θανάτου, ο μάρτυς απάντησε ότι εάν κυριευόταν από φόβο ή τρόμο το πιο 

πιθανό ήταν να χανότανε. Όταν φοβάσαι χάνεσαι, δεν μπορείς να 

προσανατολιστείς και τρέμεις (σελ. 10990). Εάν ο ίδιος φοβόταν θα 
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χανότανε, δεν υπήρχε περίπτωση να βρει την περιοχή. Το πρώτο πράγμα 

που μαθαίνεις στις ειδικές δυνάμεις είναι να μην φοβάσαι. Εδώ να 

υπενθυμίσουμε ότι το βράδυ που ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι διένυσε την 

διαδρομή στη νεκρά ζώνη είπε ότι ήταν αγχωμένος και φοβισμένος. Ο 

μάρτυς ήταν κάθετος ότι κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει την 

συγκεκριμένη διαδρομή βράδυ σε χρόνο 20 λεπτών (σελ. 10966).  

 

132. Η μαρτυρία του Έλληνα καταδρομέα σε συνδυασμό με την μαρτυρία του 

οφθαλμίατρου της Εθνικής Φρουράς καταρρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό του 

Φάνου ότι διένυσε την συγκριμένη διαδρομή στη νεκρά ζώνη σε χρόνο 15-

20 λεπτών το βράδυ της δολοφονίας, κυρίως επειδή λόγω της ανώμαλης 

μορφολογίας του εδάφους (κακοτράχαλο) δεν θα μπορούσε να τρέξει το 

οποίο καθίσταται ακόμη πιο απίθανο εάν κάποιος αναλογιστεί ότι δεν 

φορούσε άρβυλα ή αθλητικό μποτάκι το οποίο να στηρίζει τον αστράγαλο. 

Το δε σκοτάδι που επικρατούσε το αφέγγαρο βράδυ της δολοφονίας, 

καθιστούσε εξ αντικειμένου πολύ δύσκολη και αργή την κίνηση στην 

περιοχή, λόγω της περιορισμένης ορατότητας και φυσικών εμποδίων. Τα 

φώτα του τούρκικου στρατοπέδου δεν φώτιζαν την περιοχή κοντά στο 

σπιτάκι ως ο Φάνος ισχυρίστηκε, παρά μόνο μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως φώτα κατεύθυνσης, το οποίο όμως δυσχέραινε την 

προσαρμογή του ματιού στο σκοτάδι. Ούτε η περιοχή φωτιζότανε από το 

κατεχόμενο χωριό Αυλώνα. Την αναπαράσταση της διαδρομής την οποία 

έκανε μάρτυς κατόπιν οδηγιών του δικηγόρου υπεράσπισης του 4ου 

κατηγορουμένου, θα αναμέναμε σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση να γινόταν 

στο στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης, ούτως ώστε να ελεγχθεί από τις 

αστυνομικές αρχές το αξιόπιστο ή μη της εκδοχής του Φάνου ότι 

αποξενώθηκε το φονικό όπλου και τα ρούχα στη νεκρά ζώνη το βράδυ της 

δολοφονίας. Τούτο θα έπρεπε να γίνει προτού δοθεί ασυλία ποινικής 

διώξεως στον μάρτυρα.   

 

133. Πέραν του ότι ήταν ανέφικτο να διανυθεί η συγκεκριμένη απόσταση σε 

αφέγγαρο βράδυ σε χρόνο 15-20 λεπτών, η όλη εκδοχή του Φάνου ότι το 

βράδυ της δολοφονίας πήγε βαθιά μέσα στη νεκρά ζώνη για να πετάξει την 

σακούλα με το φονικό όπλο και τα ρούχα στερείται πειστικότητας. Και τούτο 

επειδή σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δεν απέκρυψε την σακούλα, αλλά 

την άφησε σε μέρος που ήταν ορατή, ακουμπώντας την σε ένα θάμνο σε 

πεδιάδα, δεχόμενος μάλιστα ότι από το συγκεκριμένο μέρος περνούσαν 

βοσκοί οι οποίοι πιθανώς να την εντόπιζαν (σελ. 2190). Επομένως τι 

εξυπηρετούσε να διανύσει τόση απόσταση (3-4 χιλιόμετρα) και 650 περίπου 

μέτρα με τα πόδια νύχτα μέσα στην νεκρά ζώνη για να φτάσει μέχρι το 

σπιτάκι της διάτρησης, θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο, για να 

ακουμπήσει την σακούλα με το φονικό όπλο και τα ρούχα σε μια παλούρα; 

Πρόκειται για μια εντελώς παράλογη και ανεξήγητη πράξη. Ερωτώμενος 
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γιατί δεν πέταξε και τα κράνη στην νεκρά ζώνη είπε διότι είναι μεγάλα (σελ. 

2887). Αυτό όμως δεν κάνει νόημα διότι η σακούλα με το φονικό όπλο και 

τα ρούχα (ομοίωμα της οποίας κατατέθηκε τεκμήριο στο Δικαστήριο) ήταν 

πιο μεγάλη από τα κράνη και την άφησε στην νεκρά ζώνη. Ο Φάνος 

ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν έβαλε την σακούλα μέσα στο σπιτάκι μήπως και 

μπει κανείς μέσα (σελ. 2991). Αυτό είναι επίσης ενάντια σε κάθε λογική. 

Διότι εκεί που άφησε κατ’ ισχυρισμό την σακούλα ήταν πλήρως ορατή από 

μεγάλη απόσταση ενώ μέσα στο σπιτάκι δεν μπορούσε κανείς να την δει 

εκτός εάν εισερχόταν στο σπιτάκι. Και εάν κάποιος πήγαινε στο σπιτάκι θα 

έβλεπε την σακούλα εν πάση περιπτώσει αφού βρισκόταν μερικά μέτρα 

μπροστά ακουμπημένη σε μια παλούρα. Στην προσπάθεια του να εξηγήσει 

γιατί άφησε την σακούλα με μέρος που ήταν ορατή, ο Φάνος είπε ότι ήταν  

φοβισμένος. Ο φόβος όμως λογικά θα τον οδηγούσε να αποκρύψει την 

σακούλα με το φονικό όπλο και τα ρούχα αντί να την ακουμπήσει σε μια 

παλούρα που ένας βοσκός μπορούσε εύκολα να την εντοπίσει νωρίς την 

επομένη ημέρα. Δεν τον κυνηγούσε η αστυνομία ούτε τον καταδίωκε κανείς. 

Ο φόβος την δεδομένη στιγμή μπορεί να προκαλείτο μόνο από κίνδυνο 

εντοπισμού των τεκμηρίων του εγκλήματος και σύνδεσης τους με τους 

δράστες της δολοφονίας. Ούτε φυσικά ήταν θέμα «ζωής και θανάτου» όπως 

πολλάκις ανάφερε η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής. Επομένως σε τι 

άλλο μπορεί να οφειλόταν ο φόβος του; Μπορεί κάποιος να αντιτείνει ότι 

βιαζόταν να επιστρέψει επειδή άφησε κατ’ ισχυρισμό μόνο του τον 4ο 

κατηγορούμενο ο οποίος ήταν πολύ συγχυσμένος και κρατούσε το κεφάλι 

του. Αυτό όμως δεν προκαλεί φόβο αλλά βιασύνη. Και αφού πήγαινε όπως 

είπε λαθροκυνήγι στην νεκρά ζώνη και ήταν καλός γνώστης της περιοχής, 

να πιστέψουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε κάποιο μέρος για 

απόκρυψη της σακούλας και το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ήταν να 

την ακουμπήσει πάνω σε μια παλούρα; Εάν πήγαινε στο σπιτάκι της 

διάτρησης εκείνο το βράδυ το καταλληλότερο μέρος να πέταγε το σακούλι 

ήταν μέσα στον  λάκκο της διάτρησης. Η διάτρηση ήταν εν πάση περιπτώσει 

εγκαταλελειμμένη μέσα στην νεκρά ζώνη. Όταν του τέθηκε η εν λόγω θέση 

κατά την αντεξέταση, ο Φάνος ισχυρίστηκε άγνοια για την ύπαρξη του 

λάκκου, προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι «έτσι το σκέφτηκε». Και να 

πιστέψουμε ότι πήγαινε λαθροκυνήγι στην περιοχή με τον πελάτη μου, 

άφηναν τους λαγούς στο εν λόγω σπιτάκι και δεν γνώριζε την ύπαρξη του 

λάκκου; Ο εν λόγω ισχυρισμός στερείται κάθε πειστικότητας. Πρόκειται για 

μια ψεύτικη εκδοχή η οποία δεν αντέχει στην βάσανο της λογικής.  

 

134.   Άλλος καθόλα παράλογος ισχυρισμός του Φάνου είναι ότι μετά που 

ακούμπησε την σακούλα με το φονικό όπλο και ρούχα πάνω στην παλούρα, 

τηλεφώνησε του Κοσιάρη λέγοντας του να έρθει στο χωράφι διότι ότι η 

μοτοσυκλέτα έχει πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά και μετά έσπασε και πέταξε 

το τηλέφωνο. Ποίος ό λόγος να έσπαζε το τηλέφωνο την δεδομένη χρονική 
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στιγμή στη μέση του πουθενά; Ερωτώμενος περί τούτου ο Φάνος είπε ότι 

έσπασε το τηλέφωνο διότι φοβήθηκε μήπως η αστυνομία παρακολουθούσε 

τα τηλέφωνα τους και τα εντοπίσουν, επειδή είχαν τηλέφωνο στην σκηνή της 

δολοφονίας και ίσως να εντόπιζαν το τηλέφωνο στην σκηνή και ότι δεν 

γνώριζε μέχρι που φτάνει η αστυνομία και τι μέσα έχει (σελ. 2886). Ο 

ισχυρισμός αυτός είναι καθόλα ανυπόστατος και παράλογος. Ενόσω 

βρισκόταν στην σκηνή του εγκλήματος δεν έκανε κανένα τηλεφώνημα. 

Επομένως πως θα εντόπιζε η αστυνομία το τηλέφωνο στη σκηνή; Αλλά έστω 

και πιστέψουμε για ένα λεπτό ότι έτσι σκέφτηκε αυτό και πάλι δεν 

δικαιολογεί να σπάσει το τηλέφωνο στην μέση του πουθενά. Μπορεί ο 

Κοσιάρης να τον έπαιρνε πίσω λέγοντας του ότι κάτι του έτυχε και εν τέλει 

δεν μπορεί να έρθει ή θα καθυστερούσε, π.χ. να έπεφτε και να χτυπούσε 

επιστρέφοντας προς την μοτοσυκλέτα, να έσπαγε λάστιχο κτλ.. Μπορεί ο 

Κοσιάρης να έφτανε στο χωράφι πριν τον Φάνο και να έβρισκε τον Γρηγόρη 

να κρατά το κεφάλι του και να ήθελε να πάρει τον  Φάνο τηλέφωνο για να 

τον ρωτήσει τι συμβαίνει οπόταν ο Φάνος θα έπρεπε αμέσως να του εξηγήσει 

για να μην μιλήσει και να τους καλύψει. Το τελευταίο πράγμα που θα έκανε 

κάποιος στη θέση του Φάνου τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν να σπάσει 

και να πετάξει το τηλέφωνο. Ιδιαίτερα εάν ήταν φοβισμένος όπως ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι ήταν δεν θα έσπαγε το τηλέφωνο, το μοναδικό μέσο 

επικοινωνίας το οποίο είχε στην διάθεση του και το οποίο μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει για να οργανώσει τις κινήσεις του. Εάν εκείνο που τον 

ανησυχούσε ήταν ο εντοπισμός του τηλεφώνου από την αστυνομία, παρόλο 

που το τηλέφωνο άνηκε στον Γρηγόρη και δεν ανέφερε στην μαρτυρία του 

ότι με αυτό έγιναν κλήσεις αφορούσες την επίδικη συνομωσία, μπορούσε 

κάλλιστα να αφαιρέσει και να πετάξει την κάρτα στα χωράφια και να σπάσει 

το τηλέφωνο με ένα κατσαβίδι ή σφυρί στο χωράφι του Κοσιάρη και να το 

πετάξει είτε πλησίον του χωραφιού του Κοσιάρη, είτε να το δώσει στο 

Κοσιάρη να το πετάξει λέγοντας του ότι έσπασε κατά λάθος (και να 

υποψιαζόταν κάτι ο Κοσιάρης σύμφωνα με την μαρτυρία του δεν ήταν άτομο 

που θα μιλούσε) ή από το παράθυρο του αυτοκινήτου σε ένα χαντάκι 

καθοδόν προς την Λευκωσία, ή στο κάλαθο των αχρήστων που ισχυρίστηκε 

ότι πέταξε τα κράνη. Τα κράνη σκέφτηκε να τα πετάξει στον κάλαθο των 

αχρήστων στην Λευκωσία, τα οποία μπορούσαν λόγω μεγέθους πολύ πιο 

εύκολα να εντοπιστούν και το κινητό τηλέφωνο σκέφτηκε να το πετάξει στην 

νεκρά ζώνη; Ο ισχυρισμός στερείται κάθε πειστικότητας. Ο λόγος για τον 

οποίο ο Φάνος ανάφερε στην κατάθεση ομολογίας του ότι έσπασε και πέταξε 

το τηλέφωνο μετά το τηλεφώνημα προς τον Κοσιάρη και ούτε τον αριθμό του 

δεν θυμάται, είναι διότι ουδέποτε έγινε τέτοιο τηλεφώνημα από την νεκρά 

ζώνη προς τον Κοσιάρη ή έγινε χρονικά νωρίτερα, πράγμα το οποίο θα 

ανακάλυπτε η αστυνομία εάν τους έλεγε που βρίσκεται το τηλέφωνο. Έτσι 

επινόησε το σπάσιμο του τηλεφώνου.  
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135. Η όλη ιστορία ότι μετέβηκε στο χωράφι του Κοσιάρη το βράδυ της 

δολοφονίας χωρίς ο Κοσιάρης να είναι ενήμερος και τηλεφώνησε του 

Κοσιάρη για να έρθει στο χωράφι να του δώσει την μοτόρα να την σάσει 

δημιουργεί επίσης πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά. Δεν έδωσε καμία 

λογική εξήγηση τι θα έκανε εάν δεν έβρισκε τον Κοσιάρη στο τηλέφωνο. Θα 

τηλεφωνούσε ταξί να έρθει να τους πάρει πίσω στην Λευκωσία; Θα έβγαιναν 

στον δρόμο να κάνουν ωτοστόπ. Ή θα έπαιρναν την μοτοσυκλέτα με την 

οποία μετέβηκαν στην Περιστερώνα και θα επέστρεφαν στην Λευκωσία; 

Ερωτούμενος περί τούτου ο Φάνος ανάφερε στην μαρτυρία του ότι εάν δεν 

έβρισκε τον Κοσιάρη θα έβρισκε πλάσμα να τους πιάσει και ότι ο Κούλλης 

δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι στην Περιστερώνα (σελ. 2304). 

Σημειωτέον ότι δεν γνώριζε κανένα άλλο στην περιοχή της Περιστερώνας 

εκτός του Κοσιάρη. Θέλει δηλαδή να πιστέψουμε ότι πήγε στο χωράφι του 

Κοσιάρη μετά την δολοφονία μόνο με την ελπίδα ότι θα έβρισκε τον 

Κοσιάρη για να τους φέρει πίσω στην Λευκωσία και θα του έδινε την 

μοτοσυκλέτα να την αποκρύψει προφασιζόμενος πρόβλημα με τα 

ηλεκτρονικά; Ή μήπως στην πραγματικότητα ήταν προσυνενοημένος με τον 

Κοσιάρη για την μετάβαση του στο χωράφι μετά την δολοφονία, όπου θα 

αποξενωνόταν το φονικό όπλο και τα ρούχα και θα απέκρυβε την 

μοτοσυκλέτα; Το οποίο είναι πολύ πιο λογικό παρά η εκδοχή του Φάνου. 

Επίσης ισχυρίστηκε ότι πέταξε την σακούλα στην νεκρά ζώνη και μετά 

τηλεφώνησε του Κοσιάρη. Δεν πήρε μαζί του τα κράνη στη νεκρά ζώνη διότι 

ήταν βαρετά και τα άφησε με τον Γρηγόρη. Εάν δεν έβρισκε τον Κοσιάρη τι 

θα έκανε με τα κράνη; Θα τα άφηνε εκεί με την μοτοσυκλέτα;  

 

136. Επίσης η όλη εικόνα την οποία ο Φάνος παρουσίασε για τον Κοσιάρη δεν 

δείχνει άνθρωπο ο οποίος θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να βοηθήσει στην 

απόκρυψη και αποξένωση των τεκμηρίων μετά την δολοφονία. 

Συγκεκριμένα, λίγο μετά που επέστρεψε στο διαμέρισμα του από την 

δολοφονία ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον αδελφό 

του ότι τον ψάχνει η αστυνομία. Ακολούθως τηλεφωνήθηκε κατ’ ισχυρισμό 

με τον πελάτη μου για να συνεννοηθεί τι θα έλεγαν για την μοτοσυκλέτα του 

στην αστυνομία σε περίπτωση που ερωτούνταν και συμφώνησαν να πουν ότι 

είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά. Μετά τηλεφωνήθηκε με τον Κοσιάρη 

στον οποίο είπε εάν τον ρωτήσει η αστυνομία να πει ψέματα ότι την πήραν 

εκεί από το δείλης και να πει ότι δήθεν είχε πρόβλημα με το ηλεκτρονικά 

ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα πρόβλημα, στο οποίο ο Κούλλης 

συγκατένευσε. Να παρέχει δηλαδή ψεύτικο άλλοθι ή στην καλύτερη 

περίπτωση να καταστεί συνεργός μετά την διάπραξη (accessory after the 

fact) του αδικήματος. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η εξής αντινομία: για 

ποίο λόγο ο Φάνος να τηλεφωνήσει στον Κούλλη για να του αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, ότι εάν τον ρωτήσει η αστυνομία να πει ότι η μοτοσυκλέτα 

έχει πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της, ενώ αυτό του το είπε δια ζώσης προ 
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μιας περίπου ώρας; O Κούλλης κατάλαβε ότι ο Φάνος είχε χέρι στον φόνο 

(σελ. 2168, 2198). Τον πήρε τηλέφωνο περί τις 13/01/2010 να πιάσει την 

μοτοσυκλέτα από το χωράφι του για να μην μπλέξει (σελ. 2406). Μετά στις 

14/01/2010 που ο Φάνος πήγε κατ’ ισχυρισμό να αλλάξει εξώστ της 

μοτοσυκλέτας στο χωράφι του Κοσιάρη, είπε στην μαρτυρία του ότι «ο 

Κούλλης εκατάλαβε και ήξερε τον λόγο που ήθελα να αλλάξω εξώστ της 

μοτορας» (σελ. 2193). Μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι ο πελάτης μου 

πιθανόν να έστειλε και τον Κοσιάρη να μετακινήσει το φονικό όπλο καθότι 

γνώριζε που βρισκόταν το σπιτάκι της διάτρησης στην νεκρά ζώνη (σελ. 

2427-30).  Με όλα αυτά τα δεδομένα και ειδικά εφόσον σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Φάνου ο Κοσιάρης δέχτηκε να γίνει συνεργός μετά την 

διάπραξη της δολοφονία μια περίπου ώρα μετά την κατ’ ισχυρισμό 

συνάντηση στο χωράφι του στην Περιστερώνα, για ποίο λόγο να μην δεχόταν 

να παραλάβει το φονικό όπλο και τα ρούχα για να τα αποκρύψει; Αφού ο 

Φάνος αφήνει να νοηθεί ότι θα ήταν διατεθειμένος να μετακινήσει το φονικο 

όπλο; Και ποίος ο λόγος ο Φάνος να του πει ψέματα όταν κατ΄ ισχυρισμό 

του τηλεφώνησε ότι η μοτοσυκλέτα είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της 

και δεν του είπε εκείνη την στιγμή αυτό που ισχυρίζεται ότι του είπε μια 

ώρα αργότερα από το τηλέφωνο; Και μάλιστα χρειάστηκε να βγάλει και το 

εξώστ από την μοτοσυκλέτα λέγοντας του και πάλι ψέματα ότι κάπου 

χτύπησε και έπεσε για να τον πείσει ότι υπήρχε πρόβλημα και δεν 

μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν; Εφόσον ο Κούλλης σύμφωνα με την 

μαρτυρία του δεν ήταν άνθρωπος που μιλούσε και δεν είχε πρόβλημα να 

τον καλύψει; Υπάρχει έντονη αντινομία και αντίφαση σε αυτή την πτυχή της 

ιστορίας του Φάνου. Περαιτέρω, ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι έβγαλε το εξώστ 

επειδή εάν ξεκινούσε την μοτοσυκλέτα ο Κοσιάρης εκείνη την στιγμή θα 

καταλάβαινε ότι δεν είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά. Αυτό όμως δεν θα το 

έκανε ο Κοσιάρης εν πάση περιπτώσει αφής στιγμής του ελέχθη ότι η 

μοτοσυκλέτα είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά; Επομένως αργά ή γρήγορα 

θα αντιλαμβανόταν το ψέμα του Φάνου. Επίσης αφής στιγμής το εξώστ δεν 

είχε κανένα σημάδι από χτύπημα δεν θα καταλάβαινε αμέσως το Κοσιάρης 

ότι ο Φάνος τον κορόϊδεψε; Και αφού τόσο εύκολα θα γινόταν το ψέμα του 

αντιληπτό γιατί να έμπαινε στον κόπο να βγάλει το εξώστ; Η ιστορία του 

Φάνου επί του προκειμένου είναι καθόλα παράλογη και στερείται 

πειστικότητας.   

 

137. Πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται επίσης σε σχέση με αυτόν καθεαυτό 

τον ισχυρισμό του ότι έβγαλε στο εξώστ από την μοτοσυκλέτα ξεβιδώνοντας 

μια βίδα και με μια κλωτσιά και μάλιστα ότι πρόλαβε να το πράξει πριν την 

άφιξη του Κοσιάρη στο χωράφι. Σύμφωνα με την μαρτυρία του αυτό το 

έκανε σε 2-3 λεπτά αφότου έψαξε σε μια «κασιούα» που είχε εκεί ο Κούλλης 

και βρήκε κλειδί 14. Ήξερε τους τόπους του Κούλλη επειδή παλιά πριν να 

κάνει παρέα με τον Ανδρέα έφερνε αυτοκίνητα Smart και τα ξήλωναν (σελ. 
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2512). Ο ισχυρισμός ότι όλα αυτά έγιναν σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο 

δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για το αξιόπιστο του ισχυρισμού του. Λέει 

επίσης ότι αφότου ξεβίδωσε την βίδα του εξώστ, έδωσε μια κλοτσιά στο εξώστ 

και βγήκε παρότι υπάρχουν σούστες του εξώστ. Οι σούστες είπε βγαίνουν με 

μεγάλη ευκολία. Το βαρελάκι μπορούσες να το πιάσεις (σελ. 2514). Επειδή 

είναι carbon fiber δεν βράζει το εξώστ. Είχε κάποια θερμοκρασία αλλά δεν 

έκρουζε (σελ. 2511). Τούτο έρχεται σε αντίθεση με την μαρτυρία του 

Περικλή Πολυδώρου (Μ.Κ.19) ο οποίος ανάφερε ότι το τιτάνιο κρυώνει 

εύκολα δηλαδή στα 7-8 λεπτά μπορείς να αγγίξεις πάνω του (σελ. 653). 

Όμως στα 7-8 λεπτά από την επιστροφή του στο χωράφι, ήδη αφίχθηκε ο 

Κοσιάρης. Ο κ Πολυδώρου είπε ότι για να βγάλεις κανονικά τις σούστες 

χρειάζεται cutter ειδικό που τραβάς τις σούστες επειδή είναι δύσκολο να 

βγουν (σελ. 652) και ότι με το χέρι δεν βγαίνουν. Αντίθετα στην επανεξέταση 

είπε «αν θέλεις καθίσκεις τους την κλωτσιά τζιαι φέφκουν, για τραβάς τες με 

το χέρι σου τζιαι φέφκουν» (σελ. 656). Από την άλλη ο μάρτυρας 

υπεράσπισης Αθανάσιος Δημητρίου (ΜΥ53) είπε ότι οι σούστες είναι πολύ 

σφικτές και με λάστιχο πάνω για να μην τρέμουν. Δεν μπορείς να τις 

αφαιρέσεις χωρίς τα απαραίτητα κλειδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να 

κλωτσήσεις το βαρελάκι και να φύγει από τις σούστες του. Έστω και αν 

ξεβιδώσεις τις δυο βίδες που στηρίζουν το εξώστ. Δεν μπορεί να βγει χωρίς 

εργαλεία (σελ. 10595). Εισήγηση μας είναι ότι η πιο πειστική μαρτυρία και 

αξιόπιστη μαρτυρία είναι αυτή του Αθανάσιου Δημητρίου. Οι σούστες είναι 

πολύ δύσκολο να βγουν, είναι πολύ καλά στερεωμένες και δεν είναι λογικό 

να μπορεί να βγει το εξώστ με μια κλωτσιά. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται 

η παράλειψη της αστυνομίας να ελέγξει κατά πόσο ο ισχυρισμός αυτός του 

Φάνου ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το οποίο ήταν πολύ εύκολο 

είτε λαμβάνοντας κατάθεση από μηχανικό μοτοσυκλετών ή/ και με 

αναπαράσταση από μηχανικό σε μοτοσυκλέτα ιδίου τύπου με ίδιο εξώστ. 

Διότι εάν η ιστορία με το εξώστ είναι ψεύτικη – που εμείς λέμε ότι είναι – 

δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για την όλη εκδοχή του Φάνου σε 

σχέση με τα διαδραματισθέντα στο χωράφι του Κοσιάρη το βράδυ της 

δολοφονίας.  

 

138. Εν σχέση με την άφιξη του Κούλλη στο χωράφι ο Φάνος ισχυρίστηκε 

στην κυρίως εξέταση ότι όταν του τηλεφώνησε από την νεκρά ζώνη του είπε 

να έρθει σε ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο (σελ. 2032). Στην αντεξέταση είπε 

ένα τέταρτο. Είπε επίσης ότι 15-20 λεπτά σύνολο να πάει να πετάξει τη 

σακούλα με τα τεκμήρια του εγκλήματος και να επιστρέψει εκεί που άφησε 

τη μοτοσυκλέτα στη νεκρά ζώνη, και άλλα 5 λεπτά να επιστρέψει στο 

χωράφι του Κοσιάρη. Επομένως εάν έκανε 15 λεπτά σημαίνει ότι στα 7,5 

λεπτά τηλεφώνησε του Κοσιάρη και είχε ακόμη 7,5 λεπτά να επιστρέψει στο 

σημείο που άφησε την μοτοσυκλέτα και άλλα 5 να επιστρέψει στο χωράφι 

του Κοσιάρη, σύνολο 12,5. Του απομένουν 2,5 λεπτά να βγάλει το εξώστ της 
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μοτοσυκλέτας. Εάν πάρουμε τον ισχυρισμό του ότι μπορεί να έκανε 20 

λεπτά (σελ. 2500) αυτό σημαίνει ότι είχε 15 λεπτά από την ώρα που 

τηλεφώνησε του Κοσιάρη για να επιστρέψει στο χωράφι του Κοσιάρη. Το 

οποίο σημαίνει ότι εάν ο Κοσιάρης ήρθε στα 15 λεπτά θα συνέπιπτε με την 

άφιξη του Φάνου το οποίο δεν του δίνει χρόνο να αφαιρέσει το εξωστ. Ο 

Φάνος δεν είπε στην μαρτυρία του ότι ο Κοσιαρης καθυστέρησε να έρθει στο 

χωράφι σε σχέση με τον χρόνο που του είπε να έρθει. Ας υποθέσουμε τώρα 

ότι ο Φάνος φθάνει στα 12,5 ή 15 λεπτά από την ώρα που τηλεφώνησε στον 

Κοσιάρη και επομένως ο Κοσιάρης αναμένεται να αφιχθεί ανά πάσα στιγμή. 

Να πιστέψουμε ότι εκείνη την στιγμή, χωρίς καθόλου χρόνο στην διάθεση 

του και με την αγωνία και άγχος που φυσιολογικά τον διακατείχε, σκέφτηκε 

να μπει στην διαδικασία να βρει κατάλληλο κλειδί για να βγάλει το εξώστ 

της μοτοσυκλέτας; Και αν ερχόταν ο Κοσιάρης ενώ προσπαθούσε να 

αφαιρέσει το εξώστ τι θα του έλεγε; Είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της 

και σκέφτηκα να βγάλω και το εξώστ; Το οποίο θα καθιστούσε εμφανές ότι 

τον κοροϊδευε; Και κάτι άλλο: εάν ο Κοσιάρης τελικά δεν ερχόταν πως θα 

έφευγαν από το χωράφι εφόσον είχε αχρηστεύσει ουσιαστικά την 

μοτοσυκλέτα; Και δεν είχαν ούτε τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν με 

κάποιον να έρθει να τους πάρει εφόσον κατά τους ισχυρισμούς του το 

τηλέφωνο το πέταξε στη νεκρά ζώνη. Από όποια σκοπιά και αν εξετάσουμε 

τον εν λόγω ισχυρισμό του Φάνου δεν αντέχει στην βάσανο της λογικής.  

   

139. Έρχομαι τώρα σε μια από τις σημαντικότερες, ίσως την σημαντικότερη 

πτυχή αυτής της υπόθεσης. Το φονικό όπλο δεν ανευρέθηκε στο σημείο που 

υπέδειξε ο Φάνος στην αστυνομία. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των 

αρχών της Δημοκρατίας δεν εντοπίστηκε μέχρι σήμερα. Σχετικά με το 

φονικό όπλο ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου προέβαλε μια περιπετειώδη και 

ανακόλουθη εκδοχή η οποία βρίθει αντινομιών και αντιφάσεων. Ας πάρουμε 

όμως τα πράγματα από την αρχή. Στην ομολογία του (έγγραφο «ΑΤ» σελ. 5) 

ισχυρίστηκε ότι το όπλο και τα ρούχα που φορούσαν τα πέταξε βαθιά μέσα 

στην νεκρά ζώνη. Δεν ανάφερε ότι το όπλο μπορούσε να είναι οπουδήποτε 

αλλού. Την επομένη της ομολογίας του (22/01/2010) οδήγησε την 

Αστυνομία στο μέρος όπου κατ’ ισχυρισμό πέταξε το όπλο και ρούχα μέσα 

στην νεκρά ζώνη σε μια παλλούρα στην περιοχή Κάτζιηλος, έδαφος 

Κατοκοπιάς, πλησίον του χωριού Περιστερώνα. Σχετικές είναι οι υποδείξεις 

σκηνών στο τεκμήριο 13 και έγγραφο «ΑΤ1». Όταν μετέβη στην περιοχή με 

την αστυνομία στις 22/01/2010, το μέρος στο οποίο ισχυρίστηκε ότι πέταξε 

το όπλο και τα ρούχα, γνωστό και ως «φράγμα του Μάσσαρη» ήταν 

πλημυρισμένο λόγω της έντονης βροχόπτωσης των αμέσως προηγούμενων 

ημερών (βλέπε σχετικά τεκμήριο 342). Όταν πέταξε το όπλο και τα ρούχα το 

μέρος ήταν ξερό. Τίποτα δεν ανευρέθηκε από τις έρευνες της αστυνομίας 

στις 22/01/2010 παρόλο που κλήθηκαν και άντρες της πυροσβεστικής 

υπηρεσίας (σχετικό είναι το τεκμήριο 246).  
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140. Ακολούθησε δεύτερη αστυνομική έρευνα την επομένη ημέρα η οποία 

και πάλι δεν έφερε αποτέλεσμα (βλέπε τεκμήριο 247). Άκαρπη υπήρξε και 

τρίτη μεγάλη επιχείρηση έρευνας της αστυνομίας η οποία διεξήχθη την 

01/02/2010, την οποία συντόνιζε ο βοηθός αρχηγός επιχειρήσεως κ Α. 

Κρόκος, και μετείχαν άντρες της ΥΠΕΓΕ, ΜΑΕΚ, και ΕΜΑΚ (βλέπε 

τεκμήριο 248). Λόγω των δυσκολιών και αντιδράσεων που υπήρξαν από 

πλευράς Τουρκικών στρατευμάτων στην προσπάθεια της Κυπριακής 

αστυνομίας και των Ηνωμένων Εθνών να προβούν σε έρευνα του φράκτη, 

στις 09/02/2010 η Ελληνοκυπριακή Ομάδα Επαφής υπέβαλε επίσημο 

γραπτό αίτημα στο Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής των Ηνωμένων Εθνών για 

τη χρήση βάρκας και δυτών (τεκμήριο 249). Αλλά ούτε η επιστράτευση 

βάρκας και δυτών έφερε αποτέλεσμα στις έρευνες της αστυνομίας. Εξ όσων 

καθίσταται γνωστό από τα αποκαλυφθέντα στην υπεράσπιση έγγραφα, οι 

προσπάθειες συνεχίστηκαν μέχρι την 31/05/2010 με πολύωρη έρευνα 

ιδίας ημερομηνίας από τις Τουρκοκυπριακές δυνάμεις κατοχής στο φράγμα 

πλησίον του Τουρκοκυπριακού χωριού Αυλώνα, υπό την επίβλεψη των 

Ηνωμένων Εθνών. Και αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη (βλέπε τεκμήριο 

447). Τονίζεται ότι πουθενά δεν υπάρχει καταγραμμένο στα έγγραφα που 

αποκαλύφθηκαν στην υπεράσπιση και κατατέθηκαν στην δίκη ότι οι 

έρευνες της Αστυνομίας προς ανεύρεση του φονικού όπλου στράφηκαν σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση άλλη από το φράγμα του Μάσσαρη στη νεκρά 

ζώνη.  

 

141. Κατά την μαρτυρία του αντεξεταζόμενος ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου 

προέβαλε εντελώς νέο ισχυρισμό για το που βρίσκεται το φονικό όπλο. 

Ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι ο πελάτης μου γνωρίζει που βρίσκεται και 

να το ψάξουμε από τον ίδιο! (σελ. 2061 πρακτικών). Σε άλλο σημείο της 

μαρτυρίας του είπε «Αν θέλεις να βρεθεί το όπλο ρώτα τον πελάτη σου» (σελ. 

2116 πρακτικών). Μετά τον φόνο είπε κατ’ ισχυρισμό στον πελάτη μου να 

διευθετήσει την απομάκρυνση του φονικού όπλου και των ρούχων διότι τους 

ψάχνει η Αστυνομία (σελ. 2106 πρακτικών). Είπε στον πελάτη μου που 

βρίσκεται το φονικό όπλο και τα ρούχα (σελ. 2104 πρακτικών). Του ζήτησε 

να στείλει κάποιον να απομακρύνει το όπλο και ο πελάτης μου του είπε ότι 

θα τα κανονίσει (σελ. 2070 πρακτικών) χωρίς να του πει ποίον θα στείλει 

(σελ. 2171 πρακτικών). Ο πελάτης μου του είπε ότι «θα τα κανονίσει και θα 

πέψει πλάσμα από κείνη τη στιγμή», δηλαδή από τις 12/01/2010 (σελ. 

2174 πρακτικών). Μετά προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο πελάτης μου του είπε 

ότι «τα εκανόνισε» με το όπλο (σελ. 2174-5 πρακτικών), ότι «έστειλε πλάσμα 

τζιαί έπιασε το όπλο» (σελ. 2175 πρακτικών) γι’ αυτό να ρωτήσουμε τον 

πελάτη μου που είναι το όπλο (σελ. 2175). Ισχυρίστηκε δε ότι είπε στην 

Αστυνομία ότι ο 1ος κατηγορούμενος «έπεψε πλάσμα να τα κανονίσει», 

δηλαδή για να μετακινήσει το φονικό όπλο (σελ. 2176 πρακτικών).  



94 
 

 

142. Ερωτηθείς γιατί τότε κοροϊδευε την αστυνομία τόσο καιρό ότι το όπλο 

βρίσκεται στο φράγμα και αναλώθηκε τόσος χρόνος και κόπος σε 

αστυνομικές έρευνες προς εντοπισμό του φονικού όπλου (σελ. 2174 

πρακτικών) εφόσον ο 1ος κατηγορούμενος του είπε ότι «τα εκανόνισε με το 

όπλο» και ο ίδιος κατάλαβε ότι τα κανόνισε, ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου 

άρχισε κυριολεκτικά να μασάει τα λόγια του, μεταβάλλοντας συνεχώς τη 

θέση του, πέφτοντας σε απανωτές αντιφάσεις και αυτοαναιρέσεις. Ο 

ισχυρισμός ότι ο πελάτης μου του είπε ότι «τα εκανόνισε» με το όπλο σιγά 

σιγά μεταβλήθηκε σε έδειξε του «ότι τα εκανόνισε» με ένα καθησυχαστικό 

νεύμα του χεριού του, και ότι ο ίδιος πίστεψε ότι τα εκανόνισε (σελ. 2180 

πρακτικών). Τελικά το πίστεψε ότι τα «εκανόνισε» μετετράπη σε αβεβαιότητα 

της τάξης του 50-50 (σελ. 2185 πρακτικών). Αντεξεταζόμενος δε από άλλο 

συνάδελφο μέρες αργότερα επί του ιδίου σημείου είπε ότι με το 

καθυσιχαστικό νεύμα του χεριού κατάλαβε ότι ο Ανδρέας «θα τα κανονίσει» 

αντί «τα εκανόνισε» (σελ.2527), αναφερόμενος σε μέλλοντα παρά σε 

παρελθοντικό χρόνο. Οι απαντήσεις και θέσεις του μάρτυρα επί του καίριου 

αυτού σημείου της υπόθεσης, αποτελούν κλασσικό παράδειγμα αντιφατικής 

και αντινομικής μαρτυρίας. Επίσης ο Θεοφάνης ισχυρίστηκε στην μαρτυρία 

του ότι μετά την δολοφονία ο πελάτης μου έδωσε στον ίδιο και στον 4ο 

κατηγορούμενο νέες κάρτες κινητού τηλεφώνου για να συνεννοούνται 

μεταξύ τους ως προς την απόκρυψη των τεκμηρίων της υπόθεσης. 

Προκύπτει επομένως το λογικό ερώτημα γιατί ο Φάνος δεν επικοινώνησε 

τηλεφωνικώς με τον πελάτη μου για να συνεννοηθεί (α) ποίον θα έστελλε για 

την μετακίνηση του φονικού όπλου, (β) εάν έστειλε κάποιον να το 

μετακινήσει, (γ) που το μετακίνησε. Αφού η πρώτη του έγνοια ήταν να μην 

εντοπιστεί το φονικό όπλο, πως μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι 

ικανοποιήθηκε με ένα καθησυχαστικό νεύμα του χεριού του πελάτη μου; 

Και αφού όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεση ομολογίας του μετά την 

δολοφονία ο πελάτης μου τους έδωσε καινούργια κινητά τηλέφωνα γα να 

μιλούν μεταξύ τους, γιατί δεν επικοινώνησε μαζί του για να δει τις έγινε με 

την μετακίνηση του φονικού όπλου και των ρούχων; Που κανονικά εάν έτσι 

είχαν τα πράγματα έπρεπε να του τηλεφωνά 10 φορές την ημέρα για να 

μάθει εάν έστειλε κάποιον και ποίον έστειλε και που απέκρυψε το φονικό 

όπλο και τα ρούχα, για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος εντοπισμού 

τους από την αστυνομία; Και θέλει να πιστέψουμε ότι είχε έγνοια να αλλάξει 

την εμφάνιση της μοτοσυκλέτας του πελάτη μου τρεις μέρες μετά την 

δολοφονία, με την αλλαγή του εξώστ ώστε να αποφύγει σύνδεση της με τον 

φόνο, αλλά δεν είχε την ανάλογη έγνοια να βεβαιωθεί για την μετακίνηση 

του φονικού όπλου; Και περιορίστηκε σε ένα καθησυχαστικό νεύμα; Η 

εκδοχή του Φάνου επί του προκειμένου συνιστά προσβολή στην κοινή 

λογική. Πρόκειται για ανοητολογίες οι οποίες αποκαλύπτουν το μέγεθος της 

ψευδολογίας του.  
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143. Και ενώ ισχυρίστηκε ότι είπε στην Αστυνομία ότι ο πελάτης μου «έπεψε 

πλάσμα να τα κανονίσει» (όχι ότι «τα κανόνισε με το όπλο» ούτε ότι η 

αστυνομία πρέπει να ρωτήσει τον πελάτη μου για το που βρίσκεται το όπλο), 

διαφορετική υπήρξε η μαρτυρία των αστυνομικών οργάνων. Ο Λοχίας 

Παντελής Ιορδάνους ισχυρίστηκε ότι στις 22/01/2010 όταν πήγε να 

παραλάβει τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου από τον αστυνομικό σταθμό 

Ομορφίτας όπου κρατείτο, για να μεταβούν στη νεκρά ζώνη προς υπόδειξη 

του σημείου όπου κατ’ ισχυρισμό άφησε το φονικό όπλο και ρούχα, του 

ανάφερε ότι ο πελάτης μου ήταν ενήμερος του σημείου στο οποίο πετάχτηκε 

το όπλο (σελ. 5948 πρακτικών). Ο Λοχίας Παντελής δεν αναφέρει στη 

μαρτυρία του πως ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου του είπε ότι ο πελάτης μου 

θα φρόντιζε για την μετακίνηση του όπλου. Παρατηρούμε επίσης ότι αυτή η 

κατ’ ισχυρισμό αναφορά του Φάνου στον Λοχία Παντελή δεν υπάρχει  

πουθενά καταγραμμένη σε ημερολόγιο ενέργειας ή σημείωμα, ως θα 

αναμενόταν λογικά δεδομένου ότι αφορούσε το θέμα εντοπισμού του 

φονικού όπλου, ενώ ένας άλλος, λιγότερο σημαντικός ισχυρισμός για 

επένδυση του 2ου κατηγορούμενου στο Μενεού, που ανεφέρθη από τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στον Λοχία Παντελή καθοδόν προς τη νεκρά ζώνη 

την ίδια μέρα, καταγράφεται σε ημερολόγιο ενέργειας. Το γεγονός αυτό θέτει 

υπό σοβαρή αμφισβήτηση την αξιοπιστία του Λοχία Παντελή. Ξενίζει επίσης 

και προκαλεί τρομερή έκπληξη ο ισχυρισμός ότι ενώ μια τόσο σημαντική 

πληροφορία δόθηκε από τον Φάνο στην αστυνομία δεν του ελήφθη 

συμπληρωματική ανακριτική κατάθεση στην οποία να ερωτάται να αναφέρει 

επακριβώς τα όσα σχετίζονται με αυτό το καίριο ζήτημα, τότε που τα 

πράγματα ήταν ακόμη φρέσκια στο μυαλό του. Εάν κάτι τέτοιο εσυνέβη 

αποτελεί πρωτοφανές σκάνδαλο για αστυνομική διερεύνηση φόνου εκ 

προμελέτης. Εισήγηση μας φυσικά είναι ότι τέτοιο πράγμα ουδέποτε συνέβη 

και τόσο ο Φάνος όσο και τα αστυνομικά όργανα τα οποία επιχείρησαν να 

στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό δεν είπαν την αλήθεια στο Δικαστήριο. Εάν 

ελέγετο κάτι τέτοιο στην αστυνομία την επομένη της καταθέσεως του Φάνου 

δεδομένης της μη ανεύρεσης του φονικού όπλου κατά τις υποδείξεις 

σκηνών την ίδια ημέρα (22/01/2010), τούτο έπρεπε αμέσως να κρούσει τον 

κώδωνα του κινδύνου ότι ο Φάνος πιθανώς να μην έλεγε την αλήθεια και να 

μην ήθελε να οδηγήσει την αστυνομία στην ανεύρεση του φονικού όπλου, 

πράγμα το οποίο έθετε εν αμφιβόλω την όλη αξιοπιστία του. Δεν μπορεί ο 

Φάνος να λέγει την μια μέρα στην ομολογία του ότι το φονικό όπλο το 

πέταξε βαθιά μέσα στην νεκρά ζώνη και την επομένη όταν έρχεται η 

αστυνομία για υπόδειξη σκηνών να της λέει ότι είπε του πελάτη μου που το 

πέταξε και ο πελάτης μου γνωρίζει το σημείο, με εμφανές υπονοούμενο ότι 

ίσως και να έστειλε κάποιον να μετακινήσει (άλλως πως γιατί να το πει) και 

τούτο να μην δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες στην αστυνομία ότι ο 

μάρτυρας ίσως δεν λέγει την αλήθεια. Και η αστυνομία να είναι τόσο 
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ευκολόπιστη μπροστά σε ένα μάρτυρα ο οποίος επιχειρεί ουσιαστικά να 

ξεγλιστρήσει από αυτά που είπε στην κατάθεση του την επομένη, έτσι που η 

μη ανεύρεση του φονικού όπλου να μην πιστωθεί ως ψέμα στον ίδιο αλλά 

να αποδοθεί σε πιθανή μετακίνηση του από άνθρωπο του πελάτη μου. Αντ’ 

αυτού εδόθη ασυλία ποινικής διώξεως διότι δήθεν όλα όσα είπε ο Φάνος 

επιβεβαιώθηκαν. Χωρίς να επιβεβαιωθεί στο σημαντικότερο κομμάτι της 

ιστορίας του και χωρίς να υπεισέρχομαι στο παράλογο της όλης εκδοχής 

του, το οποίο επίσης έπρεπε να προβληματίσει σοβαρά την αστυνομία, για 

το οποίο λόγος έγινε προηγουμένως. Η ασυλία ποινικής διώξεως στον Φάνο 

εν όψει όλων αυτών επιμαρτυρεί πόσο απεγνωσμένη ήταν η αστυνομία για 

την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης και με πόση προχειρότητα έδρασε στην 

διερεύνηση της. Πρέπει να προβληματίσει σοβαρά το Δικαστήριο για ποίον 

λόγο ο Φάνος προέβαλε αυτή την καθόλα ανακόλουθη και αντιφατική 

εκδοχή για το φονικό όπλο. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν ήθελε να 

ανευρεθεί διότι τυχόν ανεύρεση του φονικού όπλου με τα ρούχα και την 

κουκούλα την οποία φορούσε ο δράστης θα αποκάλυπτε ενδεχομένως, 

κατόπιν επιστημονικών εξετάσεων, ότι αυτός και όχι ο Γρηγόρης είναι ο 

δολοφόνος του θύματος.  

