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ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Αρ. Υπόθεσης 19325/10 

Μεταξύ  

 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

 

Και 

 

1. Ανδρέας Γρηγορίου 

2. Αναστάσιος Κρασοπούλης 

3. Ελένη Σκορδέλη 

4. Γρηγόρης Ξενοφώντος 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΕΥΣΗ 

 

 

Έντιμε κύριε Πρόεδρε, Έντιμοι κύριοι Δικαστές, 

 

 

Εν πρώτοις και εκ προοιμίου, επειδή όλοι οι ευπαίδευτοι συνάδελφοι της 

υπεράσπισης είχαν την καλοσύνη να μου παράσχουν γραπτά κείμενα των 

αγορεύσεων τους τα οποία και θα παρουσιάσουν στην συνέχεια στο δικαστήριο όταν 

θα αγορεύουν, υιοθετώ πλήρως το κείμενο και τις αγορεύσεις αυτές παρά το γεγονός 

ότι θα ακολουθήσουν την δική μου. 
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Α.  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ: 

 

Εισηγούμαι ευσεβάστως ότι με την μαρτυρία που έχει προσφερθεί από την 

Κατηγορούσα Αρχή δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή του 4ου κατηγορούμενου (εφεξής του 

«Γρηγόρη») πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.  Η υπόθεση για την Κατηγορούσα 

Αρχή είναι τρωτή από αντιφάσεις και παραλείψεις οι οποίες αφήνουν μεγάλα κενά 

στην εκδοχή που έχει παρουσιαστεί εκ μέρους της. 

 

Αναφορικά με τον Γρηγόρη, προς απόδειξη της υπόθεσης της Κατηγορούσας 

Αρχής, μαρτύρησε ο Φάνος Χατζηγεωργίου (εφεξής ο «Φάνος») ως ο βασικότερος 

μάρτυρας κατηγορίας, και ως περιφερειακοί μάρτυρες, ο Κώστας Προεστός (εφεξής 

ο «Προεστός») αναφορικά με την παρουσία του Γρηγόρη στο χωράφι του Κυριάκου 

Κοσιάρη (εφεξής ο «Κοσιάρης») και κάποιες δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο 

Γρηγόρης στο αυτοκίνητο του Προεστού καθ’ οδόν προς την Λευκωσία, και από 

κάποια στιγμιότυπα από κλειστό κύκλωμα βίντεο παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στην 

οικία του Φάνου.  Άλλοι παρεμφερείς και περιφερειακοί μάρτυρες (π.χ. αναφορικά με 

την οικονομική κατάσταση του Γρηγόρη, αναφορικά με την ταυτότητα του βαν 

οχήματος στο ΚΚΒΠ της σκηνής, κλπ) δεν δίδουν περισσότερη βαρύτητα στην 

μαρτυρία του Φάνου, ούτε δε την ενισχύουν αλλά αντιθέτως την αποκλείουν όπως 

θα αναλύσω με λεπτομέρεια κατωτέρω. 

 

1.  Η μαρτυρία του Μ.Κ. 41 Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. 

 

Θα αναφερθώ πρώτα στη μαρτυρία του ιδίου του Φάνου η οποία, εισηγούμαι 

ευσεβάστως, δεν μπορεί να γίνει πιστευτή από κανέναν λογικό άνθρωπο ή 

Δικαστήριο.  Η μαρτυρία αυτή ήταν γεμάτη ψεύδη και αναλήθειες.  Ήταν 

κατασκευασμένη, προσποιητή, υποκριτική, και δόθηκε μόνο με σκοπό την 

ενοχοποίηση του Γρηγόρη και επίτευξη της καταδίκης όλων των κατηγορουμένων, 

την απαλλαγή των συνεργών και φίλων του Φάνου και τον αποπροσανατολισμό του 

Δικαστηρίου.  Ο Φάνος ήρθε στο Δικαστήριο, όχι για να πει την αλήθεια ή να 

εξυπηρετήσει την δικαιοσύνη, αλλά για να εξυπηρετήσει τον ίδιο του τον εαυτό και να 

αξιοποιήσει ή να ξεπληρώσει την ασυλία και τις υποσχέσεις που του δόθηκαν. 
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Προς επίρρωση της θέσης μου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα δώσω στο 

Δικαστήριο μερικά μόνον αλλά κύρια παραδείγματα της στάσης που τήρησε 

(demeanour) και τις αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την μαρτυρία του. 

 

1. Ως μάρτυρας ο Φάνος ήταν ερειστικός, επιθετικός και αλαζόνας.  Είχε έρθει 

στο Δικαστήριο με εξασφαλισμένη μια ασυλία η οποία κατά την Κατηγορούσα Αρχή 

του δόθηκε «δωρεάν» χωρίς ανταλλάγματα.  Ασυλία για φόνο εκ προμελέτης.  Η 

ασυλία του βασίστηκε σε μια κατάθεση την οποία έδωσε μετά από 11 ημέρες 

συνεχούς κράτησης του και ενώ είχε όλο τον χρόνο στην διάθεσή του να την 

κατασκευάσει.  Ο Γρηγόρης βρισκόταν ήδη στην Μολδαβία όταν ο Φάνος τον 

κατονόμασε ως εκτελεστή του θύματος.  Ως εκ τούτου ο Γρηγόρης δεν μπορούσε 

ούτε να λάβει γνώση άμεσα για τους εναντίον του ισχυρισμούς αλλά κυρίως ούτε να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του από το εξωτερικό, ενώ ο Φάνος και ο Προεστός ήταν 

στην Κύπρο και μπορούσαν (όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια) να χειραγωγήσουν 

πράγματα και καταστάσεις με τα ψέματά, την καταστροφή (απώλεση) ή μη ανεύρεση 

τεκμηρίων ή τις απειλές τους.  Η κατάθεση αυτή βέβαια τροποποιήθηκε και 

κατασκευάστηκε εκ νέου στο εδώλιο του μάρτυρα κατά το δοκούν, και 

δεκαπλασιάστηκε σε όγκο, λεπτομέρειες και ισχυρισμούς κατά την κυρίως εξέταση 

του Φάνου.  Όμως τίποτε ουσιώδες στην μαρτυρία του Φάνου δεν στέκεται στην 

κοινή λογική ή την βάσανο της αντεξέτασης όπως εξηγώ κατωτέρω. 

 

2. Είναι φανερό ποιο ήταν το κίνητρο του Φάνου και του Προεστού να πουν 

ψέματα.  Να μετατραπούν από δολοφόνοι σε μάρτυρες κατηγορίας και να 

φορτώσουν την δολοφονία στον Γρηγόρη.  Έτσι πέτυχαν να δοθεί ασυλία στον Φάνο 

και ξεγέλασαν την αστυνομία ότι ο Προεστός ήταν το πρόσωπο που μετέφερε τους 

δολοφόνους από την Περιστερώνα στην Λευκωσία, ενώ στην πραγματικότητα ο 

ανύποπτος οδηγός ήταν ο Γρηγόρης.  Λόγω της ανικανότητας και απροθυμίας της 

αστυνομίας με την ελλιπή διερεύνηση για έλεγχο της συνοχής των ισχυρισμών τους, 

γλύτωσαν και οι δύο που ήταν οι πραγματικοί δολοφόνοι και βρέθηκαν ως μάρτυρες 

κατηγορίας, ενώ ο Γρηγόρης, ο αδύναμος κρίκος που βρισκόταν στο εξωτερικό και 

δεν μπορούσε να προβάλει αντίλογο, καταζητείτο από την αστυνομία ως ο 

εκτελεστής του θύματος. 
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3. Ο Φάνος ξεκινά τις αντιφάσεις του αναφορικά με την συνομωσία που έκανε με 

τους πρώτους τρεις κατηγορούμενους λέγοντας ότι αυτή έγινε αρχές Δεκεμβρίου 

2009 (το πρώτο δεκαήμερο;).  Μετά, κατά την αντεξέτασή του τοποθετεί την 

συνωμοσία στα μέσα Δεκεμβρίου δηλαδή από τι 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου.  Μήπως 

η μνήμη του βελτιώθηκε μετά από 18 μήνες που διέρρευσαν μέχρι να δώσει 

μαρτυρία στο Δικαστήριο, ενώ δεν θυμόταν ένα μήνα μετά τα γεγονότα; 

 

4. Ο Φάνος συνεχίζει σε ψεύδη για τον Γρηγόρη στην αναφορά του στα 

γεγονότα της 25ης Δεκεμβρίου.  Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον 1ο 

κατηγορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο την ημέρα της βομβιστικής επίθεσης και μετά 

από συνεννόηση μαζί του, ζήτησε από τον Γρηγόρη να πάει στο σπίτι του 1ου 

κατηγορούμενου για να μεταφέρει τα «δενδράκια» καννάβεως σε ασφαλές μέρος.  

Το θέμα αυτό δεν υπάρχει σε καμία κατάθεση του Φάνου και για πρώτη φορά το 

έμαθε η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου στο δικαστήριο.  Ο Γρηγόρης δεν 

γνώριζε καν που ήταν το διαμέρισμα του 1ου κατηγορούμενου, επειδή εκεί είχε 

μετακομίσει πρόσφατα ο 1ος κατηγορούμενος με την σύζυγο του την οποία ο 

Γρηγόρης δεν είχε καν γνωρίσει, ούτε τους είχε επισκεφθεί ποτέ σε αυτό το 

διαμέρισμα και αυτό φαίνεται και από τα ΚΚΒΠ του σπιτιού αυτού.  Δεν φαίνεται 

πουθενά στα ΚΚΒΠ να επισκέπτεται έστω και μία φορά το διαμέρισμα αυτό.  Σκιά 

αμφιβολίας στο ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ του 1ου κατηγορούμενου και του Φάνου 

για τα δενδρύλλια ρίχνει και η Μ.Υ. 3 ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου, η οποία δεν 

αναγνωρίζει καν τον 1ο κατηγορούμενο στο Δικαστήριο λόγω του ότι την ημέρα που 

τον είδε ήταν μαυρισμένος από την βομβιστική επίθεση που δέχθηκε και δεν 

επικοινωνούσε με το περιβάλλον. 

 

5. Ο Φάνος υπολογίζει ότι τα «δενδράκια» καννάβεως μπορεί να τα πήρε ο 

Γρηγόρης σε δικό του χωράφι, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει τι τα έκανε.  Όμως ο 

Φάνος ήταν φίλος του Γρηγόρη και στα πλαίσια της φιλίας τους γνώριζε ότι ο 

πατέρας του Γρηγόρη έχει ένα χωράφι στην Νήσου που έχει μέσα σε κλουβιά τους 

σκύλους για το κυνήγι, κουνέλια κότες κλπ, και επειδή ο Γρηγόρης τον κάλεσε και 

ήρθε εκεί μια Καθαρή Δευτέρα που έκανε ο πατέρας του ψάρι.  Ακόμα κι αν η ιστορία 

του Φάνου για παραλαβή των «δέντρων» καννάβεως από το σπίτι του 1ου 

κατηγορούμενου ήταν αλήθεια, θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να τα έβλεπαν αμέσως 

στο χωράφι ο πατέρας ή ο αδελφός του Γρηγόρη ο Κώστας που πηγαίνουν εκεί 
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καθημερινά για να ταΐσουν τους σκύλους.  Ούτε το θέμα αυτό υπάρχει σε 

οποιανδήποτε κατάθεση του Φάνου και για πρώτη φορά το έμαθε η υπεράσπιση του 

4ου κατηγορούμενου στο δικαστήριο.  Φαίνεται ότι ο Φάνος δημιούργησε αυτή την 

ιστορία επειδή ήθελε να δείξει στο δικαστήριο ότι ο 1ος κατηγορούμενος ασχολείτο με 

ναρκωτικά και ότι ο Γρηγόρης δεν είχε κανένα ενδοιασμό να τον βοηθήσει σε αυτή 

την παράνομη δραστηριότητά του 1ου κατηγορούμενου και να δημιουργήσει 

προκατάληψη για το άτομό του Γρηγόρη. 

 

6. Ο Φάνος επίσης ισχυρίστηκε ότι ο Γρηγόρης και όλα τα άτομα που 

φρουρούσαν τον 1ο κατηγορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο ή στο Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο κρατούσαν πιστόλι glock 9mm.  Δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη 

μαρτυρία για κατοχή τέτοιου πεστιλιού το οποίο κατ’ ισχυρισμό κρατούσαν οι 

φύλακες του 1ου κατηγορούμενου.  Όμως οι φύλακες του 1ου κατηγορούμενου δεν 

είχα άδεια οπλοφορίας για πιστόλι, ούτε δε ήταν εκεί ως ένοπλοι «φρουροί 

ασφαλείας» «ή σωματοφύλακες» του 1ου κατηγορούμενου, αλλά ήταν εκεί ως σκοποί 

λόγω της εμπιστοσύνης που τους είχε και λόγω του ότι γνώριζαν τους φίλους και 

συγγενείς του 1ου κατηγορούμενου και εάν έβλεπαν οποιανδήποτε ύποπτη κίνηση ή 

άγνωστο άτομο θα το ανέφεραν αμέσως στον επί καθήκοντι αστυνομικό που 

εκτελούσε χρέη φρουρού ασφαλείας.  Κι αυτό το θέμα δεν υπάρχει σε καμία 

κατάθεση του Φάνου και για πρώτη φορά το έμαθε η υπεράσπιση του 4ου 

κατηγορούμενου στο δικαστήριο.  Φαίνεται ότι ο ότι ο Φάνος δημιούργησε αυτή την 

ιστορία για τους ίδιους λόγους που δημιούργησε την ιστορία για τα «δενδράκια» 

καννάβεως δηλαδή επειδή ήθελε να δείξει στο δικαστήριο ότι ο 1ος κατηγορούμενος 

ασχολείτο με όπλα και ότι ο Γρηγόρης δεν είχε κανένα ενδοιασμό να χρησιμοποιεί 

αυτά τα όπλα και να δημιουργήσει προκατάληψη για το άτομό του Γρηγόρη. 

 

7. Όμως ο Γρηγόρης είναι συγκροτημένο άτομο, από δεμένη οικογένεια και είναι 

δεμένος τόσον με τον βιολογικό όσον και με τον θετό πατέρα του.  Έχει αδέλφια και 

από τις δύο οικογένειες και διατηρεί στενούς δεσμούς με όλα.  Πήγε γυμνάσιο και 

Τεχνική σχολή και αποφοίτησε με άριστη διαγωγή και καλούς βαθμούς (Τεκμήριο 

811).  Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για 13 μήνες και απολύθηκε χωρίς φυλάκιση 

(Τεκμήριο 812).  Είναι λευκού ποινικού μητρώου.  δεν είχε ποτέ πάρε-δώσε με την 

αστυνομία ή προβλήματα παραβατικότητας, δεν έχει σχέση με τον υπόκοσμο, και 

δεν είμαι εγκληματικό στοιχείο ούτε εμπλεκόταν σε εγκληματικές δραστηριότητες 
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όπως εμπλέκονταν ο Φάνος, ο Ζαβράντωνας και ο Προεστός.  Ο Γρηγόρης ήταν 

εργατικός άνθρωπος και εργαζόταν από τον καιρό που ήταν έφηβος στην Τεχνική 

Σχολή μέχρι και την ημέρα που αναχώρησε για το εξωτερικό.  Διατηρούσε πάντοτε 

δύο δουλειές ταυτόχρονα.  Ήταν υδραυλικός τα πρωινά και όταν σχολνούσε ήταν 

γκαρσόνι, ψήστης ή μπάρμαν (τεκμήρια 813 – κοινωνικές ασφαλίσεις, 817 - 

ταυτότητα ξενοδοχοϋπαλλήλου, 818 - έγγραφα σχετικά με εργασία σε μπυραρίες).  

Είναι άνθρωπος της οικογένειας και είναι νυμφευμένος. 

 

8. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι μετά την Πρωτοχρονιά στο Ιπποκράτειο (θυμίζω ότι ο 

1ος κατηγορούμενος μεταφέρθηκε εκεί στις 04.01.10) ζήτησαν με τον 1ο 

κατηγορούμενο από τον Γρηγόρη να κάνει φόνο (πλάσμα παίζεις ρε κλπ;) χωρίς 

όμως ο Γρηγόρης να είχε ποτέ πάρει μέρος σε δολοφονίες ή άλλες εγκληματικές 

ενέργειες μαζί με τον Φάνο ή τον 1ο κατηγορούμενο ή να έχει δοθεί μαρτυρία ότι 

γνώριζαν πως ο Γρηγόρης είχε συμμετάσχει σε φόνο ή άλλες εγκληματικές ενέργειες.  

Ο Φάνος ισχυρίζεται μάλιστα πως όχι μόνον ο Γρηγόρης αποδέχθηκε να συμβάλει 

στον φόνο, αλλά ανέλαβε να γίνει αυτός ο εκτελεστής και απεφάσισε να αλλάξει το 

δολοφονικό σχέδιο το οποίο θα γινόταν προγενέστερα από τους άλλους δύο πάνω 

στην μοτοσικλέτα εν κινήσει με πιστόλι και αποφάσισε ότι ο φόνος θα έπρεπε να 

γίνει πεζή με κοντόκαννο.  Μάλιστα τόσος μεγάλος ήταν ο ενθουσιασμός του 

Γρηγόρη για την νέα εργασία που του ανατέθηκε που μετατράπηκε σε ιθύνων νου 

δηλαδή στο άτομο που θα κατάστρωνε και θα διοργάνωνε το σχέδιο της δολοφονίας.  

Παραμέρισε τους άλλους και τα ανέλαβε όλα εκείνος. 

 

9. Ο Φάνος ισχυρίζεται πως ο Γρηγόρης ανάλαβε να κάνει μόνος του τις 

παρακολουθήσεις επειδή η περιοχή Αμερικανικής Πρεσβείας ήταν «οι περιοχές του».  

Κι αυτό το γεγονός είναι κάτι που έμαθε η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου στο 

δικαστήριο με προσθήκη επιπρόσθετου μάρτυρα.  Όμως αυτό διαψεύδεται από 

αυτήν ταύτη την μαρτυρία η οποία δεν αμφισβητήθηκε.  Ο Γρηγόρης διέμενε από 

μικρός στην Δευτερά με τους γονείς του.  Αν κάποιος τόπος μπορεί να λεχθεί ότι 

είναι οι περιοχές του είναι αυτός.  Έμεινε στην περιοχή Αμερικανικής Πρεσβείας έξι 

χρόνια πριν από τον φόνο από τον χειμώνα μέχρι την άνοιξη σε ένα διαμέρισμα στον 

7ο όροφο και δεν είχε την ευκαιρία (λόγω καιρού αλλά και του περιορισμένου χρόνου 

που διέμεινε εκεί) να περπατήσει ή να γνωρίσει την περιοχή καλά.  Υπήρχαν άλλοι 

κοντινοί πεζόδρομοι και χωράφι με πεζόδρομο που εφαπτόταν στην οικία του 
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θύματος, οπότε εάν ο Γρηγόρης γνώριζε καλά την περιοχή όπως είπε ο Φάνος 

Χατζηγεωργίου (Φάνος) δεν θα ήταν φυσικό τουλάχιστον να συζητούσε μαζί του για 

τις άλλες διαδρομές απόκρυψης ή διαφυγής;  Όμως ο Φάνος ισχυρίζεται πως ο 

Γρηγόρης τον πήρε μία ώρα πριν τον φόνο για να του υποδείξει που θα τον περίμενε 

με την μοτοσικλέτα. 

 

10. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ο Γρηγόρης κατάστρωσε το σχέδιο της δολοφονίας 

χωρίς να συζητήσει τίποτε μαζί του.  Μάλιστα μας είπε ότι ο Γρηγόρης είναι ένας 

πολύ έξυπνος άνθρωπος.  Όμως δεν μας είπε ποια ήταν η πείρα του Γρηγόρη σε 

αυτά τα θέματα.  Όταν κατά ισχυρισμό ανατέθηκε στον Γρηγόρη η δολοφονία αυτός 

δεν ήταν εγκληματίας, ήταν λευκού ποινικού μητρώου και δεν είχε σχεδιάσει 

προηγουμένως καμιά δολοφονία ή άλλη εγκληματική ενέργεια.  Ποια πείρα είχε για 

να σχεδιάσει τέτοιο ή οποιοδήποτε άλλο έγκλημα;  Ο Φάνος όμως ήταν εγκληματίας: 

10.1. Ήταν παραπτωματίας και ασυμμόρφωτος στον στρατό. 

10.2. Είναι λαθροθήρας 

10.3. Απειλεί κόσμο. 

10.4. Φοβόταν για την ζωή του και ως εκ τούτου  

10.4.1. Εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο 

διαμέρισμά του. 

10.4.2. Πριν να εισέλθει στο αυτοκίνητό του κοίταζε κάτω από αυτό 

του μήπως του βάλουν βόμβα. 

10.5. Πουλούσε ναρκωτικά. 

10.6. Πρόσφερε προστασίες. 

10.7. Έκανε συνομωσίες για φόνο πολύ πριν να προτείνει κάτι τέτοιο στον 

Γρηγόρη. 

10.8. Περηφανεύτηκε στον Γρηγόρη ότι είχε κάνει δύο ληστείες στην ΣΠΕ 

Τσερίου και στην ΣΠΕ Ταμασσού.  Βλέπετε δελτία ειδήσεων τεκμήρια 266 

Ειδήσεις ΑΝΤ1 – ληστεία ΣΠΕ Ψημολόφου και 267 Ειδήσεις ΑΝΤ1 – ληστεία 

ΣΠΕ Τσερίου.  Και αυτό είναι αλήθεια επειδή: 

10.8.1. Είπε στον Γρηγόρη ότι η μία έγινε με shotgun και η άλλη με 

κοντόκαννο όπως είπε ο Γρηγόρης στην μαρτυρία του πριν να 

προβληθούν τα ΚΚΒΠ των τραπεζών (τεκ 830). 
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10.8.2. Είναι παραδεκτό γεγονός ότι τα διπλοκάμπινα κλάπηκαν το 

ένα από τον μπακάλη του Τσερίου και το άλλο από το Αεροδρόμιο 

Λάρνακος όπως είπε ο Γρηγόρης στην μαρτυρία του πριν να γίνει 

αυτό το παραδεκτό γεγονός. 

10.8.3. Είναι παραδεκτό γεγονός ότι κλάπηκαν πέραν των €70000 

και έδειξε στον Γρηγόρη τα χρήματα που τα φύλαγε στον θάλαμο του 

ψυγείου, πράγμα που είπε ο Γρηγόρης στην μαρτυρία του πριν να 

γίνει αυτό παραδεκτό γεγονός (όχι για το ποσόν βεβαίως). 

10.9. Το έγκλημα όπως είχε οργανωθεί, ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο και 

εκτελεσμένο και εάν δεν υπήρχε πληροφορία στην αστυνομία η οποία να 

στρέψει το βλέμμα της προς τον Φάνο πιθανόν να μην δικάζαμε ποτέ αυτήν 

την υπόθεση.  Δεν είναι δυνατόν τον φόνο να τον σχεδίασε κάποιος άσχετος 

με αυτά τα πράγματα όπως ήταν ο Γρηγόρης ούτε δε ο Φάνος και ο 1ος 

κατηγορούμενος να επιτρέψουν σε ένα άσχετο άνθρωπο με αυτά να σχεδιάσει 

τέτοιο σοβαρό έγκλημα στο οποίο οι ίδιοι ήταν συνωμότες και συνεργοί.  Τα 

βασικά χαρακτηριστικά του φόνου αυτού έχουν επαγγελματική και όχι 

ερασιτεχνική υπογραφή, και είναι τα ακόλουθα: 

10.9.1. Ο Φόνος ήταν πανομοιότυπος με καταδρομική ενέργεια. 

Έγινε γρήγορα, αιφνίδια και υπό την κάλυψη του σκότους. 

10.9.2. Έγιναν παρακολουθήσεις των κινήσεων και των συνηθειών 

του στόχου, ώρα άφιξης, χώρος στάθμευσης, είδος αυτοκινήτου που 

χρησιμοποιούσε κλπ. 

10.9.3. Έγινε αναγνώριση του χώρου και του στόχου πριν την 

ενέδρα. 

10.9.4. Υπήρχε διαθέσιμο όχημα ή μέσο διαφυγής. 

10.9.5. Ορίστηκε χώρος αναμονής του οχήματος και υπήρχε σχέδιο 

απαγκίστρωσης και απεγκλωβισμού από την σκηνή. 

10.9.6. Υπήρχε καλυμμένος χώρος απόκρυψης του οχήματος 

διαφυγής και του ενεδρεύοντα ούτως ώστε να μην εντοπιστούν 

πρόωρα. 

10.9.7. Υπήρχε προσχεδιασμένο δρομολόγιο διαφυγής του 

οχήματος. 

10.9.8. Υπήρχε προσχεδιασμένο δρομολόγιο (πεζόδρομος) από το 

σημείο της ενέδρας. 
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10.9.9. Υπήρχε τρίτο ή τρίτα άτομα υποστηριχτικά της ενέδρας για 

τον χρόνο άφιξης του στόχου και περιπολία της περιοχής της ενέδρας. 

(Η μοτοσικλέτα που περνά έξω από το ταξί Φινλάνδια που ενώ όλος ο 

κόσμος βλέπει ότι φέρει έναν επιβάτη, η Κατηγορούσα Αρχή μας την 

παρουσιάζει να φέρει δύο επιβάτες – M.K. 45 katalin Gregoras την 

μαρτυρία του οποίου σας καλώ να απορρίψετε). 

10.9.10. Πιθανός δεύτερος σκοπευτής για καλύτερη εξουδετέρωση 

του θύματος  (Πράγμα που δεν απέκλεισε ο Μ.Κ. 13 Βίκτωρας 

Ακάμας). 

10.9.11. Εάν υπήρχε δευτερεύον όπλο στην σκηνή (είτε επειδή το 

κρατούσε τρίτο άτομο που επέβαινε στην μοτοσικλέτα του Φινλάνδια 

είτε επειδή το κρατούσε ο δεύτερος σκοπευτής, αυτό συνεπαγόταν 

αποφυγή του κινδύνου εμπλοκής του όπλου, ή αφλογιστίας. 

10.9.12. Χρήση γαντιών, κουκούλων και σκούρων ρούχων για 

καμουφλάζ. 

10.9.13. Επιλογή του συγκεκριμένου όπλου και η προετοιμασία για 

την φόρτωση του με πυρομαχικά. 

10.9.14. Εξαφάνιση των στοιχείων που συνδέουν τους δράστες με 

τον στόχο, πέταγμα των ρούχων και του όπλου. 

10.9.15. Καθάρισμα του οχήματος και του όπλου πριν την ενέδρα. 

10.9.16. Το γεγονός ότι δεν ανεβρέθηκαν τα τεκμήρια του φόνου 

(όπλο κράνη ρούχα γάντια κουκούλες) καταδεικνύει ότι υπήρχε σχέδιο 

απόκρυψής τους και σχέδιο για να δοθεί άλλοθι στους εκτελεστές. 

 

11. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ο Γρηγόρης απεφάσισε να καταστρώσει άλλο 

δολοφονικό σχέδιο επειδή δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πιστόλι.  Ισχυρίζεται 

όμως και το αντιφατικό πώς ο Γρηγόρης κρατούσε το «πιστόλι του Ανδρέα» για να 

τον προστατεύσει και ενδεχομένως να εμπλακεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών και 

χρήση αυτού του πιστολιού στο Ιπποκράτειο, αλλά φόνο δεν μπορούσε να κάνει με 

αυτό.  Και ήταν τόσο δύσκολο να πάρει το πιστόλι που ήταν για χρήση από το κοινό 

του Ιπποκράτειου και να πάει κάπου στα χωράφια να κάνει σκοποβολή με αυτό και 

να αποκτήσει οικειότητα;  Εδώ με το κοντόκαννο που ούτε καν το είχε δει πριν από 

τον φόνο, πήγε και το χρησιμοποίησε!  Και για αυτό τον λόγο έβαλε τα πλάσματα του 

θεού να πάνε να κόψουν τις κάννες ενός κατά τα άλλα καλού κυνηγετικού όπλου;  
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Πλην όμως η μαρτυρία του Φάνου τοποθετεί τον χρόνο κοπής των καννών του 

κυνηγετικού για να γίνει κοντόκαννο πολύ πριν αναμειχθεί ο Γρηγόρης με το αίτημα 

του να χρησιμοποιηθεί κοντόκαννο.  Αφενός ο Φάνος ισχυρίζεται ότι το σχέδιο 

άλλαξε μετά την Πρωτοχρονιά (δηλαδή μετά τις 04.01.10), αλλά ως να τους είχε 

συμβουλεύσει η Μ.Κ. 38 μέντιουμ Καθλίν Ζαχαρίου ότι τελικά δεν θα γίνει με το 

πιστόλι εν κινήσει αλλά θα τον κάνει ο Γρηγόρης πεζή, έκοψαν προκαταρτικά το 

κυνηγετικό σε κοντόκαννο από τον Δεκέμβρη. 

 

12. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι πήγε προς την Περιστερώνα με 250 χιλ/ώρα και 

έφτασε εκεί σε 12-15 λεπτά με συνοδηγό τον Γρηγόρη ο οποίος αφενός δεν ήξερε 

από μοτοσικλέτες ούτε ήταν καλός συνοδηγός και αφετέρου δεν μπορούσε να κάνει 

φόνο εν κινήσει στην μοτοσικλέτα.  Βεβαίως ακόμα και η ονομασία του αρχικού 

σχεδίου του φόνου ως «εν κινήσει» είναι από μόνη της αντιφατική με την περιγραφή 

του αρχικού σχέδιο που έδωσε με λεπτομέρειες στην μαρτυρίας του ο Φάνος.  Η 

δολοφονία θα γινόταν πάνω στα φανάρια της τροχαίας στο Μετόχι του Κύκκου όταν 

το αυτοκίνητο του θύματος και η μοτοσικλέτα των δραστών θα ήταν σταματημένα.  

Από εκεί και πέρα η μοτοσικλέτα θα διέφευγε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 

(ενδεχομένως από άλλο δρομολόγιο).  Οπότε ποιο ήταν το πρόβλημα του Γρηγόρη;  

Μήπως τον έπιανε ίλιγγος πάνω στην σταματημένη στα φανάρια μοτοσικλέτα; 

 

13. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ζήτησε από τον Γρηγόρη να κάνει φόνο εκ 

προμελέτης με την υπόσχεση ότι «θα σαστεί καλά».  Χωρίς να υπάρχει δηλαδή 

κανένα συγκεκριμένο αντάλλαγμα και εν τέλει χωρίς να δοθεί κανένα συγκεκριμένο 

αντάλλαγμα.  Προβάλλει τον ισχυρισμό πως ο Γρηγόρης (αλλά και ο ίδιος) έκαναν 

τον φόνο χωρίς καμιά προκαταβολή.  Το μόνο «αντάλλαγμα» που κατά τον 

ισχυρισμό του Φάνου δόθηκε στον Γρηγόρη (και αυτό όχι στα πλαίσια αμοιβής για 

τον φόνο αλλά για σκοπούς απόκρυψης του) ήταν χρήματα για να φύγει να πάει στο 

εξωτερικό.  Παρ’ όλον που ο Γρηγόρης χρειαζόταν επείγον χρήματα «εκείνες τις 

ημέρες» δεν νοιάστηκε ούτε για ποιο ποσό θα του διδόταν τελικά, ούτε πότε θα του 

διδόταν, ούτε τουλάχιστον ζήτησε να λάβει το ποσόν που χρειαζόταν άμεσα ως 

προκαταβολή. 
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14. Παρά βεβαίως τον ισχυρισμό για sans vois, βερεσιέ και επί πιστώσει ανάληψη 

της δολοφονίας, ο Φάνος μας είπε στην μαρτυρία του ότι ο λόγος που δέχτηκε να 

λάβει μέρος στην δολοφονία ήταν επειδή ο ίδιος ο Φάνος είχε ανάγκη από λεφτά.  

Μάλιστα επειδή ο Ανδρέας ήταν «πολλά έτσι του μπλα μπλα, του έτσι του αλλιώς» 

και μολονότι τον εκτιμούσε σαν φίλο, του ζήτησε να δει «τούτα τα πλάσματα ποια 

είναι»  για να «δείσει τον γάρο του».  Δηλαδή εάν τον «επερίπαιζε ο Ανδρέας» θα 

πήγαινε να τους βρει «ως προς τη κουβέντα που μου είπε τζιαι για τα λεφτά».  

Δηλαδή θα πήγαινε να τους βρει για να βεβαιωθεί ότι θα πληρωνόταν το υπόλοιπό 

του.  Και τελικά τι έγινε;  Ήταν τόσο ερωτευμένος με την Πεντόνζη που ξέχασε να 

πληρωθεί; 

 

15. Ο Φάνος ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι ο Γρηγόρης αποδέχθηκε να κάνει 

τον φόνο επειδή έπρεπε να δώσει επειγόντως το ποσόν των €7500 εκείνες τις 

ημέρες.  Όμως η Κατηγορούσα Αρχή τελικά παρουσίασε στο Δικαστήριο τρείς 

αντιφατικές εκδοχές: 

 

15.1. Η αστυνομία προώθησε την θέση ότι ο Γρηγόρης χρωστούσε χρήματα 

στην Τράπεζα Κύπρου πέριξ του ποσού των €7500, όμως τελικά τον Μάρτιο 

εκδίδεται διάταγμα παραλαβής μετά από αίτηση της Λαϊκής Τράπεζας για 

άλλο χρέος.  Η Μ.Κ. 43 Έλλη Ιακωβίδου που εργάζεται στην Τράπεζα 

Κύπρου πιστοποιεί ότι καμία πίεση ή φόβο δεν χρησιμοποίησε η τράπεζα για 

ανάκτηση του δανείου της προς τον Γρηγόρη.  Ούτε δε υπήρξε καμία αίτηση 

πτώχευσης από την τράπεζα αυτή εναντίον του Γρηγόρη.  Η δε τράπεζα 

Κύπρου έχει κινήσει την αγωγή υπ’ αριθμόν 3816/10 η οποία καταχωρίστηκε 

στις 04.05.2010 (μετά τα γεγονότα) η οποία επιδόθηκε στον Γρηγόρη όταν 

αυτός ήρθε στην Κύπρο για να διεκδικήσει αυτό το ποσόν (τεκμήριο 295).  Και 

υπάρχει δικαστική γνώση για τον χρόνο εκδίκασης των αστικών υποθέσεων 

και τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να πάρει μέτρα εκτέλεσης της.  

Οπότε ποια ακριβώς ήταν η πίεση που δεχόταν ο Γρηγόρης που έπρεπε να 

κάνει φόνο για να πληρώσει τις  €7500 εκείνες τις ημέρες; 

 

15.2. Στο δικαστήριο ο Φάνος έδωσε άλλη και επιπρόσθετη εκδοχή.  

Ισχυρίστηκε πως ο Γρηγόρης έκανε τον φόνο επειδή δεν «είχε από τον ήλιο 

μοίρα» αλλά και επειδή του είπε ότι χρωστούσε χρήματα σε κάποιον 
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τοκογλύφο Σάκκο από την Λεμεσό που του τα είχε δανείσει για να αγοράσει 

μπυραρία.  Φαίνεται ξεκάθαρα από τα τεκμήρια 813 (καταστάσεις κοινωνικών 

ασφαλίσεων του Γρηγόρη) και 818 (δέσμη από έγγραφα του Κυπριακού 

Οργανισμού Τουρισμού και Άδεια λειτουργίας κέντρου κλπ) ότι ο Γρηγόρης 

ήταν υπάλληλος και όχι ιδιοκτήτης της μπυραρίας.  Δεν αμφισβητήθηκε αυτό 

από την Κατηγορούσα Αρχή.  Έστω ότι ο Γρηγόρης είπε ψέματα στον Φάνο 

για αυτό το θέμα του χρέους.  Γιατί να πει τέτοιο ψέμα στον φίλο του σε 

ανύποπτο χρόνο;  Γιατί να μην του πει ότι χρωστά στην Τράπεζα;  Φαίνεται 

τελικά ότι είναι ο Φάνος που λέει τα ψέματα. 

 

15.3. Εν πάση περιπτώσει ο Γρηγόρης όχι μόνον «είχε από τον ήλιο μοίρα» 

αλλά τον τελευταίο καιρό σύμφωνα με τις καταστάσεις και τα υποστηρικτικά 

τεκμήρια που παρουσίασε ότι είχε πληρώσει πολλά χρήματα και είχε 

ρευστότητα.  Σχετικές είναι οι καταστάσεις: 

 

15.3.1. Τεκμήριο 838 (κατάσταση εκδοθέντων επιταγών για την 

περίοδο 10/11/09-10/1/10). 

15.3.2. Τεκμήριο 840 (κατάσταση πληρωμένων εξόδων από 4/11/09 

μέχρι 11/1/10) 

 

Και τα υποστηριχτικά τεκμήρια των καταστάσεων αυτών: 

 

15.3.3. Τεκμήριο 815 (καλυπτικό σημείωμα) 

15.3.4. Τεκμήριο 819 (ενοικιαστήριο έγγραφο). 

15.3.5. Τεκμήριο 820 (δέσμη 4 αποδείξεων ΑΗΚ). 

15.3.6. Τεκμήριο 821 (πιστοποιητικό ασφάλισης). 

15.3.7. Τεκμήριο 825 (απόδειξη πληρωμής ασφαλίστριας). 

15.3.8. Τεκμήρια 826 και 826 (βεβαίωσεις καταβολής ασφαλίστρων 

για το έτος 2010). 

15.3.9. Τεκμήριο 828 απόδειξη πληρωμής ρεύματος. 

15.3.10. Τεκμήριο 835 συμφωνητικό έγγραφο για πληρωμή δόσεων 

για ενοικίαση του διαμερίσματος. 

15.3.11. Τεκμήρια 836 και 837 (στελέχη βιβλιάριων επιταγών). 

15.3.12. Τεκμήριο 842 (εγγυητική τράπεζας Άλφα). 
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Προφητικά, ο Γρηγόρης εξήγησε ότι προτιμούσε να πληρώνει τοις μετρητοίς 

επειδή δεν εμπιστευόταν το τραπεζικό σύστημα. 

 

15.4. Κατά την αντεξέταση του Γρηγόρη όταν η Κατηγορούσα Αρχή 

βρέθηκε προ εκπλήξεως για την οικονομική κατάσταση του Γρηγόρη, και ενώ 

θα έπρεπε να επανεπισκευθεί την μαρτυρία του Φάνου, υπεβλήθηκε στον 

Γρηγόρη, όχι απλώς ατεκμηρίωτα αλλά και κακόβουλα, πως έκανε τον φόνο 

επειδή είναι ένας στυγνός δολοφόνος και κάνει φόνους επ’ αμοιβή, ότι δηλαδή 

αυτή είναι η δουλειά του.  Δεν προσκομίσθηκε καμία μαρτυρία για απόδειξη ή 

καν ένδειξη αυτού του ισχυρισμού. 

 

15.5. Επίσης κακόβουλα η Κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε στον Γρηγόρη ότι 

μπορεί να είναι και ο ίδιος που έκανε τις ληστείες στα δύο Συνεργατικά 

ιδρύματα που αναφέρονται ανωτέρω.  Και πάλιν η Κατηγορούσα Αρχή θα 

πρέπει να αποφασίσει εάν ο Γρηγόρης είχε χρήματα ένεκα των ληστειών που 

έκανε ή κατά πόσον δεν είχε από τον ήλιο μοίρα. 

