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ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Υπ.Αρ.19325/10 

Μεταξύ: 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατηγορούσα Αρχή 

-ν- 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗ 

3. ΕΛΛΗΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗ ΣΚΟΡΔΕΛΛΗ 

4. ΓΡΗΓΟΡΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  

Κατηγορούμενοι 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ -  σελ.7 

 

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – σελ.7 -  8 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

 

1. Ποιος είναι ο εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή και ποιός ήταν 

κρυμμένος στο άδειο οικόπεδο στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη; - σελ. 9 -15 

 

2.      Η μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου - σελ.15 -18 

 

2.1 Η ισχυριζόμενη συνάντηση – σελ.18-63 
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i) H ημερομηνία της συνάντησης στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 

και στο κέντρο Ταμασιάνα. – σελ.18 - 21 

ii) Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της Αντωνίας. – σελ.21 - 23 

iii) Τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του κατηγορούμενου 2. – σελ.23-

26 

iv) Το χριστουγεννιάτικο δέντρο – σελ.27-34 

v) Η πισίνα –σελ.34-37 

vi) Επίσκεψη του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου μαζί με τον Κ1  στο σπίτι του 

Κ2 στις 20/10/2009 – σελ.37 - 44 

vii) Το κλουβί με τους σκύλους («τα λαμπρατορούθκια») – σελ.45-46 

viii) Η τραπεζαρία- σελ.46-48 

ix) Ο πίνακας – σελ.48-49 

x) Mazda Familia- σελ.49-50 

xi) Oι κολοτζιές – σελ.50-51 

xii) Ο δήθεν πεθερός – σελ.51-53 

xiii) Η οικιακή βοηθός – σελ.54-55 

xiv) Ανεπαρκής φωτογράφιση της οικίας του Κ2 και του Ταμασιάνα – 

σελ.55-56 

xv) Άλλες πτυχές της μαρτυρίας του κατηγορούμενου 2 που 

υποστηρίζουν ότι η συνάντηση στο κέντρο Ταμασιάνα δεν έγινε 

ποτέ – σελ.57-58 

xvi) Κατάρ – σελ.58 - 62 

 

2.2 Η διαδρομή από την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι το γραφείο ταξί 

«Finlandia» - σελ.63-70 

 

i) CCTV Andrew Brear – σελ.63 

ii) Nilda Montecalvo, M.K. 11, αυτόπτης μάρτυρας – σελ.63-64 
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iii) Το ημερολόγιο ενεργείας (τεκμήριο 474) του Αστυφ. Λεωνίδα 

Γενναδίου- σελ.64 

iv) Η ένορκη μαρτυρία του Θωμά Ευθυμίου κατά την αίτηση 

προσωποκράτησης των υπόπτων – σελ.65 

v) Ο χρόνος που χρειάστηκε να διανυθεί η απόσταση από την 

οδό Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι το γραφείο ταξί Finlandia-σελ.65 

vi) Catalin Gregoras, M.K. 42, εμπειρογνώμονας-σελ.66 

vii) Doron Baldinger, M.Y. 21, εμπειρογνώμονας-σελ.66-67 

viii) Γιατί να πει ψέματα ο Φάνος για τη μοτοσυκλέτα που περνά 

έξω από το ταξί «Finlandia» -σελ.67-68 

ix) Τα ίχνη επί εδάφους του τροχού της μοτοσυκλέτας δίπλα από 

το σπίτι του Andrew Brear- σελ.68-70 

 

3. Ο ρόλος του Κούλη Κοσιάρη στην όλη δολοφονία, ο φράκτης του 

Μάσαρι, η απόκρυψη του όπλου και των άλλων αντικειμένων-σελ.70-73 

 

4. Οι έρευνες για την ανεύρεση του όπλου - σελ.74-77 

 

5. Ο Κυριάκος Κοσιάρης  δεν κλήθηκε από την κατηγορούσα αρχή ως 

μάρτυρας κατηγορίας – σελ.78-84 

 

6. Η σπουδή και προχειρότητα της έκδοσης Εντάλματος Σύλληψης του 

κατηγορούμενου 2 (και κατηγορούμενης 3)-σελ.85-87 

 

7. Σύστημα Προστασίας Μαρτύρων-σελ.87-88 

 

8. Ιατροδικαστής – Ελένη Αντωνίου – σελ.88-89 

 

9. Η «Συνοχή» της κατάθεσης του Φάνου Χατζηγεωργίου – σελ.89-90 
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10. Ο Κώστας Προεστός –σελ.91-93 

 

 

11. Κίνητρο – Μετοχές  σελ.93 -96 

i) Ρέα Ανδρονίκου σελ.96-97 

ii) Τα 4 εκατομμύρια  σελ.97-98 

 

12.  Ο κατηγορούμενος 2 – ένορκη μαρτυρία – σελ.98-106 

 

13. Οι υπόλοιποι μάρτυρες Υπεράσπισης του Κ2 – σελ.106-107 

 

14. Οι μάρτυρες εμπειρογνώμονες – σελ.107-115 

 

i) MY 12 – Ιωάννης Πάσχος- σελ.107-111 

ii) ΜΥ 21 – Doron Baldinger-σελ.111-114 

iii) ΜΥ 14 – Ράσπας Ιωάννης-σελ.114 

iv) ΜΥ 17 – Γιάννης Παπαιωάννου-σελ.115 

 

15. Οι μάρτυρες χαρακτήρα – σελ. 115-116 

i) ΜΥ 23 – Μενέλαος Αντωνίου – σελ.116 -119 

ii) ΜΥ 22 – Πρόδρομος Ανδρέου –σελ.116-119 

iii)  ΜΥ 18 – Μανώλης Καλαντζής – σελ.119 

 

16. Μάρτυρες για συνθήκες κράτησης –σελ.119 

 

i) ΜΥ 15 - Ανδρέας Έλληνας – σελ.119-122 

ii) ΜΥ 24 – Χριστιάνα Πάσσα –σελ.123-125 
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17. Μάρτυρας γεγονότων - ΜΥ 20 – Ζήνωνας Θεοφάνους – σελ.125-126 

 

18. ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ –σελ.127-128 

i) ΜΥ54 - Αθανάσιος Δημητρίου 

ii) ΜΥ55- Συνταγματάρχης – Οφθαλμίατρος Σταύρος Βιολετής  

iii) ΜΥ59- Παναγιώτης Καρασαβαϊδης  

 

19. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – σελ.129-133 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

 

1. Η αναξιοπιστία του ΜΚ41 Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και οι εγγενείς 

κίνδυνοι στήριξης επί της μαρτυρίας αυτουργού.  

i. Μαρτυρία  Θεοφάνη Χατζηγεωργίου –σελ.136-141 

ii. Αξιοπιστία – σελ.136-141 

iii. Ενισχυτική Μαρτυρία – σελ.141-144 

iv. Μαρτυρία Αυτουργού – σελ.141-144 

2. Ο τρόπος ένταξης του Φάνου Χατζηγεωργίου στο σύστημα προστασίας 

μαρτύρων – σελ.145-155 

 

3. Μαρτυρία συναυτουργού, μαρτυρία με όφελος και Κώστας Προεστός 

σελ.155-157 

 

4. Η παραβίαση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη – σελ.157-171 

i. σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης στις κεντρικές 

φυλακές όταν η υπεράσπιση στηρίζεται σε άλλοθι 

ii. σε σχέση με το μακρύ χρονικό διάστημα που διέρρευσε 

για την περάτωση της δίκης.  
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5. Παραλείψεις της ανακριτικής ομάδας κατά την διάρκεια της διερεύνησης 

της υπόθεσης – σελ.171-176 

 

6. Επιφύλαξη διατήρησης όλων των νομικών θέσεων που διατυπώθηκαν 

και δεν έγιναν αποδεχτά από το Δικαστήριο σελ. 177 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ σελ. 177-179 
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Έντιμοι κύριοι Δικαστές, 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Θα διαιρέσουμε την μαρτυρία που υπάρχει εναντίον του κατηγορούμενου 2 

θεματικά και θα την σχολιάσουμε χωριστά για κάθε διαίρεση.  Θα 

παραθέσουμε τη μαρτυρία που υπάρχει με σειρά προτεραιότητας και 

σημασίας ως θα αναφερθούμε πιο κάτω. 

 

Η πρώτη υποδιαίρεση, η μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου,  είναι η 

πιο σημαντική μαρτυρία εναντίον του κατηγορούμενου 2. Είναι και η μόνη 

άμεση μαρτυρία εναντίον του.   

 

Οι δικηγόροι υπεράσπισης αντεξέτασαν τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου επί 

όλων των πτυχών της μαρτυρίας του.  Θα ήταν πολύ κουραστικό να 

αναφερθούμε στην αντεξέταση των δικηγόρων υπεράσπισης χωριστά γιατί 

υπήρχε και επανάληψη και επικάλυψη όλων των θεμάτων έστω και εάν 

αυτό έγινε πολλές φορές από διαφορετική οπτική γωνία.  Θα διαιρέσουμε 

τα θέματα που θα ασχοληθούμε θεματικά και όχι κατ’ ανάγκη με τη σειρά 

που τέθηκαν. 

 

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

 

Ο κατηγορούμενος 2, Αναστάσιος Κρασοπούλης, αντιμετωπίζει τις εξής 

κατηγορίες: 

 

1η και 2η κατηγορία   

Συνωμοσία για φόνο, κατά παράβαση του άρθρου 217 του Ποινικού 

Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε.  
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Με βάση τις λεπτομέρειες αδικήματος στην 1η κατηγορία, οι 

Κατηγορούμενοι 1, 2 και 3, σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ 1.12.09 και 

25.12.09 στα Πέρα Ορεινής της Επαρχίας Λευκωσίας, συνωμότησαν 

μεταξύ τους και με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου από την Ανθούπολη 

όπως φονεύσουν τον Άντη Χατζηκωστή, τέως από την Έγκωμη.   

 

Με βάση τις λεπτομέρειες αδικήματος στην 2η κατηγορία, οι 

Κατηγορούμενοι σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ 2.1.10 και 11.1.10, στη 

Λευκωσία της επαρχίας Λευκωσίας,  συνωμότησαν μεταξύ τους και με τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου από την Ανθούπολη να φονεύσουν τον Άντη 

Χατζηκωστή. 

 

3η κατηγορία 

Φόνος εκ προμελέτης, κατά παράβαση των άρθρων 20, 203 και 204 του 

Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε. 

 

Συμφώνα με τις λεπτομέρειες αδικήματος στο κατηγορητήριο, οι 

κατηγορούμενοι την 11η  Ιανουαρίου 2010 στην Έγκωμη της Επαρχίας 

Λευκωσίας, μαζί με  τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου από την Ανθούπολη, εκ 

προμελέτης και με παράνομη πράξη επέφεραν το θάνατο του Άντη 

Χατζηκωστή τέως από την Έγκωμη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  

 

1.  Ποιος είναι ο εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή και ποίος ήταν 

κρυμμένος στο άδειο οικόπεδο στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη; 

 

Είναι η ταπεινή μας εισήγηση ότι ο δολοφόνος του Άντη Χατζηκωστή είναι 

ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ο οποίος σκότωσε το θύμα του κρυμμένος 

πίσω από τα δέντρα χωρίς να γίνει αντιληπτός από το θύμα, χωρίς το 

θύμα να προλάβει να αντιδράσει και χωρίς να έχει οποιανδήποτε ευκαιρία 

να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να αντισταθεί.  Τέτοιας φύσης άνθρωποι 

είναι της χειρότερης υποστάθμης και  που δεν έχουν κανένα δισταγμό να 

αναμίξουν το ψέμα με την αλήθεια εάν αυτό θα του αποφέρει όφελος. 

 

Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου είναι με δική του παραδοχή κατά την 

αντεξέταση του Δικηγόρου του κατηγορούμενου 2 και ενάντια στην εκδοχή 

που έδωσε στο έγγραφο ΑΤ και ενάντια στη θέση ότι δεν μπορεί να 

σκοτώσει άνθρωπο, ο  εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή.   

 

Το ότι ήταν ο εκτελεστής του θύματος, το λέει ρητά ο ίδιος στη σελίδα 

2337, γρ. 15 έως 19 των πρακτικών με τον εξής ξεκάθαρο τρόπο σε 

ερώτηση για το πότε άρχισε να τον βασανίζει η συνείδηση του. 

 

« Ε. Θέλω να μου πεις πότε άρχισε να σε βασανίζει η συνείδηση σου άμα λέεις 

“εδώ και λίγες μέρες με βασανίζει η συνείδηση μου”. 

Α.  Μετά όταν κατάλαβα μετά που τες 11 που γίνηκε η κουβέντα, μετά από 2 μέρες,  

μετά ώστε να φέρω τον νου μου, κατάλαβα πόσες διαστάσεις πήρε, κατάλαβα πως 

ο άνθρωπος βοηθούσε τζιαί κατάλαβα ότι ήμουν τέλεια άχρηστος που επήα τζιαί 

έκαμα έτσι πράμα, ήμουν τέλεια άχρηστος να πάω να παίξω έτσι άνθρωπο, τέλεια, 

αυτό ένιωσα έτσι τον εαυτό μου που την πρώτη στιγμή.»  
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Έντιμοι κύριοι Δικαστές, 

  

γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Είναι επίσης γνωστή αρχή ότι, 

οτιδήποτε υπάρχει σε ένα πρακτικό ποινικής υπόθεσης αυτό θα πρέπει 

πάντα να ερμηνεύεται υπέρ του κατηγορούμενου ή με τον ευνοϊκότερο 

τρόπο για έναν κατηγορούμενο. Σας καλώ να προβληματιστείτε ιδιαίτερα 

με αυτή την παραδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Σας καλώ να το 

δουλέψετε στο μυαλό σας και να απαντήσετε ξεκάθαρα στο ερώτημα κατά 

πόσον αυτή δεν είναι μια ευθεία και ειλικρινής παραδοχή ότι αυτός ήταν ο 

δολοφόνος του Άντη Χατζηκωστή. Δεν χωρεί άλλη εξήγηση είναι η 

εισήγηση μας και από τις σελίδες των πρακτικών και την αντεξέταση που 

προηγήθηκε είναι φανερό ότι όταν του ετίθετο κατευθείαν η θέση ότι ήταν 

αυτός ο εκτελεστής του θύματος ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ως 

συνειδητός ψεύτης και επικεντρωμένος στην ανάγκη να μην παραδεχθεί το 

σημείο αυτό απαντούσε δείχνοντας ως εκτελεστή τον κατηγορούμενο 4. 

Μόλις όμως άλλαξε το θέμα και πήγε σε θέμα τύψεων συνείδησης πρέπει 

να χαλάρωσε το άγχος του για το θέμα του ποιος ήταν ο εκτελεστής και του 

ξέφυγε αυτή η απάντηση που υποδηλώνει με τον πιο σαφή και ξεκάθαρο 

τρόπο ότι αυτός είναι ο εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή. Εξηγήσεις του 

τύπου “το είπε αλλά δεν το εννοούσε” ή “εννοούσε κάτι άλλο”, ή “του 

ξέφυγε χωρίς να το εννοεί” δεν χωρούν λογικής εξήγησης ούτε και κατά την 

ταπεινή μας εισήγηση μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το Δικαστήριο. Ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου είναι αυτός που εκτέλεσε τον Άντη Χατζηκωστή, 

στήνοντας του καρτέρι στο σκοτάδι και χωρίς να του δώσει χρονικό 

περιθώριο να αντιδράσει και να αμυνθεί, πράγμα που συνάδει και με την 

υπόλοιπη μαρτυρία που θα παραθέσουμε πιο κάτω. 

 

Δεν είναι το μόνο σημείο που το πρακτικό δείχνει ότι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου είναι  ο δολοφόνος του Άντη Χατζηκωστή.  
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Το κερασάκι στην τούρτα βρίσκεται και πάλι στην μαρτυρία του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται ότι αυτός 

ήταν ο εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή.  Πρόκειται για ακόμη ένα 

γλωσσικό ολίσθημα του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου που βρίσκεται στη σελ. 

2465 γρ. 36 των πρακτικών και έχει ως εξής:  

 

«Α:Εβκήκα έτσι που το πεζόδρομο, τζιαί την ώρα που εβκήκα που τον πεζόδρομο 

δίκλησα πίσω τζιαί είδα την-».  

 

Εισηγούμαστε στο Δικαστήριο ότι ο μόνος που βγήκε από τον πεζόδρομο 

ήταν ο εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή που ήταν ο μόνος που μπήκε στο 

πεζόδρομο διότι είναι κοινή λογική ότι για να βγεις από κάπου πρέπει 

πρώτα να μπεις. 

 

Συνεπώς έχουμε και εδώ μια παραδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι 

αυτός είναι ο δολοφόνος του Άντη Χατζηκωστή.  Αυτό το απόσπασμα από 

τη ένορκη μαρτυρία του έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την υπόλοιπη 

εκδοχή του ότι αυτός ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και βρισκόταν στο 

άδειο οικόπεδο δίπλα από την οικία του Andrew Brear στην οδό Βασίλη 

Μιχαηλίδη.  

 

Το θέμα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες πτυχές της μαρτυρίας ιδίως 

αλλά όχι μόνο από την Nilda Montecalvo, ΜΚ 11, της οποίας την μαρτυρία 

αναλύουμε πιο κάτω. Η ΜΚ 11 έπαιρνε περίπατο το σκυλάκι του αφεντικού 

της. Όπως ήταν φυσιολογικό όταν άκουσε τους πυροβολισμούς σάστισε 

την στιγμή που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από την έξοδο του 

πεζόδρομου στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη. Εκεί σε λίγα δευτερόλεπτα από 

τον ήχο των πυροβολισμών είδε με τα μάτια της τον δολοφόνο να τρέχει 

και να επιβιβάζεται στο πίσω κάθισμα μιας μοτοσυκλέτας. Η περιγραφή 
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που δίνει για τον δολοφόνο συνάδει με τον σωματότυπο του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου παρά με του κατηγορούμενου 4. Ο κατηγορούμενος 4 είναι 

κοντός σε σχέση με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, καμπούρης, καχεκτικός, 

και αδύνατης σωματικής διάπλασης. Αντίθετα με τον Χατζηγεωργίου που 

είναι αθλητικός τύπος με διασκελισμό αθλητή, έφεδρος καταδρομέας και 

ύψους περίπου 1.80. Η σωματική διάπλαση του Κ4 ετέθηκε στον Φάνο 

Χατζηγεωργίου και δεν την διέψευσε. Μιλώντας για τον κατηγορούμενο 4 

στην σελίδα 2457 των πρακτικών γρ.6 κατά την αντεξέταση του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου ετέθηκε η εξής περιγραφή:  

 

«…….Εν τζιαι παστός εν τζιαι κόντος εν τζιαι καμπούρης, να με συγχωρέσει που τον 

περιγράφω έτσι εν έσιει κορμοστασιά. Αν δεν τα κατάφερνε τζιαι αφοπλίζαν τον τζιαί 

συλλαμβάναν τον επ’αυτοφώρω τζιαμε οι πολίτες;  

Α. Εν θα ακούουνταν φωνές; Αν άκουα φωνές ήταν να φύω».  

 

Είναι η εισήγηση μας για το θέμα αυτό ότι η κορμοστασιά του Κ4 ήταν 

ζωντανά ενώπιον σας και μπορείτε να το κρίνετε.  

 

Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι το χρώμα του κράνους που είπε η 

ΜΚ11 ότι φορούσε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Αυτό ήταν σκούρου 

χρώματος και όχι άσπρο ή ανοιχτόχρωμο. Κάτι που δεν συνάδει με την 

εκδοχή του Χατζηγεωργίου ότι αυτός ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και 

φορούσε άσπρο κράνος που άνηκε στην Γιώτα Πεντόντζιη. Είναι ο 

δολοφόνος του Άντη Χατζηκωστή που δεν φορούσε σκούρο κράνος και 

αυτός είναι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου.  Σχετική είναι η σελίδα 407 των 

πρακτικών όπου η ΜΚ11 κατά την αντεξέταση της από τον δικηγόρο του 

κατηγορούμενου 2 και ενώ προηγουμένως είχε υιοθετήσει τη μαρτυρία που 

έδωσε στην 400/10 αναφέρει τα ακόλουθα: 
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«Ε.  Ο άνδρας αυτός φορεί σκούρου χρώματος κράνος. (οδηγός της μοτόρας)  

Α.  Ναι 

Ε. Το οποίο όπως μας είπετε την περασμένη φορά που καταθέτατε, αποκλείεται να ήταν 

άσπρου χρώματος, ήταν σίγουρα σκούρο χρώμα. 

Α.  Ναι». 

 

Το συμπέρασμα ότι ο Χατζηγεωργίου είναι ο εκτελεστής του Άντη 

Χατζηκωστή συνάδει και με άλλα στοιχεία της μαρτυρίας. Τουλάχιστον με 

έμμεσο τρόπο ή με αυτό που συνήθως ονομάζουμε περιστατική μαρτυρία. 

Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου λέει ότι ενώ ήταν σταθμευμένος με την 

μοτόρα στο άδειο οικόπεδο δίπλα από το σπίτι του Andrew Brear έσκυψε 

για να μην τον δει η Κινέζα με τον σκύλο. Προφανώς εννοούσε την 

Φιλιππινέζα. Ο μόνος όμως που είδε την Φιλιππινέζα με το σκυλάκι δεν 

μπορεί να ήταν άλλος από τον δολοφόνο του Άντη Χατζηκωστή γιατί η 

ΜΚ11 είναι Φιλιππινέζα, συνόδευε σκυλάκι αλλά ποτέ δεν περπάτησε την 

έκταση της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη πέραν από το σημείο του πεζόδρομου 

πριν ακούσει τους πυροβολισμούς. Ο μόνος που πρέπει να κόντεψε να 

πέσει πάνω της ενώ έτρεχε μετά την διάπραξη του φόνου ήταν ο 

δολοφόνος. Αυτός δηλαδή -ο δολοφόνος- πρέπει να την είδε. Για αυτό και 

ο Χατζηγεωργίου μιλά για Κινέζα με σκυλάκι.  

 

Συγκεκριμένα ο Φάνος Χατζηγεωργίου στην σελίδα 2460  από τη γρ.11 

των πρακτικών αναφέρει:  

 

«Α: Έρεξε μια Κινέζα, οϊ Βιετναμέζα…μια γαινέκα με ένα σιήλλο τζιαι έρεξε τζιαί επήε 

πάνω προς το Φινλάνδια τζιαί την ώρα που περίμενα τον Γληόρη, είδα μια γυναίκα που 

την ποδά την μερκά, με την μοτόρα (στρίβει το κεφάλι δεξιά προς τα πίσω) γύρισα έτσι, 

τζιαί είδα το Γληόρη τζιαί ήρτε τζαι εβκήκε πάνω».  

 

Και στην συνέχεια στην σελίδα 2463 γρ.24 - 33: 
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 «Ε: O σιήλλος ήταν μεγάλος ή μιτσής; 

Α: Εν θυμούμαι αν εκράε σιήλλο, εν είδα λαλώ σου. Γύρισα μια μαθκιά τζιαί είδα το 

Γληόρη που έρκετουν.  

Ε: Καλά, τζιαι ίνταλως τζιαι εν έδωκεν πάνω της ο Γληόρης; 

Α: Εν ηξέρω, εγώ είπα σου εθώρουν μπροστά μου, μάλιστα τζιαί την ώρα που ήταν να 

φύω με την μοτόρα έσυρε τζιαί λλίον η μοτόρα. Θυμούμαι ότι είσιε πάντως, τη γεναίκα 

που έρκετουν που την είδα μια μαθκιά που ήμουν χωσμένος τζιαμέ που την είδα, είδα ότι 

εκράε σιήλλο τζιαί έσιηψα μονομιάς κάτω, έσιηψα έτσι (Δείχνει να σκύβει προς τα κάτω 

με τα χέρια να κρύβουν το πρόσωπο)». 

 

Θα παραθέσουμε πιο κάτω από το Τεκμήριο 102 τους χρόνους που 

κατέγραψε το CCTV της οικίας του ANDREW BREAR το οποίο δεν 

κατέγραψε γυναίκα με σκύλο ή γυναίκες με σκύλο να περνούν από το 

πεδίο κάλυψης της κάμερας του CCTV του Andrew Brear στον ουσιώδη 

χρόνο δηλαδή πριν να φύγει η μοτοσυκλέτα από το οπτικό πεδίο κάλυψης 

του CCTV του Andrew Brear  : 

«CASE 1 →  BET 064 2010 →   dvd   →  File Viewer  (camera 3) 

1. αρχείο 77   χρόνος 03.17.42      μοτόρα φθάνει στο φραμό 

2. χρόνος 03.22.20       περνά μία μοτόρα 

3. χρόνος 03.31.54     περνά ποδηλάτης 

4. χρόνος  03.37.18    περνά μοτόρα μικρή 

5.  αρχείο 98     χρόνος 03.38.15  περνά ο γάτος 

6. χρόνος 03.43.50    περνά ένας ποδηλάτης 

7. αρχείο 104  χρόνος 03.44.35   φεύγει η  μοτόρα   

Και αφού έχει ήδη φύγει η μοτόρα βλέπουμε στο:  

8. αρχείο 137 χρόνος 04.17.32  περνά κοπέλα με σκύλο  

9. χρόνος 04.35.46  επιστρέφει κοπέλα με άλλη κοπέλα και της δείχνει τον πεζόδρομο» 

 

Περαιτέρω και επανερχόμενος στο θέμα της περιγραφής του δολοφόνου η 

περιγραφή που έδωσε ο Κουρσάρος Μιχάλης, ΜΚ 10  συνάδει και εκείνη 

με την περιγραφή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αντί με αυτήν του 

κατηγορούμενου 4. Σχετική είναι η σελ. 391 των πρακτικών, γρ. 17: 
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«Έτσι τρέξιμο γρήγορο και αθλητικό μου έκανε εντύπωση».  

 

Συνεπώς και συμπερασματικά οι παραδοχές του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

όπως του ξέφυγαν στην αντεξέταση ενισχύεται και με άλλες πτυχές της 

μαρτυρίας ανεξάρτητες από τον ίδιο που συνάδουν με την παραδοχή του 

ότι «ήταν τέλεια άχρηστος» αλλά και το ότι βγήκε από τον πεζόδρομο. Τα 

πιο πάνω συνάδουν με τον μετέπειτα βίο του που κατά την εισήγηση μας 

συνεχίζει να  διάγει αφού και η ίδια η Δημοκρατία τον καλούσε να 

παρουσιαστεί στο Δικαστήριο στις 23/03/2012 γιατί απείλησε με βλάβη 

πρόσωπο λέγοντας του «Εννα σε σκοτώσω ρε γιέ της πουτάνας εννά σε σκοτώσω 

να πάει στα ανάθεμα ρε μπάσταρτε» και «εννά σε σκοτώσω ρε πουτανάκι τζιαι εσένα». 

Είναι άξιο απορίας που το Κράτος στηρίζεται σε τέτοιους «τέλλια 

άχρηστους» μάρτυρες για να στηρίξει μια τόσο σοβαρή υπόθεση. 

 

Τον συλλογισμό μας αυτό βρίσκουμε ειλικρινά απρόσμενη συμπαράσταση 

από την ευπαιδευτή συνήγορο της κατηγορούσας αρχής, κ. Έλενα Κλεόπα, 

όπου στη σελ. 10353 των πρακτικών γρ. 25 υπέβαλε ότι: Ε. «Kύριε η γλώσσα 

λανθάνουσα την αλήθεια λέει».  Η θέση της κ. Κλεόπα κόβει σαν δίκοπο μαχαίρι 

και κατά την εισήγηση μας κόβει από ρίζα την εκδοχή του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου.  

 

Θα προχωρήσουμε να εξετάσουμε και τα υπόλοιπα κενά στην μαρτυρία 

του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. 

  

2. Η μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου  

 

Η αντεξέταση έστρεψε τα πυρά της στην ασάφεια της όλης εκδοχής του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου σε συνδυασμό με τον παραμυθένιο τρόπο που 
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είναι γραμμένη η κατάθεση έγγραφο «ΑΤ» ημερομηνίας 21/1/10 που όντως 

μοιάζει με παραμύθι. 

 

Από μία απλή ανάγνωση η συγκεκριμένη ομολογία γέννησε μάλλον νέα 

ερωτήματα παρά να απαντήσει στο πώς σχεδιάστηκε και πως έγινε η 

δολοφονία του Άντη Χατζηκωστή. 

 

Η ομολογία έγινε στην πέμπτη κατάθεση του Χατζηγεωργίου.  Τίθεται 

λοιπόν το ερώτημα γιατί στις τέσσερεις προηγούμενες καταθέσεις του 

(Τεκμήρια 237, 238, 239 και έγγραφο «ΑΤ 3») να αρνείτο κάθε ανάμειξη 

στο έγκλημα;  Tι τον έκανε να αλλάξει γνώμη; Είναι εύλογο να καταλήξει 

κανείς στο συμπέρασμα ότι ο λόγος είναι ότι απαλλάχτηκε των κατηγοριών 

και του προσφέρθηκε άσυλο στο σύστημα προστασίας μαρτύρων, θέμα 

για το οποίο θα επανέλθουμε πιο κάτω. Είναι επίσης εύλογο να 

συμπεράνει κανείς ότι με αυτήν την ομολογία προσπαθεί να απαλλάξει τον 

εαυτό του κατηγορώντας άλλους.  Είναι επίσης εύλογο να συμπεράνει 

κανείς ότι υπάρχει αμφιβολία ότι ονόμασε όντως τους πραγματικούς 

συνεργούς του.  Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι είναι ο ίδιος ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου που πυροβόλησε τον Άντη όπως ήταν το αρχικό 

σχέδιο να τραβήξει αυτός τη σκανδάλη  όπως εξηγήσαμε πιο πάνω.  Είναι 

απλή κοινή λογική πως είναι το άτομο που τράβηξε τη σκανδάλη που 

σπεύδει να ξεφορτωθεί το όπλο και όχι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας όπως 

ισχυρίζεται ο Χατζηγεωργίου ότι έγινε στην προκειμένη περίπτωση.  Το 

άμεσο συμφέρον να εξαφανίσει το φονικό όπλο το έχει ο ίδιος ο εκτελεστής 

και αυτά τα στοιχεία που πηγάζουν από την ομολογία του όχι μόνο 

συνάδουν πλήρως αλλά και ενισχύουν το επιχείρημα που αναπτύξαμε 

προηγουμένως.   
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Γεννάται το ερώτημα αν είναι δυνατό κάποιος να δεχτεί να κάνει φόνο 

χωρίς να έχει προηγουμένως πάρει τουλάχιστον ένα μέρος του ποσού της 

τελικής αμοιβής το οποίο συμφώνησε. 

 

Τόσο η ομολογία όσο και η ένορκη μαρτυρία που την υποστηρίζει σαφώς 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη σοβαρότητας. 

 

Παραθέτουμε αυτούσιο μέρος της ενοχοποιητικής κατάθεσης  έγγραφο 

«ΑΤ» που αφόρα άμεσα τον κατηγορούμενο 2: 

 

«Aρχές του περασμένου Δεκέμβρη επροσέγγισεν με ο Αντρέας Γρηγορίου ο 

Κασάπης………….. Εγώ εδέχτηκα τζαί τότε ο Αντρέας εκανόνισε μιαν συνάντηση με 

τζιήνους που ήθελαν να παίξουμε τούτον τον πλούσιο.  Μέσα σε τζιήνες τις ημέρες, 

επήρεν με ο Αντρέας ο Κασάπης με την μοτόρα του στο κέντρο Ταμασιάνα στα Πέρα. 

Τζιαμέ επήαμεν στο σπίτι του Τάσου που εσιη το «Ταμασιάνα» που εν ακριβώς που 

πάνω που το κέντρο.  Εκάμαμεν μίαν συνάντηση εγώ, ο Αντρέας τζαι ο Τάσος.  Στη 

συνάντηση τούτη ο Τάσος είπε μας ότι ήθελε να παίξουμε τον Άντη τον Χατζηκωστή του 

ΣΙΓΜΑ επειδή ενώ τζήνος τζαι η αρφή του η Έλενα η Σκορδέλλη, εδώκαν (4) τέσσερα 

εκατομμύρια να αγοράσουν μετοχές, εθκιώξαν την Έλενα που το Σίγμα που εδούλευκε 

ως δημοσιογράφος.  Μέσα στο σπίτι του Τάσου τζιήνην την ημέρα ήταν τζαι η γυναίκα 

του τζαι ακόμα ένας άνθρωπος γύρο στα 55 χρονών τζαι που ρώτησα τον Τάσο ποιος εν 

τούτος, ο Τάσος απάντησε μου ότι ήταν ο πεθερός του.  Η γυναίκα του Τάσου τζαι τούτος 

ο άνθρωπος δεν ελάβαν μέρος στην συνάντηση.  Το μόνο σε κάποια στιγμή η γυναίκα 

του έφερεν μας τυροπιττούες τζαι κουπέπια για να φάμε.  Να αναφέρω ότι τον Τάσο 

εγνώριζα τον που προηγουμένως αλλά τζιήνιν την ώρα έμαθα ότι εν τούτος που ήταν 

πίσω που τούτην την δουλειά.  Μέτα που λίγη ώρα εκατεβήκαμε κάτω στο κέντρο το 

Ταμασιάνα τζαί έγινεν νέα συνάντηση στην οποία ελάβε μέρος τζαι η Έλενα Σκορδέλλη.  

Στη συνάντηση τούτη ο Τάσος επανέλαβεν μας τα ίδια πράματα τζαι η Έλενα είπεν «θέλω 

να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος.  Η συμφωνία που εκάμαμε ήταν ότι θα μας πλήρωναν 

από €50,000 χιλιάδες ευρώ τον καθένα τζαι θα μας εβάλλαν τζαι δουλειά στο Σίγμα εφ’ 

όρου ζωής τζαι θα πιάναμε που δκυό με τρείς χιλιάδες ευρώ μισθό τον μήνα.  Όπως μας 

είπε ο Τάσος θα έβγαινε νέο Διοικητικό συμβούλιο τζαί θα εμπαίναν τούτοι, τζαι ο έλεγχος 
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του Σίγμα θα ερχόταν στα χέρια τους.  Μετά που τούτο εγώ με τον Αντρέα γύρω στες 19 

ως τες 23 του Δεκέμβρη εξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τον μακαρίτη…………. Μίαν 

νύχτα μάλιστα ήσιεν έναν άνθρωπο τζιαμέ στην είσοδο του Σίγμα τζαι προς στιγμήν 

ενομίζαμε ότι ήταν ο μακαρίτης, εκατευθυνθήκαμε κοντά του αλλά εφύαμε γιατί εν 

είμασταν σίγουροι ότι ήταν ο Χ’Κωστής.  Μέτα που τούτο εγώ έβαλα τις φωνές του 

Αντρέα τζαιεπήεντζαιήβρεν τον Τάσο τζαι έδωκεν του μιάν φωτογραφία για να ξέρουμε 

την φάτσα του ανθρώπου τζαι να είμασταν σίγουρη…………. Μετά την πρωτοχρονιά ο 

Αντρέας είπεν μου ότι ο Τάσος θέλει να τελειώσει τούτη η κουβέντα που συμφωνήσαμε 

τζαι ο Αντρέας εζήτησε μου να έβρω έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης μου για να 

προχωρήσουμε……………. Όσον αφορά το σπίτι του Τάσου του Ταμασιάνα μπορώ να 

σας κάμω ένα σχεδιάγραμμα το πώς είναι.  Έκαμεν μου όμως μεγάλη εντύπωση η 

τραπεζαρία που έσιη που είναι πολλά εντυπωσιακή, οι μεγάλοι πολυέλαιοι τζαι οι πίνακες 

στους τοίχους». 

 

 

2.1 Η ισχυριζόμενη συνάντηση 

 

i) Η ημερομηνία της συνάντησης στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 

και στο κέντρο Ταμασιάνα 

 

Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου τοποθετεί την συνάντηση στην κατάθεση του 

αρχές του Δεκέμβρη 2009,  η συγκεκριμένη αναφορά «μέσα σε τζιήνες τις 

μέρες» αναφαίρετο κατά την εισήγηση μας στις αρχές του Δεκέμβρη αφού 

λέει ότι αρχές του Δεκέμβρη τον προσέγγισε ο κατηγορούμενος 1 και μέσα 

σε εκείνες τις μέρες διευθετήθηκε η συνάντηση.  Aντίθετα, ενόρκως και 

κατά την κυρίως εξέταση του στη σελ.1970 γρ.24 αναφέρει ότι «μέσα σε 

τζιήνες τις μέρες» εννοεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη.  Στον 

Μάριο Παπαευριβιάδη και μετά τις 21/1/10 που έδωσε κατάθεση και σε 

σχετικό ημερολόγιο ενεργείας ημερομηνίας 21/1/10, τεκμήριο 374 ανάφερε 

ότι η συνάντηση έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη 2009. Ενόρκως 

είπε ότι η συνάντηση έγινε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη 
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επεκτείνοντας  έτσι τον πιθανό χρόνο της συνάντησης και καθιστώντας 

περαιτέρω αόριστη και ασαφή την όλη μαρτυρία του.   

 

Αναζητώντας κατά την αντεξέταση κάποιο ημερολογιακό όριο πριν από το 

οποίο έπρεπε να έγιναν οι ισχυριζόμενες συναντήσεις προβάλλει ως 

ξεκάθαρο ημερολογιακό όριο της συνάντησης την 19/12/09, ημερομηνία 

κατά την  οποία ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου τοποθετεί ως την απαρχή των 

παρακολουθήσεων από μέρος του, του θύματος και επομένως ως 

ημερομηνία που άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή η ισχυριζόμενη συμφωνία.  

Έπεται λοιπόν ότι η συμφωνία έγινε πριν από τις 19/12/09.  Ήταν 

συνεπώς επαναγκές για την υπεράσπιση του κατηγορούμενου 2 να 

καθοριστεί με όσο περισσότερη ακρίβεια ήταν δυνατόν η ημερομηνία της 

συνάντησης. 

 

Ο λόγος που η υπεράσπιση του κατηγορούμενου 2 ήθελε να ξεκαθαρίσει 

αυτό το θέμα είναι πασιφανές.  Υπενθυμίζουμε ότι η θέση του 

κατηγορούμενου 2 ήταν ότι ουδέποτε έγινε αυτή η συνάντηση ούτε στο 

σπίτι του, ούτε στο κέντρο Ταμασιάνα.  Επομένως ο καθορισμός της 

ημερομηνίας με όση περισσότερη ακρίβεια γινόταν θα βοηθούσε την 

υπεράσπιση να προσκομίσει μαρτυρία για να δείξει τι έγινε και που 

βρισκόταν ο κατηγορούμενος 2 κατά την ισχυριζόμενη ημερομηνία της 

συνωμοσίας.   

 

Είναι φανερό από τα πρακτικά, (βλ. σελίδες 2375 και 2376), ότι ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου απέφευγε να δώσει απάντηση.  Απαντούσε 

πάντα με υπεκφυγές και με απαντήσεις του τύπου ότι δεν θυμόταν 

ακριβώς αλλά ούτε και περίπου απαντώντας με γενικότητες σε ένα τόσο 

ουσιώδη θέμα λες και ήταν μες τη καθημερινότητα του να κάνει συμφωνίες 

διάπραξης φόνου και δεν θυμόταν ούτε την ημερομηνία, ούτε την μέρα, 
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ούτε εάν ήταν Σάββατο, ούτε εάν ήταν Κυριακή, ούτε εάν ήταν αρχή, μέσα 

ή τέλος της εβδομάδας. Γενικά απαντούσε με νεφελώδη, αόριστο και 

ασαφή τρόπο. 