 

144. Επί του ιδίου θέματος ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας αστυνόμος 

Θωμάς Ευθυμίου, ανέφερε στη μαρτυρία του ότι ο Φάνος είπε στον Λοχία 

Παντελή ότι ο πελάτης μου γνώριζε το σημείο που είχε κρυμμένο το όπλο 

αλλά δεν μπορεί να πει εάν το είχε μετακινήσει κάποιος ή είχε προλάβει να 

στείλει κάποιον να το μετακινήσει και ότι ο Φάνος είχε ζητήσει από τον 

πελάτη μου να φροντίσει ο ίδιος για τη μετακίνηση του όπλου και των 

ρούχων (σελ. 7072 πρακτικών) αλλά δεν μπορούσε να πει κατά πόσο το είχε 

μετακινήσει κάποιος. Σε ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του ο κ Θωμάς 

Ευθυμίου αναφέρει πως «είναι καθαρό ότι ως τις 14 που συνελήφθηκε δεν 

του είπε ότι το μετακίνησε ούτε ότι έστειλε τον Α ή τον Β να το μετακινήσει» 

(σελ. 7083 πρακτικών), και τέλος ότι εκείνο που είπε ο Φάνος είναι ότι 

μέχρι τις 14 που συνελήφθηκε δεν είχε ξεκαθαρίσει εάν είχε μετακινήσει ο 

πελάτης μου το όπλο, δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να είχε 

μετακινηθεί είτε να είχε παρασυρθεί από τον ποταμό. Ενώ αντίθετα ο Φάνος 

ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του ότι ο πελάτης μου του είπε ότι «έπεψε 

πλάσμα να τα κανονίσει», επανειλημμένα ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης μου 

γνωρίζει που βρίσκεται το όπλο και άρα το μετακίνησε, και ότι ο πελάτης 

μου του είπε ότι τα εκανόνισε με το όπλο και ότι ο ίδιος πίστεψε ότι τα 

εκανόνισε. 

   

145. Παρατηρείται γενικά επί του θέματος αυτού ένα αλαλούμ αντιφάσεων και 

αντινομιών ως προς αυτά που Φάνος ισχυρίζεται ότι είπε στην αστυνομία και 

η αστυνομία ισχυρίζεται ότι της είπε ο Φάνος. Προκύπτει επίσης 

σοβαρότατη αντίφαση και αντινομία μεταξύ (α) του ισχυρισμού τον οποίο 
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προέβαλε στην κατάθεση ομολογίας του στην αστυνομία (έγγραφο «ΑΤ») 

οδηγώντας την να πιστέψει ότι το όπλο βρισκόταν στο φράγμα του Μάσαρη 

στην νεκρά ζώνη το οποίο επιμαρτυρούν οι αλλεπάλληλες έρευνες προς 

ανεύρεση του φονικού όπλου στην περιοχή του φράγματος (σε σημείο 

μάλιστα που ενεργοποιήθηκε ο Τουρκοκυπριακός στρατός κατοχής να 

διεξάγει έρευνες στο φράγμα πλησίον του Τουρκοκρατούμενου χωριού 

Αυλώνα, πέντε περίπου μήνες μετά την υπόδειξη σκηνών από τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου), και (β) του νέου ισχυρισμού τον οποίο προέβαλε στην δίκη 

ότι είπε του πελάτη μου στείλει κάποιον να μετακινήσει το φονικό όπλο και 

είτε ότι ο πελάτης μου το μετακίνησε και να τον ρωτήσουμε που βρίσκεται 

είτε θα το μετακινούσε και δεν είναι σίγουρος εάν το μετακίνησε. Και 

ερωτάται: υπάρχει Δικαστήριο το οποίο μπορεί να αποδώσει έστω ίχνη 

αξιοπιστίας σε αυτό τον μάρτυρα; Ο οποίος εμφανώς παραπλανεί και 

ψευδολογεί για το σημείο απόκρυψης του φονικού όπλου; Του οποίου η 

μαρτυρία επί του καίριου αυτού ζητήματος βρίθει αντινομιών και 

αντιφάσεων; Με σεβασμό υποβάλλεται ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό 

μπορεί να είναι μόνο αρνητική.  

 

146. Πρόσθετα, σύμφωνα με την μαρτυρία του Παντελή Ιορδάνους, 

ερωτούμενος ο Θεοφάνους Χατζηγεωργίου ως προς την πιθανότητα να 

μεσολάβησε ο πελάτης μου για την μετακίνηση του φονικού όπλου, ο 

Θεοφάνης αναφέρθηκε σε σημείο κοντά στις μάντρες του πελάτη μου στο 

Τσέρι όπου κατ’ ισχυρισμό συνήθιζε να φυλάει τον οπλισμό του μέσα σε μια 

σωλήνα (σελ. 6131 πρακτικών). Τονίζεται και πάλι ότι περί πιθανότητας και 

όχι βεβαιότητας μετακίνησης ο λόγος, αντίθετα με τη θέση την οποία ο 

Θεοφάνης εξέφρασε αρχικά στη μαρτυρία του στο δικαστήριο ότι ο πελάτης 

μου γνωρίζει που βρίσκεται το φονικό όπλο.  Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι 

μετέβη στο σημείο αυτό την 31/01/2010, παρόλο που δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε γραπτή αναφορά της συγκεκριμένης έρευνας, είτε σε 

ημερολόγιο ενεργείας ή άλλως πως. Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με την 

μαρτυρία ουδέν ανευρέθη κατά την συγκεκριμένη έρευνα το οποίο να 

επιβεβαιώνει έστω κατ’ ελάχιστο τους ισχυρισμούς του Χατζηγεωργίου. Ούτε 

καν η σωλήνα μέσα στην οποία ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης μου απέκρυβε 

τον οπλισμό του.   

 

147.  Ο κ Θωμάς Ευθυμίου ανέφερε στη μαρτυρία του ότι μετά τις 

22/01/2010 που περιήλθε στην αντίληψη τους το ενδεχόμενο μετακίνησης 

του φονικού όπλου, έθεσαν πρόσωπα του περιβάλλοντος του 1ου 

κατηγορούμενου υπό διακριτική παρακολούθηση. Δεν υπάρχει κανένα 

γραπτό σημείωμα το οποίο να επιμαρτυρεί την ύπαρξη των εν λόγω 

παρακολουθήσεων, ούτε ο κ Θωμάς Ευθυμίου ήταν σε θέση να ενθυμηθεί 

ονόματα αστυνομικών οργάνων που έλαβαν μέρος στις παρακολουθήσεις. 

Εισήγηση μας είναι ότι ο κ Θωμάς δεν είπε την αλήθεια επί του 
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προκειμένου και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσε αναφέρει 

ονόματα αστυνομικών οργάνων που έλαβαν στις παρακολουθήσεις. Ούτε 

εξασφαλίστηκε οποιοδήποτε ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του πελάτη με 

σκοπό τον εντοπισμό του φονικού όπλου, ως θα αναμενόταν εάν η 

αστυνομία είχε τέτοια πληροφορία. Τονίζεται περαιτέρω ότι στην ανακριτική 

κατάθεση ημερομηνίας 30/01/2010 που ελήφθη από τον πελάτη μου μετά 

την ομολογία του Φάνου, ο πελάτης μου δεν ερωτήθηκε οτιδήποτε περί 

μετακίνησης του φονικού όπλου, το οποίο λογικά θα ερωτάτο εάν ο Φάνος 

έδινε τέτοια πληροφορία στην αστυνομία. Ο κ Θωμάς Ευθυμίου ισχυρίστηκε 

στην μαρτυρία του ότι ο λόγος που δεν ερωτήθηκε ο πελάτης μου είναι 

επειδή ο ίδιος κράτησε την πληροφορία αυτή μυστική από τον κ Γιώργο 

Γεωργιάδη ο οποίος έλαβε την κατάθεση, επειδή φοβόταν μήπως 

διαρρεύσει. Με άλλα λόγια δεν είχε εμπιστοσύνη του κ Γεωργιάδη. Δεν 

έδωσε κανένα πειστικό λόγο γιατί δεν εμπιστευόταν τον κ Γεωργιάδη. 

Σημειωτέον ότι ο κ Γεωργιάδης ήταν μεταξύ των ατόμων που ανέκριναν τον 

Φάνο (σελ. 2357). Ο Φάνος επίσης αναφέρει ότι ήταν και στην συνάντηση με 

τον Γενικό Εισαγγελέα (σελ. 2364) όπου ελέχθη το περιβόητο «όποιος είπε 

την αλήθεια δεν έχασε». Τούτα συνηγορούν υπέρ του ότι ο κ Γεωργιάδης 

ήταν από τα έμπιστα μέλη της ανακριτικής ομάδας και τείνουν να 

διαψεύσουν τον ισχυρισμό του κ Ευθυμίου περί έλλειψης εμπιστοσύνης 

στον κ Γεωργιάδη εν σχέση με την πληροφορία για μετακίνηση του φονικού 

όπλου. Αλλά ακόμη και έτσι να είχαν τα πράγματα γιατί ο κ Ευθυμίου δεν 

έστειλε άλλο αστυνομικό όργανο να λάβει την κατάθεση στο οποίο μπορούσε 

να εμπιστευτεί αυτή την πληροφορία; Μπορούμε να πιστέψουμε ότι σε μια 

τόσο σοβαρή υπόθεση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έστειλε να ανακρίνει τον 

πελάτη μου αστυνομικό όργανο στο οποίο δεν μπορούσε να εμπιστευτεί 

αυτή την πληροφορία; Εάν υφίστατο τέτοιος ισχυρισμός ήταν καθήκον της 

αστυνομίας να τον διερευνήσει και να ανακρίνει τον πελάτη μου περί 

τούτου. Η μη υποβολή οποιασδήποτε ερώτησης στον πελάτη μου για αυτό 

το καίριο ζήτημα το οποίο καθάπτεται της πεμπτουσίας της υπόθεσης, 

οδηγεί στο μόνο λογικό συμπέρασμα ότι τέτοιος ισχυρισμός ουδέποτε 

προβλήθηκε από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και οι κύριοι Θωμάς 

Ευθυμίου, Παντελής Ιορδάνους και Μάριος Παπαευριβιάδους δυστυχώς δεν 

είπαν την αλήθεια επί του προκειμένου. Τούτο ενισχύεται από την μαρτυρία 

του κ Γεωργιάδη ο οποίος ανέφερε ότι δεν άκουσε σε κανένα στάδιο της 

αστυνομικής διερεύνησης περί μετακίνησης του φονικού όπλου. Σύμφωνα 

με την μαρτυρία των όλων αστυνομικών οργάνων που μετείχαν στην 

ανακριτική ομάδα, στο στάδιο της διερεύνησης γίνονταν καθημερινές 

συσκέψεις μεταξύ τους για σκοπούς ενημέρωσης και συντονισμού.    

 

148. Γεγονός παραμένει ότι το φονικό όπλο δεν ανευρέθηκε σε κανένα από τα 

σημεία τα οποία ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου υπέδειξε ή οδήγησε κατ’ 

ισχυρισμό την αστυνομία. Ούτε ήρθε οτιδήποτε στο φως το οποίο να 
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επιμαρτυρεί ανάμειξη του πελάτη μου στην μετακίνηση ή απόκρυψη του 

φονικού όπλου. Τούτο σε συνδυασμό με τις πολλαπλές αντιφάσεις της 

μαρτυρίας του επί του καίριου αυτού σημείου της υπόθεσης καθιστά την 

μαρτυρία του τόσο έκδηλα αναξιόπιστη που κανένα λογικό δικαστήριο δεν 

μπορεί να στηριχτεί σε αυτή για να καταδικάσει τον πελάτη μου.  

 

149. Ο ισχυρισμός του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι για την δολοφονία 

χρησιμοποιήθηκε η μοτοσυκλέτα του πελάτη μου (τεκμήριο 116). Τα ίχνη 

τροχοπέδης στην σκηνή και δη στο χωράφι όπου στάθμευσαν την 

μοτοσυκλέτα οι δράστες, δεν μπορούν να συνταυτιστούν με τους τροχούς 

του τεκμηρίου 116, σύμφωνα με την μαρτυρία εμπειρογνώμονα της 

αστυνομίας. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (εφεξής «ΚΚΠ») του 

Andrew Brear δεν αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την μοτοσυκλέτα την 

οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες ούτως ώστε να δύναται να εξαχθεί 

οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα ταυτοποίησης του τεκμηρίου 116. Το 

ίδιο ισχύει και σε σχέση με το ΚΚΠ του ταξί Φιλάνδια, σε περίπτωση που 

αποδεχτεί κάποιος τον ισχυρισμό των μαρτύρων κατηγορίας ότι οι 

επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα είναι δυο και επομένως πρόκειται για την 

μοτοσυκλέτα των δραστών. Η μοτοσυκλέτα που απεικονίζεται από το ΚΚΠ 

του ταξί Φιλάνδια δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με το τεκμήριο 116.  

 

150. Καταβλήθηκε από τους μάρτυρες κατηγορίας κάποια προσπάθεια 

ταυτοποίησης του τεκμηρίου 116 με την μοτοσυκλέτα των δραστών, 

στηριζόμενη στο γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα που απεικονίζεται από το ΚΚΠ 

του Andrew Brear και του ταξί Φιλάνδια φαίνεται να έχει σβηστό το ένα από 

τα δυο πισινά φώτα (βλέπε ειδικά μαρτυρία Catalin Gregoras) σε 

συνάρτηση με το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα του 1ου κατηγορούμενου όταν 

την παίρνει ο Κερτίκκης από την πολυκατοικία του την 01/01/2010, 

φαίνεται από το ΚΚΠ του πελάτη μου να έχει το ένα από τα δυο πισινά φώτα 

σβησμένο. Όμως ακόμη και έτσι να έχουν τα πράγματα, τούτο δεν αποτελεί 

βάση για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων στον βαθμό που απαιτείται σε 

ποινική υπόθεση. Εκτός εάν υποθέσει κανείς ότι η μοτοσυκλέτα του πελάτη 

μου ήταν η μόνη μοτοσυκλέτα στην Λευκωσία ή την Κύπρο την 

11/01/2010, που είχε σβηστό το ένα από τα δυο πισινά φώτα. Ούτε η 

αστυνομία η οποία είχε την μοτοσυκλέτα του πελάτη μου για μήνες στην 

κατοχή της, υπέβαλε την μοτοσυκλέτα σε μηχανολογικό έλεγχο για να 

εξακριβώσει κατά πόσο όντως το ένα από τα δυο πισινά φώτα ήταν 

χαλασμένο. Πρόκειται για σοβαρή παράληψη της αστυνομίας κατά την 

διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχει η μαρτυρία του Περικλή Πολυδώρου ο 

οποίος πώλησε την μοτοσυκλέτα στον πελάτη μου περί τον Οκτώβριο του 

2010. Αλλά αυτό συνέβη μήνες πριν την δολοφονία. Ούτε ο Κερτίκης 

ερωτήθηκε από την αστυνομία κατά πόσο το ένα από τα δυο πισινά φώτα 

του τεκμηρίου 116 ήταν χαλασμένο, δεδομένου ότι είχε την μοτοσυκλέτα 
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στην κατοχή του από την 01/01/2010 μέχρι τις 11/01/2010, και σύμφωνα 

με τον Φάνο πηγαινοερχόταν με την μοτοσυκλέτα στο Νοσοκομείο και 

Ιπποκράτειο. Και εάν ήταν χαλασμένο κατά πόσο το επιδιόρθωσε στο 

διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ 01/01/2010 και 11/01/2010.  

 

151. Ούτε από το ΚΚΠ του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου μπορεί να εξαχθεί 

ασφαλές συμπέρασμα ότι η μοτοσυκλέτα η οποία απεικονίζεται το 

απόγευμα και νωρίς το βράδυ της 11/01/2010 είναι η μοτοσυκλέτα του 

πελάτη μου. Μόνο ο Κοσιάρης θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό 

του Φάνου ότι η μοτοσυκλέτα με την οποία μετέβη στο χωράφι του στην 

Περιστερώνα είναι η μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116, και επομένως είναι 

μοτοσυκλέτα των δραστών της δολοφονίας. Όμως η κατηγορούσα αρχή 

αποφάσισε να μην καλέσει τον Κοσιάρη επειδή τον θεωρεί αναξιόπιστο. 

Ένεκα τούτου, αυτή, όπως και άλλες βασικές πτυχές της μαρτυρίας του 

Φάνου, παρέμεναν ανεπιβεβαίωτες.  

 

152. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου αρνήθηκε στη μαρτυρία του ότι στη 

δολοφονία χρησιμοποιήθηκε η δική του μοτοσυκλέτα. Τα μέλη της 

ανακριτικής ομάδας που κατέθεσαν, ισχυρίστηκαν ότι απέκλεισαν την 

μοτοσυκλέτα του Φάνου από το βράδυ της δολοφονίας επειδή ήταν καθαρή 

και η μηχανή της κρύα. Σε πλήρη αντίθεση με την τοποθέτηση αυτή 

βρίσκεται το ένταλμα έρευνας (τεκμήριο 446) για τα υποστατικά του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ημερομηνίας 18/01/2010, το οποίο ουδέποτε 

εκτελέστηκε από την αστυνομία. Το εν λόγω ένταλμα εξεδόθη τέσσερεις 

ημέρες μετά την κατάσχεση της μοτοσυκλέτας του πελάτη μου (τεκμήριο 

116) από την αστυνομία. Στο ένταλμα αναγράφεται ότι υπάρχει εύλογη αιτία 

να πιστεύεται ότι στην οικία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αποκρύπτονται 

παράνομα η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας. 

Λεπτομερής αναφορά επί αυτού του θέματος και τις αντιφάσεις και σοβαρά 

ερωτηματικά που προκύπτουν για την αξιοπιστία των αστυνομικών οργάνων 

έχει ήδη γίνει στο Μέρος ΙΙ της αγόρευσης.   

 

153.  Το εν λόγω ένταλμα έρευνας και περιεχόμενο του έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι η μοτοσυκλέτα η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες είναι το τεκμήριο 116 που ανήκει στον 

πελάτη μου. Εύλογα ερωτηματικά δημιουργούνται εάν ο πραγματικός λόγος 

μη εκτέλεσης του εντάλματος δεν είναι το λάθος το οποίο προφασίστηκαν 

στην μαρτυρία τους τα αστυνομικά όργανα, αλλά η συνδιαλλαγή με τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου η οποία κατέληξε στη ομολογία του την 

21/01/2010. Επομένως η εκδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου περί 

χρησιμοποίησης της μοτοσυκλέτας του πελάτη μου για την δολοφονία όχι 

μόνο δεν επιβεβαιώνεται από άλλη ανεξάρτητη μαρτυρία αλλά αντικρούεται 

από το ρηθέν ένταλμα έρευνας.  
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154. Τέλος εν σχέση με την πληροφόρηση την οποία κατ’ ισχυρισμό είχε η 

αστυνομία την 13/01/2010 από τον Αλέξη Μαυρομιχάλη, η οποία 

καταγράφεται στο τεκμήριο 432. Σύμφωνα με την πληροφορία αυτή, η 

οποία επικαλείται πληροφόρηση την οποία είχε ο πληροφοριοδότης από 

πρόσωπο πολύ στενό και φιλικό στους Ανδρέα και Χάρη Γρηγορίου και 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, ο τελευταίος είναι το πρόσωπο το οποίο 

πυροβόλησε το θύμα και ο Γρηγόρης Γρηγορίου από το Γέρι άλλως 

«Γληορούιν» είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας με την οποία διέφυγαν οι 

δράστες. Το δε όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία βρίσκεται 

κρυμμένο κάτω από κιούγκι στην περιοχή Τσερίου το οποίο οι δράστες 

έδειξαν στο φιλικό αυτό πρόσωπο. Τα πιο πάνω τα γνωρίζει ο 

πληροφοριοδότης του Μαυρομιχάλη επειδή του τα εκμυστηρεύτηκαν οι 

δράστες. Ο Μαυρομιχάλης αρνήθηκε να δώσει γραπτή κατάθεση 

εκφράζοντας φόβους για την ζωή του. Ο Μαυρομιχάλης δεν κλήθηκε ως 

μάρτυρας κατηγορίας. Εκκρεμεί εναντίον του ευρωπαϊκό ένταλμα 

σύλληψης για την απόπειρα δολοφονία του πελάτη μου και του αδελφού 

του Χάρη Γρηγορίου καθώς και για συνομωσία για την δολοφονία 6 

προσώπων βάσει κατάθεσης την οποία έδωσε στην αστυνομία ο Γιώργος 

Ζαβράντωνας περί τον Απρίλιο του 2010. Η εν λόγω πληροφόρηση και 

πλημμελής διερεύνηση της οποίας έτυχε από την αστυνομία αφήνουν 

πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά για την εκδοχή γεγονότων του Φάνου 

και δη κατά πόσο αυτός ήταν στην πραγματικότητα ο δολοφόνος του 

θύματος και το όπλο απεκρύβη κάτω από κιούγκι στο Τσέρι. Λεπτομερής 

σχολιασμός του θέματος αυτού γίνεται στο μέρος που αναλύεται και 

σχολιάζεται η μαρτυρία του Γιώργου Ζαβράντωνα (ΜΚ.25) καθώς και στο 

Μέρος ΙΙ που αφορά την πλημμελή αστυνομική διερεύνηση.  

 

155. Για όλους τους πιο πάνω λόγους καλούμε το Δικαστήριο να μην 

αποδώσει καμία αξιοπιστία στην μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  

 

V) Μάρτυρες γεγονότων οι οποίοι κλήθηκαν προς ενίσχυση της 

μαρτυρίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. 

(1) Παναγιώτα Πεντόντζιη (ΜΚ.51)  

 

156. Προς ενίσχυση της μαρτυρίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου η 

κατηγορούσα αρχή παρουσίασε την συμβία του κα Γιώτα Πεντόνζιη η οποία 

επανέλαβε κατ’ ισχυρισμό τι της ανάφερε 1-2 μέρες μετά την δολοφονία 

σχετικά με τον ρόλο του στο έγκλημα αλλά και για τα όσα 

διαδραματίστηκαν το βράδυ της δολοφονίας στο διαμέρισμα και την 

μεταφορά του Φάνου στο χωράφι του Κοσιάρη στις 14/01/2010, για να 
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αλλάξει κατ’ ισχυρισμό το εξώστ της μοτοσυκλέτας του πελάτη μου. Η εν 

λόγω μάρτυρας έδωσε δυο ψευδείς καταθέσεις στην αστυνομία πριν και 

μετά την σύλληψη του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, παρέχοντας του ψευδές 

άλλοθι, το οποίο αναμφίβολα συνιστά ποινικό αδίκημα. Όταν ο Θεοφάνης 

έδωσε κατάθεση ομολογίας ακολούθησε και πάλι την στάση και εκδοχή του, 

δίνοντας υποστηρικτική κατάθεση, τρεις μέρες αργότερα (24/01/2010). Η 

ενέργεια της να τον μεταφέρει στο χωράφι του Κοσιάρη για αλλαγή του 

εξώστ της μοτοσυκλέτας δημιουργεί εύλογες υποψίες για συνέργια μετά την 

διάπραξη του εγκλήματος. Εναντίον της δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη. 

Εισήγηση μας είναι πως και αυτό αποτελεί μέρος της συνδιαλλαγής του 

Χατζηγεωργίου με τις αστυνομικές αρχές ή έστω της όλης προσπάθειας της 

αστυνομίας για να μιλήσει «ελεύθερα» στην δίκη.  

 

157. Ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους και υπαστυνόμος Θωμάς Ευθυμίου 

ισχυρίστηκαν στην μαρτυρία τους ότι σε συνάντηση που είχαν με την κα 

Πεντόντζιη αμέσως μετά την ομολογία του Χατζηγεωργίου τους ανάφερε όλα 

όσα αναφέρονται στην κατάθεση της τρεις μέρες αργότερα. Εκείνο το οποίο 

ξενίζει είναι ότι δεν καταγράφονται σε κανένα ημερολόγιο ενέργειας τα όσα 

κατ’ ισχυρισμό τους ανάφερε. Ως δικαιολογία προέβαλαν ότι είχαν πολλά να 

κάνουν εκείνο το βράδυ και στις μέρες που επακολούθησαν. Εάν είχαν 

δουλειά εκείνο το βράδυ τα συγκεκριμένα αστυνομικά όργανα μπορούσαν 

να συμπληρώσουν ημερολόγιο ενέργειας την επομένη η μεθεπόμενη κτλ. 

Ημερολόγια ενέργειας συντάχθηκαν για πολύ πιο ασήμαντα πράγματα σε 

αυτή την υπόθεση. Σε κατάθεση η οποία της ελήφθη το ίδιο βράδυ από την 

αστυνομία για παράδοση ορισμένων κινητών τηλεφώνων του Φάνου, 

αναφέρει ότι δίνεται σε συνέχεια των προηγούμενων (ψευδών) της 

καταθέσεων. Αυτό δεν αναμένεται λογικά να ελέγετο σε περίπτωση που η 

μάρτυς αναιρούσε προηγουμένως έστω και προφορικά τις προηγούμενες τις 

καταθέσεις. Στις τρεις μέρες που μεσολάβησαν είχε την ευκαιρία να 

συνεννοηθεί με τον αγαπημένο της για το περιεχόμενο της νέας κατάθεσης 

που έδωσε. Είχε συναντήσεις μαζί του. Υπό το φώς των πιο πάνω, θέση μας 

είναι ότι καμία πίστη δεν μπορεί να αποδοθεί στην μαρτυρία της ή στις 

καταθέσεις της. Το σκέλος της κατάθεσης και μαρτυρίας της που αφορά 

εκείνα που κατ’ ισχυρισμό της απεκάλυψε ο Χατζηγεωργίου για τον ρόλο 

του και των συνεργών του στο έγκλημα αποτελεί αυτόενισχυτική μαρτυρία 

στην οποία δεν μπορεί να αποδοθεί καμία αποδεικτική αξία.   

(3) Κώστας Προεστός (ΜΚ.37)   

158. Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε επίσης τον Κώστα Προεστό (ΜΚ.37), ο 

οποίος ήταν ένα από τα τρία άτομα τα οποία συνελήφθηκαν αρχικά για την 

υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Προεστού, βρέθηκε τυχαία στο 

χωράφι του Κούλλη Κοσιάρη το βράδυ της δολοφονίας και μετέφερε πίσω 
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στη Λευκωσία τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και τον Γρηγόρη Ξενοφώντος (4ο 

κατηγορούμενο) ως κατέθεσε. Η μαρτυρία του Κώστα Προεστού δεν 

αμφισβητήθηκε από τον πελάτη μου καθότι τίποτα δεν ανέφερε εναντίον 

του, λέγοντας μάλιστα ότι ο πελάτης μου είναι καθόλα αθώος και ουδεμία 

σχέση έχει με την δολοφονία. Δεν αναγνώρισε επίσης την μοτοσυκλέτα του 

πελάτη μου τεκμήριο 116 στο χωράφι του Κοσιάρη. Η μαρτυρία του 

Προεστού αμφισβητήθηκε έντονα από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. 

Σύμφωνα με την κατάθεση του ο 4ος κατηγορούμενος κατά την μεταφορά 

του στην Λευκωσία είπε στον Φάνο ότι εν φόνο που έκαμα. Η μαρτυρία του 

επί του προκειμένου αφορούσε τον 4ο κατηγορούμενο και αμφισβητήθηκε 

έντονα από αυτόν ως επίσης από τους άλλους κατηγορούμενους. Οι 

κατηγορούμενοι συνεκδικάζονται. Μαρτυρία η οποία αμφισβητείται από ένα 

ή περισσότερους κατηγορούμενους εξετάζεται στο σύνολο της και σε σχέση 

με την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής σε σχέση με ένα έκαστο από 

αυτούς. Όσον αφορά τον πελάτη μου η κατάθεση του Προεστού συνιστά 

ισχυρή μαρτυρία προερχόμενη από βασικό μάρτυρα της κατηγορίας ότι 

είναι κατά πάντα αθώος.   

 

(3) Γιώργος Ζαβράντωνας (ΜΚ.25)  

 

159. Προς ενίσχυση της μαρτυρίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου η 

κατηγορούσα αρχή επιστράτευσε τον Γιώργο Ζαβράντωνα (ΜΚ.25) ο οποίος 

ήταν κατ’ ισχυρισμό το πρώτο άτομο από το οποίο ο πελάτης μου ζήτησε να 

δολοφονήσει το θύμα. Περί τούτου έδωσε κατάθεση στην αστυνομία 

ημερομηνίας 20/04/2010 (έγγραφο «Ω»). Σχετική είναι επίσης η κατάθεση 

του ημερομηνίας 29/04/2010 (έγγραφο «Ω1»).  Πρόκειται για άτομο με 

πολύ βαρύ εγκληματικό παρελθόν περιλαμβανομένων πρόσφατων σοβαρών 

εγκλημάτων. Συγκεκριμένα βαρύνεται με καταδίκη για την ανθρωποκτονία 

του Πετρακκίδη το 1999, στην οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 

χρόνων, και με καταδίκη το 2005 για αδικήματα σχετιζόμενα με 

καλλιέργεια φυτών κάνναβης (σε εμπορευματοκιβώτιο κρυμμένο κάτω από 

την γη), για την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 7 χρόνων. Την 

φυτεία καλλιεργούσε ενόσω βρισκόταν στο πρόγραμμα εξωϊδρυματικής 

απασχόλησης των Κεντρικών Φυλακών. Με Προεδρική χάρη 

αποφυλακίστηκε στα 11 χρόνια τον Απρίλιο του 2009 (σελ. 773). Για την 

ανθρωποκτονία του Πετρακίδη αντεξετάστηκε επί μακρού. Εντύπωση 

προκαλεί ο βάρβαρος τρόπος με τον οποίο εκτέλεσε τον Πετρακίδη εξ 

επαφής στο πίσω μέρος της κεφαλής με αυτόματο πυροβόλο όπλο τύπου 

Kalashnikov, ενώ ο συνεργός του κρατούσε το θύμα γονατιστό στο έδαφος 

ακινητοποιημένο, το οποίο δεικνύει άτομο χωρίς αναστολές ή φραγμούς 

στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής (σελ. 813).    
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160. Μετά πάροδο ενός έτους, προτού αλέκτωρ λαλήσει τρεις, συνελήφθηκε 

στις 15/01/2010 και σε κατάθεση του (τεκμήριο 151) παραδέχτηκε την 

σχεδιαζόμενη δολοφονία έξι ατόμων έναντι αδρής χρηματικής αμοιβής και 

την κατοχή αριθμού πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών με συνεργό και 

ιθύνων νου τον Αλέξη Μαυρομιχάλη. Είναι μετά από αυτή την σύλληψη που 

έδωσε τις καταθέσεις που σχετίζονται με την παρούσα υπόθεση καθώς και 

κατάθεση ομολογίας για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πελάτη μου και 

του αδελφού του Χάρη (τεκμήριο 156) με την τοποθέτηση εκρηκτικού 

μηχανισμού στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στις 25/12/2009, 

σύμφωνα με την οποία ιθύνων νους ήταν και πάλι ο Αλέξης Μαυρομιχάλης. 

Για τα προαναφερθέντα σοβαρά αδικήματα κατόπιν δικής του παραδοχής 

καταδικάστηκε από το νυν Κακουργιοδικείο την 01/11/2010 σε 8ετή ποινή 

φυλάκισης (υποθέσεις 8060/2010 και 8061/2010) πλέον η ενεργοποίηση 

των 4 χρόνων προεδρικής χάρης βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε το 

2011, δηλαδή σύνολο 12 χρόνια φυλάκισης. (σελ. 773). Πρόσθετα 

ενεργοποιήθηκε ποινή φυλάκισης 4 χρόνων η οποία είχε ανασταλεί με 

προεδρική χάρη. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ο βίος και 

πολιτεία του Γιώργου Ζαβράντωνα αποκαλύπτει ένα κατά συρροή 

αμετανόητο εγκληματία.  Κάθε φορά που καταδικάζετο έλεγε και είναι 

καταγεγραμμένο στις διάφορες εκθέσεις του γραφείου ευημερίας που 

παρουσιάστηκαν στην δίκη, ότι μετανόησε και μεταμελήθηκε και θέλει να 

αλλάξει ζωή (σελ. 897 – 899). Μέσα σε ένα μόλις χρόνο από τον καιρό που 

αποφυλακίστηκε συνωμότησε για την δολοφονία έξι ανθρώπων επ΄αμοιβή 

και συνεργάστηκε με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη για την δολοφονία του 

πελάτη μου με εκρηκτικό μηχανισμό. Η βόμβα εξερράγη και είχε ως 

αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του πελάτη μου και την 

πρόκληση σε αυτόν μόνιμης βλάβης και αναπηρίας. Και πάλι ισχυρίστηκε 

ότι μεταμελήθηκε και θέλει να αλλάξει ζωή και ότι αυτός είναι ο λόγος που 

συνεργάστηκε με την αστυνομία. Ερωτάται εάν υπό το φώς του βίου και 

πολιτείας αυτού του ανθρώπου, μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε πίστη στα 

λόγια του. Αφού βλέπουμε το ίδιο μοτίβο συμπεριφοράς κατ’ επανάληψη 

(σελ. 899). Είπε στην μαρτυρία του πως όταν συνελήφθη η αστυνομία δεν 

είχε οποιαδήποτε μαρτυρία εναντίον του καθότι το διπλοκάμπινο 

αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν τα όπλα άνηκε σε τρίτο πρόσωπο, αλλά 

επειδή θύμωσε με τον Μαυρομιχάλη καθότι κατάλαβε ότι είναι από δικά 

του λάθη που συνελήφθηκε, αποφάσισε να συνεργαστεί με την αστυνομία. 

Μετά δε από λίγες ημέρες εξέφρασε επιθυμία να πει όλα όσα γνώριζε στην 

αστυνομία επειδή αποφάσισε να αλλάξει ζωή με μοναδικό αντάλλαγμα την 

ένταξη του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Και είναι γι’ αυτό τον 

λόγο που παραδέχτηκε και την απόπειρά δολοφονίας κατά του πελάτη μου 

και του αδελφού του ενώ η αστυνομία δεν είχε κανένα στοιχείο εναντίον του.  
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161. Εισήγηση μας είναι ότι ο μάρτυς δεν είπε την αλήθεια. Δεν στέκει στην 

λογική ότι παραδέχτηκε για τα αδικήματα για τα οποία συνελήφθηκε και 

την απόπειρα δολοφονίας κατά του πελάτη μου, τα οποία επισύρουν 

πολυετείς ποινές φυλακίσεως, για τους λόγους που ισχυρίστηκε. Ο θυμός 

και η δήθεν επιθυμία για αλλαγή ζωής δεν μπορεί να οδήγησαν τον 

Ζαβράντωνα σε τέτοια αυτοκαταστροφική πράξη, βάζοντας τον εαυτό του 

πίσω στην φυλακή για χρόνια, όντας νυμφευμένος και πατέρας δυο 

ανήλικων παιδιών. Η μόνη λογική εξήγηση για τις ομολογίες του είναι ότι η 

αστυνομία είχε μαρτυρία εναντίον του για τα σοβαρά αδικήματα για τα 

οποία συνελήφθηκε και γνώριζε πολύ καλά ότι θα πήγαινε στη φυλακή για 

χρόνια. Έτσι προσπάθησε να καταστήσει τον εαυτό του όσο το δυνατό 

χρησιμότερο στην αστυνομία με την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού 

οφέλους και ανταλλάγματος για τον ίδιο.  

 

162. Στην μαρτυρία του είπε ότι άρχισε να δίνει καταθέσεις στην αστυνομία 

για τα διάφορα αδικήματα που διέπραξε όταν η αστυνομία δέχτηκε τους 

όρους του την επομένη της συλλήψεως του (σελ. 830). Οι όροι που έθεσε 

κατά τον ίδιο ήταν ότι θα τον προστάτευαν και θα έκτιε την ποινή του σε 

διαφορετικό χώρο. Θέση μας για λόγους που εξηγούνται στην συνέχεια είναι 

ότι έθεσε περισσότερους όρους περιλαμβανομένης της σύντομης 

αποφυλάκισης. Η μαρτυρία που έδωσε στρέφεται κατά πάντα εναντίον του 

Αλέξη Μαυρομιχάλη περιλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας κατά 

του πελάτη μου. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι σκοπός είναι η σύλληψη και 

καταδίκη του Αλέξη Μαυρομιχάλη και προς τούτο θα χρησιμοποιηθεί ως 

μάρτυρας κατηγορίας. Εξ’ ού και εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας 

μαρτύρων. Η συνεργασία του με τις αστυνομικές αρχές είναι στοιχείο το 

οποίο λήφθηκε υπόψη στην επιβολή ποινής που εκτίει σήμερα. Στο πλαίσιο 

αυτής της συνεργασίας είναι που έδωσε και την κατάθεση εναντίον του 

πελάτη μου για αυτή την υπόθεση. Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που 

επέλεξε να δώσει την κατάθεση η οποία φυσικά δεν οφείλεται σε 

μεταμέλεια. Έλαβε ανταλλάγματα από την αστυνομία για την όλη του 

συνεργασία. Οι συνθήκες κράτησης του κάτω από το σύστημα προστασίας 

μαρτύρων για τις οποίες δημοσιεύτηκε και άρθρο στον Φιλελεύθερο 

(τεκμήριο 586) με τίτλο «Φυλακισμένος έκανε πάρτι με 10 καλεσμένους» για 

το οποίο μαρτύρησε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Χατζηβασίλης (ΜΥ.8) 

επικαλούμενος έγκυρες και αξιόπιστες πηγές (σελ. 8339) και 

δημοσιογραφική έρευνα (σελ. 8332), συνιστούν σκάνδαλο για το 

σωφρονιστικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο δημοσιογράφος στο 

δημοσίευμα έκανε λόγο για υπερπρονόμια τα οποία δόθηκαν από κάποιους 

στην αστυνομία και ότι τον όλο χειρισμό ανέλαβαν κάποιοι στην ηγετική 

πυραμίδα της αστυνομίας (σελ. 8332). Το εν λόγω δημοσίευμα το οποίο 

αναντίλεκτα αφορά σοβαρό θέμα, δεν διαψεύστηκε από την αστυνομία (σελ. 

8343). Τα εν λόγω υπερπρονόμια προδίδουν την ύπαρξη συμφωνίας με το 
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Κράτος η οποία λογικά έγινε υπό μορφή ανταλλάγματος στα πλαίσια της 

«συνεργασίας» του με την αστυνομία. Σε ερώτηση κατά την αντεξέταση εάν 

αναμένει να αποφυλακιστεί σύντομα και να φύγει στο εξωτερικό απάντησε 

αρνητικά συμφωνώντας ότι η μετάβαση του στο εξωτερικό θα συμβεί στο 

απώτερο μέλλον (σελ. 893). Διερωτήθηκε δε γιατί να έλεγε το συντομότερο 

δυνατό στην κοινωνική λειτουργό. Όταν του υπεδείχθη η σχετική του 

αναφορά στην έκθεση του γραφείου ευημερίας (τεκμήριο 161) η οποία 

ετοιμάστηκε για την επιβολή ποινής στην τελευταία του καταδίκη (ποινική 

υπόθεση 8061/2010), αρχικά είπε ότι λάθος γράφτηκε έτσι και μετά ότι με 

το σύντομα εννοούσε δήθεν την χάρη την οποία θα του δοθεί για καλή 

διαγωγή και την προεδρική χάρη βάσει της οποίας από 12 μειώνεται στα 6 

½ χρόνια η έκτιση της ποινής φυλάκισης (σελ. 894-5). Το οποίο μόνο 

θυμηδία μπορεί να προκαλέσει, ότι δηλαδή 6 ½ χρόνια συνιστά σύντομη 

αποφυλάκιση με οποιοδήποτε μέτρο. Εκτός εάν λέξη σύντομα έχασε την 

σημασία της. Η ρηθείσα αναφορά του μάρτυρα στην έκθεση του γραφείου 

ευημερίας επιμαρτυρεί την συμφωνία που έκανε με τις αρχές του Κράτους 

η οποία εκτός από υπερπρονόμια για να περνά στο σύστημα προστασίας 

μαρτύρων ζωή χαρισάμενη, αφορά και την σύντομη αποφυλάκιση και 

μετάβαση του στο εξωτερικό, πιθανώς όταν τελειώσει η χρησιμότητα του ως 

μάρτυρας κατηγορίας στις υποθέσεις κατά του Αλέξη Μαυρομιχάλη και την 

παρούσα υπόθεση (σελ. 895). Άλλως πως δεν έχει νόημα η αναφορά του για 

σύντομη αποφυλάκιση στην έκθεση του γραφείου ευημερίας.  

 

163. Θέση μας είναι ότι η μαρτυρία του Ζαβράντωνα κατά του πελάτη μου 

είναι ψευδής, ότι εδόθη με μοναδικό σκοπό να αποκομίσει οφέλη και 

ανταλλάγματα από την αστυνομία και το Κράτος, και ότι συνιστά κακή 

αντιγραφή και έχει ως κύρια έμπνευση την κατάθεση του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου ή οποία ήταν δημοσιευμένη στον Τύπο από τις 06/02/2010.  

Αναμφίβολα πρόκειται για πονηρό και επιτήδειο άτομο το οποίο είναι ικανό 

να κάνει τα πάντα για να εξυπηρετήσει το συμφέρον του. Η απόπειρα 

δολοφονίας του πελάτη μου και τα ψέματα και θέατρα που του έπαιζε 

σύμφωνα με την μαρτυρία του προσποιούμενος τον φίλο, για να καταφέρει 

να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πελάτη μου και να φέρει εις πέρας το 

δολοφονικό σχέδιο, αποκαλύπτει άτομο τόσο ψεύτη και δολοπλόκο, χωρίς 

ηθικούς φραγμούς, που δεν μπορεί να αποδοθεί ίχνος αξιοπιστίας στην 

μαρτυρία του. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι γνώριζε για την τοποθέτηση 

εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο του πελάτη μου την ημέρα του 

γάμου του και εντούτοις πήγε στον γάμο προσποιούμενος τον φίλο και πήρε 

και δώρο για να ρίξει στάχτη στα μάτια του θύματος. Ότι συνεργάστηκε με 

τον Μαυρομιχάλη για την τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο του πελάτη 

μου ημέρα των Χριστουγέννων (βλέπε κατάθεση τεκμήριο 156). Όλα αυτά 

αποκαλύπτουν την εικόνα ενός ασυνείδητου και αδίστακτου εγκληματία. Η 

πρόσφατη καταδίκη λογικά δεν μπορεί να μετέβαλε τον χαρακτήρα του. 
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Αυτό καταδεικνύει ο βίος και πολιτεία του. Τα περί αλλαγής ζωής και 

μεταμέλειας τα είπε στο Δικαστήριο πολλές φορές στο παρελθόν. Οι πράξεις 

του όμως αποδεικνύουν το αντίθετο. Πρόκειται για αμετανόητο κατά συρροή 

εγκληματία (σελ. 899). Με την μαρτυρία του ο Ζαβράντωνας επιχείρησε να 

αποτελειώσει εκείνο το οποίο δεν κατάφερε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Με 

τον εκρηκτικό μηχανισμό αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πελάτη μου. Με 

την μαρτυρία του επιχείρησε να εξασφαλίσει την δια βίου φυλάκιση του, η 

οποία για μερικούς είναι χειρότερη και από τον θάνατο.  