 

16. Οπότε εκ της ανωτέρω αντιφατικής μαρτυρίας που παρουσίασε η ίδια η 

Κατηγορούσα Αρχή φαίνεται ότι ο Γρηγόρης δεν είχε καν κίνητρο για να διαπράξει 

φόνο.  Όπως ο ίδιος τόνισε στην μαρτυρία του, η ζωή του ανθρώπου δεν έχει τιμή.  

Ειρήσθω εν παρόδω η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου, χωρίς να έχει τέτοια 

υποχρέωση, παρουσίασε υπαλλακτικό κίνητρο για την δολοφονία του θύματος.  Εν 

συνεχεία της μαρτυρίας του Μ.Κ. 63 Δημήτρη Δημητρίου φίλου του θύματος 

(τεκμήρια 380 έως 383 και 391 έως 392 Ιστοσελίδα Hellenic Poker συμφωνία, 

καταστατικό, τιμολόγια κλπ) με τον οποίο ο μάρτυρας και το θύμα σχεδίαζαν να 

κάνουν πλατφόρμα για προσφορά παιγνίων καζίνο, η υπεράσπιση προσέφερε την 

μαρτυρία του Μ.Υ. 50 Υπαστυνόμου Νίκου Χρυσοστόμου, υπεύθυνου για την 

πάταξη του ηλεκτρονικού τζόγου στην Κύπρο.  Ο μάρτυρας αυτός ανέφερε για τα 

συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται σε αυτήν την δραστηριότητα και το γεγονός ότι 

ο ηλεκτρονικός τζόγος ελέγχεται από τον υπόκοσμο.  Περεταίρω, η υπεράσπιση του 

4ου κατηγορούμενου, παρατηρεί ότι οι Κατηγορούμενοι 2 και 3 δεν έχουν κανένα 

κίνητρο για την πρόσληψη του Φάνου, του Γρηγόρη ή του 1ου κατηγορούμενου, 

επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας λόγος γιατί οι κατηγορούμενοι 2 και 3 να θέλουν 
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τον θάνατο του θύματος.  Είχαν επενδύσει ως μέτοχοι στο τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα.  

Το κίνητρο που παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή για τους ηθικούς αυτουργούς 

είναι ότι η 3η κατηγορούμενη είχε απολυθεί 15 μήνες πριν την δολοφονία με την 

αγορά του πρώτου πακέτου μετοχών ίσο με 6% και ο 2ος κατηγορούμενος δεν είχε 

γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σίγμα.  Και αυτά είναι κίνητρα για την 

δολοφονία του θύματος;  Εάν ήταν έτσι δεν θα υπήρχε ζωντανό ούτε και ένα 

υψηλόβαθμο στέλεχος οποιασδήποτε επιχειρήσεως. 

 

17. Στην υπόθεση Mιχαηλίδης ν. Δημοκρατίας (1989) 2ΑΑΔ, 172, σελ 192 

λέχθηκαν τα ακόλουθα αναφορικά με το ελατήριο ή κίνητρο για την διάπραξη ενός 

αδικήματος. 

 

«Το ελατήριο συνίσταται από τους εσώτερους λόγους που ωθούν στις 

πράξεις, κινήσεις και εκδηλώσεις του κατηγορουμένου. Για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζεται και ως κίνητρο, δηλαδή, εκείνο που κινεί τον άνθρωπο να 

δράσει. Το ελατήριο δεν είναι συστατικό στοιχείο του εγκλήματος. Η ύπαρξη 

και η απόδειξη του δεν είναι αναγκαία για την καταδίκη του κατηγορουμένου. 

Ό,τι απαιτείται για την απόδειξη του εγκλήματος είναι η εγκληματική πρόθεση 

(intention). Η μαρτυρία για την ύπαρξη κινήτρου γίνεται δεκτή επειδή 

χαρακτηρίζει το υπόβαθρο των προθέσεων του κατηγορουμένου. Ό,τι 

απαιτείται για την απόδειξη του εγκλήματος είναι η εγκληματική πρόθεση 

(intention). Η μαρτυρία για την ύπαρξη κινήτρου γίνεται δεκτή επειδή 

χαρακτηρίζει το υπόβαθρο των προθέσεων του κατηγορουμένου και ρίπτει 

φως στις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Η σχετικότητα και η σημασία 

μαρτυρίας, η οποία αποκαλύπτει ελατήριο, επεξηγήθηκε σε πολλές δικαστικές 

αποφάσεις και συγγράμματα. (Βλέπε, WILLS ON CIRCUMSTANTIAL 

EVIDENCE, 7th ed., p.64) Τρεις από τις αποφάσεις του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στις οποίες είχαν αναλυθεί η σημασία και οι προεκτάσεις του 

ελατηρίου στα πλαίσια της ποινικής δίκης, είναι - Anastassiades v. Republic 

(1977) 2 C.L.R. 97 Hadjisavvas v. Republic (1988) 2 C.L.R. 37 και 

Fournides v. Republic (1986) 2 C.L.R. 73, 93.  Το απόσπασμα που 

ακολουθεί από την υπόθεση Fournides προσδιορίζει, όχι όμως εξαντλητικά, τη 

σημασία του ελατηρίου σε συσχετισμό βέβαια με τα γεγονότα της υπόθεσης 

εκείνης:- 
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"Motive evidence may sap protestations of innocence of credence as well as 

explain conduct that would otherwise appear to be inexplicable. One does not 

ordinarily set his property on fire but the existence of motive and the 

expectation of profit being reaped therefrom cast a different light on the logic 

of a situation. The finding of the Assize Court that appellant had a motive to 

commit the offence because of the hopelessness of his financial position and 

the expectation of benefit from the collection of the insurance money, was not 

only open to it but virtually unavoidable in the light of the evidence before the 

Court." 

 

18. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ο Γρηγόρης έκανε το σχέδιο της δολοφονίας και εν 

συνεχεία τον οδήγησε στην σκηνή πριν την δολοφονία απλώς για να του δείξει που 

θα στεκόταν να τον περιμένει με την μοτοσικλέτα.  Θυμίζω ότι αρχικά Φάνος είπε ότι 

θα έκαναν τον φόνο με τον 1ο κατηγορούμενο εκ κινήσει και προς τούτο 

παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και πως μετά τον τραυματισμό του 1ου 

κατηγορούμενου είπε ότι πρότειναν στον Γρηγόρη να κάνει εκείνος τον φόνο και ο 

Γρηγόρης αποφάσισε να τον κάνει με κοντόκανο στο σπίτι του θύματος.  Και 

γεννούνται οι εξής εύλογες ερωτήσεις: 

18.1. Δηλαδή όλες οι παρακολουθήσεις που λέγει ότι έκανε ο ίδιος ο Φάνος 

στο θύμα αντικαταστάθηκαν από τα σχέδια του Γρηγόρη τα οποία 

κατάστρωσε σε 5 λεπτά, δύο ώρες πριν τον φόνο;  Ενός ανθρώπου άσχετου 

με τέτοια πράγματα με λευκό ποινικό μητρώο; 

18.2. Πού ήξερε ο Γρηγόρης ποιο είναι το σπίτι του θύματος;  Δεν είναι ο 

Φάνος που λογικά θα έπρεπε να του το υποδείξει; 

18.3. Πού ήξερε ο Γρηγόρης ποιο είναι το θύμα;  Δεν είναι ο Φάνος που 

όπως είπε είχε φωτογραφία του θύματος;  Δεν είναι ο Φάνος που πήγε να 

σκοτώσει το θύμα και την τελευταία στιγμή κατάλαβε ότι δεν ήταν σίγουρος για 

την ταυτότητα του προσώπου του θύματος;  Δεν έμαθε κάτι από αυτή του την 

εμπειρία για να την περάσει στον Γρηγόρη; 

18.4. Πού ήξερε ο Γρηγόρης ποιο είναι το αυτοκίνητο ή που εργαζόταν το 

θύμα;  Δεν είναι ο Φάνος που έπρεπε να του το υποδείξει; 

18.5. Πως γνώριζε ο Γρηγόρης τις κινήσεις και την ρουτίνα του θύματος;  

Δεν είναι ο Φάνος που είχε παρακολουθήσει προηγουμένως το θύμα από την 
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εργασία του στο Σίγμα μέχρι την οικία του και γνώριζε το αυτοκίνητο και τις 

κινήσεις του; 

18.6. Και πότε ακριβώς έκανε ο Γρηγόρης τις παρακολουθήσεις με το 

αυτοκίνητο της δουλειάς του όπως λέει ο Φάνος πως του είπε, και έβγαλε και 

σχέδιο αφού τέτοιο πράγμα δεν δείχνουν οι κάμερες, που κατέγραφαν επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως για δέκα ημέρες πριν τον φόνο;  Μήπως αυτές οι 

παρακολουθήσεις τελικά ήταν μια παρακολούθηση που έλαβε χώρα δύο ώρες 

πριν τον φόνο για πέντε λεπτά που σταθμεύει το βαν που ισχυρίζεται η 

αστυνομία ότι είναι του Γρηγόρη;  Που εκείνη την στιγμή της 

«παρακολούθησης» ο Γρηγόρης ήταν στο Ιπποκράτειο και συνέχισε να είναι 

εκεί για μισή ώρα μετά την «παρακολούθηση»; 

18.7. Είναι λογικό ο Γρηγόρης να κατάστρωσε σχέδιο μισή ώρα πριν τον 

φόνο χωρίς να συζητήσει τίποτε με τον Φάνο και μετά από επιμονή του 

Φάνου να πήγε από την Λευκωσία στην Ανθούπολη να τον παραλάβει για να 

τον μεταφέρει στην Λευκωσία και ξανά πίσω στην Ανθούπολη και για να του 

δείξει που θα στεκόταν να περιμένει με την μοτοσικλέτα; 

18.8. Και όλες οι παρακολουθήσεις που λέγει ότι έκανε στο θύμα ο Φάνος τι 

έγιναν;  Αντικαταστάθηκαν από τα δολοφονικά σχέδια του Γρηγόρη τα οποία 

κατάστρωσε σε 5 λεπτά, δύο ώρες πριν τον φόνο;  Τα σχέδια ενός ανθρώπου 

άσχετου με τέτοια πράγματα; 

18.9. Είναι λογικό ο Γρηγόρης να πήγε να κάνει τον φόνο χωρίς 

προηγουμένως να δοκιμάσει αν λειτουργούσε ορθά το όπλο, χωρίς να είχε 

εξοικειωθεί προηγουμένως με αυτό, χωρίς να ξέρει τα χούγια του, ακόμη 

περισσότερο εφόσον ήταν τροποποιημένο όπλο;  Απλώς επειδή ήταν 

κυνηγός όπως 60000 άλλοι Κύπριοι και είχε κυνηγήσει με κυνηγετικό που 

διαφέρει κατά παρασάγγας από ένα κοντόκαννο; 

18.10. Είναι λογικό ο Γρηγόρης να πήγε να κάνει τον φόνο χωρίς καν να 

ξέρει αν το όπλο που ο Φάνος ισχυρίζεται ότι του έβαλε στα χέρια του για να 

σκοτώσει το θύμα έχει φυσίγγια; 

 

19. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι εμπιστεύτηκε τον Γρηγόρη να καταστρώσει ένα 

σχέδιο δολοφονίας το οποίο αν δεν ήταν καλοσχεδιασμένο θα ενείχε μεγάλο κίνδυνο 

για σύλληψη του ιδίου του Φάνου χωρίς αυτός να γνωρίζει εκ των προτέρων το 

σχέδιο του και να το εγκρίνει, να το βελτιώσει ή να το απορρίψει.  Ισχυρίζεται επίσης 
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πως ούτε ο Γρηγόρης γνώριζε το σχέδιο διαφυγής του Φάνου, πράγμα που ενείχε 

τους ίδιους κινδύνους για σύλληψη του Γρηγόρη.  Είναι λογικό αυτό; 

 

20. Ο Φάνος κάνει προετοιμασίες από το πρωί ένεκα της δολοφονικής 

επιχείρησης που θα διεξαχθεί την ίδια νύχτα.  Δηλαδή κατά τα λεγόμενά του πάει να 

φέρει το κοντόκαννο, παραλαμβάνει την μοτοσικλέτα του 1ου κατηγορούμενου, την 

σκουπίζει, παραλαμβάνει το κράνος του Προεστού, βάζει βενζίνη στην μοτοσικλέτα, 

καθαρίζει το κοντόκαννο και είναι πανέτοιμος για την δολοφονία. Επίσης κατά την 

μαρτυρία του Μ.Υ. 58 Νίκου Τσιελέπα έδωσε και στον Κοσιάρη μια σακούλα με 

ρούχα για να αλλάξει όταν διαφύγει στην Περιστερώνα με τον Προεστό.  Ο Φάνος 

ισχυρίζεται δε ότι άρχισε να ανυπομονεί για το πότε θα του έλεγε το σχέδιο ο 

Γρηγόρης και γι’ αυτό τον πίεζε απόγευμα του φόνου τηλεφωνικώς να τον πάρει να 

του δείξει ποιο σχέδιο είχε καταστρώσει και πού θα στάθμευε την μοτοσικλέτα του με 

προοπτική να γίνει η δολοφονία από το ίδιο βράδυ.  Όμως γιατί ο Φάνος να κάνει 

προετοιμασίες για την δολοφονία πολύ πιο πριν την λεγόμενη παρακολούθηση (την 

μοναδική με το βαν ή άλλο αυτοκίνητο που μοιάζει με αυτό του Γρηγόρη) που έγινε 

στις 18:15;  Τελικά πότε έβγαλε το σχέδιο ο Γρηγόρης;  Στις 18:15;  Και εάν είναι έτσι 

τα πράγματα τότε γιατί ο Φάνος κάνει προετοιμασίες από πριν;  Και πότε έβγαλε το 

σχέδιο διαφυγής ο Φάνος αφού ο Γρηγόρης του εξήγησε το σχέδιο και του έδειξε 

χωράφι μισή ώρα πριν τον Φόνο, όπως ισχυρίζεται ο Φάνος;  Είναι λογικά αυτά; 

 

21. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι σε προετοιμασία για τον φόνο, πήγε σε συγκεκριμένο 

βενζινάδικο να βάλει βενζίνη στην μοτοσικλέτα που θα χρησιμοποιούσε.  Έκανε 

είκοσι λεπτά για να επιστρέψει.  Εδώ επίσης να σημειωθεί ότι η Μ.Υ. 47 Βίκη 

Κωνσταντίνου του Δήμου Λακατάμιας και ο Μ.Υ. Χριστάκης Πολυκάρπου του Δήμου 

Στροβόλου έχουν καταθέσει χάρτες με τα βενζινάδικα της περιοχής η πρώτη το 

τεκμήριο 846 και ο δεύτερος το τεκμήριο 847 και 848.  Είπε πως πήγε σε βενζινάδικο 

στην Τσερίου και όταν του υποδείχθηκε ότι είχε βενζινάδικα πολύ κοντινότερα στο 

διαμέρισμά του αυτός δεν έδωσε ικανοποιητική εξήγηση.  Δεν είναι όμως τυχαίο το 

γεγονός ότι ο Προεστός βρισκόταν και αυτός σε ένα πρακτορείο στοιχημάτων επί της 

Τσερίου και μάλιστα οι ΚΚΒΠ τον δείχνουν να μπαίνει μέσα, να μιλά συνεχώς στο 

κινητό του τηλέφωνο και μετά να εξέρχεται του πρακτορείου χωρίς να κάθεται, ούτε 

να στοιχηματίζει ούτε να επιστρέφει πίσω;  Ποιος ήταν ο λόγος για αυτήν την 



- 18 - 

παράξενη συμπεριφορά αυτών των δύο;  Μήπως δεν πήγε ο Φάνος σε βενζινάδικο 

στην Τσερίου αλλά πήγε να συναντήσει τον Προεστό να συνεννοηθούν για τον φόνο; 

 

22. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι τηλεφωνεί στον Γρηγόρη κατά τις 18:45 και του 

θυμώνει επειδή άργησε να πάει να τον παραλάβει από την Ανθούπολη για να τον 

οδηγήσει μέχρι την Έγκωμη να του υποδείξει που να σταθμεύσει και να τον πάει 

πίσω στην Ανθούπολη.  Το τηλεφώνημα τοποθετείται γύρω στις 18:45 δηλαδή την 

ώρα που ο Γρηγόρης έφυγε ήδη από το Ιπποκράτειο οπότε και δεν στέκει στην 

λογική να του είπε ο Φάνος να τον «αφήσει ο Ανδρέας» να φύγει αφού ο 1ος 

κατηγορούμενος δεν τον «κρατούσε» εκεί επειδή απλώς έτυχε να αργήσει να τον 

αλλάξει ο Πανίκος.  Επίσης θα πρέπει να αποφασίσει η Κατηγορούσα Αρχή εάν ο 

Γρηγόρης ήταν στο Ιπποκράτειο από τις 12 έως τις 18:45 και «άργησε» να πάει να 

παραλάβει τον Φάνο ή εάν είχε πάει να κάνει παρακολούθηση στις 18:15 όπως 

δείχνει το ΚΚΒΠ.  Η Κατηγορούσα Αρχή δεν μπορεί να σας ζητήσει να υποθέσετε ότι 

ο Γρηγόρης διέλαθε του βλέμματος της Μ.Κ. 85 Αστ. Άντρεα Χατχησωτηρίου και 

πήγε για παρακολούθηση.  Αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο το οποίο δεν μπορεί να 

εξαχθεί από την μαρτυρία που παρουσιάστηκε ούτε δε το Δικαστήριο μπορεί εύλογα 

να το εξάγει, και η εκδοχή του Γρηγόρη συνάδει τόσον με τα γεγονότα όσον και με 

την ίδια την μαρτυρία της Μ.Κ. 85 Αστ. Άντρεα Χατχησωτηρίου η οποία υιοθέτησε 

όσα είπε στην κατάθεσή της (τεκμήριο 464) και όλα όσα είπε στην ένορκο μαρτυρία 

της στην υπόθεση 400/10 (τεκμήριο 507). 

 

23. Όμως εάν τα πράγματα ήταν όπως τα ισχυρίζεται ο Φάνος δεν θα ήταν 

λογικότερο να πάει ο Φάνος με την μοτοσικλέτα να βρει τον Γρηγόρη στο 

Ιπποκράτειο που είναι στην Έγκωμη σχεδόν δίπλα από την οικία του θύματος και να 

πεταχτούν με τον Γρηγόρη για πέντε λεπτά στην σκηνή;  Και παρά το γεγονός ότι ο 

Φάνος μάλωσε τον Γρηγόρη που καθυστέρησε, είναι λογικό ο Γρηγόρης να τον 

αγνοεί και να αποφασίζει να πάει στις 19:00 στην Καλλιπόλεως, να συναντηθεί με 

τον Μ.Κ. 29 Ανδρέα Ζιντίλη να του παραδώσει το διαμέρισμα να αναχωρήσει κατά 

τις 19:30 για να πάει στην Ανθούπολη να παραλάβει τον Φάνο, να επιστρέψει στην 

Λευκωσία για να δείξει του Φάνου την σκηνή και μετά να ξαναπάει στην Ανθούπολη;  

Πρέπει να αποφασίσει η Κατηγορούσα Αρχή εάν ο Γρηγόρης είναι ο ιθύνων νους ή 

κανένας καθυστερημένος.  Ακόμη περισσότερο όταν ο Φάνος χαρακτήρισε τον 

Γρηγόρη ως πολύ έξυπνο.  Το μόνο πράγμα που συνάδει με αυτήν την 
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συμπεριφορά του Γρηγόρη θα ήταν εάν ο Γρηγόρης δεν γνώριζε το επείγον του 

θέματος και εάν δεν πήγαινε στον Φάνο για να τον παραλάβει να του δείξει πού να 

σταθεί, αλλά να ίσχυε αυτό που ανέφερε στην μαρτυρία του, δηλαδή να πήγε σπίτι 

του Φάνου για να κρεμάσει το τελευταίο κουρτινόξυλο επειδή ο Φάνος είχε ζητήσει 

από τον Γρηγόρη που είχε τα εργαλεία να τον βοηθήσει.  Και ο λόγος που έμεινε ένα 

κουρτινόξυλο πίσω όταν ο Γρηγόρης είχε πάει κάποιες μέρες προηγουμένως και 

είχαν ξεκινήσει να βάζουν τα κουρτινόξυλα αλλά δεν είχαν τελειώσει, ήταν επειδή ο 

Φάνος έκανε καυγά με την Πεντόντζιη. 

 

24. Η αναφορά του Φάνου για την γυναίκα με τον σκύλο όχι μόνον είναι 

αντιφατική αλλά και αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτός είναι ο 

εκτελεστής του θύματος.  Οι λόγοι που ευσεβάστως σας υποβάλλω τα ανωτέρω είναι 

οι ακόλουθοι: 

 

24.1. Από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε φαίνεται πως ο δολοφόνος 

θεάθηκε από δύο αυτόπτες μάρτυρες:  Τον Μ.Κ. 10 κ. Μιχάλη Κουρσάρο που 

είδε το εκτελεστή να τρέχει από την οδό Αγ. Ελένης στο πεζόδρομο που την 

ενώνει με την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη και την Μ.Κ. 11 Nilta Montecalvo εκ 

Φιλιππίνων, η οποία εκείνη τη στιγμή έπαιρνε περίπατο το σκυλάκι του 

εργοδότη της και βρισκόταν στην άκρη του πεζόδρομου επί της Βασίλη 

Μιχαηλίδη.  Οι εν λόγω μάρτυρες περιγράφουν τον εκτελεστή ως κάποιο 

ψηλό, αθλητικό τύπο με διασκελισμό αθλητή.  Ο Γρηγόρης είναι εμφανώς 

άλλου σωματότυπου από τον Φάνο πράγμα που και ο ίδιος ο Φάνος 

παραδέχεται στην αντεξέτασή του. 

 

24.2. Η μοτοσικλέτα ήταν σταθμευμένη σε χωράφι 200 περίπου μέτρα 

μακριά από τον πεζόδρομο επί της Βασίλη Μιχαηλίδη.  Κατά τη μαρτυρία, ο 

εκτελεστής άκουσε τον κ. Κουρσάρο να του λέει «είδα σε» καθώς έτρεχε στο 

πεζόδρομο, και στο τέλος του πεζοδρόμου ο δολοφόνος αντίκρισε πρόσωπο 

με πρόσωπο την Nilta Montecalvo.  Ο εκτελεστής έστριψε δεξιά στην άκρη του 

πεζόδρομου και κατευθύνθηκε τρεχάτος προς τη μοτοσικλέτα, που εκείνη τη 

στιγμή ξεστάθμευε και έμπαινε στην μέση του δρόμου, ανέβηκε πάνω της και 

διέφυγε μαζί με τον οδηγό της.  Ως εκ τούτου, ο μόνος από τους δύο δράστες 
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που είδε την Nilta Montecalvo με το σκυλάκι ήταν ο εκτελεστής και όχι ο 

οδηγός της μοτοσικλέτας. 

 

24.3. Κατά τη μαρτυρία του, ο Φάνος Χατζηγεωργίου μας ανέφερε για μια 

γυναίκα η οποία έπαιρνε το σκύλο της περίπατο.  Μας είπε ότι, καθώς ήταν 

παρκαρισμένος στο χωράφι, αυτή πέρασε από μπροστά του και αυτός ενώ 

καθόταν κρυμμένος πάνω στην μοτοσικλέτα έσκυψε για να μην τον δει.  

Αυτός, εξήγησε, ήταν και ο λόγος που μετά την επιστροφή του από την 

Περιστερώνα σκέφτηκε πως έπρεπε να πετάξει και τελικά πέταξε τα κράνη σε 

κάλαθο αχρήστων κοντά στο σπίτι του. 

 

24.4. Του είχε υποβληθεί από την υπεράσπιση ότι τέτοιο πράγμα δεν έγινε 

ποτέ, ότι η γυναίκα με τον σκύλο δεν πέρασε ποτέ από μπροστά από τον 

οδηγό ή το χωράφι και αυτός επέμενε.  Όταν προκλήθηκε από την 

υπεράσπιση να υποδείξει από το ΚΚΒΠ σε ποιο σημείο κατέγραψε από εκείνα 

τα 20 λεπτά που διέρρευσαν από την ώρα στάθμευσης της μοτοσικλέτα μέχρι 

την ώρα αναχώρησης της μοτοσικλέτας το στιγμιότυπο που η γυναίκα με τον 

σκύλο πέρασε μπροστά από το χωράφι, αυτός με αναίδεια άφησε τρεις 

δικαστές και δέκα δικηγόρους να βλέπουν για 20 λεπτά το βίντεο και να 

αναμένουν να τους δείξει κάτι το οποίο ουδέποτε έγινε.  Τελικά σε μια ύστατη 

προσπάθεια του να μας πείσει, πετάχτηκε για να μας δείξει ένα γάτο και να 

μας πει ότι αυτός είναι ο σκύλος που είδε.  Γυναίκα βεβαίως που να συνοδεύει 

τον σκύλο/γάτο, δεν μας υπέδειξε ποτέ.  Έστω, ας υποθέσουμε πως είδε ένα 

γάτο που νόμισε ότι ήταν σκύλος, αυτός είναι λόγος για να πετάξει τα κράνη;  

Εάν όμως δεν είδε γυναίκα με σκύλο τότε γιατί πήγε να πετάξει τα κράνη;  Η 

δικαιολογία που έδωσε για την αναγκαιότητα να πετάξει τα κράνη ήταν ότι 

φοβήθηκε πως η συγκεκριμένη γυναίκα πιθανόν να τον είδε και ως εκ τούτου 

θα μπορούσε να αναγνωρίσει το κράνος του.  Εφόσον όμως το ΚΚΒΠ 

αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι καμία γυναίκα δεν τον είδε ή πέρασε μπροστά από 

το χωράφι που ήταν σταθμευμένη η μοτοσικλέτα, τότε για ποιο λόγο να 

αλλάξει το σχέδιο του να φέρει τα κράνη στην Λευκωσία χωρίς να τα πετάξει 

και αυτά στην νεκρά, και τελικά πήγε και τα πέταξε σε καλάθι αχρήστων; 
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24.5. Ο Μ.Υ. 57 κτηνίατρος Χαράλαμπος Πετεβίνος κλήθηκε να αναγνωρίσει 

το ζώο από το ΚΚΒΠ επειδή αυτό δεν ήταν υψηλής ευκρίνειας, οι λήψεις ήταν 

από ψηλά, και η εικόνα μονοχρωματική.  Όμως ο Φάνος δεν είδε το ζώο από 

το ΚΚΒΠ.  Το είδε στην πραγματικότητα.  Οπότε δεν μπορεί να έκανε απλώς 

ένα λάθος.  Ο κτηνίατρος εξήγησε ότι μετέβηκε επί τόπου στην σκηνή την 

νύχτα, αναγνώρισε μια νυχτερινή και μια πρωινή φωτογραφία της σκηνής  

που στάθμευσε η μοτοσικλέτα (τεκμήρια 872 και 873 αντίστοιχα) και 

πιστοποίησε για την ύπαρξη ηλεκτρικού λαμπτήρα που φώτιζε καλά τον χώρο 

στο πεζοδρόμιο από όπου πέρασε το ζώο.  Έβγαλε επίσης δύο φωτογραφίες, 

μια σκύλου και μία γάτου (Τεκμήρια 874 και 875 αντίστοιχα).  Είναι αυτό πού 

φαίνεται στις φωτογραφίες που είδε ο Φάνος, εάν είδε, και όχι τις εικόνες από 

το ΚΚΒΠ.  Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που να δει γάτο και να τον 

συγχύσει με σκύλο.  Αν ήταν έτσι, ο Φάνος, ο μανιακός κυνηγός, δεν θα 

μπορούσε να κάνει λαγοκυνήγι για να πυροβολεί τους λαγούς επειδή δεν θα 

τους ξεχώριζε από ή θα τους σύγχυζε με τους σκύλους του ή με καμιά 

αλεπού.  Ιδιαίτερα ο Φάνος που κατά τους ισχυρισμούς της Κατηγορούσας 

Αρχής είχε βιονικά μάτια και έβλεπε στο σκοτάδι και γνώριζε από σκύλους, 

λαμπρατορούθκια, μπράκ κλπ και μάλιστα του άρεσαν οι σκύλοι και πήγαινε 

με τον 1ο κατηγορούμενο να ταΐσει τους σκύλους του.  Η μήπως τους λαγούς 

τους ξεχωρίζει από τους σκύλους αλλά τους γάτους όχι; 

 

24.6. Όμως ένα παραμένει το αποτέλεσμα αυτού του ψεύδους του Φάνου:  

Το γεγονός ότι ο μόνος που είδε την γυναίκα με τον σκύλο βγαίνοντας από 

τον πεζόδρομο ήταν ο εκτελεστής και όχι ο οδηγός της μοτοσικλέτας.  Αν δεν 

είδε ο Φάνος πρόσωπο με πρόσωπο την γυναίκα με τον σκύλο όταν έτρεχε 

στον πεζόδρομο μετά την εκτέλεση του θύματος, τότε πώς ήξερε για αυτήν 

αφού γυναίκα με σκύλο δεν πέρασε μπροστά από το χωράφι;  Νομίζετε ότι 

έτσι τυχαία είπε «ήμουν τέλεια άχρηστος να πάω να παίξω έτσι άνθρωπο»; ή 

«την ώρα που εβκήκα που τον πεζόδρομο δικλησα πίσω τζαι είδα την» 

(εννοώντας την γυναίκα).  Αυτά είναι σαφείς παραδοχές του Φάνου.  Για τον 

ίδιο λόγο η υπόθεση που καταχωρίστηκε από τον Αστυνομικό Διευθυντή 

Λευκωσίας αποτελεί αντιφατική θέση των κυπριακών αρχών.  Ο Φάνος 

κατηγορείται ότι είπε στην παραπονούμενη ότι «εν να σε σκοτώσω ρε 

πουτανάκι τζαι εσένα» (τεκμήριο 683).  Ακόμη και εάν όλα τα υπόλοιπα που 
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είπε ο Φάνος ήταν αλήθεια, εάν είπε ψέματα στο Δικαστήριο για το ποιος 

εκτέλεσε το θύμα, γιατί να τον πιστέψετε για οτιδήποτε άλλο είπε; 

 

25. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι το αρχικό σχέδιο διαφυγής τους (αυτό τού το άφησε ο 

ιθύνων νους να το καταστρώσει μόνος του) ήταν να καταλήξουν στο διαμέρισμα του 

Φάνου στην Ανθούπολη, να φορτώσουν την μοτοσικλέτα στο βαν του Γρηγόρη, να 

την πάρουν στο διαμέρισμα του 1ου κατηγορούμενου στο Τσέρι και να την αφήσουν 

εκεί.  Είπε ότι έκλεισε τις κάμερες στο σπίτι του για να μην υπάρχει μαρτυρία ότι 

έκαναν τέτοιο πράγμα, αλλά δεν σκέφτηκε ότι στο σπίτι του 1ου κατηγορούμενου θα 

ξεφόρτωναν την μοτοσικλέτα κάτω από τις κάμερες.  Αντεξεταζόμενος είπε ότι 

ξέχασε αυτή την λεπτομέρεια.  Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι μόνον ένα πράγμα είχε να 

καταστρώσει.  Την διαφυγή από την σκηνή και απόκρυψη των τεκμηρίων.  Θέλει να 

μας πει ότι δεν το σκέφτηκε καλά;  Σας φάνηκε για βλάκας ή για πονηρός;  Μήπως 

τελικά το αρχικό σχέδιο του Φάνου δεν ήταν καθόλου αυτό;  Μήπως το αρχικό 

σχέδιο ήταν να καταλήξει στην Περιστερώνα;  Δεν είναι αυτό που φαίνεται από την 

μαρτυρία του Μ.Υ. 58 Νίκου Τσιελέπα;  Δεν μας είπε ο μάρτυρας ότι είδε τον Φάνο 

να παραδίδει μια σακούλα με ρούχα στον Κοσιάρη και να του λέει ότι «εν τζαι τα δικά 

μου τζαι του Κωστή μέσα τζαι να τα πάρεις στο χωρκόν»;  Δεν είναι ο Κοσιάρης που 

πιστοποίησε στον μάρτυρα ότι επρόκειτο για «αλλαξιές γιατί θα έρθουν πόψε με τον 

Προεστό να τους πάρω στον λαό»; 

 

26. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι επειδή ο Γρηγόρης του ανέφερε ότι κάποιος τον είδε 

απεφάσισε να αλλάξει το αρχικό βλακώδες σχέδιο διαφυγής του, και ενώ πέρασε 

από τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης που βρίσκεται 500 μέτρα από το διαμέρισμα 

του Φάνου όπου θα κατευθυνόταν βάσει του αρχικού βλακώδους του σχεδίου, 

απεφάσισε να κατευθυνθεί προς την Περιστερώνα, επειδή θυμήθηκε ότι εκεί έχει 

έναν φίλο που τον λένε Κοσιάρη που επιδιορθώνει μοτοσικλέτες, και θα πήγαινε εκεί, 

θα έβγαζε το εξώστ και την μπαταρία της μοτοσικλέτας, θα κορόιδευε τον μηχανικό 

Κοσιάρη ότι η μοτοσικλέτα έχει πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της και θα τον έπειθε να 

τους φέρει στην Λευκωσία.  Μήπως είναι εμάς που προσπαθεί να κοροϊδέψει ο 

Φάνος; 

 

27. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ο Γρηγόρης έχασε το ανακλινόμενο γείσο του 

κράνους στην Βασίλη Μιχαηλίδη γύρω στα 160 μέτρα από τον πεζόδρομο, αλλά το 
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κατάλαβε όταν εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Κοκκινοτρυμιθιάς και 

άρχισε τάχα να «φακκά του Φάνου μες τα πλαΐτζια του».  Τόσον ο Μ.Υ. 55 

οφθαλμίατρος Δρ Σταύρος Βιολετής όσον και ο Μ.Υ. 54 πρωταθλητής Αθανάσιος 

Δημητρίου λένε ότι αυτό είναι αδύνατον και ότι αυτό θα το καταλάβει κάποιος σε 2-3 

δευτερόλεπτα.  Το ίδιο πιστοποιεί και η ανθρώπινη εμπειρία και λογική.  Εκτός 

βεβαίως εάν πήρε στον Φάνο μόνον 2-3 δευτερόλεπτα να καλύψει αυτήν την 

απόσταση μέχρι την Ανθούπολη, όπως του πήρε και 12-15 λεπτά να πάει στην 

Περιστερώνα. 

 

28. Ο Φάνος προσπάθησε να μας πείσει ότι ο χρόνος που διέρρευσε από την 

δολοφονία του θύματος γύρω στις 20:50 μέχρι και την άφιξη του Προεστού στο 

χωράφι του Κοσιάρη για να παραλάβει τους δολοφόνους ήταν αρκετή για να προβεί 

σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προέβηκε.  Δηλαδή ο χρόνος αρκούσε για: 

28.1. Να οδηγήσει την μοτοσικλέτα διπλοκαβάλλα από την σκηνή μέχρι την 

Περιστερώνα και καθοδόν να αλλάξει σχέδιο διαφυγής επειδή είδαν τον 

Γρηγόρη. 

28.2. Να καλμάρει τον Γρηγόρη αφού φτάσουν στο χωράφι του Κοσιάρη. 

28.3. Να αλλάξει ρούχα αυτός και ο Γρηγόρης. 

28.4. Να καταστρώσει σχέδιο απόκρυψης των τεκμηρίων επειδή ο Γρηγόρης 

«βαστούσε τις κκελλάες του». 

28.5. Να βάλει όλα τα τεκμήρια μέσα σε σακούλα σκουπιδιών. 

28.6. Να αφήσει τον Γρηγόρη στο χωράφι να «βαστά τις κκελλάες του». 

28.7. Να μεταβεί με την μοτοσικλέτα φορτωμένος με την γεμάτη σακούλα σε 

συγκεκριμένο χωράφι στην νεκρά. 

28.8. Να αποφασίσει να μην πάει ίσια βαθειά μέσα στην νεκρά αλλά να πάει 

από γύρω, ενώ κατά τα λοιπά προσανατολιζόταν τέλεια και ήταν 

εκπαιδευμένος λοκατζής. 

28.9. Να σταθμεύσει την μοτοσικλέτα, να ξεπεζέψει και να σβήσει τα φώτα 

της. 

28.10. Να πάει πεζή με κρατώντας την σακούλα προς το σπιτάκι που δεν ήταν 

φωτισμένο σε αφέγγαρη νύχτα. 

28.11. Να προσανατολιστεί. 

28.12. Να εντοπίσει την «παλλούρα» με την οποία ήταν γνωστοί από 

προηγουμένως. 
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28.13. Να αποθέσει την σακούλα έκθετη στην μέση του λιβαδιού στην ρίζα της 

παλλούρας. 

28.14. Να τηλεφωνήσει στον Κοσιάρη για να διευθετήσει την παραλαβή του 

από τον Προεστό.  Ειρήσθω εν παρόδω ο Φάνος τοποθετεί το τηλεφώνημα 

του στον Κοσιάρη στις 21:01 (δηλαδή την ώρα που έφθανε στο χωράφι του 

και πριν να αλλάξει ρούχα κλπ) πού αποτελεί ακόμη μια αντίφαση. 

28.15. Να προσανατολιστεί ξανά. 

28.16. Να επιστέψει πεζή στο χωράφι και να εντοπίσει την μοτοσικλέτα του. 

28.17. Να επιστρέψει με την μοτοσικλέτα στο χωράφι του Κοσιάρη. 

28.18. Να καλμάρει ξανά τον Γρηγόρη. 

28.19. Να εντοπίσει τα εργαλεία που βρίσκονταν εκεί πεταγμένα. 

28.20. Να βγάλει το εξώστ με κλωτσιές να το πάρει ζεστό στο χέρι του και να 

βγάλει και την μπαταρία της μοτοσικλέτας πριν να καταφθάσει εκεί ο 

Κοσιάρης ή ο Προεστός. 

28.21. Να προλάβει τον Προεστό την ώρα που έμπαινε στο χωράφι να του πει 

να σβήσει τα φώτα και να μην μπει περισσότερο.  Και 

28.22. Να αναχωρήσει μαζί του και με τον Γρηγόρη για Λευκωσία γύρω στις 

21:30. 

 

Όλα τα ανωτέρω ο Φάνος ισχυρίζεται ότι τα έκανε σε 40 λεπτά.  Για να προβεί στους 

ανωτέρω ισχυρισμούς ο Φάνος υπολόγισε και συνεπώς σμίκρυνε τους χρόνους που 

χρειάστηκε για έκαστη ενέργειά του.  Είναι ισχυρισμός της υπεράσπισης του 4ου 

κατηγορούμενου ότι η αστυνομία έκανε πλημμελή διερεύνηση της υπόθεσης επειδή 

δεν εξέτασε αυτή την κατά τα λοιπά εξωπραγματική εκδοχή του Φάνου.  Εάν η 

αστυνμία προέβαινε σε αναπαράσταση η υπόθεση δεν θα ήταν σήμερα υπό 

εκδίκαση ούτε ο Φάνος θα ήταν μάρτυρας κατηγορίας με ασυλία. 