 

Έπρεπε να στριμωχθεί με επιμονή και σκληρή αντεξέταση, (βλέπε σελίδα 

2376 των πρακτικών) για να περιορίσει τις ισχυριζόμενες ημερομηνίες της 

συνωμοσίας σε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες 15/12, 16/12 και 17/12 

του 2009.  Στη σελίδα 2378 των πρακτικών, γραμμή 18 επανέρχεται στην 

αρχική του θέση «πριν τις παρακολουθήσεις κάποια μέρα» άρα 

συμπεριλαμβανομένης και της 18/12/09. 

 

Στην  σελίδα 2376,  γρ. 3 έως 7 των πρακτικών αναφέρει: 

«Α. Πριν τες 19 λαλώ σου. Που τες 15 ως τες 19. 

Ε. Έβρε το τζιαμέ.  Περιορίσαμε τες μέρες.  15 ήταν Τρίτη, 19 ήταν Σάββατο. 

Α.  Ναι, που την Τρίτη ως το Σάββατο.  Έβρε μια μέρα και πέ. 

Ε.  Καλά, 19 αρκέφκεις τες παρακολουθήσεις κύριε, όπως λαλείς, σωστά; Σάββατο; 

Α.  Αρκέφκουμεν τες.  (Δείχνει τον πρώτο κατηγορούμενο)». 

 

Και στην συνέχεια στην σελ. 2376, γρ. 10 εως 12 των πρακτικών: 

«Ε. Στες 18 έγινε η συνάντηση; 18 νύκτα, Παρασκευή νύκτα και την επομένη αρχίσατε 

παρακολουθήσεις; 

Α.  Όχι, όχι.  Ήταν πριν τες παρακολουθήσεις, δεν θυμούμαι». 

 

Στην σελ. 2376, γρ. 22 έως 32 και σελ 2377, γρ. 1 έως 3 των πρακτικών: 

«Ε.  Ναι κύριε, μέρα μπορεί να με θυμάσαι, αλλά άρκεψες τες παρακολουθήσεις την 

επόμενη μέρα που έγινε η συνάντηση; 

Α.  Ήταν 1- 2 μέρες νομίζω, δε θυμούμαι σίγουρα να σου πω. 

Ε.  Ναι, αλλά θυμάσαι εάν ήταν την προηγούμενη νύκτα η συνάντηση; 

Α.  Όχι 

Ε.  Δεν ήταν την προηγούμενη; 

Α.  Δε θυμούμαι, όχι δεν ήταν την προηγούμενη, δε θυμούμαι. 
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Ε.  Ξεκαθάρισε μας το να τελειώνουμε.  Ήταν Παρασκευή νύκτα; 

Α.  Δεν ήταν την Παρασκευή, αφού απάντησα σου. 

Ε.  18 φκάλλουμε το έξω.  Μεινήσκει μας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 

Α.  Ναι. 

Ε.  Εργάσιμες μέρες; 

Α.  Ναι». 

 

Στην σελ. 2377, γρ. 15 έως 17 των πρακτικών αναφέρει: 

«Ε.  Ναι για να καταλάβουμε. Τζιαί φτάνετε τζιειπάνω η ώρα 7:30 Τρίτη, Τετάρτη ή 

Πέμπτη; 

Α. Ναι». 

 

Και στην σελ. 2378, γρ. 18 έως 19 των πρακτικών: 

«Ε.  Και τούτο έγινε Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη νύκτα.  15, 16, 17 του Δεκέμβρη.  

Συμφωνούμε; 

Α.  Λαλώ σου πριν τες παρακολουθήσεις κάποια μέρα». 

 

Εδώ παρουσιάζεται ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί η αστυνομία αφού 

διαπίστωσε μέσα από τα λεχθέντα του Φάνου ότι την ημερομηνία της 

ισχυριζόμενης συνάντησης «κατ’ επιλογή» δεν τη θυμόταν με ακρίβεια γιατί 

τότε δεν τον ρώτησε  τι ώρα έλαβε χώρα, στοιχείο σημαντικό για να 

επιβεβαιώσουν την αλήθεια των όσων ισχυρίστηκε και αφού επρόκειτο να 

εξασφαλίσουν τα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα τα οποία θα έπρεπε να 

αντιπαραβάλουν με την εκδοχή του καθώς και την υπόλοιπη μαρτυρία  

που εξασφάλισαν και/ ή θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν για αυτό το θέμα. 

 

ii) Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της Αντωνίας. 

 

Εδώ έρχεται και η πρώτη διάψευση για το θέμα της συνάντησης του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου γιατί με τις απαντήσεις του αυτές έδωσε την 

ευκαιρία στους δικηγόρους υπεράσπισης του κατηγορούμενου 2 να 
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παρουσιάσουν μάρτυρες ανεξάρτητους από τον κατηγορούμενο 2 που να 

αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να έγινε η συνάντηση κατά τις ημερομηνίες 

και ώρες που ισχυρίζεται ο κυριότερος μάρτυρας κατηγορίας. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου καθόρισε τις ώρες της 

ισχυριζόμενης συνάντησης μεταξύ 19:30 και 21:00 περίπου.  

 

Για τις 18/12/09 υπάρχει μαρτυρία άλλοθι από τη νηπιαγωγό, κα Μαρία 

Αδάμου, ΜΥ 13,  ότι ο κατηγορούμενος 2 από τις 18:30 μέχρι 20:30 

βραδινή περίπου βρισκόταν στη Λευκωσία στο θέατρο του European 

University Cyprus και παρακολουθούσε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην 

οποία συμμετείχε η κορούλα του η Αντωνία.  

 

Η ειλικρίνεια της Μ.Υ. 13 υποστηρίζεται και από το βίντεο της γιορτής της 

κόρης του  κατηγορούμενου 2 και το φωτογραφικό άλμπουμ, τεκμήρια 607 

και 637 αντίστοιχα, που δείχνουν τον κατηγορούμενο 2 στην εν λόγω 

γιορτή καθώς και τις φωτογραφίες τεκμήριο 602.  Η Μ.Υ. 13 κατάθεσε για 

να υποστηρίξει τη θέση της το τιμολόγιο τεκμήριο 638 με τίτλο “use of 

cultural centre” και το τεκμήριο 639 απόδειξή της πληρωμής της αίθουσας.   

 

Είμαστε σίγουροι ότι το Δικαστήριο θα θυμάται το θριαμβευτικό ύφος της 

ευπαίδευτης συναδέλφου της κατηγορούσας αρχής, κας Κλεόπα, που 

ανέμιζε μέσα στο Δικαστήριο στις 4/10/2012 το τεκμήριο προς αναγνώριση 

85 επιστολή ημερ. 2/10/12 από το European University Cyprus με θέμα 

«Εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου» και υποβάλλοντας 

του κατηγορούμενου 2 ότι τέτοια γιορτή δεν έγινε ποτέ.  Πλην όμως το 

επόμενο πρωί λαμβάνοντας νέα επιστολή ημερ. 5/10/2011 από την 

υπεύθυνη του European University Cyprus, η οποία κατατέθηκε ως 

τεκμήριο 622, ότι πράγματι είχε γίνει γιορτή και ότι εκ παραλείψεως δεν 
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συμπεριέλαβε την συγκεκριμένη εκδήλωση στη προηγούμενη επιστολή 

της.  Η κα Κλεόπα με την ευθιξία και την ευγένεια που την χαρακτηρίζει 

αναγκάστηκε να αποσύρει τη θέση της για το θέμα δηλώνοντας ως 

παραδεκτό γεγονός ότι όντως έγινε γιορτή του Νηπιαγωγείου της κόρης 

του κατηγορούμενου 2 στις 18/12/09.  

 

Επομένως αναφορικά με την 18/12/09 ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου 

διαψεύδεται και επαληθεύεται ο Κατηγορούμενος 2, Τάσος Κρασοπούλης. 

 

iii) Τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του κατηγορούμενου 2 

 

Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες που ισχυρίζεται ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου και πάλι διαψεύδεται και επαληθεύεται ο κατηγορούμενος 2 

από ανεξάρτητη μαρτυρία και αυτή είναι η μαρτυρία της CYTA τεκμήριο 

618 που δείχνει τις τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό του 

κατηγορούμενου 2 προς το κινητό του κατηγορούμενου 1 και προς το 

κινητό της συζύγου του στις ημερ.  15,16 και 17 Δεκεμβρίου 2009.  Φυσικά 

αναφερόμαστε μόνο στις εξερχόμενες κλήσεις του κατηγορούμενου 2 και 

για τις οποίες δόθηκε η συγκατάθεση των Λίζα Ιωάννου Κρασοπούλη (αρ. 

κινητού 99321424) και Αντρέα Γρηγορίου, κατηγορουμένου 1, (αρ. κινητού 

99689134) και οι οποίες σύμφωνα με το τεκμήριο 618 έχουν ως εξής: 

 

Ημερ.  Ώρα  Καλούμενος/Καλών            Διάρκεια  

 

15/12  19:35:29 99321424   00:01:40  

16/12  19:36:34 99689134   00:00:14 

16/12  19:56:31 99689134   00:00:28 

16/12  19:57:21 99689134   00:00:10 

16/12  20:31:19 99321424   00:00:17 
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16/12  20:39:17 99321424   00:00:20 

16/12  20:41:07 99321424   00:00:04 

17/12  20:36:11 99321424   00:00:23 

17/12             21:03:40       99554740                           00:01:35 

17/12  21:09:10 99321424   00:00:34 

 

 

Και από το Τεκμήριο 620: 

 

16/12            19:32:43        99650067                           00:00:13  

(η σύζυγος του κατηγορούμενου 2 Λίζα Ιωάννου Κρασοπούλη καλεί τον Κ2)  

 

 

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πως μπορεί ο κατηγορούμενος 2 να 

συναντιέται και να συνωμοτεί με κάποιο, όπως τον κατηγορούμενο 1, 

καθισμένος στο ίδιο τραπέζι μαζί του και να τον παίρνει και τηλέφωνο στο 

κινητό του σε απόσταση μισού μέτρου. Παράλληλα πως γίνεται ο 

κατηγορούμενος 2 να μιλούσε με τη σύζυγο του στο κινητό και να 

βρισκόταν αυτός στο σαλόνι του σπιτιού και αυτή στη κουζίνα του σπιτιού 

ή κατά τη διάρκεια που τον σέρβιρε «τυροπιττούες τζαι κουπέπια» ως το 

έγγραφο ΑΤ, 2η σελ. γρ. 13.   

 

Ούτε μπορεί να ευσταθεί η θέση που προέβαλε η κ. Κλεόπα ότι τα 

τηλεφωνήματα αυτά γίνονταν κατά την ώρα καθόδου του κατηγορούμενου 

1 και του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 ο 

οποίος αγωνιωδώς τον καλούσε εάν έρχεται και πότε θα έρθει.  Ξεχνά η κ. 

Κλεόπα ότι ο ισχυρισμός του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ήταν ότι μετέβηκαν 

στα Πέρα στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 επιβαίνοντας στη μοτοσυκλέτα, 

τεκμήριο 116, και ότι είναι αδύνατο να τηλεφωνάς του άλλου όταν αυτός 

οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και ενώ ο οδηγός φορεί κράνος και 
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ενώ η μοτοσυκλέτα κάνει δαιμονισμένο θόρυβο και να βάζεις το χέρι σου 

στη τσέπη και να ακούσεις το φορητό και να απαντάς το κινητό οδηγώντας 

τη μοτοσυκλέτα με το ένα χέρι για να πεις ότι «έρχομαι, έρχομαι».  

Προφανώς η κ. Κλεόπα δεν οδήγησε ποτέ μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα 

του τύπου του τεκμηρίου 116 γι’ αυτό και υπέβαλε τη θέση αυτή που εν 

πάση περιπτώσει ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ουδέποτε ισχυρίστηκε.   

 

Η θέση αυτή της υπεράσπισης υποστηρίζεται από την ανεξάρτητη 

μαρτυρία, του ΜΥ 54, Αθανάσιου Δημητρίου ο οποίος αντεξεταζόμενος 

από τον Δικηγόρο του κατηγορούμενου 2 ανέφερε ότι είναι αδύνατον για 

κάποιον να οδηγεί μοτοσυκλέτα με τέτοια ταχύτητα και να μπορεί να μιλά 

στο κινητό.  

 

Συνεπώς η συνάντηση αυτή δεν έγινε ποτέ ακόμα δε περισσότερο εάν 

λαμβάνετο υπόψη από το Σεβαστό Δικαστήριο όπως ήταν η ταπεινή μας 

εισήγηση η έκθεση του εμπειρογνώμονα Γιάννου Παπαϊωάννου που 

δείχνει ότι το κινητό τηλέφωνο του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και κατ’ 

επέκταση ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ουδέποτε βρισκόταν στα Πέρα 

Ορεινής μεταξύ των ωρών 19:30 – 21:00 βραδινή περίπου και μεταξύ των 

ημερομηνιών 1-18 Δεκεμβρίου 2009 που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έγινε η 

συνάντηση αφού από το συγκεκριμένο κινητό οι κλήσεις δείχνουν ότι κατά 

τις επίδικες ημερομηνίες και ώρες μιλούσε με τη συμβία του, Παναγιώτα 

Πεντόζιη και επομένως δεν είναι δυνατόν να της τηλεφωνεί άλλος από τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ούτε και υπάρχει μαρτυρία ότι αυτός δάνειζε το 

κινητό του τηλέφωνο και ούτε η μαρτυρία της συμβίας του τον βοηθά γιατί 

η ίδια αναφέρει ότι είχε την συγκεκριμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου με 

αριθμό  97796767 κατά τον επίδικο χρόνο ως φαίνεται στις σελ.  4008-

4009    των πρακτικών.  Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από την έκθεση 

του Γιάννου Παπαϊωάννου είναι ότι η συγκεκριμένη συσκευή με τον 
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συγκεκριμένο αριθμό η οποία άνηκε στο Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

σύμφωνα με τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα βρισκόταν οπουδήποτε αλλού 

έκτος από τα Πέρα Ορεινής κατά τις επίδικες ημερομηνίες και ώρες της 

ισχυριζόμενης συνάντησης 

 

Σχετικό είναι το πρακτικό στην σελίδα 8506 γρ.7-12 όπου φαίνεται η 

παράλειψη της ανακριτικής ομάδας να ζητήσει και να πάρει από την CYTA 

εκείνη τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Κ2 μεταξύ 01/12/2009 και 

20/12/2009 για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε με ποιους μιλούσε ο Κ2. 

Παραθέτουμε το πρακτικό:  

ΜΓ: « Ξέρεις για ποιες ημέρες έγινε αποκάλυψη; 

Α: 20/12/09 μέχρι 12/01/10 

Ε: και είσαι σίγουρος; Διότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αν υπήρχαν τα τηλεφωνικά δεδομένα 

εφόσον συμφωνάς να κατατεθούν πριν τες 20/12 γιατί θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε 

τις κινήσεις του; 

Α: Το ήθελα αλλά πιστεύω σκόπιμα δεν έγινε αυτό το πράγμα».  

 

Επίσης σχετικό είναι και το παραδεκτό γεγονός 44 το οποίο αναφέρεται 

στις αιτήσεις αποκάλυψης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για το τηλέφωνο 

του Κ2, σχετική αίτηση είναι η 11/10 και η οποία αφορούσε τις ημερομηνίες 

20/12/2009 – 12/01/2010.  

 

(βλ. νομική πτυχή υπό τον τίτλο, παράλειψη εξασφάλισης 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από τον Γενικό Εισαγγελέα μετά την 

τροποποίηση του Συντάγματος). 
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iv) Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

 

Είναι, εισηγούμαστε, αναπόδραστο συμπέρασμα ότι κάθε σπίτι στην 

Κύπρο το οποίο έχει μικρό παιδί όπως ο κατηγορούμενος 2 την Αντωνία, 

θα στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Ιδίως όταν τα γενέθλια της κόρης 

του Αντωνίας είναι στις 13 Δεκεμβρίου ως το πιστοποιητικό γέννησης της 

τεκμήριο 592. Ευτυχώς για την υπεράσπιση έγινε πάρτι γενεθλίων στις 12 

Δεκεμβρίου του 2009 για χάρη της Αντωνίας. Λήφθηκαν και φωτογραφίες 

οι οποίες απεικονίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και την θέση του στο 

σαλόνι του σπιτιού του κατηγορούμενου 2 βλ. τεκμήριο 243 (δέσμη 3ων 

φωτογραφιών πάρτι γενεθλίων ημερ. 12/12/09 όπου το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο φαίνεται πίσω αριστερά από τα παιδιά) καθώς και τεκμήριο 599 

(δέσμη 3ων φωτογραφιών πάρτι γενεθλίων συνεχεία του τεκμηρίου 243 

στην κουζίνα).  

 

Το τι συνηγορεί υπέρ της θέσης ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες 

λήφθηκαν το 2009 είναι η μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 όταν αυτός 

αναγνωρίζει τον βαφτιστικό του, Αντρέα Σαμούτη, ο οποίος κατά τον 

επίδικο χρόνο ήταν 6 μηνών καταθέτοντας το πιστοποιητικό βάφτισης 

τεκμήριο 600 που αναγράφει την ημερομηνία γεννήσεως του την 

12/6/2009. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε από τη κατηγορούσα αρχή. Άρα δεν 

μπορεί να ήταν τα προηγούμενα Χριστούγεννα του 2008 γιατί το παιδάκι 

δεν είχε γεννηθεί ούτε και μπορεί να ήταν τα επόμενα Χριστούγεννα του 

2010 γιατί ο κατηγορούμενος 2 ήταν φυλακή.  Εξάλλου η ηλικία του  

παιδιού υποδηλώνεται και από το ίδιο το τεκμήριο 243.  

 

Επίσης σας παραθέτουμε και σχετικό πρακτικό από την μαρτυρία της Κ3 

σελ.9719 γρ.20-34:  
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«Ε: Θέλω να πεις στο Δικαστήριο, αναγνωρίζεις αυτές τις φωτογραφίες και τα πρόσωπα 

που είναι μέσα;  

Α: Στην φωτογραφία 1 είναι ο γιος μου ο Χαράλαμπος, ο δεύτερος από τα αριστερά, ο 

Ανδρέας ο γιος του αδελφού μου του Σάββα, ο μικρός ο Αντρέας, κρατά τον, ο μικρός ο 

Αντρέας που ήταν έξι μηνών τότε ήταν Χριστούγεννα κρατά τον ο γιος μου, τζιαί ο 

Χαράλαμπος ο γιος του αδελφού μου του Σάββα.  

Ε: Ναι. Που βγήκε; 

 Α: Βγήκε στο σπίτι του αδελφού μου του Τάσου, ήταν από ό,τι ξέρω, γιατί ήμουν εκεί 

τζιαί είδα τις φωτογραφίες, είδα τες την ώρα που τες έβγαλε ο Πάρης. Ε: Ο Πάρης ποιος 

είναι;  

Α: Ο γαμπρός μου, ο σύζυγος της αδελφής μου της Ειρήνης. Στο μεταξύ στη δεύτερη 

φωτογραφία είναι τζαί η Αντωνία μαζί τους, είναι τα γενέθλια που έγιναν 12 νομίζω του 

Δεκέμβρη. Γιατί γεννήθηκε η Αντωνία 13 τζιαί ο γιος μου 11, τζαί έτσι είχαμε μια έτσι 

οικογενειακή συνάντηση. Βλέπω τζαι το χριστουγεννιάτικο δέντρο γιατί ήταν από τις 

αρχές του μήνα στημένο τζιαμέ. Όμως βλέπω τζιαί κάτι άλλο κύριε Μιχαλάκη, τώρα που 

βλέπω τη φωτογραφία». 

 

Στην κατάθεση όμως του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στο έγγραφο ΑΤ όσο 

και στην προφορική κυρίως εξέταση και αντεξέταση ο μάρτυρας δεν είδε το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όμως αν καθόταν εκεί που ισχυρίζεται ότι 

καθόταν, το δέντρο θα ήταν ακριβώς στα δεξιά του και καθώς έμπαινε  στο 

σπίτι από την κύρια είσοδο θα το αντίκριζε κατά πρόσωπο. Με δεδομένη 

την θέση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι η επίσκεψη στο σπίτι του 

κατηγορούμενου 2 έγινε μεταξύ 15 και 18 Δεκεμβρίου 2009, το δέντρο 

χωρίς καμία αμφιβολία ήταν στημένο.   

 

Η θέση αυτή υποστηρίζεται από την φωτογραφία τεκμήριο 628 η οποία 

απεικονίζει και πάλι το χώρο με το χριστουγεννιάτικο δέντρο κατά την 

ημερομηνία 12/12/2009 και στην οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω αφού 

υποστηρίζεται η ημερομηνία λήψης της από την έκθεση του 

εμπειρογνώμονα, Ιωάννη Πάσχου, έγγραφο ΑΒΜ.     
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Παραπέμπουμε στο σχετικό πρακτικό οπού ο μάρτυρας Ιωάννης Πάσχος 

αναγνωρίζει τον Πάρη Σαμούτη, σύζυγο της αδελφής του Κ2, τον οποίο 

γνώρισε κατά την παραμονή του στη Κύπρο και απεικονίζεται στη 

φωτογραφία, τεκμήριο 628 κοιμώμενος στο καναπέ του κατηγορούμενου 

2, μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στις 12/12/2009.  

 

Ο λόγος που δεν το είδε  ο Χατζηγεωργίου είναι απλός. Ουδέποτε μπήκε 

μέσα στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 και ουδέποτε έγινε συνάντηση 

συνομωσίας.  

 

H κατηγορούσα αρχή υποβάλλει στον κατηγορούμενο 2 μια σειρά 

ερωτήσεων στις σελίδες 8621 (από γρ. 2) μέχρι τη σελίδα 8622 (μέχρι γρ. 

13) των πρακτικών μέσα από τις οποίες δέχεται τη θέση της υπεράσπισης 

ότι σπίτι του ο κατηγορούμενος 2 κατά το μήνα Δεκέμβριο 2009 είχε 

στολισμένο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην σελ. 8621, γρ. 25 η 

κατηγορούσα αρχή υποβάλλει τη θέση αυτή ως ακολούθως: 

 

«Ε:  Πολύς λόγος έγινε για τούντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι σου.  Ξέρεις 

κανένα σπίτι στην Κύπρο το Δεκέμβριο που δεν έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο 

στολισμένο»; 

και, γρ. 31-32: 

«Ε:  Είχε κάτι αξιοσημείωτο το χριστουγεννιάτικο σου δέντρο; 

Α:  Υπάρχουν, ναι.  Όταν μπεις στο χώρο αποκλείεται να μην το δεις». 

 

Με βάση τα πιο πάνω η κατηγορούσα αρχή αποφεύγει να ισχυριστεί ότι ο 

Φάνος δεν είδε ή ότι δεν υπήρχε το χριστουγεννιάτικο δέντρο αφού αυτό 

ήταν μισό μέτρο δίπλα από τη θέση που ισχυρίστηκε ότι κάθισε για 45 έως 

50 λεπτά περίπου. Βασίζεται επιλεκτικά στο μέρος της εκδοχής του Φάνου 

ότι αυτός σχεδίασε μόνο αυτά που του έκαναν εντύπωση ή ότι θυμόταν. 
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Σχετικό πρακτικό στην σελίδα 3094: «ότι θυμούμουν έβαλα το στο 

σχεδιάγραμμα. Ότι θυμούμουν». Και στην σελίδα 3095: «εγώ δεν θυμούμαι 

δέντρο, εγώ ότι θυμούμουν έγραψα το στο σχεδιάγραμμα». Το λογικό και 

αυτό που θα ανέμενε κανείς ήταν ότι τουλάχιστον όταν του υποβλήθηκε η 

ύπαρξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα έπρεπε να το θυμηθεί εάν 

αυτός ήταν πράγματι μέσα στο σπίτι τον Δεκέμβριο του 2009 για τη 

διάρκεια χρόνου που ισχυρίστηκε και ενόψει της παραπάνω απάντησης 

του κατηγορούμενου 2 ότι «όταν μπεις στο χώρο αποκλείεται να μην το δεις» 

πράγμα που δεν αμφισβήτησε η κατηγορούσα αρχή.  

 

Επομένως η ταπεινή μας εισήγηση είναι ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να 

βασιστεί στην εκδοχή του Φάνου ότι σχεδίασε μόνο ότι του έκαμε 

εντύπωση γιατί η απάντηση που έδινε ήταν για να βγει από τη δύσκολή 

θέση σε σχέση με πράγματα που θα έπρεπε να θυμάται αν και εφόσον 

ερωτείτο.  Η απάντηση φαίνεται να είναι ως ήταν η θέση της υπεράσπισης, 

και όπως θα αναλυθεί στην υποπαράγραφο (vi) ότι ο Φάνος 

Χατζηγεωργίου επισκέφθηκε το εξωτερικό του σπιτιού του 

κατηγορούμενου 2 μαζί με τον κατηγορούμενο 1 τον Οκτώβριο του 2009 

και από τα παράθυρα είδε κάποια πράγματα τα οποία αποτύπωσε στο 

μυαλό του πλην του χριστουγεννιάτικου δέντρου αφού αυτό όντως δεν 

υπήρχε γιατί δεν ήταν της εποχής. 

   

Κατά την αντεξέταση του Χατζηγεωργίου από τον δικηγόρο του 

κατηγορούμενου 2 στη σελ. 2380 των πρακτικών ο μάρτυρας αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

 

«Α. «Εγύρισα, είδα την πισίνα (γυρίζει προς τα δεξιά του) τζιαι εγύρισα μπροστά. 

Ε. Πόση ώρα προλαμβαίνεις να δείς»; 
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Πέραν τούτου αντεξεταζόμενος από τον Δικηγόρο του κατηγορούμενου 4 και στις 

σελ. 3088, γρ 6 και 3091, γρ.25 των πρακτικών, αντίστοιχα, αναφέρει ότι 

«Εγύρισα πίσω τζιαί είδα την πισίνα (γυρίζει προς τα δεξιά ο μάρτυρας)» και «Εγώ κύριε 

τζιαμέ που έκατσα εγύρισα πίσω τζιαί είδα την πισίνα (γυρίζει προς τα δεξιά)». 

 

Επομένως αν καθόταν στη θέση που ισχυρίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι γύρισε 

το κεφάλι του προς τα δεξιά είναι σίγουρο ότι θα έβλεπε το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο αφού και στη γρ. 31 της σελίδας 3088 λέει «….. Θυμούμουν μόνο τζιείνα 

τζιαμέ που εκάτσαμε» 

 

Στην σελ. 8454, γρ. 6-8 των πρακτικών όταν υποδείχθηκαν οι 

φωτογραφίες του τεκμήριού 596 στον κατηγορούμενο 2 αυτός υποστήριξε 

ότι: «Δεν υπάρχει καμία διαφορά των φωτογραφιών αυτών, το χώρο που 

απεικονίζουν με το πώς έχει στη μνήμη του ο 2ος κατηγορούμενος το σπίτι του τον 

Δεκέμβριο του 2009», και στην σελ. 8455, γρ. 1-2 ο κατηγορούμενος 2 

υποστηρίζει: «Έτσι ήταν το σπίτι μου κατά τον Δεκέμβριο 2009 το θυμάμαι 

χαρακτηριστικά γιατί στόλισα με την κόρη μου Αντωνία το χριστουγεννιάτικό δέντρο.» 

 

Παραπέμπουμε σχετικά και στην μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 στις σελ. 

8457-8459 των πρακτικών. 

 

Για να υποστηρίξει τις θέσεις του ο κατηγορούμενος 2 έδωσε οδηγίες 

μεταξύ άλλων να γίνει χριστουγεννιάτικη αναπαράσταση του σπιτιού όπως 

αυτό ήταν τον Δεκέμβριο του 2009, γεγονός που υποστηρίζεται και από τις 

φωτογραφίες, τεκμήριο 243 (3 φωτογραφίες) και τεκμήριο 628 και με τις 

οδηγίες αυτές λήφθηκαν οι 15 φωτογραφίες ημερ. 4/12/2010 του τεκμηρίου 

597. 

 

Η μαρτυρία του ΜΥ 12, Ιωάννη Πάσχου αναφορικά με την έκθεση του 

έγγραφο ΑΒΜ που έχει να κάμει με τις φωτογραφίες του εν λόγω 
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χριστουγεννιάτικου δέντρου οι οποίες λήφθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, και 

την διαπίστωση του ότι αυτές όντως  λήφθηκαν  στις 12/12/09 είναι  

μαρτυρία εμπειρογνώμονα.  Η μαρτυρία αυτή κατά την εισήγηση μας είναι 

ανεξάρτητη και ενισχυτική της θέσης του κατηγορούμενου 2 ότι υπήρχε 

χριστουγεννιάτικο δέντρο  στο σπίτι του την ημέρα της γιορτής των 

γενεθλίων της θυγατέρας του, Αντωνίας. 

 

Η κατηγορούσα αρχή στη σελ. 8848 αναφορικά με το έγγραφο ΑΒΜ θέτει στον κ. 

Πάσχο τα εξής:  «Είναι η θέση μου ότι δεν έχετε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες 

ώστε να αποδειχθεί η αυθεντικότητα των φωτογραφιών ημερομηνίας λήψης τους και όλα 

τα σχετικά.» 

 

Ο ΜΥ 12, Ιωάννης Πάσχός απαντά:  «Μάλιστα σας είπα και αυτό γράφεται στην 

έκθεση μου, τα όποια συμπεράσματα προκύπτουν από την εξέταση των μεταδιδόμενων 

και όχι από άλλο τρόπο.» 

 

Στη σελ. 8847,ο κ. Πάσχος λέει στην κατηγορούσα αρχή, γρ. 26-28:  «Δεν έχω 

κάνει εξέταση αν είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες, όπως σας είπα θα έπρεπε να πάει στο 

φωτογραφικό, σε άλλη ειδικότητα όσον αφορά το θέμα που παρουσιάζει η φωτογραφία». 

 

Είναι γεγονός ότι η κατηγορούσα αρχή δεν αμφισβήτησε τα συμπεράσματα 

του εμπειρογνώμονα αναφορικά με τα μεταδιδόμενα των 7 φωτογραφιών 

στην έκθεση του (και αναφερόμαστε στις 3 φωτογραφίες του τεκμηρίου 

243, στις 3 φωτογραφίες του τεκμηρίου 599 και στη φωτογραφία τεκμήριο 

628).  Δηλαδή δεν έχει αμφισβητηθεί η ημερομηνία.  Ο κ. Πάσχος στη σελ. 

8847, γρ. 9-10  αναφέρει:  

 

«Συγγνώμη είμαι ξεκάθαρος γι’ αυτό το σημείο ότι όλα τα συμπεράσματα προκύπτουν 

από τα μεταδιδόμενα που εξετάστηκαν με τις φωτογραφίες». 
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Η κ. Κλεόπα αμφισβητεί την αυθεντικότητα των φωτογραφιών και ο κ. 

Πάσχος διευκρινίζει ότι αυτός εξέτασε τα μεταδιδόμενα, πράγμα το οποίο 

δεν αμφισβήτησε η κ. Κλεόπα. Τα μεταδιδόμενα αφορούν τα στοιχεία 

(data) των φωτογραφιών, δηλαδή ημερομηνία και ώρα λήψης κ.λ.π. Η 

αυθεντικότητα αφορά τυχόν παρέμβαση στην εικόνα της φωτογραφίας. Η 

αυθεντικότητα της εικόνας όμως στην προκειμένη περίπτωση 

εξασφαλίζεται από την μαρτυρία άλλων μαρτύρων για τα γενέθλια της 

Αντωνίας και από την αναγνώριση των προσώπων που απεικονίζονται.  

 

Περαιτέρω, στη σελ. 8849-50, κατά την επανεξέταση ο δικηγόρος του 

κατηγορούμενου 2 ζητεί από τον μάρτυρα τα εξής:  

«Διευκρινίστε κατά πόσο μπορεί ένας ειδικός του φωτογραφικού τμήματος να παραλάβει 

τα τεκμήρια 626 και 627 από το Δικαστήριο για να διαπιστώσει την αυθεντικότητα των 

φωτογραφιών που περιέχουν». 

 

Ο κ. Πάσχος απαντά:  

«Σαφώς και μπορεί εφόσον είναι κατατιθέμενα να τα πάρει και να προβεί σε εξετάσεις». 

 

Καταληχτικά λέμε ότι η κατηγορούσα αρχή ουδέποτε ζήτησε να 

ελέγξει/εξετάσει τα τεκμήρια 626 και 627 (φωτογραφική μηχανή LUMIX 

PANASONIC με τη θήκη της και το κινητό μάρκας SONY ERRICSON 

0902, αντίστοιχα) για την αυθεντικότητα τους και επομένως δεν μπορεί να 

υποστηρίξει τη θέση που προβάλλει περί μη αυθεντικότητας.  Εξάλλου η 

αυθεντικότητα των φωτογραφιών φαίνεται από το περιεχόμενο τους και 

από την απεικόνιση του ανήλικου, Αντρέα Σαμούτη ο οποίος ήταν μόλις 6 

μηνών αλλά και από την υπόλοιπη προφορική μαρτυρία που έχουμε 

αναφέρει πιο πάνω γύρω από αυτό το θέμα. 

 

Η τελική μας εισήγηση στο Σεβαστό Δικαστήριο είναι ότι με δεδομένη τη 

θέση του χριστουγεννιάτικου δέντρου που φαίνεται στις φωτογραφίες που 
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περιέχονται στην έκθεση έγγραφο ΑΒΜ και δεδομένης της φωτογραφικής 

αναπαράστασης του χώρου και των αντικειμένων που απεικονίζονται στις 

φωτογραφίες του τεκμηρίου 597 και δεδομένης της μαρτυρίας του 

κατηγορούμενου 2 δεν μπορεί να είναι αληθής ο ισχυρισμός του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου. Αν ληφθεί υπόψη η θέση στην τραπεζαρία που 

ισχυρίστηκε ότι κάθισε και σημείωσε επί της φωτογραφίας τεκμήριο 244 (η 

οποία περιέχεται και στο τεκμήριο 597)  δεν μπορεί να μην είδε το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήταν ένα μέτρο περίπου δίπλα του προς 

δεξιά του. Θυμίζουμε τον ισχυρισμό του ότι γύριζε δεξιόστροφα πράγμα 

που μας είπε επανειλημμένα. Τελική και ταπεινή μας εισήγηση είναι ότι ο 

Φάνος Χατζηγεωργίου δεν επισκέφθηκε το σπίτι του Κ2 κατά τον 

Δεκέμβριο του 2009 εφόσον δεν είδε και δεν θυμόταν το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο.  

 

v) H πισίνα 

 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του Χατζηγεωργίου ότι είδε την πισίνα από 

τη θέση που καθόταν, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι κατά την εισήγηση μας 

ψευδείς.  Η θέση του κατηγορούμενου 2, την οποία υποστηρίζουμε και 

στηρίζεται από τη μαρτυρία του ΜΥ 14, Ιωάννη Ράσπα, είναι αντίθετη 

αφού σύμφωνα με την μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 τα έπιπλα  που 

είχε έξω από τις τζαμόπορτες στη βεράντα εμπόδιζαν την οπτική επαφή με 

τη πισίνα, προσώπου που καθόταν εντός του ισογείου της οικίας του 

κατηγορούμενου 2.  Υπάρχει υψομετρική διαφορά 25 εκ. μεταξύ της οικίας 

και του χώρου της πισίνας.  Παρεμπιπτόντως δεν υιοθετούμε την 

αντεξέταση του δικηγόρου του κατηγορούμενου 4 πάνω σε αυτό το θέμα 

αφού όταν υπέβαλε στον Χατζηγεωργίου την θέση ότι όπου και να είσαι 

στο ισόγειο βλέπεις την πισίνα, δεν έλαβε υπόψη και ούτε μπορούσε να 

γνωρίζει ότι η υψομετρική διαφορά που υπήρχε δεν θα άφηνε κάποιο να 
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δει την πισίνα από τη θέση που ισχυρίστηκε ότι κάθισε ο Χατζηγεωργίου. 

Εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει τον κατηγορούμενο 2 για το πώς είναι 

διαρρυθμισμένο το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και την 

επίπλωση του αφού δεν τον εκπροσωπεί ούτε και μπορούσε να είχε 

τέτοιες οδηγίες.  

 

Εισηγούμαστε ότι από έξω και συγκεκριμένα από το σημείο που λήφθηκαν 

οι φωτογραφίες 72,73,74 και 75 του τεκμηρίου 596 στην καλύτερη 

περίπτωση αυτά που θα μπορούσε να δει κάποιος σε σχέση με την πισίνα 

είναι η αντανάκλαση του νερού. 

 

Ήταν η θέση του κατηγορούμενου 2 ανετεξεταζόμενος επί των 

φωτογραφιών ημερ. 26/1/2011 τεκμήριο 598 (φωτογραφίες της οικίας του 

που λήφθηκαν από τον ΜΥ 14, Ιωάννη Ράσπα) στην σελ. 8455 γρ. 20 ότι: 

«1 και 2 είναι ο εξωτερικός χώρος της οικίας μου, η βεράντα μου η οποία είναι το τραπέζι 

μου, μια άλλη σούσα, ένα κρεβατάκι, τα οποία το καλοκαίρι του 2008 και 2009 από την 

πρώτη στιγμή που τα έφερα στο σπίτι μου, ήταν σε αυτό το χώρο μέχρι την ημερομηνία 

που με είχε συλλάβει η αστυνομία 21/1/2010». 

 

Αυτό δεν το αμφισβήτησε η κατηγορούσα αρχή, δηλαδή ότι ο 2ος 

κατηγορούμενος στην βεράντα του είχε έπιπλα τα οποία κάλυπταν την 

τζαμόπορτα την οποία σημείωσε με Τ12 επί του τεκμηρίου 594 (κάτοψη 

ισογείου της οικίας του) από το 2008 μέχρι και τις 21/1/2010 και επομένως 

όπου και να βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι του δεν θα μπορούσες να δεις την 

πισίνα από την συγκεκριμένη τζαμόπορτα λόγω της ξύλινης κούνιας που 

ήταν μπροστά από αυτή.  Αν εξετάσει κανείς με προσοχή τις τρείς 

φωτογραφίες του τεκμηρίου 243 και συγκεκριμένα άκρως δεξιά  διακρίνεται 

όπως σωστά υπέδειξε η κατηγορούμενη 3 κατά την μαρτυρία της το ξύλινο 

μέρος της εν λόγω κούνιας πράγμα που διέφυγε του κατηγορούμενου 2 να 



36 
 

δει κατά την αναγνώριση του εξάμηνου βαφτιστικού του από τις 

συγκεκριμένες φωτογραφίες,  υπόδειξη η οποία όμως υποστηρίζει τις 

θέσεις του.  Η σχετική αναφορά της κατηγορούμενης 3 βρίσκεται στη 

σελ.9720, γρ.1-20.  