 

164. Στην μαρτυρία του ο Ζαβράντωνας ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τον πελάτη 

μου από το 2004 όταν βρισκόταν στο κέντρο εξωϊδρυματικής απασχόλησης 

το οποίο ο πελάτης μου αρνήθηκε στην μαρτυρία του λέγοντας ότι η 

γνωριμία τους έγινε όταν αποφυλακίστηκε το 2009. Στην κατάθεση του 

έγγραφο «Ω» (σελ. 1) αναφέρει ότι επειδή γνώριζε την κόντρα του πελάτη μου 

με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη έκαμνε ότι ήταν τσακωμένος μαζί του και δεν 

ήθελε να τον δει μπροστά του. Στη μαρτυρία του διευκρίνισε πως ο 

Μαυρομιχάλης πίστευε ότι ο πελάτης μου είχε ανάμειξη στην εναντίον του 

δολοφονική απόπειρα στο Σωματείο του Διγενή επειδή κάποιος τον είδε να 

περνά απ’ έξω 10 λεπτά πριν (778, 901). Ο πελάτης μου στην αρχή του είπε 

να μεταφέρει στον Μαυρομιχάλη ότι δεν έχει σχέση με την απόπειρα του 

πιστεύοντας. Μετά όμως που πίστεψε ότι δεν είχε σχέση με τον 

Μαυρομιχάλη του ζήτησε να τον δολοφονήσει. Του είπε ότι ο ίδιος δεν 

μπορούσε να λάβει μέρος διότι τον υποψιάζονταν (σελ. 779). Ο 

Ζαβράντωνας είπε στο Δικαστήριο ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη του πελάτη 

μου αποδεχόμενος την πρόταση να δολοφονήσει τον Μαυρομιχάλη (σελ. 

779, 781), το οποίο ισχυρίστηκε ότι ανάφερε προφορικά σε ανώτερους 

αξιωματικούς της αστυνομίας μετά που συνελήφθηκε αλλά δεν βρίσκεται 

πουθενά καταγεγραμμένο στην κατάθεση του. Προέβαλε διάφορες 

δικαιολογίες για την απουσία του σοβαρότατου αυτού ισχυρισμού από το 

κείμενο της κατάθεσης όπως ότι ήταν κουρασμένος (σελ. 905), δεν τα είπε 

τότε αλλά τα εξηγά τώρα στο Δικαστήριο κτλ. Είναι ποτέ δυνατόν να 

πιστέψουμε ότι τόσο σοβαρός ισχυρισμός ελέχθη στους κ.κ. Γιαννάκη 

Χαραλάμπους και Ιατρόπουλο (τότε υπαρχηγό της αστυνομίας) αλλά δεν 

καταγράφεται πουθενά στην κατάθεση του. Και για ποίο λόγο; Επειδή ήταν 

κουρασμένος ή μήπως ξέχασε να τα πει; Εάν προβαλλόταν τέτοιος 

ισχυρισμός στην αστυνομία είναι λογικά αναμενόμενο ότι (α) θα αναφερόταν 

στην κατάθεση του και μάλιστα ως ο κύριος λόγος για τον οποίο κέρδισε την 

εμπιστοσύνη του πελάτη μου όπως ισχυρίστηκε στην δίκη (σελ. 901, 904) 

και (β) ότι η αστυνομία θα διερευνούσε τον ισχυρισμό με την λήψη 

ανακριτικής κατάθεσης από τον πελάτη μου κατόπιν προειδοποίησης βάσει 

του δεύτερου Δικαστικού Κανόνα. Θέση μας είναι ότι ο εν λόγω ισχυρισμός 

είναι προϊόν μυθοπλασίας και νοσηρής φαντασίας του μάρτυρα, ο οποίος 

ήρθε στο Δικαστήριο με ένα και μοναδικό στόχο: να πει οτιδήποτε για να 
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πετύχει την καταδίκη του πελάτη μου (σελ. 906). Πρόσθετα έρχεται σε 

αντίφαση με την κατάθεση του διότι πρόκειται για επίκληση διαφορετικού 

λόγου βάσει του οποίου κέρδισε την εμπιστοσύνη του πελάτη μου. Άλλο 

λόγο τον οποίο επικαλέστηκε για την εμπιστοσύνη του πελάτη μου είναι ότι 

θα συνεργαζόταν μαζί του για φυτεία με ναρκωτικά σε εμπορευματοκιβώτιο, 

όπως έκανε ο Ζαβράντωνας και καταδικάστηκε στο παρελθόν (781). Και 

αυτός ο λόγος δεν αναφέρεται πουθενά στις καταθέσεις του στην αστυνομία 

ούτε τέτοιος ισχυρισμός διερευνήθηκε ποτέ από την αστυνομία κατά του 

πελάτη μου. Πρόκειται για άλλο ένα τερατώδες ψέμα και μυθοπλασία το 

οποίο σκοπό είχε να αμαυρώσει την εικόνα του πελάτη μου στα μάτια του 

Δικαστηρίου για να πετύχει ευκολότερα την καταδίκη του. Άλλο ψέμα που 

είπε για τον χαρακτήρα του πελάτη μου είναι ότι ασχολείτο με τοκογλυφίες 

και προστασίας μαγαζιών. Όμως είναι στην δική του κατοχή που η 

αστυνομία βρήκε αριθμό ανοικτών επιταγών για συνολικό ποσό 31,000 

ευρώ (σελ. 859-61) για τις οποίες έδωσε μια φαιδρή δικαιολογία στη 

μαρτυρία του. Είπε ότι δεν υπήρχε τίποτα το επιλήψιμο και ξέρει το άτομο 

που χρωστούσε τις επιταγές, είναι κάποιος Μανώλης από την Λάρνακα που 

χρωστούσε σε κάποιον Πανίκο Γλύκα από τα Κοκκινοχώρια, και ο ίδιος θα 

μεσολαβούσε με τον Μανώλη για επιστροφή των χρημάτων. Το γεγονός ότι 

οι επιταγές ήταν ανοικτές και κάθε επιταγή ήταν για μεγάλο ποσό είναι 

στοιχείο που δημιουργεί εύλογες τουλάχιστον υποψίες ότι σχετίζονταν με 

τοκογλυφία. Σημειωτέον ότι εκδότης των 6 επιταγών ήταν κάποια εταιρεία 

Serlia Ltd την οποία ο μάρτυς ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει. 

  

165. Εν σχέση με τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης ο μάρτυς ανάφερε ότι 

περί τα τέλη Οκτωβρίου, λίγο μετά τον γάμο του, ο πελάτη μου του πρότεινε 

να σκοτώσουν ένα διευθυντικό στέλεχος του Σίγμα έναντι χρηματικής 

αμοιβής 50,000 ευρώ. Συγκεκριμένα στην κατάθεση του (έγγραφο «Ω») είπε 

ότι ο 2ος και 3η κατηγορούμενη ήθελαν να σκοτώσουν ένα διευθυντικό 

στέλεχος του Σίγμα το οποίο έδιωξε την 3η κατηγορούμενη από την εργασία 

της και έχασαν πολλά λεφτά και ότι μετά την δολοφονία τα δυο αδέλφια 

μαζί με κάποιους άλλους θα αναλάμβαναν το Σίγμα και θα τους έβαλλαν 

δουλειά στο Σίγμα με πολύ καλό μισθό. Στην μαρτυρία του πρόσθεσε πως ο 

πελάτης μου του είπε ότι εξ αιτίας των πράξεων του διευθυντικού στελέχους 

όχι μόνο έχασαν λεφτά τα δυο αδέλφια αλλά καταστράφηκαν οικονομικά. 

Μετά απέδωσε διάφορους υβριστικούς χαρακτηρισμούς για το θύμα στον 

πελάτη μου οι οποίοι επίσης δεν αναφέρονται στην κατάθεση του (σελ. 781. 

Η αντίδραση του Ζαβράντωνα προς τον πελάτη μου ήταν «άσε με να το 

σκεφτώ». Η κουβέντα αυτή συνεχίστηκε κατ’ ισχυρισμό για 20-25 μέρες και 

ο Ζαβράντωνας έβρισκε διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις για να 

αποφεύγει την κουβέντα λέγοντας του άσε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με 

τον Μαυρομιχάλη που κινδυνεύουμε κτλ. Τέλη Νοεμβρίου όταν 

προσπαθούσε μια μέρα ο πελάτης μου να τον πείσει τάχατες να δεχτεί το 
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αποκάλυψε ότι είναι τον γιό του Χατζηκωστή που έχει το Σίγμα που ήθελαν 

να σκοτώσουν οπόταν ο Ζαβράντωνας αρνήθηκε να συμμετάσχει λέγοντας 

ότι δεν είναι άνθρωπος της νύχτας και δεν έχει σχέση με το σινάφι τους και 

συμβούλευσε τον πελάτη μου να παραιτήσει και ο ίδιος (σελ. 783). 

Εισήγηση μας προς το Δικαστήριο είναι ότι η εν λόγω ιστορία είναι 

παράλογη και δεν πρέπει να γίνει πιστευτή, πέραν φυσικά της 

κατηγορηματικής άρνησης του πελάτη μου για όλους τους εναντίον του 

ισχυρισμούς. Πρώτον, είναι ποτέ δυνατόν ο πελάτης μου να πρότεινε στον 

Ζαβράντωνα δουλειά στο Σίγμα; Ενός ανθρώπου με βεβαρημένο 

εγκληματικό παρελθόν και εγκληματικό μητρώο για σοβαρότατα αδικήματα 

μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, ο οποίος αποφυλακίστηκε σχετικά 

πρόσφατα; Να δουλέψει στο Σίγμα ως τι; Με ποία προσόντα; Που λογικά θα 

κινούσε αμέσως έντονες υποψίες για εμπλοκή του στην δολοφονία ένεκα του 

εγκληματικού του παρελθόντος; Είναι δηλαδή η θέση της κατηγορούσας 

αρχής ότι ο πελάτης μου δεν είχε σώας τας φρένας; Διότι μόνο τρελός 

μπορούσε να προτείνει στον Ζαβράντωνα τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι πρόκειται για κακή αντιγραφή της κατάθεσης του Φάνου. 

Δεύτερον, λέει ότι απέρριψε την πρόταση να λάβει μέρος στην δολοφονία 

όταν μετά που έμαθε το όνομα του θύματος και κατάλαβε ότι δεν πρόκειται 

για άνθρωπο της νύχτας. Και ερωτώ: υπάρχει διευθυντικό στέλεχος του 

Σίγμα που είναι άνθρωπος της νύχτας ή του σιναφιού του Ζαβράντωνα; Διότι 

από την πρώτη στιγμή ισχυρίζεται ότι ο πελάτης μου του πρότεινε να 

δολοφονήσουν ένα διευθυντικό στέλεχος του Σίγμα. Γιατί επομένως δεν 

απέρριψε την πρόταση από την αρχή; Γιατί περίμενε τόσες πολλές μέρες για 

να του πει ότι δεν αποδέχεται να λάβει μέρος στην δολοφονία; Και αυτός ο 

ισχυρισμός δεν στέκει στην λογική.   

 

166. Στην κατάθεση του έγγραφο «Ω» αναφέρει στην 2η σελίδα ότι μετά που 

κατάλαβε από κάτι κουβέντες και κάτι κινήσεις ότι η δουλειά θα γινόταν 

εννοώντας την δολοφονία, σε μια συζήτηση που είχαν ο πελάτης μου του 

είπε ότι σκέφτονταν να χρησιμοποιήσουν ένα τσέχικο ή πιστόλι που είχε και 

ο Ζαβράντωνας του είπε ότι «ο σιηπέττος εν καλλύτερος γιατί εν αφήνει με 

κάλυκαν με τίποτε». Ο πελάτης μου του άκουσε και μετά από λίγες μέρες 

έκοψε τις κάννες ενός άγραφου κυνηγετικού που είχε για να το 

χρησιμοποιήσουν στην δολοφονία. Μετά από λίγες μέρες εξερράγη η βόμβα 

στο αυτοκίνητο του πελάτη μου. Αναμφίβολα τα πιο πάνω συνιστούν 

παραδοχή για την διάπραξη σοβαρότατου ποινικού αδικήματος καθότι 

γνωρίζοντας κατ’ ισχυρισμό ότι ο πελάτης μου με κάποιον άλλο θα 

δολοφονήσουν το θύμα, παρείχε συμβουλή για το όπλο που θα 

χρησιμοποιείτο στην δολοφονία. Αυτό συνιστά παροχή συμβουλής για την 

διάπραξη ποινικού αδικήματος με βάση το άρθρο 20(δ) του Ποινικού 

Κώδικα. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 20 η καταδίκη για παροχή 

συμβουλής κάτω από το εδάφιο (δ) ενέχει τις ίδιες συνέπειες από κάθε 
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άποψη καθώς και καταδίκη για διάπραξη τέτοιου αδικήματος. Υπόκειται δε 

στην ίδια ποινή και δύναται να διωχτεί ωσάν να είχε διενεργήσει ο ίδιος 

τέτοια πράξη. Αποτελεί μέρος της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής ότι ο 

πελάτης μου έκοψε το κοντόκαννο βάσει της συμβουλής του Ζαβράντωνα 

και η δολοφονία έγινε με αυτό. Επομένως ο Ζαβράντωνας βάσει της δικής 

του παραδοχής θα έπρεπε να κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης. Όμως 

δεν κατηγορήθηκε (σελ. 948). Προκύπτει επομένως άλλο ένα σοβαρό 

αντάλλαγμα για την εξασφάλιση της μαρτυρίας του Ζαβράνωνα κατά του 

πελάτη μου. Εκτός από τον Φάνο έχουμε και άλλο συνεργό ο οποίος δεν 

κατηγορείται για την υπό εκδίκαση δολοφονία. Αντεξεταζόμενος επί τούτου 

ισχυρίστηκε ότι δεν είπε στον πελάτη μου να χρησιμοποιήσει αλλά να 

σκεφτεί την χρήση κυνηγετικού όπλου για την δολοφονία (σελ. 790, 948). 

Στην κατάθεση του όμως (έγγραφο «Ω») δεν λέει πως του είπε να σκεφτεί την 

χρήση κυνηγετικού όπλου αλλά ότι το κυνηγετικό είναι καλύτερο διότι δεν 

αφήνει κάλυκα. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρη συμβουλή. Εν πάση περιπτώσει το 

ένα δεν έχει διαφορά από το άλλο στα μάτια του νόμου διότι και τα δυο 

συνιστούν παροχή συμβουλής για την διάπραξη αδικήματος. Άλλη 

δικαιολογία που προέβαλε είναι ότι του είπε τα πιο πάνω για την χρήση 

κυνηγετικού όπλου για να του δείξει ότι δεν είναι ενάντια στην κουβέντα και 

να μπορέσει να συνεχίζει να μαθαίνει (σελ. 790) και ότι του το είπε έτσι για 

να του κάνει μια εντύπωση να μην υποψιαστεί ότι είναι εναντίον του γιατί 

εκείνου ο ρόλος του ήταν άλλος (σελ.826). Η θέσεις του Ζαβράντωνα είναι 

αντινομικές. Αφενός μεν ισχυρίστηκε ότι είπε στον πελάτη μου πως δεν 

συμφωνεί με την δολοφονία και δεν θέλει να συμμετέχει και να παραιτήσει 

και ο ίδιος για τους λόγους που εξήγησε (σελ. 783) και αφετέρου ήθελε να 

δείξει στον πελάτη μου ότι δεν είναι ενάντια στην κουβέντα και ήθελε 

μάλιστα να του κάνει εντύπωση, λέγοντας την γνώμη του για το όπλο που 

ήταν καλύτερα να χρησιμοποιηθεί στην δολοφονία, έτσι ώστε να συνεχίσει 

να μαθαίνει. Με άλλα λόγια από την μία λέει ότι δεν συμφωνούσε με την 

δολοφονία κάποιου αθώου ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν του σιναφιού του 

και από την άλλη δεν ήθελε να δείξει ότι είναι εναντίον και συμβούλευσε για 

το δολοφονικό όπλο. Αντεξεταζόμενος ο μάρτυς είπε ότι δεν ήταν συμβουλή 

απλά μια κουβέντα που έκανε εκείνη την ώρα (σελ. 826). Η πραγματικότητα 

όμως είναι ότι πρόκειται για ξεκάθαρη συμβουλή για την διάπραξη ποινικού 

αδικήματος.  

 

167. Το άγραφο κυνηγετικό το οποίο απέκοψε κατ’ ισχυρισμό ο πελάτης μου, 

ο μάρτυς το είδε 1-2 μήνες προ της ρηθείσας συζητήσεως για το δολοφονικό 

όπλο. Δεν το είδε όμως κομμένο. Στην κατοχή του μάρτυρα βρέθηκε ένα 

κοντόκαννο κυνηγετικό όπλο το οποίο ισχυρίστηκε ότι του το έδωσε ο 

πελάτης μου. Το όπλο αυτό βρέθηκε σε διπλοκάμπινο αυτοκίνητο κατά την 

σύλληψη του Ζαβράντωνα στις 15/04/2010 και φαίνεται στις φωτογραφίες 

του τεκμηρίου 158. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοντόκαννο 
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περιήλθε στην κατοχή του προέβαλε τον εξής παράλογο ισχυρισμό. Είπε ότι 

ο πελάτης μου είχε δυο όπλα κυνηγετικά ένα κοντόκαννο και ένα κανονικό 

και του ζήτησε το κανονικό όπλο για να πηγαίνει κυνήγι του λαγού. Ο 

πελάτης μου του είπε ότι ήθελε το κανονικό όπλο και του έδωσε δώρο το 

κοντόκαννο για να πηγαίνει κυνήγι. Μετά που αποφάσισε να κάνει τον φόνο 

και ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί κοντόκαννο κυνηγετικό δεν ζήτησε από 

οτν Ζαβράντωνα να του δώσει πίσω το κοντόκαννο, το οποίο θα ήταν το 

πλέον φυσιολογικό εάν έτσι είχαν τα πράγματα, αλλά έκοψε τις κάννες του 

μακρύκαννου που είχε για να πηγαίνει κυνήγι (σελ. 827-8). Δεν υπήρχε 

επίσης λόγος για να μην του το ζητούσε πίσω εφόσον ο ίδιος ο Ζαβράντωνας 

κατά τους ισχυρισμούς του είπε στον πελάτη μου ποίο όπλο ήταν καλύτερα 

να χρησιμοποιήσει στον φόνο και γνώριζε την κουβέντα της δολοφονίας. 

Σημειωτέων ότι ο Ζαβράντωνας είχε μακρύκαννο κυνηγετικό όπλο για να 

πηγαίνει κυνήγι το οποίο αναφέρει στην κατάθεση του τεκμήριο 151 και 

ανευρέθηκε κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στην κατοικία τρίτου 

προσώπου. Ερωτηθείς γιατί ήθελε δεύτερο κυνηγετικό όπλο για να πηγαίνει 

κυνήγι, είπε πως ήθελε και ένα κλεμμένο έτσι ώστε όταν πήγαινε κυνήγι του 

λαγού και τύχει και τον τρέξουν (από την υπηρεσία θύρας) να το πετάξει και 

να μην μπορεί να συνδεθεί μαζί του. Ενώ το άλλο κυνηγετικό άνηκε στον 

θείο του (σελ. 854). Ερωτηθείς πως το κοντόκαννο θα τον βοηθούσε στο 

κυνήγι του λαγού είπε πως τον βοηθούσε και μέρα και νύχτα και ο ίδιος 

σκόπευε και το χρησιμοποιούσε στο λαθροκυνήγι του λαγού. Σημειωτέον ότι 

σύμφωνα με την μαρτυρία του Ζαβράντωνα το κοντόκαννο μαζί με το 

αυτόματο όπλο Σκορπιός τα οποία εντοπίστηκαν από την αστυνομία 

έμφορτα στο διπλοκάμπινο (βλ. φωτογραφίες τεκμήριο 158) τα κατείχε όταν 

πήγε με δυο άλλα πρόσωπα για να εντοπίσει τον Καραή από την Ορμήδεια 

(σελ. 799). Ο Καραής ήταν ένας εκ των έξι τους οποίους παραδέχτηκε ότι 

συνωμότησε για να φονεύσει. Επομένως το κοντόκαννο δεν το είχε για 

κυνήγι λαγού όπως ισχυρίστηκε αλλά για εκτέλεση δολοφονιών. Η δε 

μαρτυρία του ότι χρησιμοποιούσε κοντόκαννο για το κυνήγι του λαγού είναι 

καθόλα παράλογη και απίθανη καθότι σύμφωνα με την μαρτυρία του 

Βίκτωρος Ακάμα (ΜΚ.12) τα σκάγια ανοίγουν αμέσως με αποτέλεσμα να μη 

έχει βεληνεκές το όπλο και να μην μπορεί κάποιος να στοχεύσει από 

απόσταση. Αντικρούεται και από τον θυροφύλακα Πέτρο Αναγιωτό (ΜΥ.56) 

ο οποίος τόσα χρόνια στην υπηρεσία θύρας δεν άκουσε ποτέ να γίνεται 

κυνήγι του λαγού με κοντόκαννο. Πέραν της κατηγορηματικής διάψευσης 

από τον πελάτη μου επί του προκειμένου. Ο πελάτης μου εξήγησε ότι για το 

κυνήγι του λαγού χρειάζεται μακρύκαννο κυνηγετικό με τσιόκ 1 ώστε να 

έχει το μέγιστο βεληνεκές και να μπορεί ο κυνηγός να στοχεύσει από 

απόσταση, το οποίο είναι απόλυτα λογικό ενόψει της γνωστής σβελτάδας του 

λαγού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία του Ζαβράντωνα για τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες περιήλθε το κοντόκαννο στην κατοχή του 

αλλά και για τα δύο άγραφα όπλα που είχε ο πελάτης μου, ένα κοντόκαννο 
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και ένα μακρύκαννο και την μετατροπή του μακρύκαννου σε κοντόκαννο 

για τον φόνο είναι πλήρως παράλογη, ψευδής και κατασκευασμένη. 

   

168. Στην μαρτυρία του ανάφερε ότι σε μια φάση λίγες μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα πριν την απόπειρα κατά του πελάτη μου, πήγε στο 

διαμέρισμα του στο Τσέρι και τον βρήκε με τον Φάνο έτοιμους να φύγουν σε 

διαφορετικές μοτοσυκλέτες. Τους ρώτησε που πάνε και του είπαν κατ’ 

ισχυρισμό ότι θα πάνε να παρακολουθήσουν το θύμα και ότι εάν τους δοθεί 

η ευκαιρία παίρνουν και πιστόλι μαζί τους και θα τον δολοφονήσουν. Το 

πιστόλι που έπαιρναν μαζί τους ήταν ένα κλόγκ. Εκεί του ανέφερε μάλιστα 

και για ένα άγραφο κυνηγετικό όπλο που είχε ο πελάτης μου του οποίου 

έκοψε τις κάννες. Τις επόμενες 2-3 μέρες που τους έβλεπε του έλεγαν ότι 

δεν βόλευε, ήταν τυχερός πολλά, έφυγε πιο γρήγορα, πήγε πιο γρήγορα και 

διάφορα τέτοια (σελ. 790). Το ισχυρισμό αυτό πουθενά δεν τον αναφέρει 

στην κατάθεση του έγγραφο «Ω». Προκαλεί έκπληξη πως είναι δυνατόν να 

ξεχνούσε να αναφέρει στην αστυνομία ένα τόσο σημαντικό ισχυρισμό όταν 

μάλιστα στην μαρτυρία του ισχυρίστηκε πως το «άκουσε μου και έκοψε τον 

τες κάννες ννού σιηπέττου άβουλου» που λέει στην κατάθεση του (έγγραφο 

«Ω», σελ. 2) το αντιλήφθηκε όταν έγινε η πιο πάνω φάση λίγες μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα. Το συναρτά δηλαδή στην σκέψη του με την πιο πάνω 

κουβέντα. Επίσης η χρήση κοντόκαννου κυνηγετικού για την δολοφονία δεν 

συνάδει με τον ισχυρισμό για την χρήση πιστολιού. Πρόκειται για δυο 

εντελώς διαφορετικά είδη όπλου. Εάν ο πελάτης μου πήγαινε με τον Φάνο 

για να εκτελέσουν το θύμα με πιστόλι κλόγκ για ποίο λόγο να του πει ότι 

έκοψε και τις κάννες ενός άγραφου κυνηγετικού; Αφού η δολοφονία την 

δεδομένη στιγμή θα γινόταν με πιστόλι όχι με κυνηγετικό. Ο εν λόγω 

ισχυρισμός δεν στέκει στην λογική. Επίσης στην μαρτυρία του ισχυρίστηκε 

ότι (α) η συζήτηση την οποία είχε με τον πελάτη μου για το όπλο που θα 

χρησιμοποιείτο στην δολοφονία την οποία αναφέρει στην 2η σελίδα της 

κατάθεσης του, την τοποθετεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2009, 

(β) πληροφορήθηκε ότι ο πελάτης μου έκοψε τις κάννες του κυνηγετικού 

όταν τον συνάντησε με τον Φάνο έξω από το διαμέρισμα του στο Τσέρι και 

του είπε ότι πάνε να παρακολουθήσουν το θύμα και αν το βρουν θα το 

εκτελέσουν. Αυτό όμως έγινε το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου ήτοι λίγες 

μέρες πριν τα Χριστούγεννα.  Έχουμε δηλαδή μια χρονική απόσταση 10 -

15 ημερών. Η εν λόγω χρονική απόσταση δεν συνάδει με τον ισχυρισμό τον 

οποίο προέβαλε στην κατάθεση του ότι μετά από την συζήτηση που είχαν 

περί δολοφονικού όπλου, ο πελάτης μου του άκουσε και όπως του είπε μετά 

από λίγες ημέρες, έκοψε τις κάννες κατόπιν της συζητήσεως που είχαν. Οι 

λίγες ημέρες δεν μπορεί λογικά να είναι 10-15 μέρες ούτε το χρονικό 

διάστημα μεταξύ πρώτου και τρίτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου. Πρόκειται 

για διαφορετική εκδοχή γεγονότων. Τέλος προέβαλε και τρίτη εκδοχή ότι το 

άκουσε μου εννοούσε εκ των υστέρων όταν έμαθε ότι έγινε η δολοφονία με 
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κοντόκαννο (σελ. 949) το οποίο και πάλι δεν συνάδει με τον ρηθέν 

ισχυρισμό στην κατάθεση του.  

 

169. Με τον πελάτη μου ο Ζαβράντωνας ισχυρίστηκε ότι έκανε καθημερινή 

παρέα με τον πελάτη μου και βρίσκονταν 2-3 φορές την ημέρα και 

παραπάνω (σελ. 915). Έκοψαν λίγο τον τελευταίο καιρό τον Δεκέμβρη αλλά 

είχαν επαφή σχεδόν καθημερινή. Την ίδια συχνή παρέα με τον πελάτη μου 

ισχυρίστηκε και ο Φάνος στην μαρτυρία του ο οποίος είπε ότι ήταν 

κολλητοί. Ο Ζαβράντωνας είπε ότι δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Φάνο 

και ότι τον γνώρισε λίγο πριν τον γάμο του πελάτη μου στις 25/12/2009. 

Ερωτάται πως είναι δυνατόν δυο άνθρωποι να είναι κολλητοί με κάποιον και 

να κάνουν καθημερινή παρέα και να βρίσκονται πολλές φορές την ημέρα 

για μήνες αλλά να μην γνωρίζονται μεταξύ τους;  

 

170. Στην κατάθεση του έγγραφο «Ω» ο Ζαβράντωνας λέει (σελ. 2) 

αναφερόμενος στο Νοσοκομείο στο οποίο πήραν τον πελάτη μου μετά την 

έκρηξη βόμβας, ότι από κάτι κουβέντες που έβλεπε εκεί και από κάτι 

κουβέντες του Ανδρέα κατάλαβε ότι την δουλειάν, δηλαδή την εκτέλεση του 

μακαρίτη θα την έκαναν ο Φάνος μαζί με τον Γρηγόρη. Ερωτώμενος ποίες 

ήταν αυτές οι κουβέντες και κινήσεις που έβλεπε είπε πως 2-3 μέρες μετά 

την έκρηξη βόμβας επισκέφθηκε τον πελάτη μου στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας. Ο πελάτης μου του είπε ότι θα συνεχίσει και θα κάνει την 

κουβέντα, εννοώντας την δολοφονία του θύματος, και «αφού δεν μας 

βοήθησαν οι φίλοι μας, θα μας βοηθήσουν οι φίλοι μας που γνώρισε εχτές 

τζιαί σήμερα» και του έδειξε έξω τον Γρηγόρη (σελ. 791). Θέση μας είναι ότι 

η κουβέντα αυτή δεν έγινε και δεν μπορούσε να γίνει λόγω της κατάστασης 

της υγείας του πελάτη μου εκείνες τις ημέρες, πέραν της άρνησης ότι ο 

Ζαβράντωνας τον επισκέφθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο. Λεπτομερής 

αναφορά στην κατάσταση της υγείας του πελάτη μου γίνεται σε κατοπινό 

στάδιο της αγόρευσης. Επίσης γιατί να του έλεγε ότι δεν μας βοήθησαν οι 

φίλοι μας εφόσον μέχρι την έκρηξη βόμβας τον ρόλο του εκτελεστή είχε 

αναλάβει ο Φάνος ο οποίος ήταν εξίσου φίλος και κολλητός του Αντρέα; Και 

τον Γρηγόρη δεν τον γνώρισε «εχτές και σήμερα» καθότι ήταν γνωστοί και 

φίλοι από το 2006. Πρόσθετα ο εν λόγω ισχυρισμός δεν συνάδει με τον 

ισχυρισμό του Φάνου ο οποίος είπε στην μαρτυρία του ότι η συμφωνία 

μεταξύ του πελάτη μου και του 4ο κατηγορούμενου για την δολοφονία του 

θύματος έγινε στο Ιπποκράτειο. Στο Γενικό Νοσοκομείο του είπε κατ’ 

ισχυρισμό μεταξύ σοβαρού και αστείου εάν παίζει άνθρωπο και ο 4ος 

κατηγορούμενος απάντησε καταφατικά. Ο Φάνος δεν λέει καν ότι του 

αποκάλυψε οτιδήποτε για την δολοφονία. Επομένως γιατί να πει ότι θα τον 

βοηθούσε ο 4ος κατηγορούμενος χωρίς να συμφωνήσει οτιδήποτε μαζί του 

και χωρίς να του αποκαλύψει ποίον ήθελε να δολοφονήσει;  
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171. Αναφορικά με τις κινήσεις οι οποίες οδήγησαν τον Ζαβράντωνα να 

οδηγηθεί στο εν λόγω συμπέρασμα, προέβαλε ένα εξίσου παράλογο 

ισχυρισμό. Είπε ότι τις 1-2 φορές που πήγε στο Νοσοκομείο κατάλαβε ότι ο 

Γρηγόρης και ο Φάνος ήταν σε δύσκολη θέση, ότι κάτι ήθελε να πει ο ένας 

του άλλου και έβγαινε έξω, έκανε νόημα ο ένας του άλλου στα μάτια και 

που την κουβέντα που του είπε ο Ανδρέας, σχημάτισε μια γνώμη στο μυαλό 

του (σελ. 791). Ο ισχυρισμός αυτός στερείται λογικής υπόστασης. Για ποιο 

λόγο ο Φάνος και ο Γρηγόρης να αισθάνονται σε δύσκολη θέση; Εάν είχαν 

κάτι μεταξύ τους να πουν δεν το έλεγαν την ώρα που έλειπε ο Ζαβράντωνας; 

Και ήταν να κάνουν νόημα ο ένας του άλλου στα μάτια; Επίσης σύμφωνα με 

τον Ζαβράντωνα ο πελάτης μου του ζήτησε να δολοφονήσει το θύμα και 

μετά την άρνηση του έκαναν συζήτηση για το όπλο με το οποίο θα 

δολοφονήσουν το θύμα. Επομένως δεν ήταν καθόλου ξένος στην κουβέντα. 

Μάλιστα ο Φάνος είπε στην μαρτυρία του ότι ο Ζαβράντωνας γνώριζε την 

κουβέντα αλλά ο πελάτης μου τον καθησύχαζε ότι τον έχουν στο χέρι διότι 

ξέρουν για την ανάμειξη του στην κλοπή της σωρού του Παπαδόπουλου. 

Άρα για ποίο λόγο να αισθάνονται άσχημα ο Φάνος με τον Γρηγόρη ένεκα 

της παρουσίας του Ζαβράντωνα και να κάνουν νοήματα με τα ματιά; 

Προκύπτει δε και η εξής αντινομία μεταξύ των θέσεων Φάνου και 

Ζαβράντωνα: εφόσον δεν έγινε καμία συμφωνία με τον 4ο κατηγορούμενο 

στο Γενικό Νοσοκομείο γιατί ο Φάνος και ο Γρηγόρης να είναι σε δύσκολη 

θέση και να κάνουν νοήματα με τα μάτια και να αναγκάζεται ο 

Ζαβράντωνας να βγει έξω από το δωμάτιο του Ανδρέα; Το οποίο αφήνει να 

νοηθεί ότι ήθελαν να μείνουν μόνοι τους με τον πελάτη μου για να μιλήσουν 

για την δολοφονία (σελ. 954);  

 

172. Η θέση του πελάτη μου ήταν ότι ο Ζαβράντωνας δεν τον επισκέφθηκε 

ούτε στο Νοσοκομείο, ούτε στο Ιπποκράτειο διότι προφανώς δεν είχε μούτρα 

να τον δει μετά από το κακό που του έκανε. Αυτό ενισχύεται από την 

κατάθεση του Ζαβράντωνα ημερομηνίας 21/04/2010 για την απόπειρα 

δολοφονίας κατά του πελάτη μου στην οποία αναφέρει (σελίδα 9 τέλος – 

σελίδα 10 αρχή) ότι μετά την έκρηξη βόμβας και τραυματισμό του πελάτη 

μου ο Αλέξης του ζήτησε να πάει να δει τι γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

αλλά ο μάρτυς αρνήθηκε. Επίσης συνεχώς και αδιαλείπτως έμενε μαζί με 

τον πελάτη μου στο δωμάτιο τόσο του Γενικού Νοσοκομείου όσο και του 

Ιπποκράτειου η σύζυγος του Χριστίνα και επομένως δεν μπορούσαν να 

έχουν συμβεί όλα όσα ισχυρίστηκε ο Ζαβράντωνας στην μαρτυρία του (σελ. 

957). Πρόσθετα η μας είναι ότι οι Φάνος και Γρηγόρης δεν έρχονταν μαζί με 

την μοτοσυκλέτα του Φάνου αλλά ο καθένας με το δικό του όχημα, το οποίο 

είναι και απόλυτα λογικό, διότι ο ένας άλλαζε τον άλλο στην φρουρά των 

φίλων και συγγενών. Αυτό είπε και ο ξάδελφος του πελάτη μου Παναγιώτης 

Τσεκκούρας στην μαρτυρία του.   
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173. Ο Ζαβράντωνας έλειπε στο εξωτερικό από 31/12/2009 και επέστρεψε 

05/01/2010. Ισχυρίστηκε ότι επισκέφτηκε τον πελάτη μου στις 

07/01/2010 στο Ιπποκράτειο και ότι μέσα σε εκείνες τις ημέρες 7 με 8 του 

Γενάρη είδε τον 4ο κατηγορούμενο έξω από το δωμάτιο του πελάτη μου «που 

ήταν έτσι λίγο παλλικάρι» και όταν του είπε «ρε Αντρέα σαν να το 

πολλοπαίζει ο Γρηγόρης; Τι γίνεται;» Και ο πελάτη μου του αποκρίθηκε: 

«μεν τον θωρείς έτσι, λαλεί το η ψυσιή του». Έτσι, είπε στην μαρτυρία του, 

συνέχισε να σχηματίζει μια γνώμη μήπως με την κουβέντα που του είπε ο 

πελάτης μου έβαλε τον Φάνο και τον Γρηγόρη να συνεχίσουν την δουλειά 

διότι έβλεπε τον Φάνο και τον Γρηγόρη στο νοσοκομείο να πηγαίνουν και να 

έρχονται στο Ιπποκράτειο και να σταματούν και να ψιθυρίζουν με τον 

πελάτη μου (σελ. 792, 957). Αντεξεταζόμενος από τον συνάδελφο Μάριο 

Γεωργίου συγκεκριμενοποίησε ότι η εν λόγω επίσκεψη έγινε στις 

07/01/2010. Θέση μας είναι ότι η εν λόγω κουβέντα είναι τόσο παράλογη 

που δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Έστω να υποθέσουμε για ένα λεπτό ότι ο 

Γρηγόρης ανέλαβε τον ρόλο του εκτελεστή. Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι 

τούτο τον έκανε να παριστάνει το παλληκάρι ωσάν να πήρε κανένα 

παράσημο ανδρείας; Ειλικρινά πρόκειται για απίστευτη εκδοχή. Όσον για 

το ότι του μιλούσαν ψιθυριστά, ακόμη και έτσι να είχαν τα πράγματα στην 

απουσία μαρτυρίας ως προς το τι ελέχθη, δεν οδηγεί σε κανένα 

ενοχοποιητικό συμπέρασμα.  

    

174. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι στις 07/01/2010 εκ των πραγμάτων δεν 

μπορεί να έγινε τέτοια κουβέντα λόγω της πάρα πολύ άσχημης κατάστασης 

της υγείας του πελάτη μου εκείνες τις μέρες. Στις 05/01/2010 υπεβλήθη 

σε μεγάλη χειρουργική και πολύωρη χειρουργική επέμβαση με γενική 

αναισθησία στην οποία ακρωτηριάστηκαν 2 δάχτυλα και μέρος του 

πέλματος του αριστερού ποδιού και καλύφθηκε μέλος του ανοικτού 

τραύματος με δέρμα. Ο πελάτης μου έχασε πάρα πολύ αίμα και όταν βγήκε 

από το χειρουργείο ήταν κάτασπρος. Η αιμοσφαιρίνη του ήταν πολύ 

χαμηλή. Του χορηγήθηκε πεθιτίνη για τον πόνο. Μεταγγίστηκαν τρεις 

μονάδες αίματος. Στις 06/01/2010 μεταγγίστηκαν ακόμη δυο μονάδες 

αίματος και χορηγήθηκε πεθιτίνη. Στις 07/01/2010 υπεβλήθη σε άλλο 

μεγάλο χειρουργείο με γενική αναισθησία όπου έγινε καθαρισμός και 

επικάλυψη των τραυμάτων με δέρμα και μεταγγίστηκαν άλλες δυο μονάδες 

αίμα και χορηγήθηκε ξανά πεθιτίνη. Η αιμοσφαιρίνη του εξακολουθούσε να 

είναι πολύ χαμηλή. Είχε τις παρενέργειες της γενικής αναισθησίας και της 

χαμηλής αιμοσφαιρίνης ήτοι ζαλάδα, αδυναμία, υπνηλία κτλ. Είχε λοίμωξη 

από εντερόκοκκο και κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Λεπτομερής αναφορά 

στην ιατρική μαρτυρία γίνεται στην συνέχεια της αγόρευσης. Επίσης 

κάποιος πρέπει να αναλογιστεί την άσχημη ψυχολογική του κατάσταση 

εκείνες τις μέρες που μόλις ακρωτηριάστηκε μέρος του ποδιού του και την 

ανησυχία και αγωνία που φυσιολογικά τον διακατείχε για την υγεία του. Σε 
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τέτοια τραγική κατάσταση μπορεί ποτέ να γίνει λογικά πιστευτό ότι ο 

πελάτης μου συνωμοτούσε για φόνο;  

 

175. Επίσης αυτό που ισχυρίζεται ο μάρτυς ότι ελέχθη από τον πελάτη μου, 

ότι δηλαδή μην τον βλέπεις το λέει η ψυχή του, αναφερόμενος στον 

Γρηγόρη, το οποίο λέγει στον Ζαβράντωνα για πρώτη φορά, αφήνει να 

νοηθεί ότι ο Γρηγόρης συμφώνησε να δολοφονήσει το θύμα. Άλλως πως δεν 

έχει νόημα η κουβέντα. Συν ότι κατά τον Ζαβράντωνα ο Γρηγόρης 

παρίστανε το παλληκάρι, προφανώς λόγω του ρόλου του εκτελεστή που 

ανάλαβε. Μάλιστα αντεξεταζόμενος είπε ο Γρηγόρης «είσιε άλλο αέρα» (σελ. 

958). Μπορεί ποτέ να γίνει πιστευτό ότι άνθρωπος στην δραματική 

κατάσταση που βρισκόταν ο πελάτης μου εκείνες τις μέρες  συμφώνησε με 

τον 4ο κατηγορούμενο να δολοφονήσει το θύμα και προέβη στα σχόλια που 

του αποδίδει ο Ζαβράντωνας; Ερωτάται πότε θα έκανε αυτή την συμφωνία; 

Κατά τους ισχυρισμούς του Φάνου η συμφωνία με τον Γρηγόρη έγινε μετά 

που ο πελάτης μου μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Στις 04/01/2010 μόλις 

μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα υπεβλήθη σε επέμβαση με γενική 

αναισθησία για καθαρισμό και αλλαγή τραύματος και προγραμματίστηκε 

και ετοιμάστηκε για μεγάλο χειρουργείο την επομένη (βλέπε μαρτυρία Δρ. 

Α. Λοϊζίδη στην συνέχεια). Η κατάσταση του στις 5, 6 και 7 Ιανουαρίου 

2010, έχει ήδη αναφερθεί. Η συνομολόγηση συμφωνίας εκείνες τις 4 

ημέρες στο μαύρο χάλι που βρισκόταν ο πελάτης μου ήταν φύση αδύνατο. 

Τούτο από μόνο του καταρρίπτει ως καθόλα ανυπόστατο και ψευδή τον 

ισχυρισμό του Ζαβράντωνα. Θα θέλαμε επίσης να σχολιάσουμε και κάτι 

άλλο το οποίο αφορά κάποια αντινομία στην υπόθεση της κατηγορούσας 

αρχής σε ότι αφορά την εικόνα που παρουσιάζει για τον 4ο κατηγορούμενο. 

Αφ’ ενός μεν ο Ζαβράντωνας ισχυρίζεται ο Γρηγόρης είχε άλλο αέρα και 

έπαιζε το παλληκάρι έξω από την πόρτα του δωματίου του πελάτη μου, το 

οποίο δεικνύει άνθρωπο θαρραλέο και κατά τον πελάτη μου γενναιόψυχο, 

αφ’ εταίρου δε ο Φάνος ισχυρίζεται ότι μετά την δολοφονία ο Γρηγόρης ήταν 

σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης και σιόκ σε σημείο που του δόθηκαν 

χρήματα να πάει στο εξωτερικό για να ηρεμήσει διότι φοβόντουσαν μήπως 

μιλήσει στην αστυνομία. Η εικόνα του παλικαριού και γενναιόψυχου που 

παρουσιάζει ο Ζαβράντωνας δεν συνάδει με την εικόνα του φοβισμένου και 

συγχυσμένου που παρουσιάζει ο Φάνος. Αυτό δεν το λέμε επειδή 

οιοσδήποτε εκ των δυο λέει την αλήθεια παρά μόνο για να υποδείξουμε την 

αντίφαση που προκύπτει από την μαρτυρία τους και την συνεπακόλουθη 

αντινομία στην υπόθεση της κατηγορούσας αρχής, αναφορικά με τα ψυχικά 

γνωρίσματα του Γρηγόρη.  