 

29. Η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου όμως προέβηκε σε αναπαράσταση 

των διαδρομών και παρουσίασε επιστημονική μαρτυρία για να αποδείξει ότι ο 

χρόνος δεν επαρκούσε για να πάει ο Φάνος στην νεκρά ζώνη ως ακολούθως:  

 

29.1. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι από την ώρα που αναχώρησε με την 

μοτοσικλέτα από τη σκηνή του φόνου μέχρι να φτάσει στο χωράφι του 

Κοσιάρη, πέρασαν 12 με 15 λεπτά και αυτό μέσα από την κίνηση της 
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Λευκωσίας και μετά από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Περιστερώνας.  Από 

την αναπαράσταση των διαδρομών που έκανε ο Μ.Υ. 54 πρωταθλητής 

Αθανάσιος Δημητρίου η διαδρομή αυτή έγινε σε 20 λεπτά και 05 

δευτερόλεπτα. 

 

29.2. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι χρειάστηκε 3-4 λεπτά για να καλμάρει τον 

Γρηγόρη, να αλλάξει ρούχα, να καταστρώσει σχέδιο απόκρυψης των 

τεκμηρίων επειδή ο Γρηγόρης «κρατούσε τις κκελλάες του» και να βάλει όλα 

τα τεκμήρια μέσα σε σακούλα σκουπιδιών. 

 

29.3. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι χρειάστηκε 3-4 λεπτά για να πάει στο χωράφι 

που στάθμευσε την μοτοσικλέτα.  Από την αναπαράσταση των διαδρομών 

που έκανε ο Μ.Υ. 54 πρωταθλητής Αθανάσιος Δημητρίου η διαδρομή αυτή 

έγινε σε 6 λεπτά και 03 δευτερόλεπτα. 

 

29.4. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι χρειάστηκε 15 λεπτά για να πάει μέχρι την 

παλλούρα και να γυρίσει πίσω.  Από την αναπαράσταση των διαδρομών που 

έκανε ο Μ.Υ. 59 λοκατζής Παναγιώτης Καρασαββαίδης αυτό έγινε σε 34 

λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.  Ο εν λόγω μάρτυρας μας εξήγησε για τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισε δηλαδή: 

29.4.1. Το έδαφος που ήταν κακοτράχαλο και γεμάτο εμπόδια πράγμα 

που τον ανάγκασε σε κάποιες περιπτώσεις να παραπατήσει ή να 

στραβοπατήσει. 

29.4.2. Ο φωτισμός επειδή δεν υπήρχε ορατότητα λόγω της έλλειψης 

φεγγαριού.  Αυτό ενισχύεται και από την μαρτυρία του Μ.Υ. 52 

Μετεωρολόγου Μάριου Θεοφίλου. 

29.4.3. Οι δυσκολίες για νυχτερινή όραση και το βάδισμα του 

φαντάσματος κατά την νύχτα μας εξηγήθηκαν ξεκάθαρα και από τον 

Μ.Υ. 55 οφθαλμίατρο Δρ Σταύρο Βιολετή. 

29.4.4. Τα γαυγίσματα από τα κατεχόμενα και θόρυβοι από πέρδικες 

που ανατρόμαζαν και έφευγαν από τις φωλιές τους και αποσπούσαν 

την προσοχή. 

29.4.5. Το σημείο επιστροφής που δεν ήταν ορατό επειδή δεν υπήρχε 

φως κατεύθυνσης και ο μάρτυρας αναγκάστηκε να προσανατολίζεται 
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με τα άστρα.  Εάν υπήρχε πολλή συννεφιά εκείνη την νύχτα (της 

αναπαράστασης) και δεν φαινόταν ο ουρανός (όπως ήταν την νύχτα 

της υποτιθέμενης πραγματικής διαδρομής) θα ήταν πολύ πιο δύσκολο 

να βρει την έξοδο. 

 

29.5. Βεβαίως ο Μ.Υ. 59 Παναγιώτης Καρασαββαίδης ήταν εκπαιδευμένος 

λοκατζής.  Ο Φάνος ήταν ένας παραπτωματίας ο οποίος πέρασε την 

εκπαίδευση των ΛΟΚ 10 χρόνια πριν και αποπέμφθηκε από τα ΛΟΚ λόγω 

κακής διαγωγής του και έκτοτε παρουσιαζόταν, όποτε παρουσιαζόταν, ως 

έφεδρος στο πεζικό.  Ο ισχυρισμός της Κατηγορούσας Αρχής είναι ότι επειδή 

κάποιος πριν 10 χρόνια έτυχε κάποιας εκπαίδευσης σήμερα είναι στην ίδια 

φυσική και πνευματική κατάσταση απορρίπτεται ως ανυπόστατος, αστήριχτος 

και αντίθετος προς την κοινή λογική. 

 

29.6. Υπενθυμίζω επίσης ότι ο Μ.Υ. 54 πρωταθλητής Αθανάσιος Δημητρίου 

όταν προσπάθησε να προσανατολιστεί μέσα στην νεκρά χάθηκε, δεν έβλεπε 

τίποτε και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω άπρακτος σε 10 λεπτά. 

 

29.7. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι χρειάστηκε 3-4 λεπτά για να πάει από το 

χωράφι που στάθμευσε την μοτοσικλέτα πίσω στο χωράφι του Κοσιάρη.  Από 

την αναπαράσταση των διαδρομών που έκανε ο Μ.Υ. 54 πρωταθλητής 

Αθανάσιος Δημητρίου η διαδρομή αυτή έγινε σε 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. 

 

29.8. Το σύνολο του χρόνου που χρειάστηκε για αναπαράσταση της 

διαδρομής ήταν 71 λεπτά 16 δευτερόλεπτα.  Χρειάστηκαν δηλαδή με την 

μοτοσικλέτα από τον Μ.Υ. 54 πρωταθλητή Αθανάσιο Δημητρίου συνολικά 35 

λεπτά και 38 δευτερόλεπτα (τεκμήριο 858 –χρόνοι) συν χρειάστηκαν πεζή 

στην νεκρά από τον Μ.Υ. 59 Παναγιώτη Καρασαββαίδη 34 λεπτά και 27 

δευτερόλεπτα.  Ο υπεράνθρωπος και βιονικός Φάνος ισχυρίζεται ότι το έκανε 

σε 40 λεπτά.  Και η απάντηση είναι απλή.  Ο Φάνος δεν πήγε ποτέ στην 

νεκρά.  Γι’ αυτό και αναγκάζεται να πει ψέματα στο Δικαστήριο για τους 

χρόνους.  Ο λόγος είναι απλός:  Αυτός είναι ένας ψεύτικος ισχυρισμός για να 

καλύψει τους συνωμότες και πραγματικούς αυτουργούς δηλαδή τον Κοσιάρη 

και τον Προεστό.  Γι’ αυτό δεν βρίσκεται ποτέ η σακούλα, ούτε από εμάς ούτε 
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από τους τούρκους ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη.  Επειδή ουδέποτε πετάχτηκε 

εκεί. 

 

30. Ο Φάνος ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι «άλλαξε» ρούχα στο χωράφι μετά 

το φόνο.  Την ίδια φρασεολογία χρησιμοποιεί και για την προετοιμασία στο παρκινγκ 

της πολυκατοικίας του διαμερίσματός του πριν το φόνο.  Χρησιμοποίησε 

χαρακτηριστικά τη λέξη «αλλάξαμε».  Στο δικαστήριο ανασκεύασε και είπε ότι δεν 

άλλαξαν ρούχα αλλά απλώς φόρεσαν φόρμες και αυτές μόνον πάνω από το 

παντελόνι τους.  Η λογική ερώτηση στο «αλλάξαμε» θα ήταν «πώς βρέθηκαν τα 

ρούχα στο χωράφι του Κοσιάρη και τα αλλάξατε»;  Οπότε ο Φάνος ανασκεύασε 

μέσα στο δικαστήριο μετά από 18 μήνες.  Είπε ότι δεν «αλλάξαμε ρούχα» αλλά τα 

φορέσαμε από πάνω.  Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειαζόταν να εμπλέξει τον Κοσιάρη 

στην συνομωσία αλλά μπόρεσε και να εξηγήσει γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 

δράστη να φορά σκούρα ρούχα και να δικαιολογήσει γιατί στα ΚΚΒΠ του Φάνου ο 

μόνος που φορούσε σκούρα ρούχα εκείνη την νύχτα ήταν ο Φάνος.  Και μια που 

είμαστε στο θέμα των ρούχων, οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον δολοφόνο να φοράει 

κουκούλα ενσωματωμένη στο μπουφάν του.  Όμως ο μόνος που φορούσε κουκούλα 

εκείνη την νύχτα ήταν ο Φάνος και μετά προσπάθεισε να μας πείσει ότι το μπουφάν 

του Γρηγόρη είχε ζιπ με κρυμμένη κουκούλα. 

 

31. Ο Φάνος προσπάθησε να μας πείσει ότι πήγε «ίσια βαθιά» στη νεκρά και 

«πέταξε» τα ρούχα ενώ βεβαίως αργότερα μας είπε ότι πήγε από γύρω μες την 

νεκρά.  Αυτή η ανασκευή έγινε προφανώς επειδή εάν πήγαινε ίσια βαθιά θα 

αποκαλυπτόταν το ψέμα του επειδή δεν πέρασε από το σπίτι του Ιατρού του Μακρή 

που έχει κάμερες.  Η πορεία προς την νεκρά δεν ήταν η φυσική πορεία που θα 

ακολουθούσε κάποιος που γνωρίζει την περιοχή.  Βεβαίως την φράση αυτή την 

χρησιμοποιεί για να περιγράψει την διαδρομή από το σχολείο του Κύκκου ίσια μέχρι 

το Παβίλιον και σε εκείνη την περίπτωση εννοεί κάτι άλλο από το από γύρω.  Επίσης 

ισχυρίστηκε ότι δεν πέταξε τα ρούχα αλλά τα «άφησε» στην μέση του λιβαδιού κοντά 

σε μια «παλλούρα» έκθετα και ακάλυπτα όπως αναλύω κατωτέρω.  Βεβαίως 

ουδέποτε εμείς γνωρίζαμε ότι το πέταγμα των ρούχων έγινε με συνδυασμό χρήσης 

της μοτοσικλέτας μέχρι ενός σημείου και μετά πεζή περί τα 650μ και πίσω, μέχρι που 

ήρθαμε στο δικαστήριο για να το μάθουμε.  Ειρήσθω εν παρόδω αυτό είναι ένα μικρό 

δείγμα των συνεπειών της μη αποκάλυψης του μαρτυρικού υλικού από την 
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Κατηγορούσα Αρχή, θέμα που αναφέρω για να εισηγηθώ στο Δικαστήριο την 

ευκολία που παρασχέθηκε στον Φάνο από τις διωκτικές αρχές στο να ανασκευάζει 

συνεχώς την εκδοχή του.  Το «ίσια βαθειά μες την νεκρά» έγινε με μεγάλη ευκολία 

«από γύρω». 

 

32. Η αναφορά του Φάνου για το πού είναι το όπλο του φόνου και τελικά η μη 

ανεύρεσή του είναι επίσης αντιφατική.  Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι πέταξε το όπλο του 

φόνου, ρούχα και ένα κινητό «ίσια βαθειά στην νεκρά ζώνη».  Οι λόγοι που 

υποβάλλω ευσεβάστως ότι αυτό είναι ένα χονδροειδέστατο ψέμα είναι οι ακόλουθοι: 

 

32.1. «Έτυχε» πολύ βολικά για τον Φάνο, να είχε βρέξει πολύ τις τελευταίες 

μέρες πριν την υπόδειξη σκηνών.  Πάντως εάν κάποιος ήθελε να πει ψέματα 

στην αστυνομία για να καλύψει τους συνωμότες του θα τους έπαιρνε στο 

σπιτάκι και θα τους έδειχνε κάπου μέσα στο νερό του φράγματος του 

Μάσσαρι.  Αυτό έκανε και ο Φάνος.  Δεν ανέφερε βεβαίως στην κατάθεσή του 

ότι τα άφησε σε μια «γνωστή του» παλλούρα κοντά σε ένα σπιτάκι στην 

νεκρά. 

 

32.2. Είπε ότι ήξερε καλά την περιοχή, και ότι η «παλλούρα» ήταν γνωστή 

του επειδή εκεί άφηνε το θήραμα όταν λαθροκυνηγούσε.  Η υπεράσπιση 

κατέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό με την μαρτυρία του Μ.Υ. 56 κ. Πέτρου 

Αναγιωτού Υπευθύνου της Υπηρεσίας Θήρας.  Θυμάται μία φορά που 

συνελήφθη ο Φάνος για λαθροκυνήγι στην περιοχή παλαιού αεροδρομίου 

Λευκωσίας ότι είχε κρεμάσει το θήραμα σε ένα κάδο ψηλά σε ένα δένδρο.  Ο 

λόγος;  Για να μην χάσει το θήραμα του από αλεπούδες ή αγριόσκυλους.  

Βεβαίως ο Φάνος ξέχασε να μας πει ότι με τις αλεπούδες και τους 

αγριόσκυλλους της περιοχής παλιού αεροδρομίου δεν είχε κάνει την 

συμφωνία που έκανε με τα άγρια ζώα της περιοχής Περιστερώνας, με τα 

οποία είχε συνεννόηση να μην πειράζουν το θήραμα το οποίο 

λαθροκυνηγούσε ο Φάνος και τοποθετούσε στην συγκεκριμένη γνωστή του 

«παλλούρα». 

 

32.3. Ακόμη και έτσι να ήταν τα πράγματα κανένας δεν θα μπορούσε να βρει 

την συγκεκριμένη «παλλούρα» στο σκοτάδι.  Υπήρχαν πολλές αγκαθιές στην 
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περιοχή όπως είπε και ο Μ.Υ. 59 λοκατζής Παναγιώτης Καρασαββαίδης που 

έκανε αναπαράσταση.  Ο Φάνος μας είπε ότι η γνωριμία του με την 

«παλλούρα» έγκειτο στο γεγονός ότι την χρησιμοποιούσε και στο παρελθόν 

για άφεση θηράματος το οποίο λαθροθήρησε. Όμως δεν μας υπέδειξε τι 

χαρακτηριστικό είχε η συγκεκριμένη παλλούρα που να την καθιστά γνωστή 

του μέσα στο σκοτάδι.  Μήπως είχε κανένα φωσφορούχο σημάδι πάνω της; 

 

32.4. Επίσης εφόσον ήθελε να ξεφορτωθεί τα τεκμήρια το λογικότερο θα 

ήταν να τα πετάξει σε μεγάλο λαγούμι το οποίο ήταν δίπλα από το σπιτάκι με 

την γεννήτρια.  Κανένας δεν θα τα εντόπιζε εκεί.  Ενώ αυτό που μας είπε είναι 

ότι τα άφησε στην βάση της «παλλούρας», έκθετα στην μέση ενός λιβαδιού 

όπου θα μπορούσαν να εντοπιστούν τυχαία από οποιονδήποτε βοσκό ή 

αγρότη της περιοχής την επόμενη ημέρα. 

 

32.5. Ακόμη και να μην ήθελε να τα ξεφορτωθεί εντελώς αλλά απλώς να τα 

αποκρύψει για να έχει πρόσβαση σε αυτά σε μεταγενέστερο στάδιο, δεν ήταν 

λογικότερο να τα αφήσει μέσα στο σπιτάκι αντί έκθετα στην μέση του 

λιβαδιού; 

 

32.6. Εάν άφηνε τα τεκμήρια εκεί που είπε τότε γιατί δεν ανευρέθηκαν από 

τις πολλαπλές επιχειρήσεις ανεύρεσης τους που έκανε η αστυνομία;  Δεν 

υπάρχει καμία μαρτυρία ότι το φράγμα έχει ροή, είναι δηλαδή κάτι σαν ποτάμι 

που θα μπορούσε να παρασύρει τα τεκμήρια μακριά.  Αντίθετα, η περιοχή 

λέγεται «ροτσοκόλυμπος» και κατά την μαρτυρία πρόκειται για ένα φυσικό 

φράγμα στο οποίο συσσωρεύεται και λιμνάζει το νερό.  Οπότε θα ανέμενε 

κανείς, έστω και εάν γέμιζε το φράγμα, ότι τα τεκμήρια θα ανευρίσκονταν εκεί. 

 

32.7. Στο Δικαστήριο ο Φάνος προέβαλε έναν νέο ισχυρισμό.  Ότι δεν 

ανεβρέθηκαν τα τεκμήρια επειδή ο 1ος κατηγορούμενος είχε φροντίσει να 

μετακινηθούν.  Επί τούτου του σημείου υιοθετώ πλήρως την ικανή εκ πρώτης 

όψεως αγόρευση του ευπαιδεύτου συναδέλφου μου κ. Πική (παραγράφους 22 

έως 31) στην οποία δεν έχω να προσθέσω ούτε ένα ιώτα. 
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32.8. Και τελικά ποιος έξυπνος, ιθύνων νους που κατάστρωσε και εκτέλεσε 

σχέδιο δολοφονίας (όπως μας περιγράφει ο Φάνος τον Γρηγόρη) θα 

εμπιστευόταν κάποιον άλλον, οποιονδήποτε άλλον, να πετάξει εκ μέρους του 

το όπλο του φόνου;  Ακόμα και εάν ο εκτελεστής «εβάσταν τις κκελλάες του» 

όταν θα εύρισκε την αυτοκυριαρχία του θα ήθελε να ξέρει τι έγινε με το όπλο 

και τα άλλα τεκμήρια που τον ενοχοποιούσαν.  Δεν θα ανέμενε τον Φάνο να 

το αναφέρει στον 1ο καταργούμενο ο οποίος να κανόνιζε να το «διευθετήσει» 

μέσω άλλου ατόμου αλλά θα αναλάμβανε την απόκρυψή τους μόνος του.  Και 

τελικά γιατί να ανησυχεί ο Φάνος για την απόκρυψη του κοντόκανου;  Αφού 

δεν ήταν αυτός που το χρησιμοποίησε.  Ούτε δε τη φόρμα που φόρεσε πάνω 

από το παντελόνι του θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε πάνω της που να το 

συνδέει με το θύμα.  Αφού κατά τους ισχυρισμούς του Φάνου δεν ήταν αυτός 

ο εκτελεστής γιατί να μπει στον διαδικασία απόκρυψης των τεκμηρίων αυτών 

που δεν είχαν σχέση με τον ίδιο αλλά με τον Γρηγόρη;  Εκτός εάν ήταν αυτός 

ο εκτελεστής οπότε δεν θα πήγαινε μόνον στην νεκρά να τα ξεφορτωθεί αλλά 

θα πήγαινε μέχρι και την Κερύνεια.  Πλην όμως είχε ήδη κανονίσει να τα 

ξεφορτωθεί ο Κοσιάρης για αυτόν.  Το ίδιο ισχύει και για το κράνος του οποίου 

απωλέσθηκε η ζελατίνη.  Θα ήταν ποτέ δυνατόν να άφηνε αυτό το κράνος ο 

Γρηγόρης στα χέρια του Φάνου εκείνη την νύχτα και να μην πήγαινε να το 

πετάξει ο ίδιος ή να επιβεβαιώσει ότι όντως ο Φάνος θα το πέταγε; 

 

33. Ο Φάνος προσπάθησε να μας πείσει ότι πήρε το ζεστό βαρελάκι του εξώστ με 

τα γυμνά του χέρια (επειδή είναι φτιαγμένο από ίνες άνθρακα και κρυώνει σχεδόν 

αμέσως) και ότι βρήκε ένα τυχαίο κλειδί εκεί πεταμένο στο χωράφι και το 

χρησιμοποίησε για αυτόν τον σκοπό.  Όπως φάνηκε από την μαρτυρία τόσον του 

Μ.Κ. 19 Περικλή Πολυδώρου όσον και του Μ.Υ. 54 πρωταθλητή Αθανάσιου 

Δημητρίου χρειάζεται χρόνος και ειδικά κλειδιά για να αφαιρεθεί τόσον το βαρελάκι 

του εξώστ όσο και η μπαταρία της μοτοσικλέτας και το βαρελλάκι του εξώστ δεν 

κρυώνει με μιας.  Επίσης ο Φάνος αφαιρεί το πλύσιμο της μοτοσικλέτας από την 

ιστορία του.  Μόνον έτσι μπορεί να «κερδίσει» χρόνο για να προλάβει να «πάει» 

στην νεκρά.  Όμως όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της κατ’ ισχυρισμό 

μοτοσικλέτας του φόνου τεκμήριο 54 και τεκμήριο 144, την ίδια την μοτοσικλέτα 

τεκμήριο 119, το τεκμήριο 36 που είναι λίγο χώμα από το πατήδι της ίδιας 

μοτοσικλέτας τεκμήριο 119, συμπεραίνεται ότι: 
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33.1. Η μοτοσικλέτα έχει πλυθεί. 

33.2. Η μοτοσικλέτα είχε μπει στο λασπωμένο οικόπεδο και άφησε βαθειά 

ίχνη στο χώμα. 

33.3. Η μοτοσικλέτα είχε προηγουμένως λάσπες ή χώμα πάνω της. 

Και γεννάται το ερώτημα:  Ποιος έπλυνε την μοτοσικλέτα;  

 

34. Στην κατάθεσή του ο Φάνος δεν αναφέρει τίποτε για τις κατ’ ισχυρισμό 

δηλώσεις του Γρηγόρη εντός του αυτοκινήτου του Προεστού.  Αντιθέτως λέγει ότι στο 

αυτοκίνητο δεν λέχθηκε τίποτε για τον φόνο.  Στην μαρτυρία του 18 μήνες μετά 

αναφέρει ότι στο αυτοκίνητο διαμείφθηκαν ακριβώς τα ίδια λόγια που ανέφερε ο 

Προεστός.  Πότε ακριβώς τα θυμήθηκε αυτά τα λόγια;  Και γιατί η σιωπή των 

παρισταμένων (αρχικά) έγινε ομολογία του Γρηγόρη (μεταγενέστερα στο δικαστήριο); 

 

35. Τόσον ο Φάνος όσον και ο Προεστός που αρνούνται την συνάντηση τους με 

τον Γρηγόρη και τον Κοσιάρη στην Περιστερώνα την επόμενη ημέρα το πρωί.  Όμως 

η συνάντηση έγινε, απείλησαν τον Γρηγόρη να φύγει εκτός Κύπρου και τον έβαλαν 

τα πετάξει την μπαταρία της μοτοσικλέτας.  Δυστυχώς η μη αποκάλυψη των 

τηλεπικοινωνιών τους και η μη παρουσίαση του Κοσιάρη στο Δικαστήριο βοηθά τους 

συνωμότες στην απόκρυψη αυτής της συνάντησης.  Είναι λυπηρό πως η αστυνομία 

και η εισαγγελία γνωρίζουν αυτό το ψέμα αλλά αποδέχονται να προσάγουν μαρτυρία 

η οποία γνωρίζουν ότι είναι ψευδής και μέχρι την τελευταία στιγμή αρνούνται και 

ενίστανται στην έκκληση και αίτηση του Γρηγόρη να επισκεφθεί τον χώρο που την 

πέταξε για να προσπαθήσει να την εντοπίσει. 

 

36. Το Άρθρο 12.5(β) του Συντάγματος, καθορίζει ως θεμελιώδες δικαίωμα του 

κατηγορουμένου την παροχή σ’ αυτόν επαρκούς χρόνου και διευκολύνσεων για την 

προετοιμασία της υπεράσπισής του· δικαίωμα το οποίο αντιστοιχεί προς και επίσης 

διασφαλίζεται από το άρθρο 6(3)(β) της Σύμβασης. Βασικός σκοπός του άρθρου 

αυτού της Σύμβασης, όπως έχει ερμηνευτεί (Βλ. μεταξύ άλλων) Jespers v. Belgium 

No. 8404/78, 27 Dr 61 at 87(1981) Com Rep; CM Res DH (82)3, και Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Edwards n. U.K. A 247B (1992), Cf Schuler-

Zgraggen v. Switzerland A 263 (1993).  Είναι η διασφάλιση της ισότητας των 

όπλων μεταξύ Κατηγορούσας Αρχής και κατηγορουμένου, ισότητα η οποία επιβάλλει 

στην Κατηγορούσα Αρχή την υποχρέωση να παράσχει στον κατηγορούμενο την 
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ευκαιρία να πληροφορηθεί χάριν της ετοιμασίας της υπεράσπισής του, το σύνολο 

των αστυνομικών ανακρίσεων και των αποτελεσμάτων τους. Το δικαίωμα το οποίο 

κατοχυρώνει το Άρθρο 12.5(β) επιβάλλει τη γνωστοποίηση της κατηγορίας ή των 

κατηγοριών που προσάπτονται εναντίον του κατηγορουμένου και του συνόλου της 

μαρτυρίας στη διάθεση των ανακριτικών αρχών που άπτεται των κατηγοριών 

εναντίον του. (Βλ. επίσης, Law of the European Convention on Human Rights, 

Harris, O’Boyle, Warbrick). 

 

37. Ο Φάνος προσπάθησε να πείσει το Δικαστήριο ότι ο Κερτίκκης του είπε πως 

θα πάρει στον Γρηγόρη λεφτά (€2500) από τον 1ο κατηγορούμενο για να πληρώσει ο 

Γρηγόρης το εισιτήριο του και να φύγει από τη χώρα, επειδή ο Φάνος και ο 1ος 

κατηγορούμενος φοβόνταν πως ο Γρηγόρης θα μιλούσε στην Αστυνομία.  

Προφανώς ήθελε να τον προλάβει και να μιλήσει πρώτος!  Δηλαδή προβάλει τον 

γελοιωδέστατο ισχυρισμό ότι φοβόνταν πως ο Γρηγόρης θα πήγαινε στην Αστυνομία 

να της πει πως «εγώ είμαι ο δολοφόνος του θύματος και πιάστε με»;  Η αλήθεια είναι 

ότι ο Φάνος και οι υπόλοιποι φοβόνταν ότι ο Γρηγόρης θα έλεγε την αλήθεια στην 

αστυνομία επειδή δεν είχε τίποτε να φοβηθεί από την αλήθεια και για αυτό τον 

φοβέρισαν και ήθελαν να φύγει. 

 

2.  Τα κλειστά κυκλώματα βίντεο παρακολούθησης (ΚΚΒΠ). 

 

38. Ο Φάνος δεν ενισχύεται από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (με 

επιφύλαξη της ένστασης της υπεράσπισης για την μη κατάθεσή τους).  Αντίθετα αυτά 

καταδεικνύουν το ψέμα του Φάνου σε διάφορα σημεία και ιδιαίτερα η αναγνώριση 

του γάτου ως σκύλου όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

39. Τα δύο ΚΚΒΠ της σκηνής δεν δείχνουν τον Γρηγόρη ή είναι αντιφατικά με 

άλλη μαρτυρία και κυρίως με την μαρτυρία του Φάνου.  Συγκεκριμένα: 

 

39.1. Αμφότερα τα ΚΚΒΠ της σκηνής του εγκλήματος δεν δείχνουν κανένα 

συγκεκριμένο άτομο ή μοτοσικλέτα.  Δεν δείχνουν αν οι επιβαίνοντες φορούν 

συγκεκριμένα ρούχα, το σωματότυπο τους, την ηλικία τους, το φύλο τους, ή 

οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό με το οποίο θα μπορούσαν να 

αναγνωριστούν. 
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39.2. Τα ΚΚΒΠ της σκηνής είναι αλληλοαναιρούμενα δηλαδή το ένα από τη 

οικία του Andrew Brear δείχνει δύο επιβαίνοντες στην μοτοσικλέτα ενώ το 

άλλο από το ταξί Φινλάνδια δείχνει έναν.  Παρά τις προσπάθειες του 

εμπειρογνώμονα της Κατηγορούσας Αρχής M.K. 45 katalin Gregoras να μας 

πείσει για το αντίθετο κανένα λογικό δικαστήριο δεν θα μπορούσε να πιστέψει 

ότι ο ένας είναι δύο.  Τόσο αναξιόπιστος ήταν ο μάρτυρας αυτός που όταν η 

υπεράσπιση του έδειξε διάφορα είδη μοτοσικλετών για να τα αναγνωρίσει 

(τεκμήριο 726) αυτός ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τι είναι, και όταν ερωτήθηκε 

εάν μπορεί να είναι και ελέφαντες αυτός απάντησε ότι μπορεί να είναι και 

κροκόδειλοι. 

 

39.3. Η προσπάθεια της Κατηγορούσας Αρχής να συνδέσει το βαν 

αυτοκίνητο του ΚΚΒΠ από τη οικία του Andrew Brear με την κατ’ ισυρισμό 

παρακολούθηση που έκανε ο Γρηγόρης με το δικό του βαν η ώρα 6.15 

προσκρούει στο άλλοθι που δίδεται στο Γρηγόρη από την Μ.Κ. 85 Αστ. 

Άντρεα Χατχησωτηρίου η οποία βρισκόταν μαζί του κατά τη φρούρηση του 1ου 

κατηγορούμενου την συγκεκριμένη μέρα και ώρα. 

 

39.4. Η λεγόμενη κατόπτευση της σκηνής για υπόδειξη προς τον Φάνο από 

τον Γρηγόρη για το πού πρέπει να σταθμεύσει την μοτοσικλέτα και πως θα 

κινούνταν για να διαπράξουν τον φόνο, συνεπάγεται το σταμάτημα του 

αυτοκινήτου ή τουλάχιστον την μείωση της ταχύτητας του.  Το μοναδικό βαν 

που φαίνεται στο ΚΚΒΠ από τη οικία του Andrew Brear κατά ή περί τον 

ουσιώδη χρόνο δεν ελαττώνει καθόλου ταχύτητα ούτε φρενάρει, ούτε τα φώτα 

των φρένων φαίνεται να ανάβουν, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε μαρτυρία ή 

φαίνεται από το βίντεο ότι το βαν αυτό μειώνει τη ταχύτητα του.  Υποδείξαμε 

σε διάφορούς μάρτυρες περιλαμβανομένου του Φάνου ότι το βαν αυτό δεν 

φρενάρει ή ελαττώνει ταχύτητα και αυτοί επέμεναν.  Και ο Φάνος επέμενε 

ακόμη και όταν υποδείξαμε άλλο αυτοκίνητο το οποίο φρενάρει και στο πίσω 

μέρος του φαίνονται τα κόκκινα φανάρια των φρένων.  Το ότι τα φανάρια των 

φρένων του βαν του Γρηγόρη δουλεύουν κανονικά φαίνεται από το ΚΚΒΠ της 

οικίας του Φάνου.  Το Δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει αν είναι ο Φάνος 

ή το ΚΚΒΠ αναξιόπιστο.  Μήπως το ΚΚΒΠ αργούσε να απαντήσει τις 
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ερωτήσεις ή κοίταζε το ταβάνι πριν να απαντήσει;  Είναι ξεκάθαρο ότι το 

βίντεο δεν υποστηρίζει την θέση του Φάνου πως ο Γρηγόρης τον πήρε εκεί για 

να του εξηγήσει το σχέδιο της δολοφονίας.  Όντως φαίνεται ένα βαν να 

πηγαίνει μέχρι το τέλος της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη και να κάνει επαναστροφή 

αλλά αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από το γεγονός ότι η Σινά προς τα αριστερά 

ήταν υπό κατασκευή εκείνο τον καιρό και εάν ο οδηγός ήθελε να πάει 

αριστερά και δεν γνώριζε ότι ο δρόμος ήταν κλειστός μια επιλογή του θα ήταν 

να κάνει επαναστροφή (βλέπετε Μ.Υ. 49 Ανδρέα Αρώτη του Δήμου 

Έγκωμης).  Όμως έστω κι εάν πρόκειται για το βαν του Γρηγόρη οι οδηγίες για 

να κατευθυνθούν προς την Λευκωσία και η διαδρομή αλλά και η απαίτηση για 

άμεση επιστροφή πίσω στην Ανθούπολη ήταν του Φάνου όταν σε κάποια 

στιγμή είπε ξαφνικά στον Γρηγόρη να επιστρέψει πίσω. 

 

39.5. Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ο Γρηγόρης έκανε τις παρακολουθήσεις «τις 

περισσότερες φορές» με το αυτοκίνητο της δουλειάς του και έβγαλε και 

σχέδιο.  Ο Γρηγόρης είχε δύο αυτοκίνητα.  Το βαν της δουλειάς του και ένα 

άλλο Ι.Χ. το οποίο δεν φαίνεται σε καμία από τις εικόνες των 10 ημερών των 

ΚΚΒΠ της σκηνής.  Εν πάση περιπτώσει το Ι.Χ. ήταν σταθμευμένο έξω στον 

δρόμο και ούτε η αστυνομία η ίδια δεν το ερεύνησε επειδή ήταν γεμάτο σκόνη 

και φαινόταν ακινητοποιημένο για πολύ καιρό.  Το μόνο πράγμα που δείχνουν 

οι κάμερες είναι ένα βαν που μοιάζει με αυτό του Γρηγόρη δύο ώρες πριν τον 

φόνο για πέντε λεπτά που σταθμεύει στην περιοχή;  Όμως ο Γρηγόρης εκείνη 

την στιγμή ήταν στο Ιπποκράτειο και συνέχισε να είναι για μισή ώρα μετά την 

λεγόμενη «παρακολούθηση» με το βαν που μοιάζει με το δικό του.  Οπότε 

από την μαρτυρία φαίνεται ότι ο Γρηγόρης έχει άλλοθι για την συγκεκριμένη 

«παρακολούθηση» που του το δίδει η ίδια η Κατηγορούσα Αρχή.  Μήπως ο 

Γρηγόρης έκανε άλλες παρακολουθήσει πεζή ή με ποδήλατο;  Και δεν θα 

φαινόταν αυτό στα ΚΚΒΠ;  Μήπως ο Γρηγόρης έκανε παρακολουθήσεις με 

άλλο αυτοκίνητο;  Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία προς τούτο και δεν μπορεί το 

Δικαστήριο να συνάγει τέτοιο συμπέρασμα.  Επίσης η εξήγηση του Γρηγόρη 

για το τι συνεννοήθηκε με τον Φάνο και πού άφηνε τα κλειδιά αναφορικά με 

την χρήση του βαν από τον Φάνο, λόγω κρύου και λόγω φόβου του Φάνου για 

βόμβα στο αυτοκίνητό του είναι πιο πειστική.  Δηλαδή ότι ο Φάνος του 

ζητούσε συχνά το αυτοκίνητό του για να κυκλοφορεί όταν τον άλλαζε βάρδια 
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και ο Γρηγόρης βρισκόταν στα Νοσοκομεία με τον 1ο κατηγορούμενο.   Αυτό 

επειδή έλεγε στον Γρηγόρη ότι φοβόταν πως στο δικό του αυτοκίνητο θα του 

έβαζαν βόμβα όπως έβαλαν και στον 1ο κατηγορούμενο.  Επειδή ο Γρηγόρης 

δεν είχε να φοβηθεί κάτι άρα δεν υπήρχε φόβος βόμβας στο αυτοκίνητό του 

έτσι ο Γρηγόρης έδινε τα κλειδιά στον Φάνο και λογικά ο Φάνος 

χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του Γρηγόρη.  Όταν επέστρεφε το αυτοκίνητο 

του Γρηγόρη πίσω στο Νοσοκομείο, ο Φάνος έκρυβε τα κλειδιά πίσω από τον 

μπροστά δεξιό τροχό.  Την ημέρα του φόνου ο Γρηγόρης είχε δώσει τα κλειδιά 

του στον Φάνο όταν τον άλλαξε το μεσημέρι.  Όταν έφυγε ο Γρηγόρης από το 

Ιπποκράτειο ή ώρα 6:45 βρήκε τα κλειδιά του βαν στον τροχό όπως πάντα. 

 

40. Το ΚΚΒΠ από το σπίτι του Φάνου, που δείχνει τον Γρηγόρη όταν αυτός 

βρίσκεται στην Ανθούπολη, τον δείχνουν να επιδεικνύει πολύ διαφορετική 

συμπεριφορά από αυτήν που θα ανέμενε κανείς από κάποιον που ήταν έτοιμος να 

διαπράξει μια δολοφονία.  Συγκεκριμένα: 

 

40.1. Δεν δείχνει τον Γρηγόρη να οργανώνει οποιοδήποτε φόνο.  Αντίθετα οι 

κινήσεις του ήταν εντελώς φυσιολογικές και συνάδουν με την εκδοχή του 

Γρηγόρη παρά  με την εκδοχή του Φάνου.  Στην άφιξη του αυτοκινήτου του 

Γρηγόρη στο σπίτι του Φάνου ο Γρηγόρης σταθμεύει, κατεβαίνει από το 

αυτοκίνητο, κινείται προς την είσοδο της πολυκατοικίας, την στιγμή εκείνη 

εξέρχεται ο Φάνος ο οποίος κάτι του λέει, ο Γρηγόρης απλώνει τα χέρια του σε 

απορία και ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο για να οδηγήσει τον Φάνο εκεί που 

του ζητά.  Εάν ο σκοπός του Γρηγόρη ήταν να πάει να δείξει του Φάνου που 

θα γινόταν ο φόνος μετά από λογομαχία μαζί του αναφορικά με την 

καθυστέρηση του Γρηγόρη να πάει έγκαιρα εκεί, ποιο λόγο είχε να σταθμεύσει 

το αυτοκίνητο, να σβήσει την μηχανή, να κατεβεί από το αυτοκίνητο, να 

κατευθυνθεί προς την είσοδο και ακούγοντας τι του είπε ο Φάνος να σηκώσει 

τα χέρια του με απορία αντιλαμβανόμενος πως ο Φάνος του έλεγε να φύγουν;  

Δεν θα ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό να μην κατέβαινε ο Γρηγόρης μες 

το κρύο αλλά να κάνει ένα τηλεφώνημα στον Φάνο ένα λεπτό πριν φθάσει και 

να του πει να κατεβεί; 

 



- 36 - 

40.2. Ειρήσθω εν παρόδω ας αναφερθεί ότι οι όλες κινήσεις του Γρηγόρη 

εκείνη την ημέρα δεν συνάδουν με την εκδοχή κάποιου που προετοιμάζει έναν 

φόνο.  Ο Γρηγόρης το πρωινό μετακόμιζε με την σύζυγό του, την πήρε στο 

νέο τους διαμέρισμα και άρχισαν να ξεπακετάρουμε και να καθαρίζουν.  Δίδει 

πειστικότατη εξήγηση για τους λόγους που απεφάσισε να μετακομίσει.  Ήθελε 

να κάνει μωρό με την σύζυγό του και προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει την 

πενθερά του, οπότε χρειαζόταν μεγαλύτερο σπίτι.  Σε κάποια στιγμή πήγε 

στην ΑΗΚ για να συνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα (φαίνεται η ώρα στην απόδειξη 

τεκμήριο 820), έβγαζε αδιαμφισβήτητα σκοπιά στο Ιπποκράτειο από τις 12:00 

μέχρι τις 18:45, παρέδιδε το διαμέρισμά του στον Μ.Κ. 29 Ανδρέα Ζιντίλη 

μέχρι τις 19:30, πήρε καφέ στην γυναίκα του (βλέπετε τεκμήριο 852 – 

Εφημερίδα Μάχη) και μετά μετέβη στην Ανθούπολη.  Αυτά κάνουν οι επίδοξοι 

δολοφόνοι την ημέρα που θα διαπράξουν φόνο;  Αντίθετα ο Φάνος έκανε όλες 

τις προετοιμασίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

 

40.3. Επίσης κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου του Γρηγόρη στο σπίτι του 

Φάνου οι κάμερες σβήνουν ακριβώς μόλις ο Γρηγόρης εισέρχεται στην είσοδο 

της πολυκατοικίας.  Με αυτό το στιγμιότυπο δεν αποδεικνύεται τίποτε το 

ενοχοποιητικό.  Ο Γρηγόρης φορά ανοιχτόχρωμο παντελόνι και για να 

δικαιολογήσει αυτό το γεγονός ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι φόρεσαν σκούρες 

αθλητικές φόρμες πάνω από τα παντελόνια τους.  Έδειξε τον Γρηγόρη να έχει 

το χέρι στην κόνξα και προσπάθησε να μας πείσει ότι κρατούσε το παντελόνι 

της φόρμας κάτω από το σακάκι του.  Όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.  Το 

κρύψιμο της φόρμας κάτω από το σακάκι συνεπάγεται ότι ο Γρηγόρης γνώριζε 

για την ύπαρξη κάμερας στην οικία του Φάνου και προσπαθούσε να κρύψει 

τις προθέσεις του.  Όμως γιατί να κάνει κάτι τέτοιο αντί να περιμένει τον Φάνο 

να κλείσει τις κάμερες όπως και έκανε ένα λεπτό μετά;  Όταν του υπεβλήθη 

πως ο Γρηγόρης δεν είχε κουκούλα στο σακάκι του για να δικαιολογηθεί μας 

είπε ότι το σακάκι του Γρηγόρη είχε κουκούλα η οποία άνοιγε με ζιπ πράγμα 

που και πάλιν δεν φαίνεται στο ΚΚΒΠ.  Και εν τέλει γιατί να ανοίξει και να 

φορέσει την κουκούλα από το σακάκι του ο Γρηγόρης αφού όπως μας είπε ο 

Φάνος, για να μην γίνει αντιληπτός φόρεσε ολόσωμη κουκούλα προσώπου 

«φορητή» (που φοριέται δηλαδή); 
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3.  Λοιποί μάρτυρες. 