 

Από την τζαμόπορτα αυτό που φαίνεται από τις φωτογραφίες που 

λήφθηκαν από τον ΜΥ14, Ιωάννη Ράσπα, και συγκεκριμένα από τις 

φωτογραφίες 72, 73, 74 και 75 του τεκμηρίου 596  το μόνο που μπορεί 

κάποιος να διακρίνει με βεβαιότητα είναι το περιτοίχισμα του σπιτιού 

καθώς και το κάγκελο που είναι πάνω σε αυτό όπως αυτό απεικονίζεται 

στη φωτογραφία 63 του τεκμηρίου 596 καθώς και στις φωτογραφίες 16 και 

17 του τεκμηρίου 595. Τις φωτογραφίες 72 έως 75 του τεκμηρίου 596 ο ΜΥ 

14 όπως υποστήριξε τις έβγαλε όρθιος από το εξωτερικό του σπιτιού από 

το παράθυρο που φαίνεται στις φωτογραφίες.  Από μια προσεκτική 

επιθεώρηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών διαπιστώνει κανείς  το 

αληθές της μαρτυρίας του καθότι  φαίνεται η σκιά των ποδιών του 

φωτογράφου σε όρθια στάση κατά τη λήψη τους.  Από τη μαρτυρία του  

υποστηρίζεται και επιβεβαιώνεται η μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 ότι το 

εν λόγω (κάγκελο του περιτοιχίσματος) βρίσκεται αρκετά πιο ψηλά από το  

επίπεδο της πισίνας και επομένως η εισήγηση μας στο Δικαστήριο σας 

είναι ότι αφού αυτό είναι ορατό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φαίνεται 

η πισίνα πράγμα που αδύνατο να δει κάποιος αν καθόταν, αν οι κουρτίνες 

που τοποθετηθήκαν περί τα τέλη Νοεμβρίου ήταν ανοικτές ή κλειστές και 

δεδομένης της επίπλωσης (ξύλινη κούνια) που εμπόδιζε την εξωτερική 

οπτική επαφή.   

 

Επαναλαμβάνουμε την σελ. 2380 των πρακτικών όπου ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου αναφέρει:  

«Α. «Εγύρισα, είδα την πισίνα (γυρίζει προς τα δεξιά του) τζιαι εγύρισα μπροστά». 
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Εάν η πιο πάνω θέση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ευσταθούσε αν γύριζε 

δεξιά θα αντίκριζε, εκτός από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, την τζαμόπορτα 

από την οποία σύμφωνα με την μαρτυρία εμποδιζόταν οπτικά να δει την 

πισίνα λόγω των ξύλινων επίπλων που βρίσκονταν έξω στην βεράντα.  

Οι πιο πάνω λεπτομέρειες μπορεί να κουράζουν τον αναγνώστη αλλά σε 

μια τόσο σοβαρή υπόθεση όπου κρίνεται το μέλλον της ζωής του Κ2 και 

όπου η αξιοπιστία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 

και το θεμέλιο της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής, η προσοχή στην 

λεπτομέρεια είναι κάτι που όπως αναφέρεται σε πολλές αποφάσεις του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου πρέπει να ειδωθεί εξονυχιστικά. Το πιο πάνω μας 

εγχείρημα είναι να εξονυχίσουμε την μαρτυρία για να δείξουμε ότι ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ουδέποτε εισήλθε στο σπίτι του Κ2 και ότι το 

διαβόητο σχεδιάγραμμα που επισύναψε στο έγγραφο «ΑΤ» είναι μια γενική 

εντύπωση που πρέπει να αποκόμισε όταν επισκέφθηκε το σπίτι του Κ2 

στις 20/10/09 και είδε την πισίνα όταν το περπάτησε περιμετρικά κατά την 

διάρκεια της ημέρας κοιτάζοντας από έξω προς τα μέσα και είδε κάποια 

αντικείμενα στο εσωτερικό.  

 

 

vi) Επίσκεψη του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου μαζί με τον Κ1 στο σπίτι του 

Κ2 στις 20/10/2009 

 

Με δεδομένη την ημερομηνία βάφτισης του βαφτιστικού του 

κατηγορούμενου 2, Αντρέα Σιαμούτη, βλέπε τεκμήρια 600 και 601 

(πιστοποιητικό βάφτισης και προσκλητήριο βάφτισης αντίστοιχα) που έγινε 

ημέρα Κυριακή στις 18/10/09 συνακολούθησαν τα ‘μύρα’ ως αναπόσπαστο 

κομμάτι και συνέχεια του ιερού μυστηρίου της βάφτισης στις 20/10/09 
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ημέρα Τρίτη το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός.  Στη σελ. 8642, 

γρ. 28 έως 37 των πρακτικών ο κατηγορούμενος 2 αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Α: ……………….. έφερε μου ένα παρανυμφάκι ο κουμπάρος μου να μου το βάλει πας 

στην πόρτα, τζιαί είμαι δαμέ θκιό–μίση, τρία χρόνια.  Εγώ έζησα τη στιγμή, όταν 

επέστρεψα που τα μύρα του βαπτιστικού μου τζιαί αντίκρισα, τζιαί είδαμε το παρανυμφάκι 

πάνω στην πόρτα κρεμασμένο τζιαί με μανία η κόρη μου να το φορέσει, να την θαυμάσει 

η γιαγιά της, η νούνα της. 

Ε:  Θυμάσαι το παρανυμφάκι έξω από την πόρτα κρεμασμένο; 

Α:  Βέβαια το θυμάμαι, ναι. 

Ε:  Ήταν τζιαί το μπεζ Familia έξω, το Mazda;» 

 

Και στην σελ.8643, γρ. 1: 

 

«Α:  Ήταν και το αυτοκίνητο της κουνιάδας μου, ναι, διότι ήμασταν στα μύρα». 

 

Τα πιο  πάνω σε συνδυασμό με την μαρτυρία του 1ου κατηγορούμενου (βλ. 

σελ 8140 των πρακτικών) για τη μετάβαση του μαζί με τον Φάνο στο σπίτι 

του 2ου κατηγορούμενου δίδουν μια λογική εξήγηση για το πώς γνώριζε ο 

Φάνος κάποια πράγματα  για το σπίτι του κατηγορούμενου 2. 

Παραθέτουμε σχετικό πρακτικό: 

 

«Ε. Πότε έγινε τούτο; 

Α. 5-6 μέρες πριν τον γάμο μου, Δευτέρα, Τρίτη 

Ε. Δηλαδή 20 του Οκτώβρη, κάπου τζιαμέ; 

Α. 25 ήταν ο γάμος μου, Δευτέρα ή Τρίτη δεν θυμάμαι». 

 

Ο κατηγορούμενος 2 αντεξετάστηκε εκ νέου,  βλέπε σελ. 8645, γρ. 17 έως 

34,  για το Mazda Familia και για τα ‘μύρα’ του Αντρέα Σαμούτη οι 

ερωταπαντήσεις έχουν ως ακολούθως και δεν αμφισβητούνται από την 

κατηγορούσα αρχή: 
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«Ε:  Μας είπες πριν λλίον ότι ήταν και το μπεζ το Mazda το Familia, γιατί ήταν η Αθηνά 

Ιωάννου εκεί και εκάματε τα μύρα του μωρού σας.  Έτσι; 

A:  Τα μύρα του βαπτιστικού μου, του Αντρέα. 

Ε:  Πότε έγινε τούτο; 

A:  Στες 20/10 

Ε:  12; 

A:  Του 10, του Οκτώβρη, 18 την Τρίτη… 

Ε:  Τζιαί που εν τούτος ο βαπτιστικός σου; 

Α:  Που είναι; 

E:  Που εκάμετε τα μύρα; 

A:  Στη μητέρα μου, διότι η αδελφή μου έμενε στη μητέρα μου. 

Ε:  Ε πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο της Αθηνάς Ιωάννου στο σπίτι σου ενώ ήσασταν ούλλοι 

στα μύρα; 

Α:  Όταν είχα σχολάσει, πέρασα έπιασα την Αντωνία μου και που ήταν εξηγημένοι, διότι 

σε όλα τα οικογενειακά πάρτι έτσι γίνεται, να ρθει και η πεθερά μου τζιαί η κουνίαδα μου 

να πάμε στα μύρα.  Ήρθαν στο σπίτι μου, ήδη η γυναίκα μου ήταν στη μητέρα μου, 

έπιασα τους, άφησε το αυτοκίνητο εκεί, τους έπιασα τζιαί επήαμε στη μητέρα μου τζιαί 

επιστέψαμε πίσω». 

 

Τα όσα πιο πάνω είπε ο κατηγορούμενος 2 δεν αμφισβητηθήκαν από την 

κατηγορούσα αρχή ούτε με υποβολές ούτε και άλλως πως. Η θέση της 

υπεράσπισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μάρτυρας 

προστασίας απέκτησε κάποια γνώση των όσων αναφέρει στην κατάθεση 

του και στο σχεδιάγραμμα, έγγραφο ΑΤ, για την κατοικία του 2ου 

κατηγορούμενου την είχε υποβάλει ο δικηγόρος του κατηγορούμενου 1 

στον Μ.Κ. 41, Φάνο Χατζηγεωργίου στις σελίδες 2294-2295 των 

πρακτικών. Σχετικό είναι και το πρακτικό από την μαρτυρία του Κ1 στις 

σελ. 7962 – 7965: 

 

«Ε: Μπορείς να μας πείς;  

Α: Να σας πω. Μια βδομάδα περίπου πριν το γάμο μου επειδή η κόρη του Τάσου η Αντωνία ήταν 

να μπει παρανυφούα στον γάμο μου, εγώ ήμουν στο μαγαζί μου ένα, περίπου στις 25 ήταν ο 

γάμος μου, καμιά βδομάδα περίπου, 18-20 του μηνός πήγα στο κρεοπωλείο, έπιανα τον Τάσο 
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τηλέφωνο, το τηλέφωνο του ήταν κλειστό, πολλές φορές ήταν κλειστό το τηλέφωνο άμα 

ξεκουράζετουν άμα ήταν καθημερινές διότι ο Τάσος ασχολείτουν τζιαι με κτηματομεσιτικά, το πρωί 

ξέρω ότι δούλεφκε κυβερνητική δουλειά, έπιασα τον τηλέφωνο το τηλέφωνο του ήταν κλειστό, λέω 

υπολόγιζα ότι ήταν σπίτι τζιαί εξεκουράζετουν τζιαί έτσι έπιασα το αυτοκίνητο που τζιαμέ στο 

κρεοπωλείο για να πάω να τον έβρω να του δώκω το παρανυφούι που ήταν να φορήσει η 

Αντωνία τζιαί να του πώ για τις τελικές αποφάσεις για τις μερίδες για τον γάμο. Όταν βγήκα έξω 

από το μαγαζί ήρτεν ο Φάνος τζιείνη την ώρα στο κρεοπωλείο τζιαι λαλεί μου ρε που εν να πάεις; 

Λαλώ του θα πάω να πάρω το παρανυμφούι του μωρού του κουμπάρου μου του Τάσου να του 

πω και για τις μερίδες διότι κοντέψαν οι μέρες τζιαί πρέπει να τα σάσουμε, να τα έχουμε ούλλα 

complete τζιαί λαλεί μου θα έρθω μαζί σου. Μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο το isuzu το trooper, 

πήγαμε στο κέντρο πρώτα, το κέντρο ήταν κλειστό εν είχε κανένα, φύγαμε που το κέντρο τζιαί 

πήγαμε σπίτι του Τάσου όπως σας είπα εν κανένα χιλιόμετρο πιο πάνω που το κέντρο. Ρέσσεις το 

κέντρο καμιά 500 μέτρα, έχει στρίψιμο αριστερά τζιαί εν μια αδιέξοδος. Πάρκαραμε έξω που το 

σπίτι του Τάσου, πόξω που το σπίτι είχε ένα αυτοκίνητο τζιαι μια μοτόρα όπως είπε τζιαί ο κύριος 

Φάνος τζιαί είχε πόξω που το σπίτι του ένα σιντριβάνι όπως το round about, όπως έχει κάποιες 

φωτογραφίες να σας εξηγήσω ακριβώς, όπως μπαίνεις, όπως ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο 

στα δεξιά μου εμένα, το σπίτι του Τάσου όπως πάεις προς το σπίτι, η ποδά η πάντα εν το 

πλευρινό του σπιτιού διότι η είσοδος είναι στο έτσι, πάρκαρα εγώ, ανοίξαμε τις πόρτες 

κατεβήκαμε, έπιασα το φορεματάκι του μωρού, κατέβηκα, χτύπησα το κουδούνι διότι είχε 

αυτοκίνητο τζιαμέ πόξω τζιαί υπολόγισα ότι ήταν ναν σπίτι, χτύπησα το κουδούνι εν απάντησε 

κανένας, ο Φάνος όπως κατέβηκε πήγε στο πλευρό του σπιτιού, τζιαί άκουσα κάποιον που 

εσφύραν όπως φωνάζει κάποιου σιήλλου να έρτει κοντά του, εγώ εχτύπουν το κουδούνι τζιαί 

περίμενα να μου ανοίξει κάποιος διότι είδα τζιαμέ αυτοκίνητο τζιαί μοτόρες, εν μου άνοιξε κανένας 

την πόρτα τζιαί ποσσιέπασα που το πλευρό να δω που ήταν ο Φάνος τζιαί είδα που χαϊδεφκε τον 

σιήλλο τζιαί έβαλε τα σιέρκα του πα’στις τζιαμαρίες διότι εν μεγάλα τα παράθυρα γυρώ γυρώ αν 

έχει κανένα μέσα στο σπίτι, θωρείς αν έχει κανένα μέσα σπίτι λαλεί οϊ ρε εν σασμένος καλά ο 

κουμπάρος σου τζιαί λαλώ του εν σου είπα αν είναι σασμένος ο κουμπάρος μου, θωρείς κανένα 

σπίτι να δώκουμε το παρανυμφούι τζιαί να φύουμε; Λαλεί μου πρέπει να είναι σασμένος καλά ο 

κουμπάρος σου γιατί δαμέ θωρώ πολυτέλεια, λαλώ του άτε τέλειωνε να φύουμε τζαί αίστες 

πολυτέλειες τζιαί μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ το φορεματάκι κρέμασα το πάστην πόρτα 

τζιαί φύγαμε, το γκαράζ ήταν κλειστό για να δω αν είχε κάποιο αυτοκίνητο, για να δω αν ήταν το 

BMW που εκράταν ο Τάσος, διότι το γκαράζ ήταν κλειστό έπρεπε να μινίσκουμε, οϊ να μινίσκουμε 

σε διαμέρισμα μέσα στις πολυκατοικίες τζιαί εγώ λαλώ του εσένα η έννοια σου ποια είναι; Εν που 

την πούγκα σου; Δουλέφκει πρωί κτηματικά, δουλέφκει στο Ταμασιάνα, δουλέφκει τόσες δουλειές, 

εν λογικό να έχει ένα καθωσπρέπει σπίτι, έκαμε του εντύπωση οι πολυέλαιοι, η σκάλα η κλωστή 

τζαί η τραπεζαρία ότι ήταν μεγάλης αξίας λαλεί μου πρέπει να είναι καμιά πενηνταρκά χιλιάδες η 

τραπεζαρία τζιαι λαλώ του εμένα εν με ενδιαφέρουν τούντα πράματα τζιαί φύγαμε και κάμαμε 
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τούντη συζήτηση μέσα στο αυτοκίνητο τζιαί πήγαμε στο Τσέρι, έπιασα το αυτοκίνητο που το 

κρεοπωλείο μου τζιαί επήα στη φάρμα».  

 

Σχετική  είναι η φωτογραφία, τεκμήριο 614, η οποία λήφθηκε στο γάμο του, 

Αντρέα Γρηγορίου, 1ου κατηγορούμενου, και απεικονίζει, μεταξύ άλλων, τον 

κατηγορούμενο 1 να κρατά την κόρη του κατηγορούμενου 2, Αντωνία, η 

οποία, φορεί το παρανυφάκι.  Στην αναγνώριση των προσώπων που 

απεικονίζονται στην εν λόγω φωτογραφία προέβηκε τόσο ο 

κατηγορούμενος 2 όσο και ο ΜΥ 14, Ιωάννης Ράσπας. (σχετικό πρακτικό 

βλ.σελ. 8864, γρ. 2 εως 10). 

 

 Η ταπεινή μας εισήγηση είναι ότι η θέση  αυτή θα πρέπει να  γίνει δεκτή 

ως αυθεντική εκδοχή του κατηγορούμενου 2 γιατί υποστηρίζεται από άλλη 

μαρτυρία αυτή του Μ.Y.14, Ιωάννη Ράσπα. Ο  τελευταίος έλαβε μεγάλο 

αριθμό φωτογραφιών από  το εξωτερικό των παραθύρων του σπιτιού οι 

οποίες απεικονίζουν τα όσα θα μπορούσε κάποιος να δει στο εσωτερικό 

της οικίας του  κατηγορούμενου 2 (βλ. τεκμήρια 595 και 596).  

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι δεν είναι ορθό να γίνει αποδεκτή η εκδοχή 

του Χατζηγεωργίου λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκδοχή του δεν 

υποστηρίζεται από οποιανδήποτε άλλη μαρτυρία.  

 

Χαρακτηριστικότατη φωτογραφία των όσων μπορούσε να δει ο 

Χατζηγεωργίου από έξω προς τα μέσα είναι το τεκμήριο 659 (φωτογραφία 

Α4).  Αυτή λήφθηκε σύμφωνα με τον ΜΥ 14, Ιωάννη Ράσπα,  από 

συγκεκριμένο παράθυρο από το οποίο υπέδειξε με σημείωση σε 

φωτογραφία ο κατηγορούμενος 1 ότι κοίταξε ο Φάνος.  Είναι επίσης 

εμφανές από τη φωτογραφία Α4 ότι αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ένας 

κρεμαστός πολυέλαιος πάνω από την τραπεζαρία και μπροστά από τη 

σκάλα.  Αυτό το δέχτηκε και ο Χατζηγεωργίου αντεξεταζόμενος από τον 
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δικηγόρο του κατηγορούμενου 4 επί της συγκεκριμένης φωτογραφίας στη 

σελίδα 3090 των πρακτικών γρ. 13 έως 23: 

 

«Ε. ….Στη φωτογραφία αυτή που σου δείχνω, το τραπέζι φαίνεται στο βάθος; 

Α.  Ναι, φαίνεται στο βάθος όπως μου το δείχνεις εσύ. 

Ε. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία 

Α.  Ναι. 

Ε.  Και μπροστά από τη σκάλα ένας πολυέλαιος κωνικός; 

Α. Ο κύριος Μιχαλάκης είπε μου εν πουπάνω που το τραπέζι. 

Ε.  Εγώ σε ρωτώ αν βλέπεις. 

Α.  Ναι φαίνεται. 

Ε.  Φαίνεται; 

Α.  Ναι». 

 

Η θέση αυτή συνάδει και με την αναφορά του στο επισυναπτόμενο 

σχεδιάγραμμα στο έγγραφο ΑΤ:  

«Αμέσως μετά την είσοδο και μπροστά από την σκάλα υπάρχει ένας κρεμμαστός 

πολυέλεος με πολλά κρύσταλλα κωνικός»,  αφού ο Φάνος δεν μπορούσε να 

ξεφύγει από τις σημειώσεις του επί του σχεδιαγράμματος και όπως αυτά είδε 

κατά την εισήγηση μας τον Οκτώβριο του 2009.  

 

Υπάρχει περαιτέρω αντίφαση του Φάνου Χατζηγεωργίου ο οποίος στις 

24/01/10 (έγγραφο ΑΤ2) σε υποδείξεις σκηνών διαφοροποίησε την θέση 

του. Θυμίζουμε ότι μεταξύ 21/01/2010 και 24/01/2010 μεσολάβησε η 

ανακριτική κατάθεση του Κ2 (ΤΕΚ.369 ερώτηση 5) ο οποίος ρωτούμενος 

απάντησε ότι υπήρχε ένας κρεμαστός πολυέλαιος από την σκάλα. Στις 

24/01/2010 στις υποδείξεις σκηνών αυτόν τον πολυέλαιο υπέδειξε ο 

Χατζηγεωργίου δημιουργώντας ερωτηματικά για το τι μεσολάβησε και 

άλλαξε την θέση του.  
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Λεπτομέρεια αλλά καθόλου ασήμαντη για την υπεράσπιση είναι το γεγονός 

ότι ο Φάνος Χατζηγεωργίου όταν αναφέρεται στην ισχυριζόμενη 

συνάντηση στο σπίτι του Κ2 και στο Ταμασιάνα πάντοτε χρησιμοποιεί την 

φράση «εκείνη την ημέρα». Αυτό ενισχύει την θέση της υπεράσπισης ότι 

όταν μιλά ο Φάνος για τα πιο πάνω θέματα έχει στο μυαλό του την 

επίσκεψη που έκανε με τον Κ1 στις 20/10/2009 κατά τις 15:00-16:00 ώρες 

ημέρας. Ποτέ δεν χρησιμοποιεί την φράση «εκείνο το βράδυ ή εκείνη την 

νύχτα».  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο κατηγορούμενος 2 για πρώτη φορά 

πληροφορήθηκε για ισχυριζόμενη επίσκεψη στο σπίτι του από τον 

κατηγορούμενο 1 μαζί με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου κατά τη λήψη της 

ανακριτικής κατάθεσης τεκμήριο 369, ημερ. 21/1/2010.  Ο ίδιος μέσα από 

τις απαντήσεις που έδωσε διαφαίνεται ότι δεν γνώριζε για οποιανδήποτε 

επίσκεψη των δύο στο σπίτι του.  Παραθέτουμε το σχετικό μέρος της 

κατάθεσης:  

«Ερώτηση 8:  Ο Αντρέας Κασάπης σε επισκέφτηκε κατά τον μήνα Δεκέμβριο στο σπίτι 

σου; 

Απάντηση:  Απ’ ότι θυμούμαι δεν ήρθε στο σπίτι μου τον Δεκέμβριο  

Ερώτηση 9:  Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου σε επισκέφτηκε κατά το μήνα Δεκέμβριο στο 

σπίτι σου; 

Απάντηση:  Όχι ουδέποτε ήρθε στο σπίτι μου 

Ερώτηση 10:  Έχω μαρτυρία ότι κατά η περί τον Δεκέμβριο του 2009 ο Αντρέας 

Γρηγορίου και ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου σε επισκέφθηκαν στην οικία σου.  Τι έχεις να 

πεις; 

Απάντηση:  Δεν γνωρίζω τέτοιο πράγμα που μου λέεις» 

 

Ο κατηγορούμενος 2 είδε για πρώτη φορά την κατάθεση ΑΤ μετά τις 

05/02/2010, όταν το μαρτυρικό υλικό δόθηκε στην υπεράσπιση μαζί με το 

σχεδιάγραμμα. Είναι γεγονός ότι το σχεδιάγραμμα που αποτύπωσε ο 

Χατζηγεωργίου σε χαρτί Α3 δεν περιγράφει ούτε ορθά ούτε κατά 
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προσέγγιση την οικία του Κ2. Το σχήμα που έδωσε ο Χατζηγεωργίου στην 

οικία του Κ2 είναι ένα μακρύ ορθογώνιο, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι 

δημιουργεί κάποιου είδους Γ. Είναι όμως γεγονός ότι υπάρχει πισίνα και 

τραπεζαρία καθώς και κολόνα και κυκλική σκάλα που οδηγεί στον δεύτερο 

όροφο. Δόθηκαν τότε οδηγίες στον ΜΥ14 Ιωάννη Ράσπα από τον Κ2 να 

λάβει φωτογραφίες από τον εξωτερικό περίβολο της κατοικίας του για να 

φανεί τι είναι δυνατόν να δει κάποιος στο εσωτερικό της οικίας από έξω. Η 

φωτογράφιση αυτή έλαβε χώρα το απόγευμα προς βράδυ αφού η θέση 

του κατηγορούμενου 1 ήταν ότι επισκέφθηκαν το εξωτερικό της οικίας περί 

τις 15:00 – 16:00 το απόγευμα. Από την άλλη ο κατηγορούμενος 2 δεν 

γνώριζε ποία ώρα ισχυριζόταν ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ότι πήγε στο 

σπίτι του ως ήταν η θέση του εφόσον δεν του τέθηκε τέτοια ερώτηση από 

την ανακριτική ομάδα.  Είναι γι’ αυτό το λόγο που ζητήθηκε από τον ΜΥ14 

να λάβει φωτογραφίες και τις βραδινές ώρες για να τεθεί αυτό το υλικό στο 

Δικαστήριο ώστε να αποδειχτεί το ψευδές και αβάσιμο των ισχυρισμών του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.   

 

Είναι η ταπεινή μας εισήγηση επομένως ότι τα πιο πάνω συνάδουν με την 

εκδοχή του Κ1 ότι όντως ο Φάνος Χατζηγεωργίου μετέβη στην οικία του Κ2 

στις 20/10/2009 χωρίς ο Κ2 να το γνωρίζει. Αυτό εξηγεί και το 

σχεδιάγραμμα στο ΑΤ που τονίζει πράγματα μόνο που φαίνονται απ’έξω 

και είναι φανερό ότι σχεδιάστηκε από κάποιον κατά την εισήγηση μας που 

δεν εισήλθε ποτέ στο εσωτερικό της οικίας του Κ2.  

 

Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι στην ένορκη κατάθεση της η Γιώτα Πεντόντζιη, 

συμβία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, κατέθεσε ότι η καλύτερη της φίλη 

Γιάννα Κουρτέλλα από τα Πέρα Ορεινής είναι αδελφή της Άντρης 

Κουρτέλλα η οποία μαζί με τον σύζυγο της Κώστα επισκέφθηκαν το σπίτι 

του Κ2. Πιθανόν ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου να έτυχε ενημέρωσης μέσω 
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αυτών των προσώπων περί της οικίας του Κ2 αφού γνώριζε έναν εξ 

αυτούς η συμβία του ή και όλους. Ο Κ2 προέβη σε αναγνώριση του 

ζευγαριού Κουρτέλλα από το τεκμήριο DVD 608 της βάφτισης της 

θυγατέρας του ημερ.10/01/2010 που ήταν παρόντες. Η Γιώτα Πεντόντζιη η 

οποία αναγνώρισε την Γιώτα Κουρτέλλα ως φίλη της στενή από το CCTV 

του διαμερίσματος που διέμενε με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  

  

vii) Το κλουβί με τους σκύλους («τα λαμπρατορούθκια») 

 

Πέραν της ύπαρξης του χριστουγεννιάτικου δέντρου τον Δεκέμβριο του 

2009 και της ανυπαρξίας του τον Οκτώβριο του 2009, υπήρχε και μία άλλη 

διαφορά αναφορικά με τα δεδομένα του σπιτιού του κατηγορούμενου 2 

μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2009. Συγκεκριμένα και όπως 

ισχυρίστηκε ο Φάνος Χατζηγεωργίου τον Δεκέμβριο υπήρχε μόνο ένας 

σκύλος και δεν υπήρχε κλουβί. Στις 23/11/2009 (βλέπε τεκμήριο 612, 

δελτίο μεταφοράς μπετόν), φαίνεται ότι τότε δημιουργήθηκε μπετόν και 

βάση πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν κλουβιά.  Μετά τις 23/11/2009 

λοιπόν τοποθετήθηκε το τετραπλό κλουβί μέσα στο οποίο μπήκαν οι 

τέσσερις σκύλοι του Κ2. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε από την κατηγορούσα 

αρχή και συγκρούεται με την θέση του Φάνου  και με το σχεδιάγραμμα στο 

οποίο δείχνει «περβόλι με σκύλο λαμπρατόρ».  Αντεξεταζόμενος ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου από τον κο Μιχαλάκη Κυπριανού 

διαφοροποίησε την θέση του σε «λαμπρατορούθκια» τα οποία δεν είδε 

αλλά ισχυρίστηκε ότι του είπε για αυτά ο 1ος κατηγορούμενος (βλ. σελ. 

2796 των πρακτικών) αφού του υποδείχθηκε η φωτογραφία τεκμήριο προς 

αναγνώριση 16 που απεικονίζει 4 σκύλους μέσα σε κλουβί και η οποία 

είναι η φωτογραφία 7 του τεκμηρίου 595 που στη συνέχεια κατατέθηκε από 

τον ΜΥ14, φωτογράφο Ιωάννη Ράσπα, ως το τεκμήριο 651.  Αυτό είναι και 
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αντιφατικό με την αρχική θέση του Φάνου που προβάλλει στη σελ. 2391, 

γρ. 1 των πρακτικών «Ότι είδα εγώ το έκαμα πάνω στο σχεδιάγραμμα».   

 

Επομένως τον Οκτώβριο του 2009 ο Χατζηγεωργίου πρέπει να είδε τον 

λαμπραντόρ που είχε τότε σπίτι του ο Κ2 και γι’ αυτό το λόγο δείχνει ένα 

σκύλο στο σχεδιάγραμμα.  

 

Αυτά λοιπόν συνηγορούν υπέρ της θέσης ότι αυτά που ο Χατζηγεωργίου 

γνώριζε για το σπίτι του κατηγορούμενου 2 ήταν από την επίσκεψη του στο 

εξωτερικό του σπιτιού του κατηγορούμενου 2, μαζί με τον κατηγορούμενο 

1 σε συνδυασμό με τα όσα άκουγε από τον  κατηγορούμενο  1 αναφορικά 

με τον 2ο κατηγορούμενο είτε στο κρεοπωλείο είτε αλλού.   

 

Διερωτόμαστε περαιτέρω ποια η σκοπιμότητα που η φωτογράφος της 

αστυνομίας είχε οδηγίες από τους ανώτερους της να φωτογραφίσει μόνο 

τρία αντικείμενα στο χώρο της κατοικίας του κατηγορούμενου 2 (την 

τραπεζαρία, ένα πίνακα και ένα πολυέλαιο) αφού τα άλλα δεν συνάδαν με 

τα όσα ανέφερε ο Φάνος στο έγγραφο ΑΤ και επί του σχεδιαγράμματος.  

 

Διερωτόμαστε επίσης γιατί τα μέλη της ανακριτικής ομάδας δεν έδωσαν 

οδηγίες να φωτογραφηθεί το εξωτερικό του σπιτιού του Κ2. Κατά την δική 

μας αντίληψη αυτό έγινε γιατί αυτό δεν ανταποκρίνονταν στην περιγραφή 

και στην μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. 

 

viii) Η τραπεζαρία 

 

Εάν ο Φάνος ήταν πράγματι στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 καθισμένος 

στην τραπεζαρία για 45 λεπτά περίπου στις σημειώσεις που έκανε στο 

σχεδιάγραμμα δεν θα έλεγε ότι η τραπεζαρία «ήταν με κάτι τετραγωνούθκια 
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με διάφορα χρώματα» εφόσον τα σχέδια ήταν εμφανές κυκλικού σχήματος. 

Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση για να θυμίσουμε ότι η υπεράσπιση 

δείχνοντας του Φάνου τη φωτογραφία 34 από το τεκμήριο 595 του 

υπέβαλε ότι είναι η κυρίως είσοδος της οικίας του κατηγορούμενου 2 που 

έχει τετραγωνούθκια και όχι η τραπεζαρία.  Ο κατηγορούμενος 2 στη σελ. 

6446, γρ. 17 περιγράφει την κυρίως είσοδο ως εξής: «είναι ξύλινη με 

κομμάτια από stainlessteel σαν σκάκι». Το δε κόστος της τραπεζαρίας 

σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς ημερ. 5/9/2009 τεκμήριο 593, 

αντιπαρέρχεται την εκδοχή του Φάνου ότι του είπε ο κατηγορούμενος 2 ότι 

κοστίζει γύρω στις €27,000.   

 

Εάν υποθέσουμε ότι έτσι είχαν τα πράγματα και ο κατηγορούμενος 2 είπε 

στον Φάνο ότι πλήρωσε για την τραπεζαρία €27,000 ενώ στην 

πραγματικότητα πλήρωσε €3,675 ως το τεκμήριο 593, ένας λογικά 

σκεπτόμενος άνθρωπος θα σκεφτεί ότι προέβαινε σε αυτοδιαφήμιση της 

καλής οικονομικής του κατάστασης.  Αυτό όμως δεν συνάδει με τους 

ισχυρισμούς του Φάνου ότι ο κατηγορούμενος 2 παραπονείτο σε αυτόν ότι 

ο Άντης Χατζηκωστής  τον κατάστρεψε οικονομικά και για να βελτιωθεί η 

θέση του θα πρέπει να φονευθεί, βλέπε σελ. 1972, γρ. 19 έως 23 και 28 

έως 29: 

«Α.  Είπε μου «εκατάστρεψε με».  Λαλεί μου ο Τάσος «με εκατάστρεψε, τούτος ο 

άνθρωπος έφαε μου 4 εκατομμύρια, πλερώνουμε δόση» λαλεί μου «εθκιώξαν τζιαί την 

αρφή μου που το ΣΙΓΜΑ»  τζιαι εμίλαν μου τζιαμέ ότι εάν πεθάνει εάν το κάμουμεν, θα 

μπούν μες το Συμβούλιο, θα μπει διευθύνων σύμβουλος ο Τάσος τζιαι θα πιάσουν τη 

διοίκηση του ΣΙΓΜΑ…………………. Λαλεί μου «εκατάστρεψε μας» λαλεί μου «τζιαί έχω 

την αρφή μου ούλλη μέρα τζιαί κλαίει τζιαί κάμνει τζιαί εκατάστρεψε μας» λαλεί μου 

Εντάξει τζιαί είπε μας, εξαναείπε μας για τα λεφτά, ότι που τα λεφτά δεν έχει πρόβλημα.». 

 

Επομένως η θέση του Χατζηγεωργίου για την οικονομική κατάσταση του 

Κ2 είναι αντιφατική. Είτε ήταν καλά οικονομικά και κοκορευόταν για αυτό 
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στον Φάνο είτε ότι είχε καταστραφεί οικονομικά και ήθελε να φονεύσει τον  

Άντη. 

 

ix) Ο πίνακας  

 

Σύμφωνα με το έγγραφο ΑΤ καθώς και στις σημειώσεις του επί του 

σχεδιαγράμματος ο Φάνος αναφέρεται σε πίνακες στους τοίχους.  

Σχεδιάζει δε δύο πίνακες στο σχεδιάγραμμα, τον ένα  τον σχεδίασε στον 

τοίχο απέναντι από το σημείο που ισχυρίστηκε ότι κάθισε (βλ.τεκμήριο 8 

σημείωση Χ1 επί τη φωτογραφία 8) ενώ  στην θέση που το σχεδιάζει 

υπήρχε καθρέφτης στον οποίο δεν αναφέρεται.  Τόσο οι φωτογραφίες της 

αστυνομίας, τεκμήριο 22, όσο και αυτές του φωτογράφου Ιωάννη Ράσπα, 

Μ.Κ. 14, μας δείχνουν ότι στους τοίχους υπήρχε μόνο ένας πίνακας που 

ήταν τοποθετημένος άλλου από εκεί που ανάφερε ο Φάνος και ένας 

καθρέφτης βλ. φωτογραφία 7 του τεκμηρίου 22 στον οποίο δεν 

αναφέρεται. Ο δε πίνακας φαίνεται από το εξωτερικό του σπιτιού από τις 

φωτογραφίες 72,73,74 και 75 του τεκμηρίου 596. Στο σχεδιάγραμμα 

επίσης τοποθετεί ανύπαρκτο πίνακα (σύμφωνα με τον κατηγορούμενο 2) 

σε τοίχο πίσω από τη σκάλα.  Δεδομένου ότι η κατηγορούσα αρχή δεν 

ρώτησε τον Φάνο να διευκρινίσει γιατί σχεδίασε δύο πίνακες αφού ήταν 

ένας και αυτόν φωτογράφησαν,  και δεδομένου ότι αυτόν τον ένα πίνακα 

τον σχεδίασε σε λανθασμένο τοίχο αυτό ενδυναμώνει τη θέση της 

υπεράσπισης ότι ουδέποτε μπήκε μέσα στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 

για 45-50 λεπτά όπως ισχυρίστηκε.  Εάν η θέση της κατηγορούσας αρχής 

ήταν ότι ο κατηγορούμενος 2 εκτός από καρέκλες μετακινούσε και τους 

πίνακες θα έπρεπε να του το υπέβαλλε και ή τουλάχιστον να το 

ισχυριζόταν ο Φάνος όταν του υπέδειξε η κατηγορούσα αρχή το βιβλιάριο 

φωτογραφιών ημερ. 22/1/2010, τεκμήριο 22, πράγμα που δεν έγινε (βλ. 
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σελ 1976 των πρακτικών όπου ο Φάνος εμμένει στη θέση του ότι απλά 

θυμάται πίνακες). 

 

x) Mazda Familia 

 

Υπάρχει η μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 ότι τον Οκτώβριο του 2009 και 

συγκεκριμένα στις 20/10/2009 το αυτοκίνητο το οποίο άνηκε στη Αθηνά 

Ιωάννου, αδελφή της συζύγου του κατηγορούμενου 2, βρισκόταν 

σταθμευμένο στο σπίτι του καθώς και η μαρτυρία του κατηγορούμενου 1 

ότι την ημέρα που πήγε μαζί με τον Φάνο στο σπίτι του κατηγορούμενου 2 

είδε και ο ίδιος ένα τέτοιο αυτοκίνητο.  Η κατηγορούσα αρχή απέτυχε να 

αποδείξει ότι το αυτοκίνητο αυτό άνηκε και/ή το οδηγούσε κατά κύριο λόγο 

ο κατηγορούμενος 2 όπως ισχυρίστηκε ο Φάνος, αφού η κ. Ιωάννου δεν 

αποδείχθηκε να είχε άλλο όχημα για να χρησιμοποιεί κατά τον επίδικο 

χρόνο. 

 

Ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ο  

Φάνος δεν ισχυρίστηκε ότι όταν θα πήγαιναν από το σπίτι του Κ2 στο 

Ταμασιάνα για τη νέα συνάντηση ο κατηγορούμενος 2 οδήγησε το Mazda 

Familia.  Oύτε και ρωτήθηκε, ο Φάνος, από την κατηγορούσα αρχή με πιο 

όχημα μετέβηκε εκεί ο κατηγορούμενος 2.  Κατανοητό είναι όμως γιατί η 

κατηγορούσα αρχή δεν ρώτησε τον κατηγορούμενο 2, αφού η απάντηση 

του θα ήταν ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. 

 

Σημειώνουμε ότι η Αθηνά Ιωάννου σύμφωνα με μαρτυρία που προσκόμισε 

στο Δικαστήριο η ίδια η κατηγορούσα αρχή τεκμήριο 623 (πιστοποιητικό 

εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος ημερ. 23/12/2011 Nissan Qashqai επ’ 

ονόματι της Αθηνάς Ιωάννου) διαφάνηκε ότι οι υποβολές της 

κατηγορούσας αρχής ήταν άστοχες αναφορικά με την θέση της ότι η Αθηνά 
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Ιωάννου ήταν ιδιοκτήτρια ενός Νissan Qashqai κατά τον επίδικο χρόνο και 

συμπεραίνεται ότι ιδιοκτήτης, κάτοχος και οδηγός του Mazda Familia κατά 

τον επίδικο χρόνο ήταν η Αθηνά Ιωάννου γιατί ήταν το μόνο όχημα που 

είχε επ’ ονόματι της.  Ο δε κατηγορούμενος 2 οδηγούσε σύμφωνα με την 

δική του μαρτυρία και σύμφωνα και με την μαρτυρία του Κ1 αλλά και 

άλλων μαρτύρων όπως τον αστ. Δώρο Παφίτη και τη Νατάσα 

Αγαθοκλέους αυτοκίνητο τύπου ΒMW.  Είναι η εισήγηση μας ότι θα πρέπει 

να γίνει αποδεκτή η μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 ότι οδηγούσε το 

Μazda Familia για περιορισμένο σκοπό, δηλαδή για να εξυπηρετήσει την 

ιδιοκτήτρια (καθότι ήταν διαζευγμένη) ενώ ποτέ δεν το οδηγούσε για δικούς 

του σκοπούς και   ουδέποτε παρέμεινε σταθμευμένο για ολόκληρο βράδυ 

στο σπίτι του.   