 

176. Ο Ζαβράντωνας ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του πως ότι μάθαινε για τον 

πελάτη μου το έλεγε στον Αλέξη Μαυρομιχάλη ο οποίος τον έβαλε να τον 

κατασκοπεύει. Μετά την δολοφονία τον πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης 
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Μαυρομιχάλης ενημερώνοντας τον με έντονο ύφος ότι «τα πουστόπαιδα 

επαίξαν τον Άντη» και τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Γρηγόρης. Ο 

Ζαβράντωνας του είπε ότι ξέρει μόνο την φάτσα του και των γνωρίζει ως 

Γληορούϊ (σελ. 792). Τον ρώτησε πως πήγαιναν να τον δολοφονήσουν στο 

οποίο του απάντησε πως όταν τους έβλεπε ήταν με τις μοτοσυκλέτες. Ο 

Μαυρομιχάλης του είπε ότι θα τους καταδώσει στην αστυνομία. Ο 

Ζαβράντωνας τον παρακάλεσε να μην τον πράξει διότι θα μείνει 

εκτεθειμένος καθότι είναι ο μόνος που ξέρει την κουβέντα. Την ίδια νύχτα ο 

Ζαβράντωνας πήγε στο διαμέρισμα του Αλέξη οπόταν του αποκάλυψε ότι το 

τους κατάδωσε στην αστυνομία με το δικαιολογητικό ότι αυτοί τον έπαιξαν 

και είναι εχθροί του (σελ. 793). Εντούτοις ο Αλέξης το είπε στην αστυνομία 

και όπως του αποκάλυψε σε κατοπινό στάδιο τους κατέδωσε στον Πέττη τον 

αξιωματικό. Ο Ζαβράντωνας του επανέλαβε ότι λέγοντας το είναι τον ίδιο 

που αφήνει εκτεθειμένο αλλά έφτασε και το είπε. Στην κατάθεση του 

έγγραφο «Ω1» (σελ. 4) δίνει μερικώς διαφορετική εκδοχή. Λέγει ότι μετά τον 

φόνο τον έπιασε ο Αλέξης τηλέφωνο και του ζήτησε λεπτομέρειες για το τι 

του είπε ο πελάτης μου για τον φόνο ώστε να βοηθήσει τον δικό του, 

εννοώντας τον Πέττη (ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας) να αποκτήσει 

κύρος. Τον ρώτησε λεπτομέρειες και του είπε ότι είναι ο Φάνος και ο 

Γρηγόρης που έκαναν τον φόνο διότι ο πελάτης μου ήταν στην κλινική. 

Μάλιστα του είπε ότι πιθανώς να χρησιμοποιούσαν τις δικές τους 

μοτοσυκλέτες για τον φόνο. Στην κατάθεση δεν έχουμε το στοιχείο της 

αντίδρασης από πλευράς Ζαβράντωνα στον να δώσει ο Αλέξης πληροφορίες 

στην αστυνομία και συνεργάζεται με τον Αλέξη λέγοντας του τι γνώριζε. Κατά 

την αντεξέταση ο Ζαβράντωνας ερωτήθηκε πότε είδε τον Φάνο για τελευταία 

φορά και είπε λίγες μέρες πριν τον φόνο. Έκτοτε δεν τον ξαναείδε (σελ. 

970).  

 

177. Η εν λόγω εκδοχή είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που ο 

Υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδης (ΜΚ. 79) και Λοχίας Παντελής 

Ιορδάνους (ΜΚ.84) ισχυρίζονται ότι τους ανάφερε ο Αλέξης Μαυρομιχάλης 

στις 13/01/2010 σε κατ’ ιδίαν συνάντηση (σελ 5906-7, 6029) και 

καταγράφεται στο ημερολόγιο ενέργειας (τεκμήριο 432) το οποίο η 

κατηγορούσα αρχή παρουσίασε στην δίκη. Ο Μαυρομιχάλης στο 

ημερολόγιο δεν αναφέρεται ονομαστικά αλλά περιγράφεται ως ο αξιόπιστος 

πληροφοριοδότης ο οποίος αποκάλυψε στην αστυνομία εκείνα τα οποία του 

ανέφερε πρόσωπο πολύ στενό και φιλικό στους Ανδρέα και Χάρη Γρηγορίου 

και Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Ο Αλέξης είπε στην αστυνομία ότι Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου είναι το πρόσωπο το οποίο πυροβόλησε το θύμα και ο 

Γρηγόρης Γρηγορίου από το Γέρι άλλως «Γληορούιν» είναι ο οδηγός της 

μοτοσυκλέτας με την οποία διέφυγαν οι δράστες. Το δε όπλο που 

χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία βρίσκεται κρυμμένο κάτω από κιούγκι 

στην περιοχή Τσερίου το οποίο οι δράστες πήραν και έδειξαν στο πρόσωπο 
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που έδωσε την πληροφορία στον Μαυρομιχάλη το οποίο εκ των υστέρων 

απεκαλύφθη ότι ήταν ο Ζαβράντωνας. Ο Μαυρομιχάλης αρνήθηκε να δώσει 

γραπτή κατάθεση εκφράζοντας φόβους για την ζωή του. Μετά την σύλληψη 

του Ζαβράντωνα εγκατέλειψε την Κύπρο και εναντίον του εκκρεμεί 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Στο στάδιο που έδιδε μαρτυρία ο 

Ζαβράντωνας δεν απεκαλύφθη στην υπεράσπιση είτε ότι ο πληροφοριοδότης 

που αναφέρεται στο τεκμήριο 432 ήταν ο Αλέξης Μαυρομιχάλης είτε ότι το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο πληροφοριοδότης ως η πηγή της δική του 

πληροφόρησης  ήταν ο Ζαβράντωνας. Για αυτό τον λόγο δεν αντεξετάστηκε 

επί του συγκεκριμένου εγγράφου. Και οι δυο εκδοχές, δηλαδή εκείνα τα 

οποία ο Ζαβράντωνας ισχυρίστηκε ότι είπε στον Μαυρομιχάλη τα οποία 

διαφέρουν ουσιωδώς από και εκείνα τα οποία η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι 

τους είπε ο Μαυρομιχάλης, σοβαρή αμφιβολία και προβληματισμό ως προς 

την αξιοπιστία του Φάνου και του Ζαβράντωνα. Εάν γίνει δεκτό ότι τα όσα 

καταγράφονται στο ρηθέν ημερολόγιο ενέργειας προέρχονται από τον Αλέξη 

Μαυρομιχάλη, για να πιστευτή η περί του αντιθέτου μαρτυρία του 

Ζαβράντωνα και του Φάνου θα πρέπει να καταδειχθεί σοβαρός λόγος τον 

οποίο είχε ο Μαυρομιχάλης να πει ψέματα στην αστυνομία και να 

παραπλανήσει τις αστυνομικές έρευνες. Τουναντίον παρουσιάστηκε ως 

αξιόπιστος και συνεργάσιμος πληροφοριοδότης. Ο Λοχίας Ιορδάνους 

αντεξετάστηκε επί μακρού για την διαφορά που προκύπτει μεταξύ εκείνων 

που τους είπε ο Μαυρομιχάλης και εκείνων που κατέθεσε ο Ζαβράντωνας 

και ο Φάνος. Προσπάθησε επίμονα να πείσει το Δικαστήριο ότι ο 

Μαυρομιχάλης τους ανέφερε εκείνα τα οποία γνώριζε πριν κάποιο καιρό και 

τα έτσι τα συνέδεσε και τους τα είπε (σελ. 6031). Ότι επειδή γνώριζε αρχικά 

πως την δολοφονία θα την έκανε ο Φάνος με τον 1ο κατηγορούμενο, γι’ αυτό 

αναφέρει τον Φάνο ως εκτελεστή συν ο Γρηγόρης τον οποίο του είχε 

αναφέρει ο πληροφοριοδότης του από προηγουμένως (σελ. 6033, 6062). 

Τούτο όμως δεν εξηγεί γιατί ο Μαυρομιχάλης να αναφέρει ότι ο 

πληροφοριοδότης του γνωρίζει τα πιο πάνω (ότι δηλαδή ο Φάνος 

πυροβόλησε το θύμα και ο Γρηγόρης ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας) 

επειδή του τα εκμυστηρεύτηκαν οι δράστες ούτε ότι του έδειξαν που έχουν 

κρυμμένο το φονικό όπλο. Προκύπτει ξεκάθαρα από τα γραφόμενα ότι αυτό 

το σκέλος της πληροφόρησης ο Μαυρομιχάλης το έλαβε μετά την δολοφονία 

και αναφέρεται σε πράγματα που συνέβησαν μετά την δολοφονία. Και όχι 

σε εκείνα τα οποία είχε υπόψη του ότι θα συνέβαιναν βάσει του αρχικού 

σχεδίου δολοφονίας ή εκείνα που του είπε πριν καιρό ο πληροφοριοδότης 

του και τα συνέδεσε στο μυαλό του. Οι ισχυρισμοί του Λοχία Ιορδάνους επί 

του προκειμένου δεν στέκουν στην λογική.  

 

178. Τα όσα ο Μαυρομιχάλης είπε στην αστυνομία διαψεύδουν πλήρως τον 

Ζαβράντωνα ως προς το τι κατ’ ισχυρισμό ο ίδιος ανέφερε στον 

Μαυρομιχάλη αναφορικά με την δολοφονία. Ειδικά η αναφορά στο 
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ημερολόγιο ενέργειας ως προς το ποίος εκτέλεσε το θύμα και που απεκρύβη 

το φονικό όπλο μετά την δολοφονία. Καταρρίπτουν δε πλήρως την εκδοχή 

του Φάνου στην κατάθεση ομολογίας του (έγγραφο «ΑΤ») και την μαρτυρία 

του στην δίκη. Διαψεύδουν επίσης τον ισχυρισμό και του Ζαβράντωνα και 

του Φάνου ότι δεν ήταν φίλοι μεταξύ τους. Ερωτάται υπό το φώς των πιο 

πάνω αλλά και του γεγονότος ότι το φονικό όπλο δεν ανευρέθηκε, μπορεί 

κανείς να είναι σίγουρος πέραν λογικής αμφιβολίας ότι ο Ζαβράντωνας και 

ο Φάνος είπαν την αλήθεια στο Δικαστήριο; Και ότι πως όσα καταγράφονται 

στο ημερολόγιο ενέργειας αναφορικά με τον εκτελεστή του θύματος και το 

μέρος απόκρυψης του φονικού όπλου δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα; Στο σημείο αυτό τονίζουμε ξανά την σοβαρότατη και 

σκανδαλώδη παράλειψη της αστυνομίας να λάβει κατάθεση από τον 

Ζαβράντωνα σε σχέση με τα όσα καταγράφονται στο ρηθέν ημερολόγιο 

ενεργείας τα οποία αποτέλεσαν την βάση αίτησης και έκδοσης του πρώτου 

διατάγματος προσωποκράτησης των υπόπτων στην παρούσα υπόθεση. 

Αντεξεταζόμενος επί τούτου ο υπεύθυνος της ανακριτικής ομάδας έδωσε μια 

φαιδρή, ας μου επιτραπεί να πω, δικαιολογία ότι ήταν δήθεν 

ικανοποιημένος από προφορική πληροφόρηση της οποίας έτυχε από άλλο 

αστυνομικό όργανο εκτός ανακριτικής ομάδας.  Συγκεκριμένα ισχυρίστηκε 

ότι πληροφορήθηκε από τον κ Γιαννάκη Χαραλάμπους ότι ο Ζαβράντωνας 

ερωτήθηκε από τον δεύτερο προφορικά και τοποθετήθηκε αρνητικά στο 

κατά πόσο γνώριζε που βρίσκεται το φονικό όπλο και ποίος ήταν ο 

εκτελεστής του θύματος (σελ. 6941-5 πρακτικών). Ο κ Θωμάς Ευθυμίου 

ισχυρίστηκε ότι ο Ζαβράντωνας είπε στον κ Γιαννάκη Χαραλάμπους πως το 

όπλο το είχε δει πριν τον φόνο και τον οπλισμό του ο Κασάπης τον κρύβει 

κάτω από κιούγκι στο Τσέρι. Ότι ο Ζαβράντωνας ερωτήθηκε από τον 

Γιαννάκη Χαραλάμπους και έδωσε τις συγκεκριμένες απαντήσεις δεν 

υπάρχει πουθενά καταγραμμένο. Δεν υπάρχει καν σημείωμα ενημέρωσης 

του κ Γιαννάκη Χαραλάμπους προς τον κ Ευθυμίου το οποίο να 

επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό. Οι εν λόγω ισχυρισμοί του κ Ευθυμίου 

αμφισβητήθηκαν έντονα από την υπεράσπιση.  

 

179. Είναι η θέση μας ότι ο κ Θωμάς Ευθυμίου δεν είπε την αλήθεια επί του 

προκειμένου και ότι ο Ζαβράντωνας ουδέποτε ερωτήθηκε για τα πιο πάνω 

από τον κ Γιαννάκη Χαραλάμπους. Ίσως αυτό εξηγεί και τον λόγο για τον 

οποίο ο Γιαννάκης Χαραλάμπους δεν κλήθηκε ως επιπρόσθετος μάρτυρας 

από την κατηγορούσα αρχή για να επιβεβαιώσει τον Θωμά Ευθυμίου. Εν 

πάση περιπτώσει δεν υπήρχε οτιδήποτε το οποίο εμπόδιζε την κατηγορούσα 

αρχή να τον κλητεύσει ως επιπρόσθετο μάρτυρα για να δώσει μαρτυρία για 

αυτό τα θέμα. Η απουσία της μαρτυρίας του Γιαννάκη Χαραλάμπους 

καθιστά τους ισχυρισμούς του κ Θωμά Ευθυμίου επί του προκειμένου 

ανεπιβεβαίωτη εξ ακοής μαρτυρία στην οποία, εν όψει της δυνατότητας 

κλήσης του μάρτυρα, δεν μπορεί να αποδοθεί καμία βαρύτητα με βάση τα 
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κριτήρια αξιολόγησης εξ ακοής μαρτυρίας που θέτουν τα άρθρα 26 και 27 

του περί Αποδείξεως Νόμου Κεφ. 9, όπως τροποποιήθηκε. Πρόσθετα εάν 

αυτή ήταν η θέση της κατηγορούσας αρχής, όφειλε να ερωτήσει τον 

Ζαβράντωνα να τοποθετηθεί εάν είπε στον Μαυρομιχάλη τα όσα 

καταγράφονται στο ημερολόγιο ενέργειας τεκμήριο 432 και να αντεξεταστεί 

επί τούτου. Οι όποιες απαντήσεις του θα ήταν εξ αντικειμένου πολύ 

σημαντικές για την αξιολόγηση της μαρτυρίας του Ζαβράντωνα. Συνιστά δε 

επιπρόσθετο λόγο γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί καμία βαρύτητα κάτω από 

τον περί Αποδείξεως Νόμο, στο υπό αναφορά μέρος της μαρτυρίας του κ 

Θωμά Ευθυμίου. Η παράλειψη της κατηγορούσας αρχής να καλέσει τον κ 

Γιαννάκη Χαραλάμπους αλλά και να ερωτήσει τον Ζαβράντωνα για τα όσα ο 

Μαυρομιχάλης αποδίδει σε πληροφόρηση που έλαβε από τον ίδιο στο 

ημερολόγιο ενέργειας της αστυνομίας, αποστέρησε το Δικαστήριο 

σημαντικής μαρτυρίας η οποία άπτεται της πεμπτουσίας της υπόθεσης, ήτοι 

ποιος ήταν ο εκτελεστής του θύματος και που βρίσκεται το φονικό όπλο. 

(βλέπε Πέγκερος ν Δημοκρατίας (1995) 2 ΑΑΔ 143). Τέλος να σημειωθεί 

ότι η παράλειψη της κατηγορούσας αρχής να καλέσει τον Γιαννάκη 

Χαραλάμπους δεν θεραπεύεται από την δυνατότητα της υπεράσπισης να τον 

κλητεύσει ως μάρτυρα διότι (α) η υπεράσπιση δεν έχει καθήκον να 

πληρώσει κενά στην υπόθεση της κατηγορούσας αρχής ούτε να προωθήσεις 

τις θέσεις μαρτύρων κατηγορίας και (β) εφόσον η εκδοχή του κ Θωμά 

Ευθυμίου αμφισβητείτο από την υπεράσπιση ως μη γενόμενη, με την 

κλήτευση του κ Γιαννάκη Χαραλάμπους η υπεράσπιση θα δεσμευόταν από 

τις απαντήσεις του σε περίπτωση που αυτές συμφωνούσαν με τις θέσεις του 

κ Ευθυμίου και δεν θα είχε το δικαίωμα να τον αντεξετάσει επ’ αυτών, εκτός 

στην ακραία και απίθανη περίπτωση που ο μάρτυρας κηρυσσόταν εχθρικός.  

  

180. Ο Ζαβράντωνας είπε στην κατάθεση του (έγγραφο «Ω1», σελ. 4) και στην 

μαρτυρία του ότι μετά που του είπε τι γνώριζε για τον φόνο, ο Αλέξης του 

έφερε να δει μια φωτογραφία που του έδωσε ο Πέττης για να του 

πιστοποιήσει εάν αυτός ήταν ο Γληόρης. Ο ίδιος είδε την φωτογραφία αλλά 

δεν τον κατάλαβε καλά διότι ήταν μαυρόασπρη φωτοτυπία (σελ.793). Όταν 

είδε φωτογραφία του Γρηγόρη στις ειδήσεις η οποία ήταν πιο καθαρή 

κατάλαβε ότι επρόκειτο για τον Γρηγόρη. Ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους 

δίνει μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι σε κατ’ ιδίαν συνάντηση στις 

14/01/2010, έδωσε στον Μαυρομιχάλη κάποια φωτογραφία ενός Γρηγόρη 

Γρηγορίου από το Γέρι με την οποία τους εφοδίασε το Γραφείο Συλλογής 

Πληροφοριών, ο οποίος είχε μακριά μαλλιά πιο κάτω από τους ώμους και 

όταν ήρθε σε επικοινωνία με τον άνθρωπο του δηλαδή τον Ζαβράντωνα, του 

είπε «δεν είναι έτσι μαλλιαρός τούτος ο Γρηγόρης που σου λέω, είναι ένας με 

αραιά μαλλιά μπροστά, λίγο καμπούρης …» (σελ. 6054). Σημειώνεται ότι εν 

λόγω συνάντηση και εκ των υστέρων επικοινωνία με τον Μαυρομιχάλη δεν 

καταγράφεται σε ημερολόγιο ενέργειας ενώ μια κατ’ ισχυρισμό τηλεφωνική 
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επικοινωνία καταγράφεται (τεκμήριο 482) (σελ. 6055-6), το οποίο 

δημιουργεί αμφιβολίες εάν έγινε τέτοια ενέργεια. Ο Λοχίας Ιορδάνους 

ισχυρίστηκε ότι με βάση την περιγραφή που τους έδωσε ο Μαυρομιχάλης 

και το όνομα ξαναεπικοινώνησαν με τον Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών 

και την επομένη εξασφαλίστηκε φωτογραφία του 4ου κατηγορούμενου (σελ. 

6060) την οποία αναγνώρισε ο Σάββας Ρουσογένης (ΜΚ.28). Όμως εάν γίνει 

πιστευτή η εκδοχή του Ζαβράντωνα ως προς το την φωτογραφία που του 

έδειξε ο Μαυρομιχάλης και τι απάντησε, η εκδοχή επί του προκειμένου την 

οποία προέβαλε ο Λοχίας Ιορδάνους καταρρέει. Πρόκειται για αντινομία 

στην υπόθεση της κατηγορούσας αρχής.  

 

181. Για όλους τους πιο πάνω λόγους καλούμε το σεβαστό Δικαστήριο να μην 

αποδώσει πίστη στη μαρτυρία του Γιώργου Ζαβράντωνα (ΜΚ.25) κατά του 

πελάτη μου 

 

 

 

(4) Άλλη μαρτυρία 

 

182. Προς ενίσχυση της μαρτυρίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου η 

κατηγορούσα αρχή παρουσίασε μαρτυρία από Κλειστά Κυκλώματα 

Παρακολούθησης, από την κατοικία του Andrew Brear επί της οδού Βασίλη 

Μιχαηλίδη όπου καταγράφονται οι κινήσεις των δραστών της δολοφονίας, το 

Ταξί Φιλλάνδια, το διαμέρισμα του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και του πελάτη 

μου. Για σκοπούς ανάλυσης των όσων καταγράφονται στα κλειστά 

κυκλώματα παρακολούθησης παρουσίασε μαρτυρία και εκθέσεις 

εμπειρογνώμονα ήτοι του κ Catalin Gregora καθώς και μαρτυρία 

εμπειρογνώμονα (Jerome Bache) o οποίος επεξεργάστηκε και επανέκτησε 

πληροφορίες από τους σκληρούς δίσκους του κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Το κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης του Andrew Brear είναι ομολογουμένως πολύ κακής 

ποιότητας. Δεν αποκαλύπτει ούτε τα πρόσωπα των δραστών ούτε οδηγεί σε 

ασφαλή συμπεράσματα για την μοτοσυκλέτα την οποία χρησιμοποίησαν οι 

δράστες. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί η μοτοσυκλέτα να συνδεθεί με την 

μοτοσυκλέτα του πελάτη μου τεκμήριο 116. Έγινε κάποια προσπάθεια 

σύνδεσης της επειδή ένα από τα δυο πισινά φώτα της μοτοσυκλέτας των 

δραστών φαίνεται να είναι σβηστό, όπως συμβαίνει με το ένα πισινό φως της 

μοτοσυκλέτας του πελάτη μου η οποία παραλαμβάνεται από το διαμέρισμα 

του στις 01/01/2010. Πέραν του ότι αυτό δεν οδηγεί σε ασφαλή 

συμπεράσματα ταυτοποίησης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μετά 

βεβαιότητας εάν το ένα πισινό φως της μοτοσυκλέτας τεκμήριο 116 το 

βράδυ της δολοφονία ήταν χαλασμένο. Δεν υπάρχει μαρτυρία περί τούτου. 

Η δε αστυνομία η οποία είχε για μήνες στην κατοχή της την εν λόγω 
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μοτοσυκλέτα (από τις 14/01/2010), παρέλειψε να το ελέγξει. Επίσης η 

κακή ποιότητα του κλειστού κυκλώματος του Andrew Brear δεν μπορεί 

μετά βεβαιότητας να οδηγήσει σε ταύτιση του βαν του 4ου κατηγορουμένου 

με το βαν το οποίο φαίνεται να διέρχεται από την Βασίλη Μιχαηλίδη δυο 

φορές σε διαφορετικές ώρες (γύρω στις 6:15μ.μ. και λίγο μετά τις 7:30μ.μ.). 

Όσον αφορά το κλειστό κύκλωμα της κατοικίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

το βράδυ της δολοφονίας ούτε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση της 

μοτοσυκλέτας του πελάτη μου με την μοτοσυκλέτα στην οποία επιβαίνει 

περί τις 5:30 μ.μ και εντεύθεν. Οι δε κινήσεις του 4ου κατηγορουμένου και 

η φαινομενική του έκπληξη την ώρα που ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου τον 

καλεί να επιβιβαστούν στο βαν δευτερόλεπτα μετά που στάθμευσε περί τις 

7:30 μ.μ., τείνουν να διαψεύσουν την εκδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

ως προς την μεταξύ τους στιχομυθία και συνεννόηση. Περί αυτού λόγος θα 

γίνει στην συνέχεια.  

 

183. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του διαμερίσματος του πελάτη 

μου δείχνει κάποιον να παραλαμβάνει και αποχωρεί με την μοτοσυκλέτα 

τεκμήριο 116 στις 01/01/2010. Δείχνει επίσης κάποιο πρόσωπο να 

παραλαμβάνει ένα εξώστ και manifold στις 14/01/2010. Ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου ισχυρίστηκε ότι είναι ο Πέτρος Κερτίκκης ο οποίος 

παραλαμβάνει το εξώστ από την αποθήκη του διαμερίσματος του πελάτη 

μου για να το δώσει στον ίδιο με σκοπό να το τοποθετήσει στην μοτοσυκλέτα 

τεκμήριο 116 και να της αλλάξει εμφάνιση. Στην απουσία όμως του Πέτρου 

Κερτίκκη δεν υπάρχει μαρτυρία ότι η παραλαβή του εξώστ και manifold 

επισυνέβη κατόπιν οδηγιών ή συνεννόησης με τον πελάτη μου. Ο πελάτης 

μου στην μαρτυρία του αρνήθηκε ότι έδωσε οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες 

στον Πέτρο Κερτίκη.  

 

VI) Μάρτυρες γεγονότων οι οποίοι δεν κλήθηκαν από την 

κατηγορούσα αρχή 

 

184. Οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας Πέτρος Πέτρου Κερτίκκης (Μ.Κ.46 επί 

του κατηγορητηρίου), και Κυριάκος Παναγή Κοσιάρης (γνωστός και ως 

Κούλλης Κοσιάρης, Μ.Κ. 61 επί του κατηγορητηρίου), δεν κλήθηκαν και 

δεν προσφέρθηκαν για αντεξέταση από την κατηγορούσα αρχή, η οποία 

επικαλέστηκε την αναξιοπιστία τους ως λόγο μη κλήτευσης τους. Η απουσία 

των εν λόγω μαρτύρων αδυνατίζει αισθητά την υπόθεση της κατηγορούσας 

αρχής στον βαθμό και έκταση που οι ισχυρισμοί του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου οι οποίοι σχετίζονται με τα εν λόγω άτομα και αφορούν 

ουσιώδη γεγονότα πριν και μετά την δολοφονία, παραμένουν 

ανεπιβεβαίωτοι.  

 

(1) Πέτρος Κερτίκκης 
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185. Η μαρτυρία του Πέτρου Κερτίκκη ήταν άκρως σημαντική προς 

επιβεβαίωση των ισχυρισμών του Φάνου: (α) για τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες πήρε την μοτοσυκλέτα του πελάτη μου (τεκμήριο 116) το απόγευμα 

της 11/01/2010 ήτοι εάν ο Κερτίκκης αντέδρασε ως ο Φάνος ισχυρίστηκε 

στη μαρτυρία του ή δεν αντέδρασε επειδή ήταν προσυνεννοημένος με τον 

Αντρέα να πάρει ο Φάνος την μοτοσυκλέτα στον Κοσιάρη για επιδιόρθωση, 

(β) εάν η μοτοσυκλέτα η οποία από την 01/01/2010 βρισκόταν στην 

κατοχή του Κερτίκκη, είχε ή δεν είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της, (γ) 

εάν ο Κερτίκκης έδωσε στον Φάνο στις 14/01/2010, το εξώστ και μπαταρία 

τα οποία ο Φάνος τοποθέτησε αργότερα την ίδια ημέρα στην μοτοσυκλέττα 

του πελάτη μου, (δ) εάν ο Κερτίκκης αγόρασε την μπαταρία την οποία έδωσε 

στον Φάνο, (ε) σε περίπτωση που ο Κερτίκης προέβη σε αυτές τις ενέργειες 

κατά πόσο αυτές έγιναν κατόπιν οδηγιών ή εν αγνοία του πελάτη μου, (στ) 

εάν ο Κερτίκης έδωσε στον Φάνο κατ’ εντολή του πελάτη μου κατά την 

συνάντηση την οποία κατ’ ισχυρισμό είχαν στις 14/01/2010, ποσό 2500 

ευρώ για να δώσει στον Γρηγόρη Ξενοφώντος για να φύγει στο εξωτερικό και 

ποσό 1200 ευρώ στον ίδιο για να πληρώσει διατροφές των παιδιών του, (ζ) 

εάν ο Κερτίκκης μετά την δολοφονία αγόρασε δυο κινητά τηλέφωνα και τα 

παρέδωσε στον πελάτη μου κατ’ εντολή του. Όλα αυτά αποτελούσαν 

σημαντική μαρτυρία προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών που προέβαλε ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου στη δίκη εναντίον του πελάτη μου.  

 

(2) Κυριάκος Κοσιάρης 

 

186. Ο Κυριάκος Παναγή Κοσιάρης δεν κλητεύθηκε ως μάρτυρα κατηγορίας 

διότι η κατηγορούσα αρχή τον θεώρησε αναξιόπιστο επειδή ζήτησε κάποια 

ανταλλάγματα για υπόθεση λαθροθηρίας που αντιμετώπιζε. Η θέση αυτή 

αντικειμενικά δεν ευσταθεί εν όψει του ότι η υπόθεση είχε ήδη περατωθεί 

πολύ πριν η κατηγορούσα αρχή δήλωσε στο Δικαστήριο ότι δεν θα τον 

κλητεύσει. Η μαρτυρία του Κοσιάρη ήταν άκρως σημαντική για την 

επιβεβαίωση της μαρτυρίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ως προς τα 

διαδραματισθέντα στο χωράφι του στην Περιστερώνα το βράδυ της 

δολοφονίας, αλλά και τα όσα προηγήθηκαν και επακολούθησαν. 

Συγκεκριμένα η μαρτυρία του θα αποκάλυπτε (α) εάν ο Φάνος όντως 

τηλεφώνησε του Κοσιάρη για να μεταβεί στο χωράφι του λίγη ώρα μετά την 

δολοφονία για να επιδιορθώσει την μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε 

επικαλούμενος πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της, (β) εάν έγινε τέτοιο 

τηλεφώνημα τι ώρα έγινε και κατά πόσο τούτο συνάδει με την ώρα που ο 

Φάνος τοποθετεί το τηλεφώνημα από την νεκρά ζώνη, (γ) εάν ο Φάνος του 

παρέδωσε την μοτοσυκλέτα το βράδυ της δολοφονίας ή ενωρίτερα την ίδια 

ημέρα, (δ) εάν η μοτοσυκλέτα την οποία του παρέδωσε το βράδυ εκείνο 

είναι η μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116 ή κάποια άλλη μοτοσυκλέτα. Σημειωτέον 
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ότι ο Κώστας Προεστός στην μαρτυρία του δεν αναγνώρισε τη μοτοσυκλέτα 

τεκμήριο 116 ως την μοτοσυκλέτα την οποία είδε το βράδυ που μετέβη στο 

χωράφι του Κοσιάρη, (ε) εάν δίνοντας του την μοτοσυκλέτα του έδωσε και 

ένα εξώστ και κατά πόσο αυτό είναι το εξώστ που είναι κατατεθειμένο ως 

τεκμήριο στο Δικαστήριο, (στ) εάν ο Κοσιάρης διορθώνει μοτοσυκλέτες και 

κατά πόσο ήταν σε θέση να διορθώσει τα ηλεκτρονικά της μοτοσυκλέτας του 

πελάτη μου, (η) εάν ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου όντως τηλεφώνησε στον 

Κοσιάρη αργά το βράδυ της δολοφονίας μετά που επέστρεψε στο 

διαμέρισμα του και του είπε ότι σε περίπτωση που ερωτηθεί από την 

αστυνομία να πει ότι η μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116 είχε πρόβλημα με τα 

ηλεκτρονικά της και μεταφέρθηκε στο χωράφι του από το απόγευμα της 

11/01/2010.  

 

187. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κοσιάρης ήταν μάρτυρας κλειδί για την 

απόδειξη της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής. Η απουσία του σε 

συνδυασμό με την απουσία του Κερτίκκη αποδυναμώνουν αισθητά την 

μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αφήνοντας τους ισχυρισμούς του 

ανεπιβεβαίωτους από ανεξάρτητη μαρτυρία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με τις εγγενείς αδυναμίες και αντιφάσεις στη μαρτυρία του Φάνου, στις 

οποίες αναφέρομαι στη συνέχεια και η εμφανέστατη συνδιαλλαγή βάσει της 

οποία του εδόθη η ασυλία ποινικής δίωξης, καθιστούν την μαρτυρία του 

έκδηλα αναξιόπιστη. 

 

(3) Χρίστος Ιωάννου (Τζιάγκας) 

 

188. Ο Χρίστος Ιωάννου είναι το πρόσωπο στο οποίο κατ’ ισχυρισμό ο Αλέξης 

Μαυρομιχάλης …………….. 

 

(4) Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας  

 

189. Εν όψει της συνάντησης μεταξύ Φάνου και Γενικού Εισαγγελέα κοντά 

στα μεσάνυκτα της 17/01/2010, της ομολογίας του Φάνου που 

ακολούθησε λίγες μέρες αργότερα και την χορήγηση σε αυτόν ασυλίας 

ποινικής δίωξης, πράγματα επαναλαμβάνουμε πρωτόγνωρα στα ιστορικά 

της Κυπριακής Δικαιοσύνης για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, και της 

επιμονής της υπεράσπισης ότι η ομολογία και μαρτυρία του Φάνου ήταν 

αποτέλεσμα συνδιαλλαγής, ήταν καθήκον της κατηγορούσας αρχής να 

καλέσει ως μάρτυρα τον Γενικό Εισαγγελέα. Τονίζεται ότι η εκδοχή του 

Φάνου πως το μόνο που του είπε Γενικός Εισαγγελέας ήταν πως όποιος είπε 

την αλήθεια δεν έχασε αμφισβητήθηκε έντονα από την υπεράσπιση. Το ότι 

δεν κλήθηκε ως μάρτυρας ο Γενικός Εισαγγελέας άφησε μεγάλο κενό στην 

υπόθεση της κατηγορούσας αρχής. Πρώτον ως προς τους λόγους της 

μετάβασης του στην αστυνομία και της απόφασης του να συναντηθεί με 
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ύποπτο για φόνο εκ προμελέτης. Δεύτερον γιατί στερήθηκε το Δικαστήριο 

της ευκαιρίας να ακούσει από τον Γενικό Εισαγγελέα τα διαμειφθέντα 

μεταξύ του και του Φάνου. Η μαρτυρία των αστυνομικών οργάνων που ήταν 

παρών στην συνάντηση στερείται της πρέπουσας διαβεβαίωσης από τον 

κρίσιμο αυτό μάρτυρα. Ούτε ακούσαμε από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα 

γιατί έκρινε απαραίτητο να δει υπόδικο για φόνο εκ προμελέτης και ποίες οι 

διεργασίες με τις αστυνομικές αρχές πριν την απόφαση του να συναντήσει 

τον Φάνο. Τα δημοσιεύματα που είδαν το φώς της δημοσιότητας από 

συνεντεύξεις του Γενικού Εισαγγελέα τείνουν να καταδείξουν ότι οι αρχές 

επεδίωκαν με κάθε τρόπο να προσαγάγουν ενώπιον του Δικαστηρίου άτομα 

υπεύθυνα για τον φόνο του θύματος. Η ομολογία του Φάνου μετά την 

αρχική του άρνηση αποτέλεσε το μόνο και ουσιαστικό βάθρο της υπόθεσης 

της κατηγορούσας αρχής κατά των κατηγορουμένων.   

 

VIΙ) Μαρτυρία Ανδρέα Γρηγορίου (1ου κατηγορούμενου) 

 

190. Ο πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη στην 

δολοφονία του θύματος και απέρριψε ως ψεύδη τα όσα οι Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου και Γιώργος Ζαβράντωνας του καταλογίζουν για συμμετοχή 

στα υπό κατηγορία αδικήματα και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες. 

Πρόκειται για άτομο λευκού ποινικού μητρώου. Ουδέποτε καταδικάστηκε ή 

έστω κατηγορήθηκε για οιανδήποτε εγκληματική ενέργεια. Στην μαρτυρία 

του σκιαγράφησε την πορεία της ζωής του μέχρι τον σοβαρό τραυματισμό 

του από έκρηξη βόμβας στις 25/12/2009 και την μετέπειτα τραγική 

κατάσταση της υγείας του. Είναι ενάντια σε κάθε λογική άνθρωπος του 

οποίου η υγεία βρισκόταν σε τόσο τραγική κατάσταση και κάθε δυο μέρες 

υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία, έχασε 

τεράστια ποσότητα αίματος σε δυο περιπτώσεις (25/12/2009, 05/01/2010) 

και βρισκόταν κάτω από συνεχή φαρμακευτική αγωγή, να συνωμοτούσε για 

την δολοφονία του θύματος. Η πορεία της ζωής του πελάτη μου 

καταδεικνύει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που προσπάθησαν 

να παρουσιάσουν οι πιο πάνω μάρτυρες. Τέλος να τονίσω ότι ο πελάτης μου 

στις 25/12/2009, υπήρξε θύμα απόπειρας δολοφονίας με τεράστιες 

επιπτώσεις στην υγεία του. Από την εν λόγω ημερομηνία μέχρι το χρόνο της 

δολοφονίας και μεταγενέστερα υπεβλήθη σε αλλεπάλληλες χειρουργικές 

επεμβάσεις και μεγάλες μεταγγίσεις αίματος. Μεταξύ αυτών ήταν και δυο 

πολύ μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις όταν διακομίστηκε στο Γενικό 

Νοσοκομείο τραυματισμένος βαριά από έκρηξη βόμβας (8 ½ ώρες 

χειρουργική επέμβαση) και στις 5 και 7 Ιανουαρίου στο Ιπποκράτειο 

Ιδιωτικό Νοσοκομείο όπου του έγινε ακρωτηριασμός δυο δακτύλων και 

μέρος του πέλματος του αριστερού του ποδιού. Βρισκόταν υπό συνεχή 

ιατρική παρακολούθηση και χορήγηση φαρμάκων, μεταξύ των οποίων 

αναισθητικά και καταπραϋντικά. Αντιστρατεύεται την κοινή λογική, 
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άνθρωπος υπό αυτές τις τραγικές συνθήκες να μετείχε στον σχεδιασμό και 

οργάνωση του στυγερού εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται.  

   

191. Ο πελάτης μου είναι απόφοιτος Δημοτικού. Σε ηλικία 12 ετών βγήκε από 

το σχολείο. Έκτοτε μέχρι τον τραυματισμό και σύλληψη του για αυτή την 

υπόθεση, εργαζόταν συνεχώς 2 και 3 δουλειές περιλαμβανομένων ημερών 

αργίας και Σαββατοκύριακων. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι επρόκειτο 

για άνθρωπο εργασιομανή. Όταν βγήκε από το σχολείο εργάστηκε σε γκαράζ 

επιδιόρθωσης αυτοκινήτων και σε ηλικία 16 χρόνων άρχισε να εργάζεται ως 

κρεοπώλης στον Ανδρέα Ξυψιτή για 5 – 6 χρόνια περίπου. Κατατάγηκε με 

την 95Α ΕΣΟ και υπηρέτησε στο BMH 212 τάγμα πεζικού και στη συνέχεια 

μετατέθηκε στον λόχο στρατηγείου στην Κλήρου. Από τον στρατό απολύθηκε 

με πολύ καλή διαγωγή. Μετά την απόλυση του από τον στρατό, εκτός από 

κρεοπώλης εργαζόταν και σε σφαγείο και ως υπεύθυνος στο μπαράκι Νερων 

κάτω στην Λευκωσία. Μέσα στα ταμεία του στο μπαράκι ήταν να κλείνει 

ταμεία, να μεταφέρει λεφτά στον ιδιοκτήτη και υπεύθυνος ασφαλείας στο 

face control (σελ. 8017). Ο λόγος που έκανε 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα 

ήταν η μεγάλη οικονομική ανάγκη της οικογενείας του και δη της μητέρας 

του. Το 1999 ο πατέρας του εγκατέλειψε την μητέρα του και άφησε πίσω 

πολλά χρέη. Τα άλλα δυο του αδέλφια, για λόγους που εξήγησε, δεν 

μπορούσαν τότε να βοηθήσουν την μητέρα τους (σελ. 7931). Το 2001 

αρραβωνιάστηκε και άνοιξε δικό του κρεοπωλείο στο χωριό Δευτερά. Λόγω 

του αρραβώνα του σταμάτησε να εργάζεται σε μπαράκι για να είναι σπίτι τα 

βράδια. Όταν άνοιξε δικό του κρεοπωλείο ο πατέρας του ο οποίος 

διατηρούσε κρεοπωλείο στο Τσέρι και πωλούσε χονδρικώς κρέατα, του 

έδωσε πελάτη το κέντρο Ταμασιάνα και την ταβέρνα του Θεοδώση, οι οποίοι 

αποτέλεσαν τους δυο βασικούς του πελάτες. Λόγω της μακρόχρονης 

συνεργασίας που είχε ο πατέρας του με τον πατέρα των κατηγορούμενων 2 

και 3, γνώριζε όλη την οικογένεια. Με τον 2ο κατηγορούμενο ανέπτυξαν 

ιδιαίτερη σχέση καθότι διαχειριζόταν το κέντρο Ταμασιάνα. Με την 3η 

κατηγορούμενη η σχέση τους ήταν τυπική. Ο πελάτης μου γνώριζε τον 

πενθερό του Τάσσου και πήγε στην κηδεία του το 2005 στο κοιμητήριο 

Στροβόλου. Σε 1 – 1 ½ χρόνο μετά την σύλληψη του αναγκάστηκε να 

πωλήσει το κρεοπωλείο διότι η μητέρα του δεν είχε πλέον την ψυχική 

δύναμη να το λειτουργεί. Μετά από ένα χρόνο διαλύθηκε ο αρραβώνας του 

και άρχισε πάλι να εργάζεται και τα βράδια στο μπαράκι Νέρων (ως 3η 

δουλειά). 

  

192. Το 2003 μίσθωσε χωράφι στην κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου και έκτισε 

φάρμα δική του και αγόρασε ζώα τα οποία χρησιμοποιούσε για το 

κρεοπωλείο του. Λόγω παγκύπριας επιδημίας βρουκέλας και ανομβρίας 

πώλησε τα ζώα περί τα τέλη του 2008 λαμβάνοντας 20-25 χιλιάδες Ευρώ. 

Το 2006 άνοιξε καφέ στην Πάνω Δευτερά το οποίο λειτουργούσε με 
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υπάλληλο και ενοικίασε το μπαράκι Νέρων με συνεταίρο, παράλληλα με 

την επιχείρηση κρεοπωλείου στην οποία εργαζόταν την ημέρα. Μεταξύ των 

πελατών του στο μπαράκι ήταν και ο 4ος κατηγορούμενος. Από εκεί 

ξεκίνησε η μεταξύ τους γνωριμία. Περί το τέλος του ιδίου χρόνου δεν 

ανανέωσαν το συμβόλαιο λόγω απώλειας στενού του συγγενικού προσώπου. 

Το βαρύ πένθος της οικογενείας δεν του επέτρεπε να εργάζεται τα βράδια. 

Λόγω του μεγάλου πένθους εκείνο το χρόνο έκλεισε και το καφέ του. Το 

κρεοπωλείο δεν το έκλεισε διότι ήταν η βασική του δουλειά από την οποία 

είχε πολύ καλό εισόδημα περί τις 7-8 χιλιάδες ευρώ τον μήνα (σελ. 8022).  

Το Καλοκαίρι του 2007 ή 2008 εργοδοτήθηκε στο μεγάλο club Chameleon 

στην Αγία Νάπα στο οποίο έπαιρνε security και έφερνε τακτικά 

τραγουδιστές (σελ. 8024). Περί τα μέσα του 2008 αφότου το μπαράκι Νέρων 

ανακαινίστηκε για να προσελκύσει πολύ καλή πελατεία, εργοδοτήθηκε ως 

υπεύθυνος μαγαζιού. Το μπαράκι μετονομάστηκε από Νέρων σε Lenox. 

Περί τις αρχές του 2009 λόγω της γνωριμίας και σοβαρού δεσμού που 

ανέπτυξε με την νυν σύζυγο του, σταμάτησε να εργάζεται τα βράδια στο 

μπαράκι Νέρων. Όταν έφυγε από το μπαράκι έκανε συμφωνία με τον 

ιδιοκτήτη και αντικατέστησε την θέση του με τον Πάμπο Κερτίκκη ο οποίος 

τότε έψαχνε εργασία (σελ. 8027) λαμβάνοντας μέρος του εισοδήματος (σελ. 

8023). Κατά την αντεξέταση είπε ότι την ίδια συμφωνία έκανε και με το club 

Maze το οποίο προμήθευε με security. Πολλοί είναι εκείνοι που του 

τηλεφωνούσαν και ήθελαν να κάνουν δουλειά μαζί του διότι ήταν καθαρός 

και δεν είχε προβλήματα με την αστυνομία ή με ναρκωτικά (σελ. 8023). 

  

193.  Με την Χριστίνα αρραβωνιάστηκαν στις 10/03/2009. Έκτοτε διέμεναν 

μαζί σε διαμέρισμα που ενοικίαζε η Χριστίνα στην Λευκωσία (πάροδος 

Προδρόμου), μέχρι τελέσεως του γάμου τους. Μετά τον αρραβώνα του 

επικεντρώθηκε και αύξησε την πελατεία και δουλειά του κρεοπωλείου του 

(σελ. 7937). Η κατάσταση των εισοδημάτων του ήταν πάρα πολύ καλή. Μετά 

που αρραβωνιάστηκε τον περισσότερο καιρό, περιλαμβανομένου του 

Καλοκαιριού του 2009, απουσίαζε στην Πάφο από όπου κατάγεται η 

σύζυγος του και βρίσκεται το πατρικό της σπίτι. Συνήθως ερχόταν Λευκωσία 

όταν Παρασκευή και Σάββατο όταν είχε πολύ δουλειά στο κρεοπωλείο. 

Ήταν οι πρώτες διακοπές που έκανε στην ζωή του.  