 

41. Ο Γιώργος Ζαβράντωνας:  Ένας καταδικασθής δολοφόνος που είχε σκοπό 

και προσπάθησε με βόμβα να σκοτώσει τον 1ο κατηγορούμενο και με την μαρτυρία 

του στο Δικαστήριο μέσω των ασύστολων ψεύδων που αράδιασε, προσπάθησε να 

πετύχει αυτό που δεν κατάφερε να το κάνει στη πράξη.  Είναι ένας ψυχοπαθής και 

ανάλγητος δολοφόνος ο οποίος ουδέποτε σεβάστηκε το Νόμο και η μαρτυρία του 

εδώ στο Δικαστήριο ήταν αποτέλεσμα πάρε δώσε και ένταξης του στο πρόγραμμα 

προστασίας μαρτύρων και τίποτε άλλο. 

 

42. Ο Ζαβράντωνας ισχυρίζεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο ο 1ος κατηγορούμενος 

του είπε πως θα κάνει φόνο με τους «νέους του φίλους» υποδεικνύοντας του τον 

Γρηγόρη και τον Φάνο επειδή ο Ζαβράντωνας ήταν «παλιός του φίλος».  Βεβαίως 

κατά την μαρτυρία, ο Γρηγόρης δεν είναι καινούριος φίλος του 1ου κατηγορούμενου, 

αλλά γνωρίζονταν από παλιά.  Αυτή είναι η μόνη μαρτυρία που προσφέρεται από 

αυτόν τον ψυχοπαθή δολοφόνο εναντίον του Γρηγόρη.  Όμως αυτή η μαρτυρία 

προέρχεται από τον 1ο κατηγορούμενο ο οποίος ενόρκως την αρνείται.  Και εάν αυτή 

η εκδοχή ήταν αλήθεια, τότε λόγω της μαρτυρίας του Φάνου, που ισχυρίζεται πως 

είπαν στον Γρηγόρη να αναλάβει μετά την Πρωτοχρονιά όπου ο 1ος κατηγορούμενος 

ήταν στο Ιπποκράτειο (πήγε εκεί στις 04.01.10) τότε πώς είναι δυνατόν να είχε πει ο 

1ος κατηγορούμενος κάτι τέτοιο στον Ζαβράντωνα στο Γενικό Νοσοκομείο (δυο τρείς 

μέρες μετά την απόπειρα του Ανδρέα και πριν τις 31.12.09 που ο Ζαβράντωνας 

ισχυρίζεται ότι μετέβηκε στο εξωτερικό) αφού ακόμα ο Γρηγόρης κατά τον Φάνο δεν 

είχε εμπλακεί στην συνομωσία (σελ 791 πρακτικών);  Πρέπει να αποφασίσει η 

Κατηγορούσα Αρχή ποιάν μαρτυρία της θέλει το Δικαστήριο να πιστέψει. 

 

43. Λόγω της μαρτυρίας που δόθηκε τόσον από τον Μ.Κ.13 εμπειρογνώμονα 

Βίκτωρα Ακάμα αλλά και από τους κατηγορούμενους 1 και 4, όταν κάποιος κόψει την 

κάννη ενός κυνηγετικού αφαιρεί το τσοκ, οπότε είναι αδύνατο να στοχεύσει και να 

πυροβολήσει λαγό σε κάποια απόσταση επειδή στο κοντόκαννο τα σκάγια ανοίγουν 

αμέσως.  Οπότε οι ιστορίες του Φάνου και του Ζαβράντωνα για κυνήγι λαγού με 

κοντόκαννο είναι ψεύτικες γιατί δεν ήθελαν να παραδεχτούν στο Δικαστήριο ότι τα 

κοντόκαννα τα είχαν για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. 
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44. Η Παναγιώτα Πεντόντζιη:  Η συμβία του Φάνου Χατζηγεωργίου, η οποία ήταν  

συνεργός μετά την διάπραξη αν όχι και συνεργός πριν την διάπραξη της υπό 

εκδίκασης δολοφονίας.  Η Παναγιώτα Πεντότνζιη επέλεξε ως «τον άνθρωπο της» και 

άντρα της ζωής της τον Φάνο που είναι δηλωμένος δολοφόνος και άνθρωπος που 

ασχολείτο γενικά με το έγκλημα.  Ο μόνος λόγος για τον οποίο η Παναγιώτα 

Πεντότνζιη μαρτυρά στο δικαστήριο είναι γιατί αυτό θα βοηθήσει στην απαλλαγή του 

Φάνου από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι ή για να το πω 

διαφορετικά στην πιθανή άρση της ασυλίας του Φάνου από το Γενικό Εισαγγελέα και 

την αντιπαροχή που δόθηκε για αυτήν την ασυλία από τον Φάνο.  Δεν έχω να 

σχολιάσω οτιδήποτε άλλο για την μάρτυρα αυτή εκτός του γεγονότος ότι η 

Πεντόντζιη έχει ίδιον όφελος να επιτελέσει και θα πρέπει το Δικαστήριο να 

προσεγγίσει αυτή την μαρτυρία με μεγάλη προσοχή. 

 

45. Ο Κώστας Προεστός:  Είναι η θέση της υπεράσπισης του 4ου κατηγορούμενου 

ότι ο Προεστός ήταν το δεύτερο άτομο που επέβαινε στη μοτοσικλέτα των δραστών.  

Ο Προεστός είναι άτομο που συνελήφθηκε από την αστυνομία γιατί ανευρέθηκε 

μέρος του κράνους του στη σκηνή του εγκλήματος και θα μπορούσε να είναι 

συγκατηγορούμενος για την υπόθεση αυτή.  Στην κατοχή του βρέθηκε μεγάλο ποσό 

χρημάτων που δεν δικαιολογείται από τις απολαβές του και πυρομαχικών. 

 

46. Ο Προεστός έχει συμβουλή Δικηγόρου και αντιπροσωπεύεται από Δικηγόρο 

καθ’ όλα τα στάδια της κράτησής του.  Εάν τα γεγονότα διαδραματίστηκαν όπως τα 

εξιστόρησε ο Προεστός στο Δικαστήριο, προς τι η άρνησή του να συνεργαστεί με την 

Αστυνομία και μάλιστα αφού είχε συμβουλή Δικηγόρου;  Ο Προεστός ισχυρίζεται ότι 

τον επισκέφθηκε ο Φάνος το απόγευμα και του ζήτησε ένα κράνος δανεικό και του το 

έδωσε μη γνωρίζοντας για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιούσε ο Φάνος.  Μετά βρέθηκε 

«τυχαία» στην Περιστερώνα και του τηλεφώνησε ο φίλος του ο Κοσιάρης να περάσει 

από το χωράφι του να παραλάβει δύο φίλους του που ξέμειναν εκεί.  Κατά τα 

λεγόμενά του δεν γνώριζε τίποτε για φόνο, άκουσε κάποια πράγματα στο 

αυτοκίνητο, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να τους μεταφέρει στην Λευκωσία.  Οπότε 

γιατί να μην πει όλη την αλήθεια από την αρχή στην Αστυνομία αφού δεν έκανε 

τίποτε μεμπτό και δεν είχε να κρύψει τίποτε; 
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47. Ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει να οδηγά μοτοσικλέτα με ταχύτητες όμως έχει 

σκούτερ αυτόματο και έχει τρία κράνη.  Στην αρχική κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι του 

έκλεψαν το σκούτερ μαζί με τρία κράνη στις 6 με 7 Δεκεμβρίου (αλλά δεν έκανε 

καταγγελία στην αστυνομία περί τούτου) και προσπαθεί να δώσει άλλοθι στον εαυτό 

του προβάλλοντας πως την ώρα του φόνου ήταν με άλλους σε ταβέρνα στο Ακάκι 

και ότι μετά πήγε στο Ιπποκράτειο κατά τις 21:20.  Παραδέχεται ότι αρχικά είπε 

ψέματα στην αστυνομία ότι του έκλεψαν το κράνος που έδωσε στον Φάνο και τους 

έδωσε ψευδές άλλοθι για τις κινήσεις του εκείνη την νύχτα.  Είπε ότι έβαλε βενζίνα 

στο Ακάκι αλλά δεν υπάρχει τέτοια μαρτυρία από τα ΚΚΒΠ των βενζινάδικων της 

περιοχής.  Ακόμη και πριν να τον συλλάβουν συναντά στις 13.01.10 «τυχαία» τον 

Μ.Κ. 21 Μάριο Ξενοφώντος και του ζητά να του δώσει άλλοθι.  Του ζητά επίσης να 

πάει στην πρώτη βενζίνη στο Ακάκι και να πάρει τα ΚΚΒΠ (σάμπως και ο 

Ξενοφώντος είναι αστυνομικός ανακριτής).  Συναντά δε τον Ξενοφώντος στα 

φανάρια Ακακίου καθώς πηγαίνει προς τον Κοσιάρη με τον οποίο είναι φίλοι.  

Διερωτάται κανείς τι πήγαινε να κάνει μαζί του;  Αρνείται όμως ότι συνάντησε τον 

Κοσιάρη στις 12.01.10. 

 

48. Ισχυρίζεται πως ο λόγος που «αρχικά» είπε ψέματα στην αστυνομία είναι 

επειδή δεν ήθελε να πει πως γνώριζε ότι τον φόνο τον έκαναν ο Φάνος με τον 

Γρηγόρη.  Ισχυρίζεται ότι φοβόταν να αποκαλύψει στην αστυνομία πως «δάνεισε» το 

κράνος του στον Φάνο αλλά δεν φοβόταν να αντιμετωπίσει μια ποινική διαδικασία 

εναντίον του και να κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης επειδή ο Δικηγόρος του τον 

συμβούλευσε ότι η ανεύρεση του κράνους 200 με 300 μέτρα από την σκηνή δεν 

αποδεικνύει τίποτε.  Πλην όμως κατηγορείται στην υπόθεση 25610/10 για ψευδείς 

πληροφορίες σε αστυνομικό και καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου.  Διερωτώμαι 

πώς η αστυνομία με τόση σπουδή και με την συνδρομή του Γενικού Εισαγγελέα δεν 

έφεραν στην προσοχή αυτού του μάρτυρα τις πρόνοιες του προγράμματος 

προστασίας μαρτύρων.  Βεβαίως τόσο πολύ φοβόταν ο Προεστός που μόλις μίλησε 

ο Φάνος μίλησε κι αυτός. 

 

49. Όταν του υποδεικνύεται ότι γνώριζε ότι ήταν ύποπτός για φόνο απάντησε 

πως η αστυνομία είχε «εύλογη υποψία» και δεν ήταν σίγουρη 100% ότι δηλαδή δεν 

του είπε ο ανακριτής ότι «είσαι ο φονιάς, είσαι ο οδηγός της μοτόρας τζαι είσαι 

μπλεμένος στο αδίκημα».  Αυτό το λέει χωρίς κανένας να του υποδείξει ότι είναι ο 
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οδηγός της μοτοσικλέτας.  Είναι ο ίδιος που τοποθετεί τον εαυτό του ως πιθανό 

οδηγό της μοτοσικλέτας κατά την αντεξέταση και γι’ αυτό και ισχυρίζεται 

προηγουμένως ότι δεν γνωρίζει να οδηγεί μοτοσικλέτα με ταχύτητες. 

 

50. Ισχυρίζεται ότι δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Φάνο και ότι τον γνώριζε 3 με 

4 μήνες μόνον και μίλησαν μόνο από το τηλέφωνο ή έλεγαν ένα γεια όταν 

συναντιούνταν τυχαία σε κανένα τόπο.  Μετά ισχυρίζεται ότι από τα 3 κράνη του 

έκλεψαν τα δύο και έδωσε το ένα στον Φάνο το απόγευμα του φόνου που ο Φάνος 

του το ζήτησε.  Ενός ανθρώπου με τον οποίο δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις και έλεγαν 

μόνο κανένα γεια.  Μετά, για να εξηγήσει πώς αναγνωρίζει τον Γρηγόρη από το 

ΚΚΒΠ του Φάνου, ισχυρίστηκε ότι ξανασυναντήθηκαν με τον Φάνο στο νοσοκομείο 

και τον μετέφερε και στο διαμέρισμά του και πρόσεξε την ύπαρξη του ΚΚΒΠ. 

 

51. Ισχυρίζεται ότι καθάρισε το κράνος με το χέρι του απ’ έξω και δεν θα το έκανε 

εάν ήταν να το χρησιμοποιήσει για φόνο, όμως το δακτυλικό αποτύπωμα και το DNA 

βρίσκονται από την μέσα μεριά του και τίποτε δεν βρίσκεται απ’ έξω που θα ήταν 

αναμενόμενο εάν το σκούπιζε απ’ έξω.  Όταν συνάντησε τον Φάνο στο χωράφι του 

Κοσιάρη δεν αναγνώρισε το κράνος του, ούτε του το ζήτησε, ούτε θυμάται εάν το 

μετέφερε ο Φάνος μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο του Προεστού όταν αυτός τους 

οδήγησε, «αθώα» όπως ισχυρίζεται, στην Λευκωσία.  Και δεν μιλά για κράνη στην 

δεύτερη κατάθεσή του που δίδεται μετά την ομολογία του Φάνου επειδή δεν ήξερε τι 

θα ανεύρισκαν οι έρευνες της αστυνομίας τις οποίες γνώριζε από τις διαδικασίες 

προσωποκράτησης.  Θυμάται τα κράνη στην τρίτη κατάθεσή του όταν θα τον 

απολύσουν, όταν ήδη γνωρίζει ότι οι έρευνες της αστυνομίας απέβησαν άκαρπες. 

 

52. Ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο Ακάκι κατά τις 20:05-20:10 για να παραλάβει 

κάποια χρήματα (€6000) που του τα δάνεισε μια συνταξιούχος για να τα δανείσει κι 

εκείνος με την σειρά του σε κάποιον κλητήρα που οδηγά τανκς, τον Μ.Κ. 23 Λουκά 

Πιερή, με μεγάλο τόκο.  Μετά έβαλε βενζίνη, οδήγησε προς τον Αστρομερίτη (και 

μάλιστα έκανε 20 με 25 λεπτά για να διανύσει 10 χιλιόμετρα) για να πάει στο πάρτι 

του Μάκη, αλλά μολονότι στάθμευσε απ’ έξω δεν κατέβηκε επειδή ντρεπόταν και έτσι 

τηλεφώνησε στον Κοσιάρη (πράγμα που δεν λέει στην κατάθεσή του) περί τις 20:40.  

Ισχυρίζεται ότι μετά πήγε στη νεκρά να δει τα περάσματα των λαγών παρ’ όλον που 

είναι λαθροθήρας και γνωρίζει πολύ καλά ότι οι λαγοί δεν έχουν περάσματα όπως 
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είπε και ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας Θήρας Μ.Υ. 56 Πέτρος Αναγιωτός.  Ουσιαστικά 

δεν έχει πιστευτό άλλοθι για την ώρα του φόνου. 

 

53. Ισχυρίζεται ότι του τηλεφώνησε ο Κοσιάρης για να παραλάβει τον Φάνο και 

τον Γρηγόρη από το χωράφι του την ώρα που έφευγε για Λευκωσία και αυτό έκανε.  

Ισχυρίζεται ότι πήγε από τους χωματόδρομους του Αστρομερίτη μέσα από τις πέτρες 

του ποταμού προς το κέντρο Διόνυσος δίπλα από το χωράφι του Κοσιάρη την ίδια 

ώρα που ο Φάνος ήταν στην νεκρά ζώνη και ότι αυτό διήρκησε περί τα 40 - έως 45 

λεπτά.  Είναι μόνον από θαύμα που δεν συναντήθηκαν με τον Φάνο μέσα στην 

νεκρά.  Και καθώς ήταν έξω από το κέντρο Διόνυσος, ω τύχη, ω συγκυρία, του 

τηλεφωνά ο Κοσιάρης να πάει στο χωράφι του 200 μέτρα πιο κάτω για να παραλάβει 

τον Φάνο και τον Γρηγόρη που ξέμειναν εκεί.  Πάει εκεί και ισχυρίζεται ότι παρ’ 

ολίγον να πατήσει τον Φάνο με το αυτοκίνητό του ενώ ο Φάνος ισχυρίζεται ότι του 

έκανε νεύμα από μακριά να σβήσει τα φανάρια του αυτοκινήτου του. 

 

54. Ο Προεστός έρχεται στο Δικαστήριο για να ενοχοποιήσει τον Γρηγόρη και να 

απενοχοποιήσει τον εαυτό του.  Είναι για αυτό τον λόγο που «απεκάλυψε» στην 

τρίτη πλέον κατάθεσή του στην Αστυνομία την ημέρα της απόλυσης του από την 

κράτηση του, την δήθεν φράση του Γρηγόρη ότι «συνειδητοποιάς είντα μπου έκαμα, 

εν φόνον που έκαμα» πράγμα που ούτε ο ίδιος ο Φάνος δεν μας το λέει καν στην 

κατάθεσή του.  Στην ίδια κατάθεση μας λέει ότι ο Γρηγόρης κρατούσε το κεφάλι του 

και έλεγε ακαταλαβίστικα πράγματα, πράγμα που επίσης δεν λέει στην δεύτερη 

κατάθεσή του ούτε δε το είπε ο Φάνος στην δική του κατάθεσή.  Η δε μαρτυρία του 

στο Δικαστήριο η οποία αποκρυσταλλώθηκε μόνον στην τρίτη του κατάθεση και 

διανθίστηκε με περισσότερα γεγονότα με αποκορύφωμα την επίσκεψή του στην 

νεκρά για να δει τα περάσματα των λαγών, γίνεται με μόνο ένα σκοπό:  Να γλυτώσει 

το τομάρι του. 

 

55. Ο Προεστός είναι άτομο το οποίο δεν έχει άλλοθι, παρ’ όλες τις προσπάθειες 

της εισαγγελίας να προσφέρει τέτοια μαρτυρία, είναι άτομο που κατά δική του 

ομολογία την ώρα του φόνου βρισκόταν στη νεκρά για να «δει τα περάσματα των 

λαγών» όπως ο ίδιος λέει.  Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που ο ίδιος αποκάλυψε 

στο Δικαστήριο κατά την μαρτυρία του, τηλεφώνησε του Ξενοφώντος και του 

Κοσιάρη.  Στα τηλεφωνικά δεδομένα που η ίδια η Εισαγγελία μας έχει δώσει αλλά 
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αρνείται να παρουσιάσει στο Δικαστήριο, φαίνεται ότι ο Προεστός είναι ψεύτης, τόσο 

για τις κινήσεις του τη νύχτα της 11ης Ιανουαρίου 2010, όσο και για τις κινήσεις του 

την επόμενη του φόνου το πρωί, που βρισκόταν μαζί με τους υπόλοιπους στην 

Περιστερώνα για να απειλήσει τον Γρηγόρη.  Ο Προεστός σύμφωνα με τα ίδια 

τηλεφωνικά δεδομένα έκαμε όλη τη διαδρομή του φόνου στις 4 Ιανουαρίου 2010.  

Προς τούτο δείτε το Τεκμήριο 506, το Κυανούν 134 που είναι ένα ημερολόγιο 

ενεργείας για ενημερωτικό σημείωμα το οποίο λέει πως ο Προεστός θεάθηκε στην 

περιοχή της Έγκωμης. 

 

56. Αυτά είναι σε γνώση της Εισαγγελίας και η Εισαγγελία θα μπορούσε να τα 

κάμει παραδεκτά γεγονότα πράγμα που δεν θα επηρέαζε τη συνταγματικότητα της 

λήψης των δεδομένων αυτών.  Δυστυχώς όμως ο Προεστός βοηθείται να βρει άλλοθι 

από την μη αποκάλυψη των τηλεπικοινωνιών του, οι οποίες θα απεκάλυπταν το 

ψέμα του σε όλο του το μεγαλείο.  Η μη παρουσίαση τους στο Δικαστήριο κατέστησε 

τη δίκη αυτή μη δίκαιη και η Εισαγγελία καταχράστηκε τις διαδικασίες αυτές του 

Δικαστηρίου για να παρουσιάσει ψευδή και κατασκευασμένη μαρτυρία.  Τα 

τηλεπικοινωνιακά δεδομένα τα πήρε η αστυνομία τα είδε η υπεράσπιτη και τα 

γνωρίζει και η εισαγγελία.  Ο Προεστός επικοινώνησε με τον Ξενοφώντος στις 19:45. 

Με τον Κοσιάρη στις 19:48.  Έτσι το 19:45 στο Ακάκι γίνεται 20:10 στο Ακάκι ούτως 

ώστε να αποκλείεται να βρίσκεται στην Ανθούπολη και να ανεβαίνεις την 

μοτοσικλέτα του φόνου λίγο μετά τις 20:00 όπως τον είδε ο Γρηγόρης. 

 

57. Το λυπηρό είναι ότι η αστυνομία και η εισαγγελία γνωρίζουν αυτό το ψέμα 

αλλά καλύπτουν τον Προεστό ο οποίος με τις ευλογίες τους ψεύδεται στο 

Δικαστήριο.  Αποδέχονται δηλαδή να προσάγουν μαρτυρία η οποία γνωρίζουν ότι 

είναι ψεύτικη.  Μπορεί οι άλλοι δύο μάρτυρες που μιλούν για την ώρα της 

συνάντησης απλώς να κάνουν λάθος, ή ακόμα να πείστηκαν από την αστυνομία ότι 

αυτή ήταν η ορθή ώρα.  Η διαφήμιση για την έγκυο σύμφωνα με την ΑGB έπαιξε στις 

18:45 και όχι στις 20.00.  Βλέπετε τα τεκμήρια 512 και 565 που είναι Παραδεκτό 

γεγονός και προέρχονται από το Ηλεκτρονικό αρχείο AGB για τις 11/01/10 και 

αφορούν τα πρόγραμμα των κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών.  Στην πορεία της 

υπόθεσης η «διαφήμιση» στις καταθέσεις των μαρτύρων έγινε με την βοήθεια της 

αστυνομίας «τίτλοι ειδήσεων» στην μαρτυρία τους στο Δικαστήριο.  Ο μόνος που 

ξυρίστηκε σε αυτήν την υπόθεση ήταν ο Προεστός που ισχυρίζεται ότι έφερε τον 
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Φάνο και τον Γρηγόρη στην Ελαιών!  Όμως η ανεξάρτητη μαρτυρία που η εισαγγελία 

αποκρύπτει από το Δικαστήριο λέει κάτι άλλο. 

 

58. Όλες οι καταθέσεις που έδωσε ο Κώστας Προεστός στην Αστυνομία 

ανασκευάζονταν σύμφωνα με την πορεία των εξετάσεων της Αστυνομίας και το τι 

απεκάλυπτε ο Φάνος σε αυτήν.  Στην πρώτη κατάθεση λέει ψέματα, στην δεύτερη 

κατάθεση ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει την «μισή» αλήθεια και στην τρίτη κατάθεση 

ισχυρίζεται ότι λέει όλη την αλήθεια.  Και στο Δικαστήριο πια παρουσιάζει και την νέα 

όλη αλήθεια εμπλουτισμένη και διανθισμένη με τα της νεκράς περάσματα των 

λαγών. 

 

59. Η θέση της υπεράσπισης του 4ου κατηγορούμενου είναι ότι ο Φάνος με τον 

Προεστό συμφώνησαν να ανταλλάξει ο Προεστός την θέση του με τον Γρηγόρη, με 

αποτέλεσμα ο Προεστός να μας πει το γελοίο ότι την ώρα του Φόνου ήταν στην 

νεκρά ζώνη και έβλεπε να περάσματα των λαγών.  Ο Προεστός βεβαίως λέει ψέματα 

για το που ήταν και το τι έκανε επειδή βρισκόταν πάνω στην μοτοσικλέτα την ώρα 

του φόνου.  Όλη η στάση του Προεστού καταδεικνύει ενοχή και κατασκευασμένη 

μαρτυρία και οποιοδήποτε λογικό Δικαστήριο θα την απέρριπτε. 

 

4.  Έλλειψη ενισχυτικής Μαρτυρίας. 

 

60. Η κυπριακή όσο και η αγγλική νομολογία, από την οποία αντλήθηκε 

καθοδήγηση, υποστηρίζει ότι τίθεται θέμα αναζήτησης ενισχυτικής μαρτυρίας, μόνο 

εφόσον ο συνεργός φαίνεται αξιόπιστος.  Στην απόφαση του Privy Council - 

Attorney-General of Hong Kong v. Wong Muk-ping [1987] 2 All E.R. 488 - ως 

επισημάνθηκε στην Ττοουλιάς ν. Δημοκρατίας (1989) 2 Α.Α.Δ. 258, 266, 

αποφασίστηκε ότι η αξιολόγηση της μαρτυρίας συνεργού διενεργείται ενιαία. Δεν 

πρόκειται για διαφορά ουσίας αλλά προσέγγισης.  Μάρτυρας, εμφανώς 

αναξιόπιστος, δεν μπορεί να τύχει ενίσχυσης, εφόσον ελλείπει το αντικείμενο της 

ενίσχυσης, το, κατ’ αρχήν, παραδεκτό της εκδοχής του.  Σκοπός της ενισχυτικής 

μαρτυρίας είναι η άρση των εγγενών αμφιβολιών για την ποιότητα της μαρτυρίας του 

συνεργού, λόγω της συμμετοχής ή σύμπραξής του στο έγκλημα.  Είναι προς άρση 

αυτών των αμφιβολιών, που αναζητείται ενισχυτική μαρτυρία για την ανάμειξη του 

κατηγορουμένου στο έγκλημα. 
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61. Τι συνιστά ενισχυτική μαρτυρία και ποια μορφή μπορεί να πάρει, εξηγείται 

στο ακόλουθο απόσπασμα από την Ττοουλιάς ν. Δημοκρατίας, (ανωτέρω). 

Ενισχυτική είναι η μαρτυρία, η οποία έχει, ως αναφέρεται:- (σελ. 265)  

 

«... προέλευση ανεξάρτητη από το μάρτυρα τη μαρτυρία του οποίου 

αποβλέπει να ενισχύσει και να τείνει να καταδείξει ουσιωδώς ότι όχι μόνο 

διαπράχθηκε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο υπόδικος, αλλά επίσης 

ότι εκείνος που το διέπραξε ήταν ο κατηγορούμενος. Όπως υποδεικνύεται 

στην πρόσφατη δικαστική απόφαση Turner v. Blunden [1986] 2 All E.R. 75. 

δεν απαιτείται όπως η ενισχυτική μαρτυρία αποδεικνύει αφ’ εαυτής τα 

αμφισβητούμενα γεγονότα ή τα συστατικά στοιχεία του εγκλήματος. Ό,τι 

απαιτείται είναι η μαρτυρία να έχει ανεξάρτητη προέλευση από το συνένοχο 

(accomplice) και να τείνει να καταδείξει σε μια ή περισσότερες ουσιώδεις 

λεπτομέρειες ότι διαπράχθηκε το κρινόμενο έγκλημα και ότι ο εγκληματίας 

είναι ο κατηγορούμενος.» 

 

62. Στην παρούσα περίπτωση η προσπάθεια της Κατηγορούσας Αρχής να 

προσκομίσει ενισχυτική μαρτυρία για τα λεγόμενα του Φάνου, όχι μόνον δεν 

ενίσχυσε την εκδοχή του αλλά αντίθετα την αποδυνάμωσε και την ακύρωσε σε 

τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί πλέον να γίνει πιστευτή από κανένα λογικό δικαστήριο 

όπως εξηγήθηκε ανωτέρω. 

 

5.  Κενά στην μαρτυρία (He who asserts must prove). 

 

63. Περαιτέρω η μαρτυρία της Κατηγορούσας Αρχής είναι γεμάτη κενά.  Βασικοί 

μάρτυρες κατηγορίας δεν παρουσιάζονται στο δικαστήριο: 

 

64. Κυριάκος Κοσιάρης:.  Η Κατηγορούσα Αρχή ισχυρίζεται ότι ο Κοσιάρης είχε 

ζητήσει ως αντάλλαγμα για να καταθέσει την απαλλαγή του από ποινική υπόθεση 

που αντιμετώπιζε (σάμπως και η Εισαγγελία δεν δίνει ανταλλάγματα στους μάρτυρες 

κατηγορίας).  Η εισαγγελία αποφάσισε με γενναιότητα να μην κάνει αυτήν την χάρη 

στον Κοσιάρη.  Την έκανε στον Φάνο, την έκανε στον Ζαβράντωνα, την έκανε στην 

Πεντόνζιη, την έκανε στον Προεστό και στον Κοσιάρη αναφορικά με τα αδικήματα 
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της παρούσας υπόθεσης (έστω κι αν δεν το παραδέχονται γνωρίζουν πολύ καλά τον 

ρόλο των δύο αυτών ατόμων στην υπόθεση), αλλά αρνήθηκε να την κάνει στον 

Κοσιάρη αναφορικά με άλλα αδικήματα.  Κατά τον ουσιώδη χρόνο που η εισαγγελία 

απεφάσισε και μας ανακοίνωσε ότι δεν θα φέρει τον Κοσιάρη, η περίφημη υπόθεση 

του Κοσιάρη για την οποία είχε ζητήσει αντάλλαγμα, είχε ήδη εκδικαστεί τελεσίδικα, 

(βλέπετε τεκμήρια 513 – κατηγορητήριο Κοσιάρη και 684 ποινικός φάκελος 

δικαστηρίου) πράγμα που αφήνει τους ισχυρισμούς της Κατηγορούσας Αρχής 

έκθετους σε απόρριψη ως ανυπόστατους.  Ως εκ τούτου η θέση της Κατηγορούσας 

Αρχής ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα αναφέρει αυτός ο μάρτυρας κατηγορίας στο 

δικαστήριο ανατρέπονται αντικειμενικά από τις καταθέσεις του ιδίου του μάρτυρα 

κατηγορίας όπως φαίνεται στα τεκμήρια 492, 493 και 494, που είναι οι καταθέσεις 

του. 

 

65. Η σχετική νομολογία που αφορά την μη παρουσίαση μάρτυρα σε δικαστήριο 

έχει αναλυθεί τόσον στην υπόθεση Brown v R. (1997) 1 Cr. App. R. 112 όσον και 

στην υπόθεση Ιωάννου κ.κ. v Δημοκρατίας (2001) 2 Α.Α.Δ. 657.  Όμως η 

καταθέσεις του Κοσιάρη δεν ήταν ασυμβίβαστες προς την θέση που προέβαλλε η 

Κατηγορούσα Αρχή στο Δικαστήριο.  Μάλιστα η θέση της Κατηγορούσας Αρχής ήταν 

ότι ο Κοσιάρης ήταν αξιόπιστος αλλά επειδή τόλμησε να ζητήσει αντάλλαγμα το 

οποίο δεν του δόθηκε καν, απεφάσισαν να μην τον φέρουν στο Δικαστήριο.  Όμως η 

Πέγγερος v Δημοκρατίας (1995) 2 Α.Α.Δ. 143 αποφασίζει πως θα έπρεπε να είχε 

παρουσιαστεί η μαρτυρία του Κοσιάρη εφόσον αυτός είχε κάτι σημαντικό να 

καταθέσει. 

 

66. Συνοψίζω πως η θέση της υπεράσπισης του 4ου κατηγορούμενου, όπως αυτή 

έχει καταστεί σαφής κατά την διάρκεια της δίκης, είναι ότι ο Κοσιάρης, ο Προεστός 

και ο Φάνος είναι συνωμότες και συναυτουργοί και ενέχονται στην διάπραξη των 

υπό εκδίκαση αδικημάτων και ότι ο Κοσιάρης είναι το πρόσωπο που πήρε στην 

Περιστερώνα και μετά προμήθευσε άλλα ρούχα στους δολοφόνους εκεί στο χωράφι, 

διευθέτησε την απόκρυψη/καταστροφή των ρούχων που άλλαξαν, των κρανών και 

του όπλου, και απείλησε μαζί με τους άλλους τον Γρηγόρη για να φύγει από την 

Κύπρο. 
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67. Φαίνεται ότι ο Φάνος με τον Κοσιάρη συμφώνησαν να μην αναφέρει ότι ήταν 

στο κόλπο και του κουβάλησε τα ρούχα στην Περιστερώνα και ότι τον βοήθησε να 

αλλοιώσει την εμφάνιση της μοτοσικλέτας, ούτως ώστε να φαίνεται μη 

χρησιμοποιήσιμη, ότι την έκρυψε, ότι αρχικά έδωσε λάθος εξώστ, και ότι απόκρυψε 

τα χρησιμοποιημένα ρούχα, τα κράνη και το όπλο.  Μετά, όταν η αστυνομία είδε 

ίσως ότι ο Κοσιάρης δεν συνεργαζόταν για να καλύψει τα ψέματα του Φάνου και του 

Προεστού, ή ίσως ότι δεν μπορούσε να σταθεί στην αντεξέταση ως μάρτυρας επειδή 

θα αναγκαζόταν να πει πολλά ψέματα, προφασίστηκαν ότι ζητούσε να αποσυρθεί 

υπόθεση λαθροθηρίας εναντίον του για να καταθέσει.  Όμως η υπόθεση είχε ήδη 

εκδικαστεί τελεσίδικα πριν να ζητήσει η εισαγγελία την διαγραφή του ως μάρτυρα.  

Οπότε, γιατί δεν έφεραν τον Κοσιάρη που ήταν εκεί στο χωράφι να πει ποιος ήρθε με 

το αυτοκίνητο και ποιος με την μοτοσικλέτα;  Μήπως επειδή ο Κοσιάρης ήταν ένας 

από του συνωμότες που έκρυψαν τα τεκμήρια.  Μήπως επειδή οι δύο δολοφόνοι 

ντύθηκαν και στολίστηκαν με τις ευλογίες της εισαγγελίας και της αστυνομίας για να 

πουν ψέματα;  Μήπως επειδή ο Κοσιάρης δεν θα υποστήριζε την θέση του Φάνου 

και του Προεστού; 

 

68. Παρά ταύτα, η θέση της υπεράσπισης του 4ου κατηγορούμενου είναι ότι, 

πάντα κατά την εκδοχή της Κατηγορούσας Αρχής αυτός ο μάρτυρας θα έπρεπε να 

αποτελεί ουσιώδη μάρτυρα κατηγορίας εναντίον του Γρηγόρη.  Σε αυτά τα πλαίσια η 

μη παρουσίαση και η μη ένορκος μαρτυρία αυτού του μάρτυρα πλήττει την υπόθεση 

της Κατηγορούσας Αρχής και αφήνει κενό το οποίο η ίδια θα πρέπει να καλύψει.  Η 

υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου θεωρεί ότι ο Κοσιάρης θα ήταν εχθρικός προς 

τούτη μάρτυρας που έχει ίδιο συμφέρον να επιτελέσει.  Δεδομένης αυτής μου της 

θέσης ο μάρτυρας αυτός δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελέσει μάρτυρα 

υπεράσπισης. 

 

69. Πέτρος Κερτίκκης:  Η Κατηγορούσα Αρχή ισχυρίζεται ότι ο Κερτίκης είναι 

φίλος του 1ου κατηγορούμενου έλεγε ψέματα στην Αστυνομία και ως εκ τούτου ήταν 

κατά την Κατηγορούσα Αρχή, αναξιόπιστος μάρτυρας.  Η υπεράσπιση του 4ου 

κατηγορούμενου θεωρεί ανυπόστατους τους λόγους για τους οποίους η 

Κατηγορούσα Αρχή δεν επιθυμούσε να παρουσιάσει αυτόν τον μάρτυρα στο 

δικαστήριο.  Κατά τους ισχυρισμούς της εισαγγελίας, ο Κερτίκης τους λέει ψέματα σε 

κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν.  Όμως οι απαντήσεις του Κερτίκη στην κατάθεσή 
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του που ερωτηθείς αναφέρει ότι δεν ξέρει τίποτε για την υπόθεση και μετά όταν 

ερωτάται αναφέρει για τα τηλέφωνα, δεν είναι ένδειξη αναξιοπιστίας.  Αντίθετα είναι 

ένδειξη φιλαλήθειας.  Επειδή δεν ανέφερε για τα τηλέφωνα δεν σημαίνει ότι το είπε 

για να αποκρύψει την αλήθεια.  Μπορεί να το είπε επειδή δεν είχε «συνδέσει» την 

αγορά τηλεφώνων με την «υπόθεση» της Κατηγορούσας Αρχής.  Επίσης, εάν ο 

Κερτίκκης αναφέρει ότι δεν είδε τον Φάνο εκείνες τις ημέρες, αποκλείεται να είχε 

ξεχάσει εκείνη την ασήμαντη κατά τα άλλα επίσκεψη στην μάντρα Ευαγόρου για να 

δουν αυτοκίνητα;  Το γεγονός ότι αποκρύβει επισκέψεις στον 1ο κατηγορούμενο δεν 

σημαίνει απαραιτήτως ότι το κάνει γιατί θέλει να πει ψέματα.  Μπορεί για παράδειγμα 

να φοβόταν ότι επειδή ήταν μάρτυρας κατηγορίας δεν έπρεπε να επισκέπτεται τον 1ο 

κατηγορούμενο και για αυτό να μην ήθελε να το αποκαλύψει.  Το ότι ο Κερτίκης 

ξεσπά σε κλάματα ότι απειλείται η ζωή του (από ποιόν δεν ξέρουμε) επίσης δεν είναι 

λόγος για να μην προσέλθει ως μάρτυρας.  Επειδή υπάρχει το πρόγραμμα 

προστασίας μαρτύρων. 

 

70. Όμως η μη παρουσίασή του Κερτίκη στο Δικαστήριο εκ μέρους της 

Κατηγορούσας Αρχής αφήνει κενό το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει με άλλη μαρτυρία. 