 

Η πιο πάνω εκδοχή ενισχύει τη θέση της υπεράσπισης ότι ο Φάνος είδε το 

συγκεκριμένο αυτοκίνητο στις 20/10/2009 κάτω από τις συνθήκες που 

έχουμε εξηγήσει πιο πάνω στην υποπαράγραφο (v) και υποστηρίζεται από 

τη μαρτυρία του κατηγορούμενου 1.      

 

xi) Οι κολοτζιές 

 

Κολοτζιές δεν υπάρχουν τον Δεκέμβριο. Αυτό κατάθεσε και ο 

κατηγορούμενος 2 με την συγκεκριμένη αναφορά του ότι περί τα τέλη του 

Οκτώβρη ερχόταν συγκεκριμένο άτομο με τρακτέρ και τις ξερίζωνε όπου ο 

κατηγορούμενος 2 τις μεταφύτευε περί τον Μάιο του κάθε έτους (βλ. 

σελ.8739 των πρακτικών):  

 

«Μάρτυρας: Κύριε Πρόεδρε, φύτευκα Μάιο τζιαι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη έβκαλλα τα. 

Εν τζιαμέ ο άνθρωπος, πηαίννεται κυρία Έλενα στα Πέρα Ορεινής να βρείτε τον 

άνθρωπο που έρχετουν με το τράκτο, τον κύριο Κώστα που έρκετουν τζιαί τσάπιζε μου 
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τζιαί εφύτευκα. Εγώ λέω σου συγκεκριμένα εδώ, είμαι δαμέ τρία χρόνια περιμένω, εγώ 

ξέρω πως πέρασα τζιαί η οικογένεια μου, να έρτω να πω την αλήθεια να λάμψει η 

αλήθεια. Τούτο έθελε, ότι ο Φάνος Χατζηγεωργίου ήρτε σπίτι μου ο παραμυθάς, τζιαι εν 

θυμάτουν ο παραμυθάς πότε ήρτε, τζιαι να μου λέτε εν θυμάσαι κύριε Τάσο πριν τρία 

χρόνια; αν ήξερα ημερομηνία εγώ από τον Φάνο τον ψεύτη δε θα ήμουν σήμερα δαμέ θα 

ήμουν με τα μωρά μου τζιαι την γεναίκα μου».  

 

Στο σχεδιάγραμμα υπάρχει σημείωση «χωράφι με κολοτζιές»  επομένως 

δεν μπορεί να παραγνωριστεί η πιθανότητα να τις είδε και αυτές στις 

20/10/2009 αφού η επίσκεψη του σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

κατηγορούμενου 1 περιορίζεται στο εξωτερικό της κατοικίας του 

κατηγορούμενου 2 την ημέρα που άφησε εκεί αυτός το παρανυφάκι που 

θα φορούσε η μικρή Αντωνία. Είναι γεγονός ότι η κα Κλεόπα δεν 

αναζήτησε τον κύριο Κώστα (οδηγός τρακτέρ) για να τον φέρει ως 

αντικρουστική μαρτυρία.  

 

Η κατηγορούσα αρχή δεν αμφισβήτησε τον κατηγορούμενο 2 και δεν του 

υπέβαλε ότι δεν τον πιστεύει για τις ενέργειες του σε σχέση με το περβόλι 

του και/ή τις κολοτζίες του.   

 

Θα ήταν περαιτέρω παράδοξο ο Χατζηγεωργίου η ώρα 19:30 το βράδυ να 

διακρίνει τι είδους φυτά είχε φυτεμένα στο περιβόλι του ο Κ2.  

 

xii) O δήθεν πεθερός 

 

Ψευδής είναι και ο ισχυρισμός του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι στο σπίτι 

του κατηγορούμενου 2 εκείνο το βράδυ βρισκόταν ένας 55χρονος.   Η 

Αστυνομία δεν έψαξε ποτέ να βρει αυτόν τον άνθρωπο για να 

επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα λεχθέντα του μάρτυρα. Μετά την κατάθεση  

έγγραφο ΑΤ,  και σύμφωνα με τη μαρτυρία του Θωμά Ευθυμίου, οι 
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ανακριτές μετά από μερικές ημέρες διαπίστωσαν ότι ο πεθερός του 

κατηγορούμενου 2 είχε αποβιώσει από το 2005.  Έστω και σ’ αυτό το 

στάδιο ήταν παράλειψη και μεγάλη αμέλεια των ανακριτών να μην  

ζητήσουν από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου την περιγραφή αυτού του 

άγνωστου άντρα και στη συνέχεια να τον έψαχναν  από το οικογενειακό και 

φιλικό περιβάλλον του 2ου κατηγορούμενου αφού θα αποτελούσε και τον 

αυτόπτη μάρτυρα της ισχυριζόμενης συνάντησης.  Ο λόγος είναι απλός. 

Ούτε η ίδια η ανακριτική ομάδα δεν τον πίστεψε και εγκατέλειψε την 

διερεύνηση  προβάλλοντας τον λόγο ότι ο πεθερός του κατηγορούμενου 2 

είχε προαποβιώσει. Το γεγονός ότι ο Χατζηγεωργίου είπε στους ανακριτές 

ότι αυτό του το είπε ο κατηγορούμενος 2, δεν αναιρεί την ευθύνη τους να 

διερευνήσουν και να εντοπίσουν αυτό το υπαρκτό πρόσωπο μετά που 

διαπίστωσαν ότι ο πεθερός του κατηγορούμενου 2 δεν ήταν εν ζωή, αφού 

ο Φάνος ισχυρίστηκε την ύπαρξη ενός 55χρονου εκεί στο σπίτι. 

Ο κατηγορούμενος 2 μιλά για τον πεθερό του στις σελ. 8478-8479 των 

πρακτικών: 

Γρ. 23:  Ε.  «Εντάξει είχες εμπλοκή με την περιποίηση του στα τελευταία χρόνια της ζωής 

του στο τέλος του βίου του;», και 

Γρ. 25:  Α.  «από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος.» 

 

Η θέση του κατηγορούμενου 2 την οποία υποστηρίζουμε είναι ότι είναι 

ψευδής ο ισχυρισμός του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ότι ο κατηγορούμενος 2 

του είπε ότι στη κουζίνα βρισκόταν ο πεθερός του και ότι ποτέ δεν έγινε 

τέτοια συνάντηση.  Ο πεθερός του κατηγορούμενου 2 απεβίωσε στις 

5/11/2005 (βλ. πιστοποιητικό θανάτου τεκμήριο 616).   

 

Περαιτέρω και η περιγραφή που δίδει ο Χατζηγεωργίου για τον μεσήλικα 

αυτό είναι αντιφατική και δημιουργεί ερωτηματικά.  
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Ο Χατζηγεωργίου στην σελ. 2291 γρ. 15-24 αντεξετάζεται σχετικά: 

«Ε- Μπορείς να μας περιγράψεις αυτό τον άνδρα; 

Α- Έτσι γύρω στα 50-52 

Ε- Ήταν ψηλός – κοντός; 

Α- Κανονικό το ανάστημα του. 

Ε- Φαλακρός, με μουστάκι, με γένια; 

Α- Ήταν κοντά τα μαλλιά του; 

Ε- Και δεν έφερε γενιάδα ή μουστάκι; 

Α- Όχι, όχι». 

 

Στη σελ. 2792 γρ. 16-26 

 

«Ε- Κύριε Φάνο όταν είπες για τον πεθερό στην κατάθεση σου, οι αστυνομικοί δε σου 

είπαν να τους τον περιγράψεις με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν αυτό 

τον άνθρωπο; 

Α- Είπα τους «ένας άνθρωπος με μουστάκι και είχε μαλλιά». Τους είπα ήνταλως εν που 

ήταν.  Εγώ είπα τους. 

Ε- Δεν σου είπαν, «κοίταξε κύριε Φάνο εσύ λέεις μας αυτή την εκδοχή ότι έκαμες αυτή 

την επίσκεψη και λέεις μας και ποιοι ήταν μέσα εκεί.  Εν να σου φέρουμε σκιτσογράφο 

της Αστυνομίας να του περιγράψεις τι είδες για να μπορέσουμε εμείς να βρούμε τούντον 

άνθρωπο», δε σου είπαν ή είπαν σου και είπες του αντρέπουμαι; 

Α- Τους είπα τι είδα. Που δαμέ τζιαι τζιεί είναι δουλειά της Αστυνομίας». 

 

Από την πιο πάνω μαρτυρία προκύπτει η παράλειψη των ανακριτών να 

διερευνήσουν και να διαπιστώσουν το αληθές της μαρτυρίας του 

Χατζηγεωργίου καθώς και το αντιφατικό της εκδοχής του όπου τη μία 

περιγράφει τον δήθεν πεθερό χωρίς μουστάκι και μετά με μουστάκι. 
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xiii) Η οικιακή βοηθός 

 

Η θέση της υπεράσπισης ήταν ότι στα πλαίσια της διερεύνησης της 

υπόθεσης ήταν υποχρέωση και μέσα στα καθήκοντα της αστυνομίας να 

λάβει κατάθεση από την οικιακή βοηθό που ήταν εγγεγραμμένη επ’ 

ονόματι του κατηγορούμενου 2.  Αντί αυτού και ενώ η συγκεκριμένη 

οικιακή βοηθός βρισκόταν υπό κράτηση για περίπου ένα μήνα για 

παράνομη εργοδότηση και παραμονή, αυτή απελάθηκε χωρίς να ερωτηθεί 

για τις συνθήκες εργοδότησης της και εάν γνώριζε οτιδήποτε για την 

ισχυριζόμενη από τον Φάνο συνάντηση στο σπίτι του εργοδότη της τον 

Δεκέμβριο του 2009.  Το κενό αυτό στην  υπόθεση της η κατηγορούσα 

αρχή προσπαθεί να το υπερπηδήσει ρίχνοντας το φταίξιμο στους ώμους 

του κατηγορούμενου 2 ωσάν εάν τα κατάφερε ο κατηγορούμενος 2 μαζί με 

τη σύζυγο του να την απελάσουν από τη Δημοκρατία εν αγνοία της 

Αστυνομίας.  Τα καίρια ερωτήματα που θα έπρεπε να τεθούν στην οικιακή 

βοηθό του κατηγορούμενου 2 θα παραμείνουν αναπάντητα λόγω της 

παράλειψης και ολιγωρίας της αστυνομίας αφήνοντας ένα κενό στην 

υπόθεση της κατηγορούσας αρχής το οποίο θα πρέπει κατά τη ταπεινή 

μας εισήγηση να προσμετρήσει υπέρ του κατηγορούμενου 2. 

 

H κατηγορούσα αρχή δέχεται την ύπαρξη της οικιακής βοηθού του 2ου 

κατηγορούμενου υποβάλλοντας του την εξής θέση, βλ. σελ. 8628 γρ. 23: 

 

«Επίσης σου υποβάλλω κ. Κρασοπούλη ότι η οικιακή βοηθός που τέλος πάντων ήταν 

γραμμένη στο όνομα σου, αυτή η συγκεκριμένη έφυγε την ημέρα που σου ανέφερα 

προηγουμένως τον Μάιο του 2010 και ένα χρόνο μετά συνελήφθηκε τυχαία από την 

αστυνομία και κατηγορήθηκε για παράνομη εργοδότηση και παραμονή, της επιβλήθηκε η 

ποινή φυλάκισης και απελάθηκε γι’ αυτό το λόγο.  Ένα χρόνο μετά, από την αστυνομία.» 

 



55 
 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν ανακρίθηκε από την αστυνομία 

έστω και ένα χρόνο μετά.  Ή μήπως ανακρίθηκε και συγκαλύφθηκε; 

 

Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που ο κατηγορούμενος 2 στη σελ.  8627    γρ. 

23 των πρακτικών ρωτά με παράπονο την κατηγορούσα αρχή τα 

ακόλουθα: 

 

«Πούντην οικιακή μου βοηθό;  Γιατί εν τη δκιώξαμε.  Αν βόλευε την κατηγορούσα αρχη κ. 

Πρόεδρε, θα ήταν εδώ, αν βόλευε την υπόθεση της.» 

 

Και, σελ. 8628, γρ. 5: 

 

« Είναι δουλειά τους δικούς μου να κάμνουν τους ανακριτές;  Έτσι είναι κυρία Έλενα, 

αυτό είναι.  Να κάμνουμε την δουλειά της αστυνομίας»; 

 

xiv) Ανεπαρκής φωτογράφιση της οικίας του Κ2 και του κέντρου 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ  

 

Η παράλειψη των ανακριτικών αρχών να φωτογραφίσουν το εξωτερικό της 

οικίας του κατηγορούμενου 2 καθώς και ο ελλιπής τρόπος με τον οποίο 

φωτογραφήθηκε το εσωτερικό της καθιστά την μαρτυρία του 

κατηγορούμενου 2 αναντίλεκτή έναντι σε αυτήν του Φάνου ο οποίος δεν 

υποστηρίζεται από οπουδήποτε αλλού αφού οι ανακριτές δεν έλαβαν 

φωτογραφίες κατά τον επίδικο χρόνο που θα έλεγχαν ή και θα 

επιβεβαίωναν την αλήθεια του περιεχομένου του σχεδιαγράμματος ΑΤ. 

Αντίθετα και επιλεκτικά φωτογράφισαν μόνο κάποια από αυτά που είπε  ο 

Φάνος ότι είδε.  Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι αυτός δεν είναι 

σωστός και αντικειμενικός τρόπος διεξαγωγής διερεύνησης σε υπόθεση 

φόνου εκ προμελέτης και αφήνει τους ανακριτές εκτεθειμένους αφού 

επανειλημμένα μας είπαν ότι επιβεβαίωσαν κάθε πτυχή της μαρτυρίας του 
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Φάνου.  Αντίθετα η φωτογράφιση της οικίας του κατηγορούμενου 2 από 

τον ΜΥ14, Ιωάννη Ράσπα, αναμφίβολα ήταν λεπτομερέστατη σε αντίθεση 

με τις φωτογραφίες της αστυνομίας.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αστυνομία δεν φωτογράφισε ούτε τον 1 

λαμπραντόρ που φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο του έγγραφου ΑΤ, 

ούτε την πισίνα, ούτε και τίποτα άλλο από έξω.  Πιθανόν μεταξύ άλλων 

λαθών του Φάνου να είδαν ότι αντί ένα λαμπραντόρ ο κατηγορούμενος 2 

είχε 4 σκύλους και επέλεξαν να περιορίσουν τη φωτογράφιση τους στις 

λιγοστές φωτογραφίες του τεκμήριου 22 που λήφθηκαν από την ΜΚ3, 

Λοχία Νατάσα Αναστασιάδου κατόπιν οδηγιών των ανωτέρων της και 

συγκεκριμένα του Αστυφύλακα Γιώργου Γεωργιάδη, ΜΚ 62, το οποίο 

αποτελείται από 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν στο σύνολο τρία 

πράγματα, ένα πίνακα, μία τραπεζαρία καθώς και τΙς καρέκλες και μισό 

καθρέφτη στον τοίχο (εκεί που τοποθετεί ο Φάνος ένα πίνακα) και ένα 

πολυέλαιο παραγνωρίζοντας παντελώς τα υπόλοιπα εντός και εκτός της 

οικίας του.  Βλ. και τεκμήριο 13  που περιέχει μόνο μία φωτογραφία του 

εξωτερικού της οικίας (φωτογραφία 44).  Η δε δικαιολογία ότι αυτό 

υπέδειξε ο Φάνος και αυτό φωτογραφήθηκε είναι κάθε άλλο παρά 

ικανοποιητική.  Αυτό λέει και με παράπονο ο Τάσος Κρασοπούλης στη 

σελ. 8453: 

 

«Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που λήφθηκε από την εξωτερική του σπιτιού, δεν 

υπάρχει καμία φωτογραφία που βγήκε έξω από το σπίτι». 
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xv) Άλλες πτυχές της μαρτυρίας του  κατηγορούμενου 2 που 

υποστηρίζουν ότι η συνάντηση στο κέντρο Ταμασιάνα δεν έγινε 

ποτέ. 

 

Στην σελ. 8462, γρ. 1-5 ο κατηγορούμενος 2 στην κυρίως εξέταση λέει τα 

ακόλουθα:   

 

«Για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά κ. Μάριε της Παρασκευής, του Σαββάτου και της 

Κυριακής, έπρεπε να κάνεις κάποια πράγματα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, να 

έρθουν πελάτες, να πληρωθείς, να κλείσεις δεξιώσεις, να μιλήσεις, να δουν το χώρο, να 

πιάσεις παραγγελία να γράψεις το στοκ για να παραγγείλεις κάποια πράγματα.  Αυτή 

ήταν η καθημερινότητα.  Μπήκαμε από χρόνια σε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό ήταν, η 

ζωή μας αυτή ήταν.» 

 

Με τα όσα πιο πάνω ισχυρίστηκε ο 2ος κατηγορούμενος φαίνεται 

παράλογος ο ισχυρισμός του Φάνου ότι θα διευθετούσε συνάντηση ο 

κατηγορούμενος 2 στο Ταμασιάνα. Σε ένα χώρο που  ανά πάσα στιγμή θα 

μπορούσε να μπει ο οποιοσδήποτε πελάτης για να πληρώσει ή να 

κρατήσουν ημερομηνία δεξιώσεως μετά από επιθεώρηση του χώρου.  

Περαιτέρω στο κέντρο Ταμασιάνα υπήρχε σύμφωνα με την αναντίλεκτη 

μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 μόνιμο προσωπικό κατά το μήνα 

Δεκέμβριο 2009 και συγκεκριμένα μια κοπέλα με το όνομα Ρούμη από τη 

Βουλγαρία, βλ. σελ. 8461 γρ. 22 έως 25 των πρακτικών.  Δεν είναι δυνατόν 

με αυτά τα δεδομένα που ήταν κοινώς γνωστά τόσο στον κατηγορούμενο 2 

όσο και στην κατηγορούμενη 3 να επέλεγαν ως τόπο συνομωσίας το χώρο 

του κέντρου Ταμασιάνα.  Ακόμη και εάν ήθελε το Δικαστήριο να αποδεχθεί 

αυτόν τον ισχυρισμό του Φάνου υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα.  Γιατί οι 

κατηγορούμενοι 2 και 3 να μην επιλέξουν το γραφείο που υπήρχε στο 1ο 

όροφο του Ταμασιάνα εκεί που δεν θα τους έβλεπε κανείς όπως και 

επέλεξαν τον χώρο αυτό για τη συνάντηση μαζί με την Ρέα Ανδρονίκου και 
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τον κ. Κατσουρίδη.  Αναφορά στο εν λόγω γραφείο κάνουν και άλλοι 

μάρτυρες κατηγορίας. Σημειώνουμε ότι ο Φάνος τον χώρο του Ταμασιάνα 

τον γνωρίζει με δική του παραδοχή αφού πήγε στο γάμο του 

κατηγορούμενου 1. 

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι οι ισχυρισμοί του Φάνου για την συνομωσία 

στο σπίτι του Τάσου Κρασοπούλη καθώς και στο κέντρο Ταμασιάνα είναι 

εντελώς ψεύτικοι, ανυπόστατοι και δεν μπορούν να σταθούν στη λογική.  

Πώς είναι δυνατόν να γίνεται συνάντηση στο σπίτι εκ του ενός ηθικού 

αυτουργού με τον προτιθέμενο εκτελεστή και ενώπιον άλλων προσώπων 

(συζύγου και πεθερού) που ενδεχομένως θα ήταν αυτόπτες μάρτυρες των 

προπαρασκευαστικών πράξεων ενός φόνου εκ προμελέτης ή και συνεργοί 

και ενώ χαλαρά ο κατηγορούμενος 2 άφηνε τη κόρη του να μπαινοβγαίνει 

στο σαλόνι και να κάθεται στα πόδια του.  

 

Σελίδα 2388 γρ.26: «έρκετουν τζιαι το μωρό του τζιαμέ, έθκιωχνεν το πήαιννε 

στην μάμα ελάλεν του».  

 

xvi) Κατάρ 

 

Το ημερολόγιο ενεργείας 22/1/2010, τεκμήριο 363, το οποίο καταγράφει ο 

Παντελής Ιορδάνους αναφορικά με τις υποδείξεις σκηνών που έκανε ο 

Χατζηγεωργίου στην περιοχή Κάτζιηλος έδαφος Κατωκοπιάς και στην 

παρουσία του Δ. Χρίστου:  

«Ενώ οι  πιο πάνω βρίσκονταν εντός του αστυνομικού οχήματος με κατεύθυνση το πιο 

πάνω σημείο ο Φάνος Χατζηγεωργίου  ανέφερε ότι θυμήθηκε ακόμα κάτι και 

συγκεκριμένα ανέφερε ότι κατά την συνάντηση που είχε ο ίδιος μαζί με τον Ανδρέα 

Γρηγορίου, Τάσο Κρασοπούλη και Έλενα Σκορδέλη σχετικά με τη δολοφονία του 

Χ’Κωστή ο Τάσος Κρασοπούλης μεταξύ άλλων τους είχε αναφέρει ότι πρόσωπο που θα 

ερχόταν από το εξωτερικό θα ενεργούσε ως μεσολαβητής μεταξύ εταιρείας από το Κατάρ 



59 
 

και των αδελφών Κρασοπούλη με σκοπό μίαν μεγάλη επένδυση στην περιοχή Μενεού 

στη Λάρνακα. Περαιτέρω τους ανάφερε ότι ο ίδιος έδειξε στο πρόσωπο αυτό μεγάλη 

έκταση γης στο Μενεού με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου και εμπορικού κέντρου.  

Σύμφωνα με τον Χ’Γεωργίου την πιο πάνω λεπτομέρεια τους την ανέφερε ο 

Κρασοπούλης κατά την συνάντηση που είχαν για να αντιληφθεί ο ίδιος και ο Γρηγορίου 

ότι αυτός και η αδελφή του ήταν πολύ ισχυροί οικονομικά.» 

 

Σημειώνουμε το παράλογο που προκύπτει από τη μαρτυρία του 

Χατζηγεωργίου για την οικονομική κατάσταση του Κ2 και καταλήγουμε ότι 

οι εκδοχές που προβάλλει είναι αντιφατικές. Από τη μία ισχυρίζεται ότι οι 

κατηγορούμενοι 2 και 3 παρουσιάζονταν ως ισχυροί οικονομικά και από 

την άλλη ότι είχαν καταστραφεί οικονομικά και ήθελαν να φονεύσουν τον 

Άντη. 

 

Προκύπτει περαιτέρω αντίφαση από την σελ. 2394 των πρακτικών όταν ο 

Χατζηγεωργίου ερωτάται για το θέμα του Κατάρ ως εξής: 

Ε.«μα είπες μας ότι σου είπε και για το Κατάρ»  Α. «Ναι πάνω στην συνάντηση».    

 

Αυτή η απάντηση υποδηλώνει ότι αναφέρετο στη ισχυριζόμενη από αυτόν 

συνάντηση στο σπίτι του Κ2.  Η κατηγορούμενη 3 όμως κατά τον 

Χατζηγεωργίου δεν ήταν στην «πάνω» συνάντηση. Αυτό είναι αντιφατικό 

με τη θέση του στο ημερολόγιο ενεργείας, τεκμήριο 363, όπου ισχυρίστηκε 

ότι όταν του έλεγαν για το Κατάρ παρών ήταν  και η κατηγορούμενη 3. 

 

Ο Χατζηγεωργίου στην σελ.1972 γρ. 23 λέει: 

«τζιαι μάλιστα λαλεί μου θα έχουμε πολλή δύναμη τζιαι εμίλησα με ανθρώπους του Κατάρ 
για κάτι επενδύσεις στο Κατάρ». 

 

Και στη σελ. 1980 γρ. 27  

«είπεν μου ότι εάν περάσει ο έλεγχος του ΣΙΓΜΑ στα χέρια του τζιαι βγει νέο διοικητικό 

συμβούλιο ότι μιλά με κάποιον και θα κάνουν δουλειές στο Κατάρ, 300 σκάλες στο 

Μενεού τζιαι θα κάνουν έτσι όπως το εμπορικό κέντρο είπεν μου». 
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Είναι εμφανές ότι ο Χατζηγεωργίου είχε μια μπερδεμένη εικόνα στο μυαλό 

του για αυτό το θέμα.  Είναι πιθανόν η πηγή της πληροφόρησης του να 

προερχόταν από αλλού όπως για παράδειγμα να είχε ακούσει κάτι σε 

σχέση με το Κατάρ στο κρεοπωλείο του κατηγορούμενου 1 το οποίο 

επισκεπτόταν σύμφωνα με τη μαρτυρία ο κατηγορούμενος 2 αλλά και  από 

τον πατέρα του κατηγορούμενου 1.  Τέτοιες σκόρπιες κουβέντες θα 

μπορούσαν να δικαιολογήσουν το αβέβαιο και αντιφατικό της εκδοχής του 

για το θέμα του Κατάρ.  Αν ήταν γνώστης από πρώτο χέρι γιατί να 

προέβαλε τους πιο πάνω ισχυρισμούς ότι οι επενδύσεις θα γίνονταν στο 

Κατάρ;   

 

Στη σελ. 1971 γρ. 31 αναφερόμενος στον Κ2, ο Χατζηγεωργίου λέει:  

 

«ήξερα τον έρκετουν τζιαμέ στο κρεοπωλείο του Ανδρέα, είδα τον τζιαι στο γάμο του, 

ήταν κουμπάρος του».  

 

Από το πιο πάνω απόσπασμα προκύπτει ο Χατζηγεωργίου παραδέχεται 

την παρουσία του κατηγορούμενου 2 στο κρεοπωλείο και εισηγούμαστε 

ταπεινά ότι θα πρέπει να προβληματίσει το Δικαστήριο ότι ενδεχομένως να 

ήταν άλλη από τον κατηγορούμενο 2 η πηγή της πληροφόρησης του 

Χατζηγεωργίου.   

 

Παραπέμπουμε σχετικά στην μαρτυρία του κατηγορούμενου 2, σελ. 8724 

γρ. 26: 

Α.  Πήαιννα στο κρεοπωλείο, εμίλουν με τον κουμπάρο μου για τες δουλειές μας, για το 

Κατάρ, για διάφορα πράγματα. 

Ε. Με τον κουμπάρο σου εμίλας για το Κατάρ? 

Α. Βεβαίως. 

Ε. Για ποιο λόγο? 
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Α. Διότι είσιε πάρα πολλούς γνωστούς τζιαι εμπορούσε να με βοηθήσει, όπως τζιαι ο 

πατέρας του.  Τζιαι με τον πατέρα του στο Ιπποκράτειο μίλησα. 

 

Παραπέμπουμε επίσης σχετικά στη μαρτυρία του  κατηγορούμενου 1 σελ. 

8138 γρ. 3 : 

Α. Ήξερα για το Κατάρ. 

Ε. Τι ήξερες για το Κατάρ? 

Α. Ότι μες το Νοέμβρη, νομίζω κάναμε συζήτηση και λαλεί μου ‘περιμένω να κάνω μια 

δουλειά αρκετά καλή στο Μενεού με κάτι του εξωτερικού, συγκεκριμένα που το Κατάρ’. 

Που τζιαμέ τζιαι τζιει τούτη ήταν η απασχολία που τον απασχολούσε τον Τάσο βασικά  

και συζητήσαμε κάπως το περί μετοχές και ξέρω εγώ. 

 

Και γρ. 12: 

«Ακριβώς.  Νομίζω δεν τον απασχολούσε καν το θέμα, γι αυτό δεν το συζήτησε.  Με τα 

άλλα πράγματα που συζητούσαμε, επειδή όπως είπα και τες άλλες φορές, μου έλεγε και 

εμένα, μου παράτζιελλε να αγοράζω γη, ακίνητα, ‘βάλλει πάνω, δεν έχεις να χάσεις.» 

 

Σημειώνουμε ως γεγονός ότι τη συνεργασία της οικογένειας Κρασοπούλη 

με μεσολαβητή για επενδύσεις των Καταριανών στην Κύπρο την γνώριζε 

πολλής κόσμος. Έτυχε και ενημέρωσης ο Αρχηγός Αστυνομίας κατόπιν 

επίσκεψη της  κατηγορούμενης 3 αναφορικά με το συμβάν που έθεσε σε 

κίνδυνο τους επιβαίνοντες στο όχημα της, συμπεριλαμβανομένου και του 

μεσολαβητή των Καταριανών,  όταν είχαν αφαιρεθεί βίδες από το ελαστικό 

του αυτοκινήτου της. Σημειώνουμε τη τυχαία συνάντηση σε ταβέρνα στη 

Λευκωσία και τη γνωριμία του μεσολαβητή με το Βάσο Γεωργίου, τότε 

Υπεύθυνος Γραφείου ΚΥΠ του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός το 

οποίο ανάφερε ο ΜΚ 47, Νικόλαος Στέφος, στη μαρτυρία του.  

Σημειώνουμε ότι για τις επενδυτικές δραστηριότητες της οικογένειας 

Κρασοπούλη γνώριζε και ο ΜΚ 80, Λοχίας Δώρος Παφίτης,  

παραπέμπουμε σχετικά στην ένορκη μαρτυρία.  Το γνώριζε η ΜΚ 64, 

Νατάσα Αγαθοκλέους, η οποία μεταξύ άλλων είχε πει ότι κατά το 
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Δεκέμβριο είχε ναυαγήσει η εισήγηση που είχαν κάνει προς τους 

Καταριανούς για το δικό της κομμάτι που είχε στο Μενεού και ότι το 

Δεκέμβριο δεν υφίστατο η πρόταση για την επένδυση.  Το γνώριζε επίσης 

και ο ΜΥ26, Μίνως Μιχάλης.  

 

Εν πάση περιπτώσει η θέση της υπεράσπισης είναι ότι το γνώριζε πολλής 

κόσμος εφόσον δεν ήταν μυστικό και ο κατηγορούμενος 2 το συζητούσε 

ανοικτά σε αναζήτηση εξεύρεσης ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών συγκεκριμένης 

μεγάλης έκτασης γης  με σκοπό να την  προτείνει στους Καταριανούς.   

 

Είναι γεγονός ότι υπήρχε και μεγάλη αλληλογραφία σε σχέση με το θέμα 

του Κατάρ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της κατηγορούμενης 3,  το οποίο 

βρισκόταν στα χέρια της αστυνομίας από το βράδυ της 21/1/2010. Η ίδια 

στη μαρτυρία της εξηγεί ότι μόλις άνοιγες τον ΗΥ το πρώτο folder που θα 

αντίκριζε κάποιος είναι το Τεκμήριο 781 το οποίο κατέθεσε η 

κατηγορούμενη 3 χωρίς η ΚΑ να φέρει οποιαδήποτε ένσταση ή να 

αμφισβητήσει οτιδήποτε. 

 
Ταπεινή μας εισήγηση είναι ότι ο Χατζηγεωργίου αυτά που γνώριζε περί 

Κατάρ ήταν από διάφορες σκόρπιες συνομιλίες που έτυχε να ακούσει.  Στο 

έγγραφο ΑΤ ο Χατζηγεωργίου δεν κάνει καμία αναφορά για το Κατάρ το 

αναφέρει για πρώτη φορά σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή στους 

ανακριτές οι οποίοι μπορεί και να τον ρώτησαν σχετικά αφού είχε περιέλθει 

στην αντίληψη τους από τη μαρτυρία που είχαν ήδη συλλέξει.  Αλλά και να 

μην του αναφέρθηκε από τους ανακριτές μπορεί να ιδωθεί ως μια 

προσπάθεια του να γίνει πιστευτός από την ανακριτική ομάδα.   
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2.2. Η διαδρομή από την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι το γραφείο 

ταξί «Finlandia» 

 

i) CCTV – Andrew Brear  

 

Υπάρχει το CCTV του Andrew Brear που δείχνει μια μοτοσυκλέτα με δύο 

επιβαίνοντες να διασχίζει την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη και να σταθμεύει 

προφανώς στο χωράφι δίπλα από το σπίτι που ενοικίαζε ο Άγγλος 

διπλωμάτης Andrew Brear.  

 

Παρόλο το θαλάσσωμα της ανακριτικής ομάδας – πράγματι είναι για να 

μας λυπάσαι με τέτοια αστυνομία – σε σχέση με το χρόνο του CCTV 

(εννοούμε τον αυθεντικό χρόνο λήψης των σκηνών από  το CCTV) 

εισηγούμαι ότι το αναπόδραστο συμπέρασμα είναι ότι η μοτοσυκλέτα  που 

εξέρχεται του οικοπέδου δίπλα από το σπίτι του Andrew Brear ανήκει 

στουs δολοφόνους του θύματος και ένας από αυτούς είναι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου. 

 

ii) Nilda Montecalvo, Μ.Κ. 11 – αυτόπτης μάρτυρας 

 

Η μαρτυρία του CCTV επιβεβαιώνεται και από την μαρτυρία της Μ.Κ. 11 

Νılda Montecalvo από τις Φιλιππίνες η οποία έπαιρνε περίπατο το σκυλάκι 

του αφεντικού της και βρισκόταν ακριβώς απέναντι από τον πεζόδρομο και 

είδε τον δολοφόνο να τρέχει και την μοτοσυκλέτα να εξέρχεται του 

χωραφιού, τον δολοφόνο να κάθεται στο πίσω κάθισμα και την 

μοτοσυκλέτα να φεύγει. Εδώ παρεμβάλλουμε ότι η Μ.Κ. 11 είναι η πιο 

ανεξάρτητη μάρτυρας που είναι δυνατόν να υπάρχει γιατί είναι εντελώς 

ξένη προς την Κυπριακή πραγματικότητα και την δολιότητα των Κυπρίων 
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και δεν παρακολουθεί ποτέ τα κυπριακά ΜΜΕ, λέει ότι το χρώμα του 

κράνους που φορούσε ο οδηγός ήταν σκούρου χρώματος και όχι άσπρου. 

 

Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου είχε πάρει δύο κράνη από το σπίτι του όπως 

είπε πριν τον φόνο. Το μαύρο του Προεστού και το ανοιχτόχρωμο της 

συμβίας του της Γιώτας Πεντόντζιη. Ακόμη και εδώ ο Χατζηγεωργίου είναι 

δόλιος – ούτε πως μπορούσε να «μπερτέψει» την συμβία του Γιώτα 

Πεντόντζιη, ΜΚ 51,δεν τον ένοιαζε.  

 

Φεύγει λοιπόν η μοτοσυκλέτα και αποτυπώνεται στην μνήμη της Μ.Κ. 11 

και στο CCTV του Andrew Brear. Οι επιβαίνοντες είναι δύο.  

 

Κατά τον Χατζηγεωργίου περνά μπροστά από το Finlandia Taxi και 

αποτυπώνεται στις κάμερες του.  

 

Και στο σημείο αυτό ο Χατζηγεωργίου δεν λέει την αλήθεια. Αυτό κατά την 

εισήγηση μας πηγάζει από πληθώρα άλλης μαρτυρίας. 

 

iii) Το ημερολόγιο ενεργείας (τεκμήριο 474) του Αστυφ. Λεωνίδα 

Γενναδίου 

 

Πρώτα το ημερολόγιο ενέργειας που κατάρτισε ο Μ.Κ. 81, Αστυφ. 

Λεωνίδας Γενναδίου (βλέπε τεκμ.474) μιλά για έναν επιβάτη της 

μοτοσυκλέτας που απεικονίζεται στο CCTV του ταξί «Finlandia». Ο 

αστυφύλακας Γενναδίου – μέλος της ανακριτικής ομάδας – πήγε στο 

γραφείο ταξί «Finlandia» λίγες ώρες μετά τον φόνο και κατέγραψε τι είδε 

στο CCTV. Μετά τις 21/01/2010 και την κατάθεση του Χατζηγεωργίου 

άρχισε η απόπειρα από την Αστυνομία της αλλαγής της θέσης αυτής και 

της προσαρμογής της για να συνάδει με την εκδοχή του Χατζηγεωργίου. 
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iv) Η ένορκη μαρτυρία του Θωμά Ευθυμίου κατά την αίτηση 

προσωποκράτησης των υπόπτων. 

 

Είναι για αυτό τον λόγο που ο Υπαστυνόμος τότε υπεύθυνος του ΤΑΕ 

Θωμάς Ευθυμίου, επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας στα αρχικά στάδια 

της διερεύνησης της υπόθεσης – βλ. τεκμήριο 223 αίτηση 

προσωποκράτησης, μιλούσε για δύο εμπλεκόμενες μοτοσυκλέτες στον 

φόνο μιλώντας σίγουρα για δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, αυτήν που 

περνά έξω από το σπίτι του Andrew Brear και αυτή που περνά έξω από το 

γραφείο ταξί «Finlandia». 

 

v) Ο χρόνος που χρειάστηκε να διανυθεί η απόσταση από την 

οδό Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι το γραφείο ταξί «Finlandia». 

 

Το άλλο στοιχείο που διαψεύδει τον Χατζηγεωργίου είναι καθόλα 

αντικειμενικό. Έχει να κάνει με την απόσταση μεταξύ του σημείου που 

φαίνεται για τελευταία στιγμή η μοτοσυκλέτα στο CCTV του ταξί Finlandiα. 

Η απόσταση αυτή είναι 390 μέτρα. Ο χρόνος που χρειάστηκε να διανυθεί η 

απόσταση αυτή αν ο χρόνος της αστυνομίας είναι ορθός και νοουμένου ότι 

φαίνεται η ίδια μοτοσυκλέτα στο CCTV του Andrew Brear και του ταξί 

«Finlandia» είναι 3 δευτερόλεπτα. Απλά μαθηματικά δεικνύουν ότι η 

μοτοσυκλέτα θα πρέπει να πήγαινε με μέσο όριο ταχύτητας άνω των 1000 

χ.μ. ανά ώρα. Φύση αδύνατον, τι άλλο να πει κανείς; Είναι φανερό ότι 

πρόκειται για δύο μοτοσυκλέτες  και ότι ο  Φάνος Χατζηγεωργίου λέει 

ψέματα. 
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vi) Catalin Gregoras, M.K. 42 – εμπειρογνώμονας 

 

Η άλλη μαρτυρία που αποδεικνύει ότι ο Χατζηγεωργίου λέει ψέματα στο 

σημείο αυτό είναι η επιστημονική μαρτυρία. Από τη μια είναι η μαρτυρία 

του Χατζηγεωργίου και του εμπειρογνώμονα της κατηγορούσας αρχής 

Καταλίν Γρηγορά, Μ.Κ 42, Ο κ. Γρηγοράς λέει ότι στο CCTV του Andrew 

Brear φαίνονται δύο επιβαίνοντες ενώ στο CCTV του ταξί «Finlandia» είναι 

«πιθανόν» δύο (“probably” two). 

 

vii) Doron Baldinger, M.Y. 21, εμπειρογνώμονας 

 

Αντίθετα ο εμπειρογνώμονας της υπεράσπισης του κατηγορουμένου 2 

Doron Baldinger, Μ.Υ. 21,στην δική του μαρτυρία προβάλλει την θέση ότι 

στην μοτοσυκλέτα έξω από το γραφείο ταξί «Finlandia» φαίνεται και δια 

γυμνού οφθαλμού κατά τον ίδιο μάρτυρα ότι ο επιβαίνοντας είναι ένας.  