 

194. Με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου γνωρίστηκαν περί τον Απρίλιο του 2009 

κατά την νοσηλεία του Κούλη Κοσιάρη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ο 

Κούλης νοσηλευόταν τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Εκεί αντάλλαξαν 

τηλέφωνα για πρώτη φορά (σελ. 7939) με σκοπό να τον ενημερώνει για την 

πορεία της υγείας του Κοσιάρη (σελ. 8034). Γνώριζε τον Φάνο 

προηγουμένως εξ όψεως καθότι είναι συγχωριανοί από το Τσέρι. Μετά ο 

Κούλης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για λόγους 

ασφάλειας. Ο πελάτης μου απόρριψε κατηγορηματικά ως ψεύδη τις 
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συνθήκες γνωριμίας τους τις οποίες ισχυρίστηκε ο Φάνος, ότι δηλαδή τον 

παρακολουθούσε κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ο Φάνος αντιλήφθηκε τυχαία 

και του τηλεφώνησε για να τον πληροφορήσει (σελ. 7940-1). Μετά που 

γνωρίστηκαν ο πατέρας του Φάνου έγινε πελάτη στο κρεοπωλείο του Ανδρέα 

και ο Φάνος ερχόταν εκεί και έκαναν παρέα και έπιναν καφέ και όταν ήταν 

Σάββατο και είχε πολύ δουλειά με το κόψιμο κρεάτων στο Ταμασιάνα, ο 

Φάνος τον βοηθούσε βάζοντας κρέατα σε τσάντες. Επίσης ερχόταν μαζί του 

στην φάρμα και τον βοηθούσε να ταϊσουν τους σκύλους, να σάσουν τα ζώα 

και να βοηθήσουν τον πατέρα του (σελ. 8035). Τον καιρό που γνώρισε τον 

Φάνο του ανάφερε ότι εργαζόταν σε γαλακτοκομική εταιρεία και τους είπε 

έσπασε το πόδι του και πήρε άδεια 2 μήνες. Έκτοτε δεν ξαναπήγε δουλειά 

(σελ. 7941). Τους πρώτους 2-3 μήνες έπαιρνε επιταγή από την δουλειά του. 

Μετά ο Ανδρέας του έδινε και λίγα χρήματα όταν δεν είχε για να περάσει για 

τις βοήθειες που του έκανε (σελ. 8035). Τον Κούλλη Κοσιάρη τον γνωρίζει 

από τα τέλη του 2005 αρχές του 2006. Ανέπτυξαν καλή φιλία (σελ. 7942). 

Τον Κώστα Προεστό τον γνώρισε μέσω του Κούλλη Κοσιάρη. Μερικές φορές 

ερχόταν στο κρεοπωλείο του στην Δευτερά και πωλούσε καππάρι το οποίο 

μάζευε ο ίδιος και τον βοηθούσε λίγο στην δουλειά. Ο λόγος που σταμάτησε 

να έρχεται στο κρεοπωλείο οφείλεται στο ότι προσέλαβε υπάλληλο και 

έλειπε στην Πάφο και όχι τα όσα ψεύδη ισχυρίστηκε ο Γιώργος 

Ζαβράντωνας (σελ. 7942).  

 

195. Τον Γιώργο Ζαβράντωνα τον γνώρισε περί τον Μάρτιο – Απρίλιο του 

2009. Προηγουμένως γνώριζε όλη την οικογένεια της συζύγου του καθότι 

είναι από την Δευτερά και ορισμένοι ήταν πελάτες του στο κρεοπωλείο (σελ. 

7943). Όταν απολύθηκε από την φυλακή ερχόταν στο κρεοπωλείο του 

Ανδρέα και ψώνιζε κρέας και γνωρίστηκαν μέσω του κουνιάδου του 

(Σπύρου). Αντάλλαξαν τηλέφωνα. Ερχόταν και μερικές φορές στην φάρμα να 

δει τους σκύλους που είχε ο Ανδρέας για το κυνήγι. Ο Ζαβράντωνας είπε 

στον πελάτη μου ότι έκανε 11 χρόνια στην φυλακή και αναμορφώθηκε  και 

έχει οικογένεια και δυο μωρά και επρόκειτο να βαφτίσει τον γιο του. 

Παρουσιαζόταν ως μεταμελημένος και έλεγε πως ήθελε να κάνει μια 

φυσιολογική ζωή μακριά από την νύχτα και το έγκλημα. Ο Ανδρέας δέχτηκε 

την μεταμέλεια του και δεν τον έκρινε για το παρελθόν του (σελ. 7943). Δεν 

το άφησε να σταθεί εμπόδιο στο να κάνουν παρέα. Ο Ζαβράντωνας ερχόταν 

στο κρεοπωλείο και καθημερινές. Εκεί γνωρίστηκε με τον Φάνο και 

αντάλλαξαν τηλέφωνα. Επειδή ασχολούνταν και οι δυο με το λαθροκυνήγι 

κανόνιζαν και συναντιούνταν και πήγαιναν λαθροκυνήγι μαζί. Μάλιστα 

μερικές φορές κατά τις εξορμήσεις τους για λαθροκυνήγι του ζητούσαν και 

το αυτοκίνητο του Isuzu Trooper, εκείνο στο οποίο εξερράγη ο εκρηκτικός 

μηχανισμός, αλλά δεν τους το έδινε διότι εάν τους συλλάμβαναν θα έμπλεκε 

με την αστυνομία και ίδιος. Ο πελάτης μου είναι κυνηγός αλλά δεν 

ασχολήθηκε ποτέ με λαθροκυνήγι (σελ. 7945). Την γνωριμία του Φάνου με 
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τον Ζαβράντωνα την τοποθετεί περί τον Ιούνιο – Ιούλιο του 2009. Ο πελάτης 

μου απέρριψε ως καθόλα ψευδή τον ισχυρισμό και των δυο στην μαρτυρία 

τους στην δίκη ότι γνωρίστηκαν στον γάμο του στις 25 Οκτωβρίου 2009. Με 

τον Ζαβράντωνα έκανε παρέα αλλά δεν ήταν άτομο της εμπιστοσύνης του 

λόγω του άσχημου εγκληματικού του παρελθόντος. Απόρριψε 

κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Ζαβράντωνα στην μαρτυρία του, ότι του 

ζήτησε να δολοφονήσει τον Αλέξη Μαυρομιχάλη, ούτε είχε διαφορές ο ίδιος 

με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη Εν πάση περιπτώσει ο Ζαβράντωνας και ο 

Αλέξης ήταν πολύ καλοί φίλοι και αυτό το γνώριζε ο κόσμος όλος, 

περιλαμβανομένου του πελάτη μου. Ο πελάτης μου αρνήθηκε επίσης τον 

ισχυρισμό του Ζαβράντωνα ότι είχε και έλεγε πως είχε ανάμειξη στην 

απόπειρα δολοφονίας του Αλέξη Μαυρομιχάλη στο σωματείο του Διγενή 

(σελ. 7945). Ο Φάνος ποτέ δεν είπε στον πελάτη μου να μην εμπιστεύεται 

τον Ζαβράντωνα, όπως ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του. Ούτε γνωρίζει εάν ο 

Ζαβράντωνας είχε εμπλοκή στην κλοπή της σωρού του αείμνηστου Τάσσου 

Παπαδόπουλου ούτε είπε οτιδήποτε σχετικό στον Φάνο (σελ. 7946).  

 

196. Ο πελάτης μου δεν είχε στην κατοχή του κανένα κλεμμένο οπλισμό ήτοι 

ένα κοντόκαννο και ένα μακρύκαννο κυνηγετικό όπλο, ως ο Ζαβράντωνας 

ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του. Τα κυνηγετικά όπλα τα οποία έχει στην 

κατοχή του είναι όλα νόμιμα. Ουδέποτε συνελήφθηκε ή κατηγορήθηκε για 

κατοχή παράνομου οπλισμού. Εν σχέση με την μαρτυρία του Ζαβράντωνα 

επί του περί τούτου φαίνεται ότι είναι εξ ιδίων τα αλλότρια καθότι εκείνος 

είναι που συνελήφθη να κατέχει παράνομο οπλισμό και εκρηκτικά στις 

15/04/2010, μεταξύ των οποίων και κοντόκαννο κυνηγετικό. Μέρος του 

οπλισμού περιλαμβανομένου του κοντόκαννου φαίνονται σε φωτογραφίες 

που κατατέθηκαν ως τεκμήριο στη δίκη. Ο πελάτης μου εξήγησε, αντίθετα 

με τα όσα ισχυρίστηκε ο Ζαβράντωνας στην μαρτυρία του, δεν μπορείς να 

πυροβολήσεις λαγό με κοντόκαννο κυνηγετικό όπλο, διότι χάνεται το «τσιοκ» 

του όπλου, ανοίγει αμέσως η διάμετρος των σκαγιών και χάνεται το 

βεληνεκές. Εάν πυροβολήσεις με κοντόκαννο δεν μπορείς να πυροβολήσεις 

ή να στοχεύσεις σε απόσταση διότι τα σκάγια θα ανοίξουν αμέσως (σελ. 

7947). Ότι έτσι συμπεριφέρεται το κοντόκαννο κυνηγετικό όπλο 

επιβεβαιώνεται από την μαρτυρία του εμπειρογνώμονα της αστυνομίας για 

πυροβόλα όπλα κ Βίκτωρα Ακάμα (ΜΚ.13). Για κυνήγι λαγού στο όπλο 

βάζει το τσιόκ νούμερο ένα του οποίου τα σκάγια είναι πιο συγκεντρωτικά 

και πάνε σε μεγαλύτερη απόσταση (σελ. 8094). Ότι δεν γίνεται κυνήγι του 

λαγού με κοντόκαννο κυνηγετικό ενισχύεται από την μαρτυρία του 

υπαλλήλου της υπηρεσίας Θύρας κ Πέτρου Αναγιωτού (ΜΥ55). Αρνήθηκε 

επίσης κατηγορηματικά ότι είχε χαρτούτσιες με βόλια από τα κατεχόμενα 

και ότι είχε στην κατοχή του ή/ και απέκρυπτε τον παράνομο οπλισμό και 

εκρηκτικά που του καταλόγισε ο Φάνος στην μαρτυρία του (σελ. 7947). Σε 

σχέση με τις πληροφορίες της Αστυνομίας που επικαλέστηκε ο κ Θωμάς 
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Ευθυμίου στην μαρτυρία για εμπλοκή του πελάτη μου σε παράνομες 

δραστηριότητες, ο πελάτης μου εξέφρασε την πικρία του διότι η αστυνομία 

επανέλαβε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για να τον πλήξει, το οποίο δείχνει 

τον βαθμό προκατάληψης εναντίον του (σελ. 7947). Το Καλοκαίρι του 2009 

που έλειπε στην Πάφο οι κύριοι Φάνος και Ζαβράντωνας του τηλεφωνούσαν 

συνεχώς σε σημείο που κατάντησε εμμονή να μάθουν που βρίσκεται και τι 

κάνει. Περί τούτου είχε και συζήτηση με την γυναίκα του διότι κατάντησαν 

ενοχλητικοί (σελ. 7948). Περί τον Αύγουστο του 2009 είχε πληροφόρηση 

από την Αστυνομία, από τον κ Δώρο Παφίτη, ότι κινδυνεύει η ζωή του και να 

προσέχει. Η αστυνομία δεν του απεκάλυψε από ποίον άτομο ή άτομα 

κινδύνευε. Ο πελάτης μου δεν υποψιαζόταν κάποιον συγκεκριμένα διότι δεν 

είχε εχθρούς αλλά έγινε ποιο προσεκτικός.  

 

197. Ο πελάτης μου αρνήθηκε ότι πουλούσε προστασίες σε νυχτερινά κέντρα 

δηλαδή να εξασφάλιση χρημάτων μέσω απειλών για πρόκληση κακόβουλης 

ζημίας (δηλ. δώσε μου χρήματα αλλιώς θα σου κάψω το μαγαζί βλ. σελ. 

7949). Αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά ότι ασχολείτο με τοκογλυφίες και 

πώληση ναρκωτικών. Πέραν του ότι ο πελάτης μου ουδέποτε συνελήφθηκε, 

κατηγορήθηκε ή καταδικάστηκε για τέτοιου είδους παράνομες 

δραστηριότητες, ουδεμία μαρτυρία προσκομίστηκε η οποία να υποστηρίζει 

τέτοιους ισχυρισμούς οι οποίοι παρέμειναν πλήρως ατεκμηρίωτοι. Η 

αντεξέταση της κατηγορούσας αρχής για διάφορες αγοραπωλησίες 

μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων ή ότι μια φορά δάνεισε χρήματα σε κάποιον 

φίλο του και του έγραψε για το αυτοκίνητο στο όνομα του ως εξασφάλιση 

αποπληρωμής του δανείου (σελ. 8130), δεν καταδεικνύει έστω κατ’ ελάχιστο 

την ανάμειξη του πελάτη μου με τοκογλυφία, ως ήταν η θέση της 

κατηγορούσας αρχής. Δεν υπήρξε καμιά μαρτυρία ότι έλαβε τον 

οποιοδήποτε τόκο για το ποσό που δάνεισε. Πλήρως ατεκμηρίωτος και 

αβάσιμος παρέμεινε επίσης ο ισχυρισμός ότι το κρεοπωλείο του το είχε 

δήθεν ως βιτρίνα (σελ. 8131) και η κύρια πηγή εισοδημάτων του ήταν οι εν 

λόγω παράνομες δραστηριότητες. Δεν προσκομίστηκε ίχνος μαρτυρίας που 

να υποστηρίζει τέτοια θέση. Ούτε μπορούν να γίνονται υποθέσεις ότι επειδή 

έκανε πράξεις με αγοραπωλησίες οχημάτων αυτά δεν συνάδουν με το 

επάγγελμα του κρεοπώλη και επομένως ήταν προϊόν παράνομων 

δραστηριοτήτων. Ο πελάτης  μου είχε οικονομική άνεση, ήταν πολύ 

εργατικός, και δραστήριος και δεν υπάρχει οτιδήποτε το μεμπτό στις εν 

λόγω αγοραπωλησίες. Να τονιστεί επίσης ότι η οικονομική άνεση του πελάτη 

μου και τα εισοδήματα του από το κρεοπωλείο της τάξης των 6 – 7 χιλιάδες 

τον μήνα δεν αμφισβητήθηκαν σε κανένα στάδιο της αντεξέτασης. Ούτε ότι 

το κρεοπωλείο του πήγαινε πολύ καλά αμφισβητήθηκε, ούτε ότι είχε μεγάλο 

και καλό κύκλο πελατείας. Επομένως για ποίον λόγο να συμμετάσχει στην 

υπό εκδίκαση δολοφονία; Αφού δεν είχε οικονομική ανάγκη. Με 50,000 

ευρώ δεν θα είχε ανάγκη να ξαναδουλέψει; Σίγουρα όχι. Ήταν το εισόδημα 
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του από το κρεοπωλείο για 7-8 μήνες. Ή μήπως για να τον βάλουν δουλειά 

στο Σίγμα; Για ποίο λόγο να δεχτεί τέτοιο πράγμα; Μήπως ήταν άνεργος; 

Μήπως είχε ανάγκη από εργασία για να ζήσει; Και θα άφηνε την δουλειά 

του στο κρεοπωλείο η οποία πήγαινε πάρα πολύ καλά και είχε προοπτική 

για να εργοδοτηθεί στο Σίγμα με λιγότερο του μισού εισοδήματος από αυτό 

που κέρδιζε;  Και τι θα έκανε στο Σίγμα ένας απόφοιτος του Δημοτικού; 

Κλητήρας για να κάνει καταθέσεις στις τράπεζες όπως εισηγήθηκε η 

κατηγορούσα αρχή (σελ.8199); Ειλικρινά όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι 

τόσο γελοίοι και παράλογοι που μόνο θυμηδία μπορούν να προκαλέσουν.  

 

198. Για τον γάμο τους με την Χριστίνα άρχισαν να καλούν κόσμο εντατικά 

τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2009. Στο διαμέρισμα τους στην 

οδό Λάμπρου Τσαβέλλα στο Τσέρι (που φαίνεται στις φωτογραφίες του 

τεκμηρίου 56) μετακόμισαν δέκα έως δεκαπέντε ημέρες πριν τον γάμο τους. 

Το διαμέρισμα του το αγόρασε πάνω στα σχέδια και τον πίεζε να το τελειώσει 

πριν τον γάμο για να έχει χώρο να ντυθεί η νύφη (σελ.7951). Το τίμημα 

αγοράς ήταν 145,000 ευρώ (σελ. 8029). Στις φωτογραφίες του τεκμηρίου 56 

φαίνεται το παιδικό δωμάτιο και κάποια σχέδια που έβαλαν πάνω στους 

τοίχους για το νεογέννητο. Ο πελάτης μου απέρριψε κατηγορηματικά τον 

ισχυρισμό του Φάνου ότι πάνω στην απλώστρα που φαίνεται στο παιδικό 

δωμάτιο ο πελάτης μου είχε δενδρύλλια κάνναβης. Είπε επίσης ότι εκείνες 

τις μέρες έμενε μαζί τους και η πενθερά του η οποία ήρθε από την Πάφο 

λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων (σελ. 7951-2). Τα κυνηγετικά όπλα 

που φαίνονται στο παιδικό δωμάτιο στις θήκες τους είναι όλα νόμιμα πλην 

μια κάννη εργοστασιακή του flober την οποία δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει 

λόγω  του τραυματισμού του από την έκρηξη βόμβας.  

 

199. Ο γάμος τους τελέστηκε στο κέντρο Ταμασιάνα. Πρώτος κουμπάρος ήταν 

ο 2ος κατηγορούμενος. Στο γάμο είχε 3-4 χιλιάδες κόσμο. Από τον γάμο 

τους εισέπραξαν 65 χιλιάδες ευρώ. Το στοιχείο αυτό δεν αμισβητήθηκε κατά 

την αντεξέταση. Ο γάμος του στοίχισε 28,000 ευρώ. Μέρος αυτών έδωσε 

προκαταβολή και τα υπόλοιπα συμφώνησε να τα εξοφλήσει με προμήθεια 

κρεάτων. Για τα έξοδα του γάμου πλήρωσαν και τα πενθερικά του και ο 

πατέρας του (σελ. 8038). Στον γάμο νομίζει δεν ήρθε η 3η κατηγορούμενη. 

Τον 4ο κατηγορούμενο όπως και άλλους με τους οποίους μάλιστα 

συναντιόταν καθημερινά ξέχασε να τους καλέσει (σελ. 8041). Στο γάμο η 

γυναίκα του ήταν τότε 5 ½ μηνών έγκυος. Ο Ζαβράντωνας ο οποίος ήταν 

καλεσμένος στον γάμο γνώριζε ότι η γυναίκα του ήταν έγκυος. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την μαρτυρία του Ζαβράντωνα τις ημέρες του 

γάμου τοποθέτησε βόμβα κάτω από το βαν της δουλειάς του πελάτη μου, η 

οποία δεν εξερράγη και αναγκάστηκε να την αφαιρέσει. Η τοποθέτηση 

βόμβας τις ημέρες του γάμου, όπως φυσικά και τις ημέρες των 

Χριστουγέννων, δείχνει πόσο αδίκαστος και ψυχρός εγκληματίας ήταν ο 
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μάρτυρας κατηγορίας Γιώργος Ζαβράντωνας. Προσποιούμενος τον φίλο 

καραδοκούσε να δολοφονήσει τον πελάτη μου. Την επομένη του γάμου 

αργά το απόγευμα πήγε με την σύζυγο του στην Πάφο στο πατρικό της 

σπίτι, όπου έμειναν μια περίπου βδομάδα. Στην Πάφο ερχόταν και κόσμος 

να τους χαιρετίσει ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει στον γάμο τους στο 

Ταμασιάνα.  Μετά τον γάμο τον έπαιρνε ο Γιώργος Ζαβράντωνας τηλέφωνο 

για να τον βοηθήσει να φέρουν μια μοτοσυκλέτα από την Αραδίππου. Ο 

Ανδρέας του είπε εντάξει να τον βοηθήσει το Σαββάτο που θα ερχόταν στο 

κρεοπωλείο να βοηθήσει με τα κρέατα διότι είχε πολλές παραγγελίες, μετά 

που θα τελείωνε με την δουλειά του. Αυτό ήταν το πρόσχημα το οποίο 

χρησιμοποίησε ο Ζαβράντωνας για να παρασύρει τον πελάτη μου στην 

Αραδίπου να τον καταφέρει να αφήσει κάπου το αυτοκίνητο του, για να 

μπορέσει να αφαιρέσει την βόμβα την οποία είχε τοποθετήσει κάτω από το 

βαν. Έτσι και έγινε. Αυτό δημιούργησε και κάποια παρεξήγηση μεταξύ του 

πελάτη μου και του Ζαβράντωνα διότι τον άφησε να περιμένει ενάμιση ώρα 

σε κάποια σχολή καράτε για να φέρει την μοτοσυκλέτα την οποία τελικά δεν 

έφερε προφασιζόμενος κάποιο πρόβλημα (σελ. 7954-5). Επέστρεψε 

Λευκωσία, κατέβασε τον Φάνο, πήρε το Range Rover του και πήγε πίσω 

στην Πάφο. Με τον Ζαβράντωνα δεν είχε άλλη επικοινωνία ή επαφή τις 

μέρες μετά τον γάμο του.  

 

200. Ο πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα ο Ζαβράντωνας του 

καταλόγισε στην κατάθεση του έγγραφο «Ω» (ημερομηνίας 20/04/2010) και 

στην μαρτυρία του. Τόνισε ότι ο Ζαβράντωνας ήθελε να τον σκοτώσει και 

είναι πλήρως προκατειλημμένος εναντίον του, εκφράζοντας λύπη που το 

Κράτος έφερε τέτοιον άνθρωπο να μαρτυρήσει εναντίον του. Είπε ότι 

πρόκειται για άνθρωπο που δεν έχει ενδοιασμούς ούτε να πει ψέματα ούτε 

να δολοφονήσει οποιοδήποτε άνθρωπο και δεν είναι μετανοιωμένος για 

τίποτα. Πρόκειται για ένα ψεύτη, μυθομανή ο οποίος δεν δίστασε να 

τοποθετήσει βόμβα στο αυτοκίνητο του, γνωρίζοντας πως μέσα έμπαινε η 

γυναίκα του και τα μωρά του αδελφού του (σελ. 7956). Προκειμένου να 

κερδίσει αυτά που θέλει δεν τον ενδιαφέρει από κανέναν. Ο πελάτης μου 

επικαλέστηκε πρόσφατο άρθρο του Φιλελευθέρου ότι έκανε πάρτι με δέκα 

άτομα ενώ βρίσκεται κάτω από το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων (το 

άρθρο κατατέθηκε ως τεκμήριο σε κατοπινό στάδιο μέσω του 

δημοσιογράφου Μιχάλη Χατζηβασίλη ο οποίος επικαλέστηκε αξιόπιστες 

πηγές). Τούτο είναι ενδεικτικό των προνομίων που απολαμβάνει ο 

Ζαβράντωνας από το Κράτος ενώ εκτίει πολύχρονη ποινή φυλάκισης.  

 

201. Σε σχέση με την κατάθεση έγγραφο «Ω», πέραν του ότι ουδέποτε  

πρότεινε στον Ζαβράντωνα να δολοφονήσει το θύμα, τόνισε πως πρόκειται 

για κακή αντιγραφή της κατάθεσης του Φάνου η οποία δημοσιεύτηκε στον 

Τύπο δυόμιση μήνες προηγουμένως (06/02/2010 στην εφημερίδα 
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«Πολίτης»). Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ότι του πρότεινε να δολοφονήσει 

τον θύμα με αντάλλαγμα εκτός από χρηματικό ποσό και δουλειά στο Σίγμα, 

ως καθόλα ανυπόστατους και γελοίους. Διερωτήθηκε δε πως είναι ποτέ 

δυνατόν να πρότεινε ποτέ κάτι τέτοιο στον Ζαβράντωνα δεδομένου ότι ο 

πελάτης μου είναι απόφοιτος Δημοτικού και ο Ζαβράντωνας ένας 

σεσημασμένος εγκληματίας πρώην βαρυποινίτης, ο οποίος ήταν 11 χρόνια 

φυλακή και αποφυλακίστηκε σχετικά πρόσφατα. Ούτε συζήτησε με τον 

Ζαβράντωνα τι όπλο θα χρησιμοποιούσε για την δολοφονία, ούτε άκουσε 

την συμβουλή του Ζαβράντωνα και έκοψε τις κάννες «άβουλλου» 

κυνηγετικού που είχε για να κάνει την δολοφονία και γενικά δεν έκανε μαζί 

του οποιαδήποτε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ούτε πήγαινα να κάνει 

βολές με όπλα με τον Ζαβράντωνα (σελ. 8150). Αρνήθηκε επίσης 

κατηγορηματικά ότι παρακολουθούσαν το θύμα με τον Φάνο και όταν τους 

είδε μια μέρα ο Ζαβράντωνας επιβαίνοντες στις μοτοσυκλέτες του είπαν ότι 

κρατούσαν πιστόλι κλόγκ και εάν έβρισκαν το θύμα θα το εκτελούσαν. Ο 

Φάνος δεν ερχόταν μαζί με τον Γρηγόρη στο Ιπποκράτειο αλλά ξεχωριστά ο 

καθένας με το δικό του όχημα. Δεν μιλούσε μαζί τους ψιθυριστά όπως 

ισχυρίζεται ο Ζαβράντωνας. Συνεχώς μαζί του ήταν η σύζυγος του Χριστίνα. 

Στην άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν η υγεία του αντικειμενικά δεν 

ήταν σε θέση να πράξει τίποτα απ’ όσα ισχυρίστηκε ο Ζαβράντωνας. Είπε 

επίσης ότι ο Ζαβράντωνας ουδέποτε τον επισκέφθηκε είτε στο Νοσοκομείο 

είτε στο Ιπποκράτειο διότι όπως φαίνεται δεν είχε μούτρα να τον δει μετά 

από το μεγάλο κακό που του έκανε. Επομένως όλα όσα είπε ότι είδε ή 

λέχθηκαν από τον πελάτη μου στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο 

στερούνται ίχνους αληθείας (σελ. 7060). Ούτε ο Ζαβράντωνας είδε ποτέ τον 

2ο κατηγορούμενο στο κρεοπωλείο του Ανδρέα.  

 

202. Ο πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά όλα όσα ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου του καταλόγισε στην κατάθεση ομολογίας του (έγγραφο «ΑΤ») 

και προφορικά στην μαρτυρία του. Αντεξεταζόμενος επέμενε ότι είναι 

αθώος, δεν έχει καμία σχέση με τον φόνο του θύματος και όσα είπε εναντίον 

του στη δίκη ο Φάνος είναι όλα ψέματα. Προκάλεσε δε την κατηγορούσα 

αρχή να φέρει τον Φάνο, να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να του πει 

ότι θα πάει φυλακή ισόβια. «Εάν ελάλε εδώ έστω και μια λέξη από όσα είπε 

στην μαρτυρία του ή εάν υιοθέταν καμία από τες καταθέσεις που έδωσε ΑΤ, 

εγώ δέχουμαι να έρθει πίσω η θανατική ποινή και να θανατωθώ. Το λέω 

εντίμως και χωρίς ενδοιασμούς» (σελ. 8135). Συγκεκριμένα, ουδέποτε 

πρότεινε στον Φάνο να σκοτώσουν τον θύμα και ουδέποτε συναντήθηκαν για 

αυτό το θέμα με τους κατηγορούμενους 2 και 3 και ουδέποτε διαμείφθηκαν 

στην κατοικία του 2ου κατηγορουμένου και στο κέντρο Ταμασιάνα τα όσα ο 

Φάνος ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του (σελ 7961). Σχολιάζοντας τον 

ισχυρισμό του Φάνου ότι ο 2ος κατηγορούμενος στην παρουσία του πελάτη 

μου του είπε για το μεσήλικα που βρισκόταν στην κουζίνα ότι ήταν ο 
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πενθερός του είπε ότι «ένας φυσιολογικός άνθρωπος που πήγε στην κηδεία 

ήταν να του πει μα ποιος πενθερός σου;» (σελ. 8201). Και να ήθελε για 

παράδειγμα ο 2ος κατηγορούμενος να αποκρύψει την ταυτότητα του 

μεσήλικα δεν θα αναφερόταν στον πεθαμένο πενθερό του ενώπιον μάλιστα 

του πελάτη μου (σελ.8201). Και δεδομένου ότι η σύζυγος του ήταν στο σπίτι. 

Τι θα συνέβαινε για παράδειγμα εάν ο Φάνος την ώρα του σερβιρίσματος 

της έκανε οποιοδήποτε σχόλιο για τον πενθερό ο οποίος ήταν ο αποβιώσας 

πατέρας της; Δεν θα οδηγούσε σε άμεση και κατηγορηματική διάψευση 

αποκαλύπτοντας το ψεύδος; Και γιατί ο 2ος κατηγορούμενος να 

διακινδυνεύσει τέτοιο πράγμα; Η κουβέντα αυτή δεν έχει κανένα λογικό 

έρεισμα. Πρόκειται για άλλο ένα κακοκατασκευασμένο ψέμα του Φάνου το 

οποίο καταδεικνύει περίτρανα ότι η κατ’ ισχυρισμό συνάντηση ουδέποτε 

έγινε.  

 

203. Ουδέποτε ζήτησε ή έκανε συμφωνία με τον 4ο κατηγορούμενο στο 

Ιπποκράτειο για να σκοτώσει το θύμα και ουδέποτε είχε ανάμειξη με τέτοιο 

πράγμα. Είπε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου 2009 ήταν στην Πάφο για τα 

γενέθλια της πενθεράς του και έμεινε και λίγο περισσότερο καθότι ήταν 

περίοδος νηστειών και δεν είχε πολύ δουλειά στο κρεοπωλείο Τα γενέθλια 

ήταν 04/12/2009. Ούτε του είπε ποτέ ο 2ος κατηγορούμενος ότι θέλει να 

τελειώνει η κουβέντα που συμφώνησαν, ως ο Φάνος ισχυρίζεται στην 3η 

σελίδα της κατάθεσης του. Αντεξεταζόμενος είπε ότι μόνο τρελός του 

φρενοκομείου θα έκανε έτσι συζητήσεις και θα πίεζε κάποιον που η υγεία 

του δεν είναι καλή (σελ. 8203). Ο Γρηγόρης ουδέποτε του είπε ότι είχε 

οικονομικό πρόβλημα (σελ. 7968, 8204). Ουδέποτε είχε στην κατοχή του 

άγραφο κυνηγετικό όπλο και δη συνεταιρικό με τον Φάνο και ποτέ δεν 

έφερε χαρτούτσιες από τα κατεχόμενα. Όλα του τα κυνηγετικά είδη τα 

οποία αγόραζε στις ανοικτές περιόδους για το κυνήγι ήταν από το 

κατάστημα κυνηγετικών ειδών «Αετός» (σελ. 7969). Ουδέποτε έκοψε τις 

κάννες κυνηγετικού όπλου ή/ και είχε στην κατοχή του κοντόκαννο 

κυνηγετικό.  

 

204. Ο πελάτης μου αρνούμενος κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του 

Φάνου ως ανυπόστατους και ψευδείς, τόνισε στην μαρτυρία του ότι εκείνες 

τις μέρες που ο Φάνος ισχυρίζεται ότι συνωμότησαν με τον 4ο 

κατηγορούμενο για την δολοφονία του θύματος, αντιμετώπιζε σοβαρά 

προβλήματα με την υγεία του και κινδύνευε να χάσει το πόδι του και μέρα 

παρά μέρα έμπαινε χειρουργείο. Στις 5 Ιανουαρίου 2010 υπεβλήθη σε 

πολύωρη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία του αφαίρεσαν δυόμιση 

δάκτυλά και το μισό πέλμα του ποδιού του (γι΄αύτο δυσκολεύεται ακόμη να 

περπατήσει και δεν κινείται το πόδι του) και όταν βγήκε από το χειρουργείο 

ήταν μισοπεθαμένος από το πολύ αίμα που έχασε. Η μοναδική έγνοια του 

ήταν η υγεία του και η σύζυγος του η οποία εγκυμονούσε να μην χάσει το 
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παιδί από το σιόκ που έπαθε. Ότι η μοναδική έγνοια του πελάτη μου 

εκείνες τις μέρες ήταν η υγεία του και να γίνει καλά το πόδι του και  , 

υπέφερε από πόνους, επιβεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό του στο 

Ιπποκράτειο, Δρ. Άλκη Λοϊζίδη (ΜΚ.69) στην μαρτυρία του οποίο γίνεται 

λόγος πιο κάτω στην αγόρευση. Ο πελάτης μου είπε στην μαρτυρία του ότι 

εκείνες τις μέρες δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με κανένα (σελ. 7969) 

και ότι από τις 10/01/2010 άρχισε να αισθάνεται λίγο καλύτερα. Τούτο 

επιβεβαιώνεται και από την κλινική του εικόνα (χαμηλή αιμοσφαιρίνη και 

χορήγηση πεθιτίνης) εκείνες τις μέρες η οποία αναλύεται στην παρακάτω 

ενότητα καθώς και από την μαρτυρία του ξαδέλφου του Παναγιώτη 

Τσιακκούρα (ΜΥ.6) (σελ. 36) και του αδελφού του Παναγιώτη Γρηγορίου.   

 

205. Στο 4ο κατηγορούμενο δεν έδωσε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για να 

φύγει στο εξωτερικό όπως ο Φάνος ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του, ούτε 

έδωσε στον Φάνο 1200 ευρώ για να πληρώσει διατροφές των παιδιών του 

(σελ. 7970). Σύμφωνα με την μαρτυρία οι εν λόγω διατροφές έμειναν 

απλήρωτες το οποίο ενισχύει τον ισχυρισμό του πελάτη μου επί τούτου. 

Ούτε έδωσε λεφτά για την αγορά κινητών τηλεφώνων στον Πέτρο Κερτίκκη ή 

σε οποιονδήποτε ούτε έδωσε κινητά τηλέφωνα του Φάνου, του 4ου 

κατηγορούμενου και του Πέτρου Κερτίκκη μετά την δολοφονία για να 

συνεννοούνται μεταξύ τους (σελ. 7971, 8168-9, 8205).  

 

206. Αναφορικά με το σχεδιάγραμμα του Φάνου για το σπίτι του 2ου 

κατηγορουμένου το οποίο συνάπτεται στην ομολογία του, ο πελάτης μου 

εξήγησε ότι απέκτησε γνώση όταν μια βδομάδα περίπου πριν τον γάμο 

πέρασαν από το σπίτι με τον Φάνο για να του δώσει το παρανυφάκι που 

ήταν να φορέσει η κόρη του η Αντωνία στον γάμο και να του πει για τις 

τελικές αποφάσεις για τις μερίδες στον γάμο. Τηλεφώνησε στον Τάσο 

προηγουμένως και είχε το τηλέφωνο του κλειστό και υπέθεσε ότι ήταν σπίτι 

και ξεκουραζόταν και έτσι πήρε το αυτοκίνητο του για να πάει να τον βρει. 

Βγαίνοντας έξω από το κρεοπωλείο συνάντησε τον Φάνο ο οποίος 

προθυμοποιήθηκε να έρθει μαζί του. Πήγαν με το αυτοκίνητο του πελάτη 

μου Isuzu Trooper, εκείνο στο οποίο μεταγενέστερα του έβαλαν την βόμβα. 

Πρώτα πέρασαν από το κέντρο Ταμασιάνα το οποίο ήταν κλειστό και μετά 

κατευθύνθηκαν για το σπίτι του Τάσου το οποίο βρίσκεται ένα με ενάμιση 

χιλιόμετρο απόσταση. Όταν έφτασαν στο σπίτι χτύπησαν το κουδούνι και 

δεν άνοιξε κανείς. Ο Φάνος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήγε προς τα 

αριστερά και βρήκε ένα σκύλο Λαμπραντόρ και τον χάιδευε. Το γκαράζ 

ήταν κλειστό για να δει εάν ήταν μέσα το BMW του 2ου κατηγορούμενο. 

Επειδή είχε άλλο αυτοκίνητο σταθμευμένο έξω υπολόγισε ότι μπορεί να 

είναι σπίτι και να μην ακούνε το κουδούνι και είπε του Φάνου να κοιτάξει 

από μέσα από τις τζαμαρίες του σπιτιού εάν έχει κανένα μέσα. Ο Φάνος 

σχολίασε ότι είναι καλά «σασμένος» ο 2ος κατηγορούμενος μου λόγω της 
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πολυτέλειας του εσωτερικού χώρου του σπιτιού (σελ. 7963). Του έκαναν 

εντύπωση η τραπεζαρία και οι πολυέλεοι και σχολίασε στον πελάτη μου την 

αξία τους. Επειδή δεν είχε κανένα σπίτι φεύγοντας κρέμασε το παρανυφικό 

πάνω στην εξώπορτα κλειστό σε νάιλον. Αντεξεταζόμενος ο πελάτης μου είπε 

ότι το σχεδιάγραμμα δεν έχει καμία σχέση με την πρόσοψη του σπιτιού του 

2ου κατηγορούμενου (σελ. 8065) ήτοι το γκαράζ, η κυρίως είσοδος κτλ.  

 

207. Ο πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Φάνου ότι 

φίλησε την 3η κατηγορούμενη στο στόμα μετά το πέρα της συνάντησης στο 

κέντρο Ταμασιάνα, την οποία επίσης αρνήθηκε ότι έλαβε χώρα. Είπε ότι 

είναι ένα μεγάλο ψέμα το οποίο επινόησε ο Φάνος στην προσπάθεια του όχι 

μόνο να πετύχει την καταδίκη του αλλά και να διαλύσει την οικογένεια του 

(σελ. 7973). Με την 3η κατηγορούμενη οι σχέσεις τους ήταν απλά τυπικές. 

Όπως χαρακτηριστικά είπε αντεξεταζόμενος μεγάλωσε με αρχές και το να 

έχει φιλενάδα την αδελφή του κουμπάρου του έπρεπε να πάρει σχοινί και 

να κρεμαστεί (σελ. 8187). Για τον ίδιο αυτά δεν είναι σωστά πράγματα.  

 

208. Αντεξεταζόμενος ο πελάτης μου είπε πως δεν γνώριζε εάν έδιωξαν την 3η 

κατηγορούμενη από το Σίγμα. Ήξερε ότι ήταν δημοσιογράφος, δούλευε στο 

Σίγμα και τελευταίως δούλευε στο Plus (σελ. 8136). Για τον 2ο 

κατηγορούμενο ήξερε πως εργαζόταν στο κτηματολόγιο στο τμήμα 

χωρομετρίας, και ασχολείτο με αγοραπωλησίες γης και οι δουλειές του 

πήγαιναν καλά (σελ. 8135-6). Ο 2ος κατηγορούμενος του είπε κάποια μέρα 

στο κρεοπωλείο ότι αγόρασε μετοχές στο Σίγμα και τρέχει να τα κανονίσει 

με το συμβούλιο αλλά δεν του είπε τίποτα περισσότερο (σελ. 8136-7). Δεν 

του είπε ότι είχε προβλήματα και ουδέποτε του ανέφερε ότι προσπαθούσε 

να πάρει τον έλεγχο του Σίγμα (σελ. 8137). Ο 2ος κατηγορούμενος του είπε 

επίσης περί τον Νοέμβριο του 2009 ότι περιμένει να κάνει μια δουλειά 

πολύ καλή στο Μενεού με ανθρώπους από το Κατάρ (σελ. 8138).  

 

209. Ο πελάτης μου είπε ότι ουδέποτε έδωσε ή συγκατατέθηκε να 

χρησιμοποιηθεί η μοτοσυκλέτα του τεκμήριο 116 για την δολοφονία του 

θύματος. Στις 11/01/2010 πριν το μεσημέρι, μετά από πληροφόρηση που 

είχε από τον Πέτρο Κερτίκκη ότι η μοτοσυκλέτα είχε προβλήματα με τα 

ηλεκτρονικά, κάνει διακοπές και σβήνει (σελ. 8167).  Έτσι είπε στον Φάνο 

να την πάρει για επιδιόρθωση στον Κούλλη Κοσιάρη. Αυτά ελέχθησαν 

παρουσία όλων στο Ιπποκράτειο δηλαδή του Κερτίκκη, του Φάνου και του 

Κοσιάρη. Ο Κερτίκκης είχε έρθει να τον δει με την σύζυγο του την Κορίνα. 

(σελ. 7973, 8167). Ήρθαν με το αυτοκίνητο της συζύγου του (σελ. 8171). 

Από την πρωτοχρονιά έδωσε την μοτοσυκλέττα του στον Πέτρο Κερτίκκη 

επειδή είχε πρόβλημα με μεταφορικό μέσο (σελ. 7974). Ο Πέτρος 

Κερτίκκης ήταν ένα από τα άτομα που φρουρούσαν τον πελάτη μου. Ο 

λόγος που έδωσε οδηγίες η μοτοσυκλέτα του να πάει για επιδιόρθωση στον 
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Κούλλη Κοσιάρη αντί για παράδειγμα σε γκαράζ επιδιόρθωσης 

μοτοσυκλετών οφειλόταν στο ότι η κατάσταση εκείνες τις ημέρες ήταν πολύ 

επικίνδυνη και δεν είχε εμπιστοσύνη να αφήσει την μοτοσυκλέτα του 

εκτεθειμένη σε κάποιο γκαράζ (σελ. 7974, 8169).  

 

210. Δεν πήγε ποτέ του λαθροκυνήγι είτε με τον Φάνο είτε με οποιονδήποτε 

και δεν γνωρίζει το σπιτάκι της διάτρησης στη νεκρά ζώνη το οποίο φαίνεται 

στις φωτογραφίες του τεκμηρίου 13. Όσον δε αφορά τον ισχυρισμό του 

Φάνου ότι άφηναν τους λαγούς στο σπιτάκι της διάτρησης που φαίνεται στις 

φωτογραφίες του τεκμηρίου 13, αυτός είναι καθόλα παράλογος διότι ποτέ 

δεν αφήνεις εκτεθειμένο λαγό τη νύχτα που κυκλοφορούν σκύλοι αδέσποτοι 

και αλεπούδες. Για να έκαναν κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν βλάκες (σελ. 

8099). Ο πελάτης μου δεν ήταν λαθροκυνηγός. Ούτε πήγαινε κυνήγι στην 

περιοχή Ακάκι, Περιστερώνα. Κυνήγι πήγαινε σε ανοιχτές περιόδους 

κυνηγίου σε ορεινές περιοχές που έχει κυνήγι (σελ. 8097). Με τον Φάνο 

γενικά δεν πήγαινε κυνήγι. Σχολιάζοντας την θέση του Φάνου ότι πήγαιναν 

λαθροκυνήγι εκεί κοντά στο σπιτάκι απόρησε πως ποτέ αυτό μπορούσε να 

είχε συμβεί εν όψει της παρουσίας Τούρκων στην περιοχή. Διερωτήθηκε δε 

πως είναι δυνατόν να πήγαιναν εκεί να κυνηγούν λαγούς από την στιγμή 

που όταν πήγε η αστυνομία να βγάλει φωτογραφίες στην περιοχή βγήκαν οι 

Τούρκοι με τα όπλα (σελ. 7975, 8099). Ο Φάνος ποτέ δεν του είπε 

οτιδήποτε για φονικό όπλο και ποτέ δεν του ζήτησε να μετακινήσει το 

φονικό όπλο από το μέρος που του άφησε (σελ. 7975). Και φυσικά δεν 

γνωρίζει που βρίσκεται το φονικό όπλο.  

 

211. Ο πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι παρακολουθούσαν το 

θύμα με σκοπό να το δολοφονήσουν ως ο Φάνος ισχυρίστηκε στην μαρτυρία 

του. Στις 21-23 πήγε κάτω στην Λευκωσία με τον Φάνο για να εντοπίσει και 

να μιλήσει με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη μετά από πληροφόρηση που είχε 

αρχές του Δεκέμβρη από κάποιον φίλο του ονόματι Κούλλη, στο τραπέζι για 

τα γενέθλια της πενθεράς του στην Πάφο, ότι ο Αλέξης θέλει να του κάνει 

κακό (σελ. 8075). Πληροφορήθηκε ότι ο Μαυρομιχάλης συχνάζει στην 

περιοχή της πισίνας Ελαιών, στο Four Seasons, είχε διαμέρισμα 

ενοικιασμένο δυο φώτα μετά τα φώτα της Αμερικανικής Πρεσβείας, και 

ενοικίαζε δωμάτιο στο ξενοδοχείο Europa (σελ. 7966). Παρόλο που γνώριζε 

ότι ο Ζαβράντωνας είναι φίλος με τον Αλέξη δεν του ζήτησε να του δώσει το 

τηλέφωνο του Αλέξη ή να του διευθετήσει κάποια συνάντηση μαζί του, 

φοβούμενος ότι με τέτοια εκ των προτέρων πληροφόρηση πιθανώς να 

πήγαινε όπως «το αρνί στην σφαγή» (σελ. 8079). Και εάν ζητούσε το 

τηλέφωνο του Αλέξη από τον Ζαβράντωνα σίγουρα θα του το έλεγε (σελ. 