Συγκεκριμένα, η μαρτυρία του Φάνου ότι ο Κερτίκης έδωσε στον Γρηγόρη το ποσόν 

των €2500 για να φύγει ο Γρηγόρης για την Μολδαβία παραμένει χωρίς ενίσχυση. 

 

71. Αστυφύλακας Τζάνγκας:  Επίσης βασικός μάρτυρας ο Αστυφύλακας 

Τζάνγκας, μέλος της ΚΥΠ, που κατ’ ισχυρισμό γνώριζε από τον Ζαβράντωνα ότι θα 

δολοφονήτο ο Αντης Χατζηκωστής δεν ήρθε να καταθέσει στο Δικαστήριο με την 

πρόφαση ότι ισχυρίστηκε πως κινδυνεύει η ζωή του.  Η Κατηγορούσα Αρχή βεβαίως 

δεν έκρινε σκόπιμο να τον κλητεύσει.  Προφανώς ο Αστυνομικός αυτός δεν άκουσε 

ποτέ για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, και η Κατηγορούσα Αρχή επιλεκτικά 

αποφάσισε να μην καλέσει τον Γενικό Εισαγγελέα για να του το εξηγήσει σε αυτόν 

όπως έκανε με τον Φάνο.  Το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων ήξερε να το 

εφαρμόσει μόνον στον Φάνο και τον Ζαβράντωνα. 

 

72. Στην υπόθεση Ντίνος Λοΐζου v Αστυνομίας (1989) 2 Α.Α.Δ. 363 

αποφασίστηκε ότι: 
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«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.  Κενά αναφορικά με την ύπαρξη 

των πρωτογενών γεγονότων που συνιστούν και αποδεικνύουν το αδίκημα 

αφήνουν την κατηγορία ατεκμηρίωτη και έκθετη σε απόρριψη.»  (σελ 365). 

 

6.  Η Μαρτυρία του Γρηγόρη. 

 

73. Με τον 1ο κατηγορούμενο γνωρίστηκε το 2006 στο μπαράκι «Neron» (σήμερα 

«Lenox») όπου ήταν τακτικός πελάτης.  Τον 1ο κατηγορούμενο τον γνώριζε από 

πολύ πιο πριν επειδή οι οικογένειές τους ήταν γνωστές λόγω του κρεοπωλείου που 

διατηρούσε στο χωριό του Γρηγόρη την Δευτερά όμως δεν έκαναν παρέα.  Ο 

Γρηγόρης πήγε και 2-3 φορές στο πατρικό του στο Τσέρι.  Κατά τον Δεκέμβριο 2009, 

ο 1ος κατηγορούμενος έδωσε στον Γρηγόρη και ένα κυνηγόσκυλο ράτσας «Μπράκ».  

Μετά τον αρραβώνα του 1ου κατηγορούμενου δεν συναντήθηκαν για παρέα μέχρι τα 

Χριστούγεννα που είχαν τοποθετήσει βόμβα στον 1ο κατηγορούμενο αλλά 

διατηρήσαν τηλεφωνική επαφή.  Τον Φάνο και τον Κοσιάρη τους γνώρισε το 2007 

στην μπυραρία «Μετέωρο» σε ένα καυγά που έκαναν ο Κοσιάρης και ο Φάνος με 

κάποιους Πόντιους.  Τον Προεστό τον είχε γνωρίσει και ήξερε ότι ήταν φίλος του 1ου 

κατηγορούμενου του Φάνου και του Κοσιάρη, όμως δεν έκανε παρέα μαζί του.  Τον 

Πέτρο Κερτίκη τον είχε γνωρίσει στο Νοσοκομείο και ήξερε ότι ήταν φίλος του 1ου 

κατηγορούμενου όμως έκανε παρέα μαζί του.  Τον Ζαβράντωνα, Τον Τάσο 

Κρασοπούλη και την Ελένη Σκορδέλλη δεν τους είχε γνωρίσει ποτέ στην ζωή του, 

ούτε τους είδε ποτέ στο Νοσοκομείο. 

 

74. Στις 25.12.2009 το απόγευμα ο Φάνος τηλεφώνησε στον Γρηγόρη και τον 

πληροφόρησε ότι έβαλαν βόμβα στον 1ο κατηγορούμενο και κανόνισαν να πάει ο 

Γρηγόρης με το αυτοκίνητό του να πάρει τον Φάνο από το σπίτι του στην Ανθούπολη 

και να πάνε μαζί στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου στα Λατσιά να 

δουν τον 1ο κατηγορούμενο.  Καθώς οδηγούσαν με τον Φάνο προς στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο Γρηγόρης ρώτησε τον Φάνο αν ξέρει ποιος μπορεί να το 

έκανε αυτό στον 1ο κατηγορούμενο και ο Φάνος του είπε πως πιστεύει ότι πίσω από 

την απόπειρα δολοφονίας του 1ου κατηγορούμενου και του Χάρη (αδελφού του 1ου 
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κατηγορούμενου) είναι το Αλεξούι (ο Αλέξης Μαυρομιχάλης) και ο Ζαβράντωνας.  

Όταν τον ρώτησε γιατί να κάνουν το Αλεξούι και ο Ζαβράντωνας κάτι τέτοιο ο Φάνος 

του είπε ότι δεν ήξερε τους λόγους, αλλά θα τους μάθαινε, χωρίς να του δώσει άλλες 

λεπτομέρειες. 

 

75. Έξω στον προθάλαμο και στο προαύλιο του Νοσοκομείου είχε και άλλα άτομα 

φίλους ή συγγενείς του Αντρέα.  Ούτε ο Φάνος ούτε ο Γρηγόρης δεν είδαν τον 1ο 

κατηγορούμενο εκείνη την ημέρα επειδή βρισκόταν μέσα στο τμήμα πρώτων 

βοηθειών το οποίο έχει πόρτα που ανοίγει με κωδικό και αστυνομικό φρουρό απ’ 

έξω.  Τους μόνους που άφησαν να τον δουν εκείνη την νύχτα ήταν την μητέρα του, 

την σύζυγό του, την πεθερά του, τον αδελφό του Παναγιώτη και τον εξάδελφό του 

Πανίκο.  Δεν άφησαν ή δεν μπήκε κανένας φίλος ή άλλος συγγενής να τον δει.  

Έκατσαν στο Νοσοκομείο με τον Φάνο και άλλους φίλους ή συγγενείς του 1ου 

κατηγορούμενου αρκετές ώρες από το απόγευμα, μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου, και 

μετά επέστρεψαν σπίτι τους με το αυτοκίνητό του Γρηγόρη.  Την νύχτα εκείνη δεν 

είδανε καθόλου τον 1ο κατηγορούμενο.  Δεν του ζητήθηκε, αλλά ούτε ο Γρηγόρης 

πήγε στο διαμέρισμα του 1ου κατηγορούμενου για να απομακρύνει και να αποκρύψει 

δενδρύλλια καννάβεως. 

 

76. Στην συνέχεια την επομένη μετά την απόπειρα δολοφονίας του 1ου 

κατηγορούμενου, ο Χάρης, ο αδελφός του 1ου κατηγορούμενου, είχε ζητήσει από τον 

Γρηγόρη να προσέχει μαζί με άλλα άτομα τον 1ο κατηγορούμενο και να βγάζουν 

σκοπιά μαζί με τους αστυνομικούς.  Σίγουρα δεν κρατούσαν πιστόλι αφού κανένας 

τους δεν είχε άδεια οπλοφορίας για πιστόλι, δεν ήταν εκεί ως ένοπλοι «φρουροί 

ασφαλείας» «ή σωματοφύλακες» του 1ου κατηγορούμενου, αλλά ήταν εκεί ως σκοποί 

λόγω της εμπιστοσύνης που τους είχε και λόγω του ότι γνώριζαν τους φίλους και 

συγγενείς του 1ου κατηγορούμενου και εάν έβλεπαν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή 

άγνωστο άτομο θα το ανέφεραν αμέσως στον επί καθήκοντι αστυνομικό που 

εκτελούσε χρέη φρουρού ασφαλείας. 

 

77. Ουδέποτε έγινε συνάντηση του 1ου κατηγορούμενου, του Φάνου και του 

Γρηγόρη για να του προτείνουν να λάβει μέρος στον φόνο του θύματος.  Η 

κατάσταση της υγείας του 1ου κατηγορούμενου ήταν άσχημη.  Είχε πόνους και 

βρισκόταν συνεχώς στο κρεβάτι ενώ η γυναίκα του η Χριστίνα έμενε συνεχώς μαζί 
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του μέσα στο δωμάτιο του 1ου κατηγορούμενου.  Δεν υπήρχε θέμα σε τέτοια 

κατάσταση και συνθήκες και μπροστά στην γυναίκα του να γίνονται και συνομωσίες 

για φόνο.  Εν πάση περιπτώσει ο Γρηγόρης δεν είδε ή άκουσε κάτι ύποπτο εκείνες 

τις ημέρες. 

 

78. Καθ όλην αυτήν την περίοδο μέχρι την ημέρα του φόνου, ο Φάνος ζητούσε 

συχνά από τον Γρηγόρη να του δώσει το αυτοκίνητό του για να κυκλοφορεί όταν τον 

άλλαζε βάρδια και ο Γρηγόρης θα βρισκόταν στο νοσοκομείο με τον 1ο 

κατηγορούμενο.  Του έλεγε ότι φοβόταν πως στο δικό του αυτοκίνητο θα μπορούσε 

να του έβαζαν βόμβα αλλά και λόγω του κρύου επειδή συνήθως ο Φάνος 

κυκλοφορούσε με την μοτοσικλέτα.  Επειδή ο Γρηγόρης δεν είχε να φοβηθεί κάτι 

οπότε δεν υπήρχε φόβος βόμβας στο αυτοκίνητό του, τού έδινε τα κλειδιά και είναι 

λογικό ο Φάνος να τα έπαιρνε για να το χρησιμοποιήσει.  Όταν ο Φάνος επέστρεφε 

το αυτοκίνητο του Γρηγόρη έκρυβε τα κλειδιά πίσω από μπροστά δεξιό τροχό. 

 

79. Την Κυριακή 10.01.2010 ο Γρηγόρης είχε αρχίσει μετακόμιση από το 

διαμέρισμα του στην οδό Δερβενίων 2Β στο νέο του διαμέρισμα στην οδό Ευστάθιου 

Ξενοφώντος 4 μαζί με τον αδελφό του Κώστα και την σύζυγο του Τάνια.  Η 

μετακόμιση δεν είχε τελειώσει την Κυριακή, επειδή είχαν ξεκινήσει το απόγευμα, ήταν 

Ιανουάριος και νύχτωνε γρήγορα.  Το νέο διαμέρισμα δεν είχε ρεύμα οπότε δεν 

μπορούσανε να συνεχίσουνε να μετακομίζουν την νύχτα.  Επίσης είχε πολλά 

πράγματα στην αποθήκη του παλιού διαμερίσματος του τα οποία ήθελε να μεταφέρει 

στο νέο διαμέρισμα του και το βαν του Γρηγόρη ήταν γεμάτο εργαλεία και σωλήνες 

της δουλειάς του, οπότε δεν τελείωσε την μετακόμιση αυθημερόν. 

 

80. Στις 11 του Ιανουαρίου 2010 από το νωρίς το πρωί μέχρι τις 10:00 Ο 

Γρηγόρης συνέχισε να κάνει μετακόμιση με την σύζυγό του.  Την πήρε στο νέο τους 

διαμέρισμα και άρχισαν να ξεπακετάρουν και να καθαρίζουν.  Μετά τις 10:00 πήγε 

στην ΑΗΚ να αποκόψει το ρεύμα του παλιού διαμερίσματος και να ενώσει το ρεύμα 

του νέου διαμερίσματος και τελείωσε κατά τις 11:30.  Μετά πήγε στο Ιπποκράτειο να 

αλλάξει τον Φάνο και να βγάλει σκοπιά από τις 12:00 μέχρι τις 18:45.  Ο Γρηγόρης 

είχε δώσει τα κλειδιά του στον Φάνο όταν τον άλλαξε το μεσημέρι και όταν έφυγε 

από το Ιπποκράτειο ή ώρα 18:45 τα βρήκε στον τροχό όπως πάντα. 
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81. Κατά την διάρκεια της σκοπιάς του ο Γρηγόρης δεν έφυγε καθόλου από το 

Ιπποκράτειο.  Μετά πήγε στο παλιό του διαμέρισμα για να παραδώσει το κλειδί στον 

Μ.Κ. 29 Αντρέα Ζιντίλη και να ελέγξει το διαμέρισμα.  Κατά την διαδρομή του προς 

το διαμέρισμα τον πήρε τηλέφωνο ο Φάνος για να τον καλέσει στο σπίτι του στην 

Ανθούπολη, στο οποίο είχε πρόσφατα μετακομίσει, ούτως ώστε ο Γρηγόρης να τον 

βοηθήσει στην τοποθέτηση ενός κουρτινόξυλου, λόγω του ότι ο Γρηγόρης είχε 

εργαλεία, και παρά το ότι είχε πάει κάποιες μέρες προηγουμένως και είχαν ξεκινήσει 

να βάζουν τα κουρτινόξυλα και δεν είχαν τελειώσει λόγω του καυγά που έκανε ο 

Φάνος με την Πεντόντζιη.  Όταν τελείωσε ο Γρηγόρης την παράδοση του 

διαμερίσματος πήγε στο περίπτερο πήρε καφέ για την σύζυγό του, της τον πήρε και 

μετά πήγε στην Ανθούπολη προς το σπίτι του Φάνου. 

 

82. Όταν στάθμευσε και κατέβηκε από το αυτοκίνητο, ο Φάνος ήταν ήδη στην 

είσοδο της πολυκατοικίας και του είπε πως άργησε για το κουρτινόξυλο, φαινόταν 

θυμωμένος και του είπε να μπει πίσω στο αυτοκίνητο να φύγουν.  Στο αυτοκίνητο ο 

Φάνος είπε στον Γρηγόρη ότι ήθελε να τον οδηγήσει προς την Λευκωσία πράγμα 

που έκανε ο Γρηγόρης.  Στον δρόμο μιλούσαν για πολλά και διάφορα.  Ο Φάνος 

παραπονιόταν για την φιλενάδα του την Γιώτα, για το ότι δεν είχε δουλειά και 

χρήματα κλπ. και γενικά μιλούσαν σαν φίλοι.  Όταν έφθασαν στα φανάρια του 

Μετοχίου Κύκκου, ο Φάνος έλεγε στον Γρηγόρη πού να κατευθυνθεί και στο τέλος 

του είπε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του στην Ανθούπολη.  Κινήθηκαν στην 

περιοχή της Αμερικανικής πρεσβείας και Έγκωμης και μετά επέστρεψαν στην 

Ανθούπολη, μάλλον μέσω Ίντερκολλειτζ.  Ο Γρηγόρης δεν είναι σίγουρος εάν το 

αυτοκίνητο που φαίνεται στα ΚΚΒΠ είναι το δικό του ούτε είναι σίγουρος αν μπήκε 

στην Βασίλη Μιχαηλίδη εκείνη την νύχτα.  Σε ερώτηση του Γρηγόρη γιατί τον 

οδήγησε σε εκείνη την περιοχή αυτός του είπε να το ξεχάσει και άλλαξε θέμα 

συζήτησης.  Είπε στον Γρηγόρη πως είχε κανονίσει να πάει με τον Προεστό να 

δείξουν την μοτοσικλέτα του σε κάποιον φίλο του Προεστού που ενδιαφερόταν να 

την αγοράσει.  Όμως μετά, επειδή η μοτοσικλέτα του είχε κάποιο πρόβλημα με τα 

ηλεκτρονικά της όπως του είπε, θα την έπαιρναν στον Κοσιάρη που ήταν μηχανικός 

να την αφήσουν να την επιδιορθώσει.  Ζήτησε δε από τον Γρηγόρη να πάρει το 

αυτοκίνητο του Προεστού και να πάει στο χωράφι του Κοσιάρη και να τους περιμένει 

επειδή θα έπρεπε να έχει αυτοκίνητο εκεί για να έρθουν πίσω.  Όταν ο Γρηγόρης 

προσφέρθηκε να πάει με το δικό του αυτοκίνητο γιατί δεν ήθελε να οδηγήσει ξένο 
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αυτοκίνητο, ο Φάνος επέμενε ότι το αυτοκίνητο του Γρηγόρη είναι βαν, και πού θα 

κάτσουν τρεις μπροστά, και ότι το βαν κάνει θόρυβο και είναι αργό.  Οπότε ο 

Γρηγόρης δέχθηκε να πάει με το αυτοκίνητο του Προεστού. 

 

83. Όταν επέστρεψαν σπίτι του Φάνου, ο Γρηγόρης στάθμευσε και κατεβήκαν.  Ο 

Φάνος του ζήτησε να τον περιμένει στην είσοδο του παρκινγκ της πολυκατοικίας για 

να πάει πάνω να φέρει το κράνος του.  Μέχρι να βγει ο Γρηγόρης από το αυτοκίνητο 

ο Φάνος κατέβαινε από το διαμέρισμα αλλά δεν κρατούσε κράνος.  Είχε όμως 

φορέσει σακάκι φουσκωτό κλειστό μέχρι πάνω.   Πήγε πίσω στο παρκινγκ της 

πολυκατοικίας και έβγαλε την μοτοσικλέτα του μπροστά στην είσοδο της 

πολυκατοικίας.  Η Γιώτα εκείνη την ώρα βγήκε έξω στο μπαλκόνι του διαμερίσματος 

και του πέταξε ένα κράνος το οποίο ο Φάνος πέρασε στο χέρι του.  Έφυγαν με την 

μοτοσικλέτα αμέσως επειδή ο Φάνος βιαζόταν λόγω του ότι ο Προεστός τους 

περίμενε στο round-about της Ανθούπολης.  Το σπίτι του Φάνου εν σχέσει με το 

round-about της Ανθούπολης είναι μόνον καμιά πεντακοσαριά μέτρα, δηλαδή ούτε 

ένα-δύο λεπτά με την μοτοσικλέτα.  Ο Γρηγόρης δεν αναγνωρίζει την μοτοσικλέτα 

επειδή ο Φάνος οδηγούσε διάφορες μοτοσικλέτες από τον καιρό που τον γνώριζε και 

ο Γρηγόρης δεν ασχολείται με το αντικείμενο. 

 

84. Όταν έφθασαν στο round-about της Ανθούπολης τους περίμενε ο Προεστός 

στο αυτοκίνητο του.  Στάθμευσαν δίπλα του, ο Προεστός ανέβηκε στη μοτοσικλέτα 

και φόρεσε ένα κράνος που είχε φέρει μαζί του και ξεκινήσαν και οι τρεις την ίδια 

ώρα από το round-about ο Φάνος και ο Προεστός με την μοτοσικλέτα και ο 

Γρηγόρης με το αυτοκίνητο.  Ξεκίνησαν κατά τις 20:05 – 20:10 και ο Γρηγόρης 

έφτασε κατά τις 20:35 – 20:40 στην Περιστερώνα, στάθμευσε στο παρκινγκ δίπλα 

από το κέντρο Διόνυσος και έκατσε στο αυτοκίνητο και τους περίμενε εκεί να έρθουν.  

Δεν είχε μαζί του το τηλέφωνο επειδή είχε εξαντληθεί η μπαταρία του και το είχε 

αφήσει στο βαν του έξω από το σπίτι του Φάνου. 

 

85. Τελικά ο Φάνος και ο Προεστός ήρθαν εκεί με την ίδια μοτοσικλέτα σε μισή 

ώρα περίπου μετά που έφτασε ο Γρηγόρης στην Περιστερώνα δηλαδή κατά τις 

21:10 – 21:15.  Οδηγούσε ο Φάνος με επιβάτη τον Προεστό και ο Φάνος του έγνεψε 

να τους ακολουθήσει στο χωράφι.  Ο Γρηγόρης τους ακολούθησε και όταν μπήκαν 

στο χωράφι του Κοσιάρη στάθμευσε περίπου στην μέση του χωραφιού, ενώ ο 
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Φάνος στάθμευσε στο βάθος στην άκρη κοντά σε ένα κοντέινερ σε ένα χώρο που 

είχε μπετόν στο έδαφος.  Ο Φάνος και ο Προεστός κατέβηκαν από την μοτοσικλέτα 

την έσβησαν και έβγαλαν τα κράνη που φορούσαν και ο Φάνος ζήτησε από τον 

Γρηγόρη να ανάψει τα φώτα του αυτοκινήτου για να φέγγει προς την μοτοσικλέτα.  Οι 

δολοφόνοι είχαν λάσπες στα παπούτσια τους και στην μοτοσικλέτα τους και σε 

ερώτηση του Γρηγόρη ισχυρίστηκαν ότι κόλλησαν στην λάσπη («εβόλησαν»). 

 

86. Ο Κοσιάρης ήταν ήδη εκεί και τους περίμενε μέσα στο μονοκάμπινό του.  

Κατέβηκε και κάτι συζήτησε με το Φάνο για τη μοτοσικλέτα δηλαδή είπε «έγινε η 

δουλειά;» «ειδοποίησε σε ο άλλος;».  Μέχρι εκείνη την στιγμή ο Γρηγόρης δεν είχε 

υποψιαστεί τίποτε.  Νόμισε ότι μιλούσαν για την πώληση της μοτοσικλέτας.  Ο 

Κοσιάρης έδωσε στον Φάνο ένα λάστιχο ενωμένο σε μια βρύση με το οποίο ο Φάνος 

έπλυνε την μοτοσικλέτα για να φύγουν οι λάσπες, πράγμα που επέτρεψε και στο 

εξώστ να κρυώσει.  Μετά ο Κοσιάρης άρχισε να βγάζει την μπαταρία και το εξώστ 

της μοτοσικλέτας χρησιμοποιώντας ειδικά κλειδιά, κατσαβίδι και πένσα τα οποία είχε 

μέσα σε δοχείο.  Ο Προεστός έβγαλε μία σακούλα μαύρη από μέσα στο κοντέινερ, 

στην οποία υπήρχαν δύο παντελόνια και δύο μπλούζες.  Τότε ο Προεστός και ο 

Φάνος, σαν να ήταν συνεννοημένοι και να το είχαν προβάρει ξανά, χωρίς να πουν 

λέξη μεταξύ τους, έβγαλαν, «άλλαξαν» δηλαδή, τα παντελόνια και τις μπλούζες που 

φορούσαν και φόρεσαν αυτά που ήταν στο μαύρο σακούλι.  Ο Γρηγόρης είδε και ένα 

όπλο που ήταν περίπου 40 εκατοστά και κατάλαβε ότι ήταν κυνηγετικό με κομμένες 

κάννες και κοντάκι (κοντόκαννο).  Τα παντελόνια και μπλούζες που άλλαξαν, τα 

σακάκια τους, τα κράνη, και το όπλο τα έβαλαν όλα στην ίδια μαύρη σακούλα την 

οποία άφησαν εκεί στο χωράφι του Κοσιάρη.  Ταυτόχρονα ο Κοσιάρης έβγαλε το 

εξώστ και την μπαταρία.  Μέχρι εκείνη την στιγμή ο Γρηγόρης είχε καταλάβει ότι οι 

δύο έκαναν κάποια εγκληματική ενέργεια αλλά δεν μπορούσε να ξέρει ποια ήταν 

αυτή. 

 

87. Μόλις τελείωσαν και οι τρεις ο Γρηγόρης άκουσε τον Κοσιάρη που τους 

ρώτησε «πού τον επέξετε;» «Επέθανε αμέσως;» και τον Φάνο να απαντά ότι 

«κάποιος εφώναξε είδα σε» και τον Κοσιάρη που του είπε «μεν φοάσαι».  Επίσης 

άκουσε τον Προεστό που είπε του Φάνου «έχει ένα χρόνο που εμάχουμουν να τον 

φάω».  Τότε ο Γρηγόρης συνειδητοποίησε ότι ο Φάνος και ο Προεστός 

πυροβόλησαν κάποιον άνθρωπο.  Σε κάποια φάση, οι τρεις μαζί τον έβλεπαν 
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παράξενα και συζητούσαν χαμηλόφωνα και άκουσε κάτι για «νεκρά ζώνη» και 

φοβήθηκε για την ζωή του.  Ήταν πολύ αναστατωμένος αλλά προσπάθησε να μην το 

δείξει.  Όμως απομακρύνθηκε από κοντά τους λέγοντας τους ότι κρύωσε και θα 

καθόταν να βράσει στην σόμπα του αυτοκινήτου και έτσι έκανε.  Μπήκε μέσα στο 

αυτοκίνητο, έκλεισε την πόρτα και το ξεκίνησε, όχι για την σόμπα αλλά για το 

ενδεχόμενο να χρειαστεί να φύγει στα γρήγορα και τους κοίταζε συνεχώς για να 

προλάβει οποιαδήποτε επιθετική κίνησή τους. 

 

88. Ο Φάνος βεβαίως δεν έφυγε με την μοτοσικλέτα να πάει στην νεκρά ζώνη;  

Ούτε το όπλο, τα κράνη ή τα ρούχα απομακρύνθηκαν από το χωράφι σε 

οποιαδήποτε στιγμή.  Μπήκαν όλα στην μαύρη σακούλα μέσα στο μονοκάμπινο και 

τα απέκρυψε ο Κοσιάρης.  Ύστερα ο Φάνος και ο Κοσιάρης έσπρωξαν την 

μοτοσικλέτα σε ένα κοντέΐνερ.  Η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 10 - 15 λεπτά.  

Δύο-τρία λεπτά μετά που μπήκε ο Γρηγόρης στο αυτοκίνητο, ο Κοσιάρης μπήκε στο 

μονοκάμπινό του και έφυγε πρώτος.  Η μαύρη σακούλα με τα τεκμήρια παρέμεινε 

μέσα στο αυτοκίνητο του Κοσιάρη.  Την ίδια ώρα ο Προεστός και ο Φάνος ήρθαν στο 

αυτοκίνητο του Προεστού, ο Γρηγόρης έκατσε πίσω, ο Προεστός έκατσε στο τιμόνι 

του οδηγού και ο Φάνος έκατσε συνοδηγός.  Στο αυτοκίνητο επικρατούσε μια μεγάλη 

σιωπή και αμηχανία σε όλη την διαδρομή.  Τίποτε δεν λέχθηκε όπως επιβεβαίωνε 

αρχικά στην κατάθεση του και ο Φάνος.  Ξεκίνησαν κατά τις 9:30 και ο Προεστός 

τους άφησε στο σπίτι του Φάνου κατά τις 9:55 με 10:00. 

 

89. Όταν κατέβηκαν στο σπίτι του Φάνου ανέβηκαν πάνω στο διαμέρισμά του.  

Εκεί ήταν η Γιώτα που τους πρότεινε όλους να φάνε.  Ο Γρηγόρης που ήταν 

αναστατωμένος από ό,τι είδε και είχε κατεβεί για να μιλήσει με τον Φάνο, βλέποντας 

ότι η Γιώτα ήταν ξύπνια, είπε ότι δεν πεινούσε και ότι βιαζόταν να πάει σπίτι και 

έφυγε.  Όχι βέβαια για να ξυριστεί όπως είπε ο Φάνος.  Για γαμπρός θα πήγαινε;  

Και γιατί να ξυριστεί;  Αφού κατά τον Φάνο φορούσε κουκούλα σε όλο το πρόσωπό 

του οπότε και να τον είχε δει κανένας δεν θα μπορούσε να δει το πρόσωπό του και 

δεν θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει.  Ο μόνος που ξυρίστηκε σε αυτήν την 

υπόθεση, και μάλιστα λίγες μέρες μετά την σύλληψή του, ήταν ο Προεστός. 

 

90. Την ίδια νύχτα, έμαθε από την τηλεόραση πως είχε δολοφονηθεί το θύμα και 

συνέδεσε τα όσα είδε με όσα διαδραματίστηκαν στο χωράφι του Κοσιάρη.  Μίλησαν 
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με τον Φάνο στο τηλέφωνο αργότερα εκείνη την νύχτα αφού δεν μπορούσαν να 

μιλήσουν στο σπίτι λόγω της Γιώτας.  Ο Γρηγόρης του μίλησε ανοιχτά, τον είπε ότι 

κατάλαβε τα πάντα, του παραπονέθηκε ότι τον έμπλεξε σε μια κουβέντα που δεν 

ήθελε να μπλεχτεί και ότι φοβόταν για την ζωή του.  Ο Φάνος τον καθησύχασε και 

του είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβάται επειδή ήταν καλό το σχέδιό τους και παρ’ 

όλον που τον είχε καλέσει η αστυνομία όλα θα πήγαιναν καλά δεν θα τους 

υποψιαζόταν κανένας.  Ο Γρηγόρης του απάντησε ότι δεν φοβόταν την αστυνομία 

επειδή δεν έκανε κάτι κακό αλλά τον Προεστό και τον Κοσιάρη και ο Φάνος του 

απάντησε ότι είναι ο ίδιος που τον γλύτωσε από αυτούς εκείνη την νύχτα επειδή του 

είχε απόλυτη εμπιστοσύνη.  Σε δεύτερο τηλεφώνημα του Φάνου προς τον Γρηγόρη 

περί τις 3-4 τα ξημερώματα ο Φάνος πρότεινε να γίνει συνάντηση όλων μαζί την 

επομένη το πρωί στο χωράφι του Κοσιάρη για να πειστούν και οι άλλοι ότι ο 

Γρηγήρης δεν θα τους καρφώσει.  Μη έχοντας άλλη επιλογή ο Γρηγόρης δέχθηκε. 

 

91. Την επομένη το πρωί 12.01.10 ο Γρηγόρης πήγε με το βαν του στο χωράφι 

του Κοσιάρη όπου ήρθε και ο Φάνος με το αυτοκίνητο της Γιώτας και ο Προεστός με 

το δικό του.  Ο Κοσιάρης τους περίμενε εκεί.  Η συνάντηση έγινε κατά τις 10:00 – 

11:00.  Εκεί ο Φάνος έπεισε τους άλλους ότι δεν έπρεπε να φοβούνται πως ο 

Γρηγόρης θα τους καρφώσει και ότι ήταν έμπιστο άτομο.  Ο Κοσιάρης πληροφόρησε 

τους άλλους ότι τα ρούχα τα έκαψε και πως πέταξε τα κράνη στην νεκρά ζώνη.  Δεν 

είπε τίποτα για το όπλο και τι το έκανε.  Ο Κοσιάρης του είπε να μην μιλήσει για ό,τι 

είδε την προηγούμενη νύχτα και του «εισηγήθηκε» να φύγει να πάει στην χώρα της 

Γυναίκας του επειδή ξέρει πολλά και πως εάν τον προσάγει η αστυνομία για 

ανάκριση αυτοί έχουν τρόπο να τον κάνουν να μιλήσει.  Ο Φάνος δε του έδωσε και 

την μπαταρία της μοτοσικλέτας που την είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη και την 

είχαν βάλει στο κοντέινερ μαζί με την μοτοσικλέτα και του ζήτησε να την πετάξει.  Ο 

Γρηγόρης εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση από την οποία δεν έβρισκε τρόπο να 

ξεφύγει, την πέταξε σε ένα χωράφι στο Ακάκι.  Η Εισαγγελία αρνήθηκε να δώσει την 

ευκαιρία στον Γρηγόρη να ψάξει για την μπαταρία αυτή κατά παράβαση του άρθρου 

12 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. 

 

92. Ο Γρηγόρης που ήθελε να πάει στην χώρα της γυναίκας του, την Μολδαβία, 

για τα Χριστούγεννα όμως δεν τα κατάφερε επειδή στα μέσα Νοέμβριου είχε δώσει 

του Φάνου κάποια χρήματα (€15000) τα οποία είχε φυλάξει με την σύζυγό του από 
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τον γάμο τους για να αγοράσουν με την σύζυγό ένα σπίτι στην πόλη της Palti στην 

Μολδαβία.  Τα σπίτια εκεί ήταν πολύ φθηνά και με αυτά τα χρήματα μπορούσαν να 

αγοράσουν ένα σπίτι μεγάλο με αυλή γύρω του που ήταν το όνειρο της συζύγου του 

Γρηγόρη.  Ο Φάνος γνώριζε ότι ο Γρηγόρης είχε αυτά τα λεφτά και του είχε ζητήσει 

να του τα δανείσει για ένα μήνα και να του τα επιστέψει στα μέσα Δεκεμβρίου και 

οπωσδήποτε πριν τα Χριστούγεννα, με τόκο €1000.  Όμως ο Φάνος είπε στον 

Γρηγόρη πως τα είχε δώσει στο Δικαστήριο ως μέρος της εγγύησης του φίλου του 

Βοσνία, και έτσι δεν μπορούσε να του τα επιστρέψει.  Επειδή ο Γρηγόρης δεν είχε τα 

χρήματα αναγκάστηκε να αναβάλει αρχικά το ταξίδι για την πρωτοχρονιά και μετά το 

ανέβαλε ξανά με την ελπίδα ότι θα έβρισκε ένα τρόπο ο Φάνος να του επιστρέψει τα 

χρήματα.  Μολονότι αυτά τα γεγονότα δεν αποτελούσαν μέρος της υπεράσπισης του 

4ου κατηγορούμενου, ο Γρηγόρης αναγκάστηκε να αναφερθεί σε αυτήν την μαρτυρία 

επειδή προσήχθη από την υπεράσπιση του 1ου κατηγορούμενου. 

 

93. Οι απειλές των δολοφόνων ανάγκασαν τελικά τον Γρηγόρη να κάνει το ταξίδι 

στην Μολδαβία που λόγω της αναξιοπιστίας του Φάνου απέφευγε να κάνει χωρίς τα 

χρήματα για την αγορά του σπιτιού.  Από τις 13.01.10 ο Γρηγόρης ξεκίνησε να 

προσπαθεί να βρει εισιτήρια για να φύγει.  Επειδή δεν βρήκε εισιτήρια για απ’ 

ευθείας πτήση έφυγε για την Μολδαβία με την γυναίκα του, μέσω Ουγγαρίας 

ξημερώματα της 15.01.10.  Δεν δόθηκαν χρήματα στον Γρηγόρη από τον Κερτίκη ή 

οποιονδήποτε άλλον όπως λέει ο Φάνος.  Τα μόνα χρήματα που πήρε μαζί του 

εκείνες τις ημέρες ήταν χρήματα που είχε φυλάξει από την δουλειά του.  Στην 

Μολδαβία δεν χρειάστηκε πολλά χρήματα.  Τον φιλοξενούσαν οι συγγενείς της 

συζύγου του έτσι δεν πλήρωνε ούτε για το φαγητό ούτε για την διαμονή του. 

 

94. Έμαθε ότι καταζητείσαι στις 16.01.10 όταν τον πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του 

και του είπε ότι η αστυνομία τον έψαχνε και ότι το όνομα του ήταν στους 

καταζητούμενους της σελίδας της Ιντερπόλ.  Μίλησε με έναν φίλο του Θωμά, ο 

οποίος του έδωσε το τηλέφωνο του δικηγόρου Μάριου Γεωργίου και ο Γρηγόρης τον 

κάλεσε για να τον συμβουλεύσει προκαταρτικά.  Ο Δικηγόρος του είπε ότι είχε δύο 

επιλογές:  Ή να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο ή να πάει σε τόπο που δεν 

δραστηριοποιείται η Ιντερπόλ γιατί αργά ή γρήγορα η Ιντερπόλ τον συλλάμβανε.  Η 

Υπερδνειστερία (Τρανσνίστρια όπως την λένε στην Μολδαβία) που βρίσκεται στα 

σύνορα Μολδαβίας – Ουκρανίας ήταν ένας τέτοιος τόπος πολύ κοντά από εκεί που 
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έμενε και ο Γρηγόρης το γνώριζε.  Επίσης γνώριζε ότι η Μολδαβία έχει Ιντερπόλ.  

Όμως επέλεξε να μείνει στην Μολδαβία αντί να πάει στην Υπερδνειστερία επειδή δεν 

είχε κάνει τίποτε κακό, πίστευε ότι μέχρι τον Φεβρουάριο που θα επέστρεφε θα 

ξεκαθάριζε η υπόθεση και θα έβγαινε η αλήθεια, οπότε δεν έπαιρνε οποιεσδήποτε 

προφυλάξεις για να κρυφτεί. 

 

95. Μετά από καμιά εβδομάδα ξαναμίλησε με τους δικούς του και έμαθε ότι ο 

Φάνος τον ενοχοποίησε και ο Προεστός με τον Κοσιάρη ήταν μάρτυρες κατηγορίας.  

Έτσι αντιλήφθηκε ότι του είπαν να φύγει για να τον ενοχοποιήσουν και να τον 

καταστήσουν τον αποδιοπομπαίο τράγο σε περίπτωση που οι δικαιολογίες τους δεν 

θα γίνονταν πιστευτές από την αστυνομία.  Όταν σκέφτηκε να επιστρέψει στην 

Κύπρο δεν είχε που να στραφεί.  Προφανώς η αστυνομία έκανε πλάτες στον Φάνο 

τον Κοσιάρη και τον Προεστό οι οποίοι είχαν μετατραπεί από αυτουργοί σε μάρτυρες 

που είχαν ενοχοποιήσει τους κατηγορούμενους  2 και 3 που ο Γρηγόρης δεν τους 

ήξερε, αλλά και τον 1ο κατηγορούμενο που ήταν άρρωστος και ουδέποτε μπροστά 

του άκουσε να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για φόνο.  Επίσης υπήρχε και ο 

τσιλιαδόρος που τους πήρε τηλέφωνο, όπως είπε ο Κοσιάρης και που φαίνεται στο 

ΚΚΒΠ του ταξί Φινλάνδια, και ούτε καν ακούστηκε το όνομά του πουθενά.  Οπότε ο 

Γρηγόρης αποφάσισε να παραμείνει για λίγο στην Μολδαβία να δει τις εξελίξεις. 

 

96. Όταν άκουσε ότι η δίκη είχε αρχίσει με τους άλλους κατηγορούμενους 

περίμενε στην Μολδαβία να τελειώσει γιατί ήλπιζε πως έτσι θα βγει η αλήθεια και ότι 

σε κανένα δύο μήνες θα επέστρεφε αθώος όπως έφυγε.  Δεν μπορούσε βεβαίως να 

ξέρει ότι η υπόθεση θα έπαιρνε την τροπή που πήρε και ότι θα δικάζεται για τρία 

χρόνια.  Εκ των υστέρων δήλωσε πως μετάνιωσε που δεν ήρθε αμέσως να δικαστεί.  

Όμως όχι μόνον δεν έφερε ένσταση στην έκδοσή του όταν συνελήφθη αλλά και 

έστειλε επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας μέσω της μητέρας του που πήγε να τον 

επισκεφθεί στην Μολδαβία (επιστολή τεκμήριο 829 – φάκελος τεκμήριο 462).  Το 

email (τεκμήριο 470) προς την κ. Παπαγαπίου από την Εισαγγελέα Diana Rotundvi 

στην Μολδαβία, την αλήθεια του περιεχομένου του οποίου εν πάση περιπτώσει εμείς 

αμφισβητούμε, δεν λέει κάτι το αντίθετο.  Λέει ότι ο η επιστολή του Γρηγόρη τεκμήριο 

829 εστάληκε επειδή τα κυπριακά ΜΜΕ έφεραν τον Γρηγόρη να μην θέλει να 

επιστρέψει στην Κύπρο και ότι ο Γρηγόρης θα επιστρέψει στην Κύπρο όταν εκδοθεί.  
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Εν πάση περιπτώσει είναι παραδεκτό γεγονός η απόφαση του Δικαστηρίου της 

Μολδαβίας που λέει ότι ο Γρηγόρης δεν έφερε ένσταση στην έκδοσή του. 