 

Σύμφωνα με την νομολογία, παραπέμπουμε στην απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου Κύπρου στην Ποινική Έφεση Αρ.53/2011, Κωνσταντίνα 

Σιακόλα –ν- Αστυνομίας ημερομηνίας 24/01/2013 αναφέρονται τα 

ακόλουθα: «Σύμφωνα με τη νομολογία, το δικαστήριο αποφασίζει κατά πόσο 

ένας μάρτυρας είναι ικανός να δώσει μαρτυρία ως εμπειρογνώμονας.  Για την 

εξακρίβωση τούτου, πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήματα: Πρώτο, κατά πόσο 

το αντικείμενο της εμπειρογνωμοσύνης του εμπίπτει στην κατηγορία των θεμάτων 

εκείνων για τα οποία επιτρέπεται να δοθεί μαρτυρία πραγματογνώμονα και 

δεύτερο, κατά πόσο ο μάρτυρας έχει αποκτήσει είτε κατόπιν σπουδών είτε λόγω 

εμπειρίας επαρκή γνώση του αντικειμένου ώστε η γνώμη του να καθίσταται 

πολύτιμη (of value) στην επίλυση των επίδικων θεμάτων (βλ. μεταξύ άλλων, R. v 

Bonython (1984) 38 S.A.S.R. 45 και R. v Henderson [2010] EWCA 1269»).  
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Είναι δε σαφώς νομολογημένο από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η 

εμπειρογνωμοσύνη πάνω σε ένα θέμα δεν βασίζεται μόνο στα ακαδημαϊκά 

προσόντα αλλά και στην πραγματική εμπειρία που αποκτάται πάνω σ' 

αυτό. Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα μάρτυρα είναι να βοηθήσει το 

Δικαστήριο να κατανοήσει την μαρτυρία. Η μαρτυρία του Doron Baldınger 

είναι τέτοιας φύσης. Ο τρόπος προβολής του CCTV του ταξί «Finlandia» 

είναι τέτοιος που δεικνύει ξεκάθαρα δια γυμνού οφθαλμού στον καθένα να 

δει ότι στην μοτοσυκλέτα έξω από το ταξί Finlandia είναι ένα άτομο και όχι 

δύο. Φαίνεται ένα κράνος, όχι δύο, ένα ζευγάρι πόδια και όχι δύο. Ο Doron 

Baldinger συμφωνεί με τον κ. Γρηγορά ότι στο CCTV του Andrew Brear 

φαίνονται δύο επιβαίνοντες. Στο CCTV του ταξί «Finlandia» όμως είναι 

ένας. Η μοτοσυκλέτα είναι διαφορετική από το τεκμήριο 116, δηλαδή 

μικρότερη και η μοτοσυκλέτα που φαίνεται να έρχεται από την Λεωφόρο 

Γρίβα Διγενή και να την καταγράφει το CCTV του ταξί «Finlandia» και που 

κατ’ισχυρισμό του κ. Παντελή Ιορδάνους είναι η μοτοσυκλέτα που 

επέβαιναν ο Χατζηγεωργίου και ο κατηγορούμενος 4, σύμφωνα με τον 

Χατζηγεωργίου, κατά τον Doron Baldinger δεικνύει έναν επιβάτη μόνον. 

 

viii) Γιατί να πει ψέματα ο Φάνος για τη μοτοσυκλέτα που περνά 

έξω από το ταξί « Finlandia».  

 

Αναφορικά με το θέμα αυτό μας έχει προβληματίσει γιατί να πει ψέματα ο 

Χατζηγεωργίου στο σημείο αυτό. Σας καλούμε να συμμεριστείτε τον 

προβληματισμό μας αυτό. Ο λόγος βρίσκεται αποκρυπτογραφημένος στην 

μαρτυρία του κ. Θωμά Ευθυμίου στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας της 

υπόθεσης – δηλαδή στο στάδιο των αιτήσεων προσωποκράτησης. Ο 

Χατζηγεωργίου στην κατάθεση του, έγγραφο ΑΤ, φρόντισε να απαλλάξει 

από κάθε εμπλοκή τον Κώστα Προεστό και τον Κούλη Κοσιάρη, άτομα 

που η εμπλοκή τους στην υπόθεση μυρίζει από δέκα μίλια. Ο κ. Θωμάς 



68 
 

Ευθυμίου μιλούσε στην μαρτυρία του στην προσωποκράτηση για εμπλοκή 

δύο μοτοσυκλετών στον φόνο Τεκμ.223. Ο Χατζηγεωργίου σίγουρα το 

γνωρίζει αυτό αφού η διαδικασία διεξαγόταν στη παρουσία του. Αν το 

ομολογούσε θα έπρεπε να ομολογήσει και ποιος οδηγούσε την δεύτερη 

μοτοσυκλέτα η οποία πιθανόν να παρακολουθούσε το αυτοκίνητο smart 

του θύματος. Θα έπρεπε να έδιδε εξηγήσεις τόσο στους ανακριτές όσο και 

στο Δικαστήριο για τον ένα οδηγό αυτής της δεύτερης μοτοσυκλέτας, 

συνεργός στο φόνο. Θα έπρεπε περαιτέρω να αντιμετωπίσει και την δική 

του εκδοχή. Άρα ο Χατζηγεωργίου με μια κίνηση κάλυψε τον οδηγό της 

δεύτερης μοτοσυκλέτας λέγοντας ψέματα στο Δικαστήριο και 

προβάλλοντας την ψευδή θέση ότι πρόκειται για την ίδια μοτοσυκλέτα στο 

CCTV του Andrew Brear και του ταξί Finlandia.  

 

ix) Τα ίχνη επί εδάφους του τροχού της μοτοσυκλέτας δίπλα 

από το σπίτι του Andrew Brear 

 

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει αναφορικά με το θέμα της μοτοσυκλέτας 

είναι κατά πόσο η μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116 και η μοτοσυκλέτα στο CCTV 

του Andrew Brear είναι η ίδια μοτοσυκλέτα όπως είναι η εκδοχή του 

Χατζηγεωργίου. Ο Χατζηγεωργίου μάλιστα στην δική του μαρτυρία με 

στόμφο επέδειξε το τεκμήριο 116 ως την μοτοσυκλέτα που επέβαινε για 

την διάπραξη του φόνου που είναι η μοτοσυκλέτα του κατηγορούμενου 1 

αλλά και το αποτύπωμα του τροχού της μοτοσυκλέτας (μπροστινού) που 

έκανε στο λασπωμένο χώμα όταν όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος και ο 

κατηγορούμενος 4 την σήκωσαν μόνοι τους για να γυρίσουν τα «μούτρα» 

της στην έξοδο του χωραφιού για να είναι έτοιμοι για διαφυγή αμέσως μετά 

που θα διαπραττόταν ο φόνος. Ο εμπειρογνώμονας της αστυνομίας μας 

είπε στην μαρτυρία του, Μ.Κ. 20 Αναστασίου, ότι το αποτύπωμα δεν ήταν 

τέτοιας φύσης που να επιδέχεται ανάλυσης. Κι όμως η φωτογραφία του 
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αποτυπώματος και η μέτρηση του είναι ξεκάθαρη. Γεννάται λοιπόν το 

ερώτημα γιατί να πάρει αυτή την θέση ο Μ.Κ. 20; Υπάρχουν δύο 

εξηγήσεις. Μια αθώα και μία δόλια. Είτε ο ειδικός της αστυνομίας, Μ.Κ. 

20,σε θέματα ελαστικών είναι ανεπαρκής και επέλεξε την εύκολη οδό για 

την υπόθεση να πει ότι το αποτύπωμα ήταν φτωχό για άντληση 

συμπερασμάτων. Υπάρχει όμως και η δόλια διαζευκτική εξήγηση. Έκανε 

τις μετρήσεις του και είδε ότι το ελαστικό του τεκμηρίου 116 δεν μπορούσε 

να ταυτιστεί με το αποτύπωμα στο λασπωμένο χώμα. Αν έλεγε αυτό το 

πράγμα η μαρτυρία του Χατζηγεωργίου θα ανατιναζόταν στον αέρα. Για 

αυτό «έκρυψε» ή απέκρυψε το συμπέρασμα του αυτό από το Δικαστήριο.  

 

Αντίθετα ο Doron Baldinger αποδεικνύει με την μαρτυρία του τις μετρήσεις 

του και τα μαθηματικά του αλλά και τα προσόντα του ότι το αποτύπωμα 

που φαίνεται στο χώμα δεν ανήκει στον μπροστινό τροχό της 

μοτοσυκλέτας τεκμήριο 116 αλλά σε μικρότερο τροχό της ίδιας μάρκας. 

Συνεπώς και εδώ ο Χατζηγεωργίου λέει ψέματα. Γιατί;  Για να καλύψει τον 

πραγματικό ιδιοκτήτη της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησε είτε αυτή ήταν 

η δική του είτε άλλη. Ένα άλλο σημείο που δεικνύει ότι λέει ψέματα ο 

Χατζηγεωργίου είναι ότι ισχυρίζεται ότι αυτός και ο κατηγορούμενος 4 

σήκωσαν μόνοι τους την μοτοσυκλέτα. Είναι στην έκθεση του Doron 

Baldinger έγγραφο ΑΒΝ. Τέσσερις άντρες, δύο μέλη της αστυνομίας και 

δύο νεαροί δικηγόροι δυσκολεύτηκαν να την σηκώσουν 3-4 εκατοστά, αλλά 

ο Φάνος και ο Γρηγόρης τα κατάφεραν μόνοι τους. Σχετικά είναι και τα 

τεκμήρια 496 (φωτογραφίες στην αίθουσα του Δικαστηρίου) αλλά και το 

τεκμήριο 704 που είναι το cd με τα όσα συνέβησαν στην αίθουσα του 

Δικαστηρίου στις 19/12/2011 κατά την εξέταση του τεκμηρίου 116 από τον 

εμπειρογνώμονα Doron Baldinger έπειτα από άδεια του Δικαστηρίου.  
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Σημειώνουμε ότι ο εμπειρογνώμονας δεν είχε οδηγίες εξ αρχής για να 

διαπιστώσει το βάρος του ΤΕΚ.116 αλλά όταν προέκυψε από το πείραμα 

που διεξήχθη στην αίθουσα στις 19/02/2012 του ζητήθηκε από τους 

δικηγόρους του Κ2 να περιλάβει και το εύρημα αυτό στο έγγραφο ΑΒΝ το 

οποίο περιλήφθηκε στην σελίδα 49 της έκθεσης μετά που του αποστάληκε 

το πιστοποιητικό εγγραφής της μοτοσυκλέτας – τεκμήριο 116, πράγμα το 

οποίο μπορεί να διαπιστωθεί αφού περιλαμβάνεται μέσα στο τεκμήριο 703 

υπό τον τίτλο Cyprus Case Criminal case no.19325/10 στο folder “others” 

(Andreas Motorbike), περαιτέρω από τα Properties εικόνας διαπιστώνεται 

η ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού εγγραφής τον Φεβρουάριο 

του 2012.  

 

Τελικά ο Χατζηγεωργίου ο οποίος έλαβε μέρος στον φόνο εκτελώντας το 

θύμα ξέρει πράγματα και θαύματα και είναι σε θέση αναμιγνύοντας την 

αλήθεια με το ψέμα να ακούεται στο απρόσεκτο αυτί πιστευτός. Αν όμως 

ενσκήψει κάποιος στην λεπτομέρεια της μαρτυρίας του αυτή γίνεται 

διάτρητη από τρύπες όπως το παλιό κουλιαστήρι του τσαγιού.   

 

3. Ο ρόλος του Κούλη Κοσιάρη στην όλη δολοφονία, ο φράκτης του 

Μάσαρι, η απόκρυψη του όπλου και των άλλων αντικειμένων. 

 

Το άλλο μέρος της εκδοχής του Χατζηγεωργίου που δεν αντέχει στο 

μικροσκόπιο λεπτομερούς εξέτασης είναι η μαρτυρία για τα 

διαδραματιζόμενα στο σπίτι του Κοσιάρη.  

 

Ας θυμηθούμε τι λέει:  

 

Οδηγώντας το τεκμήριο 116 με συνεπιβάτη τον κατηγορούμενο 4 έφθασαν 

στην Περιστερώνα στο χώρο του σπιτιού του Κοσιάρη εκεί που έχει ένα 
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container. Ακολούθως λέει άλλαξαν ρούχα και αφού πήρε τα παλιά ρούχα 

που φορούσαν και το κοντόκαννο οδήγησε μόνος του το τεκμήριο 116 

πήγε «ίσια που το χωράφι βαθκιά μέσα στην νεκρή ζώνη», βλέπε σελ. 5 

γραμμή 22 και 23,  και άφησε το όπλο και τα ρούχα μέσα στις ρίζες μιας 

παλλούρας (ακανθώδες θάμνος) κοντά σε ένα μικρό σπιτάκι διάτρησης 

που ήξερε γιατί έκρυβε τους λαγούς του όταν λαθροκυνηγούσε.  

 

Τα ψέματα που προκύπτουν από την εκδοχή αυτή είναι πολλά και 

τρανταχτά. Ξεκινώ με το κοντόκαννο όπλο που αφέθηκε δήθεν σε 

συγκεκριμένη παλλούρα στην νεκρή ζώνη. Έτρεχαν δε οι κατακαημένοι 

αστυνομικοί να το βρουν. Εδώ τυγχάνει εφαρμογής το ρητό «χρειάζεται 

ένας πελλός  ψεύτης να ρίξει μια ρουκέττα και να τρέχουν 100 νούσιμοι να 

την συνάξουν». Το κοντόκαννο φυσικά δεν βρέθηκε ποτέ. Οι έρευνες 

κράτησαν μέχρι και τον Μάιο του 2010. Ενεπλάκησαν άντρες των 

Ηνωμένων Εθνών και του στρατού κατοχής. Βατραχάνθρωποι και άντρες 

της Πυροσβεστικής.  Άντρες με ανιχνευτές μετάλλων. Ειδικά εκπαιδευμένοι 

σκύλοι, γάτοι κτλ. Τίποτε δεν βρέθηκε. Για ένα απλό λόγο, ουδέποτε 

τοποθετήθηκε εκεί. Όλα ήταν παραμύθια. Για αυτό και ο Κούλλης 

Κοσιάρης δεν ήρθε ποτέ στο Δικαστήριο να καταθέσει. Ήταν αυτός που 

παρέλαβε το όπλο προσυνεννοημένος από την αρχή και πιθανόν μέλος  

της συνομωσίας. Περιττά λόγια περισσεύουν. Ένα παλιόπαιδο, ένας 

τζεγκένης, ένας κεντηκελένης όπως ο Χατζηγεωργίου περίπαιζε ένα 

Κράτος για το θέμα του όπλου για πέντε ολόκληρους μήνες.  

 

Άλλο τρανταχτό ψέμα είναι το «επήα με την μοτόρα ίσια που το χωράφι 

βαθκιά μέσα στην νεκρή ζώνη» του Κοσιάρη έκφραση που ενόρκως έγινε, 

πίσω, ίσια, δεξιά  επέρασα το γεφύρι και δεξιά  και μετά ίσια βαθιά μέσα 

στην νεκρή ζώνη και μετά παρκάρισμα της μοτόρας και τροχάδι μέσα στον 

ποταμό μέχρι το σπιτάκι στην ανώμαλη κοίτη του ποταμού για να φθάσει 
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στο σπιτάκι της διάτρησης μέσα στα σκοτεινά, νύχτα χωρίς φεγγάρι και 

αγχωμένοι και εναγωνίως να σου λεν οι κατά τα άλλα έντιμοι αστυνομικοί 

ότι ο Χατζηγεωργίου έλεγε την αλήθεια και ότι μπορεί να έβλεπε στο 

σκοτάδι και ότι επαληθεύεται.  Εγώ τον μόνο άνθρωπο που ξέρω να 

βλέπει στο σκοτάδι είναι τον άνθρωπο νυχτερίδα (Batman).  Συγκρίνετε 

όμως την διαδρομή που φαίνεται στο βίντεο της αστυνομίας (τεκμήριο 226) 

με αυτό του Μ.Υ.14 Ράσπα (τεκμήριο 665) που δείχνουν τις δύο διαδρομές 

την διαδρομή σε σχήμα Π και την ίσια που το χωράφι του Κοσιάρη και 

αναλογιστείτε ποια πείθει λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της υπεράσπισης 

ότι εάν πράγματι πήγαινε ίσια από αυτή τη διαδρομή θα τον βλέπαμε στο 

CCTV της οικίας του Δρ. Μακρή και επειδή καμία μοτόρα δεν θα φαινόταν 

στο CCTV του Δρ. Μακρή και ο ψεύτης Χατζηγεωργίου θα ξεσκεπαζόταν, 

η πορεία άλλαξε.  

 

Άλλο τρανταχτό ψέμα είναι ο χρόνος που χρειάστηκε ο Χατζηγεωργίου να 

μεταβεί από το σπίτι του Κοσιάρη μέχρι το σπιτάκι της διάτρησης και πίσω 

στο ίδιο σημείο. Αφετηρία για την συζήτηση αυτή είναι η παραδοχή του 

Χατζηγεωργίου ότι τηλεφώνησε η ώρα 21:01 στον Κοσιάρη. Ο ίδιος 

δέχεται ότι έφτασε σπίτι του Κοσιάρη γύρω στις 21.05 και ήταν πίσω στο 

ίδιο σημείο γύρω στις 21:00 και. Αναλογιστείτε την χρονική διάρκεια της 

διαδρομής αυτής. Φορτωμένος ανάμεσα στα σκέλια ρούχα και το 

κοντόκαννο του φόνου να οδηγά μια μοτοσυκλέτα, να σταθμεύει, να 

παίρνει μια σακούλα, να συνεχίζει με τα πόδια στον ποταμό να κρύβει τα 

ρούχα και το κοντόκαννο στην παλλούρα να επιστρέφει πίσω με τα πόδια 

αφού τηλεφώνησε πρώτα του Κοσιάρη και πέταξε το κινητό και να φτάνει 

πίσω στον Κοσιάρη. Δεν βγαίνει ο χρόνος. Ούτε ο χρόνος βγαίνει από την 

διαδρομή από το σπίτι του Andrew Brear μέχρι το σπίτι του Κοσιάρη στην 

Περιστερώνα. Ο φόνος έγινε στις 20:45 περίπου και ο Προεστός λέει ότι 

από το χωράφι του Κοσιάρη έφυγαν μετά τις 21:00.  
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Είναι αδύνατον να διανυθεί η απόσταση αυτή με μοτοσυκλέτα στο χρόνο 

που ισχυρίζεται ο Χατζηγεωργίου. Εκτός και εάν πιστέψετε ότι το τεκμήριο 

116 που ισχυρίστηκε ο Χατζηγεωργίου είναι πύραυλος και έκανε τέτοιους 

χρόνους. Φυσικά αυτό που παραμένει άγνωστο είναι αν το τεκμήριο 116 

λειτουργεί ή έχει κάποιο πρόβλημα;  Αλήθεια, γιατί δεν την ξεκίνησαν ποτέ 

ή μήπως δοκίμασαν και δεν τα κατάφεραν γιατί η μοτοσυκλέτα δεν 

λειτουργεί και το απέκρυψαν από το Δικαστήριο. 

 

Εν πάση περιπτώσει δεν βγαίνει η διαδρομή στο χρόνο που θέλει ο 

Χατζηγεωργίου. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Στο χωράφι του 

Κοσιάρη βρέθηκαν οι Φάνος, Κοσιάρης, Προεστός και κατηγορούμενος 4 

κοντά στις 9:20 όπου ο Κοσιάρης, ο οποίος ήταν μέρος της συνομωσίας 

από πριν παρέλαβε και έκρυψε το όπλο και έφυγε προς κατεύθυνση 

αντίθετη από την Λευκωσία ενώ οι άλλοι επέστρεψαν πίσω στην 

Λευκωσία. Στην μαρτυρία του ο Προεστός λέει «δέκα παρά πέντε, δέκα, 

δέκα και πέντε» ήταν στο Ιπποκράτειο. Σε άλλο μέρος αντίθετα από τον 

Χατζηγεωργίου λέει ότι τους πήρε στην Eleon. Τα ψέματα είναι πολλά. 

Συγκεκριμένα στην σελίδα 1820 των πρακτικών γρ.20 – 22 αναφέρει:  

 

«Ε: Ποιόν άλλο συνάντησες; 

Α: Μετά, το βράδυ, συνάντησα και τον Κοσιάρη που ήταν στο χωράφι του και τον Φάνο 

και τον Γρηγόρη που τους έφερα στην Eleon».  

 

Επομένως η φράση «γλώσσα λανθάνουσα» ισχύει και για τον Προεστό ο 

οποίος παραδέχεται ότι κάποια στιγμή στις 11/01/2010 βρισκόταν στην 

σκηνή του φόνου.  
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4. Οι έρευνες για την ανεύρεση του όπλου 

 

Το όλο θέμα καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Η εκδοχή του Φάνου 

Χατζηγεωργίου ήταν ότι μετέβη από το χωράφι του Κοσιάρη «ίσια, βαθκία 

μέσα στην νεκρή ζώνη» και εκεί σε ένα θάμνο κοντά στο σπιτάκι μιας 

διάτρησης έκρυψε το κοντόκαννο όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε το θύμα 

και τα ρούχα τα οποία φορούσαν οι εκτελεστές. Ο Θωμάς Ευθυμίου 

θέλησε να μας πείσει ότι αμέσως μετά την λήψη της κατάθεσης ΑΤ από τον 

Φάνο Χατζηγεωργίου του είπαν ότι θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί η 

κατάθεση του για το άλλοθι για να επαληθευτεί και αν όντως επαληθευτεί 

θα εισηγείτο την ένταξη του στο Σύστημα Προστασίας Μαρτύρων. Είναι 

φανερό ότι αμέσως μετά η ομάδα των ανακριτών άρχισε μια εντατική 

προσπάθεια ανεύρεσης του όπλου. Είναι γεγονός ότι στο ενδιάμεσο, λόγω 

βροχών, διαφοροποιήθηκαν οι συνθήκες από την ημέρα του φόνου. 

Υπήρχε ποσότητα νερού στον φράκτη του Μάσσαρι και περίπου ένα πόδι 

νερό στους ακανθώδεις θάμνους γύρω από το σπιτάκι της διάτρησης όπου 

ο Φάνος υπέδειξε ότι τοποθέτησε το όπλο και τα ρούχα.  

 

Ο Φάνος Χατζηγεωργίου στην μαρτυρία του στο Δικαστήριο ανέφερε 

αντεξεταζόμενος για το θέμα ότι είχε δήθεν ενημερώσει τον κατηγορούμενο 

1 για το θέμα αυτό και ότι ο κατηγορούμενος 1 με κάποιο τρόπο τον είχε 

διαβεβαιώσει ότι θα τα κανόνιζε για την μετακίνηση του όπλου. Το όλο 

πρόβλημα με αυτή την εκδοχή είναι ότι προβλήθηκε για πρώτη φορά στην 

υπεράσπιση κατά την διεξαγωγή της δίκης δεκαέξι μήνες αργότερα από 

την διάπραξη του αδικήματος. Για αυτό και οι δικηγόροι υπεράσπισης 

είχαν επικεντρωθεί στην προσπάθεια τους να πλήξουν την αξιοπιστία του 

Φάνου Χατζηγεωργίου στο γεγονός ότι οι αστυνομικές έρευνες για την 

ανεύρεση του κοντόκαννου που ομολογουμένως θα ήταν ένα καίριο 
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στοιχείο και σημαντική πραγματική μαρτυρία για την διαλεύκανση του 

εγκλήματος. 

 

Είναι γεγονός ότι ήταν εξαντλητική η επιμονή της αστυνομίας να ανεύρει το 

κοντόκαννο. Οι έρευνες της επεκτάθηκαν και μέχρι τον Μάιο του 2010 όταν 

αποξηράνθηκε εντελώς το φράγμα. Η αστυνομική δύναμη Κύπρου σε 

συνεργασία με την πυροσβεστική χρησιμοποίησε κάθε μέσο και 

κυριολεκτικά δεν άφησε πέτρα που να μην σηκώσει για την ανεύρεση του 

όπλου. Βατραχανθρώπους, σώματα ασφαλείας, ανιχνευτές μετάλλων 

κ.λ.π. Το όπλο όμως δεν ανευρέθη. Παράλληλα δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στην κατάθεση του Φάνου Χατζηγεωργίου, έγγραφο ΑΤ, ότι ο Κ1 

θα μετακινούσε το όπλο. Και παρόλο που υπάρχει ο ισχυρισμός των 

μαρτύρων ανακριτών Θωμά Ευθυμίου και Παντελή Ιορδάνους ότι ο Φάνος 

τους το ανάφερε, την επομένη, όταν τον μετάφεραν για υπόδειξη σκηνών, 

δεν λήφθηκε καμία συμπληρωματική κατάθεση από τον Φάνο 

Χατζηγεωργίου, ούτε καν έγινε αναφορά σε οποιονδήποτε ημερολόγιο 

ενεργείας για τον ισχυρισμό αυτό. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. 

Δημιουργεί την εντύπωση, ευσεβάστως εισηγούμαι, ότι πρόκειται για εκ 

των υστέρων κατασκεύασμα. 

 

Εάν όντως ο Φάνος Χατζηγεωργίου τους ανέφερε κάτι τέτοιο στις 

22/01/2010 τότε γιατί δεν λήφθηκε από τον Φάνο Χατζηγεωργίου 

συμπληρωματική κατάθεση για ένα τόσο καίριο θέμα.  

 

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν ενημερώθηκε ο Γιώργος 

Γεωργιάδης ΜΚ62 της ανακριτικής ομάδας που πήρε ανακριτική κατάθεση 

από τον κατηγορούμενο 1 για το θέμα αυτό στις 30/01/2010 – τεκμήριο 

376. Το τρίτο θέμα που τίθεται είναι γιατί, εφόσον υπήρχε αυτή η μαρτυρία 

– εάν υπήρχε, συνεχίστηκαν οι έρευνες της αστυνομίας για την ανεύρεση 
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του όπλου με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, την εμπλοκή των 

αρχών της μη αναγνωρισμένης κατοχικής δύναμης, και γιατί ξοδεύτηκε 

τόσο δημόσιο χρήμα και κόπος για την ανεύρεση του όπλου αυτού, στο 

σπιτάκι της διάτρησης κοντά στον φράκτη του Μάσαρι, εάν υπήρχε η 

πληροφορία από τις 22/01/2010 ότι το όπλο μετακινήθηκε. Είναι άξιο 

απορίας.  

 

Παραπέμπουμε το Δικαστήριο στα τεκμήρια 246 και 247 και παραθέτουμε 

χαρακτηριστικά το τεκμήριο 248  για να δείξουμε την έκταση της έρευνας 

που διεξήχθη το οποίο αναφέρει: «Την 01/02/2010 μεταξύ των ωρών 1330 

– 1530 ο Β΄Αρχηγός Ε’ κος Α. Κρόκος, Λοχ.593, Αστ.1798, άντρες της 

ΥΠΕΓΕ, ΜΑΕΠ και της ΕΜΑΚ στην παρουσία μελών των Ηνωμένων 

Εθνών διεξήγαγαν εκ νέου έρευνες στο φράγμα Μάσαρι στην νεκρά ζώνη 

χωρίς να ανευρεθεί οτιδήποτε».  

 

Μέχρι και το δικοινοτικό γραφείο επαφής των Ηνωμένων Εθνών με έδρα 

τον αερολιμένα Λευκωσίας ενεπλάκη στην έρευνα αυτή. Βλ. τεκμήριο 249 

επιστολή ημερομηνίας 09/02/2010. Ακόμη και οι τουρκοκυπριακές 

δυνάμεις κατοχής έλαβαν μέρος στην διεξαγωγή έρευνας που αναφέρονται 

τα εξής: «Αναφορικά με σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μας 

(κ.Θωμά Ευθυμίου και Ν. Καζαφανιώτη) σχετικά με την έρευνα που 

διεξήχθη στο φράγμα πλησίον του Τ/κρατούμενου χωριού Αυλώνα, για 

εντοπισμό τεκμηρίων για την υπόθεση φόνου με θύμα τον Άντη Χ’Κωστή 

σας πληροφορώ ότι αυτή διεξήχθη στις 31/05/2010 μεταξύ των ωρών 0930 

– 1530 από τις Τ/Κυπριακές δυνάμεις κατοχής υπό την επίβλεψη των 

Ηνωμένων Εθνών αλλά χωρίς αποτέλεσμα», επιστολή η οποία είναι το 

σχετικό τεκμήριο 447. 
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Πολλές από τις έρευνες έγιναν υπό το φως της δημοσιότητας. Καλύφθηκαν 

δε από τα δελτία ειδήσεων του ΡΙΚ, του ΜΕΓΑ, του ΣΙΓΜΑ αλλά και άλλων 

σταθμών και υπάρχουν κατατεθειμένα τεκμήρια προς αναγνώριση στο 

Δικαστήριο τηλεοπτικά αποσπάσματα τα οποία υποδείχθηκαν στο 

Δικαστήριο. Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για ανεύρεση του όπλου 

έγινε προσπάθεια κάλυψης αυτού του μεγάλου κενού με τους ΜΚ55 Στέλιο 

Πασιαρδή μετεωρολόγο και ΜΚ31 Gerald Dorfilinger από τον οποίον 

πήραν κατάθεση τον Μάιο του 2010 σε μια απόπειρα να πείσουν ότι το 

όπλο το παρέσυρε το νερό του φράκτη και όταν απέτυχε και αυτή η 

προσπάθεια επανήλθαν με νέα θέση ότι ο κατηγορούμενος 1 το 

μετακίνησε.  

 

Καλούμε το Δικαστήριο με κάθε σεβασμό να προβληματιστεί γύρω από 

αυτό το θέμα. Κάποιος δεν λέει την αλήθεια και περιοριζόμαστε μόνο να 

αναφέρουμε ότι αυτός δεν είναι η υπεράσπιση. Η υπεράσπιση πάντα 

προέβαλλε τον ισχυρισμό ότι το όπλο ουδέποτε πήγε στον φράκτη του 

Μάσαρι. Το όπλο το παρέλαβε ο Κούλλης Κοσιάρης ο οποίος ενδέχεται να 

ήταν από την αρχή μέλος της συνομωσίας για την διάπραξη του φόνου και 

ο οποίος απέκρυψε το όπλο. Οι δολοφόνοι βρέθηκαν στο χωράφι του 

Κοσιάρη, ο Κούλλης Κοσιάρης με το όπλο και τα ρούχα έφυγε προς μια 

κατεύθυνση και ο Φάνος μαζί με τον Προεστό και τον κατηγορούμενο 4 

προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό για ευνόητους λόγους. Όλα τα άλλα είναι 

μυθεύματα του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ο οποίος δυστυχώς 

εκμεταλλευόμενος την αδημονία των ανακριτών να επιλύσουν την 

υπόθεση τους παρέσυρε σε λάθος ατραπούς. Το ένα ψέμα έφερνε το άλλο 

και η μια προσπάθεια ανεύρεσης του όπλου έφερνε την άλλη χωρίς κανένα 

αποτέλεσμα γιατί κανένα όπλο δεν τοποθετήθηκε εκεί. Δυστυχώς αυτή 

είναι η πραγματικότητα και καλούμε το Δικαστήριο να προβληματιστεί 

γύρω από αυτήν.  



78 
 

 

5. Ο Κυριάκος Κοσιάρης  δεν κλήθηκε από την κατηγορούσα αρχή 

ως μάρτυρας κατηγορίας  

 

Θα θέλαμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι η Δημοκρατία δεν κλήτευσε ως 

μάρτυρα τον Κυριάκο Παναγή Κοσιάρη (ΜΚ 61 επί του κατηγορητηρίου). 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία ήταν αυτόπτης μάρτυρας για τα όσα 

διαδραματίστηκαν μετά τη διάπραξη του στυγερού εγκλήματος και είχε 

δώσει καταθέσεις σχετικά.  

 

Ο χειρισμός της εκπροσώπου της Δημοκρατίας να μην κλητεύσει τον 

Κυριάκο Παναγή Κοσιάρη κατά την εισήγηση μας δεν ήταν ενδεδειγμένος 

και ακριβοδίκαιος.  Δεν δόθηκε η ευκαιρία στο Δικαστήριο να ακούσει τον 

μάρτυρα ο οποίος έχει ουσιαστική επίδραση στη διαδικασία γιατί μόνο 

μέσα από τα λεχθέντα του θα μπορούσε το Δικαστήριο να διαπιστώσει  το 

αληθές ή μη της εκδοχής του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου μετά τη διάπραξη 

του εγκλήματος.   

 

Η κατηγορούσα αρχή σε αυτή τη περίπτωση όφειλε να είχε παρουσιάσει τη 

μαρτυρία του. Στα πλαίσια της υποχρέωσης της για δίκαιη παρουσίαση της 

υπόθεσης της όφειλε να τον παρουσιάσει αφού το όλο πλέγμα του φόνου 

περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τη μαρτυρία του συγκεκριμένου 

μάρτυρα και επομένως δεν θα ήταν ορθό να μην ακουστεί αφού η 

απόφαση του Δικαστηρίου θα πρέπει να βασιστεί στην μαρτυρία του 

Κοσιάρη για να αποφασίσει την αξιοπιστία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

και τη τύχη των κατηγορουμένων (ειδικότερα όσο αφορά τον 

κατηγορούμενο 4, Γρηγόρη Ξενοφώντος).  Αυτό το κενό στη μαρτυρία της 

κατηγορούσας αρχής δεν αφήνει περιθώριο στο Δικαστήριο να εξετάσει 

την αξιοπιστία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  Οι καταθέσεις που έδωσε ο 
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Κοσιάρης στην Αστυνομία, και οι οποίες κατατέθηκαν ως τεκμήρια 492, 

493 και 494 είναι εξ ακοής μαρτυρία και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη 

ως μαρτυρία. Εάν ληφθούν υπόψη παραβιάζονται συνταγματικά 

δικαιώματα των κατηγορουμένων για δίκαιη διεξαγωγή της δίκης.   

 

Ο Κυριάκος Παναγής Κοσιάρης ήταν μάρτυρας επί του κατηγορητηρίου, 

όπως ήταν και ο Πέτρος Πέτρου Κκερτίκης.  Δεν κλητεύθηκαν από την 

κατηγορούσα αρχή, η οποία έδωσε λόγους για τη μη κλήτευση τους.  Ο 

λόγος που αφορά στον πρώτο είναι ότι ο Κοσιάρης είχε ζητήσει 

«ανταλλάγματα» για να παρουσιαστεί. Ήθελε δηλαδή από τον Γενικό 

Εισαγγελέα να καταχωρήσει Nolle Prosequi για υπόθεση που εκκρεμούσε 

εναντίον του για αδικήματα λαθροθηρίας, βλ. κατηγορητήριο τεκμήριο 513. 

 

Από τη μαρτυρία αποκαλύφθηκε στο Δικαστήριο με πρωτοβουλία της 

υπεράσπισης ότι η θέση της κατηγορούσας αρχής ήταν χωρίς έρεισμα 

αφού κατά τον χρόνο που θα προσέρχετο στο Δικαστήριο και /ή μετά της 

20/4/2011 ο Κοσιάρης από τις 16 κατηγορίες που αντιμετώπιζε 

παραδέχτηκε τις 3 και στις υπόλοιπες αθωώθηκε και απαλλάχθηκε.  Η 

ποινή που του επεβλήθη ήταν 12 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.  

Επομένως είχε εκλείψει ο λόγος για τον οποίο η κατηγορούσα αρχή δεν 

επιθυμούσε να τον παρουσιάσει και/ή από το αποτέλεσμα μπορεί να 

συμπεράνει κανείς ότι πήρε με έντεχνο τρόπο το αντάλλαγμα που ζήτησε. 

 

Στην υπόθεση Brown v. R. (1997) 1 Cr App R 112 το Δικαστήριο καθόρισε 

τις κατευθυντήριες γραμμές για την κλήση ή μη ενός μάρτυρος κατηγορίας, 

οι οποίες επαναλήφθηκαν στην Ιωάννου κ.α. v. Δημοκρατίας (2001) 2 ΑΑΔ 

657.  Μεταξύ άλλων η κατηγορούσα αρχή δεν έχει υποχρέωση να καλεί 

ένα μάρτυρα η μαρτυρία του οποίου είναι ασυμβίβαστη ή εναντίον της 

υπόθεσης που θέλει να αποδείξει. 
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Στην προκειμένη περίπτωση οι καταθέσεις του Κυριάκου Κοσιάρη κάθε 

άλλο παρά ασυμβίβαστες ήταν με την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής.  

Οι λόγοι που έδωσε η κατηγορούσα αρχή με την αγόρευση της στο 

Δικαστήριο ήταν ότι ο Κοσιάρης ζήτησε ανταλλάγματα τα οποία η 

κατηγορούσα αρχή του αρνήθηκε και αυτός με τη σειρά του αρνήθηκε να 

απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των καταθέσεων του.  Αυτό 

από μόνο του δεν καθιστά την μαρτυρία του άγνωστη στη κατηγορούσα 

αρχή και δεν  στερεί από αυτή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την αξιοπιστία 

του όπως ισχυρίστηκε.  Άγνωστη είναι η μαρτυρία προσώπου που δεν 

έδωσε κατάθεση πράγμα που δεν ισχύει στη περίπτωση του Κοσιάρη, από 

τη στιγμή που η κ. Κλεόπα δηλώνει στην σελ. 6753 γρ. 25 των πρακτικών 

ως ακολούθως: 

 

«κα Κλεόπα: Πρώτο, ο Κυριάκος Κοσιάρης εμείς ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι είναι 

αναξιόπιστος, εμείς είπαμε ότι δεν θα τον φέρουμε». 

 

Η δήλωση αυτή δεν είναι λόγος που εμπίπτει στις προϋποθέσεις που έχει 

θέσει η νομολογία για τη μη δημιουργία υποχρέωσης της κατηγορούσας 

αρχής να τον παρουσιάσει στο Δικαστήριο. 

 

Η κατηγορούσα αρχή δεν ισχυρίστηκε ότι ο Κοσιάρης ήταν αναξιόπιστός 

και γι’  αυτό το λόγο δεν τον παρουσιάζει. Μια τέτοια δήλωση θα 

κατάστρεφε την υπόθεση της αφού επιχειρεί (με άδικο τρόπο κατά τη 

γνώμη μας) με την κατάθεση των τεκμηρίων 492, 493 και 494 να ληφθεί 

υπόψη η μαρτυρία του Κοσιάρη ως εξ’ ακοής χωρίς ο συγκεκριμένος 

μάρτυρας να τεθεί υπό την δοκιμασία της αντεξέτασης.  
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Είναι γνωστό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα έκανε ότι ήταν απαραίτητο για 

να εξασφαλίσει μαρτυρία προς υποστήριξη της υπόθεσης του, άλλωστε 

αυτό έκανε με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου όταν του προσφέρθηκε ασυλία 

με τα λόγια «όποιος είπε την αλήθεια δεν έχασε».  Και διερωτάται κανείς «η 

αλήθεια» του Κοσιάρη είχε λιγότερη σημασία για τον Γενικό Εισαγγελέα;  

Είναι η εισήγηση μας ότι είναι η μη προσαγωγή του Κοσιάρη που 

καταστρέφει την υπόθεση της Δημοκρατίας στην  προκειμένη περίπτωση 

γιατί μόνο εάν κατέθετε ενόρκως θα μπορούσε να αποδείξει την υπόθεση 

της πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Είναι παρακινδυνευμένο το 

Δικαστήριο να καταδικάσει τέσσερις ανθρώπους σε ισόβια δεσμά όταν 

υπάρχει μαρτυρία που μπορεί να το διαφωτίσει αλλά δεν προσκομίστηκε.    