8079). Ο πελάτης μου δεν ήταν με την εντύπωση ότι ο Ζαβράντωνας είναι 

τσακωμένος με τον Αλέξη (σελ. 8083). Δυστυχώς δεν κατέφερε να εντοπίσει 

τον Αλέξη να λύσουν την παρεξήγηση πριν την έκρηξη της βόμβας. Δεν είχε 
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κάτι ο ίδιος με τον Αλέξη ούτε γνώριζε για ποίον λόγο ο Αλέξης να ήταν 

παρεξηγημένος μαζί του. Ο πελάτης μου δεν είχε και δεν διέδιδε ότι είχε 

χέρι στην απόπειρα δολοφονίας του Αλέξη στο σωματείο του Διγενή τον 

Νοέμβριο του 2008 (σελ. 8083). Ούτε ανακρίθηκε, ούτε συνελήφθηκε ούτε 

κατηγορήθηκε από την αστυνομία για τέτοιο έγκλημα. Ο πελάτης μου είπε 

μάλιστα αντεξεταζόμενος ότι δεν έχει κανένα που έχει χέρι σε απόπειρα 

δολοφονίας και να το φωνάζει. Πρόκειται για παιδαριώδη ισχυρισμό (σελ. 

8083-4). Τα όσα περί του αντιθέτου είπαν οι Γιώργος Ζαβράντωνας και 

Φάνος στην μαρτυρία τους είναι ψέματα. Αντεξεταζόμενος περί τούτου 

επέμενε ότι δεν είναι άνθρωπος που ασχολείτο με παράνομες 

δραστηριότητες ούτε είχε κάτι να κρύψει (σελ. 8084). 

  

212. Σχετικά με την μαρτυρία του Μάριου Χριστοδούλου (άλλως «Μπένυ»), ο 

πελάτης μου είπε ότι δεν τους είδε να βγαίνουν από το ταξί Φιλλάνδια όπως 

ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του στην δίκη, διότι εκεί που συναντήθηκαν τα 

βλέμματα τους ήταν πιο κάτω από το club scorpios σχεδόν πάνω στα φώτα 

του Κύκκου εκεί που είναι το εστιατόριο Dragon. Ούτε βγήκαν από το 

στρίψιμο του Ταξί Φιλλάνδια. Την ημέρα εκείνη έρχονταν ευθεία από κάτω 

(σελ. 8089). Ο Μάριος Χριστοδούλου ήταν το δεξί χέρι του Μαυρομιχάλη 

(σελ. 7966). Στο σημείο του δρόμου που τον είδε δεν προλάβαινε να κάνει 

επαναστροφή και να τον ακολουθήσει για να τον οδηγήσει πιθανώς στον 

Αλέξη Μαυρομιχάλη (σελ. 8086-7). Όταν τους είδε ο Μπένυς ήταν χωρίς 

κράνος (σελ. 8087). Ο πελάτης μου μάλιστα διερωτήθηκε αν πήγαιναν να 

παρακολουθήσουν το θύμα για να το σκοτώσουν θα πήγαιναν με τις 

μοτοσυκλέτες τους και χωρίς κράνη; Που θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να 

τους αναγνωρίσει; (σελ. 8088) Ο ισχυρισμός αυτός τον οποίο προέβαλε ο 

Φάνος στην μαρτυρία του δεν στέκει στην λογική. Άλλωστε είναι γνωστός 

στην περιοχή βρίσκεται το μπαράκι Νέρων στο οποίο εργαζόταν (σελ. 8089). 

Στην κατάθεση του στην αστυνομία ημερομηνίας 15/01/2010, για 

ευνόητους λόγους δεν ήθελε να κατονομάσει τον Αλέξη Μαυρομιχάλη. 

Αναφέρθηκε μόνο στο άτομο που τους είδε ο οποίος ήταν του στενού 

κύκλου του Μαυρομιχάλη. Προκύπτει από την μαρτυρία του ότι και μετά 

την έκρηξη βόμβας ο πελάτης μου φοβόταν ότι ο Μαυρομιχάλης θα του 

έκανε κακό δηλαδή θα επιχειρούσαν να τον εκτελέσουν για να τελειώσουν 

την δουλειά την οποία δεν πέτυχε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Αυτός είναι 

και ο λόγος που στην κατάθεση που του ελήφθη από την αστυνομία στο 

Γενικό Νοσοκομείο στις 27/01/2010 ερωτώμενος εάν υποψιάζεται κανένα 

απάντησε αρνητικά. Αυτός ο φόβος τον οδήγησε να ζητήσει φρούρηση από 

ένοπλο αστυνομικό όργανο επί 24ώρου βάσης καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα της νοσηλείας του στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο. 

Ενόσω νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο λίγες μέρες μετά την έκρηξη του 

εστάλη μήνυμα μέσω των δικών του ότι την πρωτοχρονιά το δώρο θα είναι 

ακόμη μεγαλύτερο. Στο Ιπποκράτειο η αστυνομία είχε πληροφορία ότι θα 
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επιχειρούσαν να εκτελέσουν τον πελάτη μου με ελεύθερο σκοπευτή (sniper) 

(σελ. 8080) και για αυτό τον λόγο του άλλαξαν δωμάτιο ώστε να μην έχει 

παράθυρα στον δρόμο.  

 

213. Με τον Φάνο δεν υπήρξε καμία συνεννόηση να πουν ψέματα στις 

καταθέσεις τους στην αστυνομία, ως ο Φάνος ανέφερε στο Δικαστήριο. Το 

μόνο που ανάφερε στην αστυνομία βάσει εκείνων που του είπε ο Φάνος την 

επομένη της δολοφονίας ήταν ότι έκλεψαν του Φάνου ένα κράνος (σελ. 

7970). Με τον Φάνο δεν συνεννοήθηκε να πουν ότι η μοτοσυκλέτα του είχε 

πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της. Ο πελάτης μου αντεξεταζόμενος επί 

τούτου εξέφρασε την λύπη του γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι 

μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι λέει την αλήθεια αλλά δεν τους έφερε η 

κατηγορούσα αρχή (σελ. 8172), εννοώντας τους Κούλλη Κοσιάρη και Πέτρο 

Κερτίκκη.  

 

214. Σχετικά με την μοτοσυκλέτα του τεκμήριο 116 εξήγησε την κατάσταση 

στην οποία βρισκόταν όταν την αγόρασε τον Νοέμβριο του 2009 από τον κ 

Πολυδώρου. Όταν την αγόρασε δεν είχε πινακίδες εγγραφής. Σκοπός του 

ήταν να βάλει πινακίδες εγγραφής (σελ. 8119). Δεν έχει fairings το οποίο 

σημαίνει ότι δεν μπορείς να αναπτύξεις μεγάλη ταχύτητα για μεγάλη 

απόσταση. Μετά τα 220-230 «σούζεται» μέσα στον δρόμο διότι δεν έχει 

fairings (σελ. 8119). Το οποίο συνάδει με την μαρτυρία του πρωταθλητή 

αγώνων μοτοσυκλέτας Αθανάσιο Δημητρίου (Μ.Υ.53). To power commander 

το οποίο έχει πάνω η μοτοσυκλέτα σου δίνει ελάχιστα περισσότερη δύναμη 

(σελ. 8119). Την μοτοσυκλέτα δεν την αγόρασε για να κάνει αγώνες 

ταχύτητας αλλά για να πηγαίνει περίπατο με την σύζυγο του (σελ. 8119). Ο 

Περικλής Πολυδώρου (ΜΚ.19) του έδωσε και κάποια εξαρτήματα τα οποία 

έβαλε κάτω στην αποθήκη του διαμερίσματος του στην οδό Λάμπρου 

Τσαβέλλα στο Τσέρι. Όταν τραυματίστηκε το εξώστ που είχε πάνω η 

μοτοσυκλέτα του ήταν ακριβώς τα ίδιο με αυτό που φαίνεται στις 

φωτογραφίες του τεκμηρίου 140. Το εξώστ το οποίο έχει τώρα η 

μοτοσυκλέτα του μάρκας Doma μοιάζει με αυτό που του έδωσε ο 

Πολυδώρου (ΜΚ.19) αλλά δεν μπορεί να πει εάν είναι το ίδιο (σελ. 8120). Η 

μαρτυρία του επί του προκειμένου είναι ταυτόσημη με την μαρτυρία του 

Περικλή Πολυδώρου. Δεν έδωσε ποτέ οδηγίες είτε στον Πέτρο Κερτίκκη είτε 

στον οποιονδήποτε να αλλάξει το εξώστ και εξέφρασε παράπονο για την 

κατάσταση στην οποία περιήλθε η μοτοσυκλέτα του (σελ. 8120). Όταν 

αγόρασε από τον Πολυδώρου είχε πρόβλημα με το ένα πισινό φανάρι το 

οποίο δεν άναβε και γι’ αυτό το άλλαξε και έβαλε καινούργιο. Μέχρι τις 

25/12/2009 που τραυματίστηκε από την έκρηξη βόμβας, το φανάρι 

δούλευε κανονικά. Ο Πέτρος Κερτίκκης δεν του ανάφερε να υπήρχε 

οποιοδήποτε πρόβλημα με το πισινό φανάρι της μοτοσυκλέτας (σελ. 7979). 

Εν σχέση με το εξώστ τεκμήριο 110 (το οποίο έδωσε κατ’ ισχυρισμό ο 
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Κοσιάρης στην αστυνομία ως το εξώστ που είχε πάνω η μοτοσυκλέτα όταν 

την έφερε ο Φάνος) ο πελάτης μου είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με το εξώστ 

της μοτοσυκλέτας του. Οι διαφορές είναι εμφανής συγκρίνοντας το τεκμήριο 

110 με την φωτογραφία 2 του τεκμηρίου 140. Το δικό του εξώστ είχε δυο 

«βραχιόλια», αντί βίδες εξάγωνες είχε river τα οποία είναι εργοστασιακά και 

δεν βγαίνουν, είχε μάρκα του εξώστ (Yoshimura) ενώ του τεκμηρίου 110 

απουσιάζει η μάρκα, και ήταν λίγο πιο μακρύ (σελ. 7980). Η μαρτυρία του 

πελάτη μου επί του προκειμένου συνάδει με την μαρτυρία του Περικλή 

Πολυδώρου (ΜΚ.19).  

 

215. Την μοτοσυκλέτα του την αγόρασε μετά τον γάμο του για ποσό 11,000 

ευρώ. Τα λεφτά προέρχονταν είτε από τον γάμο του είτε από λεφτά που 

κρατούσε. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Από τον γάμο του εισέπραξε περί 

τις 65,000 ευρώ. Την επομένη της δολοφονίας ο Φάνος ήρθε να του πει ότι 

τον ταλαιπώρησε η αστυνομία το βράδυ και δεν κοιμήθηκε και δεν 

μπορούσε να έρθει δουλειά και του ζήτησε να τον αντικαταστήσει με άλλο. 

Ο πελάτης μου τότε τον ρώτησε τι έγινε με την μοτοσυκλέτα και ο Φάνος τον 

διαβεβαίωσε ότι την πήρε στον Κοσιάρη, πράγμα το οποίο επιβεβαίωσε ο 

Κοσιάρης μετά που του τηλεφώνησε. Δεν ρώτησε τον Φάνο τι ώρα πήρε την 

μοτοσυκλέτα στον Κοσιάρη (σελ. 8188). Στις 14/01/2009 ο Φάνος ήρθε στο 

Ιπποκράτειο και του είπε ότι πήρε την μοτοσυκλέτα πίσω στο διαμέρισμα 

του. Τον ρώτησε τι πρόβλημα είχε και του είπε ότι είχε πρόβλημα με την 

μπαταρία. Επειδή όμως δεν ταίριαζε η μπαταρία την φόρτωσε στο 

αυτοκίνητο του κουμπάρου του Ανδρέα Ανδρέου και την έφερε. Του άφησε 

το κλειδί της μπαταρίας για να βάλει άλλη μπαταρία και να είναι έτοιμη. Γι’ 

αυτό τον λόγο κρατούσε το κλειδί ο Φάνος και το παρέδωσε στην αστυνομία 

στις 18/01/2010 (σελ. 7981). Την μοτοσυκλέτα λογικά πρέπει να την 

φόρτωσε βάζοντας την πάνω σε μεταλλική ράμπα που είχε ο Κούλλης 

Κοσιάρης την οποία χρησιμοποιεί για να φορτώνει τις μοτοσυκλέτες στο 

μονοκάμπινο του αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε να την φορτώσει αλλιώς. Είναι 

πολύ βαρετή. Δύο άτομα δεν μπορούν να την φορτώσουν. Ειδικά ο Φάνος 

με τον Γρηγόρη (σε σχέση με το δήθεν αρχικό σχέδιο διαφυγής που θα 

φόρτωναν την μοτοσυκλέτα στο βάν του Γρηγόρη). Για να την φορτώσουν 

δυο άτομα πρέπει να είναι ο Πύρος Δήμας (Έλληνας πρωταθλητής 

ολυμπιονίκης άρσης βαρών) μαζί με τον Schwarzenegger (πρώην 

παγκόσμιος πρωταθλητής σωματικής διάπλασης) (σελ. 7982).  

 

216. Σε σχέση με τον χρόνο δηλαδή 12 – 15 λεπτά που ο Φάνος ισχυρίστηκε 

ότι διένυσε την συγκεκριμένη διαδρομή διπλοκαβάλα από την οδό Βασίλη 

Μιχαηλιδη μέχρι το χωράφι του Κοσιάρη στην Περιστερώνα περί ώρα 

8:45μ.μ., από την εμπειρία του ο πελάτης μου είπε ότι αυτό είναι αδύνατο. 

Πρώτον είναι πολύ δύσκολο το οδήγημα της μοτοσυκλέτας διότι ο 

συνεπιβάτης εάν «παίξει» πας την μοτόρα εν επικίνδυνο να πέσει. Εδώ να 
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θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την μαρτυρία του Φάνου ο Γρηγόρης 

«εσούζετουν» πας την μοτόρα και πήγαινε «μια τζιη τζιαι μια δα». Δεύτερον η 

απόσταση είναι μεγάλη και δεν γίνεται σε τόσο χρόνο. Μπορούσε να γίνει 

από 18-20 λεπτά και πάνω αλλά όχι 12-15. Για να γίνει σε χρόνο 12-15 

λεπτά πρέπει να είναι μοτοσυκλέτα με full fairing μετά τα μεσάνυκτα που 

δεν έχει κίνηση στους δρόμους και να βγεις από το high way της 

Κοκκινοτριμιθιάς, όχι μέσα στα καντούνια και σε ώρα που έχει κίνηση. Δεν 

μπορείς να κάνεις τόσο χρόνο όσο είπε ο Φάνος και να ελαττώνεις και να 

αναπτύσσεις συνέχεια (σελ. 7982-3). Σημειωτέον ότι η μαρτυρία του πελάτη 

μου στο σημείο αυτό συνάδει με την μαρτυρία του  Αθανάσιου Δημητρίου 

(Μ.Υ.53). Ο πελάτης μου απέρριψε την περί αντιθέτου μαρτυρία του 

Δημήτρη Ροβέρτου (ΜΚ.57) της αστυνομίας, ο οποίος να σημειωθεί δεν 

διένυσε την συγκεκριμένη απόσταση με μοτοσυκλέτα ίδια με αυτή του 

πελάτη μου για να δοκιμάσει εάν γίνεται σε τόσο χρόνο. Όσον δε αφορά την 

θέση του κ Ροβέρτου ότι μπορεί να γίνει η απόσταση Λευκωσίας – Λάρνακας 

σε 7 λεπτά, αυτό είπε ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας. Ο μοναδικός 

λόγος που είπε όλα αυτά τα πράγματα είναι για να υποστηρίξει τον Φάνο, ως 

έπραξαν δυστυχώς και άλλα αστυνομικά όργανα στην υπόθεση. 

 

217. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα (τεκμήριο 116) δεν μπορεί να οδηγηθεί σε 

χωματόδρομο καθότι είναι πολύ χαμηλή επομένως μπορεί να σπάσουν οι 

«ποθκιές» της και τα λάστιχα της είναι καθαρά του δρόμου και δεν μπορεί 

να κυλίσει μέσα στο χώμα. Με μια κοφτερή πέτρα τα λάστιχα απευθείας θα 

σκιστούν (σελ. 7983). Του υπεδείχθησαν οι φωτογραφίες 30-35 του 

τεκμηρίου 227 και ερωτήθηκε εάν μπορούσε η μοτοσυκλέτα να οδηγηθεί σε 

τέτοιο χωματόδρομο. Απάντησε ότι 90% ο οδηγός θα έπεφτε χαμέ επειδή 

στον χωματόδρομο υπάρχουν τσιακίλια και επειδή υπάρχουν πολλές 

λακούβες και η μοτοσυκλέτα είναι χαμηλή και με το παραμικρό πάτημα 

της πεζίνας θα σε σύρει χαμέ λόγω της μεγάλης ιπποδύναμης (σελ. 7984). 

Του υπεδείχθησαν και οι φωτογραφίες 36-41 του τεκμηρίου 227 που 

αφορούν το δρόμο μέσα από χωράφι που ισχυρίστηκε ότι πέρασε ο Φάνος 

το βράδυ της δολοφονίας. Η θέση του πελάτη μου ήταν ότι  δεν μπορεί να 

οδηγηθεί επειδή είναι πολύ χαμηλή και θα χτυπήσει από κάτω. Ο πελάτης 

μου είπε επίσης ότι είναι αδύνατο η μοτοσυκλέτα να μπορούσε να οδηγηθεί 

με σακούλα τοποθετημένης μεταξύ οδηγού και δεξαμενή της βενζίνης, ως η 

αναπαράσταση που έκανε ο Φάνος στο Δικαστήριο (σελ. 7986-7). Ότι η 

συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα δεν οδηγείται σε χωματόδρομο επειδή είναι 

καθαρή μοτοσυκλέτα για δρόμο το είπε και ο Περικλής Πολυδώρου 

(ΜΚ.19). Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο πρωταθλητής αγώνων 

μοτοσυκλέτας Αθανάσιος Δημητρίου στην αναπαράσταση οδήγησε την 

μοτοσυκλέτα με σακούλα όμοια με αυτή που ισχυρίστηκε ότι κρατούσε ο 

Φάνος, μέσα από τον χωματόδρομο και στο δρόμο μέσα από το χωράφι που 

φαίνεται στις φωτογραφίες 30 – 41 του τεκμηρίου 227, αλλά με πολύ 
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δυσκολία και μεγάλη προσοχή. Τις δυσκολίες που συνάντησε τις εξήγησε 

στην μαρτυρία του. Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι ως πρωταθλητής 

αγώνων με πληθώρα επάθλων στο ενεργητικό του, είναι πολύ πιο έμπειρος 

και επιδέξιος οδηγός από τον πελάτη μου και τον Φάνο. Το γεγονός ότι 

εκείνος κατόρθωσε να οδηγήσει την μοτοσυκλέτα στην συγκεκριμένη 

διαδρομή δεν σημαίνει ότι μπορεί να το πράξει είτε ο πελάτης μου είτε ο 

Φάνος.  

 

218. Αναφορικά με τον ισχυρισμό του Φάνου ότι έδωσε μια κλωτσιά στο 

βαρελάκι και έπεσε, είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση 

όσες κλωτσιές και αν του δώσουμε, επειδή οι σούστες που κρατούν το 

βαρελάκι είναι πολύ δυνατές. Για να αφαιρέσεις τις σούστες χρειάζεσαι 

πέσσα αφού πρώτα ξεβιδώσεις τη βίδα που κρατά το βαρελάκι χρειάζονται 

δυο κλειδιά, ένα από έξω και ένα από μέσα (σελ. 7989).  

 

219. Εν σχέση με το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του 

διαμερίσματος του το οποίο δείχνει τον Πέτρο Κερτίκκη στις 14/01/2010 

να πιάνει από την αποθήκη κάτω στον χώρο στάθμευσης τα Manifolds, ο 

πελάτης μου είπε ότι αυτό δεν έγινε κατόπιν οδηγιών του. Τα κλειδιά της 

αποθήκης τα έδωσε στον Πέτρο Κερτίκκη όταν του έδωσε την μοτοσυκλέτα 

για να πιάσει το κράνος εάν ήθελε. Δεν του τα έδωσε πίσω και ίσως να τα 

κρατά ακόμη (σελ. 7990). Στην υποβολή που του έγινε ότι άλλαξαν το εξώστ 

για να αλλάξει όψη της μοτοσυκλέτας ο πελάτης μου απάντησε ότι η θέση 

αυτή είναι γελοία διότι με την αλλαγή του εξώστ δεν αλλάζει όψη η 

μοτοσυκλέτα. Θα άλλαζε όψη εάν για παράδειγμα την έβαφαν άλλο χρώμα 

(σελ. 8173). Στην ερώτηση εάν είχε ο Κοσιάρης λόγο να δώσει διαφορετικό 

εξώστ (τεκμήριο 110) στην αστυνομία από αυτό που είχε η μοτοσυκλέτα του 

αρχικά, είπε ότι μόνο ο Κοσιάρης θα μπορούσε να απαντήσει αυτό το 

ερώτημα. Εδώ τονίζεται ότι βάσει της μαρτυρίας, σε προηγούμενο στάδιο ο 

Κοσιάρης έδωσε ένα εντελώς λανθασμένο εξώστ στην αστυνομία, το οποίο 

από μόνο του δημιουργεί ερωτηματικά εάν αυτή τη φορά έδωσε το σωστό 

εξώστ. Την αλλαγή κλειστού συστήματος παρακολούθησης  στην κατοικία 

του δεν την έκανε για να μην εντοπίσει η αστυνομία το πλάνο με τον 

Κερτίκκη που πιάνει το εξώστ, όπως η κατηγορούσα αρχή του υπέβαλε κατά 

την αντεξέταση, αλλά επειδή του ελέχθη από τον κουμπάρο του Ανδρέα 

Ανδρέου ότι έχει καλύτερο σύστημα για να αντικαταστήσει το προηγούμενο 

που του έβαλε. Εάν ήθελε να μην εντοπίσει η αστυνομία το πλάνο θα το 

κατέστρεφε δεν θα το έδινε πίσω στον Ανδρέα Ανδρέου (σελ. 8174). 

 

220. Ο 4ος κατηγορούμενος έφυγε να πάει εξωτερικό για να γνωρίσει τα 

πενθερικά του. Είχε σκοπό να φύγει πριν τον σοβαρό τραυματισμό του 

πελάτη μου (σελ. 7990). Δεν του έδωσε λεφτά για να πάει στο εξωτερικό ως ο 

Φάνος ψευδώς ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του. 
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221. Ο πελάτης μου περιέγραψε στην μαρτυρία του τα τραγικά γεγονότα τα 

οποία έζησε στις 25/12/2009, που εξερράγη βόμβα στο αυτοκίνητο Isuzu 

Trooper στο οποίο επέβαινε με τον αδελφό του Χάρη. Η έκρηξη σημειώθηκε 

περί τις πέντε παρά είκοσι με πέντε παρά τέταρτο το απόγευμα. Εκείνη την 

ώρα έφευγε από την κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου όπου πήγαν με τον 

αδελφό του Χάρη να ταϊσουν τους σκύλους. Ήταν πολύ τυχερή σύμπτωση 

που δεν μπήκαν τα μωρά του αδελφού του Παναγιώτη μέσα στο αυτοκίνητο 

να τους πάρει πίσω στο σπίτι όπου βρισκόταν η υπόλοιπη οικογένεια. Όταν 

εξερράγη η βόμβα έκρουσε το πρόσωπο και έβαλε το χέρι του για να 

καλύψει το πρόσωπο. Ο αδελφός του άνοιξε την πόρτα και έπεσε από το 

αυτοκίνητο. Ο ίδιος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο το οποίο ακολούθησε μια 

ανεξέλεγκτη πορεία και αφού χτύπησε σε πάσσαλο της ηλεκτρικής έπεσε σε 

χαντάκι και αναποδογυρίστηκε. Όλα μέσα το αυτοκίνητο ήταν ολόμαυρα 

από την έκρηξη περιλαμβανομένου του ιδίου. Παρακαλούσε τον θεό να βγει 

ζωντανός από μέσα. Φώναζε του αδελφού του να έρθει διότι είναι με ένα 

πόδι να τον βγάλει. Ο αδελφός του δεν απαντούσε. Από τον φόβο του μήπως 

γίνει και δεύτερη έκρηξη προσπάθησε και κατάφερα και βγήκε έξω από το 

αυτοκίνητο, παρότι κρεμόταν και φούσκωσε αμέσως το πόδι του από την 

έκρηξη και έτρεχαν τα αίματα (σελ. 8042). Βγήκε από το παράθυρο. Εκείνη 

την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο του και ήταν ο φίλος του Αντρέας Μεϊτάνης ο 

οποίος έχει φάρμα εκεί κοντά και τον ρώτησε τι έγινε. Ο πελάτης μου του 

είπε να έρθει κοντά διότι εξερράγη βόμβα και κόπηκε το πόδι του. Πριν την 

έκρηξη βόμβας προσπέρασε ένα αυτοκίνητο. Ο συνοδηγός ο γέρος ο 

Ρουσιάς που είδε την έκρηξη έπαθε νευρικό κλονισμό και έκαμε μια 

βδομάδα στο νοσοκομείο. Ο γιός του Νίκος ο οποίος είναι στρατιωτικός 

κατέβηκε κάτω και βοήθησε τον πελάτη μου. Στο μεταξύ κατέφθασε ο 

Ανδρέας Μεϊτάνης και ο αδελφός του Παναγιώτης και τον έβαλαν αμέσως το 

αυτοκίνητο του Ανδρέα και τον πήραν στις Πρώτες Βοήθειες. Έχασε πάρα 

πολύ αίμα. Όπως χαρακτηριστικά είπε στην μαρτυρία του «εγώ έχανα 

γιαίμα σιονωτό, μιλούμε έχασα πάνω που το μισό γαίμα, δηλαδή θκιό 

σίκλες γιαίμα χωρίς υπερβολή» (σελ. 7992). Αναγνώρισε και κατέθεσε 

φωτογραφίες του αυτοκινήτου στην αυλή της μητέρας του μετά την έκρηξη 

που φαίνεται η τεράστια ζημία που υπέστη. Φωτογραφίες της κατάστασης 

του αυτοκινήτου αμέσως μετά την έκρηξη και της σκηνής που σημειώθηκε 

η έκρηξη, έλαβε η αστυνομία και κατατέθηκαν ως τεκμήριο εκ συμφώνου.   

 

222. Μετά που τον πήραν στις Πρώτες Βοήθειες έφυγε αμέσως ο Παναγιώτης 

να πάει σπίτι να ειδοποιήσει την υπόλοιπη οικογένεια. Τον έβαλαν πάνω σε 

ένα κρεβάτι στις Πρώτες Βοήθειες και έτρεξαν οι γιατροί να τον πάρουν να 

του βγάλουν ακτινογραφίες. Μέχρι να τον πάρουν όμως κατέφθασαν οι δικοί 

του δηλαδή η σύζυγος του, ο αδελφός του ο Παναγιώτης, ο ξάδελφος του ο 

Πάνος ο οποίος ήταν στο τραπέζι της μητέρας του μαζί με τον θείο του 
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Ανδρέα, αδελφό της μητέρας του. Μόνο συγγενείς επετράπη να μπουν στις 

πρώτες βοήθειες. Ένα τσαντάκι που φορούσε στην μέση στο οποίο είχε μέσα 

τα προσωπικά του αντικείμενα, οι γιατροί τον ρώτησαν ποιού να το δώσει 

και ο ίδιος έγνεψε του γιατρού στην γυναίκα του. Ήταν κωφάλαλος. Δεν 

ήταν σε θέση να μιλήσει. Ο ισχυρισμός του Φάνου ότι το τσαντάκι δόθηκε 

στον ίδιο είναι ψέμα. Τον πήραν στο ακτινολογικό να βγάλει ακτινογραφίες. 

Τον συνόδευσαν ο αδελφός του Παναγιώτης, ο ξάδελφος του Πάνος και η 

μητέρα του. Οι υπόλοιποι έμειναν στην αίθουσα πρώτων βοηθειών. Στο 

μεταξύ εξακολουθούσε να χάνει πολύ αίμα. Μετά που βγήκαν οι 

ακτινογραφίες τον άφησαν πάνω σε ένα κρεβάτι των Πρώτων Βοηθειών και 

περίμεναν να έρθουν οι γιατροί διότι ήταν μέρα Χριστουγέννων και οι 

περισσότεροι έλειπαν. Θυμάται ότι ήρθε η ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου 

(σελ. 7993). Ένοιωθε αφάνταστο πόνο, νόμιζε ότι έκρουσε ολόκληρο το 

κορμί του, σκεφτόταν την σύζυγο του που ήταν έγκυος εάν θα έχανε το 

μωρό, ήταν συγχυσμένος εάν θα του έκοβαν το πόδι του και γενικά ήταν ένα 

χάλι μαύρο. Δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει, να μιλήσει, να κάνει 

κουβέντα. Ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση που μόνο σκέψεις έκανε. Από 

την πυρίτιδα που εισέπνευσε δεν μπορούσε να μιλήσει και έκρουσε το 

πρόσωπο του (σελ. 7993). Λόγω των αφόρητων πόνων που είχε στις Πρώτες 

Βοήθειες του χορηγήθηκε πεθιτίνη. Ο Φάνος δεν ήρθε καθόλου στις Πρώτες 

Βοήθειες εκείνη την μέρα.  

 

223. Όλα τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται πλήρως από την μαρτυρία του 

ξαδέλφου του Πάνου (Παναγιώτης Τσιακκούρας ΜΥ.6) και του αδελφού του 

Παναγιώτη Γρηγορίου. Ο Πάνος είπε χαρακτηριστικά ότι αρχικά δεν 

αναγνώρισε τον Ανδρέα και βγήκε έξω και μετά ξαναμπήκε στις Πρώτες 

Βοήθειες και κοίταξε πιο προσεκτικά και τον βρήκε. Επειδή ήταν αξύριστος 

και ολόμαυρος νόμισε πως ήταν ξένος στην αρχή. Η εν λόγω αγνώριστη 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο πελάτης μου εξηγεί ίσως τον λόγο που η 

ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου δεν τον αναγνώρισε στο Δικαστήριο όταν τον 

είδε 2 ½ χρόνια αργότερα παρόλο που θυμόταν πολύ καλά το περιστατικό. 

Η δε αναφορά του Πάνου ότι ο πελάτης μου είχε τραύματα στο πρόσωπο, 

ξάπλωνε στο κρεβάτι, το αριστερό του πόδι ήταν τυλιγμένο με τις γάζες και 

από τον αστράγαλο του και κάτω ήταν εκτός του κρεβατιού και έτρεχε πολύ 

αίμα οποίο χαμέ το οποίο έκαμε λάντα συνάδει πλήρως με την κατάσταση 

που τον βρήκε η ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου η οποία για σκοπούς 

αξιολόγησης της μαρτυρίας θα πρέπει να θεωρείται ως ανεξάρτητη και 

αντικειμενική μάρτυρας. Με την μαρτυρία της ιατροδικαστού συνάδει 

επίσης η αναφορά του Πάνου ότι στις Πρώτες Βοήθειες ο πελάτης μου δεν 

μπορούσε να μιλήσει διότι είχε φρικτούς πόνους. Ο μάρτυς είπε ότι 

σοκαρίστηκε από αυτό που είδε και έβγαινε έξω να κάνει κανένα τσιγάρο. 

Ότι σοκαρίστηκε δικαιολογεί το ότι τα συμβάντα εκείνης της τραγικής 

ημέρας έμειναν χαραγμένα στην μνήμη του και τα θυμόταν 2 ½ χρόνια 
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αργότερα όταν έδινε μαρτυρία στο Δικαστήριο. Ο Πάνος έδωσε μαρτυρία και 

για την άσχημη κατάσταση του πελάτη μου τις μέρες που νοσηλευόταν στο 

Γενικό Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο, ότι τις πλείστες ώρες κοιμόταν 

καθότι ήταν ναρκωμένος, επικοινωνούσε ελάχιστο και ότι απαγορεύονται οι 

επισκέψεις από τους γιατρούς επειδή υπήρχε κίνδυνος να του κόψουν το 

πόδι λόγω μολύνσεως. Οι ίδιοι για να μπουν μέσα τους έβαζαν και έπλεναν 

τα χέρια. Τα πιο πάνω συνάδουν με την κλινική εικόνα του πελάτη μου 

εκείνες τις ημέρες και την μαρτυρία του αναισθησιολόγου Δρ. Ξυνή ο 

οποίος είπε ότι ένα από τα συμπτώματα που έχει ένας ασθενής μετά το 

χειρουργείο είναι η υπνηλία καθώς και για τα συμπτώματα που επιφέρει η 

χαμηλή αιμοσφαιρίνη την οποία παρουσίαζε ο πελάτης μου αλλά και με την 

μαρτυρία του Δρ. Κτωρίδη επί του προκειμένου. Συνάδουν επίσης με τα όσα 

καταγράφονται στα έντυπα νοσηλευτικής αναφοράς (nursing reports).      

 

224. Η ιστορία που είπε ο Φάνος στην μαρτυρία του ότι συνάντησε τον πελάτη 

μου στις Πρώτες Βοήθειες και του είπε να πάει στο διαμέρισμα και να 

μετακινήσει δενδρύλλια κάνναβης και ένα πιστόλι κλόγκ διότι μπορεί να 

ερχόταν η αστυνομία να του έκανε έρευνα είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο 

πελάτης μου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγινε τέτοια κουβέντα και είπε 

ότι δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει στις Πρώτες Βοήθειες το οποίο 

επιβεβαιώνεται από την μαρτυρία της ιατροδικαστού Ελένης Αντωνίου, του 

αδελφού του Παναγιώτη Γρηγορίου και του ξαδέλφου του Πάνου, στην 

μαρτυρία του οποίου αναφέρθηκα προηγουμένως. Ο πελάτης μου τόνισε ότι 

δεν είχε ούτε ασχολείτο με τέτοια πράγματα. Διερωτήθηκε δε ποίος ο λόγος 

να ανησυχούσε ότι θα ερχόταν η αστυνομία να του κάνει έρευνα αφής 

στιγμής του έβαλαν βόμβα (σελ. 7994), εφόσον δηλαδή ήταν το θύμα και 

όχι ο θήτης της εγκληματικής ενέργειας. Ερωτώμενος κατά την αντεξέταση 

εάν γνωρίζει για την έρευνα που έκανε η αστυνομία για ανεύρεση οπλισμού 

στα υποστατικά τους στο Τσέρι την επομένη της έκρηξης με έγγραφο 

συγκατάθεση που έδωσε ο αδελφός του Χάρης, ο πελάτης μου είπε δήλωσε 

άγνοια (σελ. 8045). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι και ο πελάτης 

μου για αυτή την υπόθεση έδωσε συγκατάθεση στην αστυνομία για να 

ερευνήσει το δωμάτιο του στο Ιπποκράτειο (τεκμήριο 191) και το 

διαμέρισμα του στο Τσέρι, το οποίο υποδηλώνει άνθρωπο ο οποίος δεν έχει 

κάτι να κρύψει όπως άλλωστε δήλωσε και στην μαρτυρία του (σελ. 8045).         

 

225. Στις Πρώτες Βοήθειες σε κάποια φάση ήρθαν οι γιατροί και τον έβαλαν 

σε ένα φορείο και περίμενε σε μια μικρή κάμαρη για να μπει στο 

χειρουργείο. Το πόδι του έχανε συνέχεια αίμα. Είχε ακατάσχετη 

αιμορραγία. Σε κάποια φάση ένοιωσε αδυναμία, ζαλιζόταν και ένοιωθε ότι 

θα λιποθυμούσε. Ο αδελφός του Παναγιώτης φώναξε της sister και της είπε 

ότι κιτρίνισε το πρόσωπο του και θα πεθάνει από αιμορραγία, τι θα γίνει; 

Μετά από πέντε λεπτά ήρθαν οι γιατροί και τον έβαλαν χειρουργείο. Του 
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έβαλαν επισκληρίδιο επειδή δεν ήταν νηστικός και τον παράλυσαν από την 

μέση και κάτω. Του έβαλαν τέσσερεις παροχές ορών στα χέρια. Η εγχείριση 

διήρκησε 8 ½ ώρες. Ήταν σε άθλια κατάσταση διότι ήταν συνέχεια 

ζαλισμένος που έχασε πολύ αίμα (σελ. 7996). Από το χειρουργείο βγήκε τις 

πρωϊνές ώρες της επομένης ημέρας. Του έβαλαν πολλά παυσίπονα. Βγήκε 

από το χειρουργείο και να επικοινωνήσει δεν μπορούσε. Ήταν χάλια λόγω 

και των πολλών δυνατών αναισθητικών που του έβαλαν, περιλαμβανομένης 

πεθητίνης. Όλα φάρμακα που του χορηγήθηκαν βρίσκονται στον ιατρικό 

φάκελο του Γενικού Νοσοκομείου που κατατέθηκε στην δίκη και εξηγήθηκε 

από τους θεράποντες ιατρούς του. Στις μέρες που ακολούθησαν μέρα παρά 

μέρα τον έβαζαν στο χειρουργείο και του έκαναν ολική νάρκωση. Δεν του 

έδιναν φαγητό παρά μόνο ορούς. Του έβαζαν ορούς και αίμα συνέχεια λόγω 

της μεγάλης ποσότητας αίματος που έχασε. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. 

(σελ. 7997). Για κάθε εισαγωγή στο χειρουργείο που έγινε στο Γενικό 

Νοσοκομείο πλην της 25.12.2009 ο πελάτης μου υπέγραψε έντυπο 

συγκατάθεσης ήτοι για τις 27, 28, 29 Δεκεμβρίου 2009 και 02 και 03 

Ιανουαρίου 2010 (βλέπε τεκμήρια 570 – 575 περιλαμβανομένου). Την 

πρώτη και την δεύτερη μέρα ήρθαν όλοι σχεδόν οι γιατροί του ορθοπεδικού 

να τον δουν διότι ήταν πολύ μεγάλο το τραύμα και προσπαθούσαν να του 

σώσουν το πόδι του, διότι ακούγονταν φήμες ότι ήταν να του το κόψουν 

(σελ. 7999). Προς επίρρωση της κάκιστης κατάστασης στην οποία βρισκόταν 

ενώ νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο, ο πελάτης μου κατάθεσε 

φωτογραφίες οι οποίες λήφθηκαν εκείνες της ημέρες. Σε αυτές φαίνεται με 

εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια, μισόκλειστα μάτια, τέσσερεις 

παροχές ορών στα χέρια, το πόδι του τυλιγμένο στις γάζες με σίδερα μέσα 

και ακινητοποιημένο και γενικά πάρα μα πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. (σελ. 

7998-9). Κάθε μια από αυτές τις φωτογραφίες είναι χίλιες λέξεις. Απλή και 

μόνο αντιπαραβολή αυτών  των φωτογραφιών με τον ισχυρισμό του Φάνου 

ότι μόλις συνήλθε είχε έγνοια να ρωτήσει τον 4ο κατηγορούμενο εάν «παίζει 

πλάσμα», δείχνει πόσο ανυπόστατος και εξωπραγματικός είναι. Στην 

μαρτυρία του ο πελάτης μου τόνισε ότι η μοναδική του έγνοια εκείνες τις 

μέρες ήταν το πόδι του και όχι να οργανώνει την δολοφονία του θύματος 

όπως ψευδώς ανέφερε ο Φάνος στην μαρτυρία του και αν έβλεπε ένας 

λογικός άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνες τις μέρες 

δεν θα έδινε πίστη σε αυτά τα πράγματα (σελ. 8056-7). 

  

226. Μετά τις διάφορες εγχειρήσεις στις οποίες υποβαλλόταν μέρα παρά μέρα 

στο Γενικό Νοσοκομείο (τα ίδια ακολούθησαν και στο Ιπποκράτειο) με ολική 

νάρκωση, μόλις ξυπνούσε τον μετέφεραν στην κάμαρη του. Μετά τις 

ναρκώσεις αισθανόταν ζαλισμένος, αδύναμος, κουρασμένος και ήθελε να 

κοιμάται συνέχεια (σελ. 8011). Για το υπόλοιπο της ημέρας ήταν 

κουρασμένος, ένοιωθε στενοχωρημένος για το πόδι του που κινδύνευε να το 

χάσει και ήθελε να ξεκουραστεί (σελ. 8000). Όταν είχε πολλούς πόνους 
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μερικές φορές του έδιναν πεθητίνη. Ο πελάτης μου κατέθεσε ακόμη μια 

φωτογραφία από χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο (την οποία τράβηξε ο 

Δρ. Α. Κτωρίδης) όπου φαίνεται διανοιγμένο ολόκληρο το αριστερό του πόδι 

από το γόνατο και κάτω. Και αυτή η φωτογραφία θυμίζει πλήρως την γνωστή 

ρήση «μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις». Σχολιάζοντας αυτή την 

φωτογραφία ο πελάτης μου είπε: «Είδατε μια εικόνα που την κατάσταση του 

ποθκιού μου και της υγείας μου όπως ήμουν. Ήμουν σε άθλια κατάσταση, 

τζιαί το πόδι μου, τζιαί εγώ ψυχολογικά τζιαί λόγω της πολλής αιμορραγίας, 

όλα μαζί, καταλαβαίνετε τι ψυχολογική κατάσταση βρισκόμουν» (σελ. 

8002). Κατά τους πρωϊνούς γύρους που έκαναν οι γιατροί του έλεγαν ότι 

είναι πολύ άσχημη η κατάσταση του ποδιού του (σελ. 8046). Η ανησυχία 

του ιδίου και εκείνο το οποίο ρωτούσε τους γιατρούς ήταν εάν θα χάσει το 

πόδι του (σελ. 8046). Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση τότε να πάρει αποφάσεις και 

να κάνει συζητήσεις για την πορεία της υγείας του. Αυτό το έκαναν οι δικοί 

του με τους θεράποντες ιατρούς (σελ. 8046). Στο δωμάτιο οι γιατροί έδωσαν 

οδηγίες να μην μπαίνει κανένας τις πρώτες μέρες λόγω των μικροβίων και 

του κινδύνου μόλυνσης (σελ. 8061).   

 

227. Στις 27/12/2009 η αστυνομία έλαβε κατάθεση από τον πελάτη μου 

(τεκμήριο 591) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η έκρηξη 

βόμβας, ερωτώντας το εάν υποψιάζεται κανένα. Κατ’ αρχάς να αναφερθεί ότι 

ο πελάτης μου είπε στην μαρτυρία του ότι τον πίεζαν να δώσει κατάθεση και 

αντικειμενικά δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση εκείνες τις μέρες (σελ. 

8005), το οποίο ενισχύεται από τις πιο πάνω φωτογραφίες. Δεν θυμάται να 

διαμαρτυρήθηκε όταν έγραφαν την κατάθεση οι αστυνομικοί ότι δεν ήταν 

καλά αλλά είχε συνεχώς πόνους (σελ. 8043). Εν πάση περιπτώσει η λήψη 

της κατάθεσης δεν σημαίνει ότι ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ή ότι 

η μοναδική του έγνοια και ανησυχία δεν ήταν η υγεία του, το οποίο είναι 

απόλυτα φυσιολογικό για άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε τέτοια άθλια 

κατάσταση υγείας και κινδυνεύει να χάσει το πόδι του. Σχετικά με το 

ερώτημα που του ετέθη εάν υποψιάζεται κανένα ο πελάτη μου απάντησε 

αρνητικά. Δεν είπε ότι υποψιάζεται τον Αλέξη Μαυρομιχάλη από φόβο (σελ. 

8043) διότι ήταν να επιβαρύνει την θέση του και θα εναντιωνόταν παραπάνω 

μαζί του και θα κινδύνευε περισσότερο η ζωή του (σελ. 8005). Το γεγονός 

ότι του έβαλαν βόμβα ημέρα των Χριστουγέννων δεικνύει ότι αυτοί οι 

άνθρωποι δεν είχαν αναστολές και δεν θα σταματούσαν να κάνουν και 

δεύτερη απόπειρα κατά της ζωής του για να τον αποτελειώσουν. Για τον ίδιο 

λόγο απέφυγε να αναφερθεί στον Αλέξη Μαυρομιχάλη στην κατάθεση που 

του ελήφθη από την αστυνομία σε σχέση με αυτή την υπόθεση στις 

15/01/2010, και περιορίστηκε στον Μάριο Χριστοδουλου (άλλως «Μπέννυ») 

διότι ο Μπέννυς τους είδε και πολύ πιθανόν να το έλεγε στην αστυνομία 

(σελ. 8005). Επίσης τόνισε ότι εάν ήταν άνθρωπος που σκοτώνει κόσμο ο 

πρώτος που θα ήθελε να σκοτώσει ήταν ο Αλέξης Μαυρομιχάλης που του 
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έκανε τέτοιο κακό και όχι ο μακαρίτης ο Άντης τον οποίο ούτε καν γνώριζε 

(σελ. 8092).    