 

7.  Γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα και τεκμήρια στην σκηνή. 

 

97. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι ο μόνος που έχει αφήσει DNA 

και δαχτυλικό αποτύπωμα πάνω στο ανακλινόμενο γείσο του κράνους που βρέθηκε 

στην σκηνή είναι ο Προεστός.  Ο Γρηγόρης δεν συνδέθηκε ούτε δακτυλοσκοπικά 

ούτε γενετικά με αυτό το τεκμήριο.  Ούτε μπορεί να συνδεθεί ο Γρηγόρης με την 

σκηνή του φόνου.  Δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση των δραστών από τα ΚΚΒΠ, 

ούτε μπορεί να συναχθεί από αυτά η συμμετοχή του Γρηγόρη από την παρουσία 

κάποιου αυτοκινήτου που μοιάζει με αυτό που οδηγούσε ο Γρηγόρης. 

 

98. Οι Μ.Υ. 61 χημικός Σούλλα Θεοδώρου και Μ.Υ. 65 Γιώργος Κυριάκου, 

εξήγησαν για το πρωτόκολλο που τηρήθηκε στις κεντρικές φυλακές και πώς λήφθηκε 

γενετικό υλικό του Γρηγόρη αφού είχε φορέσει παρόμοιο κράνος με αυτό των 

δραστών για 15 λεπτά και ανέπνεε μέσα (τεκμήριο 890).  Εκτός δηλαδή από το 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο Γρηγόρης δεν συνδέεται με την σκηνή, υπάρχει 

μαρτυρία από την Μ.Υ. 61 χημικό Σούλλα Θεοδώρου ότι εάν ανέπνεε μέσα στο 

κράνος θα άφηνε γενετικό υλικό, και ότι σε αναπαράσταση που έγινε από τον 

Γρηγόρη υπό ελεγχόμενες συνθήκες αυτός εναπόθεσε το γενετικό υλικό του στην 

ζελατίνη του κράνους όπως φαίνεται στην έκθεση της Εμπειρογνώμονα 

Ιατροδικαστή Γενετιστή Δρ. Μαρίας Γεωργίου (τεκμήρια 901 έως 903). 

 

8.  Σύγκριση μεταξύ των δύο εκδοχών. 

 

99. Ο Φάνος θέλει να μας πείσει ότι έκανε συνομωσίες και παρακολουθήσεις με 

κάποιον που την ώρα εκείνη βρισκόταν αλλού, διέβλεψε και έκοψε κοντόκαννο πριν 

να του πουν ότι ο φόνος θα γίνει με ένα τέτοιο όπλο, είναι καλύτερος από τον 

πρωταθλητή Κύπρου στις μοτοσικλέτες, βλέπει καλύτερα από του γάτους, είναι ο 

καλύτερος λοκατζής της Κύπρου, γνωρίζει προσωπικά φωσφορούχες και 

σημαδεμένες αγκαθιές και τις εντοπίζει στο σκοτάδι, αφήνει το θήραμα του σε 

συνεννόηση με τα άγρια ζώα ότι δεν θα το πειράξουν, και δεν καίγεται από το ζεστό 

εξώστ. 
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100. Από την άλλη κάνει συνομωσίες για φόνο χωρίς προκαταβολή, κάνει φόνο 

χωρίς να γνωρίζει το σχέδιο, πείθει το συναυτουργό του να διαπράξει φόνο χωρίς να 

προσδιορίσει την αμοιβή του, εμπιστεύεται άσχετους να οργανώνουν φόνους για 

αυτόν, βλέπει γυναίκες φαντάσματα οι οποίες πέρασαν μπροστά από το οικόπεδο 

μετά που είχε φύγει αυτός, βλέπει γάτους και τους νομίζει ως σκύλους, βλέπει βαν να 

πατούν φρένο χωρίς να ανάψουν τα φανάρια τους. 

 

101. Επίσης φαίνεται πως όλο το σύμπαν είχε συνωμοτήσει για να βοηθήσει τον 

Φάνο να πάει καλά το σχέδιό που εκείνη την νύχτα, «συμπτωματικά», άλλαξε την 

τελευταία στιγμή και το οποίο δεν είχε κανονιστεί για σίγουρα εκείνη την νύχτα «αφού 

μπορούσε να γίνει στις 11 στις 12 στις 13 μέσα σε εκείνες τις ημέρες». 

 

101.1. Έτυχε να συναντήσει τυχαία τον Κοσιάρη και να πάνε στο Παβίλιον. 

101.2. Έτυχε να είναι ο Προεστός στο σπίτι του και να δεχθεί να του 

«δανείσει» το κράνος. 

101.3. Έτυχε να πάει για 20 λεπτά να βάλει βενζίνη κοντά στο πρακτορείο 

στοιχημάτων που βρισκόταν ο Προεστός. 

101.4. Έτυχε να αλλάξει το σχέδιό του και να πάει στην Περιστερώνα χωρίς 

κανένα πρόβλημα. 

101.5. Έτυχε να έχει μαζί του την «μπλέ» σακούλα σκουπιδιών για να βάλει 

μέσα τα ρούχα. 

101.6. Έτυχε να πάει στην νεκρά ζώνη, να προσανατολιστεί να βρει την 

γνωστή του αγκαθιά να αφήσει τα τεκμήρια, να μην τον ακούσουν οι Τούρκοι 

να τον συλλάβουν, να μην στραβοπατήσει και να εξαρθρώσει τον αστράγαλο 

ή τον ώμο του και να επιστρέψει. 

101.7. Έτυχε να του απαντήσει ο Κοσιάρης που «έφυγε νωρίς» από το πάρτι 

γενεθλίων του κουμπάρου του όταν του τηλεφώνησε από την νεκρά και να 

προθυμοποιηθεί να πάει στο χωράφι να ανοίξει το κοντέινερ για να τον 

βοηθήσει. 

101.8. Έτυχε να επιστρέψει πεζή από την νεκρά να επιστρέψει στο χωράφι 

του Κοσιάρη και να βγάλει το εξώστ κα την μπαταρία πριν να έρθει ο 

Προεστός στο χωράφι να τον δει τι κάνει. 
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101.9. Έτυχε να βρει εργαλείο πρόχειρο μες το σκοτάδι ακριβώς στο σημείο 

που σταμάτησε για να βγάλει το εξώστ και την μπαταρία. 

101.10. Έτυχε να είναι 200 μέτρα παρακάτω ο Προεστός και να 

προθυμοποιηθεί να τον πάρει πίσω στην Λευκωσία. 

 

102. Η μόνη εκδοχή που μπορεί να γίνει πιστευτή σε αυτήν την υπόθεση είναι η 

εκδοχή του Γρηγόρη.  Η εκδοχή αυτή δεν χρήζει μαγικών, μαντικών, υπεράνθρωπων 

ή άλλων ικανοτήτων.  Δεν χρειάζεται να συνωμοτήσει το σύμπαν ούτε η μοίρα να 

βάλει το χέρι της. 

 

103. Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Φάνος έδωσε την 

κατάθεση του και ο Προεστός την δεύτερη και την τρίτη του κατάθεση, μολύνουν την 

μαρτυρία τους ανεπανόρθωτα.  Είναι η Θέση της υπεράσπισης του 4ου 

κατηγορούμενου ότι ο Φάνος και ο Προεστός είναι μάρτυρες έχοντες ίδιον συμφέρον 

να επιτελέσουν. 

 

104. Πότε μάρτυρας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μάρτυρας με ίδιον συμφέρον να 

εξυπηρετήσει, εξηγείται στη Mousoulides v. Republic, (1983) 2 C.L.R. 336:- (σελ. 

340) 

“There must be evidence tending to suggest complicity on his part in the 

commission of the crime, though not such as to render him an accomplice in 

the commission of the offence.” 

 

105. Η μαρτυρία του Φάνου τον καθιστά συναυτουργό ή συνεργό.  Η μαρτυρία του 

Προεστού και της Πεντόνζιη, παρόλο που καθαυτή (ασχέτως της θέσης που 

προβάλλει η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου) δεν τους καθιστά συναυτουργούς 

ή συνεργούς, εν τούτοις, η ανάμειξη τους στα γεγονότα που εκτυλίσσονται το βράδυ 

της δολοφονίας είναι τέτοια που τείνει να αποδείξει συμμετοχή τους στο έγκλημα και 

επομένως προβάλλονται ως μάρτυρες με ίδιον συμφέρον να εξυπηρετήσουν και θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τέτοιοι ύποπτοι μάρτυρες. 

 

106. Στο συμπέρασμα αυτό θα πρέπει να καταλήξει το Δικαστήριο, αφού θα 

ανασκοπήσει δικαστικά προηγούμενα, συναφή προς τον προσδιορισμό μάρτυρα ως 

συνεργού (accomplice) στο έγκλημα, νομολογία η οποία παρατίθεται στην απόφαση 
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του Εφετείου Ευαγγέλου ν. Αστυνομίας (Αρ. 1) (1999) 2 Α.Α.Δ. 24, στην οποία και 

παραπέμπω.  Επιγραμματικά, συνεργός μπορεί να χαρακτηριστεί άτομο, το οποίο 

μετέχει στο έγκλημα πριν ή κατά τη διάπραξή του, ή παρέχει κάλυψη (προστασία) 

στους εγκληματίες μετά το έγκλημα. Ο λατινικός όρος “participes criminis” 

προσδιορίζει το κύριο μέρος των μαρτύρων που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία.  

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και άτομα, που βαρύνονται με καταδίκη για 

εγκλήματα  όμοια με το υπό εκδίκαση και καταθέτουν στη δίκη του κατηγορουμένου, 

για την απόδειξη συστηματικής εγκληματικής δράσης (βλέπετε μαρτυρία 

Ζαβράντωνα) - Phipson on Evidence, Fourteenth Edition, Para. 14-08. 

 

107. Το δικαστήριο με ιδιαίτερη προσοχή, καχυποψία και περίσκεψη όπως 

επιβάλλει η φύση της παρούσης υπόθεσης και αναλογιζόμενο συνεχώς τους 

κινδύνους της αποδοχής της. Θα πρέπει να αξιολογήσει τους κινδύνους, που 

εγκυμονούν η αποδοχή της μαρτυρίας του Φάνου, του Προεστού και της Πεντόνζιη. 

 

108. Παρακολουθώντας τη μαρτυρία του Γρηγόρη ως ενιαίο σύνολο, είναι 

ξεκάθαρο ότι αυτή αποτελεί ένα συμπαγές σύνολο, χωρίς ρωγμές και αντιφάσεις με 

παράθεση τέτοιων λεπτομερειών που μόνο ένας που πραγματικά βίωσε τα όσα ο 

μάρτυρας εξιστόρησε θα μπορούσε να τα αποδώσει με τον τρόπο και στην έκταση 

που και αυτός τα απέδωσε. 

 

9.  Κατάληξη: 

 

109. Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρου ή απόδειξης 

κινήτρου συνθέτουν μια υπόθεση για την Κατηγορούσα Αρχή που δεν μπορεί να 

πείσει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι θα πρέπει να καταδικάσει τον 4ο 

Κατηγορούμενο. 

 

 

Β.  ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - 

ΒΑΝ. 

 

110. Στις 17.11.09 ο Γρηγόρης συμφώνησε με τον Αλέξη Θεολόγου (που έχει 

μάντρα αυτοκινήτων) να αγοράσει το βαν με αριθμούς εγγραφής ΕΑΜ308 το οποίο 
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ανήκε σε κάποιο Χρίστο Βενιζέλου (όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής) 

τον οποίο ο Γρηγόρης δεν είδε ποτέ του.  Μολονότι το βαν παραδόθηκε στον 

Γρηγόρη ποτέ δεν μεταβιβάστηκε επ’ ονόματι του, επειδή τον Φεβρουάριο του 2010 

ο Κώστας ο αδελφός του Γρηγόρη το επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.  Ο λόγος ήταν 

επειδή ο Γρηγόρης είχε μεταβεί στην Μολδαβία μετά τα γεγονότα και έτσι ο Κώστας, 

που είχε ήδη άλλη δουλειά και δεν μπορούσε να εργάζεται μόνος του μετά την 

δουλειά του, αναγκάστηκε να το επιστέψει.  Ως εκ τούτου δεν μπορούσε να δώσει 

συγκατάθεση ο Ε. Λεβέντης για να γίνει έρευνα στο Βαν του Γρηγόρη επειδή αυτό 

δεν ανήκε στον Ε. Λεβέντη (βλέπετε το Τ316 συγκατάθεση για έρευνα).  Οι δε 

φωτογραφίες που λήφθηκαν από αυτό το βαν και έτυχαν αναγνώρισης ή σύγκρισης 

από διάφορους μάρτυρες αποτελούν προϊόν παράνομων ενεργειών και δεν θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο. 

 

 

Γ.  ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. 

 

111. Ο Γενικός Εισαγγελέας στην εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο με τον Πάρη 

Ποταμίτη στο 3ον πρόγραμμα του ΡΙΚ στις 20.02.10 (τεκμήριο 261), δίδει συνέντευξη 

και ισχυρίζεται πως εάν δεν διδόταν ασυλία στον Φάνο ενδεχομένως να μην 

«εξιχνιαζόταν» η παρούσα υπόθεση.  Πώς μπορεί να είναι αλήθεια αυτό χωρίς να 

υπάρχει καμία δέσμευση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας;  Ας 

πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.  Αρχικά ο Φάνος ήταν προκλητικός και 

ερειστικός και δεν παραδεχόταν τίποτε (βλέπετε τις δηλώσεις του στις ειδήσεις του 

Plus TV τεκμήριο 241).  Μετά Φάνος εξέφρασε την επιθυμία μιλήσει, όμως ζητούσε 

προστασία για τον ίδιο και την οικογένειά του.  Από ποιόν φοβόταν δεν μας λέει.  

Ισχυρίζεται ότι τον φόνο τον έκανε αυτός και ο Γρηγόρης κατά παραγγελία των 

κατηγορούμενων 2 και 3 και σε συνεννόηση με τον 1ο κατηγορούμενο.  Ο 1ος 

κατηγορούμενος ήταν υπό κράτηση, ο Γρηγόρης ήταν στην Μολδαβία και οι άλλοι 

δύο δεν είναι εγκληματικά στοιχεία.  Μήπως φοβόταν τους άλλους συνωμότες που 

δεν αποκάλυψε ποτέ στο Δικαστήριο; 

 

112. Οι ανακριτές τον πληροφόρησαν για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων 

αλλά αυτός δεν τους πίστευε.  Δεν ρώτησε τον Δικηγόρο του τον κ. Πική να τον 

πληροφορήσει τι είναι αυτό το πρόγραμμα, δεν ζήτησε να δει τον δικηγόρο κ. 
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Ευσταθίου τον οποίο είχε συμβουλευθεί από πριν, αλλά ζήτησε κάποιον κρατικό 

αξιωματούχο που «να βαρεί ο λόος του».  Η Αστυνομία ζήτησε από τον Γενικό 

Εισαγγελέα να εξηγήσει στον Φάνο για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων 

(φαντάζομαι επειδή η Αστυνομία έκρινε ο λόγος του Γενικού Εισαγγελέα έχει κύρος 

και ότι αυτός ήταν ο κατάλληλος για να πείσει τον Φάνο).  Ο Γενικός Εισαγγελέας 

αποδέχθηκε να εξηγήσει το θέμα στον Φάνο.  Υπήρξε η συνάντηση των δύο στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας στον Στρόβολο, στις 17.01.10 στις 23:00 και η 

περίφημη υπόσχεση πως «όποιος είπε την αλήθεια δεν το μετάνιωσε».  Στις 

21.01.10 ο Φάνος δίδει την κατάθεσή του χωρίς να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

προστασίας μαρτύρων και πριν την δώσει απολύει τον δικηγόρο του.  Αυτή είναι 

συμπεριφορά κάποιου που δίδει κατάθεση και ομολογεί ένα φόνο;  Δεν είναι σε 

εκείνη την στιγμή που κάποιος χρειάζεται περισσότερο τον Δικηγόρο του;  Εκτός εάν 

γνώριζε πως δεν τον χρειαζόταν πλέον επειδή είχε άλλες διαβεβαιώσεις.  Μόλις την 

δίδει μεταφέρεται στον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας, που έχει μόνον ένα κελί και 

έναν κρατούμενο, τον Φάνο.  Ο Φάνος εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας 

μαρτύρων στις 30.01.10 (τεκμήριο 461 ) και του δόθηκε ασυλία στις 05.02.2010 την 

ημέρα της καταχώρισης της υπόθεσης στο Δικαστήριο (Η απόφαση του Γενικού 

Εισαγγελέα να μην διωχθεί ο Φάνος που βρίσκεται στον ανακριτικό φάκελο της 

αστυνομίας). 

 

113. Όμως εάν είναι αλήθεια οι ισχυρισμοί της αστυνομίας και του Φάνου ότι δεν 

υπήρξε καμία υπόσχεση προ της γραπτής κατάθεσης του Φάνου στην αστυνομία 

στις 21.01.10, προς τι η αναφορά του Γενικού Εισαγγελέα στην εκπομπή του Πάρη 

Ποταμίτη ότι ενδεχομένως να μην εξιχνιαζόταν η υπόθεση αν δεν διδόταν ασυλία 

στον Φάνο;  Αφού η υπόθεση εξιχνιάστηκε σε μεγάλο εν πάση περιπτώσει βαθμό 

στις 21.01.10 με την κατάθεση του Φάνου χωρίς να δοθεί σε αυτόν ασυλία ούτε να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.  Ήδη υπήρχε μια ομολογία του 

Φάνου για την εμπλοκή του στην υπόθεση και ο ίδιος δεσμευόταν από αυτήν.  

Μάλιστα ο ίδιος στην μαρτυρία του ισχυρίστηκε ότι έδωσε την κατάθεση του 

ευελπιστώντας σε μικρότερη ποινή, χωρίς να είναι σίγουρος εάν έτσι θα ήταν τα 

πράγματα.  Η θέση της αστυνομίας στο Δικαστήριο ήταν ότι προτίμησαν να 

εισηγηθούν την μη δίωξη του Φάνου για να μπορεί να μιλήσει «ελεύθερα».  Εάν ο 

Φάνος καταδικαζόταν για τα αδικήματα της παρούσης υπόθεσης τι θα είχε να 

φοβηθεί και δεν θα μιλούσε «ελεύθερα» δηλαδή;  Η ετεροχρονισμένη «ασυλία» στον 
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Φάνο και η «ετεροχρονισμένη» ένταξή του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων 

ρίχνει μεγάλη αμφιβολία στα γεγονότα όπως παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο. 

 

114. Όμως εδώ εγείρεται και ένα άλλο σημαντικό Συνταγματικό θέμα.  Σύμφωνα με 

το άρθρο 35 του Συντάγματος τόσον η εκτελεστική όσον και η δικαστική εξουσία της 

Δημοκρατίας πρέπει να εφαρμόζουν αδιάκριτα εκείνα τα άρθρα του Συντάγματος 

που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του, δηλαδή αυτά που αφορούν στα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Το άρθρο 28 του Συντάγματος είναι ένα από αυτά. Δεν νοείται 

Δημοκρατία χωρίς ισονομία.  Οτιδήποτε άλλο απολήγει σε αυθαιρεσία και φασισμό. 

 

115. Το άρθρο 113 του Συντάγματος με το οποίο δίδονται εξουσίες στον Γενικό 

Εισαγγελέα να διώκει οποιονδήποτε που κατά την κρίση του έχει διαπράξει αδίκημα 

δεν αναιρούν την υποχρέωση του Δικαστηρίου να εφαρμόσει το άρθρο 28 του 

Συντάγματος.  Μάλιστα, το άρθρο 28 του Συντάγματος έχει αυξημένη ισχύ έναντι του 

άρθρου 113 του Συντάγματος επειδή πρόκειται για άρθρο που διασφαλίζει 

ανθρώπινο δικαίωμα και επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

Συντάγματος τόσον η Δικαστική όσον και η Εκτελεστική εξουσία δεν μπορούν να 

αποκλίνουν από αυτό.  Η δε απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να 

μην διώξει τον Φάνο για να μιλήσει «ελεύθερα» δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για 

την μη δίωξή του.  Ένα παράδειγμα μη δίωξης για φόνο θα ήταν εάν διδόταν ασυλία 

σε κάποιον που σε αντάλλαγμα έδιδε (πραγματικές και αδιαμφισβήτητες) 

πληροφορίες στην αστυνομία για ένα τρομοκρατικό κτύπημα τύπου 11ης 

Σεπτεμβρίου.  Είναι για αυτόν τον σκοπό που δίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας αυτή η εξουσία.  Όχι για να την χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. 

 

116. Έστω και εάν ο Γενικός Εισαγγελέας δεν μπορεί να ελεγχθεί από το 

Δικαστήριο για το πώς ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 113 του 

Συντάγματος, το αποτέλεσμα της άσκησης αυτών των εξουσιών, δηλαδή η μη ίση 

μεταχείριση των παραβατών από την εκτελεστική εξουσία, είναι θέμα που πρέπει, 

και έχει υποχρέωση βάση του άρθρου 35 του Συντάγματος να ελέγξει το Δικαστήριο. 

 

117. Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου λέγει ότι η μη δίωξη συναυτουργού 

δεν αναιρεί μεν το αδίκημα αλλά η ανισότητα στην μεταχείριση των παραβατών θα 

πρέπει να αντανακλάται στην ποινή με σημαντική μείωση της.  Όμως εάν το 
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Δικαστήριο αυτό κρίνει τους Κατηγορούμενους ένοχους δεν θα έχει την διακριτική 

ευχέρεια να τους επιβάλει ποινή άλλη από αυτή των ισόβιων δεσμών και ως 

αποτέλεσμα υποχρεούται να τους καταδικάσει σε ισόβια κάθειρξη. 

 

118. Η αναστολή της δίωξης ενός ή περισσοτέρων των συνεργών στο έγκλημα 

λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της ποινής εκείνων που διώκονται, ως παράγοντας 

που άπτεται της ίσης μεταχείρισης των παραβατών.  Η ισονομία και η ισοπολιτεία, που 

κατοχυρώνει το Άρθρο 28 του Συντάγματος, καθιστούν αυτό υποχρέωση και καθήκον του 

δικαστηρίου. 

 

119. Στην απόφαση  Κάττου & Άλλος ν Αστυνομίας (1991) 2 Α.Α.Δ. 498 (σελ. 513) 

λέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

«Το γεγονός ότι δεν ελέγχεται δικαστικά η άσκηση των εξουσιών του Γενικού 

Εισαγγελέα βάσει του Άρθρου 113.2 δεν απαλλάττει τις δικαστικές αρχές από 

την υποχρέωση για αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που κατοχυρώνονται στο Μέρος II του Συντάγματος, περιλαμβανομένης και της 

ισότητας που κατοχυρώνει το Άρθρο 28. Η μη δίωξη ή αναστολή της δίωξης ενός 

των συνεργών δεν αναιρεί το έγκλημα ούτε απαλλάσσει το δικαστήριο από την 

υποχρέωση επιβολής της πρέπουσας ποινής στους συνεργούς που 

καταδικάζονται. Επενεργεί όμως (η μη δίωξη) ως παράγοντας μετριαστικός της 

ποινής, ώστε, με την απάμβλυνση της ανισοσκέλειας στη μεταχείριση των 

παραβατών, να μετριάζεται το αίσθημα αδικίας το οποίο αναπόφευκτα προκαλεί 

η άνιση μεταχείριση. Η ισότητα στη μεταχείριση έχει ως λόγο την προσαγωγή 

ενώπιον της δικαιοσύνης και την τιμωρία όλων που συνηγόρησαν στο έγκλημα. 

Εφόσον η δίωξη των παραβατών είναι εκτός του ελέγχου των δικαστικών αρχών, 

η παράλειψη δίωξης ενός από αυτούς λαμβάνεται υπόψη ως παράγοντας 

μετριαστικός της ποινής των υπολοίπων προς απάμβλυνση του αισθήματος 

αδικίας που. δημιουργεί η άνιση μεταχείριση και προστασία του κοινού περί 

δικαίου αισθήματος.» 

 

120. Στην Κάττου & Άλλος ν Αστυνομίας, επεξηγείται ότι η απόφαση στη Γενικός 

Εισαγγελέας ν. Οδυσσέως (1991) 2 Α.Α.Δ. 309, δεν μπορεί, στο βαθμό που 

υποστηρίζει ότι η αναστολή ποινικής δίωξης δε λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
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ποινής των συγκατηγορουμένων του, παρά να θεωρηθεί ως εσφαλμένη.  Στην 

απόφαση του Αρτεμίδη, Δ., στην ίδια υπόθεση, υπογραμμίζεται ότι η απόφαση στη 

Γενικός Εισαγγελέας ν. Οδυσσέως δεν μπορεί να αποσυναρτηθεί από τα ιδιαίτερα 

περιστατικά της. (Το Δικαστήριο επέβαλε ονομαστική ποινή £1,00 στους συνεργούς στο 

έγκλημα της κυβείας οι οποίοι προσάχθηκαν στο Δικαστήριο, ενόψει της διακοπής από 

το Γενικό Εισαγγελέα της δίωξης ενός των συνεργών.)  Άλλη προσέγγιση, τόνισε, θα 

οδηγούσε στη διαπίστωση σύγκρουσης μεταξύ της απόφασης του Εφετείου στη Γενικός 

Εισαγγελέας ν. Οδυσσέως και της απόφασής του, ένα μήνα νωρίτερα, στη Rock ν. 

Αστυνομίας (1991) 2 Α.Α.Δ. 251, στην οποία διαπιστώθηκε ότι απόφαση του Γενικού 

Εισαγγελέα για τη συνοπτική εκδίκαση υπόθεσης, βάσει του Άρθρου 24(2) του περί 

Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν. 14/60), προσμετρά ως παράγοντας επιεικούς 

μεταχείρισης του παραβάτη. Το σχετικό απόσπασμα της απόφασης έχει ως εξής(σελ. 

522): 

 

«Το Δικαστήριο όμως παρότι δεν μπορεί να κρίνει την απόφαση του Γενικού 

Εισαγγελέα οφείλει, κατά τη γνώμη μου, να λαμβάνει υπόψη την πραγματική 

κατάσταση που δημιουργείται από το απλό γεγονός πως ένας των 

κατηγορουμένων τυγχάνει διακοπής της δίωξης του, ή παραβάτης του ιδίου 

εγκλήματος δεν προσάγεται ενώπιον της δικαιοσύνης.» 

 

121. Η θέση αυτή ευρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την αρχή που υιοθέτησε η Ολομέλεια 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Δημοκρατία ν. Σαμψών (1991) 1 Α.Α.Δ. 858, ότι η 

Δικαιοσύνη είναι ο αποκλειστικός κριτής της τιμωρίας των παραβατών - (βλ., επίσης, 

Δημητράκης Χατζησάββα (1992) 1 Α.Α.Δ. 1134).  Εξηγείται, τέλος, στην απόφαση του 

Αρτεμίδη, Δ., ότι αποδοχή της Γενικός Εισαγγελέας ν. Οδυσσέως, θα οδηγούσε σε 

«περιορισμό της αποκλειστικής εξουσίας του Δικαστηρίου να προσδιορίζει την ποινή, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα στην επιμέτρηση της,» 

(σελ, 523). 

 

122. Παρατηρήσεις στην Dirazo ν. Δημοκρατίας (1992) 2 Α.Α.Δ. 197, επίσης 

υποστηρίζουν ότι, εφόσον συλλαμβάνονται οι συνένοχοι στο έγκλημα, τίθεται θέμα ίσης 

μεταχείρισης τους. 
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123. Στην Ιωάννου ν. Αστυνομίας (1997) 2 Α.Α.Δ. 267, το Εφετείο, με διευρυμένη 

σύνθεση, ανέτρεψε, κατά πλειοψηφία, την Καύκαρος & Άλλος ν. Δημοκρατίας (1995) 2 

Α.Α.Δ. 51, στην οποία αποφασίστηκε ότι, στον καθορισμό της ποινής, προσμετρά η 

χορήγηση χάριτος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συγκαταδικασθέντα του 

εφεσείοντα σε φυλάκιση. Το σκεπτικό της πλειοψηφίας δεν ήταν ταυτόσημο. Πέντε από 

τα Μέλη του Δικαστηρίου - (οι Δικαστές Παπαδόπουλος, Χρυσοστομής, Αρτεμίδης, 

Νικολαΐδης και Κρονίδης, σε απόφαση που δόθηκε από τον Αρτεμίδη, Δ.) - έκριναν την 

αρχή της Καύκαρος, εσφαλμένη.  Τα ακόλουθα αποσπάσματα παρέχουν τους βασικούς 

λόγους για την κατάληξη αυτή:- 

 

(α) Η απόφαση στην Καύκαρος:- 

 

«Δεν συζητήθηκε από το Δικαστήριο, όπως σαφώς φαίνεται από το κείμενο της, 

σε βάθος και έκταση η θέση που προβλήθηκε στην παρούσα έφεση, και που 

εκφράζει την αντίθετη άποψη του Γενικού Εισαγγελέα.» 

 

(β) «Δεν συμμερίζομαι την πιο πάνω θέση, όπως διατυπώνεται. Διευκρινίζω πως 

δεν αισθάνομαι να δεσμεύομαι από αυτά που λέχθηκαν στην υπόθεση 

Καύκαρος γιατί, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτελούν νομολογιακή αρχή που έχει 

εμπεδωθεί στο δίκαιο μας με τη γνωστή διαδικασία υιοθέτησης της μετά από 

δικαστική επαλήθευση.» 

 

Στην κατάληξη της απόφασης, διατυπώνεται η θέση:- 

 

«Τα ίδια ισχύουν και για τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα, που παρέχονται σ' 

αυτόν από το άρθρο 113(1) του Συντάγματος. Επανειλημμένα έχει λεχθεί πως 

τα άρθρα του Συντάγματος ερμηνεύονται και εφαρμόζονται αυτοτελώς.» 

 

124. Οι παρατηρήσεις του Δικαστηρίου, σε σχέση με την καταχώριση nolle prosequi, 

είναι, εμφανώς, obiter, εφόσον η διακοπή ποινικής δίωξης και οι επιπτώσεις της δεν ήταν 

επίδικο θέμα της δίκης, ενώ, στην έκταση που διατυπώνεται η θέση αυτή, χωρίς 

αναφορά στη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί του θέματος, ανάλογη είναι και η 

αποδυνάμωση της ισχύος του λόγου της. 
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125. Οι Δικαστές της μειοψηφίας - (Πικής, Π., Χατζητσαγγάρης, Δ., και Νικήτας, Δ., σε 

απόφαση που δόθηκε από τον Δικαστή Πική) επαναβεβαίωσαν τις αρχές της 

Καύκαρος, τονίζοντας την καθολική εμβέλεια της αρχής της ισοπολιτείας, που 

κατοχυρώνει το Άρθρο 28 του Συντάγματος σε κάθε έκφανση της ζωής και λειτουργίας 

της Πολιτείας. 

 

126. Δύο Μέλη του Δικαστηρίου στην Ιωάννου ν. Αστυνομίας (1997) 2 Α.Α.Δ. 267 - (οι 

Δικαστές Κωνσταντινίδης και Νικολάου, σε απόφαση που δόθηκε από το Νικολάου, Δ.) - 

ερμήνευσαν την Καύκαρος ως ακολούθως:- 

 

«Θα ερμηνεύαμε λοιπόν την Καύκαρος και Άλλος ν. Δημοκρατίας (ανωτέρω) 

κατά τρόπο που να παρείχε στο Δικαστήριο τη δυνατότητα να προβεί στις όποιες 

διαπιστώσεις που μπορεί να πρόσφερε το διαθέσιμο υλικό αναφορικά με το κατά 

πόσο υπήρξε ή όχι, δια της απονομής χάριτος, μεταχείριση που να συνιστά 

ουσιαστική και αδικαιολόγητη ανισότητα μεταξύ ενός συγκαταδικασθέντος και άλλου 

ώστε να απολήγει στη δημιουργία αισθήματος αδικίας το οποίο χρήζει 

απάμβλυνσης με σχετική ρύθμιση στην ποινή.» 

 

127. Δεν μπορούσε, όμως, να τύχει εφαρμογής η αρχή της Καύκαρος, όπως έκριναν, 

στη συγκεκριμένη εκείνη υπόθεση, εφόσον το Δικαστήριο είχε θεωρήσει, με προηγούμενη 

ενδιάμεση απόφαση του - (απόφαση 29/5/97), ως μη παραδεκτή την αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη χορήγηση χάριτος στο 

συγκαταδικασθέντα με τον Ιωάννου.  Στην ίδια απόφαση, γίνεται επιδοκιμαστικά 

αναφορά στην απόφαση στην Κάττου & άλλος ν Αστυνομίας, παραθέτοντας, μεταξύ 

άλλων, και το ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση του Αρτεμίδη, Δ., σε εκείνη την 

υπόθεση λέχθηκε ότι:-  

 

"Αυτό ακριβώς το αίσθημα αδικίας, εκπορευόμενο από την ανισότητα έναντι του 

νόμου, δημιουργείται όταν οι παραβάτες του τυγχάνουν αυθαίρετης 

διαφορετικής μεταχείρισης από τους φορείς της πολιτείας εντεταλμένους στην 

περιφρούρηση και εφαρμογή του." 
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128. Δύο Μέλη του Δικαστηρίου στην Ιωάννου ν. Αστυνομίας (1991) 2 Α.Α.Δ. 267 - (οι 

Δικαστές Αρτέμης και Καλλής) - με ξεχωριστές αποφάσεις τους, απέστησαν από το λόγο 

της Καύκαρος, με τα δικαιολογητικά, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις τους, ότι:-  

 

(α)Το επίμαχο θέμα δε συζητήθηκε στην έκταση, που θα μπορούσε να 

αποκαλύψει όλες τις πτυχές του θέματος. 

 

(β) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των παραβατών διατυπώθηκε με πολύ ευρύ 

τρόπο. 

 

129. Και ο κ. Ηλιάδης, Δ., στη δική του απόφαση, συναρτά την απόκλιση από την 

Καύκαρος με το γεγονός ότι η επενέργεια της προεδρικής χάριτος στην τιμωρία των 

άλλων καταδικασθέντων δε συζητήθηκε σε βάθος στην Καύκαρος και με το ανέλεγκτο 

της εξουσίας, που παρέχει στον Πρόεδρο το Άρθρο 53.4 του Συντάγματος. 

 

130. Σε καμιά από τις πιο πάνω αποφάσεις δεν εξηγείται από που συνάγεται η 

διαπίστωση ότι το επίμαχο θέμα της χάριτος από τον Πρόεδρο δε συζητήθηκε στην 

Καύκαρος σ' όλη την έκταση του. 

 

131. Η αρχή της ισότητας, όπως καθιερώνεται στο Άρθρο 28 του Συντάγματος, είναι 

καθολική. Η ισονομία και η ισοπολιτεία αποτελούν την πεμπτουσία της Δικαιοσύνης. Η 

ισότητα καθιερώνεται ως ανθρώπινο δικαίωμα και τυγχάνει, όπως αναγνωρίζει η 

νομολογία, καθολικής εφαρμογής - (βλ. Police v. Georghiades (1983) 2 C.L.R. 33). Η 

ισότητα αποτελεί έκφραση της Δικαιοσύνης- εκτείνεται σε όλο το εύρος της πολιτειακής 

λειτουργίας. Το Άρθρο 35 του Συντάγματος ορίζει ότι αποτελεί καθήκον όλων των 

εξουσιών της Πολιτείας, της Νομοθετικής, της Εκτελεστικής και της Δικαστικής, η 

διασφάλιση και αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, μέσα στα όρια της αρμοδιότητας της κάθε εξουσίας. 

 

132. Τα μέσα, τα οποία παρέχονται στο Δικαστήριο, προς αντιμετώπιση της άνισης 

μεταχείρισης των παραβατών από τις διωχτικές αρχές, είναι περιορισμένα. Η θεώρηση 

του παράγοντα αυτού, ως μετριαστικού της ποινής εκείνων που διώκονται, δεν επιφέρει 

την εξίσωση. Μετριάζει, όπως έχουμε τονίσει, τα αισθήματα αδικίας που προκαλεί η 

άνιση μεταχείριση και συντηρεί το αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ του κοινού. Και, στο 
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μέτρο που της παρέχεται η ευχέρεια, η Δικαιοσύνη μεριμνά, με τα μέσα που έχει στη 

διάθεση της, για τη διασφάλιση ισοπολιτείας, θεμελιώδους αρχής του Συντάγματος και 

αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος του ανθρώπου. Έτσι εκπληρώνει, στο μέτρο που είναι 

δυνατό, το καθήκον που επιβάλλει το Άρθρο 35 του Συντάγματος. 

 

133. Δεδομένης όμως της μη δίωξης του Φάνου, και δεδομένης της έλλειψης 

διακριτικής ευχέρειας από το Δικαστήριο να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή άλλη από 

αυτή των ισοβίων, η δίκη αυτή δεν μπορεί παρά να είναι καταχρηστική και να 

καταλήξει σε αντινομικά και παράλογα αποτελέσματα.  Πώς θα εφαρμόσει το 

Δικαστήριο αυτό τις πρόνοιες του άρθρου 28 του Συντάγματος;  Εισηγούμαι 

ευσεβάστως ότι ένας τρόπος θα ήταν για παράδειγμα να καταλήξει το Δικαστήριο 

πως η έλλειψη διακριτικής ευχέρειας για την επιβολή της ποινής των ισοβίων είναι 

αντισυναγματικό σε αυτήν την περίπτωση επειδή παραβιάζεται το άρθρο 28 του 

Συντάγματος.  Άλλος τρόπος είναι η αναστολή  ή ανακοπή της διαδικασίας.  Αλλιώς 

η διαδικασία θα είναι καταχρηστική. 

 

 

Δ.  ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: 

 

134. Η πλημμελής διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από την Αστυνομία όπως 

υποβλήθηκε κατά την αντεξέταση σε όλους σχεδόν τους ανακριτές της υπόθεσης με 

συγκεκριμένες υποδείξεις για τα λάθη και τις παραλείψεις τους συνθέτουν μια εικόνα 

κάποιων οι οποίοι έσπευσαν να «κλείσουν» την υπόθεση γρήγορα-γρήγορα 

δίδοντας πίστη (πίστευε και μη ερεύνα) στο παραλήρημα ενός κατά δική του 

ομολογία φονιά που η εκδοχή του δεν μπορεί να σταθεί στην κοινή λογική. 

 

135. Δεν θα προβώ σε ανάλυση των παραλείψεων της αστυνομίας όμως θα 

παραπέμψω το Δικαστήριο στην αντεξέταση των που έγινε από τους Δικηγόρους 

υπεράσπισης στους εξεταστές της υπόθεσης ειδικά αλλά και σε όλους του μάρτυρες 

κατηγορίας γενικά. 