Το καθήκον της κατηγορούσας αρχής να καλεί όλους τους μάρτυρες (επί 

κατηγορητηρίου, έντυπο 29)  που μπορούν να δώσουν μαρτυρία ως προς 

τα ουσιώδη γεγονότα δεν επεκτείνεται και σε υποχρέωση της να 

παρουσιάσει μαρτυρία που η ίδια δεν θεωρεί αξιόπιστη.   Ευσεβάστως 

εισηγούμαστε ότι αυτή δεν είναι η περίπτωση που έχετε ενώπιον σας 

αναφορικά με τον Κοσιάρη.   

 

Ούτε και είναι περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση να καλεί μάρτυρα, 

απλά για να βοηθήσει την Υπεράσπιση και να καταστρέψει την υπόθεση 

της – (βλ. Σταυρινού v. Δημοκρατίας (2008) 2 Α.Α.Δ. 706 αφού τη μαρτυρία 

του Κοσιάρη προσπαθεί να την εισάξει από την πίσω πόρτα. 

 

Η κατηγορούσα αρχή έχει υποχρέωση να καλεί στο δικαστήριο κάθε 

μάρτυρα από τον οποίο έχει πάρει κατάθεση και ο οποίος έχει κάτι 

σημαντικό να καταθέσει - (βλ. Πέγκερος ν. Δημοκρατίας (1995) 2 Α.Α.Δ. 

143).  

 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=clr/1995/1995_2_143.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=clr/1995/1995_2_143.pdf
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Ο Κυριάκος Παναγή Κοσιάρης δεν μπορούσε να κλητευθεί από την 

υπεράσπιση γιατί αν τον κλήτευε δεν θα μπορούσε να τον αντεξετάσει και 

εν όψει των καταθέσεων του, διερωτάται κανείς τι κυρίως εξέταση θα του 

έκανε;  Ο Κοσιάρης δεν θα μπορούσε να κλητευθεί και για ένα άλλο λόγο.  

Η υπεράσπιση δεν μπορούσε να τον εντοπίσει ή να συνεργαστεί μαζί του 

και να τον ρωτήσει ποιο θα ήταν το περιεχόμενο της μαρτυρίας του.  Ο 

Κοσιάρης όσον αφορά τη μαρτυρία που κατατέθηκε ως εξ’ ακοής συνεχίζει 

εκ των πραγμάτων να φέρει τον τίτλο μάρτυρας κατηγορίας και επομένως 

τα χέρια της υπεράσπισης ήταν δεμένα αναφορικά με το θέμα του 

Κοσιάρη.   

 

Εκτός από την κατηγορούσα αρχή έχει και το Δικαστήριο τη δυνατότητα να 

καλεί ως μάρτυρα οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι θα εξυπηρετήσει το 

συμφέρον της δικαιοσύνης, δεν είναι, όμως, υποχρεωμένο να το 

πράττει.  Υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης και, ιδιαίτερα, η επίδραση που 

θα είχε η μαρτυρία του στην αξιοπιστία του ΜΚ 41, Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου υπήρχε κάθε λόγος να κλητευθεί ο Κοσιάρης.   Ο Κοσιάρης 

με τις ενέργειες του δεν έθεσε τον εαυτό του εκτός της δίκης. Εκτός της 

δίκης τον έθεσε η κατηγορούσα αρχή.   

 

Θα ήταν παρακινδυνευμένο για την υπεράσπιση να ζητήσει από το 

Δικαστήριο την κλήτευση του Κοσιάρη, το οποίο μπορεί και να μην το 

αρνείτο, αυτό όμως δεν συνιστά παράλειψη της υπεράσπισης αλλά 

συνειδητή  απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα, αυτός που 

ισχυρίζεται έχει το βάρος απόδειξης (he who asserts must prove).  

Επομένως στη προκειμένη περίπτωση η εισήγηση μας είναι ότι ο 

επηρεασμός των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων πηγάζει από τη 

παράλειψη της κατηγορούσας αρχής και όχι της υπεράσπισης, η οποία δεν 

θα έπρεπε να αποκομίσει όφελος εις βάρος των κατηγορουμένων. 
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Προκύπτει από τη μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής οι Κοσιάρης και 

Κκερτίκης ήσαν συναυτουργοί και συμμετείχαν στον σχεδιασμό και 

εκτέλεση των αδικημάτων εν τούτοις η κατηγορούσα αρχή παρέλειψε να 

τους κατηγορήσει και ή να φέρει σαν μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση 

τον Κοσιάρη χωρίς να προσφέρει οποιοδήποτε κατά την εισήγηση μας 

εύλογη εξήγηση γι' αυτή την παράλειψη.  

Η παράλειψη της κατηγορούσας αρχής να προσάψει κατηγορίες και να 

φέρει μαρτυρία από τους συναυτουργούς όπως τον Κοσιάρη αφήνει κενά 

στην υπόθεση της σε τέτοιο βαθμό που το Δικαστήριο θα πρέπει να 

σχολιάσει, να αξιολογήσει και να λάβει υπ' όψη δίνοντας το ευεργέτημα της 

αμφιβολίας στους κατηγορούμενους εν γένει. 

Αναφορικά με την μη δίωξη του Κοσιάρη (καθώς και του Κώστα Προεστού) 

η κατηγορούσα αρχή προέβαλε την θέση ότι δεν υπήρχε μαρτυρία που να 

δικαιολογούσε την δίωξη τους. Υπήρξε σφοδρός αντίλογος σ' αυτή τη θέση 

από πλευράς υπεράσπισης.  Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τη 

κατηγορούσα αρχή τόσο για τη μη δίωξη των εμπλεκομένων Κυριάκου 

Κοσιάρη, Πέτρου Κκερτίκκη, Γιώτας Πεντόνζιη και Κώστα Προεστού για 

αδικήματα που προκύπτουν από τη μαρτυρία που έχει ενώπιον του το 

Δικαστήριο αφήνει να νοηθεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας εξαίρεσε και αυτούς 

από τη συμμετοχή τους στο έγκλημα  

Αναφορικά με την παράλειψη της Κατηγορούσας Αρχής να καλέσει ως 

μάρτυρα τον Κοσιάρη σχετικές είναι οι ακόλουθες αποφάσεις: 

Στην Νικολαϊδη ν. Αστυνομίας, Ποινική 'Εφεση 7009/19.1.2001 με αναφορά στις 

υποθέσεις R. v. Oliva (1965) 49 Cr. App. R. 298, 310 και Dallison v. Caffery 

(1965) 1 Q.B. 348, 369, κρίθηκε ότι η υποχρέωση της Κατηγορούσας Αρχής για 

κλήση μάρτυρα προκύπτει μόνο εφόσον η κατηγορούσα αρχή γνωρίζει ότι ο 

συγκεκριμένος μάρτυρας είναι αξιόπιστος. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε ως εξής: 
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«Στην παρούσα υπόθεση η Κατηγορούσα Αρχή προσέγγισε το συγκεκριμένο 

μάρτυρα αλλά αυτός αρνήθηκε να συνεργαστεί. Το περιεχόμενο της μαρτυρίας 

του ήταν, επομένως, άγνωστο στην Κατηγορούσα Αρχή. Η έλλειψη αυτής της 

γνώσης στερεί από την Κατηγορούσα Αρχή τη δυνατότητα να αξιολογήσει κατά 

πόσο είναι αξιόπιστος μάρτυρας, αφού, ανάμεσα σ΄ άλλα, δεν έχει τη δυνατότητα 

να συγκρίνει ή να παραβάλει τη μαρτυρία του με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό 

που έχει στη διάθεση της. Εν όψει λοιπόν της άρνησης του συγκεκριμένου 

μάρτυρα να βοηθήσει τις διωκτικές αρχές ελλείπουν οι προϋποθέσεις που έχει 

θέσει η νομολογία (Βλ. Oliva και Dallison, πιο πάνω) για τη δημιουργία κάποιας 

υποχρέωσης της Κατηγορούσας Αρχής.» 

Τα όσα λέχθηκαν στη Νικολαϊδη (πιο πάνω) δεν ισχύουν στην παρούσα 

υπόθεση αναφορικά με τον  Κοσιάρη αφού με δική της παραδοχή η 

κατηγορούσα αρχή θέλει όπου νομίζει της συμφέρει να βασιστεί στη μαρτυρία 

του με οποιονδήποτε τρόπο άλλο από να τον παρουσιάσει.  Εδώ δεν υπήρχε 

άρνηση του συγκεκριμένου μάρτυρα να συνεργασθεί με τις διωκτικές αρχές 

όπως ήταν τα γεγονότα στη Νικολαΐδη αφού έδωσε καταθέσεις αντίγραφα των 

οποίων δόθηκαν στο στάδιο της παραπομπής των κατηγορουμένων σε δίκη από 

το Κακουργιοδικείο.  Επομένως δεν αφαιρεί από την Κατηγορούσα Αρχή την 

υποχρέωση να καλούσε ως μάρτυρα τον Κυριάκο Κοσιάρη. 

Η τελική μας εισήγηση προς το Δικαστήριο είναι είτε ενήργησε είτε όχι η 

κατηγορούσα αρχή εντός των δικαιωμάτων της και εντός των πλαισίων που θέτει 

η νομολογία, οι επιπτώσεις που απορρέουν από το χειρισμό της που έγινε 

αποδεκτός από το Δικαστήριο αφήνουν ένα τεράστιο κενό στην υπόθεση της. Το 

κενό αυτό δεν μπορεί να παραγνωριστεί κατά την αξιολόγηση του ΜΚ 41, 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  Ο Κυριάκος Κοσιάρης είναι ο μόνος αλλά και ο πιο 

ανεξάρτητος μάρτυρας που θα μπορούσε να υπάρχει ασχέτως αν η υπεράσπιση 

τον θέτει ως συνωμότη. Η κατηγορούσα αρχή ουδέποτε τον προσέγγισε ως 

ύποπτο γι’ αυτό είναι πιο σημαντικός από τον Προεστό ο οποίος είχε συλληφθεί 

ως ύποπτος για τον φόνο.  Χρονικά επίσης ο Κυριάκος Κοσιάρη συναντήθηκε με 

τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου πριν από τον Προεστό ήταν άρα το πρώτο 
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πρόσωπο που συναντά ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου μετά τη διάπραξη του 

φόνου είναι ο Κούλης Κοσιάρης. Δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας μεν του φόνου 

αλλά είναι αυτόπτης μάρτυρας κατά του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου του τι 

επακολούθησε λίγο μετά το φόνο. 

 

6. Η σπουδή και προχειρότητα της έκδοσης Εντάλματος Σύλληψης 

του κατηγορούμενου 2 (και κατηγορούμενης 3) 

 

Το Ένταλμα Σύλληψης για τον Τάσο Κρασοπούλη με αρ. Τεκμηρίου 121 

αναγράφει  ότι εκδόθηκε η ώρα 17:40 στις 21/01/210. Το περίεργο είναι ότι 

η κατάθεση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου έγγραφο ΑΤ  μαζί με το 

επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα ολοκληρώθηκε στις 18:50 στις 21/1/2010. 

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε 70 ολόκληρα λεπτά ενωρίτερα από την 

ολοκλήρωση της κατάθεσης του Φάνου. Η ανακριτική ομάδα έχει επιδείξει 

μεγάλη βιασύνη στο να συλλάβει τον Τάσο Κρασοπούλη και την Έλενα 

Σκορδέλη. Μια ενέργεια η οποία υποδηλώνει ότι όλα είχαν ήδη 

συμφωνηθεί με τον Φάνο Χατζηγεωργίου για να δώσει αυτή την κατάθεση 

και να ενοχοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα γινόταν αν η 

αστυνομία προχωρούσε στη σύλληψη αυτών των ανθρώπων και τελικά 

δεν υιοθετούσε την κατάθεση του. 

  

Όσο και αν η ανακριτική ομάδα και η κατηγορούσα αρχή προσπάθησε να 

δικαιολογήσει αυτή την ενέργεια προσκομίζοντας το τεκμήριο  374 

Ημερολόγιο Ενέργειας 21/1/2010 και ώρα 17:05 αυτό δεν πείθει. Το 

Ημερολόγιο Ενεργείας  έγινε μεταγενέστερα για να καλύψει τις βεβιασμένες 

ενέργειες της ανακριτικής ομάδας. Η αστυνομία επέδειξε μεγάλη 

προκατάληψη σε σχέση με τον Κ2 και την Κ3. Το τεκμήριο παρουσιάστηκε 

στο Δικαστήριο μήνες μετά τη σύλληψη του 2ου και 3ης κατηγορούμενης. Η 

υπόθεση παραπέμφθηκε ενώπιον Κακουργιοδικείου δύο φορές και αυτό το 
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έγγραφο δεν βρισκόταν στο υλικό το οποίο παραδόθηκε στην υπεράσπιση 

όλο αυτό το διάστημα. Για πρώτη φορά η υπεράσπιση είδε αυτό το 

Ημερολόγιο Ενεργείας στο Δικαστήριο. Όταν ο μάρτυρας Κατηγορίας Αστ. 

Γιώργος Γεωργιάδης επιχείρησε να βρει αυτό το ΗΕ στα Box Files 

τεκμήρια 301-304 δεν το βρήκε.  

 

Όσο και αν η κατηγορούσα αρχή προσπάθησε να δικαιολογήσει την 

απουσία αυτού του εγγράφου από τα τεκμήρια 301-304 λέγοντας ότι τη 

δεδομένη στιγμή που είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα τεκμήρια, αυτό το 

έγγραφο βρισκόταν στα χέρια τους, αυτή η δικαιολογία δεν είναι αρκετή. Η 

υπεράσπιση τονίζει ότι θα έπρεπε η κατηγορούσα αρχή να είχε δώσει αυτό 

το Ημερολόγιο Ενεργείας από την πρώτη στιγμή και να μην το παρουσίαζε 

για πρώτη φορά μετά από μήνες. Η θέση της υπεράσπισης είναι ότι το 

Ημερολόγιο Ενεργείας αυτό έγινε μεταγενέστερα όταν η Αστυνομία 

συνειδητοποίησε ότι υπήρχε αυτό το κενό στις ώρες.  

   

Σύμφωνα με την μαρτυρία του  ΜΚ79 Μάριου Παπαευριβιάδη ο χρόνος 

μεταξύ ημερολόγιου ενεργείας  Τεκμ. 374 (17:05) και του εντάλματος 

Σύλληψης τεκμ. 121  είναι πολύ περιορισμένος και κατά την ταπεινή μας 

άποψη δεν μπορούν να συμβούν όλα αυτά που υποστηρίζουν οι 

μάρτυρες. Η ώρα 17:05 ο ΜΚ79 Μάριος Παπαευριβιάδους και ΜΚ 62 

Γιώργος Γεωργιάδης ήταν λήπτες της πληροφορίας για τους 

κατηγορούμενους 2 και 3 ότι τους κατονόμασε ο Φάνος ως ηθικούς 

αυτουργούς, και η ώρα 17:40 είχαν ήδη υπογραμμένο στα χέρια τους 

ένταλμα σύλληψης τεκμ.120 και τεκμ.121. Πότε πρόλαβαν να συντάξουν 

το Ημερολόγιο Ενεργείας τεκμ.247, να συντάξουν τον όρκο σύλληψης 

Τεκμ.122, να μπουν στο αυτοκίνητο και να μεταβούν στην άλλη άκρη της 

Λευκωσίας ημέρα Δευτέρα που σχολνούν οι τραπεζικοί υπάλληλοι και έχει 

κίνηση στους δρόμους, να μεταβούν στο σπίτι του Δικαστή, να διαβάσει ο 
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Δικαστής τον Όρκο τεκμ.122 και όλα αυτά να τα προλάβουν μέσα σε 35 

λεπτά και η ώρα 17:40 να έχουν στα χέρια τους Ένταλμα Σύλληψης. Η 

δική μας ταπεινή άποψη είναι ότι για να τα προλάβουν όλα αυτά ο Όρκος 

ήταν έτοιμος από πριν.       

 

Συμπεραίνεται ότι υπήρχε μεγάλη προκατάληψη ως προς τους Κ2 και Κ3, 

οι ανακριτές ενήργησαν βεβιασμένα για να τους συλλάβουν προτού καν να 

έχουν στα χέρια τους υπογραμμένη κατάθεση του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου και ενήργησαν παράλογα και αντιεπαγγελματικά σε μια 

τέτοια σοβαρή υπόθεση.  

 

7. Σύστημα Προστασίας Μαρτύρων 

 

Ένα άλλο θέμα που προκαλεί έντονα ερωτηματικά είναι η ένταξη του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στο σύστημα προστασίας μαρτύρων. Δεν είναι 

μόνο το γεγονός ότι εντάχθηκε στο σύστημα προστασίας μαρτύρων ένας 

αυτουργός και πρωτεργάτης του φόνου, ο οποίος κατά δική του ομολογία 

ήταν και ο εκτελεστής του θύματος αλλά και η χρονική στιγμή της ένταξης 

του στο σύστημα προστασίας μαρτύρων.  

 

Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε αναλυτικά και σε λεπτομέρεια όταν θα 

εξετάσουμε πιο κάτω την νομική πτυχή της υπόθεσης. Στο σημείο αυτό 

αρκεί να εισηγηθούμε στο Δικαστήριο ότι είναι αναντίλεκτο γεγονός ότι ο 

Χατζηγεωργίου εντάχθηκε στο σύστημα προστασίας μαρτύρων. Καλούμε 

όμως το Δικαστήριο να προβληματιστεί γύρω από τα ερωτηματικά που 

δημιουργούνται από το χρόνο ένταξης του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στο 

σύστημα αυτό και το πώς εξελίχθηκε το όλο θέμα. Και πάλι υπάρχουν δύο 

αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Το ένα είναι η κατάθεση του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου, έγγραφο ΑΤ, που δόθηκε στις 21/01/2010. Το άλλο είναι η 
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συνάντηση του με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η ώρα 23:00 τα 

μεσάνυχτα στις 17/01/2010, ημέρα Κυριακή. Ο Χατζηγεωργίου ζήτησε να 

δει πρόσωπο «που βαρεί ο λόος του» και οι ανακριτές της υπόθεσης μέσω 

του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας έσπευσαν να του διευθετήσουν 

συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος του ανάφερε μόνο μια 

φράση. «Όποιος είπε την αλήθεια δεν έχασε». Διερωτόμαστε τι 

προηγήθηκε για να διευθετηθεί η συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και 

τι συζητήθηκε μεταξύ της 17/01/2010 και τις 21/01/2010 που έδωσε 

κατάθεση ο Χατζηγεωργίου. Το θέμα καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου για 

το οποίο όπως ανάφερα και προηγουμένως θα επανέλθουμε όταν θα 

συζητούμε τη νομική πτυχή του θέματος.  

 

8.  Ιατροδικαστής  Eλένη Αντωνίου 

 

Μία άλλη τρανταχτή αντίφαση στη μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

είναι η εκδοχή του για το τι έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 

25.1.2009 μετά τον τραυματισμό του κατηγορούμενου 1. 

 

Ο Χατζηγεωργίου προέβαλε την εκδοχή ότι όταν πήγε στο νοσοκομείο λίγο 

μετά που μεταφέρθηκε τραυματισμένος ο Κ1 συνομίλησε μαζί του ενώ 

αυτός ήταν τραυματισμένος και ότι του ζήτησε να πάει στο διαμέρισμα του 

κατηγορούμενου 1 στο Τσέρι για να μετακινήσει δεντράκια κάνναβης και 

ένα τσαντάκι που περιείχε ένα πιστόλι τύπου  CLOGG και ότι ο 

Χατζηγεωργίου αρνήθηκε αλλά ανάθεσε στον κατηγορούμενο 4 να 

εκτελέσει αυτή την αποστολή.  Το τι έχει σημασία από την εκδοχή αυτή 

όσο αφορά τον κατηγορούμενο 2 είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας του 

Χατζηγεωργίου σε σχέση με την συνομιλία του με τον κατηγορούμενο 1. 
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Ο κατηγορούμενος 1 κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης την Ελένη 

Αντωνίου ΜΥ 3 , ιατροδικαστή του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η Ελένη Αντωνίου μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας αμέσως 

μετά την έκρηξη της βόμβας στο Τμήμα των Πρώτων Βοηθειών και εξέτασε 

τον κατηγορούμενο 1.  Ήταν ξεκάθαρη η μάρτυρας. Ο κατηγορούμενος 1 

δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον.  Πόσο μάλλον και να συνομιλήσει με 

τον Χατζηγεωργίου και να του δώσει οδηγίες για την μετακίνηση των 

φυτών ναρκωτικών.   

 

9. Η «Συνοχή» της κατάθεσης του Φάνου Χατζηγεωργίου 

 

Το έγγραφο ΑΤ διαβάζοντας το γεννά από το ίδιο το περιεχόμενο του 

ερωτηματικά τα οποία από μόνα τους το καθιστούν αμφιβόλου αξιοπιστίας.  

 

Ο ΜΚ41 Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ισχυρίζεται ότι έχει ανάγκη από 

χρήματα και δέχεται να εμπλακεί σε φόνο ως εκτελεστής αλλά στην 

ισχυριζόμενη συνάντηση που γίνεται για την συνομωσία δεν ζητά 

προκαταβολή, δεν ζητά χρήματα για τα έξοδα του και δέχεται χωρίς 

συζήτηση την ισχυριζόμενη πρόταση που του γίνεται από τον 

κατηγορούμενο 2 για το χρηματικό ποσό που θα λάβει κάπου στο 

απώτερο μέλλον χωρίς να καθορίζεται η ημερομηνία κατά την οποίαν θα 

το λάβει καθώς και κάποια αόριστη υπόσχεση αφού θα τους δώσει δουλειά 

ο κατηγορούμενος 2 στο SIGMA ή στο συγκρότημα ΔΙΑΣ. Το όλο σκηνικό 

επιτρέψτε μας να εισηγηθούμε με ταπεινότητα θυμίζει το θέατρο του 

παραλόγου του Ιονέσκο. Ακόμη και μετά τη δολοφονία και μέχρι τη 

σύλληψη του Χατζηγεωργίου δεν υπάρχει μαρτυρία ότι αυτός 

επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο 2 αφού δεν είχε πληρωθεί ακόμη και 

ενώ λέει ότι γνώριζε και το σπίτι του κατηγορούμενου 2 και το κέντρο 

Ταμασιάνα και την κατηγορούμενη 3.  Γιατί δεν εξασφάλισε τη πληρωμή 
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του αφού εκτέλεσε επιτυχώς την αποστολή του. Η θέση του ήταν ότι ήθελε 

τη συνάντηση για να δέσει τον γάρο του και να διασφαλίσει την πληρωμή 

του και συνακόλουθα να μην είναι εξαρτώμενος μόνο από τον 

κατηγορούμενο 1 για το θέμα αυτό. Γιατί δεν το έπραξε; 

 

Το όλο δε σκηνικό είναι εξίσου παράλογο. Η ισχυριζόμενη συνάντηση για 

την κατάρτιση της συμφωνίας διάπραξης φόνου δεν γίνεται σε κανένα 

απόκρυφο σημείο ούτε σε κανένα καταγώγιο αλλά στο σαλόνι της 

κατοικίας του κατηγορούμενου 2 ενώ μέσα στο σπίτι είναι η σύζυγος του 

κατηγορούμενου 2 και η Βιετναμέζα οικιακή βοηθός, τα δύο ανήλικα παιδιά 

του και κατά τον μάρτυρα ήταν και ο πεθερός του κατηγορούμενου 2 ο 

οποίος όμως έχει προαποβιώσει εδώ και χρόνια. Γιατί να πει τέτοιο ψέμα ο 

κατηγορούμενος 2; Αφού δεν φαίνεται να έλαβε προφυλάξεις ο Κ2 γιατί να 

έλεγε τέτοιο ψέμα και μάλιστα μακάβριο σε ισχυριζόμενη συνάντηση που 

έγινε στις 19:30 το βράδυ; Το επιστέγασμα του παράλογου αυτού σκηνικού 

είναι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου που έκανε σχεδιάγραμμα με τα 

πράγματα που του έκαναν εντύπωση ή που θυμόταν στο σπίτι του 

κατηγορούμενου 2 αλλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν το θυμόταν. 

Θυμόταν όμως ότι η σύζυγος του κατηγορούμενου 2 ήρθε για να κεράσει 

‘τυροπιττούες και κουπεπια’ το οποίο ενόρκως άλλαξε στην σελίδα 2388 

γρ.20 σε «κουπέπια τζιαί κάτι μπισκοτούθκια που είχε σοκολάτα πάνω».  

Ακολούθως μετέβηκαν στο κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ για να επαναλάβουν την 

συνομωσία στην παρουσία της κατηγορούμενης 3 και όμως εκεί κατά τον 

ισχυρισμό του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου δεν γίνεται καμία συμφωνία. Κατά 

τον ισχυρισμό του ΜΚ 41 η κατηγορούμενη 3 απλώς λέει ότι θέλει να 

πεθάνει τούτος ο άνθρωπος. Η επιθυμία ενός προσώπου δεν αποτελεί 

ποινικό αδίκημα ούτε και μπορεί να είναι συστατικό στοιχείο για την 

κατηγορία ενός προσώπου.  
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10. Ο Κώστας Προεστός  

 

Είναι μέρος της μαρτυρίας ότι ο Προεστός συνελήφθη ανάμεσα στους 

πρώτους ύποπτους για τον φόνο του Άντη Χατζηκωστή. Συνελήφθη δε 

στις 14/01/2010 και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί στις 

28/01/2010. Είναι το μοναδικό άτομο που συνδέεται με άμεση 

επιστημονική μαρτυρία με την σκηνή του εγκλήματος. Ως είναι γνωστό οι 

δράστες του φονικού διέφυγαν από την σκηνή επιβαίνοντας σε 

μοτοσυκλέτα από την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη. Σε σημείο επί του 

οδοστρώματος βρέθηκε το προστατευτικό γυαλί κράνους λίγο μετά τον 

αποκλεισμό της σκηνής το οποίο αναμφίβολα έχει σχέση με τους 

επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα και με τους δράστες του φόνου. Πάνω στο 

γυαλί βρέθηκαν τα δακτυλικά αποτυπώματα του Προεστού ως επίσης και 

το γενετικό του υλικό. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης scooter ZX όπως λέει, η 

οποία μοτοσυκλέτα του όμως κλάπηκε ένα μήνα πριν από τον φόνο αλλά 

δεν το κατάγγειλε στην αστυνομία. Ο ίδιος επαγγέλλεται τον συλλέκτη 

σκουπιδιών – σκουπιδιάρη στον Δήμο Στροβόλου και είναι ως από την 

φύση του επαγγέλματος του χαμηλόμισθος. Στο σπίτι του όμως βρέθηκε 

μεγάλο ποσό χρημάτων για το οποίο η εξήγηση που έδωσε δύσκολα 

πείθει. Από τοκογλυφίες όπως είπε. Από τότε ξεκίνησε μια περίεργη 

εξιστόρηση γεγονότων. Τα χρήματα ήταν δήθεν κάποιας συνταξιούχας 

καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου Περιστερώνας. Όλα αυτά για το ΤΑΕ 

και την κατηγορούσα αρχή είναι αρκούντως λογικά, ώστε ο Προεστός να 

αφεθεί ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί. Γεννάται περαιτέρω το ερώτημα 

για το που βρισκόταν ο Προεστός την ώρα του φόνου. Μέχρι – λέει η 

μαρτυρία –και περίπου στις 20:00 βρισκόταν στο Ακάκι έξω αλλά όχι μέσα 

στην ταβέρνα του Ττόφαρου όταν του δόθηκαν τα λεφτά. Μετά πήγε στον 

Αστρομερίτη να βρει τον Κοσιάρη σε ένα πάρτι γενεθλίων αλλά ντράπηκε 

και δεν κατέβηκε και μετά μέχρι τις 21:20 – 21:30 που επανεμφανίζεται στο 
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χωράφι του Κοσιάρη στην Περιστερώνα γυρόφερνε μοναχός στην νεκρή 

ζώνη Αστρομερίτη- Περιστερώνας για να βρει περπατήματα λαγών.  

 

Όσο δε αφορά το κράνος αυτό το δάνεισε στον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

το απόγευμα της 11/01/2010 η ώρα 17:00 και το φόρεσε κατ’ισχυρισμόν ο 

κατηγορούμενος 4 αλλά του έπεσε το γυαλί. Ταπεινά εισηγούμαι ότι αυτή 

είναι ευτελής εξήγηση, εντελώς φτιαχτή η οποία δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Ο Προεστός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στον 

φόνο και το γενετικό του υλικό και τα δακτυλικά του αποτυπώματα τον 

τοποθετούν με σιγουριά στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη λίγο μετά τους 

πυροβολισμούς. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού.  

 

Το τηλέφωνο του Προεστού ήταν κλειστό και δεν έπαιρνε σήμα από καμία 

κεραία τις ώρες του φόνου. 

 

Σημειώνουμε ότι στις 26/01/2010 ο Αρχηγός Αστυνομίας σε συνέντευξη 

του στην Αιμιλία Κενεβέζου έλεγε ότι «επιτρέψετε μου να αναφέρω ότι 

εμείς ως Αστυνομία γνωρίζουμε κάτι παραπάνω και για αυτό βρίσκονται 

υπό κράτηση αυτά τα άτομα» (βλ. Τεκ.136 γραπτό κείμενο της 

συνέντευξης σελίδα 5 και Τεκ.137(1) cd εκπομπής). Στις 28/01/2010 ο 

Προεστός αφέθηκε ελεύθερος και θα ανέμενε κανείς ότι μέσα σε αυτές τις 

δύο ημέρες οι έρευνες της αστυνομίας θα είχαν να κάνουν και με την 

διαπίστωση ότι ο Προεστός δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα για αυτό 

και αφέθηκε ελεύθερος.  

 

Παρατηρούμε όμως από το έγγραφο Ι (που αποτελεί ένα πίνακα με τα 

κυανούν και όλα όσα έχουν σχέση με τις έρευνες της αστυνομίας για αυτή 

την υπόθεση) ότι αυτές τις δύο μέρες δεν είχε γίνει καμία ενέργεια η οποία 

να αφορά τον Κώστα Προεστό. Διερωτόμαστε λοιπόν τι ήταν αυτό που 
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ανέμενε η αστυνομία και ανέφερε ο Αρχηγός της Αστυνομίας. Γιατί τον 

άφησαν ελεύθερο αφού σε αυτό το διάστημα των δύο ημερών κανένας δεν  

είχε ασχοληθεί με έρευνες που αφορούσαν τον Κώστα Προεστό.  

 

Ο Κώστας Προεστός αφέθηκε ελεύθερος πέντε λεπτά μετά που είχε δώσει 

κατάθεση στις 28/01/2010 η οποία ξεκίνησε στις 14:05 και τελείωσε στις 

14:35 και η ανακοίνωση για την απελευθέρωση του στα ΜΜΕ δόθηκε στις 

14:40. (τεκμήριο 530 Κυανούν 397) 

 

Παραθέτουμε την ανακοίνωση ως είχε: «ΑΝΑΦ.ΜΗΝ.23/1400/10684/01/2010 Ο 

ΤΕΛΩΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ,ΔΤ.717772 ΟΔΟΣ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 

ΑΡ.23, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΙΙ, 37 ΕΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΤΗΝ 28/01/2010 ΚΑΙ 

ΩΡΑ 1440 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ».  

 

Διερωτόμαστε τι είναι αυτό που περίμενε η αστυνομία από τον Κώστα 

Προεστό για να τον αφήσει ελεύθερο; Μήπως ήταν η κατάθεση του αφού 5 

λεπτά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος; 

 

Τελικά το όλο πλέγμα της μαρτυρίας και το χειρισμό που έγιναν αναφορικά 

με τον Κώστα Προεστό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και είναι η εισήγηση 

μας ότι η ανακριτική ομάδα έχει αποκρύψει από το Δικαστήριο στοιχεία 

που να δίδουν την πραγματική διάσταση του θέματος.  

 

11. Κίνητρο – Μετοχές  

 

Κατά την ταπεινή μου εισήγηση το όλο θέμα περί κινήτρου και έχοντας 

υπόψη την μαρτυρία που έχει παρουσιαστεί δεν κάνει και ιδιαίτερο νόημα. 
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Είναι κοινό έδαφος ότι η οικογένεια Κρασοπούλη αγόρασε σταδιακά το 

19,5% των μετοχών της εταιρείας Sigma. Η εταιρεία Sigma είναι δημόσια 

εταιρεία και ο καθένας δικαιούται να αγοράσει μετοχές σε αυτήν. Ούτε ο 

Κωστής Χατζηκωστής ούτε ο Άντης Χατζηκωστής ήταν κατά τον σχετικό 

χρόνο μέτοχοι της εταιρείας Sigma. Δεν είχαν ούτε μια μετοχή στο όνομα 

τους. Σας καλώ να λάβετε δικαστική γνώση ότι είναι παράνομο για 

οποιονδήποτε Κύπριο να φαίνεται ως μέτοχος και να κατέχει μετοχές οι 

οποίες ανήκουν αλλού. Συνεπώς η κατηγορούσα αρχή δεν απέδειξε 

οποιαδήποτε σχέση του θύματος ή του πατέρα του θύματος με το μετοχικό 

καθεστώς της Δημόσιας Εταιρείας Sigma. Το θέμα κανονικά του κινήτρου 

είναι τόσο απλό που θα έπρεπε να λήξει εδώ.  

 

Είναι γεγονός ότι ο Κωστής Χατζηκωστής ήταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Sigma. Είναι επίσης γεγονός ότι η κατηγορούμενη 3 εργαζόταν ως 

τηλεπαρουσιάστρια για την τηλεόραση του Sigma και απολύθηκε από την 

εργασία της όταν η οικογένεια της αγόρασε μετοχές στο Sigma. Η 

εισήγηση ότι η κατηγορούμενη 3 θέλησε να σκοτώσει το θύμα γιατί έχασε 

την δουλειά της στο Sigma είναι πολύ χλωμό ως κίνητρο και μάλιστα 

δεκαέξι ολόκληρους μήνες μετά την απόλυση της.  

 

Είναι κατά την εισήγηση μας επίσης ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι ο 

κατηγορούμενος 2, πατέρας τότε ενός ανήλικου κοριτσιού και ενός 

νεογέννητου κοριτσιού θα έπαιρνε μέρος σε συνομωσία προς διάπραξη 

φόνου για χάρη της κατηγορούμενης 3 επειδή αυτή έχασε την δουλειά της.  

Το γεγονός ότι μια οικογένεια από αγροτικό οικισμό της Επαρχίας 

Λευκωσίας ήταν οικονομικά ευκατάστατη και εύπορη και το γεγονός ότι τα 

μέλη της οικογένειας αυτής αποφάσισαν να επενδύσουν σε Δημόσια 

Εταιρεία στον χώρο των ΜΜΕ με το μέτριο έως χαμηλό για τα δικά τους 

οικονομικά δεδομένα ποσό των €3.000,000 δεν μπορεί να αποτελεί 
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παραδοξότητα. Πράγματι το ποσό των €3.000,000 για την οικογένεια 

Κρασοπούλη δεν είναι και κανένα μεγάλο ποσό αν συγκριθεί με την 

ακίνητη περιουσία που έχουν αλλά και με την εμπορική εύνοια και την αξία 

της επιχείρησης του κέντρου «ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ». Πόσο μάλλον αν λάβει 

υπόψη κάποιος το γεγονός ότι για τρία χρόνια ο κατηγορούμενος 2 και η 

κατηγορούμενη 3 πλήρωναν δικηγόρους και συντηρούσαν τις οικογένειες 

τους με τις οικονομίες τους. Το ότι πλήρωναν δικηγόρους είναι γεγονός για 

το οποίο μπορεί να λάβει δικαστική γνώση το Δικαστήριο σας αλλά είναι 

και γεγονός που προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης.  

 

Τέλος θα πρέπει να συγκριθεί το γεγονός αυτό με το γεγονός ότι οι 

κατηγορούμενοι 1 και 4 ζήτησαν και πήραν νομική αρωγή κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας. Η θέση λοιπόν κάποιων ΜΚ 

συμπεριλαμβανομένων και των ανακριτών (Θ. Ευθυμίου και Π.Ιορδάνους) 

ότι με το να επενδύσουν €3.000,000 έχασαν τα λεφτά τους και δεν είχαν 

άλλα και τους «φάγανε» τα χρέη στερείται σοβαρότητας και οποιουδήποτε 

υπόβαθρου.  

 

Το άλλο περίεργο είναι ότι με κάποιο περίεργο τρόπο η προσπάθεια της 

κατηγορούμενης 3 να πετύχει συνεργασία με άλλους μετόχους για να 

εξασφαλιστεί η παρουσία κάποιων από αυτούς στο Δ.Σ. του Sigma, δεν 

μπορεί να αποτελεί κίνητρο για φόνο. Είναι γεγονός ότι προκύπτει από το 

μαρτυρικό υλικό ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις για να συμπτυχθεί μέτωπο 

το οποίο να ελέγξει το 50+1% των μετοχών του Sigma. Δεν υπήρχε όμως 

καμία  χειροπιαστή προοπτική για κάτι τέτοιο πριν από την σύλληψη των 

κατηγορούμενων 2 και 3 και αυτό δεν ήταν αυτοσκοπός γιατί παράλληλα 

με τις προσπάθειες αυτές προσπαθούσαν να συμμαχήσουν και με την 

υπάρχουσα μειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έλεγχε ο 

Κωστής Χατζηκωστής. Εξ’ου και έγινε συνάντηση με τον Κωστή 
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Χατζηκωστή. Προγραμματίστηκε και νέα συνάντηση αλλά μεσολάβησε ο 

φόνος. Εν αναμονή της νέας συνάντησης που θα γινόταν μετά τις γιορτές 

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς επιτρέψετε μας να πούμε ότι ο 

ισχυρισμός για δήθεν συνομωσία δολοφονίας του Άντη είναι ένας 

ισχυρισμός καθόλα ανυπόστατος.  

 

i) Ρέα Ανδρονίκου 

 

Από το 19,5% μέχρι το 50+1% χρειάζονταν ακόμη 30,6% του μετοχικού 

κεφαλαίου. Μια επένδυση της τάξης των €4.500,000 νοουμένου βέβαια ότι 

υπήρχαν διαθέσιμες μετοχές για πώληση. Οι μόνες μετοχές που υπήρχαν 

«διαθέσιμες» ήταν της Ρέας Ανδρονίκου αλλά και αυτές δεν ήταν δικές της. 