 

228. Σχετικά με την θέση του Ζαβράντωνα ότι κάποια μέρα στο Γενικό 

Νοσοκομείο του είπε για την δολοφονία του θύματος: «αφού δεν μας 

βοήθησαν οι φίλοι μας εν να μας βοηθήσουν οι φίλοι μας που γνωρίσαμε 

εχτές τζιαί σήμερα» και έδειξε τον 4ο κατηγορούμενο, ο πελάτη μου είπε ότι 

αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα διότι πρώτον, ο Ζαβράντωνας δεν ήρθε να τον 

δει είτε στο Γενικό Νοσοκομείο είτε στο Ιπποκράτειο και δεύτερον, τον 

Γρηγόρη τον ήξερε από το 2006 που ερχόταν στο μαγαζί Νέρων (σελ. 8003). 

Ο ισχυρισμός είναι και αντικειμενικά ανυπόστατος λόγω της πολύ κακής 

κατάστασης της υγείας του πελάτη μου εκείνες τις μέρες. Επίσης δεν 

συνάδει με την μαρτυρία του Φάνου ο οποίος είπε ότι η συμφωνία για 

συμμετοχή του Γρηγόρη στην δολοφονία έγινε στο Ιπποκράτειο. Επομένως 

γιατί να έλεγε στον Ζαβράντωνα ότι θα τον βοηθήσει ο Γρηγόρης προτού ο 

δεύτερος αποδεχτεί να συμμετάσχει στην δολοφονία; Σε απάντηση 

υποβολής της κατηγορούσας αρχής ότι τον επισκέφθηκε στο Γενικό 

Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο, το αρνήθηκε κατηγορηματικά λέγοντας 

«είχε και μούτρα μετά από εκείνο που έγινε να έρθει να με δει στο 

νοσοκομείο; Για όνομα του Θεού» (σελ. 8067). Σίγουρα ένοιωθε άσχημα και 

δεν μπορούσε να έρθει και πιθανόν να φοβόταν μήπως τον υποψιάστηκαν 

(σελ. 8067). Εάν ερχόταν να τον δει μετά από τι του έκανε σημαίνει ότι 

αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ψυχή δεν είχε καρδιά αλλά μηχανές (σελ. 8083). 

Ο πελάτης μου δεν τηλεφώνησε στον Ζαβράντωνα να δει που χάθηκε λόγω 

της πολύ άσχημης κατάστασης της υγείας του.  

 

229. Στις 04/01/2010 μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο 

όπου τον ανέλαβε ο μικροχειρούργος Δρ. Άλκης Λοϊζίδης. Ο λόγος που 

μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο είναι διότι στον Γενικό Νοσοκομείο δεν 

υπάρχει μικροχειρούργος, και προσπαθούσε να σώσει το πόδι του (σελ. 

8000). Στο μεταξύ είχε μολυνθεί το τραύμα του με κοκκιδίωση η οποία 

είναι πολύ σοβαρή για την υγεία του ανθρώπου σε σημείο που μπορείς να 

χάσεις και την ζωή σου (σελ. 7998). Όταν μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο ο 

Δρ. Άλκης Λοϊζίδης άνοιξε το τραύμα με μικρή νάρκωση και καθάρισε. Την 

επομένη 05/01/2010, ο πελάτης μου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική 

επέμβαση κατά την οποία του αφαίρεσαν δυο δάκτυλα και το μισό πέλμα. 

Όταν βγήκε από το χειρουργείο οι δικοί του φώναζαν ότι ήταν όπως τον 

νεκρό από το πολύ αίμα που έχασε. Ήταν ολόασπρος και έτρεμε και του 

έκαναν συνέχεια μετάγγιση αίματος. Αυτό επιβεβαίωσε ο ξάδελφος του 

Πάνος και αδελφός του Παναγιώτης στην μαρτυρία τους. Επίσης είχε 

χαμηλή αιμοσφαιρίνη (σελ. 8001). Τούτο επιβεβαιώνεται από τις αναλύσεις 

αίματος στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο που βρίσκονται μέσα στον 

ιατρικό φάκελο (νούμερο 9) καθώς και από την μαρτυρία του Δρ. Άκη 
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Λοϊζίδη (Μ.Κ.69). Στο Ιπποκράτειο συνέχισε να μπαινοβγαίνει στο 

χειρουργείο μέρα παρά μέρα και να υποφέρει από πόνους (σελ. 8012) το 

οποίο επιβεβαιώνεται από την μαρτυρία του εν λόγω ιατρού και την 

χορήγηση πεθιτίνης. Από πόνους υπέφερε ακόμη όταν έρχεται Δικαστήριο 

και παίρνει παυσίπονα. Άρχισε να είναι λίγο καλύτερα μετά τις 10 – 11 

Ιανουαρίου 2010 που αναπληρώθηκε το αίμα που έχασε (σελ. 8184). Στο 

Ιπποκράτειο δεν κινείτο με αναπηρικό καροτσάκι ούτε τον μετακίνησε ποτέ 

με αναπηρικό καροτσάκι η σύζυγος του η οποία τότε ήταν 7 ½ μηνών 

έγκυος (σελ. 8161). Οι μετακινήσεις από και προς το χειρουργείο και 

παντού γίνονταν με το κρεβάτι. Τούτο επιβεβαίωσε ο ξάδελφος του Πάνος 

και εμμέσως ο γιατρός Λοϊζίδης ο οποίος πέραν του ότι δεν τον είδε ποτέ να 

κυκλοφορά με αναπηρικό καροτσάκι, είπε ότι οι οδηγίες του ήταν να μένει 

σε ανάρρωπη θέση στο κρεβάτι. Στο Ιπποκράτειο έμεινε μέχρι τις 

05/02/2010 που κατέστη υπόδικος οπόταν μεταφέρθηκε πίσω στο Γενικό 

Νοσοκομείο. Εκεί παρέμεινε μέχρι τις 19/06/2010. Στο Γενικό Νοσοκομείο 

εξακολουθούσε να μπαίνει στο χειρουργείο μέρα παρά μέρα, υποβλήθηκε 

σε πλαστικές εγχειρίσεις. Του έκαναν επίσης μεγάλη εγχείριση και του 

έβαλαν ύλο μέσα στο κόκκαλο. Μετά που επέστρεψε στις Κεντρικές 

Φυλακές έπρεπε να αφαιρεθεί ο ύλος και να μπει νέος και τον πήρα ξανά 

στο Γενικό Νοσοκομείο όπου υπεβλήθη ξανά σε επέμβαση. Το πόδι του 

εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, υπάρχει μειωμένη 

κίνηση και χρειάζεται προσθετικές επεμβάσεις (σελ. 8013).   

 

230. Τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο όσο και στο Ιπποκράτειο μαζί του στο 

διπλανό κρεβάτι έμενε 24 ώρες το 24ωρο η σύζυγος του Χριστίνα η οποία 

ήταν συνεχώς δίπλα του και δεν έφευγε. Τότε ήταν 7 ½ μηνών έγκυος. 

Πηγαινοερχόντουσαν και οι διάφοροι συγγενείς του, τα πεθερικά του και οι 

κουνιάδοι του (σελ. 8003). Στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο 

μέχρι την ημερομηνία της σύλληψης του, τον πρόσεχε ένοπλος αστυνομικός 

επί 24ώρου βάσης. Επίσης κανόνισαν μεταξύ τους τα αδέλφια του και ο 

ανιψιός του Πάνος να έχει κάποιον άνθρωπο δικό του συνέχεια, διότι 

εξακολουθούσε να κινδυνεύει η ζωή του. Μέχρι που καθιέρωσαν και 

άλλαζαν βάρδιες. Τον πρόσεχαν διάφορα άτομα όπως ο ανιψιός του ο 

Πάνος, ο Ανδρέας Μεϊτανής, ο Πάμπος, ο 4ος κατηγορούμενος, ο Φανος, ο 

Πετρής ο Κερτίκκης (σελ. 8003). Τα άτομα που τον φρουρούσαν δεν 

οπλοφορούσαν και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του Φάνου είναι 

ψευδείς και ανυπόστατοι (σελ. 8004). Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο ο πρώτος 

που θα επενέβαινε ήταν η αστυνομία (σελ. 8146). Είναι τουλάχιστον 

παράλογο να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι παρουσία της αστυνομίας οι 

φίλοι του τολμούσαν να οπλοφορούν σε συνεχή και καθημερινή 

βάση.Πέραν της αστυνομίας ο πελάτης μου ήθελε να τον προσέχουν και 

φίλοι του διότι όπως το έθεσε «τα τέσσερα μάτια δεν είναι το ίδιο με τα δυο» 

(σελ.8057). Και εάν αποκοιμόταν ο αστυνομικός την νύχτα θα τον 
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ξυπνούσαν και αν έβλεπαν κάτι ύποπτο θα τηλεφωνούσαν της αστυνομίας 

(σελ. 8146-7). Με τους φίλους του να τον προσέχουν ένοιωθε περισσότερη 

ασφάλεια (σελ. 8058). Εάν οπλοφορούσαν οι φίλοι του δεν θα έκαναν 

παραστάσεις οι δικοί του στην αστυνομία να μην φύγει ο ένοπλος 

αστυνομικός που τον πρόσεχε (σελ. 8147). Ο ξάδελφος του Πάνος (ΜΥ.6) 

στην μαρτυρία του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κρατούσαν πιστόλι όταν 

φρουρούσαν τον Ανδρέα στο Νοσοκομείο και στο Ιπποκράτειο. Η εκεί 

παρουσία τους ήταν για πρόσθετη προστασία και ασφάλεια. Ήταν 

αποτρεπτικός παράγοντας. Το ίδιο είπε και ο αδελφός του Παναγιώτης ο 

οποίος τόνισε πως εάν κρατούσαν πιστόλι και ήταν τέτοιοι άνθρωποι δεν θα 

ενέπλεκαν την αστυνομία για να προσέχει τον αδελφό του.  

 

231. Κάποιος από τα αδέλφια του πελάτη μου πήρε απειλητικό μήνυμα ότι το 

δώρο της πρωτοχρονιάς θα είναι μεγαλύτερο το οποίος τους έκανε ακόμη 

πιο επιφυλακτικούς. Απειλητικά μηνύματα από κάρτες so easy εκείνες τις 

τραγικές μέρες έλαβαν και τα αδέλφια του και άλλα συγγενικά πρόσωπα. 

Δεν κατήγγειλαν τις απειλές στην αστυνομία διότι ο καθένας από τα αδέλφια 

του έχει από τρία μωρά (σελ. 8090). Σε σχέση με τη κόλλα (τεκμήριο 105) 

με ονόματα και ώρες ατόμων που τον φρουρούσαν, τα όσα αναγράφονται 

πολλές φορές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα διότι γίνονταν 

αλλαγές εάν κάποιος δεν μπορούσε να έρθει οι οποίες δεν καταγράφονταν 

στο πρόγραμμα (σελ. 8010). Κάποιος από την αστυνομία έδωσε διαταγές να 

φύγει ο ένοπλος αστυνομικός που τον φρουρούσε μετά τις πρώτες 1-2 μέρες 

στο Γενικό Νοσοκομείο, και χρειάστηκε η παρέμβαση των συγγενών του και 

του αδελφού του Χάρη μέσω κάποιου υπαστυνόμου Λαπέρτα, για να 

συνεχίσει η φρούρηση του από ένοπλο αστυνομικό. Και ερωτάται εάν οι 

φίλοι του που τον φρουρούσαν οπλοφορούσαν όπως ισχυρίστηκε ο Φάνος 

για ποίο λόγο να επιμένει και να επιμένουν και οι δικοί του να φρουρείται 

από ένοπλο αστυνομικό; Πρόκειται για ένα καθόλα ανυπόστατο ισχυρισμό.  

 

232. Ο 4ος κατηγορούμενος δεν πήγε ποτέ στο διαμέρισμα του στην οδό 

Λάμπρου Τζαβέλα στο Τσέρι (σελ. 8004). Στο πατρικό του πελάτη μου έτυχε 

και πήγε πολλές φορές ο 4ος κατηγορούμενος αλλά ποτέ στο νεοαποκτηθέν 

διαμέρισμα.  

 

233. Σε σχέση με το ημερολόγιο ενέργειας τεκμήριο 365 που καταγράφονται 

απαντήσεις που έδωσε σε αστυνομικά όργανα που τον επισκέφθηκαν στο 

Ιπποκράτειο στις 12/01/2010, ο πελάτης μου είπε ότι δεν του έγινε 

επίστηση στον νόμο και τα όσα περί του αντιθέτου είπαν τα αστυνομικά 

όργανα στην μαρτυρία τους είναι ψέματα και δείχνουν την προκατάληψη 

που έχει η αστυνομία σε αυτή την υπόθεση εναντίον του. Εάν του γινόταν 

επίστηση στον νόμο αυτό θα καταγραφόταν στο ημερολόγιο ενέργειας  (σελ. 

8010). Το ημερολόγιο δεν φέρει επίσης την υπογραφή του πελάτη μου προς 
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πιστοποίηση των όσων αναγράφονται. Στο ημερολόγιο καταγράφεται 

αναφορά του πελάτη μου ότι τηλεφώνησε της 3ης κατηγορούμενης για να δει 

εάν είναι καλά στην υγεία της. Ο πελάτης μου είπε ότι αυτό δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να τους είπε τέτοιο 

πράγμα αφής στιγμής είναι αυτός που δεν ήταν καλά στην υγεία του. Εκτός 

εάν δεν είχε σώας τα φρένας (σελ. 8184-5). Επίσης το γεγονός ότι δεν του 

έγινε επίστηση στον νόμο καταδεικνύει ότι δεν υπήρχε μαρτυρία κατά τον 

σχετικό χρόνο στα χέρια της αστυνομίας που να δημιουργεί εύλογη υποψία 

ότι ενέχεται στην διάπραξη της δολοφονίας. Η πραγματικότητα σε σχέση με 

το εν λόγω τηλεφώνημα καταγράφεται στην κατάθεση του τεκμήριο 149 

(απάντηση στην ερώτηση 12) στην οποία προειδοποιήθηκε από την 

αστυνομία και η οποία φέρει την υπογραφή του.  

 

234. Κληθείς να σχολιάσει τον ισχυρισμό του Φάνου ότι έφυγε το γυαλί του 

κράνους του Γρηγόρη στην οδό Βασίλη Μιχαηλιδη αλλά το ένοιωσε στην 

Κοκκινοτριμιθιά, ο πελάτης μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Μόλις 

φύγει το γυαλί μπαίνει στα μάτια σου ο αέρας ειδικά σε ψηλές ταχύτητες, 

δεν μπορείς κλείνεις τα μάτια σου, και όταν κάθεσαι πίσω είναι ακόμα πιο 

αισθητό διότι όσο και να κρύβεσαι (πίσω από τον οδηγό) μπαίνει ο αέρας 

από τα πλάγια και είναι ακόμη πιο δυνατός. Μόλις φύγει το γυαλί του 

συνεπιβάτη στην μοτοσυκλέτα θα του δώσει αμέσως ο αέρας στα μάτια και 

θα το αντιληφθεί σε κλάσματα του δευτερολέπτου (σελ. 8011). Η μαρτυρία 

του επί τούτου συνάδει με την μαρτυρία του οφθαλμίατρου Σταύρου 

Βιολετή και του πρωταθλητή αγώνων μοτοσυκλέτας Αθανάσιου Δημητρίου.  

 

235. Ερωτηθείς εάν ο Φάνος είχε οποιοδήποτε πρόβλημα έκφρασης ο πελάτης 

μου είπε κανένα απολύτως. Έλεγε πολύ καθαρά εκείνο που ήθελε να πει. 

Δεν μπορεί να έλεγε το Α και να εννοούσε το Β.   

 

236. Με τον Χρίστο Ιωάννου άλλως Τζιάγκα αρχές του 2009 και για τους 

τελευταίους 6-7 μήνες αραίωσαν πολύ και δεν βρίσκονταν καθόλου λόγω 

παρεξήγησης του Χρίστου επειδή ο πελάτης σταμάτησε να αγοράζει τροφές 

των σκύλων από το κατάστημα pet shop που διατηρούσε. Ερωτώμενος για 

την εξ ακοής μαρτυρία ότι το εν λόγω άτομο έδωσε πληροφορίες από την 

πρώτη νύχτα στην αστυνομία ότι ο πελάτης μου ήταν αναμεμειγμένος στην 

δολοφονία του θύματος, ο πελάτης μου είπε ότι δεν ήρθε να μαρτυρήσει στο 

Δικαστήριο και να πει ότι αυτά έγιναν. Επομένως δεν μπορεί να πει 

οτιδήποτε (σελ. 8064).  

 

237. Αναφορικά με το τηλεφώνημα που έλαβε από την 4η κατηγορούμενη 

περί το μεσημέρι της ημέρας που έγινε η δολοφονία, αντεξεταζόμενος ο 

πελάτης μου εξήγησε ότι εξέφρασε παράπονο στον Τάσο διότι ήταν η μόνη 

από όλη την οικογένεια που δεν ήρθε να τον δει, το οποίο παράπονο 
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μετέφερε στην 3η κατηγορούμενη την επομένη ο πατέρας του πελάτη μου 

που πήγε στα βαφτίσια της μικρής θυγατέρας του 2ου κατηγορούμενου (σελ. 

8068, 8185). Ότι ο πατέρας του πελάτη μου πήγε στα βαφτίσια 

επιμαρτυρείται σε σχετικό βίντεο που κατατέθηκε ως τεκμήριο. Εν πάση 

περιπτώσει η θέση του πελάτη μου είναι ότι εν τέλει δεν μίλησαν στον 

τηλέφωνο (σελ. 8188). Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία ότι μίλησαν. Επειδή 

πολύς λόγος έγινε για αυτό το τηλεφώνημα από την κατηγορούσα αρχή η 

οποία ισχυρίζεται ότι το εν λόγω τηλεφώνημα σχετίζεται με την δολοφονία 

πρώτον, να αναφέρω ότι ουδέν αναληθέστερο σύμφωνα με την μαρτυρία του 

πελάτη μου και της 3ης κατηγορούμενης, δεύτερον, η κατηγορούσα αρχή 

δεν έχει καμία ενοχοποιητική μαρτυρία στα χέρια της για περιεχόμενο της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και τρίτον, ακόμη και να υπήρχε τέτοια 

μαρτυρία, το περιεχόμενο της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιδιωτικής 

ζωής του πελάτη μου και του απορρήτου της επικοινωνίας που 

κατοχυρώνουν τα άρθρα 15 και 17 του Συντάγματος και διαφυλάττει ως 

κόρη οφθαλμού η σχετική επί του θέματος νομολογία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου [βλέπε, μεταξύ άλλων, Georghiades v The Police (1983) 2 

CLR 35, Αστυνομία ν Γιάλλουρου (1992) 2 ΑΑΔ 147, Σιάμισης ν 

Αστυνομίας (2010)]. Κατά τον ουσιώδη χρόνο το άρθρο 17 δεν είχε καν 

τροποποιηθεί. Επομένως κανένα απολύτως ενοχοποιητικό συμπέρασμα δεν 

μπορεί να εξαχθεί από τον εν λόγω τηλεφώνημα.    

 

238. Σχετικά με τις εικόνες οπλισμού και εκρηκτικών που βρέθηκαν στο 

κινητό του τηλέφωνο (τεκμήριο 520) ο πελάτης μου είπε ότι δεν τις έβγαλε ο 

ίδιος αλλά δεν θυμάται ποιος τις έβγαλε και πως βρεθήκαν στο κινητό του 

ερωτώμενος 2 ½ χρόνια αργότερα. Ούτε θυμάται σε ποίους δάνειζε το κινητό 

του μετά από τόσον καιρό (σελ. 8104 - 8106). Είχε πολλά κινητά στην 

κατοχή του (σελ. 8105). Σε μια από τις εικόνες φαίνεται ένα χέρι με γάντια 

να κρατά ένα πιστόλι σε ένα αυτοκίνητο. Στην υποβολή ότι το αυτοκίνητο 

στο οποίο ελήφθη η φωτογραφία 9 είναι το δικό του Range Rover επειδή 

φαίνονται τα γράμματα «NGE” στο μέρος του μοχλού των ταχυτήτων που 

απεικονίζεται, ο πελάτης μου είπε ότι δεν είναι το δικό αυτοκίνητο, ότι δεν 

μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για Range Rover και ότι 

εν πάση περιπτώσει Range Rover είχε και ο Τζάκκης, ο αδελφός του Πέτρου 

Κερτίκκη στον οποίο μπορεί να δάνεισε το τηλέφωνο (σελ. 8109). Ο πελάτης 

μου δεν θυμόταν μετά από 30 μήνες που ήταν υπόδικος εάν ο μοχλός 

ταχυτήτων του αυτοκινήτου είχε ή δεν είχε τα γράμματα Range Rover 

χαραγμένα επ’ αυτού (σελ. 8110). Διερωτόμαστε εάν αυτή ήταν η θέση της 

αστυνομίας γιατί δεν εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα έρευνας για να 

φωτογραφίσει το εσωτερικό του οχήματος Range Rover του πελάτη μου για 

να εξακριβώσει κατ’ αρχάς εάν ο μοχλός ταχυτήτων αναγράφει την μάρκα 

του αυτοκινήτου και να γίνει σύγκριση με την φωτογραφία. Σημειωτέον ότι 

ουδέν περί τούτου ερωτήθηκε από την αστυνομία κατά την λήψη των δυο 
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του καταθέσεων και η υπεράσπιση ήταν στο σκοτάδι αναφορικά με την 

ύπαρξη των εν λόγω εικόνων και αυτή την γραμμή της κατηγορούσας αρχής 

μέχρι που κατέθεσε ο Υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδους (ΜΚ79), ήτοι 

προς το τέλος παρουσίασης της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής. 

Επαναλαμβάνεται ότι ούτε ο Φάνος ερωτήθηκε οτιδήποτε για τις εν λόγω 

εικόνες στο στάδιο της διερεύνησης, ούτε δόθηκαν στον εμπειρογνώμονα της 

αστυνομίας σε θέματα οπλισμού και πυρομαχικών Βίκτωρα Ακάμα (ΜΚ12) 

για να συμπεριληφθούν στην έκθεση εμπειρογνωμοσύνης του. Αυτές οι 

εμφανείς κατά τα άλλα παραλήψεις της αστυνομίας, τείνουν να καταδείξουν 

ότι οι διάφοροι ισχυρισμοί του Φάνου στην μαρτυρία του για το περιβόητο 

όπλο κλόγκ δεν προβλήθηκαν στην αστυνομία σε κανένα στάδιο. Στην 

απουσία οποιασδήποτε μαρτυρίας η κατηγορούσα αρχή προσπάθησε να 

κτίσει επιχείρημα και να εξαγάγει ενοχοποιητικά συμπεράσματα από 

κάποιες εικόνες που βρέθηκαν στο κινητό του πελάτη μου, χωρίς να μπορεί 

να πιστοποιηθεί καν εάν πρόκειται για πραγματικό οπλισμό, το οποίο 

αποκαλύπτει την όλη αδυναμία της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής επί 

του θέματος. Ο πελάτης μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν γνωρίζει το είδος ή την 

μάρκα του οπλισμού που φωτογραφίζεται. Τα μόνα όπλα τα οποία ο ίδιος 

γνωρίζει είναι τα κυνηγετικά λόγω της ενασχόλησης του με το κυνήγι. Την 

μόνη φωτογραφία που αναγνώρισε ότι έβγαλε ο ίδιος είναι η φωτογραφία 

νούμερο 8 που είναι η μοτοσυκλέτα η τετράτροχη στο γκαράζ της μητέρας 

του. Τέλος σε σχέση με τις εν λόγω εικόνες που βρέθηκαν στο κινητό του 

πελάτη μου η κατηγορούσα αρχή δεν έφερε εμπειρογνώμονα να 

πιστοποιήσει ένα όντως πρόκειται για φωτογραφίες ή εικόνες που 

στάλθηκαν από άλλο κινητό με μήνυμα MMS ή που ήρθαν μέσω 

διαδικτύου.  

 

(VIII) Ιατρική μαρτυρία για την κατάσταση της υγείας του 1ου 

κατηγορούμενου από την ημερομηνία τραυματισμού του 

(25/12/2009) και εντεύθεν 

 

239. Για την έκταση και σοβαρότητα του τραυματισμού του πελάτη μου και 

την πολύ κακή κατάσταση της υγείας του στις μέρες και βδομάδες που 

ακολούθησαν, την σωρεία χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες υπεβλήθη 

και την αναπηρία και δυσκολία στην κίνηση και βάδιση από την οποία 

ακόμη υποφέρει, κατατέθηκε πληθώρα ιατρικής μαρτυρίας και εγγράφων.   

 

240. Σχετικά με τον τραυματισμό του πελάτη μου στις 25/12/2009 κατέθεσε 

η ιατροδικαστής Δρ. Ελένη Αντωνίου (ΜΥ.3) και έγινε παραδεκτό γεγονός η 

κατάθεση με συνημμένες σημειώσεις (ΠΓ.47), του Δρ. Μάριου Ηροδότου 

ιατρού παθολόγου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας. Στην κατάθεση του Δρ Ηροδότου αναφέρεται ότι ο 

πελάτης μου προσκομίστηκε την 25/12/2009 και ώρα 16:56 στο Τμήμα 
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Πρώτων Βοηθειών με ιδιωτικό αυτοκίνητο και περιγράφονται με 

λεπτομέρεια τα πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα τα οποία έφερε στο 

σώμα. Επισημαίνεται η αναφορά στις σημειώσεις του Δρ. Ηροδότου ότι στον 

πελάτη μου χορηγήθηκαν 100 mg πεθητίνης, ενδεικτικό του πολύ μεγάλου 

πόνου από τον οποίο υπέφερε στις Πρώτες Βοήθειες. Σύμφωνα με την 

μαρτυρία η πεθιτίνη είναι πολύ ισχυρό παυσίπονο το οποίο ανήκει στην 

κατηγορία των οποιοειδών. Επιφέρει καταστολή και δυνατόν να επηρεαστεί 

και η νοητική λειτουργία (σελ. 8252). Χρησιμοποιείται και για προνάρκωση 

(σελ. 8254). 

 

241. Πολύ σημαντική για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης είναι η μαρτυρία 

της Δρ. Ελένης Αντωνίου. Την 25/12/2009 η ιατροδικαστής κλήθηκε από 

το ΤΑΕ Πύλης Πάφου στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας για να εξετάσει τον πελάτη μου και τον αδελφό του 

Χάρη Γρηγορίου. Κατά την εξέταση κράτησε σημειώσεις βάσει των οποίων 

ετοίμασε κατάθεση την οποία έδωσε στην αστυνομία (σελ. 8226). Μελέτησε 

επίσης τις ακτινογραφίες οι οποίες είχαν ετοιμαστεί στο μεταξύ (σελ. 8223). 

Στην κατάθεση (έγγραφο «ΑΒΙ») η οποία ελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την 

εξέταση (18:30 – 18:45), αναφέρεται η φύση και έκταση του τραυματισμού 

του πελάτη μου. Σύμφωνα με την κατάθεση η εξέταση έγινε στις 18:15. Δεν 

θυμόταν το πρόσωπο του πελάτη μου για να το αναγνωρίσει στο Δικαστήριο 

αλλά θυμόταν το συγκεκριμένο περιστατικό επειδή συνέβη μέρα 

Χριστουγέννων και λόγω της σοβαρότητας του τραύματος του πελάτη μου 

(σελ. 8222, 8227). Ότι θυμόταν το περιστατικό και γενικά η μαρτυρία της 

δεν αμφισβητήθηκε κατά την αντεξέταση. Σύμφωνα με την κατάθεση την 

οποία υιοθέτησε ως μέρος της κυρίως εξέτασης, κατά την εξέταση του 

πελάτη μου διαπίστωσε ότι έφερε μεγάλο θλαστικό τραύμα στην δεξιά 

πτέρνα στο οποίο υπάρχει σφηνωμένο τεμάχιο μετάλλου και μεγάλο 

θλαστικό τραύμα στην δεξιά κνήμη. Σε ολόκληρο το πρόσωπο φέρει 

εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και στα δυο αντιβραχιόνια φέρει 

αρκετά θλαστικά τραύματα. Βάσει των ακτινογραφιών φέρει κάταγμα 

αριστερού Ταρσού και αριστερής κνήμης και περόνης. Πρόκειται για 

τραύματα που έγιναν από έκρηξη βόμβας. «Δεν λήφθηκαν φωτογραφίες των 

τραυμάτων για τον λόγο ότι δεν κατέστη δυνατή η φωτογράφηση λόγω 

αιμορραγίας των τραυμάτων» (βλ. σελ. 2 κατάθεσης). Τα κατάγματα που 

υπέστη, βάσει μελέτης των ακτινογραφιών, αναφέρονται και σε ξεχωριστή 

έκθεση (έγγραφο «ΑΒΚ») την οποία ετοίμασε για σκοπούς της δίκης. Όταν 

εξέτασε το τραυματισμένο του πόδι είχε πάρει κλήση με αρκετή μοίρα, το 

οποίο δείχνει ότι υπήρχε κάταγμα κνήμης και περόνης. Στην μαρτυρία της 

επανέλαβε ότι από τα θλαστικά ανοιχτά τραύματα είχε αρκετά μεγάλη 

αιμορραγία και σε κάποιο σημείο φαινόταν ότι είχε ξένο σώμα – μέταλλο – 

σφηνωμένο σε ένα θλαστικό τραύμα (σελ. 8224-5), το οποίο επιμαρτυρεί ότι 

επρόκειτο για έκρηξη βόμβας (σελ. 8226). Η ιατροδικαστική εξέταση 
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διήρκησε 15-20 λεπτά επειδή είχε αιμορραγήσει αρκετά και λόγω της 

σοβαρότητας των τραυμάτων και έπρεπε να εισαχθεί στο χειρουργείο. 

Εξήγησε πως όταν υπάρχουν άνθρωποι εν ζωή προτεραιότητα δίνεται στους 

θεράποντες ιατρούς.   

 

242. Αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρήκε τον πελάτη μου εκείνη 

την ημέρα κατά την κυρίως εξέταση είπε τα εξής: «Ήταν σε εφίδρωση, 

προσπάθησαν οι θεράποντες ιατροί να δώσουν κάποια παυσίπονα, να 

δώσουν κάποια ενδοφλέβια, αλλά ο άνθρωπος λόγω του σοβαρού 

κατάγματος το κάτω άκρου ήταν σε κατάσταση τόσο μεγάλου πόνου, που 

σχεδόν δεν επικοινωνούσε. Θυμάμαι πολύ καλά όταν ρώτησα τον ίδιο, μου 

είπε δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είχε συμβεί» (σελ. 8224). Κατά την 

αντεξέταση ερωτήθη και απάντησε τα ακόλουθα σε σχέση με αυτό το θέμα 

(σελ. 8227-8):  

 

«Ερώτηση: Με τον συγκεκριμένο ασθενή τι ακριβώς ελέχθη μεταξύ σας 

θυμάστε;  

Απάντηση: Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει γιατί φαινόταν ότι πονούσε 

πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να διατυπώσει σε εμένα, ήταν εφιδρωμένος και 

δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου για να μου εξηγήσει τι ακριβώς 

είχε συμβεί. Μου είπε 5 κουβέντες η αστυνομία, δεν ενόχλησα περαιτέρω 

τον άνθρωπο, είχα περιγράψει τα τραύματα του, είδα τις ακτινογραφίες και 

οι συνάδελφοι μου είπαν ότι πρέπει να φύγει για περαιτέρω περίθαλψη γιατί 

αιμορραγούσε»  

Ερώτηση: Σε άλλους μίλησε;  

Απάντηση: Δεν το γνωρίζω.  

Ερώτηση: Τον ρωτήσατε και δεν σας απάντησε;  

Απάντηση: Ως συνήθως, μπαίνοντας να δούμε κάποιον ασθενή ή 

τραυματία, επικοινωνούμε όπως επικοινωνούμε με όλους τους ζωντανούς 

ανθρώπους, αλλά δεν ήταν σε θέση να περιγράψει γεγονότα.  

Ερώτηση: Επικοινωνούσε αλλά δεν ήταν σε θέση να περιγράψει γεγονότα. 

Απάντηση: Ναι. Ο άνθρωπος με έβλεπε, αντιλαμβανόταν.  

Ερώτηση: Συνεργαζόταν στην εξέταση;  

Απάντηση: Ότι έπρεπε να τον δω, αντιλήφθη το γεγονός. Με την 

προσπάθεια των νοσηλευτών να του γίνει μετακίνηση του πονούσε τόσο 

πολύ που δεν ήθελα να επικοινωνήσω περαιτέρω με τον άνθρωπο. Βασικά 

εκεί η δουλειά μου ήταν να περιγράψω τα τραύματα και είδα και τις 

ακτινογραφίες.  

Ερώτηση: Άρα ήταν δική σας επιλογή να μην ενοχλήσετε περαιτέρω τον 

ασθενή, να μην τον βομβαρδίζετε με ερωτήσεις, εφόσον είχατε πάρει το 

ιστορικό από το ΤΑΕ.  

Απάντηση: Οπωσδήποτε δεν ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους»  

 



156 
 

243. Από τις πιο πάνω απαντήσεις τόσο κατά την κυρίως εξέταση όσο και κατά 

την αντεξέταση προκύπτει ότι ο πελάτης μου λόγω του μεγάλου πόνου δεν 

επικοινωνούσε και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Το ότι δεν τον 

βομβάρδισε με περαιτέρω ερωτήσεις για να μην τον ταλαιπωρήσει λόγω του 

μεγάλου πόνου από τον οποίο υπέφερε το οποίο ήταν καθόλα λογικό και 

ανθρώπινο, δεν αλλοιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα της αδυναμίας 

επικοινωνίας του πελάτη μου. Ούτε αφήνεται να νοηθεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο ότι εάν τον βομβάρδιζε με ερωτήσεις θα επικοινωνούσε, καθότι το 

πρόβλημα επικοινωνίας οφειλόταν στον πολύ μεγάλο πόνο ο οποίος ήταν 

ανυποχώρητος. Οι περισσότερες ερωτήσεις δεν θα απομάκρυναν τον πόνο 

ώστε να μπορέσει ο πελάτης μου να επικοινωνήσει. Η μαρτυρία της 

ιατροδικαστού Ελένης Αντωνίου, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

ανεξάρτητος και αντικειμενικός μάρτυρας, διαψεύδει πλήρως την θέση του 

Φάνου ότι ο πελάτης μου ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του στις 

Πρώτες Βοήθειες και του έδωσε οδηγίες να πάει να μετακινήσει τα 

δενδρύλλια κάνναβης και πιστόλι κλόγκ από το διαμέρισμα του στο Τσέρι. 

Επιβεβαιώνει δε την μαρτυρία του πελάτη μου ως προς την πολύ άσχημη 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν στις Πρώτες Βοήθειες και την άρνηση του 

ότι έλαβε χώρα τέτοια συνομιλία με τον Φάνο. Τονίζεται ότι ο σύμφωνα με 

την μαρτυρία του Φάνου ο πελάτης μου δεν του ζήτησε να μετακινήσει τα 

δενδρύλλια κάνναβης και το πιστόλι επειδή τον «βομβάρδισε» με ερωτήσεις 

αλλά χωρίς καν να ερωτηθεί το οποίο καθιστά την συνομιλία ακόμη πιο 

αφύσικη και απίθανη υπό τις περιστάσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο 

πελάτης μου βρισκόταν σε αυτή την τραγική κατάσταση πόνου παρότι του 

χορηγήθηκαν ισχυρά παυσίπονα, μεταξύ των οποίων πεθιτίνη, σύμφωνα με 

τον φάκελο των Πρώτων Βοηθειών, ενδεικτικό του πολύ μεγάλου πόνου από 

τον οποίο υπέφερε. Ότι στις Πρώτες Βοήθειες ο πελάτης μου υπέφερε από 

έντονο άλγος αναφέρεται και στην ιατρική έκθεση του Δρ. Καραπατάκη η 

οποία έγινε παραδεκτό γεγονός.     

   

244. Η ιατροδικαστής είπε επίσης ότι οι νοσηλευτές και θεράποντες ιατροί 

βρίσκονταν γύρω από τον πελάτη μου λόγω της σοβαρότητας της 

κατάστασης και ο καθένας προσπαθούσε να κάνει την δίκη του δουλειά 

προετοιμασίας για χειρουργείο. To ιστορικό τραυματισμού του πελάτη μου 

της το έδωσαν μέλη του ΤΑΕ (ΣΕΛ. 8226). Στις Πρώτες Βοήθειες δεν 

συνάντησε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα του πελάτη μου. Θυμάται ότι 

υπήρχαν αρκετοί συγγενείς έξω στο προαύλιο (σελ. 8225).   

 

245. Στη δίκη κατατέθηκε ως τεκμήριο 579, ολόκληρος ο ιατρικός φάκελος 

του Γενικού Νοσοκομείο που αφορά τον πελάτη μου [(βλέπε μαρτυρία  

Γιάννου Γεωργιάδη (ΜΥ.4) σελ. 8237]. Κατατέθηκαν επίσης από τον 

ακτινολόγο Δρ. Χρίστο Νικολάου (ΜΥ2) όλες οι ακτινογραφίες που έγιναν 

στον πελάτη μου κατά την παραμονή του στο Γενικό Νοσοκομείο από τις 
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25/12/2009 – 04/01/2010 (τεκμήρια 576 και 577 στα οποία περιέχονται 

πολλές διαφορετικές ακτινογραφίες) με σχετική γνωμάτευση την οποία 

υιοθέτησε ως μέρος της κυρίως του εξέτασης (έγγραφο «ΑΒΘ»). Οι 

ακτινογραφίες επιμαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την φύση και έκταση της 

ζημίας και βλάβης που υπέστη ο πελάτης μου από την έκρηξη βόμβας την 

25/12/2009 καθώς και θεραπείας που ακολούθησε ήτοι τοποθέτηση από 

τους ορθοπεδικούς εξωτερική οστεοσύνθεσης για σταθεροποίηση των οστών 

στην αριστερή κνήμη και ήλους σταθεροποίησης αριστερού άκρου ποδός. 

Κατατέθηκε επίσης έγγραφο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (τεκμήριο 578) 

στο οποίο καταγράφεται η 17:19 ως ώρα λήψης των ακτινογραφιών στις 

25/12/2009. 

 

246. Ο Δρ. Ανδρέας Κτωρίδης, κατέθεσε ως προς τον καθαρισμό, αλλαγή και 

αξιολόγηση του τραύματος του πελάτη μου στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας την 30/12/2009. Κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν υποδιευθυντής 

του ορθοπεδικού τμήματος. Η αλλαγή και καθαρισμός του τραύματος έγινε 

με γενική αναισθησία. Η επέμβαση έγινε παρουσία του πλαστικού 

χειρούργου Δρ. Χρυσόστομου Γιάλλουρου (ΜΥ.9) για να εκτιμήσει την 

απώλεια δέρματος που είχε. Το πόδι ήταν σε εξωτερική οστεοσύνθεση 

δηλαδή με σίδερα από έξω για να κρατούν τα κόκκαλα και το πόδι ήταν 

ανοικτό διότι είχε πάθει το σύνδρομο του διαμερίσματος και έγινε 

αποσυμπίεση των μυών. Ο πλαστικός έπρεπε να κάνει εκτίμηση της 

κατάστασης για να επιλέξει τον χρόνο που θα έκανε πλαστική για να κλείσει 

το τραύμα.  Εξήγησε το operation record της συγκεκριμένης ημέρας και 

κατέθεσε δυο φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε στο στάδιο της επέμβασης 

(τεκμήριο 581), οι οποίες παρουσιάζουν μια καθόλα τραγική και πάρα πολύ 

άσχημη εικόνα του ποδιού του πελάτη μου. Ανέφερε ότι στα δύσκολα 

περιστατικά βγάζει φωτογραφίες για το αρχείο του και ότι το συγκεκριμένο 

ήταν πολύ σοβαρό περιστατικό, από τα πιο σοβαρά που είχαν εκείνη την 

περίοδο (σελ. 8242). Σύμφωνα με το operation record ήταν αμφίβολη η 

βιωσιμότητα ορισμένων δακτύλων και του μεταταρσίου.  

 

247. Ο Δρ. Κτωρίδης εξήγησε τι είναι το σύνδρομο του διαμερίσματος από το 

οποίο υπέφερε ο πελάτης μου από την πρώτη στιγμή που εισήχθη στο 

Γενικό Νοσοκομείο, και τα συμπτώματα που αυτό επιφέρει στον ασθενή. 

Επί λέξει είπε τα εξής: «Όταν λέμε διαμέρισμα εννοούμε μια περιοχή που 

περικλείει ορισμένους μείς. Σε αυτή την περιοχή μετά από κάποιο 

τραυματισμό ή μετά από κάκωση ή κάταγμα δημιουργείται αιμάτωμα μέσα 

και οίδημα και πρήζονται οι μείς. Αν δεν αποσυμπιέσουμε την περιοχή 

αυτή, αν δεν κόψουμε την περιτονία, το τοίχωμα γύρω από τους μείς θα 

νεκρώνουν και το νεύρο θα νεκρωθεί …. Αποσυμπιέζεται το διαμέρισμα για 

να μπορούν να συμβιώσουν οι μείς. Αυτό δεν ράβεται, περιμένουμε 5 – 6 

μέρες για να μπορέσουμε να το ράψουμε. Μετά αναλαμβάνει να πάρει 
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δέρμα ο πλαστικός για τον το κλείσει». (σελ. 8244). Ανέφερε επίσης ότι εάν 

κάποιο άτομο πάσχει από το σύνδρομο του διαμερίσματος πρέπει να 

χειρουργηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται άλλως πως κινδυνεύει να χάσει το 

πόδι του. Θα νεκρωθούν όλοι οι μείς που περικλείονται στο διαμέρισμα, δεν 

θα επιζήσουν. Επίσης πιέζονται τα αγγεία και τα νεύρα και αυξάνεται η 

ενδοδιαμερισματική πίεση (σελ. 8245). Είναι επώδυνη κατάσταση για τον 

ασθενή. Προς τεκμηρίωση των θέσεων του αναφέρθηκε σε ιατρική 

βιβλιογραφία ήτοι Apley’s System of Orthopaedics and Fractures 

(τεκμήριο 582), «Ορθοπεδική» Τόμος Β’ «Κακώσεις του μυοσκελετικού 

συστήματος» (τεκμήριο 583), «Αρχές χειρουργικής θεραπείας καταγμάτων» 

(τεκμήριο 584). Κατά την επέμβαση ο πελάτης μου είχε κάποιο πρόβλημα 

με τον θώρακα και κλήθηκε πνευμονολόγος και λήφθηκε ακτινογραφία 

θώρακος (σελ. 8246). Σχετικά με τα συμπτώματα που παρουσίαζε ο πελάτης 

μου στην κατάσταση στην οποία εβρισκόταν, ο μάρτυς είπε: «Ήταν ένας 

πολυτραυματίας με όλη την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του. Τι 

να σας πω; Είχε απώλεια αίματος, είχε ταλαιπωρία, είχε πρόβλημα με το 

πόδι του σοβαρό ….» (σελ. 8247). Στον μάρτυρα υπεδείχθησαν οι αναλύσεις 

και πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος του πελάτη μου εκείνες τις τραγικές 

ημέρες και ειδικά η εικόνα χαμηλής αιμοσφαιρίνης που παρουσίαζε μεταξύ 

26 – 30 Δεκεμβρίου 2009. Ερωτηθείς ανέφερε τα συμπτώματα της χαμηλής 

αιμοσφαιρίνης ήτοι ωχρότητα, αδυναμία μπορεί και ζάλη και γενικά μια 

κακουχία στον οργανισμό (σελ. 8248), περιλαμβανομένων αναπνευστικών 

δυσκολιών (σελ. 8249). Αντεξεταζόμενος περί τούτου ανάφερε ότι δεν μπορεί 

να πει σίγουρα εάν είχε αυτά τα συμπτώματα, μετά από τρία χρόνια δεν 

θυμόταν. Είπε όμως ότι συνήθως ένας πολυτραυματίας με τόσες 

ταλαιπωρίες που χάνει και αίμα έχει τέτοια συμπτώματα (σελ. 8255). Η 

θέση του πελάτη μου στην μαρτυρία του ήταν ότι είχε τέτοια συμπτώματα. 

Και είναι παράλογο να μην είχε δεδομένης της πολύ άσχημης κατάστασης 

της υγείας του και της πολύ μεγάλης απώλειας αίματος και χαμηλής 

αιμοσφαιρίνης και πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων, καθαρισμών και 

αλλαγής τραύματος με γενική αναισθησία στην οποία υποβαλλόταν μέρα 

παρά μέρα με γενική αναισθησία περιλαμβανομένης προνάρκωσης, μη 

χορήγησης φαγητού έξι ώρες προ του χειρουργείου (σελ. 8301) κτλ.  