 

136. Η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου έκανε ως παραδεκτό γεγονός την 

Απόφαση Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου Δημοκρατία V Θεοδώρου Θεοφάνους 

Κομμωτή 38/12 (Τεκμήριο 845).  Ο Θωμάς Ευθυμίου είπε πως κανένας δεν πιστεύει 
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τις πληροφορίες που δίδει στο Δικαστήριο ο Αντώνης Προκοπίου Κίτας.  Βεβαίως 

δεν είναι αυτή η θέση της αστυνομίας και της Εισαγγελίας στην ανωτέρω υπόθεση.  

Είναι η θέση του Θωμά Ευθυμίου που δεν θέλει να διερευνήσει πλήρως κάποιους 

ισχυρισμούς.  Αυτό ως ένα μόνο παράδειγμα της ακρότητας με την οποία 

χειρίστηκαν την υπόθεση οι ανακριτές. 

 

 

Ε.  ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 

 

137. Πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στάλθηκε η επιστολή τεκμήριο 

49 στην Νομική Υπηρεσία με την οποία η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου 

ζητούσε να τύχει συνέντευξης με κάποιους από τους μάρτυρες κατηγορίας.  Η 

απάντηση δόθηκε επί δικαστηρίω από τα χείλη της κ. Παπαγαπίου.  «Ούτε να το 

σκέφτεται».  Από τον τόνο της φωνής της κ. Παπαγαπίου αλλά και τον τρόπο που 

αντιμετώπισε η εισαγγελία αυτό το αίτημα διαφάνηκε πως ήταν τόσο μεγάλο ήταν το 

ανόμημα μου που αν ήταν δυνατόν να με μαστιγώσουν και να με ρίξουν αμέσως 

στην φυλακή θα το έκαναν. 

 

138. Επακόλουθο βεβαίως της αμαρτίας μου αυτής, που άκουσον-άκουσον 

τόλμησα να ζητήσω να δω πριν την έναρξη της ακρόασης κάποιους μάρτυρες 

κατηγορίας, ήταν η υπεράσπιση να βρεθεί προ εκπλήξεως και να μην γνωρίζει ποια 

υπόθεση αντιμετωπίζει έτσι ώστε να κωλύεται στην προετοιμασία της υπεράσπισής 

της. 

 

139. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παράλειψη της Κατηγορούσας 

Αρχής να αποκαλύψει «το μαρτυρικό υλικό στην ολότητά του», κάτι που ζήτησε και 

στο οποίο εδικαιούτο δυνάμει του Άρθρου 7 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, 

Κεφ. 155, ο 4ος κατηγορούμενος.  Εισηγούμαι ευσεβάστως μάλιστα ότι ένας από 

τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής είναι για να αποκλείεται η δυνατότητα κατασκευής 

εκ των υστέρων μαρτυρίας με απώτερο σκοπό η κατηγορούσα αρχή να 

προσαρμόζει ανάλογα με τα επιχειρήματα της υπεράσπισης τη γραμμή της. 

Εισηγούμαι, περαιτέρω, ότι η αποκάλυψη «όλου του υλικού» έχει σημασία ήδη από 

το στάδιο της παραπομπής, εφόσον θα μπορούσε να επηρεαστεί αναλόγως η 

απόφαση του παραπέμποντος δικαστή. 
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140. Θα παραθέσω έναν κατάλογο των γεγονότων τα οποία η υπεράσπιση έμαθε 

για πρώτη φορά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου: 

 

141. Από Φάνο που ισχυρίστηκε: 

141.1. Ότι ο 1ος κατηγορούμενος έκανε τοκογλυφίες, πωλούσε προστασίες και 

πουλούσε ναρκωτικά. 

141.2. Ότι ο 1ος κατηγορούμενος είχε όπλα χειροβομβίδες και πυρομαχικά 

θαμμένα στο έδαφος. 

141.3. Ότι σταμάτησε την δουλειά του στον Χαραλαμπίδη επειδή ο 1ος 

κατηγορούμενος του έδιδε χρήματα για να κάνει παράνομες ενέργειες, δηλαδή 

να εισπράττει τοκογλυφίες και να διακινεί ναρκωτικά. 

141.4. Ότι ζήτησε να συναντήσει τους κατηγορούμενους 2 και 3 για να 

βεβαιωθεί για την πληρωμή του «δέσει τον γάρο του». 

141.5. Ότι ο 1ος κατηγορούμενος φίλησε την 3η κατηγορούμενη μπροστά του 

και ότι την είχε φιλενάδα. 

141.6. Ότι έφαγαν σουβλάκια στο Ταμασιάνα. 

141.7. Ότι έδωσε οδηγίες στον Γρηγόρη να πάει στο Διαμέρισμα του 1ου 

κατηγορούμενου να παραλάβει δενδρύλλια καννάβεως και να τα κρύψει 

μάλλον στο χωράφι της Νήσου. 

141.8. Ότι έδωσε οδηγίες στον Γρηγόρη να πάει στο Διαμέρισμα του 1ου 

κατηγορούμενου να παραλάβει ένα τσαντάκι με ένα πιστόλι glock 9mm και την 

φωτογραφία του θύματος για να το φέρει στο νοσοκομείο. 

141.9. Ότι το αρχικό σχέδιο δολοφονίας ήταν με πιστόλι glock 9mm που θα 

γινόταν εν κινήσει μεν αλλά σταματημένα στα φανάρια τροχαίας του Μετοχίου 

Κύκκου. 

141.10. Ότι τους είδε ο Ζαβράντωνας με το πιστόλι glock 9mm. 

141.11. Ότι είδε  2-3 φορές τον 2ο κατηγορούμενο στο Ιπποκράτειο και 

μάλιστα η πρώτη φορά ήταν την ημέρα της βομβιστικής επίθεσης, και ότι ο 2ος 

κατηγορούμενος επέμενε να κάνουν τον φόνο και δεν τον ένοιαζε εάν ήταν 

κτυπημένο το πόδι του 1ου κατηγορούμενου. 

141.12. Ότι ο 2ος κατηγορούμενος συνάντησε τον 4ο κατηγορούμενο στο 

Ιπποκράτειο. 
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141.13. Ότι είχαν εμπιστοσύνη στον Γρηγόρη και γι’ αυτό τον επέλεξαν 

για να κάνει φόνο, ο οποίος πήγαινε και είσπραττε και χρήματα για αυτούς. 

141.14. Ότι ο 1ος κατηγορούμενος ερώτησε τον Γρηγόρη εάν «παίζει 

πλάσμα» και ότι αυτό οδήγησε στην συνεργασία τους για τον φόνο. 

141.15. Ότι ο Γρηγόρης πιεζόταν από κάποιον Σάκκο από την Λεμεσό 

για να του δώσει €7500 αποτέλεσμα δανείου προς τον Γρηγόρη και για αυτό 

τον λόγο δέχθηκε να κάνει τον φόνο. 

141.16.  Ότι πήγε σε συγκεκριμένο βενζινάδικο να βάλει βενζίνη στην 

μοτοσικλέτα πριν τον φόνο. 

141.17. Ότι Ο Γρηγόρης είχε μια φόρμα που την απέκρυπτε κάτω από 

το σακάκι του. 

141.18. Ότι την ημέρα του φόνου πήγε στην μάντρα του 1ου 

κατηγορούμενου και πήρε το κοντόκαννο. 

141.19. Ότι την ημέρα του φόνου πήγε στον Προεστό να του δώσει ένα 

κράνος και ότι πριν να του το δώσει ο Προεστός το σκούπισε με το χέρι του. 

141.20. Ότι αναγνωρίζει το βαν του Γρηγόρη επειδή έχει έναν σωλήνα 

ταραγμένο. 

141.21. Ότι το όπλο του φόνου ήταν τυλιγμένο σε σακούλι το οποίο 

κράτησε στην τσέπη του και (ώ τι τύχη) του φάνηκε χρήσιμο για να βάλει μέσα 

τα ρούχα και το όπλο του φόνου να τα πετάξει. 

141.22. Ότι ο Γρηγόρης φόρεσε κουκούλα για να κάνει τον φόνο. 

141.23. Ότι όταν ήταν στην σκηνή του φόνου πέρασε από μπροστά του 

μια γυναίκα με έναν σκύλο και ως εκ τούτου πήγε να πετάξει τα κράνη μετά 

τον φόνο επειδή μπορεί να τον είχε δει. 

141.24. Ότι ο προορισμός μετά τον φόνο ήταν να πάει στο διαμέρισμά 

του στην Ανθούπολη, να φορτώσει την μοτοσικλέτα στο βαν του Γρηγόρη και 

να την πάρουν στο διαμέρισμα του 1ου κατηγορούμενου στο Τσέρι για να την 

ξεφορτώσουν εκεί. 

141.25. Ότι άλλαξε το σχέδιο διαφυγής επειδή ο Γρηγόρης του είπε ότι 

κάποιος τον είδε και αποφάσισε να πάει στο χωράφι του Κοσιάρη στην 

Περιστερώνα. 

141.26. Ότι ο Γρηγόρης ήταν αναστατωμένος και «εκράτεν τις κκελλάες 

του» και πως είναι για αυτόν τον λόγο που απεφάσισε να πάει ο ίδιος να 

πετάξει τα τεκμήρια στην νεκρά. 
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141.27. Ότι δεν άλλαξαν ρούχα αλλά ότι φόρεσαν φόρμες πάνω από τα 

ρούχα τους. 

141.28. Ότι ακολούθησε συγκεκριμένη διαδρομή για να πάει στην νεκρά. 

141.29. Ότι στάθμευσε την μοτοσικλέτα του σε ένα χωράφι στην νεκρά, 

πήγε πεζή προς το σπιτάκι της διάτρησης 650 μέτρα, εντόπισε την αγκαθιά 

στα σκοτεινά, πέταξε τα τεκμήρια, επέστρεψε πίσω πεζή ανέβηκε ξανά στην 

μοτοσικλέτα και επέστρεψε στο χωράφι του Κοσιάρη. 

141.30. Ότι ο Γρηγόρης μίλησε μέσα στο αυτοκίνητο του Προεστού. 

141.31. Ότι ο Γρηγόρης βγήκε πάνω στο διαμέρισμά του μετά τον φόνο. 

141.32. Ότι παρά την αναστάτωσή του, ο Γρηγόρης ηρέμησε ξαφνικά και 

απεφάσισε να φύγει επειδή ήθελε να πάει να ξυριστεί. 

141.33. Ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα όταν πήγε στο σπίτι του μετά τον 

φόνο από τον αδελφό του. 

141.34. Ότι πήγε με το αυτοκίνητο να πετάξει τα κράνη σε κάδο 

σκουπιδιών μετά τον φόνο. 

141.35. Ότι ενημέρωσε τον 1ο κατηγορούμενο για το πέταγμα των 

τεκμηρίων στην νεκρά ζώνη και ότι αυτός του είπε ότι θα τα κανονίσει. 

141.36. Ότι μετά τον φόνο ο 1ος κατηγορούμενος του έδωσε μέσω του 

Κερτίκη το ποσόν των €1200 για διατροφές. 

141.37. Ότι συνάντησε τον Κερτίκη που του έδωσε ένα εξώστ και πήγε 

μαζί του και άλλαξαν μπαταρία για την μοτοσικλέτα. 

141.38. Ότι τις επόμενες ημέρες του περιέγραφε ο Γρηγόρης τι έγινε 

στην σκηνή του φόνου και τα μάτια του θύματος.  Εδώ να σημειωθεί ότι ο 

Φάνος, παρά την επιμονή μας στην αντεξέταση, αρνήθηκε να μας πει τι κατ’ 

ισχυρισμόν του είχε πει ο Γρηγόρης για τον Φόνο και το θύμα. 

141.39. Ότι μετά τον φόνο ο Γρηγόρης ήταν τόσο αγανακτισμένος που 

δεν είχε πληρωθεί που ήθελε να πάει να βρει τον 2ο κατηγορούμενο να του 

ζητήσει τον λόγο. 

141.40. Ότι η μπαταρία του Κοσιάρη δεν ταίριαζε και την πέταξε. 

 

142. Από τηνΠεντόντζιη που ισχυρίστηκε: 

142.1. Ότι πήγε με τον Φάνο στο Σταυροβούνι και μετά συνάντησαν τον 

Κερτίκη. 

142.2. Ότι πήγε με τον Φάνο σε Δικηγόρο. 
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143. Από τον Κώστα Προεστό που ισχυρίστηκε: 

143.1. Ότι ήταν στην νεκρά ζώνη για να δει τα περάσματα των λαγών.  

Αντίθετα στην δεύτερη κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι βρισκόταν για προσωπική 

δουλειά στον Αστρομερίτη και στην Τρίτη κατάθεση του ότι βρισκόταν στην 

Περιστερώνα τελείως τυχαία επειδή θα πήγαινε στα γενέθλια του κουμπάρου 

του Κοσιάρη. 

143.2. Τις εξηγήσεις που έδωσε στο δικαστήριο για τα χρήματα και τα 

πυρομαχικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. 

143.3. Την επίσκεψη στον πενθερό του μετά που έφυγε από το πρακτορείο 

στοιχημάτων (προφανώς για να μην αφήσει περιθώριο για συνάντηση του με 

τον Φάνο που «τυχαία» βρισκόταν εκεί κοντά του) 

 

144. Μεγάλο μέρος δε του παραπόνου της υπεράσπισης του 4ου κατηγορούμενου 

αποτελεί η μη αποκάλυψη ολόκληρου του μαρτυρικού υλικού που παρέλαβε η 

αστυνομία.  Αρχικά η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου υπέβαλε τόσον 

προφορικό αίτημα αλλά και στη συνέχεια γραπτή αίτησή για αποκάλυψη η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα την ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου ότι δεν έχει εξουσία να 

διατάξει την Κατηγορούσα Αρχή να τα παραδώσει.  Τελικά η Κατηγορούσα Αρχή μας 

παρέδωσε «όλο» το μαρτυρικό υλικό σχεδόν ένα χρόνο μετά την παραπομπή με 

αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ποιάν υπόθεση αντιμετωπίζαμε. 

 

145. Κατάλογο των εγγράφων τα οποία δεν μας παραδόθηκαν από την 

Κατηγορούσα αρχή έχουμε καταθέσει στο δικαστήριο και ο αριθμός και ο όγκος τους 

από μόνος του, αλλά και η χρήση την οποία έκαναν οι Δικηγόροι υπεράσπισης στα 

έγγραφα τα οποία δεν μας είχαν αποκαλυφθεί αντεξετάζοντας τους υπολειπόμενους 

μάρτυρες κατηγορίας, καταδεικνύει το εύρος και το βάθος της αδικίας που 

υπέστηκαν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι δεν γνώριζαν ποια υπόθεση αντιμετώπιζαν. 

 

146. Βεβαίως όλο το μαρτυρικό υλικό δεν μας δόθηκε ποτέ.  Η κατηγορούσα Αρχή 

πρόσθετε και αφαιρούσε συνεχώς μάρτυρες κατηγορίας για να ελιχθεί αναλόγως της 

υπεράσπισης που προέβαλλαν οι κατηγορούμενοι. 
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147. Σε τέτοια δυσκολία έφερε η Κατηγορούσα Αρχή την υπεράσπιση του 4ου 

κατηγορούμενου που αναγκάστηκε να αποσύρει παραδεκτό γεγονός στο οποίο είχε 

προβεί αναφορικά με το γεγονός ότι ο Γρηγόρης κατοικούσε για 6 μήνες πέντε 

χρόνια πριν τον φόνο στην περιοχή της Αμερικανικής Πρεσβείας.  Αυτό μετά την 

μαρτυρία του Φάνου ο οποίος μας είπε ότι ο Γρηγόρης ανέλαβε τις 

παρακολουθήσεις και άλλαξε το σχέδιο επειδή εκείνες «ήταν οι περιοχές του». 

 

148. Ένα άλλο τρανταχτό παράδειγμα ήταν ότι η υπεράσπιση έλαβε γνώση του 

δρομολόγιου που έκανε κατ’ ισχυρισμό ο Φάνος στην νεκρά ζώνη με την κατάθεση 

της Μ.Κ. 40 κτηματολόγου Μαρία Αλεξάνδρου δέκα μέρες μόνον πριν καταθέσει ο 

Φάνος. 

 

149. Ένα τελευταίο παράδειγμα που θα αναφέρω είναι η επιμονή της 

Κατηγορούσας Αρχής να μην αποδέχεται να προσαχθούν τα ΚΚΒΠ από τις ληστείες 

των δύο Συνεργατικών Ιδρυμάτων, να λέει ότι αυτά είναι άσχετα με την υπόθεση και 

τελικά να αποδεικνύεται ότι είναι πολύ σχετικά με την υπόθεση και να 

αναγκαζόμαστε να τα καταθέσουμε στο Δικαστήριο χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε 

αυτά από προηγουμένως για να καθορίσουμε την θέση μας ή να προβούμε σε 

ανάλυσή τους.  Όταν η υπεράσπιση κάλεσε τους μάρτυρες με subpoena duces 

decum για να φέρουν τα ΚΚΒΠ των ληστειών για σκοπούς αντεξέτασης του Μ.Κ. 87 

Θωμά Εθυμίου, ο ένας μάρτυρας από το ΤΑΕ δεν προσήλθε καν στο Δικαστήριο ενώ 

ο άλλος ήρθε και εξαφανίστηκε με οδηγίες του μάρτυρα 87. 

 

150. Όπως έχει αποφασιστεί από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

στην υπόθεση Δημοκρατία v. Alan Ford και Άλλων (Αρ. 2) (1995) 2 Α.Α.Δ. 232 τα 

δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται από το άρθρο 30.3 αποτελούν εχέγγυα για τη 

διεξαγωγή δίκαιης δίκης προς διαπίστωση της ενοχής του κατηγορουμένου.  H 

προδικαστική αποκάλυψη είναι σημαντική επειδή: 

 

«αποσκοπεί ακριβώς στην κατά το δυνατό εκ των προτέρων αποφυγή 

κακοδικίας, που η εμπειρία του κοινοδικαίου επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς 

μπορεί άλλως να συμβεί ακόμα και χωρίς πρόθεση ή και πρότερη 

συνειδητοποίηση, παρά στην εκ των υστέρων διόρθωση της όταν αυτή 

διαπιστώνεται επ’ εφέσει όταν πλέον είναι πολύ αργά και όταν ούτε μια νέα 
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δίκη ούτε ο παραμερισμός της καταδίκης μπορούν να θεωρηθούν σαν 

ιδανικές λύσεις.» 

 

151. Στην συνέχεια κάνω αναφορά πιο κάτω σε σχετικές αποφάσεις δηλωτικές και 

αναγνωριστικές της υποχρέωσης της Κατηγορούσας Αρχής να αποκαλύψουν στην 

υπεράσπιση όλο το σχετικό υλικό, αποφάσεις που προδιαγράφουν, επίσης, τις 

επιπτώσεις που απορρέουν από την παράλειψη αποκάλυψης του.  Είναι όλες 

αποφάσεις του Αγγλικού Εφετείου και της Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των 

Λόρδων. 

 

152. Η υποχρέωση της Κατηγορούσας Αρχής για αποκάλυψη μαρτυρικού υλικού 

προς την υπεράσπιση αναγνωρίστηκε στις υποθέσεις Georghiou v. Police (1966) 2 

C.L.R. 18, Isaias v. Police (1966) 2 C.L.R. 43, και Loizias v. Republic (1969) 2 

C.L.R. 217. 

 

153. Στην πρώτη υπόθεση τονίσθηκε η υποχρέωση της Κατηγορούσας Αρχής να 

θέσει υπόψη της υπεράσπισης την κατάθεση που είχε δώσει ο εφεσείων στην 

Αστυνομία εκτός αν π.χ. υπάρχει πρόθεση να την χρησιμοποιήσουν σε 

μεταγενέστερο στάδιο της δίκης και έχουν λόγο να την κρατήσουν μέχρι σε εκείνο το 

στάδιο. Κρίθηκε ότι η σχετική παράλειψη της Κατηγορούσας Αρχής δεν επηρέαζε την 

καταδίκη του εφεσείοντα. 

 

154. Στην Isaias (ανωτέρω) ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση 

της καταδίκης ήταν οι αντιφάσεις μεταξύ της μαρτυρίας ορισμένων μαρτύρων και των 

καταθέσεων τους στην Αστυνομία, οι οποίες – καταθέσεις - δεν τέθηκαν υπόψη του 

πρωτόδικου δικαστηρίου-όπως έπρεπε-αλλά μόνο ενώπιον του Εφετείου. 

Θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για ουσιώδεις παρατυπίες οι οποίες επηρέαζαν την 

υπεράσπιση. 

 

155. Στην Loizias (ανωτέρω) η Κατηγορούσα Αρχή δεν αποκάλυψε την ύπαρξη 

κατάθεσης της παραπονουμένης - για βιασμό - η οποία ήταν ασυμβίβαστη με άλλη 

κατάθεση της προς την Αστυνομία. Κρίθηκε ότι επρόκειτο για παρατυπία η οποία 

επηρέαζε το θεμέλιο της δίκης. Διατάχθηκε επανεκδίκαση. 
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156. Στην R. v. Mills [1997] 3 All E.R. 780 το ζήτημα της μη αποκάλυψης 

μαρτυρικού υλικού εξετάστηκε κατ’ έφεση στη δικαστική επιτροπή της Βουλής των 

Λόρδων. Κρίθηκε ότι η μη αποκάλυψη αποτελεί ουσιώδη παρατυπία, η οποία, όμως, 

δεν καθιστά την καταδίκη ανασφαλή. 

 

157. Στην R. v. Brown [1997] 3 All E.R. 769 (απόφαση της δικαστικής επιτροπής 

της Βουλής των Λόρδων) το μόνο επίδικο θέμα ήταν: 

 

“Whether the crown was under a legal duty to disclose material which is 

relevant only to the credibility of defence witnesses.”  

 

(«κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή είχε νομική υποχρέωση να αποκαλύψει 

υλικό το οποίο είναι σχετικό με την αξιοπιστία των μαρτύρων υπεράσπισης») 

 

Η δικαστική επιτροπή της Βουλής των Λόρδων εξέτασε το επίδικο θέμα με το να 

θέσει τα πιο κάτω ερωτήματα: 

 

“(1) Is it reasonable to distinguish material which may assist the defence case 

from material which relates only to the credibility of the defence witnesses; 

and (2) is it consistent with the general principle of fairness to say that the 

Crown is not under a legal duty to disclose material which is relevant only to a 

defence witness’ s credibility?” 

 

(«(1) Είναι λογικό να διακρίνουμε το υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει την 

υπόθεση της υπεράσπισης από το υλικό που σχετίζεται μόνο με την 

αξιοπιστία των μαρτύρων υπεράσπισης; (2) είναι συμβατό με την γενική αρχή 

της δίκαιης μεταχείρισης να λεχθεί ότι η Κατηγορούσα Αρχή δεν υπέχει νομική 

υποχρέωση να αποκαλύψει υλικό το οποίο είναι σχετικό με την αξιοπιστία 

ενός μάρτυρα υπεράσπισης;») 

 

Στο πρώτο ερώτημα δόθηκε καταφατική απάντηση. 

 

Στο δεύτερο ερώτημα δόθηκε αρνητική απάντηση η οποία οδήγησε και στην 

απόρριψη της έφεσης. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από τις σελίδες 777-778: 
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“As to the second question, the principle of fairness lies at the heart of all the 

rules of the common law about the disclosure of material by the prosecutor. 

But that principle has to be seen in the context of the public interest in the 

detection and punishment of crime. A defendant is entitled to a fair trial, but 

fairness does not require that his witnesses should be immune form challenge 

as to their credibility. Nor does it require he be provided with assistance from 

the Crown in the investigation of the defence case or the selection, on 

grounds of credibility, of the defence witnesses. The legal representation to 

which he is entitled, usually with the benefit of legal aid, has the responsibility 

of performing these functions on his behalf. To repeat the words of Diplock 

L.J. in Dallison v. Caffery [1964] 2 All E.R. 610 at 622 the duty of the 

prosecutor is to prosecute, not to defend. The important developments in the 

prosecutor’ s duty of disclosure since he wrote these have not altered the 

essential point that there is a difference between the functions of the 

prosecutor and those of the defence. The prosecutor’ s duty is to prosecute 

the case fairly and openly in the public interest. It is not part of his duty to 

conduct the case for the defence.” 

 

(«Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα η αρχή της δίκαιης μεταχείρισης βρίσκεται 

στην καρδιά όλων των κανόνων του κοινοδικαίου για την αποκάλυψη υλικού 

από την Κατηγορούσα Αρχή. Ωστόσο αυτή η αρχή πρέπει να αντικρύζεται στα 

πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος για την ανίχνευση και τιμωρία του 

εγκλήματος. Ένας κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα της δίκαιης δίκης, αλλά η 

δίκαιη μεταχείριση δεν απαιτεί όπως η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των 

μαρτύρων του πρέπει να απολαμβάνει ασυλίας. Ούτε και απαιτεί όπως 

παρέχεται βοήθεια στον κατηγορούμενο από την Κατηγορούσα Αρχή κατά τη 

διερεύνηση της υπόθεσης της υπεράσπισης ή την επιλογή, πάνω σε λόγους 

αξιοπιστίας, των μαρτύρων υπεράσπισης. Η νομική εκπροσώπιση στην οποία 

δικαιούται, συνήθως με το ευεργέτημα της νομικής αρωγής έχει την ευθύνη να 

εκτελέσει τις λειτουργικές εκ μέρους του. Για να επαναλαμβάνουμε τα λόγια 

του Diplock L.J. στην Dallison v. Caffery [1964] 2 All E.R. 610 at 622, το 

καθήκον της Κατηγορούσας Αρχής είναι να διώκει ποινικά, και όχι να 

υπερασπίζει. Οι σημαντικές εξελίξεις στην υποχρέωση του κατήγορου για 
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αποκάλυψη, αφότου λέχθηκαν τα πιο πάνω, δεν έχουν μεταβάλει το βασικό 

σημείο ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καθήκοντα του κατήγορου και της 

υπεράσπισης . Το καθήκον του κατήγορου είναι να παρουσιάσει την υπόθεση 

του με δίκαιο τρόπο και με διαφάνεια προς το δημόσιο συμφέρον. Δεν 

αποτελεί μέρος του καθήκοντος του να διευθύνει την υπόθεση της 

υπεράσπισης.») 

 

158. Στην R. v. Ward [1993] 2 All E.R. 577 (απόφαση του Εφετείου) και πάλιν η 

υποχρέωση για αποκάλυψη εξετάσθηκε στο στάδιο της έφεσης. Τονίσθηκε (βλ. σελ. 

598) ότι: 

“ The obligation to disclose only arises in relation to evidence which is or may 

be material in relation to the issues which are expected to arise, or which 

unexpectedly do arise, in the course of the trial. If the evidence is or may be 

material in this sense, then its non-disclosure is likely to constitute a material 

irregularity”. 

 

(«η υποχρέωση για αποκάλυψη εγείρεται σε σχέση με μαρτυρία η οποία είναι 

η δυνατόν να είναι ουσιώδης σε σχέση με τα επίδικα θέματα τα οποία 

αναμένεται να εγερθούν, ή τα οποία εγείρονται αναπάντεχα, στη διάρκεια της 

δίκης. Αν η μαρτυρία είναι ή δυνατόν να είναι ουσιώδης με αυτή την έννοια, 

τότε η μη αποκάλυψη της δυνατόν να αποτελέσει ουσιώδη παρατυπία.») 

 

Μετά από εκτεταμένη αναφορά στο μη αποκαλυφθέν υλικό κρίθηκε ότι επρόκειτο για 

σχετικό υλικό το οποίο έπρεπε να είχε αποκαλυφθεί. Η μη αποκάλυψη του 

ισοδυναμούσε με ουσιώδη παρατυπία η οποία από μόνη της οδήγησε στην 

ακύρωση της καταδίκης. 

 

159. Στην απόφαση της πλειοψηφίας στην Πολιτική Έφεση Αναφορικά με τον Α. 

Κορέλλη αρ. 10227 (1998) 1Γ Α.Α.Δ 1718, λέχθηκαν τα ακόλουθα: 

«Από την αγγλική Νομολογία προκύπτει έμμεσα αλλά σαφώς και η εξής 

πρόταση: 
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Η υποχρέωση για αποκάλυψη και η έκταση της αποκάλυψης βαρύνει την 

κατηγορούσα αρχή. Το δε δικαστήριο, είτε στην πρωτόδικη διαδικασία, ή στην 

κατ’ έφεση διαδικασία, εξετάζει κατά πόσο η υποχρέωση έχει εκπληρωθεί και 

αν όχι κατά πόσο αποτελεί ουσιώδη παρατυπία ικανή να οδηγήσει σε 

παραμερισμό της καταδίκης. 

 

* Το σχετικό απόσπασμα από την απόφαση είναι το πιο κάτω: 

 

“Θεωρώ καθήκον μου, τελειώνοντας, να εκφράσω και τη σκέψη που 

ακολουθεί, χωρίς να εισηγούμαι ο,τιδήποτε. Το κακουργιοδικείο με την 

ετυμηγορία του έχει ουσιαστικά προαποφασίσει όλα τα ζητήματα που 

άπτονται της εισήγησης της υπεράσπισης, ότι δηλαδή δικαιούται σε 

επισκόπηση και εξέταση όλων των εγγράφων και τεκμηρίων που καλύπτουν 

τα διατάγματα. Ενώ, τα ζητήματα αυτά θάπρεπε, σύμφωνα με την υπόθεση 

Ford, να είναι αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια της δίκης, για να αποφανθεί 

το Δικαστήριο αν με τη στάση της η κατηγορούσα αρχή αποστέρησε τον 

κατηγορούμενο από τα συνταγματικά του δικαιώματα για δίκαιη δίκη ή επαρκή 

και λεπτομερή πληροφόρηση της εις βάρος του κατηγορίας. Και βέβαια, 

ανάλογα με την κρίση του πάνω σ’ αυτά, θα ακολουθήσει η ετυμηγορία του 

στην υπόθεση. Το κακουργιοδικείο έχει ουσιαστικά προαποφασίσει, σε 

‘προδικασία’, όπως το ίδιο ονομάζει την επίδικη διαδικασία που διεξήχθη, πως 

αν τα τεκμήρια αυτά δεν δοθούν στην υπεράσπιση, ο κατηγορούμενος 

στερείται των πιο πάνω συνταγματικών του δικαιωμάτων. 

 

Αυτά βέβαια είναι ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν το ίδιο το 

κακουργιοδικείο και τους εμπλεκομένους στη δίκη.” 

 

[…] 

 

Η έννοια της δίκαιης δίκης, καθώς έχει νομολογηθεί, απαιτεί σεβασμό προς 

την αρχή της “ισότητας των όπλων” δηλαδή την αρχή της διαδικαστικής 

ισότητας ανάμεσα στα μέρη (Eur. Court H.R., Delcourt judgment of 17 

January 1970, Series A No. 11, p. 15, para. 28; Monnell and Morris 

judgment of 2 March 1987, Series A No. 115, p. 23, para. 62). 
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Πρωταρχικός σκοπός του άρθρου 6(3)(β) της Σύμβασης είναι η επίτευξη 

ισότητας όπλων ανάμεσα στην Κατηγορούσα Αρχή και την υπεράσπιση (Βλ. 

Jespers, 8403 (Belgium) Report 27, D.R. 61 και Law of the European 

Convention on Human Rights των Harris, O’ Boyle και Warbrick, σελ. 255). 

 

Ο J.E.S. Fawcett στο βιβλίο του “The application of the European Convention 

on Human Rights”, υποδεικνύει: 

 

“Η αρχή της ισότητας των όπλων αποτελεί έκφραση του κανόνα audi alteram 

partem και εξυπακούει ότι στο κάθε μέρος πρέπει να δίδεται ίση ευκαιρία να 

παρουσιάσει την υπόθεση του, τόσο πάνω στα γεγονότα, όσο και πάνω στο 

Νόμο, και να σχολιάσει την υπόθεση που παρουσίασε ο αντίδικος του. Η 

ευκαιρία πρέπει να είναι ίση ανάμεσα στους διαδίκους και να περιορίζεται 

μόνο από τον καθήκον του δικαστηρίου να αποτρέψει υπερβολική παράταση 

ή καθυστέρηση της διαδικασίας.”* 

 

* “ The principle of the equality of arms is an expression of the rule audi 

alteram partem, and implies that each party to the proceedings before a 

tribunal must be given a full opportunity to present his case, both on facts and 

in law, and to comment on the case presented by his opponent. This 

opportunity must be equal between the parties and limited only by the duty of 

the tribunal to prevent in any form an undue prolongation or delay of the 

proceedings.” 

 

[…] 

 

στην Αγγλία κρίθηκε σκόπιμο να θεσπισθούν κανονισμοί οι οποίοι ρυθμίζουν 

το θέμα της αποκάλυψης. Έτσι θεσπίστηκαν οι Megistrates Courts (Advance 

Information) Rules 1985 με βάσει εξουσίες που παρέχονται από την Criminal 

Law Act, 1977 (άρθρο 48(ι)). 

 

Οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν για υποχρέωση της Κατηγορούσας Αρχής 

να εφοδιάσει τον κατηγορούμενο, κατόπιν αιτήματος του, με αντίγραφα των 
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εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες για τα γεγονότα ή θέματα τα οποία 

προτίθεται να παρουσιάσει σαν μαρτυρία (βλ. Καν. 4). Αν το δικαστήριο κρίνει 

ότι το σχετικό αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί θα αναβάλλει την διαδικασία μέχρι 

τη συμμόρφωση της Κατηγορούσας Αρχής εκτός αν ικανοποιηθεί ότι η 

υπόθεση του κατηγορουμένου δεν θα επηρεασθεί δυσμενώς από τη μη 

συμμόρφωση της Κατηγορούσας Αρχής (βλ. Καν. 7). 

 

Στον Archbold 1995, παρα. 4-287, υποδεικνύεται ότι το δικαστήριο δεν έχει 

εξουσία να διατάξει όπως τα έγγραφε δοθούν εκ των προτέρων (Βλ. και R. v. 

Dunmow Justices ex. P. Nash, The Times, May 17, 1993). Στην ίδια 

παράγραφο αναφέρεται: 

 

“… it is to be doubted whether rule 4 is enforceable by mandamus, since the 

justices have no power to direct that advance information be given: in default 

of compliance, their power is to adjourn the proceedings (see also R. v. 

Dunmow Justices ex. P. Nash, The Times, May 17, 1993 D.C.). The 

Divisional Court also considered whether the Crown was in breach of its 

common law duty of disclosure in this case.” 

 

Σε ελληνική μετάφραση: 

 

“… είναι αμφίβολο κατά πόσο ο Καν. 4 μπορεί να εφαρμοσθεί με διάταγμα 

Mandamus, εφόσο οι δικαστές δεν έχουν εξουσία να διατάξουν όπως δοθούν 

πληροφορίες προκαταβολικά: σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εξουσία 

τους είναι να αναβάλουν τη διαδικασία (Βλ. και R. v. Dunmow Justices ex. P. 

Nash, The Times, May 17, 1993 D.C.). To Divisional Court εξέτασε επίσης 

κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή είχε παραβιάσει το καθήκον της δυνάμει του 

Κοινοδικαίου στην υπόθεση αυτή.” 

 

[…] 

 

Η θέσπιση λοιπόν ειδικής Νομοθετικής Διάταξης και Κανονισμών για τη 

ρύθμιση του ζητήματος της προδικαστικής αποκάλυψης μαρτυρικού υλικού 

ενισχύει περαιτέρω την άποψη ότι οι Κανόνες του Κοινοδικαίου δεν είναι 
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ικανοί να θεμελιώσουν δικαιοδοσία ή εξουσία για την έκδοση των επίδικων 

διαταγμάτων.  

 

[…] 

 

Με βάση απαρασάλευτη θέση της νομολογίας το ζήτημα της δίκαιης δίκης 

μπορεί ευχερώς και αποτελεσματικώς να εξεταστεί από το Κακουργιοδικείο 

στο τέλος της δίκης και μετά από θεώρηση της δίκης στο σύνολο της και όχι 

προληπτικά και μάλιστα χωρίς νομοθετική ή δικονομική εξουσιοδότηση. 

 

[…] 

 

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πλήρη ταύτιση με τις αρχές του 

Κοινοδικαίου έχει αποφανθεί ότι με το άρθρο 6.3(β) της Σύμβασης 

αναγνωρίζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου να έχει στη διάθεση του για 

σκοπούς της υπεράσπισης του ή για σκοπούς μείωσης της ποινής του όλα τα 

σχετικά στοιχεία που είχαν συλλεγεί ή μπορούσαν να είχαν συλλεγεί από τις 

αρμόδιες αρχές στη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης (Βλ. Jespers, 

8403/78 (Belgium) Report 27 D.R. 61).  

 

[…] 

 

Όπως έχει λεχθεί στην Kouppis v. Republic (1977) 2 C.L.R. 361, 388 

(απόφαση Τριανταφυλλίδη, Π.): 

 

“Η θεμελίωση της παραβίασης των προνοιών του άρθρου 6 της Σύμβασης 

σχετικά με τη ‘δίκαιη δίκη’ δεν μπορεί να αποφασιστεί με τρόπο αφηρημένο, 

αλλά αποτελεί ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί υπό το φως των ειδικών 

περιστάσεων της κάθε υπόθεσης (Βλ. την απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση X and Y v. The Federal 

Republic of Germany, Application No. 1013/61, Yearbook 1962, Vol. 5, pp. 

158, 164)· και γι’ αυτό το σκοπό, η δίκη ενός κατηγορουμένου πρέπει να 

εξεταστεί στο σύνολο της (βλ. την απόφαση της Επιτροπής στην X. v. 

Austria, Application No. 1418/62, Yearbook, 1963, Vol. 6, 222, 250)”. 
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[…] 

 

Συμπέρασμα: 

 

Η διαδικασία μιας ποινικής δίκης οριοθετείται από τον περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155. Η διάγνωση της ποινικής ευθύνης ενός 

κατηγορούμενου πρέπει να επιδιώκεται μέσα στα πλαίσια που 

προδιαγράφονται από τις διατάξεις του Κεφ. 155 και όχι έξω από αυτά. Η 

έκταση του βαθμού της προδικαστικής αποκάλυψης μαρτυρικού υλικού 

ρυθμίζεται από το άρθρο 7 του ιδίου Νόμου με τις επιταγές του οποίου η 

Κατηγορούσα Αρχή, καθώς ισχυρίζεται, έχει συμμορφωθεί. Τα άρθρα 12.5(β), 

30.2 και 35 του Συντάγματος, το άρθρο 6(1) και (3)(β) της Σύμβασης και οι 

συμφυείς εξουσίες του Δικαστηρίου δεν παρέχουν έρεισμα για την έκδοση των 

επίδικων διαταγμάτων. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Κατηγορούσας Αρχής να παραδώσει στην υπεράσπιση όλο το υλικό το οποίο 

καλύπτεται από το πιο πάνω άρθρο 7 ή οποιοδήποτε άλλο υλικό για να 

καταστεί η δίκη δίκαιη. Εναπόκειται στον κατηγορούμενο στο τέλος της δίκης 

να ισχυριστεί ότι μη αποκαλυφθέν υλικό ήταν απαραίτητο για την ετοιμασία 

της υπεράσπισης του (Βλ. Jespers πιο πάνω) και ότι η μη αποκάλυψη του 

τον έχει πράγματι επηρεάσει δυσμενώς (prejudise) (Bl. Law of the European 

Convention on Human Rights (πιο πάνω) σελ. 255). Σε τέτοια περίπτωση ο 

κατηγορούμενος δεν μένει χωρίς θεραπεία. Το δικαστήριο έχει εξουσία να 

προχωρήσει στην απαλλαγή του. 