Τις είχε πωλήσει σε τρίτα πρόσωπα η Μιράντα Ανδρονίκου, αδελφή του 

κατάδικου και μεγαλοαπατεώνα Γιάννου Ανδρονίκου και είχε το δικαίωμα 

να τις αγοράσει πίσω νοουμένου ότι έβρισκε τα χρήματα. Το τι προκαλεί 

ιδιαίτερη κατάπληξη τουλάχιστον σε εμένα είναι το πώς με την μεγαλύτερη 

ευκολία αυτοί οι άνθρωποι έρχονταν στο Δικαστήριο και κατέθεταν χωρίς 

αιδώ και ντροπή ότι οι μετοχές που ήταν εγγεγραμμένες στο όνομα της 

Μιράντας Ανδρονίκου άνηκαν δήθεν στον αδελφό της ή στην σύζυγο του 

αδελφού της και υπήρχε δικαίωμα επαναγοράς. Όλες αυτές οι πράξεις 

είναι αμφιβόλου νομιμότητας, φαίνεται όμως ότι είναι ο συνηθισμένος 

τρόπος με τον οποίο εργάζεται το κυπριακό κεφάλαιο τα μέλη του οποίο 

συμπεριφέρονται λες και έχουν την ατιμωρησία στην τσέπη τους. Πώλησε 

λοιπόν η Μιράντα Ανδρονίκου μετοχές του κατάδικου Γιάννου Ανδρονίκου 

ΜΚ78 με δικαίωμα επαναγοράς το οποίο θα χειριζόταν η σύζυγος του Ρέα 

Ανδρονίκου η οποία ήταν ΜΚ53 στην υπόθεση.  Πλην όμως η Ρέα 

Ανδρονίκου δεν είχε χρήματα για να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς που 

είχε η Μιράντα. Προβάλλεται όμως η θέση ότι είναι η κατηγορούμενη 3 που 

την προσέγγισε για να βρει τα χρήματα και όχι το αντίθετο. Στην 
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πραγματικότητα ήταν η Ρέα Ανδρονίκου που προσέγγισε κατά την 

εισήγηση μας πάντα, την κατηγορούμενη 3 και ζήτησε την βοήθεια της. Η 

Ρέα Ανδρονίκου η οποία ήταν και η ίδια συγκατηγορούμενη με τον σύζυγο 

της για απάτες και κλοπές δεν κυκλοφορούσε πολύ, προφανώς γιατί 

ντρεπόταν και επομένως ήθελε κάποιον κλητήρα να τρέξει για τις δουλειές 

της όπως η ίδια λέει Θα προχωρήσω να ασχοληθώ με τους Μάρτυρες 

Υπεράσπισης του κατηγορούμενου 2. 

 

ii) Τα 4 εκατομμύρια ευρώ 

 

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ΜΚ Παντελή Ιορδάνου, η θέση της 

Αστυνομίας ήταν ότι «επιβεβαιώθηκαν όσα είπε ο Φάνος». Συγκεκριμένα 

για τον 2ο και 3η Κατηγορούμενη υποστήριξε πως επιβεβαιώθηκε: 

 

(α) ότι «ο 2ος και η 3η κατηγορούμενη είχαν δώσει  €4.000.000 για να 

αγοράσουν μετοχές» 

(β) ότι «εθκιώξαν την Έλενα από το Σίγμα που εδούλεφκεν ως 

δημοσιογράφος»  

(γ) ότι «όπως μας είπε ο Τάσος θα έβγαινε νέο Διοικητικό Συμβούλιο τζαι 

θα έμπαίναν τούτοι, τζαι ο έλεγχος του Σίγμα θα ερχόταν στα χέρια τους» 

  

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι η επιβεβαίωση δήθεν αυτών των 

ισχυρισμών δεν εξυπακούει και δεν οδηγεί με κανένα τρόπο στο 

συμπέρασμα ότι έγιναν οι ισχυριζόμενες συναντήσεις. Με κανένα τρόπο 

δεν επιβεβαιώθηκε η πηγή πληροφόρησης του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

και εξάλλου όπως φαίνεται από την μαρτυρία που ακούστηκε στο 

Δικαστήριο οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ανακριβείς, πέραν από το σημείο «β» 

για το οποίο μάλιστα η Κ3 είχε δώσει συνέντευξη στα Μ.Μ.Ε. Αυτό που 

έντονα όμως υποστηρίζουμε είναι ότι κανένας από αυτούς τους 
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ισχυρισμούς του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου έστω και ήθελε θεωρηθεί ορθός 

δεν εξυπονοεί ότι πράγματι έγινε η συνάντηση στο σπίτι του Κ2 και στο 

Ταμασιάνα. Η πηγή πληροφόρησης του Φάνου για αυτούς του τους 

ισχυρισμούς μπορεί να ήταν οποιαδήποτε.    

 

Επιπλέον, τις πληροφορίες ο Φάνος εύκολα θα μπορούσε να τις είχε 

αντλήσει από το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ αφού ο ίδιος παραδέχεται ότι 

παρακολουθεί τις «κουτσομπολίστικες εκπομπές» στο Plus TV (τεκμ.237 

κατάθεση Φάνου 12/1/2010) και το Ίντερνετ.  

 

Παραπέμπουμε το Δικαστήριο στην κατάθεση του ΜΚ66 Ανδρέα 

Χατζημάρκου έγγραφο ΑΑΡ και στον ΜΚ46 Ντίνο Μενελάου έγγραφο ΑΩ 

για να επισημάνουμε το γεγονός ότι η ανακριτική ομάδα γνώριζε τις 

πληροφορίες αυτές από την πρώτη στιγμή, λίγες ώρες μετά την διάπραξη 

του φόνου.  

 

Επομένως ο ισχυρισμός της ανακριτικής ομάδας ότι είναι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου που την οδήγησε να βρει τις πληροφορίες που αφορούν τις 

δραστηριότητες των Κ2 και Κ3 είναι ψευδής και ανυπόστατος. Οι 

πληροφορίες αυτές ήταν σε γνώση της ανακριτικής ομάδας πριν ακόμη ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου να δώσει την κατάθεση στις 21/01/2010.  

 

12.  Ο κατηγορούμενος 2 (Ένορκη μαρτυρία) 

 

Ας μας επιτραπεί να ξεκινήσουμε την εισήγησή  μας με την υπόμνηση ότι ο 

κατηγορούμενος 2 είναι ένα άτομο με χαρακτήρα χαμηλών τόνων, 

ταπεινός οικογενειάρχης με δύο ανήλικες θυγατέρες σε νηπιακή ηλικία. 

Όπως προκύπτει από το λόγο που άρθρωσε στο Δικαστήριο δίνοντας 

μαρτυρία δεν είναι ούτε ιδιαίτερα οξύθυμος ούτε και ιδιαίτερα μορφωμένος. 
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Είναι όμως άνθρωπος πολύ εργατικός όπως προκύπτει από τον τρόπο 

που παράθεσε την καθημερινή του ρουτίνα. Η επαγγελματική του 

δραστηριότητα εκτείνεται στην κυβερνητική του εργασία στο Δημόσια 

Έργα, την οργάνωση της τροφοδοσίας της οικογενειακής επιχείρησης στο 

κέντρο δεξιώσεων «Ταμασιάνα» και οι επενδύσεις ανάπτυξης γης στις 

οποίες επένδυσε η οικογένεια. 

 

Η ουσία της μαρτυρίας του επικεντρώθηκε σε δύο κύρια σημεία: 

 

(α) Ότι ουδέποτε έγινε συνάντηση στο σπίτι του στα Πέρα Ορεινής με τον 

Κατηγορούμενο 1 και τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και μετέπειτα στο 

κέντρο Ταμασιάνα όπως ήταν ο ισχυρισμός του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

(β) Ότι στα θέματα της απόκτησης των μετοχών του Sigma ο ρόλος του 

ήταν καθαρά εκτελεστικός αφού την απόφαση για την απόκτηση τους την 

πήρε ολόκληρη η οικογένεια με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Κρασοπούλη 

που είναι οικονομολόγος και εργάζεται σε τράπεζα και στις διάφορες άλλες 

επαφές συνόδευε απλώς την αδελφή του την κατηγορούμενη 3. 

 

Η μαρτυρία του Κατηγορούμενου 2 επικεντρώθηκε στις ημερ.  15, 16, 17 

και 18/12, ημερομηνίες που κατόπιν αντεξέτασης ανέφερε ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου ως τις ημερομηνίες που έγινε η ισχυριζόμενη από αυτόν 

συνάντηση.  

 

Έχουμε ήδη αναλύσει τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα (τεκ.318 και τεκ.320) 

που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να έγινε τέτοια συνάντηση. Είναι 

αδύνατον για τον Κ2 να ήταν στο ίδιο τραπέζι με τον Κ1 και να μιλούσε με 

αυτόν στο τηλέφωνο. Υπάρχουν, όμως, και άλλα επιχειρήματα που 

διαψεύδουν τον Φάνο. Ένα από αυτά είναι η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της 

κόρης του στο European University στις 18.12.09 ημέρα Παρασκευή. 
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Η ευπαίδευτη  δικηγόρος της Κατηγορούσας Αρχής έχοντας οδηγίες από 

την Αστυνομία υπέβαλε ότι ουδέποτε έγινε τέτοια γιορτή στις 18/12/2009 

στο European University καταθέτοντας σχετικό τεκμήριο για να επανέλθει 

την επομένη το πρωί και να απολογηθεί στο Δικαστήριο καταθέτοντας νέο 

τεκμήριο που αναιρούσε το αμέσως προηγούμενο. Η ζημιά όμως είχε γίνει. 

Η δυσμενής κάλυψη από τα ΜΜΕ της υπόθεσης, αυτή την φορά 

παρουσίαζε με έντονους τίτλους: «Η γιορτή που δεν έγινε ποτέ».  

 

Στην σελίδα 8618 γρ.1-4 αναφέρονται:  

«κ.Γεωργίου: Μα αυτό κύριε Πρόεδρε δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να κατατεθεί. Εν 

γίνεται να κάμνει υποβολές στο Δικαστήριο και να έρχεσαι την επομένη να τες αποσύρει. 

Μετά μάλιστα που ο κίτρινος τύπος αυτής της χώρας, η Σημερινή γράφει: «Η γιορτή που 

δεν έγινε ποτέ». 

 

 Παραθέτουμε εδώ τα σχετικά αποσπάσματα των πρακτικών από τις 

σελίδες 8595, 8596 και 8597:  

 

Σελ.8595 γρ.30-33 και στην σελ.8596 γρ. 1 – 10 αναφέρονται: 

 

«Ε: κύριε Κρασοπούλη, η μόνη γιορτή που έκανε ο «Παιδικός Γαλαξίας» στο πρώην 

Cyprus College νυν Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Δεκέμβριο του 2008, η 

ώρα 5:00 το απόγευμα με 9:00. Και δεν έκαμε καμία γιορτή το Δεκέμβριο του 2009 και 

τούτο, προς υποστήριξη της υποβολής μου, σου δείχνω την βεβαίωση της λειτουργού 

εκδηλώσεων, κυρίας Μαρίας Χριστοδούλου, όπου καταγράφει όλες τις εκδηλώσεις που 

έγιναν το Δεκέμβριο του 2009. Δες το και τις έχεις να μας πεις;  

Α: Τι να πως κυρία Έλενα; Δεν είναι εγώ που το υπόγραψα, δεν ξέρω αυτό το πράγμα.  

Κα Κλεόπα: Παρακαλώ να κατατεθεί το έγγραφο που του έδειξα και ο λόγος είναι προς 

υποστήριξη της υποβολής μου και επειδή αυτό το θέμα προέκυψε, ο ισχυρισμός, 

προέκυψε κατά την κυρίως εξέταση. Προτίθεμαι να ζητήσω από το Δικαστήριο να φέρω 

rebutting evidence για να μπορέσει να καταθέσει και ο λειτουργός που το υπογράφει. Στο 
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παρόν στάδιο το καταθέτω ως το έγγραφο που του έδειξα, για να υποστηρίξω την 

υποβολή μου».  

 

Και στην συνέχεια στην σελιδα 8596 γρ.31 και σελ.8597 γρ.1-5: 

 

«Σου υποβάλλω κύριε Κρασοπούλη με βάση τις πληροφορίες που μας έδωσε το εν λόγω 

κολέγιο ότι στες 18 Δεκεμβρίου του 2009 δεν ήσουν στο Cyprus College στη γιορτή της 

κόρης σου, του νηπιαγωγείου Παιδικός Γαλαξίας και είπες ψέματα στο Δικαστήριο, για να 

δικαιολογήσεις τες 18 Δεκεμβρίου του 09 ώστε να τες αποκλείσεις σαν ημερομηνία 

συνάντησης με τον Φάνο Χ’Γεωργίου».  

Και στην συνέχεια στην ίδια σελίδα γρ.13: 

«Α: Δεν θυμάμαι». – με αυτή την γραμμή αντεξέτασης κατάφερε η κα Κλεόπα 

να κάνει τον Κ2 να πει «δεν θυμάμαι» και να διαστρεβλώσει ακόμη και την 

αλήθεια. Δεν χωράνε άλλα σχόλια σε αυτό.   

  

Το πιο πάνω γεγονός υπογραμμίζει επίσης το πρόχειρο τρόπο που η 

Αστυνομία διερευνά ή διερεύνησε τους ισχυρισμούς της Υπεράσπισης και 

θέτει ερωτηματικά για την όλη επιμέλεια με την οποία διεξήχθηκαν οι 

ανακρίσεις αυτής της υπόθεσης, οι οποίες στηρίζονται σε ένα και μοναδικό 

μάρτυρα και σε μία και μοναδική κατάθεση και κάποιες υποδείξεις σκηνών. 

 

Όλα αυτά θα πρέπει να ανησυχήσουν το Δικαστήριο κατά την ταπεινή  μας 

εισήγηση. 

 

Το άλλο θέμα που πρέπει να δει κάποιος και το οποίο πηγάζει από την 

μαρτυρία του Κ2 είναι το όλο θέμα των μετοχών. Έγινε πολύς λόγος για 

απόκτηση των μετοχών στα κρυφά και χωρίς την ενημέρωση της 

οικογένειας Χατζηκωστή. Προβλήθηκαν οι θέσεις αυτές και στον Κ2 από 

την κατηγορούσα αρχή, η θέση του Κ2 ήταν φυσιολογική και υποστηρίζεται 

και από όλη την υπόλοιπη μαρτυρία. Οι μετοχές αποκτήθηκαν σταδιακά 
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και χωρίς να γίνει οτιδήποτε το κρυφό ή το μυστικό. Μόλις η οικογένεια των 

Κ2 και Κ3 αποκτούσαν κάποιες μετοχές μετέβαιναν στα γραφεία του Σίγμα 

όπου κοινοποιούσαν στον γραμματέα της εταιρείας κο Πέτρο Ζαχαριάδη 

την απόκτηση των μετοχών. Μάλιστα η απόκτηση των μετοχών τράβηξε 

και το φως της δημοσιότητας στην Κ3  η οποία έδωσε και συνέντευξη για 

το θέμα αυτό στα Μ.Μ.Ε.  

 

Το δεύτερο σημείο είναι ότι η οικογένεια Χατζηκωστή δεν είναι μέτοχος του 

Σίγμα. Έχουμε ήδη όμως πραγματευτεί με αυτό το θέμα και σε άλλο σημείο 

της αγόρευσης μας και δεν προσφέρεται τίποτα με την επανάληψη. 

 

Ένα άλλο τρανταχτό σημείο που δοκίμασε να χρησιμοποιήσει η 

κατηγορούσα αρχή για να πλήξει την αξιοπιστία του Κ2 ήταν η δήθεν 

απουσία με άδεια από την εργασία του καθ’όλη τη διάρκεια του Δεκέμβρη 

του 2009. Η προσπάθεια αυτή έπεσε όμως στο κενό εφόσον η υπογραφή 

στις δήθεν αιτήσεις για παροχή άδειας δεν ήταν του Κ2 αλλά άλλου 

προσώπου που υπόγραφε στο όνομά του.  

 

Σχετικό πρακτικό παραθέτουμε από την σελίδα 8592 γρ.14 -15: κα Κλεόπα 

«Κύριε Πρόεδρε, δεν αντιληφθήκαμε ποια είναι η ένσταση, ισχυριστήκαμε ότι έλαβε άδεια 

τον Δεκέμβριο του 2009 και ναι θα φέρουμε αντικρουστική μαρτυρία», πράγμα που η 

κατηγορούσα αρχή δεν έπραξε.  

 

Συνεπώς η όλη προσπάθεια να πληγεί η αξιοπιστία του Κ2 και πάλιν 

έπεσε στο κενό. Δημιουργούνται όμως εύλογα ερωτήματα, ποιος και γιατί 

πλαστογράφησε την υπογραφή του Κ2 επί των Τεκμηρίων; Ιδιαίτερα όμως 

γεννάται το ερώτημα πότε έγινε η πλαστογραφία. Αν έγινε μετά την 

σύλληψη του Κ2 τότε πρόκειται για μια καλοστημένη σκευωρία εις βάρος 

του Κ2. Το θέμα θα έπρεπε να διερευνηθεί δεόντως και καθήκοντος από 
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τις αρμόδιες αρχές και η Κ.Α όφειλε να φέρει μαρτυρία για το θέμα είτε αν 

ανασκευάσει την θέση της. Δεν έκανε ούτε το ένα, ούτε το άλλο , 

προφανώς η ευπαίδευτη συνήγορος της κατηγορούσας αρχής έλαβε 

οδηγίες από την ανακριτική ομάδα της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου να 

θέσει το θέμα στο Κ2 και όταν δεν της βγήκε προχώρησε σε άτακτη 

οπισθοχώρηση. Αυτή η ρίψη λάσπης από πλευράς της Αστυνομίας 

εναντίον του προσώπου του Κ2 δημιουργεί πολλά ερωτήματα για το πώς 

ερευνήθηκε η υπόθεση εναντίον του Κ2. Δημιουργεί επίσης και ερωτήματα 

κατά πόσον υπήρχαν αλλότρια κίνητρα, άγνωστα βέβαια προς την 

Υπεράσπιση.  

 

Είναι λυπηρό η Αστυνομία να προμηθεύει την κατηγορούσα αρχή με 

ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία τα οποία να παραμένουν χωρίς 

υπόβαθρο.  

 

Συμπερασματικά η όλη έντονη και κακόβουλη απόπειρα για να πληγεί η 

αξιοπιστία του Κ2 μέσω της αντεξέτασης ήταν αναποτελεσματική. 

 

Ο Κ2 εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ενόρκως και με το μειλίχιο και 

χαμηλό τόνων χαρακτήρα του έδειξε στο Δικαστήριο ότι δεν είναι 

άνθρωπος ο οποίος μπορεί να οργανώσει φόνο ή να λάβει μέρος σε 

συνομωσία για διάπραξη φόνου.  

 

Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε τα τυχόν αντεπιχειρήματα της ευπαιδεύτης 

συναδέλφου μου κας Κλεόπα. Πράγματι έχει τη συμπάθεια μας γιατί θα 

δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πέραν του γεγονότος ότι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου ψεύδεται για το γεγονός ότι έγινε συνάντηση δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε μαρτυρία ή οποιαδήποτε λογική εξήγηση που να καθιστά το 

αναντίλεκτο γεγονός της απόκτησης των μετοχών του Σίγμα από τους Κ2 
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και 3 ως λογικό υπόβαθρο για την ύπαρξη κινήτρου δολοφονίας του Άντη 

Χατζηκωστή. Το μόνο σημείο που μπορώ να εστιάσω ως αντεπιχείρημα 

της κας Κλεόπα θα ήταν η προβολή της θέσης ότι δεν είναι δυνατόν ο Κ2 

να λειτουργούσε ως διακοσμητικό στοιχείο στις διάφορες συναντήσεις που 

διευθετούσε η αδελφή του Κ3 με διάφορους επίδοξους επενδυτές για το 

Σίγμα, έπειτα από παράκληση της φίλης τους ΜΚ53 Ρέας Ανδρονίκου για 

να την βοηθήσουν.  

 

Και όμως η θέση μας είναι ότι ο Κ2 ήταν απόλυτα και φυσιολογικότατα 

πειστικός στο θέμα αυτό. θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Κ2 φοίτησε σε 

δημόσιο σχολείο μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου και ακολούθως ενεγράφη στην 

ιδιωτική σχολή ΚΤΕΕ College.  

Λόγω της σκληρής του δουλειάς στο κέντρο Ταμασιάνα αλλά και των 

υπολοίπων μελών της οικογένειας του κατέστη εύπορος και με οικονομική 

επιφάνεια, όμως οι δραστηριότητες του περιορίζονταν μόνο σε καθαρά 

χειρονακτικές εργασίες. Όλος αυτός ο κόσμος των μετοχών , των 

διοικητικών συμβουλίων , των Μ.Μ.Ε θα ήταν κάτι το εντελώς άγνωστο και 

απόμακρο για τον ίδιο. 

 

Μπροστά στην Νατάσα Αγαθοκλέους, την Ρέα Ανδρονίκου, τον Γιώργο 

Παπαχριστοφόρου τον Γιάννο Ανδρονίκου και όλους τους άλλους που 

ασχολούνταν με τα θέματα αυτά και ήταν οικονομολόγοι, λογιστές , 

χρηματιστές ακόμα και μπροστά στην αδελφή του την Κ3 που ήταν 

δημοσιογράφος ο Κ2 ήταν εμφανώς έξω από τα νερά του. Ήταν σαν την 

μύγα μες το γάλα. Όταν του υπόβαλε η κα Κλεόπα ότι ο ίδιος 

χειραγωγούσε την Ρέα Ανδρονίκου απάντησε με δέος ζωγραφισμένο στο 

πρόσωπό του αναφωνώντας με την φράση «Εγώ;» και εδώ συμπληρώνω 

«Εγώ ο απόφοιτος του ΚΤΕΕ που δεν πήγα πανεπιστήμιο, να έχω την ικανότητα να 

χειραγωγήσω μία απόφοιτο Πανεπιστημίου;»  
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Πράγματι, όσο και εάν φαντάζει απίθανο και όσο και εάν προσπαθήσει η 

κα Κλεόπα να σας πείσει περί του αντιθέτου σας καλώ μόνο να 

φανταστείτε το πρόσωπο του Κ2 το επίπεδο της ευφράδειας του και να 

μην δώσετε οποιαδήποτε βαρύτητα στα είμαι σίγουρος ικανότατα 

επιχειρήματα της κας Κλεόπα να σας πείσει ότι δεν είναι δυνατόν να μην 

γνώριζε για την φύση των διαφόρων εγγράφων τα οποία συζητούνταν στις 

διάφορες συναντήσεις μεταξύ της Κ3 και των διαφόρων προσώπων που 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αγοράσουν μετοχές στο Σίγμα. 

 

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα να υπογραμμίσω μία 

χαρακτηριστική φράση του Κ2 που δείχνει και το επίπεδο μόρφωσή του και 

το επίπεδο αντίληψής του σε θέματα ευφράδειας λόγου. 

 

Αντεξεταζόμενος από  την κα Κλεόπα για τις τηλεφωνικές του κλήσεις ο Κ2 

νιώθοντας να τον πνίγει το δίκιο της απάντησε λέγοντας της «φέρε μου και τις 

ληφθούσες» προφανώς αναφερόμενος στις ληφθείσες κλήσεις. 

 

Ούτε και μπορεί να ευσταθεί το επιχείρημα της κας Κλεόπας κατά την 

αντεξέταση του Κ2 ότι όταν μιλούσε στο τηλέφωνο με το Κ1 σε διάφορα 

τηλεφωνήματα κλήσης του Κ2 προς τον Κ1 σε αυτά του έλεγε 

χαρακτηριστικά «έρχεσαι; Έρχεσαι;» και αυτός απαντούσε «έρχομαι είμαι στο 

δρόμο φτάνω σε 2 λεπτά» 

 

Μιλούμε για διαδοχικά τηλεφωνήματα που έγιναν σύμφωνα με το Τεκ.618 

μεταξύ του Κ2 και του Κ1. Όταν αντεξέτασε η Υπεράσπιση του Κ2 όμως 

τον ΜΥ54 Θανάση Δημητρίου που κάλεσε η Υπεράσπιση του Κ4 κατά 

πόσον είναι εφικτό να μιλάς σε φορητό τηλέφωνο ενώ βρίσκεσαι πάνω στη 

μοτοσικλέτα του τύπου του Τεκμήριου 116 αυτός απάντησε ότι κάτι τέτοιο 
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θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατον γιατί δεν θα ήσουν σε θέση να ακούσεις 

ούτε τον ήχο της κλήσης ούτε τη φωνή του συνομιλητή σου. Συνεπώς, η 

εξήγηση της κας Κλεόπας για το θέμα αυτό έπεσε στο κενό εφόσον δεν 

αντεξέτασε το Θανάση Δημητρίου και η μαρτυρία του έμεινε αναντίλεκτη 

για αυτό το θέμα. 

 

13. Οι Υπόλοιποι μάρτυρες Υπεράσπισης του Κατηγορούμενου 2 

 

Θα προχωρήσουμε να διαχωρίσουμε τους μάρτυρες σε εμπειρογνώμονες 

σε μάρτυρες χαρακτήρα και μάρτυρες γεγονότων.  

 

Οι μάρτυρες εμπειρογνώμονες είναι οι: 

MY 12 – Ιωάννης Πάσχος 

ΜΥ 14 – Ράσπας Ιωάννης 

ΜΥ 17 – Γιάννης Παπαιωάννου 

ΜΥ 21 – Doron Baldinger 

Οι μάρτυρες χαρακτήρα είναι οι

ΜΥ 18 – Μανώλης Καλαντζής 

ΜΥ 23 – Μενέλαος Αντωνίου 

ΜΥ 22 – Πρόδρομος Ανδρέου 

 

Οι μάρτυρες γεγονότων είναι ο κατηγορούμενος 2 που ήδη έχουμε 

αναλύσει και ο ΜΥ 20 – Ζηνωνής Θεοφάνους 

 

Οι εναπομείναντες μάρτυρες είναι μάρτυρες που αφορούν τις συνθήκες 

κράτησης στις φυλακές και άλλα παρεμφερή θέματα: 

 

ΜΥ 15 - Άνδρεας Έλληνας 

ΜΥ 16 – Άντρη Μακρή 
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ΜΥ 19 – Βασίλης Μπίσσας 

ΜΥ 24 – Χριστιάνα Πάσσα 

 

Θα προχωρήσουμε την αγόρευση μας αρχίζοντας από τους 

εμπειρογνώμονες μάρτυρες.  

 

14. Οι μάρτυρες εμπειρογνώμονες  

 

i) MY 12 – Ιωάννης Πάσχος 

 

Ο Ιωάννης Πάσχος κλήθηκε για να αποδείξει και πιστεύουμε ότι το έπραξε 

πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι ο τρόπος που η Κυπριακή αστυνομία 

απέσπασε τα CCTV και καθόρισε τις ώρες λήψης τους αντιστοιχώντας τα 

αυτά με την πραγματική ώρα ήταν νηπιακά ερασιτεχνικός. Θυμίζουμε το 

Δικαστήριο ότι ο κος Πάσχος ήταν πρώην Αστυνόμος Α της Ελληνικής 

Αστυνομίας ειδικός επί θεμάτων κλειστών κυκλωμάτων και μαρτυρίας 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εξήγησε ότι στην Ελλάδα οι τυπικές 

αστυνομικές οδηγίες για την λήψη της ακριβής ώρας Ελλάδος για να γίνει 

αντιστοιχία με την ώρα που εμφανίζεται σε ένα κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης είναι να τηλεφωνήσει ο αστυνομικός την ώρα που βλέπει το 

CCTV σε συγκεκριμένο αριθμό του ΟΤΕ ο οποίος δίδει την ακριβή ώρα 

Ελλάδος και να αντιστοιχίσει την ακριβή ώρα Ελλάδος που δίδεται ανά 

δέκα δευτερόλεπτα με την ώρα που αναγράφεται στην οθόνη του κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε εάν υπάρχει θέμα σύγκρισης και 

αλληλουχίας διαφόρων συστημάτων κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης με διαφορετικές ώρες αυτά να συνδεθούν χρονολογικά 

για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα γεγονότων. 
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Στην προκειμένη περίπτωση η μαρτυρία του κου Θωμά Ευθυμίου ΜΚ 87 

είναι ανεπαρκής και λυπούμαστε να πούμε ότι εκθέτει την ανεπάρκεια με 

την οποία λειτουργεί η Κυπριακή Αστυνομία. Στο συγκεκριμένο έγκλημα 

υπήρχαν διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, η Κυπριακή 

αστυνομία επικεντρώθηκε μόνο σε δύο τα οποία έχουν σχέση με την 

σκηνή του εγκλήματος. Θα μπορούσε να παραλάβει πολύ περισσότερα. 

Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα και μια άλλη παράλειψη. Ακόμα όμως και 

τα δύο τα οποία πήρε τα πήρε με λανθασμένο τρόπο. Αναφέρομαι στο 

CCTV του  Andrew Brear το οποίο δείχνει τους δύο δολοφόνους να 

έρχονται στην σκηνή και μετά πάροδο κάποιας ώρας τα ίδια άτομα να 

φεύγουν από την σκηνή επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα. Η ώρα του 

εσωτερικού ρολογιού του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του 

Andrew Brear ήταν λανθασμένη κατά πολύ, πέραν των επτά ωρών. Το ίδιο 

συνέβαινε και με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ταξί 

«Finlandia» το οποίο ήταν λανθασμένο κατά κάποια λεπτά. Ο τρόπος 

εξακρίβωσης της ακριβής ώρας κατά την οποία λήφθηκαν οι εικόνες από 

τα δύο CCTV ήταν απλούστατος.  

 

Όπως εξήγησε ο Ιωάννης Πάσχος αν οι ανακριτές της αστυνομίας την ώρα 

που παρακολουθούσαν τις σκηνές του κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης του Andrew Brear, τηλεφωνούσαν με τις συσκευές 

κινητών τους τηλεφώνων στον αριθμό 11895 θα άκουγαν από την CYTA 

(πρώην ΑΤΗΚ) την ακριβή ώρα Κύπρου και θα μπορούσαν πανεύκολα να 

αντιστοιχίσουν την ώρα που έβλεπαν στο ρολόι της συσκευής του Andrew 

Brear με την ώρα Κύπρου που ακούγεται στον αριθμό 11895. Αν έκαναν 

το ίδιο πράγμα και με το κλειστό σύστημα παρακολούθησης του 

«Finlandia» θα μπορούσαμε τουλάχιστον χρονολογικά να ξέρουμε εάν 

συνδέονται οι εικόνες των μοτοσυκλετών που φαίνονται στα δύο 

διαφορετικά κλειστά κυκλώματα. Η παράλειψη αυτή προκάλεσε μεγάλη 
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σύγχυση στην όλη υπόθεση και χρειάστηκε να κληθούν μάρτυρες 

εμπειρογνώμονες εικόνας σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο. Θέτουμε για 

προβληματισμό το εξής ερώτημα: τι θα γινόταν αν με την σωστή 

διαδικασία διαπιστώναμε ότι η μοτοσυκλέτα που περνά από το CCTV του 

ταξί «Finlandia» χρονικά περνά πριν την άλλη μοτόρα που εγκαταλείπει το 

χωράφι δίπλα από το σπίτι του Andrew Brear και η σκηνή που μια μοτόρα 

βρίσκεται στην μέση του δρόμου και εγκαταλείπει την σκηνή του 

εγκλήματος στο CCTV του Andrew Brear με δύο επιβαίνοντες είναι χρονικά 

μεταγενέστερη σκηνή από αυτήν του CCTV του ταξί «Finlandia». Φυσικά 

το ερώτημα αυτό θα μείνει αναπάντητο αφού η Αστυνομία Κύπρου δεν 

έθεσε ποτέ στις έρευνες της την κοινή βάση της ώρας Κύπρου στην λήψη 

των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και δεν υπολόγισε ποτέ με 

τον σωστό τρόπο την απόκλιση που πιθανόν να υπήρχε από αυτή με την 

ώρα που κατέγραφαν τα διάφορα κλειστά κυκλώματα. Επομένως 

συγκρίσεις αναφορικά με τους χρόνους των κλειστών κυκλωμάτων 

παρακολούθησης και συμπεράσματα που μπορεί να προκύπτουν από 

αυτές είναι παρακινδυνευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.   

 

Το άλλο θέμα που διαπίστωσε ο Ιωάννης Πάσχος ήταν ότι οι φωτογραφίες 

στην γιορτή γενεθλίων της θυγατέρας του κατηγορούμενου 2 λήφθηκαν 

πράγματι στις 12/12/2009 – έγγραφο ΑΒΜ. Άρα υπήρχε χριστουγεννιάτικο 

δέντρο.  

 

Το άλλο θέμα με το οποίο καταπιάστηκε ο Ιωάννης Πάσχος όπως επίσης 

τέθηκε και στον Jerome Pache αλλά και στον Doron Baldinger ήταν το 

κατά πόσο ήταν σωστό η αστυνομία Κύπρου να παραλάβει τις εικόνες του 

κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του ταξί «Finlandia» σε USB stick 

στις 30/04/2010, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά το φονικό, εργασία που 

ανατέθηκε, «άκουσον άκουσον», στον ιδιοκτήτη του γραφείου του  ταξί 
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«Finlandia». H αστυνομία Κύπρου δεν μπήκε στον κόπο για μια τόσο 

σοβαρή υπόθεση είτε να παραλάβει η ίδια το κλειστό κύκλωμα 

παραλαμβάνοντας το ίδιο το digital video recorder ή τουλάχιστον τον 

σκληρό του δίσκο ούτε καν μπήκε στον κόπο να φροντίσει η ίδια να κάνει 

αυθεντικό αντίγραφο του σκληρού δίσκου, παρά μόνον ανέθεσε σε ένα 

επαγγελματία οδηγό να κάνει την δουλειά επαγγελματία αστυνομικού και 

όλα αυτά για να γλυτώσει το κυπριακό δημόσιο όπως ανέφερε ο κος 

Θωμάς Ευθυμίου ΜΚ87 100 ευρώ. Δυστυχώς και λυπούμαστε που το λέμε 

αυτός είναι ο τρόπος που διερευνήθηκε ένα φονικό που συγκλόνισε την 

κυπριακή κοινωνία. Λυπούμαστε αλλά δεν εξιχνιάζεται ένας φόνος στο 

«γενικά» και στο «περίπου» όπως πολλές φορές μας είχε αναφέρει ο 

ΜΚ84 Παντελής Ιορδάνους ότι «αν δεις τα πράγματα γενικά ταιριάζουν». Τέτοια 

συμπεράσματα είναι παρακινδυνευμένα και δεν θα έπρεπε να 

χρησιμοποιούνται από έμπειρους ανακριτές.  

 

Εξίσου σημαντική είναι και η αναφορά του εμπειρογνώμονα Ιωάννη 

Πάσχου ΜΥ12 στην έκθεση του εγγράφου ΑΒΛ η αναφορά του στα Hash 

Values.  

 

Παραπέμπουμε στην σελίδα των πρακτικών 8752 όπου ο Ιωάννης Πάχος 

αναφέρει:  

«με την ανάγνωση της τιμής Hash αυτού του αλφαριθμητικού γνωρίζεις αμέσως ότι αυτά 

τα δύο είναι ακριβή αντίτυπα είναι όμοια» εξάγεται δε το συμπέρασμα ότι ο 

υπολογισμός της τιμής hash είναι απαραίτητη και αναγκαία ειδικά στην 

εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων και με λύπη μας διαπιστώνουμε και πάλι ότι 

η αστυνομία Κύπρου δεν προέβη σε τέτοιες ενέργειες.  
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Κλείνοντας τα σχόλια μας για τον ΜΥ12 Ιωάννη Πάσχο θα πρέπει να 

πούμε ότι η μαρτυρία του δεν αμφισβητήθηκε καθόλου από την 

κατηγορούσα αρχή η οποία ουσιαστικά έμεινε αναντίλεκτη.  

 

ii) MY21- Doron Baldinger 

 

Θα προχωρήσουμε τώρα να σχολιάσουμε την μαρτυρία του Doron 

Baldinger.  

 

Ο Doron Baldinger είναι εμπειρογνώμονας ο οποίος κατάγεται από το 

Ισραήλ. Η εμπειρογνωμοσύνη του αμφισβητήθηκε έντονα από την 

κατηγορούσα αρχή χωρίς κατά την εισήγηση μας να κλονισθεί. Ο 

συγκεκριμένος μάρτυρας ΜΥ21 παρέθεσε με κάθε λεπτομέρεια το 

βιογραφικό του, τα ακαδημαϊκά του και άλλα του προσόντα αλλά και την 

εμπειρία του ως ειδικός εμπειρογνώμονας μάρτυρας σε σωρεία από πολύ 

γνωστές υποθέσεις που απασχόλησαν την Ισραηλινή κοινή γνώμη και τα 

Ισραηλινά δικαστήρια. Είναι ξεκάθαρο από την νομολογία ότι ο ΜΥ 21 είναι 

εμπειρογνώμονας.  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω είναι αναντίλεκτο ότι ο ΜΥ 21 είναι 

εμπειρογνώμονας και κατέθεσε τα ευρήματα του στα πλαίσια της 

εμπειρογνωμοσύνης. Με την μαρτυρία του καταρρίπτει την θέση ότι η 

μοτοσυκλέτα που πέρασε έξω από το ταξί «Finlandia» είχε δύο αντί ένα 

επιβάτη. Υπογραμμίζουμε ότι ο ρόλος του εμπειρογνώμονα είναι να 

βοηθήσει το Δικαστήριο να καταλάβει το ίδιο καλύτερα την μαρτυρία. Ο ΜΥ 

21 με κοπιαστική και ενδελεχή λεπτομέρεια ανέλυσε τις εικόνες του 

συστήματος παρακολούθησης του ταξί «Finlandia» και εξήγησε με 

λεπτομέρεια τα επιχειρήματα του χωρίς αμφιταλαντεύσεις και χωρίς 

αιωρούμενες αμφιβολίες. Συγκεκριμένα εξήγησε γιατί κατά την αντίληψη 
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του είναι ένας ο επιβάτης που επιβαίνει μικρότερου μεγέθους 

μοτοσυκλέτας έξω από το ταξί «Finlandia» από αυτήν του τεκμηρίου 116. 

Περαιτέρω εξήγησε ότι η μοτοσυκλέτα που φαίνεται τριάντα λεπτά 

προηγουμένως στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή από το CCTV του ταξί 

«Finlandia» που κατά την αστυνομία (βλ.Παντελή Ιορδάνους) ήταν η ίδια 

με την μοτοσυκλέτα του Andrew Brear στην οποία επέβαιναν δύο επιβάτες 

είχε μόνο ένα επιβάτη. Ο μάρτυρας επίσης εξήγησε την γνώμη του ότι η 

αστυνομία όφειλε να πάρει εικόνες από κλειστά κυκλώματα 

παρακολούθησης από διάφορα άλλα μέρη τα οποία θα ήταν χρήσιμα για 

την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ενδεικτικά αναφέρω τις κάμερες τις 

Αμερικάνικης πρεσβείας, της Ρωσικής πρεσβείας, του Ινστιτούτου 

Αισθητικής της Παπασάββα, αλλά και άλλες. Τέλος ο μάρτυρας ανέλυσε το 

αποτύπωμα που βρέθηκε από την αστυνομία στο άδειο οικόπεδο δίπλα 

από την οικία του Andrew Brear. Εξήγησε τις μετρήσεις του 

αποτυπώματος, εξηγώντας περαιτέρω τον τρόπο που ακολούθησε για να 

αποτυπώσει τα ίχνη του πέλματος του τροχού του τεκμηρίου 116. 

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ίχνη του πέλματος που βρέθηκαν στην 

σκηνή του εγκλήματος δεν μπορεί να ανήκουν στους τροχούς του 

τεκμηρίου 116, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου έλεγε ψέματα ότι διέπραξε τον φόνο οδηγώντας το 

τεκμήριο 116.  