 

248. Ο Δρ. Κτωρίδης εξήγησε επίσης με βάση το “Drugs Sheet” του ιατρικού 

φακέλου του Γενικού Νοσοκομείου, ποία φάρμακα χορηγούνταν στον 

πελάτη μου μεταξύ 25/12/2009 – 04/01/2010. Ελάμβανε αντιβιοτικά, 

παυσίπονα και φάρμακα για το αναπνευστικό σύστημα. Τα παυσίπονα ήταν 

μορφίνη, πεθιτίνη, apotel, diclofenac και paretamol (σελ. 8251). Η μορφίνη 

και πεθιτίνη είναι οπιούχα και επιφέρουν καταστολή και ίσως επηρεασμό 

της νοητικής λειτουργίας. Για την καταστολή της νοητικής λειτουργίας δεν 

μπορούσε να πει μετά βεβαιότητας (σελ. 8252). Η πεθιτίνη επιδρά για 12 

ώρες και γι’ αυτό μπορεί να χορηγηθεί δυο φορές την ημέρα (σελ. 8258). Η 
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συνήθης δοσολογία είναι 75 mg. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι 

στις Πρώτες Βοήθειες του χορηγήθηκαν 100 mg πεθιτίνης, δηλαδή άνω τις 

συνήθους δοσολογίας το οποίο είναι ενδεικτικό του τρομερού πόνου από τον 

οποίο υπέφερε ο πελάτης μου. Το Nursing Report που υπάρχει στον 

φάκελο του Γενικού Νοσοκομείου για εκείνες τις μέρες «αφορά τις αναφορές 

του νοσηλευτικού προσωπικού στον ασθενή, δηλαδή πως πέρασε τη νύχτα, 

τι αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους και τι πρόσφεραν 

σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών» (σελ. 8252). Ο γιατρός δεν έτυχε να 

μιλήσει με τον πελάτη μου και δεν μπορούσε να πει εάν επικοινωνούσε 

(σελ. 8259).   

 

249. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλουμε για να πούμε ότι είναι αντίθετο σε κάθε 

λογική άνθρωπος του οποίου η υγεία βρισκόταν σε τόσο άσχημη και 

τραγική κατάσταση να συνωμοτούσε για δολοφονία. Ο Φάνος είπε στην 

μαρτυρία του ότι 1-2 μέρες μετά τον τραυματισμό του όταν συνήλθε και τον 

πληροφόρησε για το «ανδραγάθημα» του 4ου κατηγορούμενου να 

μετακινήσει τα δενδρύλλια κάνναβης και το πιστόλι από το διαμέρισμα του, 

ο πελάτης μου τον ρώτησε εάν παίζει πλάσμα. Δηλαδή με το τραύμα 

ανοικτό, απώλεια αίματος, χαμηλή αιμοσφαιρίνη και τα συμπτώματα 

ωχρότητας, ζάλης και αδυναμίας που επιφέρει, το πόδι του σε ανάρρωπη 

θέση με εξωτερική οστεοσύνθεση, το πρόσωπο και χέρια του με  εγκαύματα, 

η όψη του να είναι στα χάλια που είδαμε στις φωτογραφίες οι οποίες 

λήφθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο και κατατέθηκαν στην δίκη, να του 

γίνεται μετάγγιση αίματος, να έχει τέσσερεις παροχές για ορούς στο χέρι για 

την χορήγηση μιας γκάμας φαρμάκων, να ανησυχεί έντονα και να είναι 

στενοχωρημένος εάν θα του κόψουν το πόδι, και παρόλα αυτά να θέλει ο 

Φάνος και η κατηγορούσα αρχή ότι σε αυτή την κατάσταση ρώτησε τον 4ο 

κατηγορούμενο εάν παίζει πλάσμα. Ειλικρινά πρόκειται για ένα παντελώς 

ανυπόστατο, αβάσιμο και παράλογο ισχυρισμό, ο οποίος αποκαλύπτει τον 

βαθμό και έκταση στον οποίο ο Φάνος ήταν διατεθειμένος να πει ψέματα 

στη δίκη προκειμένου να πετύχει την καταδίκη του πελάτη μου.  

 

250. Η κατηγορούσα αρχή θα σας πει ότι επειδή του ελήφθη κατάθεση στις 

27/12/2009, ή επειδή μέρα παρά μέρα ο πελάτης μου υπέγραφε το έντυπο 

συγκατάθεσης για εισαγωγή στο χειρουργείο, επομένως ήταν σε θέση να 

κάνει όλα όσα ο Φάνος του καταλογίζει εκείνες τις μέρες. Το επιχείρημα 

αυτό στερείται λογικής βάσης. Το να υπογράφει κανείς συγκατάθεση για 

εισαγωγή του στο χειρουργείο σημαίνει ότι είναι σε θέση να συνωμοτεί για 

δολοφονία; Το οποίο έντυπο υπογράφεται ως θέμα ρουτίνας ως εξηγήθηκε 

στην μαρτυρία; Επίσης επειδή ο πελάτης μου έδωσε κατάθεση στην 

αστυνομία στις 27/12/2009, ημέρα κατά την οποία να σημειωθεί ότι είχε 

χαμηλή αιμοσφαιρίνη, σημαίνει ότι στο μαύρο χάλι στο οποίο βρισκόταν η 

υγεία του και με την στενοχώρια που τον διακατείχε εάν θα του έκοβαν το 
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πόδι του και την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, 

ρώτησε τον Γρηγόρη εάν παίζει πλάσμα; Και για ποίο λόγο; Αφού στην 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν δεν μπορούσε πλέον να οδηγήσει την 

μοτοσυκλέτα και να κάνει τον οδηγό στο δολοφονικό σχέδιο ούτε να 

εργοδοτηθεί στο Σίγμα, ως ήταν η δήθεν συμφωνία με τους 

κατηγορούμενους 2 και 3; Άσε που ο Φάνος δεν του είχε αναφέρει ότι δεν 

μπορούσε πλέον να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή και επομένως δεν είχε 

λόγο να ρωτήσει τον Γρηγόρη τέτοιο πράγμα. Το όλο επιχείρημα δεν στέκει 

στην βάσανο της λογικής. Τα ίδια ισχύουν σε σχέση με τους ισχυρισμούς 

του Γιώργου Ζαβράντωνα πως όταν τον επισκέφθηκε στο Νοσοκομείο 2-3 

μέρες μετά τον τραυματισμό του είπε δείχνοντας τον Γρηγόρη που στεκόταν 

έξω «αφού δεν μας βοήθησαν οι φίλοι μας θα μας βοηθήσουν οι φίλοι που 

γνωρίσαμε χθες και σήμερα».  

 

251.    Ο αναισθησιολόγος Ηλίας Ξυνής (ΜΥ.7) κατέθεσε σε σχέση με τα 

anesthetic records που υπάρχουν στον φάκελο του Γενικό Νοσοκομείου για 

τις ημερομηνίες 25/12/2009 – 04/01/2010. Συγκεκριμένα εξήγησε για 

την αναισθησία που ακολουθήθηκε κατά την μεγάλη χειρουργική επέμβαση 

την μέρα τραυματισμού του πελάτη μου η οποία έγινε με ραχιαία 

αναισθησία. Με βάση το nursing report η εγχείρηση άρχισε στις 9:45μ.μ., 

και τελείωσε στις 1:35 (σελ. 8298). Από το χειρουργείο επέστρεψε στις 

4:00π.μ. Του χορηγήθηκε μορφίνη για μετεγχειρητικό πόνο. Πιθανά 

συμπτώματα της μορφίνης είναι υπνηλία, ζάλη, ναυτία, εμετός (σελ. 8298). 

Η δράση της μορφίνης συνήθως διαρκεί για 3-5 ώρες και της πεθιτίνης η 

οποία είναι επίσης οπιοειδές, η δράση της διαρκεί περίπου 4-6 ώρες (σελ. 

8298, 8317). Σε σχέση με την χαμηλή αιμοσφαιρίνη είπε ότι μειώνει την 

σωστή αιμάτωση των ζωτικών οργάνων που μπορούν να αποβάλλουν και να 

μεταβολίζουν τα φάρμακα (σελ. 8300, 8308-9). Αντεξεταζόμενος είπε πως 

δεν γνωρίζει στον συγκεκριμένο ασθενή πως μεταβολίστηκε το κάθε 

φάρμακο (σελ. 8311). Εφόσον κάποιος είναι υγιής το αιματοκριτικό 

σύστημα είναι από 13 και πάνω με 15.5. Στο μάρτυρα υπεδείχθη από τον 

φάκελο του Γενικού Νοσοκομείου η χαμηλή αιμοσφαιρίνη του πελάτη μου 

μεταξύ 26-30 περιλαμβανομένης του μήνα Δεκεμβρίου 2009. Σε σχέση με 

τα συμπτώματα χαμηλής αιμοσφαιρίνης είπε πως όταν υπάρξει οξεία 

απώλεια αίματος ένας ασθενής μπορεί να αισθάνεται κακουχία, ζάλη, 

εύκολη κόπωση και υπνηλία (σελ. 8300). Τα συμπτώματα αυτά ενισχύουν 

την μαρτυρία του πελάτη μου ότι εκείνες τις μέρες δεν ήταν καθόλου καλά, 

ένοιωθε κουρασμένης, αδύναμος, ζαλισμένος και ήθελε να κοιμάται και να 

ξεκουράζεται συνέχεια. Επίσης συμφώνησε ότι λόγω της χαμηλής 

αιμοσφαιρίνης και των οπιοειδών και αναισθητικών που του είχαν 

χορηγηθεί υπήρχε ένα κράμα αρνητικών αλληλεπιδράσεων στην κατάσταση 

του ασθενούς δηλαδή το ένα συνέβαλε στην αύξηση του άλλου (σελ. 8300). 

Στις 30/12/2009 χορηγήθηκε και πεθιτίνη προεγχειρητικά σύμφωνα με το 
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anesthetic record λόγω της επώδυνης μεταφοράς του στο χειρουργείο για να 

μην πονά. Μετά που ξυπνά ο ασθενής από την αναισθησία το σύνηθες είναι 

να υπάρχουν παρενέργειες όπως ζάλη, ναυτία, εμετός και υπνηλία τα οποία 

μπορεί όμως και να μην υπάρξουν (σελ. 8302). Κατά της τάσης για εμετό 

χορηγείτο premperan (σελ. 8314). Επίσης μετά την αναισθησία μπορεί να 

επηρεαστεί η ικανότητα συγκέντρωσης (σελ. 8302).  Κατά την αναισθησία 

χορηγήθηκαν ηρεμιστικά οπιοειδή όπως φεντανύλη και γενικά αναισθητικά 

όπως βενζοδιαζεπίνη (σελ. 8303). Τα ίδια ισχύουν για την αναισθησία που 

έγινε στις 28/12/2009 και 02/01/2010 (σελ. 8304).  

 

252. Ανέφερε επίσης και αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η γενική αναισθησία 

μπορεί να επηρεάσει την μνήμη κάποιου ανθρώπου. Είναι άγνωστος ο 

μηχανισμός επηρεασμού της μνήμης. Ό μάρτυς συμφώνησε πως όταν 

κάποιος για μεγάλη χρονική περίοδο, δηλαδή για ένα ή δυο μήνες ή και 

περισσότερο υποβάλλεται σε γενική αναισθησία, είναι περισσότερες οι 

πιθανότητες να επηρεαστεί η μνήμη του (σελ. 8304). Ο επηρεασμός της 

μνήμης αφορά περιστατικά ήσσονος σημασίας με την έννοια ότι δεν 

αποδιοργανώνει την ζωή του. Αφορά διαταραχές νοητικής λειτουργίας που 

μπορεί να συμβούν (σελ. 8314). Αντεξεταζόμενος ανέφερε ότι ο ίδιος δεν 

είχε ένδειξη ή απώλεια μνήμης του συγκεκριμένου ασθενή (σελ. 8314-5). 

Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο το πιθανότερο είναι ότι θα τον καλούσαν (σελ. 

8315). Τονίζεται ότι ο πελάτης μου μέρα παρά μέρα από τις 25/12/2009 

μέχρι τις 05/02/2010 υποβαλλόταν σε αναισθησία το οποίο αντικειμενικά 

αυξάνει τις πιθανότητες απώλειας μνήμης. Ερωτηθείς είπε πως η 

πληρέστερη καταγραφή της καθημερινής κατάστασης του ασθενούς 

βρίσκεται στο έντυπο νοσηλευτικών αναφορών (Nursing Report) και στις 

εκθέσεις των ιατρών (σελ. 8304). Ο ίδιος θυμάται την κατάσταση του ποδιού 

του πελάτη μου. Ήταν μια κατάσταση η οποία και μετεγχειρητικά ήταν 

επώδυνη. Ακόμη και οι αλλαγές τραύματος που γίνονταν. Γι’ αυτό άλλωστε 

έπαιρνε και γενική αναισθησία (σελ. 8305). Αντεξεταζόμενος ανέφερε ότι η 

αιμοσφαιρίνη 13 που καταγράφει ο ασθενής στις 25/12/2009, όταν συνέβη 

η μεγάλη απώλεια αίματος, δεν είναι η πραγματική αιμοσφαιρίνη λόγω 

αιμοσυμπύκνωσης. Η πραγματική αιμοσφαιρίνη φαίνεται μέσα σε 24 ώρες. 

Ο ασθενής μετά το χειρουργείο περνά διακυμάνσεις. Μπορεί να ξυπνά και 

μετά να κοιμάται (σελ. 8310). Σε σχέση με την υπνηλία είπε ότι είναι 

φυσικό επακόλουθο της αναισθησία και πολύ διαδεδομένο μετά από γενική 

αναισθησία οι ασθενείς να κοιμούνται (σελ. 8315).  Η δοσολογία που δίνουν 

για αναισθησία κατά μέσο όρο επιτρέπει στον ασθενή σε 2-3 ώρες να πάει 

σπίτι του εκτός εάν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που πρέπει να 

κρατηθεί μέσα (σελ. 8316). Εδώ πρέπει να πούμε ότι ναι μεν έτσι συμβαίνει 

σε μια συνήθη περίπτωση όμως σίγουρα ο πελάτης μου δεν ήταν σε θέση να 

πάρει εξιτήριο μερικές ώρες μετά από κάθε χειρουργείο, καθότι ήταν 

ακινητοποιημένος στο κρεβάτι με εξωτερική οστεοσύνθεση, κινδύνευε να 
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χάσει το πόδι του, είχε χαμηλή αιμοσφαιρίνη και υποβαλλόταν σε 

μεταγγίσεις αίματος, έπαιρνε συνεχώς φάρμακα, είχε πόνο, είχε ανοικτό 

τραύμα, και γενικά ήταν σε μια πάρα πολύ κακή και σοβαρή κατάσταση 

υγείας η οποία έχριζε συνεχούς παρακολούθησης και ιατρικής φροντίδας. Η 

κατάσταση αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Nursing Report στο οποίο 

παραπέμπω το σεβαστό Δικαστήριο.  

 

253. Η κατάσταση της υγείας του πελάτη μου τις μέρες που νοσηλευόταν στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μέχρι την μεταφορά του στο Ιπποκράτειο 

Ιδιωτικό Νοσοκομείο (25/12/2009 – 04/01/2010), και οι ενέργειες που 

έγιναν από το ιατρικό προσωπικό περιγράφονται λεπτομερώς στην ιατρική 

έκθεση του Δρ. Νίκου Καραπατάκη, ο οποίος ήταν τότε ο υποδιευθυντής του 

Ορθοπεδικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, και 

χειρούργησε τον πελάτη στις 25/12/2009 (που έγινε το πολύ μεγάλο 

χειρουργείο) και στις 02/01/2010. Η εν λόγω έκθεση η οποία έγινε 

παραδεκτό γεγονός (Π.Γ.48) παρατίθεται αυτούσια:  

 

«Η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο 25/12/2009 που ο ως άνω ασθενής 

εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μέχρι την 04/01/2010 που πήρε 

εξιτήριο για περαιτέρω θεραπεία στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Ο 

ανωτέρω ασθενής διεκομίσθη στις Α΄ Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας την 25/12/2009 περί τις 5:00μ.μ. κατόπιν έκρηξης στο 

αυτοκίνητο του. Κατά τον κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: Βαρύς τραυματισμός αριστερής κνήμης και αριστερού ποδός, 

κάταγμα αριστερής κνήμης – περόνης. Έγκαυμα πρόσθιας επιφάνειας 

αριστερής κνήμης, σύνδρομο διαμερισμάτων αριστερής κνήμης. Ο ασθενής 

υπέφερε από έντονο άλγος. Εκρηκτικά επιπεπλεγμένα κατάγματα 2ου  μέχρι 

5ου μεταταρσίου και δακτύλων αριστερού ποδός, αμφίβολη η επιβίωση των 

δακτύλων αριστερού ποδός. Τραύμα πρόσθιας επιφανείας δεξιάς κνήμης άνω 

τριτημορίου μήκους 3-4εκ.Ξένο σώμα δεξιάς πτέρνης. Εγκαύματα 1ου και 2ου 

βαθμού άμφω αντιβραχίων και προσώπου. Εκδορές δεξιού γόνατος και δεξιού 

άκρου ποδός.  

 

Αφού στον ασθενή έγιναν όλες οι αιματολογικές εξετάσεις έγινε εισαγωγή στο 

Ορθοπαιδικό τμήμα. Περί ώρα 7:00 με 7:30μμ οδηγήθηκε στο χειρουργείο 

όπου με ραχιαία αναισθησία και sedation υποβλήθηκε σε χειρουργική 

επέμβαση από τον υποφαινόμενο Δρ. Νικόλαο Καραπατάκη (τότε 

υποδιευθυντή ορθοπεδικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας) και 

τον Δρ. Κυνηγό. Έγινε διάνοιξη των διαμερισμάτων της αριστερής κνήμης. 

Τοποθέτηση Eξωτερικής Οστεοσύνθεσης Holfman για συγκράτηση των 

καταγμάτων. Τα διαμερίσματα παρέμειναν ανοικτά εμποτισμένα με γάζες 

φυσιολογικού ορρού. Αμφίβολη η επιβίωση του πρόσθιου κνημιαίου. 

Τοποθέτηση 4 KW (βελονών) στα μετατάρσια και μερική συρραφή των 
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τραυμάτων. Αμφίβολη η επιβίωση όλων των δακτύλων και μεταταρσίων λόγω 

της βαρύτητας των κακώσεων της οποίας υπέστη. Αφαίρεση του ξένου 

σώματος στη δεξιά πτέρνα. Καθαρισμός και συρραφή του τραύματος δεξιάς 

κνήμης. Τριπλή αντιβίωση. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο θάλαμο περί ώρας 4:00 

πμ την 26/12/2009. Χορηγήθηκαν 4 μονάδες αίματος και 2 πλάσματος.  

 

Την 26/12/2009 ημέρα Σάββατο είχε καθήκον στο Ορθοπεδικό τμήμα ο 

ιατρός Βασιλείου ως φαίνεται στο αρχείο του Νοσοκομείου την Κυριακή είχε 

καθήκον η κυρία Δαμασκηνού. Στις 26/12/2009 αιμοσφαιρίνη: 8,4 πήρε 2 

φιάλες αίμα και στις 27/12/2009 αιμοσφαιρίνη: 8,8 πήρε 1 φιάλη αίμα. Στις 

28/12/2009 στις 11:00 μεταφέρθηκε στο χειρουργείο με 1 μονάδα αίμα. Υπό 

γενική αναισθησία στο χειρουργείο έγινε αλλαγή τραύματος αριστερής κνήμης 

και χειρουργικός καθαρισμός από τους ιατρούς Δρ. Κωτσάκη πλαστικό 

χειρουργό και Δρ. Σπαστρή Ορθοπεδικό χειρουργό. Εδόθη μία φιάλη αίμα στο 

χειρουργίο. Αιμοσφαιρίνη: 7,6 και Θερμοκρασία σώματος:38,5. Επέστρεψε 

από το χειρουργείο στις 13:30. Στις 30/12/2009 αιμοσφαιρίνη:10,3. 

Μεταφέρθηκε στο χειρουργείο στις 7:30π.μ. αφού δόθηκε Πεθητίνη 75mg και 

Ατροπίνη 0.5 mg στις 7:25π.μ. Υπό γενική αναισθησία έγινε χειρουργικός 

καθαρισμός, πλύση και αλλαγή τραυμάτων καθώς και αφαίρεση νεκρωτικών 

ιστών από τους ιατρούς Γιάλλουρο Χρυσόστομο (πλαστικός χειρουργός) και Δρ. 

Αντρέα Κτωρίδη (Ορθοπαιδικός). Επέστρεψε από το χειρουργείο στις 10:30 

π.μ. Αμφίβολη η βιωσιμότητα των δακτύλων και μεταταρσίων αριστερού 

ποδός. Οδηγίες για συνέχεια τριπλής αντιβίωσης και αριστερό πόδι σε 

ανάρροπη θέση. Στις 02/01/2010 μεταφέρθηκε στο χειρουργείο στις 

11:40π.μ. χωρίς προνάρκωση με δυο φιάλες αίμα. Υπο γενική αναισθησία 

έγινε χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος και αφαίρεση νεκρωτικών ιστών 

αριστερού κάτω άκρου από τους ιατρούς Δρ. Χρυσόστομο Γιάλλουρο και τον 

υποφαινόμενο Δρ. Νικόλαο  Καραπατάκη έγινε χειρουργικός καθαρισμός των 

τραυμάτων και αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών. Στις 4/01/2010 έγινε 

εξιτήριο και μετεφέρθη στο Ιπποκράτειο ιδιωτικό Νοσοκομείο για συνέχιση της 

θεραπείας.  

 

Η όλη η γενική κατάσταση του ασθενούς περιγράφεται λεπτομερώς στη 

νοσηλευτική έκθεση (nursing report) που υπάρχει μέσα στον φάκελο του 

ασθενούς που τηρείται στο Γενικό Νοσοκομείο, ο οποίος φάκελος 

πληροφορούμαι ότι έχει κατατεθεί τεκμήριο 579 στο Κακουργιοδικείο. Για την 

ετοιμασία της εκθέσεως μου συμβουλεύτηκα τις χειρουργικές και νοσηλευτικές 

εκθέσεις και σημειώσεις πρώτων βοηθειών και γενικά το υλικό που βρίσκεται 

στον νοσοκομειακό φάκελο του ασθενούς για την περίοδο 25/12/2009 – 

04/01/2010 το οποίο μου απεστάλη από τον δικηγόρο του κ Μιχάλη Γ. Πική. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον/τους αναισθησιολόγους σε κάθε 

χειρουργική επέμβαση που αναφέρεται πιο πάνω περιγράφεται στο anesthetic 

record που υπάρχει στον εν λόγω νοσοκομειακό φάκελο. Η φαρμακευτική 
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αγωγή που χορηγήθηκε στον ασθενή για την περίοδο νοσηλείας που αφορά η 

παρούσα έκθεση βρίσκεται καταγεγραμμένη στο Drug Therapy Sheet που 

επίσης υπάρχει μέσα στον εν λόγω νοσοκομειακό φάκελο».  

 

 

254. Ο πλαστικός χειρούργος Δρ. Χρυσόστομος Γιάλλουρος (ΜΥ.9) 

κατέθεσε για τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε και τις παρατηρήσεις του σε 

σχέση με τον πελάτη μου κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας μεταξύ 25/12/2009 – 04/01/2010 που 

μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και από τις 

05/02/2010 που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ως 

υπόδικος μέχρι τις 28/06/2010 που πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στις 

Κεντρικές Φυλακές. Συγκεκριμένα λόγω του μεγέθους του τραύματος και 

των ελλειμμάτων δέρματος και του συνδρόμου του διαμερίσματος 

χρειαζόταν η ανάμειξη πλαστικών χειρούργων για την αντιμετώπιση των 

ελλειμμάτων των μαλακών οστών που κάλυπταν την κνήμη και τον άκρα 

πόδα του ασθενούς (σελ. 8347). Είχε ανοιχτά κατάγματα τόσο στην κνήμη 

όσο και στα μετατάρσια το οποίο σημαίνει ότι ήταν εκτεθειμένα τα οστά 

λόγω των ελειμμάτων του δέρματος που είχε ως επίσης και μια μεγάλη 

νέκρωση μαλακών μορίων και δερμάτων όπως γράφεται στις χειρουργικές 

σημειώσεις 15 χ 6 με 8 εκατοστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε τέτοιας 

φύσης τραυματισμούς είναι η αποκάλυψη των οστών που δημιουργεί 

αυξημένες πιθανότητες μολύνσεως και γι’ αυτό χρειάζεται όσο ποιο 

γρήγορος καθαρισμός των νεκρωμένων ιστών και στον κατάλληλο χρόνο η 

κάλυψη των ελλειμμάτων του δέρματος (σελ. 8348). Στις 30/12/2009 και 

02/01/2010 ήταν παρών στο χειρουργείο. Έγινε μόνο χειρουργικός 

καθαρισμός και έλεγχος της πληγής. Δεν επικαλύφθηκαν τα τραύματα με 

δέρμα και δεν έκλεισε η πληγή. Η πληγή έμεινε ανοιχτή μετά τις 

επεμβάσεις και επικαλύφθηκε με αντισηπτικά διαλύματα, γάζες και 

επιδέσμους.  

 

255. Είπε ότι οι ανοιχτές πληγές για τον ασθενή έχουν κάποια ταλαιπωρία με 

την έννοια του πόνου, της ακινησίας των άκρων, του κοιτοστατισμού κτλ 

(σελ. 8350). Ερωτώμενος να περιγράψει την κατάσταση του πελάτη μου στο 

Γενικό Νοσοκομείο που τον χειρούργησε και είχε άμεση επαφή με την 

κατάσταση του τραυματισμένου ποδιού, είπε πως ήταν ένας πολύ σοβαρός 

τραυματισμός, ένα μεγάλο τραύμα που επιπλέκετο με σύνδρομο 

διαμερίσματος και η δική τους έννοια ήταν κατ’ αρχήν να σωθεί το πόδι του 

και να μην υπάρξουν πιθανές επιπλοκές όπως πιθανή μόλυνση από το 

μέγεθος των ανοικτών πληγών (σελ. 8350). Τον πελάτη μου εκτός από τα 

δυο χειρουργεία τον έβλεπε και καθημερινά κατά τις πρωϊνές επισκέψεις. 

Ήταν σε σοβαρή κατάσταση κατάκοιτος, με ακινητοποιημένα τα δύο άκρα 

και ταλαιπωρημένος. Είχε μια έντονη αγωνία για την τύχη του ποδιού του 
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και ποία θα ήταν η κατάληξη σε σχέση με την βιωσιμότητα του ποδιού του 

(σελ. 8351). Αντεξεταζόμενος ανάφερε: «Ανησυχούσε έντονα, με τις 

ερωτήσεις που μου υπόβαλλε και τον τρόπο ο οποίος συμπεριφερόταν 

έδειχνε άνθρωπο που ανησυχούσε έντονα» (σελ. 8362). Ο Δρ. Γιάλλουρος 

εξήγησε ότι στο Nursing Report που υπάρχει στον Νοσοκομειακό Φάκελο 

καταγράφεται η καθημερινή κατάσταση του ασθενούς (σελ. 8352). 

Ερωτήθηκε και εξήγησε λεπτομερώς πολλές αναφορές στο Nursing Report 

σε σχέση με φάρμακα, αρτηριακή πίεση, μεταγγίσεις αίματος, την ύπαρξη 

ουρηθρικού καθετήρα, ότι το πόδι του αιωρείτο από τα σίδερα του 

κρεβατιού κτλ. (σελ. 8353 -7). Ο πελάτης μου μεταφέρθηκε στο 

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο λόγω της αδυναμίας του Γενικού 

Νοσοκομείου να παρέχει περίθαλψη από μικροχειρούργο. Όταν επέστρεψε 

στις 08/02/2010 χρειαζόταν περαιτέρω περίθαλψη για το άκρο του και 

έγινε εισαγωγή στο χειρουργείο όπου έγινε χειρουργικό καθαρισμός και 

διάφορες διαπιστώσεις οι οποίες περιγράφονται στην σελίδα 8358 των 

πρακτικών. Λήφθηκαν φωτογραφίες οι οποίες κατατέθηκαν ως τεκμήριο 

589. Η κατάσταση του ποδιού του ήταν ακόμη άσχημη. Υπήρχε εμφανές 

έλλειμμα δέρματος στον άκρο πόδα (σελ. 8359). Στις 10/02/2010 

ακολούθησε άλλο χειρουργείο για κάλυψη του τραύματος στην περιοχή της 

κνήμης. Για το εν λόγω χειρουργείο επίσης κατατέθηκαν φωτογραφίες βάσει 

των οποίων εξηγήθηκαν οι ενέργειες του μάρτυρα (τεκμήριο 590) (σελ. 

8360). Ακολούθησαν 14 εισαγωγές του ασθενούς στο χειρουργείο εκ των 

οποίων 4 ήταν με γενική αναισθησία και οι υπόλοιπες με νευροληπτική 

αναισθησία όπου γίνονταν χειρουργικοί καθαρισμοί και αλλαγές. Στο 

τελευταίο χειρουργείο στις 24/03/2010 έγινε κάλυψη του τραύματος του 

άκρου πόδα με δερματικά μοσχεύματα (σελ. 8360).  Οι ημερομηνίες 

εισαγωγής του στο χειρουργείο αναφέρονται από τον μάρτυρα στη σελίδα 

8361 του πρακτικού. Ακολούθησαν άλλες 7 χειρουργικές επεμβάσεις από 

ορθοπεδικούς για την αντιμετώπιση του κατάγματος της κνήμης στις 

ημερομηνίες των οποίων επίσης αναφέρθηκε (σελ. 8362).   

  

256. Σε σχέση με την κατάσταση υγείας του πελάτη μου στο Ιπποκράτειο 

ιδιωτικό Νοσοκομείο κατάθεσε Δρ. Άκης Λοϊζίδης (ΜΚ.69) ορθοπεδικός 

με ειδικότητα την μικροχειρουργική. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στην 

κατάσταση υγείας του πελάτη μου και χειρουργικές επεμβάσεις και 

εισαγωγές στο χειρουργείο για καθαρισμό και αλλαγή τραύματος την 

περίοδο 04/01/2010 – 05/01/2010 που μεταφέρθηκε πίσω στο Γενικό 

Νοσοκομείο ως υπόδικος. Στην ιατρική βεβαίωση τεκμήριο 413 (σελ. 5167) 

αναφέρεται λεπτομερώς η κατάσταση του κατά την εισαγωγή του στο 

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, οι 2 χειρουργικές επεμβάσεις που 

υποβλήθηκε στις 05/01/2010 και 07/01/2010 και οι πολλαπλές 

εισαγωγές του στο χειρουργείο με γενική αναισθησία για καθαρισμό και 

αλλαγή τραύματος ήτοι στις 04/01, 09/01, 12/01, 14/01, 17/01, 19/01, 
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21/01, 23/01, 26/01, 28/01, 30/01, 02/02, 04/02 του έτους 2010. Στο 

Ιπποκράτειο εισήχθη στο χειρουργείο σύνολο 15 φορές με γενική 

αναισθησία (σελ. 5169). Από την ημέρα τραυματισμού του μέχρι την ημέρα 

που έγινε υπόδικος υπεβλήθη σε γενική αναισθησία 20 φορές σε 40 

ημέρες. Ο Δρ. Λοϊζίδης κατέθεσε κατάλογο ωρών που εισήλθε και εξήλθε στο 

χειρουργείο (τεκμήριο 441) καθώς και όλο τον ιατρικό φάκελο του πελάτη 

μου που τηρείτο στο Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο (τεκμήριο 444) στο 

οποίο περιέχεται, μεταξύ άλλων, έντυπο νοσηλευτικής αναφοράς (nursing 

report) και Drug Therapy Sheet. O μάρτυρας συμβουλεύτηκε τον ιατρικό 

φάκελο για πολλές από τις απαντήσεις του π.χ. επίπεδο αιμοσφαιρίνης, 

μεταγγίσεις αίματος, φάρμακα που χορηγήθηκαν κτλ.    

 

257. Ανέφερε πως κατά την εισαγωγή του πελάτη μου στο Ιπποκράτειο το πόδι 

του ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και έπρεπε να εκτιμηθεί σε ποίο 

σημείο έπρεπε να γίνει ο ακρωτηριασμός γιατί υπήρχαν νεκρώσεις στο 4ο 

και 5ο δάκτυλο. Επίσης υπήρχε κάταγμα στην κνήμη στο οποίο είχε 

τοποθετηθεί εξωτερική οστεοσύνθεση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και 

επίσης λόγω του συνδρόμου διαμερίσματος υπήρχαν ανοικτές πληγές στα 

πλάγια της κνήμης (σελ. 5167). Η διαπίστωση έγινε με διάνοιξη του 

τραύματος με γενική αναισθησία νωρίς το απόγευμα (15:10) αμέσως μόλις 

μεταφέρθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο (σελ. 5168). Από αναλύσεις που 

έγιναν διαπιστώθηκε ότι έπασχε από εντερόκοκκο και κινδύνευε να χάσει το 

πόδι του αλλά κινδύνευε και ο ίδιος από σηψαιμία (σελ. 5168). Για 

σκοπούς αντιμετώπισης της μόλυνσης του χορηγήθηκε ισχυρή αντιβίωση. 

Στις 05/01/2010 υπεβλήθη σε μεγάλο χειρουργείο για αφαίρεση όλων των 

νεκρωμένων ιστών. Ακρωτηριάστηκε το 4ο και 5ο δάκτυλο λόγω γάγγραινας 

και όλο το μετατάρσιο των δυο δακτύλων δηλαδή το μισό πέλμα του ποδιού 

(σελ. 5171) και έγινε κάποιο είδος μεταμόσχευσης δέρματος. Στις 

07/01/2010 έγινε το επόμενο χειρουργείο για περαιτέρω κάλυψη με δέρμα 

στο περισσότερο τμήμα του ποδιού για να μην είναι εκτεθειμένη για 

περαιτέρω μόλυνση. Πήραν δέρμα από το σύστοιχο μηριαίο. Αφαιρέθηκαν 

ιστοί και επομένως έπρεπε να καλυφθεί για να σταματήσει η φλεγμονή (σελ. 

5172). Συμφώνησε ότι η νάρκωση επηρεάζει το επίπεδο συνείδησης του 

ασθενούς αλλά δεν μπορούσε να πει για το επίπεδο συνείδησης μια ή δυο 

ώρες μετά το χειρουργείο διότι δεν είναι το αντικείμενο του (σελ. σελ. 5169). 

Συνήθως βλέπει τον ασθενή 2-3 φορές το 24ωρο. Με τον πελάτη μου 

μπορούσε να συνεννοηθεί κατά τις επισκέψεις του. Τον ρωτούσε πως πάει, 

εάν οι πόνοι είναι φυσιολογικοί, πόσο καιρό θα μείνει και γενικά 

προσπαθούσαν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Δεν έδιναν τελική 

ημερομηνία διότι ήταν ένα πόδι το οποίο ήταν πολύ άσχημα και παρουσίαζε 

λοίμωξη απο εντερόκοκκο (σελ. 5166). Μέχρι την επιστροφή του στο Γενικό 

Νοσοκομείο στις 05/02/2010, η λοίμωξη δεν υποχώρησε. Ο Δρ. Λοϊζίσης 

συμφώνησε κατά την αντεξέταση ότι εκείνες τις μέρες που εισήχθη ο 
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πελάτης μου στο Ιπποκράτειο και κατά την διάρκεια της εκεί παραμονής 

του ήταν γενικά καταπονημένος, και είχε πολλούς πόνους και γενικά 

υπέφερε και διακατείχετο από μεγάλη ανησυχία να μην χάσει το πόδι του, 

ως επίσης για την κατάσταση της υγείας του (σελ. 5170).  Όταν το έβλεπε 

ήταν ξαπλωμένος και το εγχειρισμένο του πόδι ήταν επικαλημμένο με 

επίδεσμο και γάζες και ήταν σε ανάρρωπη θέση (σελ. 5195). Στις 

15/01/2010 ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση αλλά αυτό δεν μπορεί να το 

πει για τις προηγούμενες μέρες (σελ. 5195). Στο χειρουργείο πάντοτε 

πήγαινε με φορείο (σελ. 5197). Σε ερώτηση κατά την επανεξέταση εάν 

παραχωρήθηκε στον πελάτη μου αναπηρικό καροτσάκι ο γιατρός είπε ότι 

δεν μπορεί να πει διότι δεν ήταν εκεί όλη μέρα αλλά οι οδηγίες ήταν να 

βρίσκεται σε ανάρροπη θέση στο κρεβάτι (σελ. 5197).    

 

258. Λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος στο Ιπποκράτειο αλλά και του 

αίματος που έχασε αρχικά από την έκρηξη βόμβας το οποίο δεν είχε ακόμη 

αναπληρωθεί ο πελάτη μου στις 05/01/2010 είχε χαμηλό αιματοκρίτη (24) 

(σελ. 5191) και χαμηλή αιμοσφαιρίνη. Στις 05/01/2010 η αιμοσφαιρίνη 

του ήταν 7.4 ενώ η κανονική είναι γύρω στα 14 (σελ. 5192). Στις 

7/01/2010 η αιμοσφαιρίνη του ήταν 8.3, στις 09/02/210 και 13/01/2010 

ήταν σε 11.6 και μέχρι τις 18/01/2010 ήταν 11.8 δηλαδή κάτω του 

φυσιολογικού (βλέπε Γενική Αίματος, νούμερο 9 στον Ιατρικό Φάκελο). Από 

τις 5 – 8 Ιανουαρίου χορηγήθηκαν στο πελάτη μου 7 μονάδες αίματος (σελ. 

5179, 5181). Ακόμη και 3 φιάλες είναι αρκετή ποσότητα αίματος (σελ. 

5180). Υπήρξε μεγάλη απώλεια αίματος για να χρειαστεί 7 μονάδες (σελ. 

5182).  Λόγω του μεγάλου πόνου από τον οποίο υπέφερε του χορηγήθηκε 

οπιούχο παυσίπονο ήτοι πεθιτίνη στις 05/01/2010 το απόγευμα και η ώρα 

12:30 τα μεσάνυχτα, στις 06/01/2010 στις 3:00π.μ. και στις 9:00 π.μ., 

στις 7/01/2010 στις 11:00π.μ. και 4:00μ.μ., και στις 09/01/2010 ή ώρα 

5:00 μ.μ. Εξήγησε επίσης ότι στο έντυπο νοσηλευτικής αναφοράς υπάρχουν 

οι σημειώσεις της υπεύθυνης κάθε βάρδιας  (σελ. 5187-8) και 

αναγράφονται κυρίως τα σημαντικά γεγονότα.  

 

259. Αυτή ήταν εν συντομία η μαρτυρία του Δρ. Άκη Λοϊζίδη. Και ερωτάται. 

Είναι ποτέ δυνατόν άνθρωπος σε αυτή την τραγική και θλιβερή κατάσταση 

υγείας να συνωμότησε για την δολοφονία του θύματος ως ο Φάνος 

ισχυρίστηκε στην ομολογία του (έγγραφο «ΑΤ») και μαρτυρία του στην δίκη. 

Ένας πολυτραυματίας ο οποίος μπαινόβγαινε στο χειρουργείο με γενική 

αναισθησία μέρα παρά μέρα, υπέστη ακρωτηριασμό 2 δακτύλων και μέρους 

του πέλματος, του έγινε πλαστική επέμβαση για επικάλυψη ανοικτών 

περιοχών τραύματος, έχασε πάρα πολύ αίμα και του μεταγγίστηκαν 7 

μονάδες αίματος, είχε χαμηλή αιμοσφαιρίνη, υπέφερε από έντονους πόνους 

και του χορηγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 2 φορές την ημέρα 

στις αρχές πεθιτίνη, ανησυχούσε εάν θα έχανε το πόδι του λόγω 



168 
 

εντερόκοκκου, ήταν στενοχωρημένος από την όλη κατάσταση της υγείας και 

τον ακρωτηριασμό τον οποίο υπέστη; Πότε τέλος πάντων θα έκανε αυτή την 

συνομωσία σε αυτό το μαύρο χάλι στο οποίο βρισκόταν εκείνες τις μέρες; Οι 

απαντήσεις του Φάνου ήταν γενικές και αόριστες. Δεν μπορούσε να 

προσδιορίσει ημέρα πόσο δε μάλλον ώρα που έγινε η κατ’ ισχυρισμό 

συνάντηση με τον Γρηγόρη και τον πελάτη μου στο Ιπποκράτειο. Θέση μας 

είναι ότι τέτοια συνάντηση και τέτοια συνομωσία στο Ιπποκράτειο ουδέποτε 

έλαβε χώρα. Τα ίδια ισχύουν σε σχέση με τον ισχυρισμό του Ζαβράντωνα ότι 

επισκέφτηκε τον πελάτη μου στις 07/01/2010 στο Ιπποκράτειο και είδε τον 

Γρηγόρη έξω από το δωμάτιο μου «που ήταν έτσι λίγο παλλικάρι» και όταν 

του είπε «ρε Αντρέα σαν να το πολλοπαίζει ο Γρηγόρης; Τι γίνεται;» Και ο 

πελάτης μου του αποκρίθηκε: «μεν τον θωρείς έτσι, λαλεί το η ψυσιή του». 

Όλα αυτά ήταν φύση αδύνατον να είχαν συμβεί λόγω της πολύ άσχημης 

κατάστασης της υγείας του πελάτη μου.   

 

260. Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε και να τονίσουμε την εγκληματική 

παράλειψη της αστυνομίας να ανακρίνει τον Φάνο και να καταγράψει τις 

απαντήσεις του ως προς το πότε ακριβώς τοποθετεί χρονικά την εν λόγω 

συνάντηση για να μπορέσει να διερευνήσει τον ισχυρισμό του. Για 

παράδειγμα μπορεί να αναφερόταν σε ημερομηνία και ώρα που ο πελάτης 

μου βρισκόταν στο χειρουργείο ή του γινόταν προνάρκωση ή έλαβε πεθιτίνη 

κτλ., τα οποία θα καταδείκνυαν ότι δεν έλεγε την αλήθεια. Εάν αναφερόταν 

σε άλλη ημέρα ή ώρα που τότε η αστυνομία όφειλε να περισυλλέξει ιατρική 

μαρτυρία για την κατάσταση του πελάτη μου την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Επίσης όφειλε να πάρει κατάθεση από τα αστυνομικά που φορούσαν τον 

πελάτη μου επί 24ώρου βάσης για να διερευνήσουν κατά πόσο έγινε τέτοια 

συνάντηση, τότε που τα πράγματα ήταν ακόμη φρέσκια. Τίποτα από όλα 

αυτά δεν έπραξε η αστυνομία. Η αστυνομία είχε καθήκον να ανακρίνει τον 

Φάνο σε σχέση με αυτό τον σημαντικότατο ισχυρισμό κατά του πελάτη μου, 

τότε που οι ημερομηνίες και τα γεγονότα στα οποία αναφερόταν στην 

κατάθεση ομολογίας του θα έπρεπε να ήταν ακόμη φρέσκια στο μυαλό του. 

Εάν δε ανακρινόταν και έλεγε για παράδειγμα ότι δεν θυμόταν, μετά 

πάροδο δηλαδή μόνο 10-15 ημερών από την κατ’ ισχυρισμό συνάντηση, 

στην απουσία ιατρικής μαρτυρίας ότι υποφέρει από μερική ή γενική 

απώλεια μνήμης ή την όσο του άλτσχαϊμερ, η αστυνομία θα έπρεπε να 

οδηγηθεί στο μόνο λογικό συμπέρασμα ότι ο μάρτυρας δεν έλεγε την 

αλήθεια. Όταν ο Φάνος ήρθε να μαρτυρήσει στο Δικαστήριο 18 μήνες 

αργότερα ερωτώμενος κατ’ επανάληψη να τοποθετήσει την εν λόγω 

συνάντηση χρονικά με αναφορά σε ακριβή ημέρα και ώρα έλεγε ότι δεν 

θυμάται. Πρόκειται για σοβαρότατη παράλειψη της αστυνομίας και 

γενικότερα του Κράτος στην διερεύνηση της υπόθεσης. Η δε καθυστέρηση 

στην εκδίκαση της υπόθεσης είχε ως αποτέλεσμα ο βασικός μάρτυρας να 

λέει ότι δεν θυμάται τέτοια σημαντικά πράγματα τα οποία ισχυρίζεται ότι 
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έλαβαν χώρα, επηρέασε δυσμενώς την υπεράσπιση του 1ου 

κατηγορουμένου. Όλα αυτά παραβιάζουν το δικαίωμα δίκαιης δίκης του 

πελάτη μου. Και αντί η αστυνομία να διερευνήσει τα πιο πάνω για να 

διαπιστώσει εάν ο Φάνος έλεγε την αλήθεια κατά του πελάτη μου σε χρόνο 

που ο πελάτης μου νοσηλευόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση στο 

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, εισηγήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα τη 

μη άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Φάνου.  

 

 (IX) Επίλογος  

 

261. Για όλους τους πιο πάνω λόγους είναι η θέση μας ότι ο πελάτης μου 

πρέπει να αθωωθεί και απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες που 

αντιμετωπίζει.  

 

 

Υπογρ.  

 

 

Μιχάλης Γ. Πικής  