 

Η έννοια της δίκαιης δίκης συναρτάται με την διεξαγωγή της. Χωρίς 

νομοθετική ή δικονομική εξουσιοδότηση δεν είναι δυνατή η λήψη 

προληπτικών μέτρων για την διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος για 

δίκαιη δίκη. Μια τέτοια πορεία συνεπάγεται την υιοθέτηση μέτρων-όπως ήταν 

εδώ η περίπτωση-πέρα και έξω από το Νόμο και τους Δικονομικούς Κανόνες, 

ενώ τα Δικαστήρια πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια 

που προδιαγράφονται από το Νόμο και τους Δικονομικούς Κανόνες. 

Πρωτοβουλία για έκδοση διαταγμάτων χωρίς νομοθετική ή δικονομική κάλυψη 

όχι μόνο αντιβαίνει προς το Νόμο αλλά συμβάλλει στην εκτροπή και 
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εκτροχιασμό της ποινικής διαδικασίας με συνέπειες για την ορθή απονομή της 

ποινικής δικαιοσύνης. 

 

Όπως έχει πρόσφατα τονιστεί, (βλ. Παναρέτου κ.ά. v. Δημοκρατίας (1997) 

1(Γ) Α.Α.Δ. 1707), η πορεία της διαδικασίας δεν είναι ιδιωτική υπόθεση των 

διαδίκων και η τήρηση των θεσμών δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι ανάγκη να 

ασκεί το Δικαστήριο, στην ευθύνη του οποίου εμπίπτει η πορεία της 

διαδικασίας, τον οφειλόμενο έλεγχο ώστε να αντιμετωπίζεται η μη 

συμμόρφωση προς τους θεσμούς αλλά και να μη εκτρέπεται η διαδικασία από 

την κατεύθυνση της. 

 

Δεν υπάρχει νομοθετική ή δικονομική εξουσιοδότηση για ενασχόληση πριν 

από τη δίκη με το τι αποτελεί αποκαλύψιμο, ουσιαστικό, σχετικό ή άσχετο. Η 

πορεία που έχει υιοθετηθεί από το Κακουργιοδικείο δεν διασφαλίζει το 

δικαίωμα για δίκαιη δίκη. Αντίθετα πλήττει την αρχή της ισότητας των όπλων 

και συμβάλλει μόνο στην καθυστέρηση παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 30.2 του 

Συντάγματος. 

 

Σε πλήρη ταύτιση με την πρωτόδικη απόφαση κρίνουμε ότι το 

Κακουργιοδικείο δεν είχε εξουσία να εκδώσει τα επίδικα διατάγματα.» 

 

 

ΣΤ.  ΤΗΛΕΦΝΩΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΕΣ. 

 

160. Τα τηλεφωνικά δεδομένα μας δόθηκαν στα πλαίσια της αποκάλυψης του 

μαρτυρικού υλικού. 

 

161. Τα δεδομένα αυτά ήρθαν στην κατοχή της Κατηγορούσας Αρχής πριν την 

απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για κήρυξη του νόμου ως 

αντισυνταγματικού αναφορικά με δεδομένα προσώπων που δεν τελούν υπό 

κράτηση.  Ειρήσθω εν παρόδω τα δεδομένα αποκτήθηκαν όταν οι κατηγορούμενοι 

τελούσαν υπό κράτηση πράγμα που δεν αναλύεται από την ενδιάμεση απόφασή 

σας. 
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162. Απλή ανάγνωση των τηλεφωνικών δεδομένων από την Υπεράσπιση του 4ου 

κατηγορούμενου κατέδειξε ότι: 

 

162.1. Στις 04.01.11 ο Προεστός χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό του κάνει όλη 

και ίδια την διαδρομή του φόνου από την Αγίας Ελένης στην Περιστερώνα. 

 

162.2. Στις 11.01.11, ο Προεστός ήταν στο Ακάκι και τηλεφώνησε του Μάριου 

Ξενοφώντος στις 19:45 όταν βρισκόταν στα φώτα Ακακίου όπως λέει ο ίδιος 

200 μέτρα από την Ταβέρνα του Ττόφαρου.  Κατά την μαρτυρία έκανε ένα με 

δύο λεπτά έξω από την ταβέρνα του Ττόφαρου και αναχώρησε. 

 

162.3. Μετά τηλεφώνησε στον Κοσιάρη από το Ακάκι στις 19:48 για ένα λεπτό 

περίπου. 

 

162.4. Το τηλέφωνο του δεν δέχεται καμία κλήση («κλείνει») μέχρι τις 22:35. 

 

162.5. Στις 12.01.11 το πρωί κατά τις 11:00 ο Προεστός βρίσκεται στην 

Περιστερώνα όπως βρίσκεται και ο Φάνος και ο Κοσιάρης οι οποίοι 

συνομιλούν μεταξύ τους. 

 

162.6. Αυτή η μαρτυρία από τα τηλεφωνικά δεδομένα αποδεικνύει ότι ο 

Προεστός είχε τον χρόνο να μεταβεί από το Ακάκι στον κυκλικό κόμβο 

Ανθουπόλεως κατά τον χρόνο που τον τοποθετεί εκεί ο Γρηγόρης και 

καταρρίπτει το ψευδές άλλοθί του.  Περεταίρω αποδεικνύει ότι τόσον ο Φάνος 

όσον και ο Προεστός ψεύδονται ενόρκως στο Δικαστήριο για το γεγονός ότι 

δεν απείλησαν τον Γρηγόρη στις 12.01.10 στην Περιστερώνα. 

 

163. Η Κατηγορούσα Αρχή διαβεβαιώνει πλειστάκις την υπεράσπιση ότι πρόθεσή 

της είναι να καταθέσει όλα τα τηλεφωνικά δεδομένα και το κάνει μέχρι και αφού 

κατέθεσαν οι Μάριος Ξενοφώντος, Προεστός και Φάνος στο Δικαστήριο.  Παίρνοντας 

αυτό ως δεδομένο η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου δεν ερώτησε αυτούς τους 

μάρτυρες κατηγορίας εάν αποδέχονται να αποκαλυφθούν τα τηλεφωνικά δεδομένα 

τους όπως έγινε με τους μάρτυρες που αφορούσαν τα τηλεφωνικά δεδομένα του 2ου 

κατηγορούμενου στην σχετική δίκη εντός δίκης. 
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164. Στην συνέχεια όμως, η Κατηγορούσα Αρχή υπαναχωρεί από την θέση της και 

ισχυρίζεται ότι λόγω της παρανομίας που μόλυνε την αποκάλυψη των τηλεφωνικών 

δεδομένων δεν θα τα καταθέσει ούτε ως παραδεκτό γεγονός ούτε άλλως πως 

στερώντας έτσι από την υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου την ευκαιρία να 

ερωτήσει τους εμπλεκόμενους εάν αποδέχονται την αποκάλυψή των τηλεφωνικών 

δεδομένων τους όπως ανέφερα ανωτέρω. 

 

165. Παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση ζητά επίμονα να κατατεθούν αυτά τα 

δεδομένα έστω υπό τύπον παραδεκτών γεγονότων η Κατηγορούσα Αρχή αρνείται. 

 

166. Επίσης η Κατηγορούσα Αρχή γνωρίζει την σημασία που έχουν αυτά τα 

τηλεφωνικά δεδομένα στην υπεράσπιση και παρά το γεγονός ότι πλέον ο σχετικός 

νόμος της επιτρέπει να τα αποκτήσει εκ νέου με νέο αίτημα προς το Δικαστήριο εν 

όψει της τροποποίησης του Συντάγματος, δεν κάνει της ανάλογες ενέργειες για τα 

αποκτήσει και να τα παραδώσει στην υπεράσπιση. 

 

167. Παραμένει όμως το γεγονός ότι το περιεχόμενο αυτών των δεδομένων είναι 

σε γνώση της Κατηγορούσας Αρχής και γνωρίζει ότι οι Φάνος και Προεστός 

ψευδομαρτυρούν.  Όμως η Κατηγορούσα Αρχή ανέχεται, αποδέχεται και εγκρίνει την 

παρανομία και παραπλάνηση του Δικαστηρίου από αυτούς τους μάρτυρες ενώ είχε 

καθήκον να επισύρει την προσοχή του Δικαστηρίου σε αυτή τους την παρανομία για 

να προστατεύσει ως όφειλε την αλήθεια και το κύρος της διαδικασίας. 

 

168. Αυτή η συμπεριφορά της Κατηγορούσας Αρχής είναι καταφανώς ανάρμοστη 

(Prosecutorial Misconduct).  Αυτό συμβαίνει όταν μια καταδίκη διασφαλίζεται με 

την παρουσίαση μαρτυρίας η οποία είναι γνωστή στις διωκτικές ή εισαγγελικές αρχές 

ότι είναι ψευδής ή αποτέλεσμα ψευδομαρτυρίας.  Με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται 

το δικαίωμα για δίκαιη δίκη.  Όταν δηλαδή το κράτος έχει μηχανευτεί μια καταδίκη 

μέσω της πρόφασης μιας δίκης η οποία στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται ως 

ένα μέσο για την στέρηση της ελευθερίας του κατηγορούμενου με την εσκεμμένη 

παραπλάνηση του δικαστηρίου με την προσαγωγή μαρτυρίας που είναι γνωστό ότι 

είναι ψευδής.  Ένα τέτοιο τέχνασμα είναι τόσο ασύμβατο με τις βασικές απαιτήσεις 
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της δικαιοσύνης όσο είναι η διασφάλιση τέτοιου αποτελέσματος μέσω εκφοβισμού.  

(βλέπετε Mooney v. Holahan (1935) 294 U.S. 103, 112.) 

 

169. Με αυτή την λογική στις ΗΠΑ τα Δικαστήρια κατέληξαν στην επιτακτική 

αποκάλυψη γεγονότων στην υπεράσπιση έστω και εάν αυτά δεν θα 

χρησιμοποιούνταν από την Κατηγορούσα Αρχή.  Στην Brady v. Maryland (1963) 

373 U.S. 83, 87 το δικαστήριο απεφάσισε ότι  

"that the suppression by the prosecution of evidence favorable to an accused 

upon request violates due process where the evidence is material either to 

guilt or to punishment, irrespective of the good faith or bad faith of the 

prosecution." 

Σε αυτήν την υπόθεση η εισαγγελία είχε αποκρύψει πληροφορίες ότι υπήρχε 

εξωδικαστηριακή ομολογία ενός συνεργού του κατηγορούμενου στην οποία 

παραδεχόταν ότι έκανε τον φόνο. 

170. Στο σύγγραμμα The Prosecutor’s Duty to Truth του καθηγητή Bennett L. 

Gershman του Pace University School of Law λέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

I.  DUTY NOT TO IMPEDE THE TRUTH. 

The courts have recognized that, as a minister of justice, a prosecutor has a 

special duty not to impede the truth. 

A.  DISTORTING THE TRUTH:  One way a prosecutor violates the duty to 

truth is by deliberately distorting the evidence.  Prosecutors do this in several 

ways:  Attacking a defendant's character without a valid evidentiary purpose;  

Misleading the jury and misrepresenting the facts and; Inflaming the passions 

and prejudices of the jury. 

1. Attacking the defendant’s character.  Character proof, as every trial lawyer 

knows, is one of the most dangerous types of evidence.  The capacity of proof 

of a defendant's criminal past to skew the jury's proper evaluation of the truth 

has been documented by insinuating that a defendant's criminal background 

makes it more likely that he committed the present crime, the prosecutor 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/294/103/case.html
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/294/103/case.html#112
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/83/case.html
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/373/83/case.html#87
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encourages the jury to find the defendant guilty based on speculative, 

confusing, and inflammatory considerations. 

2.  Misleading and Misrepresenting.  Misleading conduct distorts the search 

for truth by confusing the jury's rational view of the evidence.  The potential for 

a prosecutor to mislead inheres in virtually every phase of the trial, from 

offering evidence, questioning witnesses, making comments, and presenting 

arguments.  Since the jury is likely to place great trust in the prosecutor as the 

embodiment of law enforcement, the prosecutor's ability to mislead the jury is 

greatly enhanced. 

3.  Inflammatory conduct.  A prosecutor's appeals to the jury's fears, passions, 

and prejudices can seriously distort the fact-finding process and produce an 

erroneous verdict.  A jury typically is instructed to analyze facts objectively 

and not to allow emotional factors to influence its determination.  By eliciting 

inflammatory testimony, presenting gruesome physical evidence, or engaging 

in unduly impassioned oratory, a prosecutor can manipulate the jury's 

prejudices and distract them from objectively assessing the proof. 

B. SUBVERTING THE TRUTH:  In addition to distorting the jury's evaluation 

of the truth, a prosecutor can subvert the truth through lying outright, 

presenting false evidence, and allowing false evidence to remain uncorrected.  

A prosecutor's own false statements are a paradigmatic example of the 

prosecutor's corruption of the truth-seeking function of a trial.  Equally 

subversive of truth is a prosecuthetor's deliberate introduction of perjured 

testimony.g' In Mooney v. Holohan (1935) 294 US 103, the Supreme Court 

held that a prosecutor violated due process when the prosecutor introduced 

false evidence that a defendant committed a murder. The Court stated:  

“Dleliberate deception of court and jury by the presentation of testimony 

known to be perjured . . . is inconsistent with the rudimentary demands 

of justice.” 

Truth is corrupted, according to the Court, whether the prosecutor actively 

solicits the false evidence, or fails to issue a correction after false evidence 

has been received.  Also, truth is corrupted whether the false evidence relates 
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to a substantive issue or solely to a witness's credibility.  Introducing false 

physical evidence is similarly condemned because it has the same capacity to 

subvert the fact-finding process.  False physical evidence has included paint-

stained clothing falsely claimed by a prosecutor to be stained with the victim's 

blood, a chart falsely depicting the organization of a drug distribution 

conspiracy, guns falsely linked to an arms smuggling conspiracy, documents 

falsely purporting to be official records contradicting the defendant's 

testimony,and other fraudulent physical items. 

A prosecutor also subverts the truth-finding process when he takes 

irreconcilably inconsistent positions to obtain convictions against several 

defendants for  the same crime,'" or changes the theory of the prosecution in 

the middle of the trial. 

C. SUPRESSING THE TRUTH.  Because of early access to crime scenes 

and other evidence and superior investigative resource, prosecutors have a 

unique ability to acquire evidence that may be inconsistent with the 

prosecutor's theory of the case or favourable to the defence.  To the extent 

that a prosecutor has exclusive knowledge and control of such evidence, the 

prosecutor can obstruct the defendant's access to it and thereby impede the 

discovery of the truth.  For this reason, courts have condemned the 

prosecutor's suppression of materially favourable evidence, or obstruction of 

defence access to potentially exculpatory evidence.  This can be done by: 

1.  Non disclosure of potentially truth- enhancing evidence:  A prosecutor has 

a constitutional and ethical duty to disclose favourable evidence to the 

defence that has the potential to illuminate the truth.  The constitutional duty 

was enunciated in Brady v. Maryland (1963) 373 US 83, 87.  The ethical duty 

requires a prosecutor to make timely disclosure to the defence of all evidence 

or information that tends to negate the guilt of the accused or mitigate the 

offense or sentence. 

2.  Obstructing access to potentially truth- enhancing evidence: Because of 

the prosecutor's control of the evidence, he has the ability to thwart a 

defendant's ability to learn about favourable witnesses, or to locate and call 

such witnesses once they are known.  Denying access to potentially 
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favourable witnesses may violate not only the defendant's general due 

process right to a fair trial but the more specific guarantee contained in the 

Sixth Amendment's right to compulsory process. 

D.  OTHER TRUTH-DISSERVING CONDUCT.  Thus far, we have examined 

a prosecutor's duty to truth in the context of prosecutorial conduct that 

deliberately impedes the search for truth without any countervailing 

governmental interest except a desire to win the case.  There are other 

occasions, however, when a prosecutor engages in what appears to be 

adversarially correct behaviour that nonetheless impedes the search for truth.  

As examples, a prosecutor is allowed to some extent to exploit defence 

counsel's misconduct and mistakes, and to make legally proper objections to 

the defendant's presentation of potentially truth-enhancing evidence.  The 

prosecutor's conduct, although adversarially correct, may seriously impede 

the search for truth. 

1.  Exploiting defence counsel's misconduct and mistakes:  There is no clear 

legal or ethical duty on the part of a prosecutor to assist defence counsel to 

perform effectively.' There are occasions when a prosecutor, in responding to 

defence counsel's misconduct, or seeking to take advantage of defence 

counsel's mistakes, may vindicate the interest in adversarialness at the 

expense of truth. 

2.  Objecting to potentially truth-serving evidence.  Prosecutors routinely 

object to alibi evidence where no advance notice has been given, evidence of 

a rape victim's prior sexual history where no advance notice has been given, 

and other evidence that although factually relevant is legally incompetent.  In 

contrast to a prosecutor's adversarial conduct that deliberately and 

unjustifiably impedes the search for truth, the prosecutor's conduct in seeking 

to exclude potentially truth-enhancing evidence based on a technically correct 

procedural or substantive ground is legally justified.  However, to the extent 

that a prosecutor also occupies the quasi-judicial role of a minister of justice, 

his invoking procedural or evidentiary rules to bar potentially relevant 

evidence is less clear.  The issue has received scant commentary. Indeed, 

cases that discuss the prosecutor's effort to exclude potentially truth-
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promoting evidence address exclusively the defendant's constitutional right to 

present a defence. 

E.  ASSISTING THE DEFENCE IN DISCOVERING THE TRUTH.  Quite apart 

from the negative duty to avoid truth-disserving conduct discussed above, 

there is the more difficult question of the prosecutor's affirmative duty to 

advance the search for truth.  Does a prosecutor have an obligation to assist a 

defendant in testing the authenticity of the evidence that the prosecutor plans 

to use against him?  Or, does the prosecutor have an obligation to grant 

immunity to defence witnesses who have potentially material testimony to 

offer but refuse to testify on grounds of self-incrimination? 

1.  Assisting the Defence in obtaining exculpatory evidence.  Although a 

defendant has no right to embark on an investigative fishing expedition, 

several courts have recognized an obligation on a prosecutor to allow a 

defendant to test the authenticity of the prosecution's evidence against him.  

The rationale for this duty has been grounded on the Brady doctrine, on the 

theory that depriving a defendant of access to evidence that might establish 

his innocence is just as much a suppression as if the exculpatory evidence 

existed and was suppressed on fundamental fairness, which forbids a 

prosecutor from denying a defendant the means necessary to conduct an 

effective defence and to cross-examine witnesses against him; and on a 

reciprocal discovery rule, under which a defendant should be allowed the 

same opportunity to determine the probative value of the prosecution's 

evidence against him as a prosecutor has in determining its inculpatory 

character.  As a unanimous Supreme Court said in Wardius v. Oregon 

(1973) 412 U.S. 470,474-75 declaring unconstitutional a state alibi statute that 

made no provision for reciprocal discovery for the defendant: 

 

Although the Due Process Clause has little to say regarding the amount 

of discovery which the parties must be afforded, it does speak to the 

balance of forces between the accused and his accuser. . . .We do not 

suggest that the Due Process Clause of its own force requires Oregon 

to adopt [discovery] provisions. But we do hold that in the absence of a 

strong showing of state interests to the contrary, discovery must be a 
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two-way street. The state may not insist that trials be run as a "search 

for truth so far as defence witnesses are concerned, while maintaining 

"poker game" secrecy for its own witnesses. 

In line with these principles, courts have required prosecutors to permit a 

defendant access to evidence for inspection and testing (and to allow other 

investigative procedures, such as a line-up) where the defendant shows that 

the evidence is material to the outcome of the case and a reasonable 

likelihood exists that the results will be favourable.  Thus, when the outcome 

of a narcotics prosecution depends upon the identification of a prohibited 

substance whose nature is subject to differing expert opinions, courts 

ordinarily permit a defendant, with appropriate safeguards, to test the 

substance for weight and composition.  Similarly, courts will order a 

prosecutor to permit an independent ballistics examination by a defendant's 

expert when the defendant can show that items of evidence such as a 

weapon or bullets are material to the case and that his own examination is 

necessary to refute the prosecution's expert.  Courts have also required 

prosecutors to provide the defence with other investigative assistance, such 

as the opportunity to conduct a psychiatric examination of prosecution 

witnesses, or to aid in locating informants who might provide favourable 

evidence to the defendant. 

2.  Refusing to immunise potentially truthful defence witnesses.  Prosecutors 

have broad authority to grant immunity to witnesses in exchange for their 

truthful testimony, and the prosecutor's discretion in using that power is 

virtually unfettered.  The power can be abused, particularly when its use has 

the effect of seriously distorting the truth-finding process.  The prosecutor's 

immunity-granting power can undermine the search for truth when the 

defence wishes to call a witness who has potentially important testimony to 

offer but refuses to testify on grounds of self-incrimination, but who asserts 

that he will testify under a grant of immunity.  Although courts typically defer to 

the prosecutor's refusal, there may be exceptional situations when a 

prosecutor has a duty to grant immunity. 
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Where a defence witness is available to testify and the proffered testimony is 

material, clearly exculpatory, not cumulative, and not available from any other 

source, some courts balance the prosecutor's interest in maintaining control of 

his immunity-granting power against the defendant's due process interest in a 

fair trial and avoiding a wrongful conviction.  Additionally, a prosecutor's one-

sided and discriminatory use of the immunity granting power may so distort 

the fact-finding process as to require granting immunity to defence witnesses. 

This suggestion of reciprocal immunity might arise if the prosecutor built his 

case by securing the testimony of one eyewitness to a crime by granting him 

immunity but then declining to confer immunity on another eyewitness whose 

testimony would be favourable to a defence.  Finally, immunity has been used 

to remedy a prosecutor's distortion of the fact-finding process by threatening 

to bring criminal charges against witnesses if they testify for the defence. 

Although it may be difficult to determine whether a prosecutor is acting 

permissibly or not when he warns potential defence witnesses of the 

consequences of their testimony, prosecutors may act at their peril when they 

issue warnings that serve no valid law enforcement purpose other than to 

disable the defence from securing favourable evidence to prove the truth of 

the defence. 

II.  DUTY TO PREJUDGE TRUTH. 

A.  SOURCE AND NATURE OF DUTY TO PREJUDE TRUTH.  Although not 

articulated in judicial decisions, a prosecutor's duty to truth embraces a duty to 

make an independent evaluation of' the credibility of his witnesses, the 

reliability of forensic evidence, and the truth of the defendant's guilt.  This duty 

arises from the same sources as discussed earlier: the prosecutor's role as a 

minister of justice to protect innocent persons from wrongful convictions; the 

constitutional rule that forbids the use of false evidence and the suppression 

of materially favourable evidence; the ethical rules that require a prosecutor to 

have confidence in the truth of the criminal charge; the prosecutor's superior 

knowledge and control of the evidence; and the prosecutor's unique power to 

influence the fact-finder's determination. 
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B.  IMPLEMENTING THE DUTY TO PEJUDGE THE TRUTH.  To meet his 

constitutional and ethical obligations, a prosecutor should evaluate his proof 

according to the following precepts. First, a prosecutor should approach the 

preparation of a case with a healthy scepticism concerning the evidence 

collected.  Second, a prosecutor should be willing to subject the hypothesis of 

guilt to rigorous testing.  Third, a prosecutor should have the courage to 

decline prosecution if he entertains a reasonable doubt of the defendant's 

guilt. 

 

1.  Scepticism.  A prosecutor should approach the preparation of a case with a 

healthy scepticism. He should not assume that his witnesses are telling the 

truth, the forensic evidence is accurate, and the defendant is guilty. Only by 

maintaining the attitude of a true sceptic can a prosecutor insure the validity of 

the hypothesis of guilt and be able to exclude reasonable hypotheses of 

innocence.  A prosecutor's preliminary analysis will likely be influenced by the 

quality of the investigation. A prosecutor might reasonably assume that more 

serious cases such as homicides and drug-trafficking conspiracies will 

probably command greater investigative resources and be investigated more 

thoroughly by the police than routine burglary or assault cases. 

2.  Rigorously testing hypothesis of guilt.  In addition to being sceptical of the 

facts, a prosecutor should be willing to assume an active role in confirming the 

truth of the evidence of guilt and investigating contradictory evidence of 

innocence. 

3.  Moral courage to decline prosecution.  This leads to the final quality of 

prosecutor intent on serving truth: moral courage.  Such courage is possible 

only in an office that encourages prosecutors to be ministers of justice. 

Prosecutors' offices that instil such an ethos encourage prosecutors to discuss 

openly and critically with supervisors and colleagues the kinds of issues 

discussed in this Article. Prosecutors should be encouraged to evaluate a 

case critically with colleagues and supervisors to decide whether a 

prosecution should be undertaken in view of questionable proof and the 

availability of alternative prosecutorial options. 
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C.  PROMOTING A CULTURE OF TRUTH.  A prosecutorial culture 

embodying the qualities described by Justice Jackson would undoubtedly 

encourage prosecutors to judge truth aggressively. By contrast, a 

prosecutorial culture that advocates winning and maintains won-loss statistics 

not only discourages a critical examination of truth but encourages 

misconduct as well. 

 

171. Αφού ακούσατε την ανωτέρω περιγραφή και ανάλυση των νομικών και ηθικών 

καθηκόντων των εισαγγελικών αρχών, με όλα τα δεδομένα ενώπιόν σας, υποβάλλω 

ευσεβάστως ότι στην προκειμένη περίπτωση η Κατηγορούσα Αρχή έχει παραβιάσει 

όλα μαζί και καθένα ξεχωριστά τα καθήκοντα που της επιβάλλονται ως εκ της 

θέσεώς της για να καταστήσει αυτήν την δίκη δίκαια. 

 

 

Ζ.  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ - 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

 

172. Φαίνεται από τα πρακτικά ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε η υπεράσπιση του 

4ου κατηγορούμενου στην ανεύρεση μαρτύρων: 

 

172.1. Χρειάστηκε να προσεγγίσουμε πέντε κτηνίατρους μέχρι να αποδεχθεί 

να καταθέσει ο κ. Πετεβίνος. 

 

172.2. Προσεγγίσαμε κύπριους λοκατζήδες οι οποίοι έκαναν την διαδρομή 

αλλά αρνούντο να προσέλθουν να καταθέσουν περί τούτου και προβήκαμε σε 

καταγγελία τους. 

 

172.3. Αναγκαστήκαμε να εξεύρουμε μαρτυρία από λοκατζή του εξωτερικού με 

έξοδα του γραφείου μας ενώ είμαι διορισμένος με νομική αρωγή επειδή ο 4ος 

κατηγορούμενος δεν μπορεί εκ του νόμου να συνάψει σύμβαση για ποσό 

μεγαλύτερο των €17.  Το τελικό αποτέλεσμα είναι να υποκειμαι εγώ και το 

γραφείο σε προσωπικά έξοδα ούτως ώστε να εκτελέσω τις δεοντολογικές 

υποχρεώσεις μου έναντι του πελάτη μου.  Αποτέλεσμα της στάσης της 

Κατηγορούσας Αρχής ήταν να του υποβάλει με ατιμωρησία χωρίς καμία βάση 
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ή μαρτυρία, ότι πληρώθηκε από εμένα προσωπικά για να ψευδομαρτυρήσει 

και το έγραφαν την επομένη μέρα οι εφημερίδες κάνοντας ζημιά στο 

πρόσωπο και την υπόληψη μου. 

 

172.4. Προσεγγίσαμε τον κ. Τσέλεπο, αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος αποδέχθηκε 

να καταθέσει την υστάτη για να του υποβάλει η Κατηγορούσα Αρχή ότι 

ψευδομαρτύρησε για να βοηθήσει προσωπικά εμένα επειδή είναι φίλος μου.  

Αν είναι ποτέ δυνατόν! 

 

172.5. Ο Μ.Υ. 51 γύμνασης Δώρος Σωφρονίου κηρύχθηκε εχθρικός μάρτυρας 

αν και σε μεγάλο βαθμό ενίσχυε την θέση ότι το ΚΚΒΠ του Φινλάνδια δεν 

έδειχνε δύο άτομα πάνω στην μοτοσικλέτα και ότι οι δράστες έφυγαν από 

άλλη κατεύθυνση.  Η Μ.Υ. 53 Ειρήνη Στεφάνου φίλη του γυμναστή, μας 

πληροφόρησε για την προθυμία του και τις αρχικές θέσεις του όταν αυτός 

αρχικά έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία. 

 

172.6. Καλέσαμε τρείς μάρτυρες από το επίσημο κτηματολόγιο για να 

αναγνωρίσουν τους χάρτες από το  google earth, που σε άλλες χώρες 

θεωρούνται δικαστική γνώση επειδή δεν θέλαμε να «το ρισκάρουμε».  

Καλέσαμε τον Μ.Υ. 60 Παντελή Κωνσταντίνου ο οποίος προσποείτο ότι δεν 

γνώριζε τίποτε.  Μετά καλέσαμε την Μ.Υ. 62 Κλειτώ Δημητρίου η οποία ήταν 

πρόθυμη να δώσει μαρτυρία για τους χάρτες αλλά είπε ότι είχε οδηγίες να μην 

δώσει.  Τελικά αναγκαστήκαμε να καλέσουμε το ίδιο τον Αναπληρωτή 

Διευθυντή του Κτηματολογίου Μ.Υ. 63 Αντρέα Σωκράτους, ο οποίος πριν να 

έρθει στο Δικαστήριο μίλησε προσωπικά με τον Γενικό Εισαγγελέα και ο 

οποίος με ύφος χιλίων καρδιναλίων ήρθε στο Δικαστήριο για να προωθήσει 

την θέση του Τμήματός του αντί να βοηθήσει στην απονομή της Δικαιοσύνης.  

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν γνωρίζει το google earth.  Τελικά η 

υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου αναγκάστηκε να καλέσει ιδιώτη 

χωρομέτρη τον Μ.Υ. 64 Παναγιώτη Μένοικου για να δώσει μαρτυρία για το 

αυτονόητο και να κατατεθούν οι χάρτες. 

 

172.7. Καλέσαμε έναν εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό για ετοιμάσει 

έκθεση και να δώσει μαρτυρία αναφορικά με το DNA, τον Δρ. Γ. Φιτσιάλο, o 
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οποίος υπαναχώρησε από την συμφωνία που κάναμε, αναγκαστήκαμε να 

εξεύρουμε άλλο εμπειρογνώμονα την Δρ. Μαρία Γεωργίου η οποία αφού 

έκανε τις αναλύσεις τελικά μας απέστειλε την επιστολή τεκμήριο 900 για να 

μας πληροφορήσει ότι δεν μπορεί να προσέλθει στην Κύπρο για να 

καταθέσει. 

 

173. Σε τέτοιο βαθμό έφθασε η Κατηγορούσα Αρχή που έδιδε οδηγίες να 

«συλληφθεί» και να οδηγηθεί σε απομόνωση μάρτυρας υπεράσπισης πριν να 

κλείσω την κυρίως εξέτασή του για να μην μου επιτραπεί να έρθω σε επαφή μαζί του 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος με σκοπό πάντοτε τον εκφοβισμό του. 

 

174. Σχεδόν σε όλους τους μάρτυρες υπεράσπισης γεγονότων υπεβλήθηκε ότι 

στρατολογήθηκαν και πληρώθηκαν για να πουν ψέματα στο Δικαστήριο. 

 

175. Η τελική κατάληξη της όλης διαδικασίας ήταν η Κατηγορούσα Αρχή εντελώς 

αντιδεοντολογικά, κακόβουλα και χωρίς να τυγχάνω της προστασίας του 

Δικαστηρίου, να ωρύεται ότι «εμπαίζω» το Δικαστήριο (δηλαδή ότι κοροϊδεύω ή 

εξαπατώ το Δικαστήριο με ψευδείς υποσχέσεις ή πληροφορίες και με τρόπο που 

δείχνει περιφρόνηση).  Ως εκ τούτου να αναγκάζομαι παρά την θέλησή μου να 

αποστέλλω ιατρικό πιστοποιητικό μου με προσωπικά μου δεδομένα για να αποδείξω 

το αντίθετο και αυτό να γίνεται στην απουσία μου τεκμήριο 881 στο Δικαστήριο. 

 

176. Το δε επίσης πρωτοφανές ήταν να δίδει τελεσίγραφο το Δικαστήριο στην 

υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου για το μέχρι πότε πρέπει να κλείσει την 

υπόθεσή της. 

 

 

Θ.  ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. 

 

177. Η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου για σκοπούς τάξης με κάθε σεβασμό 

προς τις ενδιάμεσες αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου επιφυλάσσει τις νομικές 

θέσεις της σε όλες τις εισηγήσεις που έκανε προς το Δικαστήριο αναφορικά με τα 

θέματα που ήγειρε. 
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178. Ιδιαίτερα καλώ το δικαστήριο να αναψηλαφήσει την απόφαση που εξέδωσε 

αναφορικά με την αποδοχή των ΚΚΒΠ.  Αυτό επειδή: 

 

178.1. Όπως φάνηκε εκ των υστέρων από το ίδιο το τεκμήριο του ΚΚΒΠ της 

οικίας του Φάνου που κατατέθηκε, η απόφαση του Δικαστηρίου ότι αυτό δεν 

παραβιάζει το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του Γρηγόρη επειδή φαίνεται το 

πεζοδρόμιο και λίγο από το κράσπεδο, βασιζόταν σε εμφανώς λανθασμένα 

στοιχεία.  Οπότε το Δικαστήριο θα έχει μόνον μια λύση να αναψηλαφήσει την 

ενδιάμεση απόφασή του δεδομένων των νέων στοιχείων και ευρημάτων που 

έκανε. 

178.2. Η κατάθεση των ΚΚΒΠ της σκηνής δείχνουν ολόκληρο τον δρόμο και 

το Δικαστήριο τα αποδέχθηκε επειδή η υπεράσπιση του 4ου κατηγορούμενου 

δεν αποδεχόταν ότι έδειχναν τον 4ο κατηγορούμενο ασχέτως εάν αυτή η ήταν 

η θέση της Κατηγορούσας Αρχής.  Και ερωτώ:  Εάν στην απόφασή του το 

Δικαστήριο κάνει εύρημα ότι αυτά τα ΚΚΒΠ δείχνουν τον 4ο κατηγορούμενο, τι 

πρέπει να κάνει το Δικαστήριο εν όψει της απόφασης του για αποδοχή τους 

σε συνάρτηση πάντα με το θέμα της παράβασης της ιδιωτική ζωή του 4ου 

κατηγορούμενου;  Είναι εμφανές ότι και σε αυτά τα τεκμήρια η παραβίαση του 

ανθρωπίνου δικαιώματος της ιδιωτική ζωή του 4ου κατηγορούμενου θα είναι 

ευρεία και μεγάλη. 

 

179. Αναφορικά με την υποχρέωση αναψηλάφησης μιας ενδιάμεσης απόφασης 

ποινικού δικαστηρίου, στην υπόθεση Ιωάννης Ανδρονίκου, Εφεσείων v 

Δημοκρατίας Ποινικές Εφέσεις 238/07 και 239/07 ημερ. 15.07.2008, λέχθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

«Όσον αφορά το πρώτο, η πλειοψηφία δεν αρνήθηκε στην ουσία ότι της 

παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης και αναθεώρησης της ενδιάμεσης 

απόφασης της και η σχετική κρίση που εμπεριέχεται στις σελ. 102-104, πρέπει 

να ιδωθεί σφαιρικά.  Εκείνο το οποίο στην ουσία αποφασίστηκε ήταν ότι 

ενδιάμεση απόφαση που εκδίδεται με αναφορά στην πολλαπλότητα των 

κατηγοριών δεν θα ήταν δυνατόν να τύχει επανεξέτασης από το ίδιο το 

Δικαστήριο, το οποίο σε τέτοια περίσταση θα ενεργούσε ως Εφετείο του 
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εαυτού του.  Εάν η θέση της πλειοψηφίας παρέμενε ως εδώ, τότε αυτό θα 

ισοδυναμούσε με σφάλμα αρχής, διότι αποτελεί γενικό κανόνα ότι το 

Δικαστήριο στην ποινική δίκη έχει δικαίωμα να αναψηλαφήσει όλη τη μαρτυρία, 

να προβεί σε τελικά ευρήματα και να υπαγάγει τα ευρήματα αυτά στις νομικές 

αρχές που ισχύουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.  Σε αυτό το τελικό στάδιο 

είναι που το Δικαστήριο ολοκληρώνει το έργο του και καθορίζει πλέον με 

σαφήνεια την αθώωση ή την ενοχή του κατηγορουμένου.  Εάν ενδιαμέσως είτε 

στο εκ πρώτης όψεως στάδιο, είτε με αφορμή οποιαδήποτε αίτηση ή εισήγηση, 

έχει αποφασισθεί οποιοδήποτε θέμα υπέρ του κατηγορουμένου προσώπου, 

τότε αυτό βέβαια δεν μπορεί να τύχει επανεξέτασης κατά τρόπο που θα αποβεί 

σε εκ των υστέρων δυσμενή επηρεασμό του.  Αυτό είναι η λογική και αναγκαία 

απόρροια του τεκμηρίου της αθωότητας που διαπερνά όλη τη δίκη και 

επενεργεί υπέρ του κατηγορουμένου μέχρι την τελική ετυμηγορία για την τυχόν 

ενοχή του.  Αντίθετα, όταν αποφασίζονται σε διάφορα στάδια θέσεις που είναι 

εναντίον του κατηγορουμένου, όπως, για παράδειγμα, η αποδοχή της 

κατάθεσης του στις ανακριτικές αρχές ως θεληματικής ή ζητήματα που έχουν 

σχέση με την ορθή διατύπωση των κατηγοριών ή την αποδοχή διαφόρων 

τεκμηρίων, αυτά αποφασίζονται πάντοτε εκ πρώτης όψεως και με κάθε δυνατή 

προσοχή, χωρίς να αξιολογείται τελεσίδικα η μαρτυρία, για να 

επαναξιολογηθούν, βεβαίως, υπό το φως της ολότητας των δεδομένων 

ενώπιον του Δικαστηρίου, στο τέλος της δίκης.» 

 

180. Βεβαίως η σύνδεση και το μπλέξιμο της μαρτυρίας που έχει δοθεί στην 

παρούσα υπόθεση με τα ΚΚΒΠ είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και αν το Δικαστήριο 

αναψηλαφήσει την απόφαση του αυτή και αποφασίσει ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί 

τα ΚΚΒΠ η ζημιά που έγινε στον 4ο κατηγορούμενο είναι τόσο μεγάλη που δεν θα 

μπορέσει να τύχει δίκαιής κρίσης από το Δικαστήριο γιατί το Δικαστήριο θα πρέπει 

πλέον να μπει στην νοητική διεργασία να αγνοήσει αυτήν την μαρτυρία και να εξάξει 

συμπεράσματα από την υπόλοιπη.  Ευσεβάστως υποβάλλω ότι αυτή η διεργασία σε 

αυτήν την υπόθεση είναι αδύνατη. 
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Ι.  ΚΑΤΑΛΗΞΗ. 

 

181. Για τους ποιο πάνω λόγους εισηγούμαι την απόρριψη της υπόθεσης και την 

αθώωση του 4ου κατηγορούμενου.  

 

 

 

Ροβέρτος Βραχίμης, 

Δικηγόρος 4ου Κατηγορούμενου. 