 

Ένα παρεμφερές σημείο για την μοτοσυκλέτα που προβάλλει από τα 

βίντεο που παρέθεσε ο ΜΥ 21 στο Δικαστήριο στα πλαίσια της εξέτασης 

του πέλματος του τροχού του τεκμηρίου 116 ήταν ότι ήταν σχεδόν 

αδύνατον για τέσσερα άτομα (δύο μέλη της αστυνομίας και δύο δικηγόροι) 

δηλαδή ο Μάριος Παπαευρυβιάδους  ο Δημήτρης Χρίστου, ο Βασίλης 

Μπίσσας και ο Μιχάλης Πικής να σηκώσουν την μοτοσυκλέτα έστω και 5 

εκατοστά για να τοποθετήσουν το πέλμα σε δοχείο με άμμο σε αντίθεση με 
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την μαρτυρία του Φάνου ότι δύο άτομα στο άδειο οικόπεδο δίπλα από την 

οικία του Andrew Brear  σήκωσαν την μοτοσυκλέτα και πέτυχαν στροφή 

180 μοιρών της ίδιας ώστε τα τιμόνια της τα οποία μπήκαν εντός του 

οικοπέδου από τον δρόμο να γυρίσουν και να βλέπουν προς την 

κατεύθυνση του δρόμου.  

 

Η μαρτυρία του ΜΥ 21 λόγω της σπουδαιότητας της ακριβώς πολεμήθηκε 

με πάθος από την κατηγορούσα αρχή. Η ευπαίδευτη συνάδελφος Έλλη 

Παπαγαπίου έριξε κυριολεκτικά με σφοδρότητα όλο της το βάρος στην 

εμπειρογνωμοσύνη του μάρτυρα μας. Τον αντεξέτασε επίσης με 

σφοδρότητα σε σχέση με το ταξί «Finlandia». Αναφέρομαι σε μέρες 

αντεξέτασης. Πρωί και απόγευμα. Η αντεξέταση της καταγράφεται στα 

πρακτικά του Δικαστηρίου και καλούμε το Δικαστήριο να την εξετάσει. Η 

τελική μας εισήγηση πάντως είναι ότι το συμπέρασμα του ΜΥ 21 ότι όλοι 

μας βλέπουμε ένα επιβάτη μιας μικρότερης μοτοσυκλέτας από το τεκμήριο 

116 έξω από το ταξί «finlandia» είναι ορθό. Εξίσου ορθό είναι το 

συμπέρασμα του ότι ένας είναι ο επιβάτης που φαίνεται να επιβαίνει σε 

μοτοσυκλέτα στην Λεωφόρο μισή ώρα περίπου νωρίτερα. Η αντεξέταση 

του μάρτυρα συνεχίστηκε από την επικεφαλής της ομάδας δικηγόρο της 

κατηγορούσας αρχής, από την ευπαίδευτη συνάδελφο κα Έλενα Κλεόπα, 

με διαφορετική τακτική. Η αντεξέταση της κας Κλεόπα που και αυτή 

διήρκεσε δύο μέρες περιστράφηκε γύρω από τις γνώσεις μαθηματικών του 

ΜΥ21 σε σχέση με τα ίχνη τροχών που βρέθηκαν στο άδειο οικόπεδο 

δίπλα από την οικία του Andrew Brear. Και πάλιν κατά την εισήγηση μας ο 

μάρτυρας δεν κλονίστηκε, ούτε και ανατράπηκε η μαρτυρία του.  

 

Συμπερασματικά ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου κατά την ταπεινή μας 

εισήγηση λέει ψέματα στα εξής σημεία: ότι χρησιμοποίησε το τεκμήριο 116 

για να διαπράξει τον φόνο, ότι τα ίχνη των τροχών που βρέθηκαν στο 
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άδειο οικόπεδο δίπλα από την οικία του Andrew Brear είναι αυτά του 

τεκμηρίου 116 και ότι με συνεπιβάτη τον κατηγορούμενο 4 πέρασε 

μπροστά από το ταξί «Finlandia».  

 

iii) MY14 - Ιωάννης Ράσπας 

 

Ο μάρτυρας αυτός κλήθηκε από την υπεράσπιση για να φωτογραφίσει το 

εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό του σπιτιού του κατηγορούμενου 2 όπου 

κατ’ισχυρισμό έγινε η συνάντηση. Αυτό κατέστη αναγκαίο γιατί οι 

φωτογραφίες που έλαβαν οι διάφοροι φωτογράφοι της αστυνομικής 

δύναμης Κύπρου που κάλεσε η κατηγορούσα αρχή δεν βοηθούν το 

Δικαστήριο να κατανοήσει τον χώρο, πράγμα καίριο για την υπόθεση 

εφόσον η ισχυριζόμενη συνομωσία έλαβε χώρα στην τραπεζαρία του 

κατηγορούμενου 2 στο σπίτι του στα Πέρα σε ώρα που βρίσκονταν στο 

σπίτι εκτός από τους κατ’ ισχυρισμό συνωμότες και διάφορα άλλα 

πρόσωπα.  

 

Το όλο θέμα που αφορά τις φωτογραφίες που έλαβε ο ΜΥ14 Ιωάννης 

Ράσπας μας έχει απασχολήσει προηγουμένως όταν αναπτύξαμε τα 

επιχειρήματα μας σε σχέση με την ισχυριζόμενη συνάντηση στο σπίτι του 

Κ2 και θα ήταν πολύ κουραστικό να επανέλθουμε σε αυτό. Απλώς για 

σκοπούς πληρότητας υιοθετούμε τα όσα έχουμε παραθέσει πιο πάνω.  

 

iv) MY 17 - Γιάννος Παπαϊωάννου 

 

Ο τελευταίος εμπειρογνώμονας μάρτυρας υπεράσπισης στον οποίον θα 

αναφερθώ είναι ο Γιάννος Παπαϊωάννου. Ο σκοπός για τον οποίον εκλήθη 

ο μάρτυρας ήταν να εξηγήσει με βάση την ειδικότητα του η οποία αφορά 

σε θέματα κινητής τηλεφωνίας τον εντοπισμό της θέσης του Θεοφάνη 
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Χατζηγεωργίου μεταξύ των ωρών 19:30 – 21:00 από την 01 μέχρι τις 18 

του Δεκέμβρη παίρνοντας ως δεδομένο ότι ήταν ο κάτοχος του κινητού 

τηλεφώνου 97796767 σύμφωνα με την μαρτυρία της Γιώτας Πεντόντζιη, 

συμβίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου κατά την περίοδο εκείνη. Το 

συμπέρασμα του μάρτυρα ήταν ότι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου κατά 

εκείνες τις ώρες δεν μπορούσε να βρίσκεται στο σπίτι του κατηγορούμενου 

2 στα Πέρα Ορεινής.  

 

Ο μάρτυρας ετοίμασε πενηντασέλιδη σχεδόν έκθεση στην οποία εξηγούσε 

με ενδελεχή λεπτομέρεια το συμπέρασμα του αυτό. Η μαρτυρία του 

προσέκρουσε σε ένσταση από την κατηγορούσα αρχή η οποία 

απασχόλησε επί μακρόν το πρωτόδικο Δικαστήριο και η οποία είχε επιτυχή 

κατάληξη για την κατηγορούσα αρχή και επομένως η ανάλυση και τα 

συμπεράσματα του μάρτυρα αυτού δεν μπορούν να τύχουν αξιοποίησης 

από την υπεράσπιση για σκοπούς τελικής αγόρευσης. Ο λόγος που 

παραθέτουμε σε γενικές γραμμές τα πιο πάνω είναι για να εμμένουμε με 

σεβασμό στις θέσεις του κατηγορούμενου 2 ώστε να μην θεωρηθεί ότι τις 

εγκαταλείπουμε.  

 

15. Οι μάρτυρες χαρακτήρα  

 

Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου, ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας προέβαλε τον 

εαυτό του ως ένα μετανοημένο δολοφόνο ο οποίος παρασύρθηκε και 

διέπραξε τον φόνο που διέπραξε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Λόγω 

της μετάνοιας του έπεισε τον Γενικό Εισαγγελέα αλλά και τον ανακριτή που 

ήταν επικεφαλής να μην τον κατηγορήσουν για οτιδήποτε, ουσιαστικά να 

τον απαλλάξουν από τις κατηγορίες και να τον θέσουν υπό την προστασία 

του Κράτους ως μάρτυρα προστασίας με όλα τα συνεπακόλουθα. Το ίδιο 

έγινε και με τον ΜΚ25 Γιώργο Ζαβράντωνα. Οι δύο φιλοξενούνται σε 
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χώρους εκτός των φυλακών και όπως προκύπτει από την μαρτυρία του 

Μενέλαου Αντωνίου γειτνιάζουν μεταξύ τους.  

 

i) ΜΥ23 – Μενέλαος Αντωνίου και  

ii) ΜΥ22- Πρόδρομος Ανδρέου 

 

Η μαρτυρία του Μενέλαου Αντωνίου ΜΥ23 ήταν καταπέλτης για τον 

χαρακτήρα και των δύο. Ο ΜΥ 23 Μενέλαος Αντωνίου έδωσε μαρτυρία 

στην οποία περιγράφει την επαγγελματική δραστηριότητα του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου και του Γιώργου Ζαβράντωνα μετά τον φόνο του Άντη 

Χατζηκωστή. Ο Μενέλαος Αντωνίου ο οποίος είναι τρόφιμος των φυλακών, 

προτού φυλακιστεί πήγαινε και παραλάμβανε τόσο τον Ζαβράντωνα όσο 

και τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου από τον χώρο τον οποίον κρατούνταν 

χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των 

Αρχών. Κατά τις εξόδους τους διέπραξαν σωρεία διαρρήξεων και κλοπών. 

Ίσως να είχαν και ανάμειξη σε πιο σοβαρά εγκλήματα όπως αυτά της 

δολοφονίας του Βάτραχου και του Αφρού τα οποία παραμένουν 

ανεξιχνίαστα. Ο Μενέλαος Αντωνίου πράγματι σκιαγραφεί τους 

χαρακτήρες του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και του Γιώργου Ζαβράντωνα. 

Τους περιγράφει ως ανθρώπους χωρίς ηθικό φραγμό και χωρίς 

αναστολές. 

 

Η εισήγηση μας για τον Μενέλαο Αντωνίου ότι παρόλο το ποινικό του 

μητρώο ήταν καθόλα αξιόπιστος μάρτυρας για τα θέματα στα οποία 

κατέθεσε. Ενισχυτικός για τον Μενέλαο Αντωνίου και την μαρτυρία του 

ήταν ο μάρτυρας υπεράσπισης 22 Πρόδρομος Ανδρέου ο οποίος χωρίς να 

γνωρίζει τα ονόματα του Ζαβράντωνα, του Χατζηγεωργίου και του 

Μενέλαου Αντωνίου περίγραψε με κάθε λεπτομέρεια το τι αντίκρισε το 

επόμενο πρωί μετά που τα τρία αυτά πρόσωπα διέρρηξαν το 
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μηχανουργείο του (ισιωτής αυτοκινήτων) στην περιοχή Ψημολόφου και τις 

ζημιές που είχαν κάνει σε αυτοκίνητο που είχε επισκευάσει και ήταν 

έτοιμος να το παραδώσει και το οποίο ήταν ιδιοκτησίας κάποιου 

αλλοδαπού ηθοποιού ο οποίος έπαιζε σε σειρά τον ρόλο του «νυχτερίδα».  

 

Είναι η εισήγηση μας ότι ο Μενέλαος Αντωνίου έδωσε λεπτομερέστατες 

περιγραφές για τα αδικήματα τα οποία διέπραξε μαζί με τους Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου και Γιώργο Ζαβράντωνα. Παράθεσε στο Δικαστήριο την 

φιλία του με τον Γιώργο Ζαβράντωνα και πως αυτή αναπτύχθηκε στις 

Κεντρικές Φυλακές. Εξήγησε πως η φιλία του αυτή ενισχύθηκε ακόμη 

περαιτέρω από την κοινή χρήση ναρκωτικών ουσιών στις οποίες ήταν όλοι 

εθισμένοι. Εξήγησε πως έφευγαν και ο Ζαβράντωνας και ο Χατζηγεωργίου 

από τον χώρο όπου κρατούνταν και περιέγραψε τον τρόπο που διέφευγαν 

από τις κάμερες παρακολούθησης κατά την διάρκεια της εξόδου τους από 

τα σπιτάκια. Περιέγραψε με λεπτομέρεια και με ζωντανό παραστατικό 

τρόπο το εσωτερικό του χώρου κράτησης των μαρτύρων προστασίας.  

 

Γενικά κύριε Πρόεδρε και Έντιμοι κύριοι Δικαστές όπως εξηγεί και η λαϊκή 

ρήση ότι είναι αδύνατον να ευθυγραμμιστεί η ουρά του σκύλου είναι και 

αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να αλλάξουν τρόπο 

ζωής. Αυτό το επιβεβαιώνει η καθημερινή εμπειρία με την ενασχόληση με 

το ποινικό δίκαιο.  

 

Έντονη και ικανότατη ήταν η προσπάθεια της ευπαιδεύτου συναδέλφου 

μας κας Κλεόπα να πλήξει κατά την αντεξέταση της τον Μενέλαο 

Αντωνίου. Το περιεχόμενο της μαρτυρίας του μάρτυρα αυτού φόβιζε την 

κατηγορούσα αρχή, εξ’ου και η αντίδραση του Παντελή Ιορδάνους ΜΚ84. 

Κρατώ από την αντεξέταση της κας Κλεόπα τη θέση που υπέβαλε στον 

μάρτυρα ότι πράγματι αυτός ήταν εμπλεκόμενος σε όλα αυτά τα ποινικά 
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αδικήματα τα οποία περιέγραψε και για αυτό τον λόγο μπορούσε να τα 

περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια και αληθοφάνεια γιατί πράγματι τα βίωσε. 

Όμως, όπως υπέβαλε η κα Κλεόπα, αυτός παραποιούσε την αλήθεια γιατί 

πρόσθετε σε αληθινά γεγονότα στα οποία έλαβε μέρος την παρουσία 

άλλων προσώπων που δεν έλαβαν μέρος ή την αντικατάσταση 

προσώπων που έλαβαν μέρος με πρόσωπα που δεν έλαβαν μέρος. Το 

επιχείρημα αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Πράγματι η αντιστροφή των ρόλων 

(role switching) είναι κάτι πολύ γνωστό ως πρακτική και τεχνική σε 

εγκληματικά στοιχεία αλλά το επιχείρημα της κας Κλεόπα μοιάζει με 

επιστρεφόμενα βέλη. Αυτός που πρόσθεσε άτομο ή που άλλαξε άτομο σε 

έγκλημα στο οποίο συμμετείχε δεν είναι άλλος από τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ο οποίος κατά την εισήγηση 

μας ήταν ο δολοφόνος του Άντη Χατζηκωστή και ο οποίος έπαιξε τον 

κυριότερο ρόλο στο έγκλημα ήταν στην καλύτερη θέση να αλλάζει ρόλους 

και να προσθέτει άτομα που ήταν αθώα για να αποκομίσει κέρδος. Και τα 

κατάφερε. Ξεγέλασε και τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα.  

 

Υπάρχει μια μεγάλη και ειδοποιός διαφορά μεταξύ του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου και του Μενέλαου Αντωνίου που καταρρίπτει το επιχείρημα 

της κας Κλεόπα. Από τους δύο είναι προτιμότερος χίλιες φορές ο 

Μενέλαος Αντωνίου. Ο Μενέλαος Αντωνίου δεν έλαβε μέρος ποτέ σε καμία 

δολοφονία ούτε και δέχθηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Τα εγκλήματα του 

αφορούσαν κλοπές και ληστεία για να κορέσει το πάθος του για τα 

ναρκωτικά. Το ψυχογράφημα του δεν είναι αυτό του δολοφόνου, σε 

αντίθεση με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Επομένως το ομολογουμένως 

έξυπνο επιχείρημα της κας Κλεόπα το αντιστρέφουμε για τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου και το θέτουμε στο Δικαστήριο για προβληματισμό 

καλώντας το Δικαστήριο ταυτόχρονα να κρίνει τον Μενέλαο Αντωνίου ως 
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αξιόπιστο. Υποστηρίζεται η μαρτυρία του με μαθηματική ακρίβεια από τον 

ΜΥ22 Πρόδρομο Ανδρέου.  

 

iii) MY18 – Μανώλης Καλατζής  

 

Αναφορικά με την μαρτυρία του Μενέλαου Αντωνίου, ενισχυτική μπορεί να 

θεωρηθεί και η μαρτυρία του Μανώλη Καλατζή ΜΥ18, δημοσιογράφου του 

ΠΟΛΙΤΗ ο οποίος σε δημοσιεύματα του αναφέρθηκε σε εξόδους του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου οι οποίες ανησυχούν την ηγεσία της αστυνομίας. 

Η μαρτυρία του Μανώλη Καλατζή ενισχύει τη μαρτυρία του Μενέλαου 

Αντωνίου τόσο για τις εξόδους του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου όσο και για τις 

εξόδους του Γιώργου Ζαβράντωνα. Σχετικά είναι τα τεκμήρια 691 και 692. 

 

16. Μάρτυρες για συνθήκες κράτησης  

 

Μια σειρά από μάρτυρες κλήθηκαν για να εξηγήσουν το καθεστώς 

κράτησης των υποδίκων στις κυπριακές φυλακές.  

 

i) ΜΥ 15 - Ανδρέας Έλληνας 

 

Ο σκοπός της παρουσίας αυτής της μαρτυρίας είναι για να καταλήξουμε ότι 

ένα Δικαστήριο για να διατάξει σε κράτηση υπόδικους για να μην 

φυγοδικήσουν στο στάδιο της εξέτασης των θεμάτων κράτησης που θέτει η 

νομολογία δεν εξετάζονται οι τυχόν επιπτώσεις για την διεξαγωγή δίκαιης 

δίκης από την κράτηση των υποδίκων γιατί οι συνθήκες κράτησης των 

υποδίκων δεν ελέγχονται από το Δικαστήριο σε εκείνο το στάδιο εφόσον 

αφορούν θέμα που βρίσκεται κάτω από την εκτελεστική εξουσία του 

κράτους. Το θέμα όμως μπορεί να έχει τεράστια σημασία σε σχέση με την 

διεξαγωγή δίκαιης δίκης. Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου (βλ. 
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Δημοκρατία –ν- Ford) έχει καθιερώσει ότι το θέμα αυτό εξετάζεται στο 

τέλος της δίκης εφόσον καταδειχθεί ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες έχουν 

επενεργήσει ώστε να επηρεαστεί το δικαίωμα του κατηγορούμενου για 

δίκαιη δίκη. 

 

Με τον τρόπο αυτό, ας μας επιτραπεί να εισηγηθούμε, ότι η νομολογία 

θέτει στους ώμους του κατηγορούμενου το βάρος απόδειξης να 

παρουσιάσει μαρτυρία που να δεικνύει ότι οι συνθήκες κράτησης του 

κατηγορούμενου επηρέασαν την διεξαγωγή δίκαιης δίκης. Εφόσον ο 

κατηγορούμενος θέσει τέτοιο θέμα πάντα με μαρτυρία εισηγούμαστε ότι το 

βάρος απόδειξης επιστρέφει πίσω στην κατηγορούσα αρχή να αποδείξει 

πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι οι συνθήκες κράτησης ενός 

κατηγορουμένου δεν επηρέασαν το δίκαιο της δίκης. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση οι συνθήκες κράτησης θα πρέπει να συνδυαστούν και με τη 

χρονική διάρκεια της κράτησης του κατηγορούμενου 2 ως υπόδικου η 

οποία διαρκεί  πάνω από τρία χρόνια τώρα. Το θέμα της μη διεξαγωγής 

δίκαιης δίκης στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε σχέση με τον 

κατηγορούμενο 2 προσδιορίζεται ως εξής: η έλλειψη παροχής επαρκών 

μέσων επικοινωνίας που παρέχουν οι κεντρικές φυλακές Κύπρου όπου 

κρατούνται οι υπόδικοι ώστε να έρθουν σε επαφή με μάρτυρες ή 

μαρτυρικό υλικό που να τους παρέχει την ευχέρεια να αποδείξουν την 

αθωότητα τους. Στην προκειμένη περίπτωση και στην συγκεκριμένη 

υπόθεση η μαρτυρία εναντίον του κατηγορούμενου 2 όπως αυτή τέθηκε 

από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου είναι ότι έγινε συνάντηση κατά την οποία 

έγινε συνομωσία διάπραξης φόνου του Άντη Χατζηκωστή. Στην 

συνομωσία αυτή έλαβε μέρος και ο κατηγορούμενος 2. Ο χρόνος και η 

ώρα που έγινε η συνομωσία μεταλλάχθηκαν κατά την διάρκεια της δίκης. 

Ενώ αρχικά από το μαρτυρικό υλικό φαινόταν αυτή να έχει γίνει αρχές του 

Δεκέμβρη του 2009 σε ακαθόριστη ώρα αργότερα τοποθετήθηκε σε 
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ημερολόγιο ενεργείας της αστυνομίας να είχε γίνει κατά το πρώτο 

δεκαήμερο του Δεκέμβρη και κατά την αντεξέταση του μάρτυρα Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου τοποθετήθηκε 19:30 – 21:00 το βράδυ στις 15, 16, 17 ή 18 

του Δεκέμβρη. Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου 2 από την αρχή ήταν 

ότι ουδέποτε συνωμότησε ή συμφώνησε με οποιονδήποτε για να 

δολοφονηθεί ο Άντης Χατζηκωστής και ουδέποτε συναντήθηκε με τον 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου εντός του Δεκεμβρίου του 2009.  

 

Ο κατηγορούμενος 2 πέραν από την μαρτυρία του για αυτό το θέμα εάν 

δεν ήταν υπόδικος έγκλειστος στις Κεντρικές Φυλακές θα μπορούσε να 

συλλέξει μαρτυρικό υλικό από την εργασία του αλλά και από προσωπικό 

του αρχείο (έγγραφα, σημειώσεις κλπ.) που όπως είπε στην μαρτυρία του 

φύλαγε σε διάφορους χώρους όπως π.χ. στο σπίτι του, στο αυτοκίνητο 

του, στην δουλειά του και στο γραφείο του στο Ταμασιάνα για να μπορέσει 

να παραθέσει με λεπτομέρεια τις κινήσεις του από 01 μέχρι 18 του 

Δεκέμβρη μεταξύ των ωρών 19:30 και 21:00. 

 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αόριστη τοποθέτηση της 

ισχυριζόμενης συνομωσίας σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως 

ήταν στην αρχή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο «σε άγνωστη 

ημερομηνία μεταξύ 01/12/2009 και 25/12/2009» δυσχέραιναν την 

υπεράσπιση του δεύτερου κατηγορούμενου. Θα μπορούσε εάν ήταν 

ελεύθερος να ερχόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και να συναντήσει 

μάρτυρες ή πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε από την 01 μέχρι τις 18 

του Δεκέμβρη αλλά ιδιαίτερα στις ημερομηνίες  15, 16, 17 και 18 για να 

δώσουν μαρτυρία.  

 

Για λόγους που εξηγούνται στην απόφαση του Δικαστηρίου σας και που 

είναι καθ’όλα σεβαστοί ο μάρτυρας τέθηκε υπό κράτηση. Από εκεί και πέρα 
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μεταφέρθηκε στις κεντρικές φυλακές, το οποίο ως θεσμός είναι σώμα 

αλληλένδετο με την αστυνομική δύναμη Κύπρου η οποία διεξήγαγε τις 

ανακρίσεις για τον φόνο. Όπως εξήγησε ο Ανδρέας Έλληνας ΜΥ15 όλες οι 

τηλεφωνικές επικοινωνίες των υποδίκων οι οποίες δεν είναι περισσότερες 

από έξι στον αριθμό ανά μήνα παρακολουθούνται και οι αρχές των 

φυλακών γνωρίζουν την κάθε λέξη που θα πει ο κατηγορούμενος 2 στα 

τηλεφωνήματα του. Περαιτέρω οι επισκέψεις των κατηγορουμένων είναι 

μόνο από κατάλογο προσώπων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από τις 

αρχές των φυλακών, όπως εξήγησε ο κος Έλληνας. Οι επισκέψεις αυτές 

παρακολουθούνται, οπτικά τουλάχιστον από το προσωπικό των φυλακών 

μέσα από κλειστό σύστημα παρακολούθησης. Όπως εξήγησε στην 

μαρτυρία του ο Τάσος Κρασοπούλης αλλά όπως συνηγορεί και ο κος 

Έλληνας είναι πρακτικά αδύνατον για κάποιον κατηγορούμενο υπόδικο να 

αποστείλει προσκλήσεις σε διάφορα πρόσωπα για να διερευνήσει την 

δυνατότητα να είναι σε θέση να δώσουν μαρτυρία για τις κινήσεις του 

κατηγορούμενου 2 την επίδικη περίοδο δηλαδή από 01 μέχρι 18 

Δεκεμβρίου.  

 

Γενικά το καθεστώς των φυλακών δεν διαχωρίζει τους υπόδικους από τους 

κατάδικους όσον αφορά τα δικαιώματα τους για επικοινωνία με τον έξω 

κόσμο. Όπως προκύπτει από την μαρτυρία του κου Έλληνα όλοι 

θεωρούνται κρατούμενοι. Όλες οι κινήσεις τους και η επικοινωνία τους 

παρακολουθούνται από τις αρχές των φυλακών οι οποίες είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως είναι και η 

αστυνομική δύναμη Κύπρου. Πέραν τούτου η κράτηση στις φυλακές 

δημιουργεί φυσιολογικά και αναμενόμενα ψυχολογικά προβλήματα στους 

κρατουμένους και ιδιαίτερα στον κατηγορούμενο 2 ο οποίος είναι πατέρας 

δύο ανηλίκων παιδιών.  
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ii) MY 24 Χριστιάνα Πασσά 

  

Ο τρόπος επίσκεψης των ανηλίκων όπως εξήγησε η Χριστιάνα Πασά 

ΜΥ24 είναι θέμα προβληματικό το οποίο απασχόλησε την Επίτροπο για τα 

δικαιώματα του παιδιού με φυσιολογικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του 

κατηγορούμενου 2. Το γεγονός ότι ένας οικογενειάρχης πρέπει να βλέπει 

τα παιδιά του μέσα από γυαλί, να γνωρίζει ότι αυτά υπόκεινται σε έλεγχο 

για να τον επισκεφθούν, να γνωρίζει ότι έχει κλονιστεί η ψυχική υγεία των 

παιδιών του, να είναι επιφορτισμένος με το βάρος να συλλέξει στοιχεία για 

να παρουσιάσει στο Δικαστήριο ώστε να εδραιώσει την αθωότητα του και 

να έχει να το κάνει αυτό κάτω από καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης 

της επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο είναι κάτι που επηρέασε 

εισηγούμαστε στην προκειμένη περίπτωση την δίκαιη διεξαγωγή της δίκης. 

Είναι γεγονός ότι παρόλες τις αντιξοότητες ο κατηγορούμενος 2 μπόρεσε 

να παρουσιάσει μαρτυρία που να καταδεικνύει τις κινήσεις του για τις 

18/12/2009 παραδείγματος χάριν.  

 

Στο σημείο αυτό να μας επιτρέψετε να παρεμβάλουμε την μαρτυρία της 

Μαρίας Αδάμου ΜΥ 13 ως μάρτυρας γεγονότων. Η κυρία αυτή, 

νηπιαγωγός στο επάγγελμα, έδωσε μαρτυρία ότι η κόρη του 

κατηγορούμενου 2 φοιτούσε στο νηπιαγωγείο της και ότι κάθε πρωί την 

έπαιρνε εκεί ο πατέρας της – κατηγορούμενος 2. Έδωσε περαιτέρω 

μαρτυρία ότι στις 18/12/2009 μεταξύ 19:00 και 20:30 διεξήχθη η γιορτή της 

κόρης του κατηγορούμενου 2 στο θέατρο του European University,  γιορτή 

που παρουσίασε ο κατηγορούμενος 2. Παρουσίασε μάλιστα 

βιντεογραφημένη την γιορτή η οποία κατατέθηκε ως τεκμήριο 607. Την 

γιορτή την παρακολούθησε ο κατηγορούμενος 2. Ο κατηγορούμενος 2 δεν 

βρισκόταν άρα στα Πέρα Ορεινής στο σπίτι του στις 18/12/2009 μεταξύ 

των ωρών 19:00 και 21:00. Φυσικά αν περιοριστούν οι κρίσιμες 



124 
 

ημερομηνίες στις 15, 16,  και 17/12 (που δεν θα έπρεπε κατά την ταπεινή 

μας γνώμη αφού ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου επανέρχεται κατά την 

αντεξέταση και λέει πριν τις παρακολουθήσεις 19/12/2009) η μαρτυρία 

αυτή είναι παρεμφερείς μεν αλλά σοβαρότατη δε. Σοβαρότατη ως προς το 

είδος της μαρτυρίας το οποίο θα μπορούσε να προσκομίσει ο 

κατηγορούμενος 2 και για τις άλλες ημερομηνίες αν είχε ευχέρεια 

τουλάχιστον επικοινωνίας.  

 

Ο κατηγορούμενος 2 παρουσίασε περαιτέρω μαρτυρία για τα 

τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα τα οποία επιτράπηκε να καταθέσει μόνο εν 

μέρει. Πιθανόν αν μπορούσε να επικοινωνήσει και να διερευνήσει τα 

τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα περαιτέρω όπως αυτά εξασφαλίστηκαν 

από την CYTA και δόθηκαν σε συγγενικό του πρόσωπο θα μπορούσαν 

μέσα από τους ανθρώπους που επικοινώνησε θα μπορούσαν να έρθουν 

στο Δικαστήριο και να δώσουν μαρτυρία. Παράδειγμα αν στις 15/12 κατά 

τις επίμαχες ώρες 19:30-20:00 βρισκόταν στο Ταμασιάνα μαζί με πελάτες 

οι οποίοι ήθελαν να κλείσουν κάποια δεξίωση τότε δεν θα μπορούσε να 

ήταν σε ισχυριζόμενη συνομωσία με τον Φάνο ή αν στις 17/12 όπως 

ισχυρίστηκε βρισκόταν η ώρα 18:00 στην Πάφο ή στο Σούνι όπου διατηρεί 

κτήματα θα ήταν αδύνατον να βρεθεί στις 19:00 στα Πέρα Ορεινής.  

 

Θέτουμε αυτό το θέμα για να καταδείξουμε ότι εκεί που η υπεράσπιση ενός 

κατηγορουμένου είναι μιας μορφής άλλοθι όπως στην συγκεκριμένη του 

κατηγορούμενου 2 οι συγκεκριμένες συνθήκες κράτησης του υπόδικου 2 

στις φυλακές επηρεάζουν την διεξαγωγή της δίκαιης δίκης. Αυτό είναι το 

απαύγασμα των επιχειρημάτων που προκύπτουν από την μαρτυρία από 

τις φυλακές.  
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Όπως διαμορφώθηκε η υπόθεση εναντίον του κατηγορούμενου 2 μετά την 

μαρτυρία του κατηγορούμενου 2 και μετά την αντεξέταση του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου από τον δικηγόρο υπεράσπισης του κατηγορούμενου 2 οι 

ουσιαστικές ημερομηνίες διερεύνησης ήταν οι 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου. 

Μόνο ο κατηγορούμενος 2 θα μπορούσε να διερευνήσει με κάποια 

πιθανότητα επιτυχίας τις κινήσεις του αυτές τις μέρες και μάλιστα μετά από 

δεκαέξι μήνες που άκουσε για τις συγκεκριμένες ημέρες της υποτιθέμενης 

συνάντησης για να φέρει σχετική μαρτυρία στο Δικαστήριο. Αυτός όμως 

ήταν κρατούμενος στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικος με περιορισμένη 

ελευθερία επικοινωνίας η οποία και αυτή βρισκόταν κάτω από την 

παρακολούθηση των αρχών των φυλακών όπως εξήγησε ο κος Έλληνας. 

Το απαράδεκτο νομικό καθεστώς αυτό έχει επισημανθεί από τα Δικαστήρια 

μας εφόσον αυτό το καθεστώς έχει διαπιστωθεί δικαστικά ότι είναι 

παράνομο εφόσον παραβιάζει το άρθρο 10 του Νόμου 14/60.  

 

Συνεπώς η εισήγηση μας είναι ότι το δικαίωμα για δίκαιη δίκη του 

κατηγορούμενου 2 όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 30(2) του Συντάγματος 

παραβιάζεται λόγω της ισοπεδωτικής διαχείρισης των υποδίκων στις 

Κεντρικές φυλακές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαιώματα του 

παραβιάζονται γιατί ο κατηγορούμενος 2 δεν μπορούσε αντικειμενικά να 

εξεύρει περισσότερους μάρτυρες, να επικοινωνήσει μαζί τους για να δώσει 

μαρτυρία για τον κρίσιμο χρόνο που έγινε η υποτιθέμενη συνομωσία.  

 

17. Μάρτυρας Γεγονότων – ΜΥ20 – Ζήνωνας Θεοφάνους 

  

Συνυφασμένος με το πιο πάνω επιχείρημα είναι και ο μάρτυρας γεγονότων 

ΜΥ 20 Ζήνωνας Θεοφάνους. Δυστυχώς για τον κατηγορούμενο 2 και την 

υπεράσπιση του και παρόλες τις κοπιαστικές προσπάθειες για να 
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εξευρεθεί μάρτυρας επί των γεγονότων, αυτός στο τέλος κατέστη εχθρικός 

για την υπεράσπιση λέγοντας συνεχώς ότι δεν θυμάται τίποτα γιατί είναι 

ναρκομανής. Οι δύο του καταθέσεις βρίσκονται ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Ήταν και είναι καίριας σημασίας για την υπεράσπιση. Ο μάρτυρας αυτός 

κρατείτο στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου στις 20/01/2010 

στον ίδιο χώρο που κρατείτο ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου. Αντίθετα με τις 

μαρτυρίες του Θωμά Ευθυμίου και του Παντελή Ιορδάνους ο μάρτυρας 

αυτός γραπτώς κατέθεσε ότι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ήξερε από την 

προηγούμενη της κατάθεσης του ότι θα εντασσόταν στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων. Το στοιχείο αυτό ήταν καίριας σημασίας για την 

υπεράσπιση του κατηγορούμενου 2 εφόσον αφορούσε θέμα συναλλαγής 

του κράτους με τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου για να δώσει μαρτυρία και/ή 

δυνατόν για να κατασκευάσει μαρτυρία. Η ύπαρξη της μαρτυρίας αυτής 

τέθηκε ως υποβολή προς τον Θωμά Ευθυμίου κατά την αντεξέταση του. 

Για λόγους άγνωστους προς την υπεράσπιση ο μάρτυρας αυτός ήταν 

φανερά φοβισμένος προς το Δικαστήριο και δεν θέλησε να υιοθετήσει την 

μαρτυρία που έδωσε γραπτώς στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου 2. 

Καλούμε το Δικαστήριο να προβληματιστεί για την στάση αυτή του 

μάρτυρα και εισηγούμαστε ότι η όλη εχθρική του διάθεση δεικνύει όχι μόνο 

την δυσχέρεια εξεύρεσης μαρτύρων όταν ο κατηγορούμενος είναι υπό 

κράτηση ως υπόδικος αλλά και την περαιτέρω δυσχέρεια να κρατηθεί 

ζωντανή η βούληση τους να μαρτυρήσουν στο Δικαστήριο ενόψει του 

διαρρεύσαντος χρόνου από την ημερομηνία λήψης της κατάθεσης μέχρι 

την ημερομηνία παρουσίασης προφορικής μαρτυρίας στο Δικαστήριο.  
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18. ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ  

i) ΜΥ54- Αθανάσιος Δημητρίου 

ii) ΜΥ55-  Συνταγματάρχης Σταύρος Βιολετής 

iii) ΜΥ59- Παναγιώτης Καραβασαϊδης  

 

Θα ήθελα σε συντομία να σχολιάσω άλλες πτυχές της μαρτυρίας των 

μαρτύρων υπεράσπισης για τις οποίες όμως είμαι σίγουρος ότι θα 

καταπιαστούν με λεπτομέρεια οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης. 

 

Σχετικά με άλλους μάρτυρες υπεράσπισης οι οποίοι έχουν κληθεί από την 

υπεράσπιση άλλων κατηγορουμένων δεν θα θέλαμε να τους σχολιάσουμε 

γιατί αυτό είναι καθήκον άλλων συναδέλφων.  Θα θέλαμε όμως να 

αναφερθούμε σε τρεις από αυτούς οι οποίοι άπτονται της αξιοπιστίας του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  Είναι τρεις μάρτυρες υπεράσπισης που κάλεσε 

ο κατηγορούμενος 4 και έχουν σχέση με διάφορες πτυχές της διαδρομής 

που διήνυσε ο Χατζηγεωργίου μεταξύ της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη και του 

χώρου όπου ισχυρίστηκε ότι εναπόθεσε το όπλο και τα ρούχα.  Πρόκειται 

για τους ΜΥ54 Αθανάσιο Δημητρίου, για τον ΜΥ55 Συνταγματάρχη Σταύρο 

Βιολετή και τον καταδρομέα εξ Ελλάδος, ΜΥ59 Παναγιώτη Καρασαβαϊδης.  

 

Καλούμε το Δικαστήριο να προβληματιστεί ιδιαίτερα από τη μαρτυρία τους.  

Δείχνει το αναξιόπιστο της εκδοχής του Χατζηγεωργίου και για τις κινήσεις 

του αμέσως μετά το έγκλημα.  Ο ΜΥ54 Αθανάσιος Δημητρίου 

καταμαρτυρεί ότι είναι αδύνατο να διανυθεί η απόσταση μεταξύ της οδού 

Βασίλη Μιχαηλίδη και του κτήματος του Κούλη Κοσιάρη στο χρόνο που 

αναφέρει ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου.  Ο μάρτυρας αυτός είναι 

πρωταθλητής σε αγώνες ταχύτητας με μοτοσυκλέτα.  Ήταν ειλικρινέστατος 

στο Δικαστήριο και δεν είχε κανένα λόγο να πει ψέματα.   
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Στεκόμαστε όμως ιδιαίτερα στη μαρτυρία του Συνταγματάρχη Σ. Βιολετή.  

Ο Συνταγματάρχης Βιολετής ήρθε να καταθέσει στο Δικαστήριο ως 

μάρτυρας κατόπιν αιτήματος του Δικηγόρου του κατηγορούμενου 4 προς 

την Οφθαλμολογική Εταιρία Κύπρου η εταιρία αυτή ανάθεσε στον 

Συνταγματάρχη Βιολετή να καταθέσει ως εμπειρογνώμονας οφθαλμίατρος.  

Ο Συνταγματάρχης Βιολετής είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Φρουράς.  

Η μαρτυρία του ότι δεν μπορούσες να δεις στο σκοτάδι καθιστά τρωτή την 

εκδοχή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Ο μάρτυράς αυτός είναι 

αξιοπρεπέστατος, ανεξάρτητος και αντικειμενικός.   

 

Εξίσου καλή εντύπωση εισηγούμαστε θα πρέπει να έκανε και ο ΜΥ59, 

έφεδρος καταδρομέας Παναγιώτης Καρασαβαϊδης. Αυτός διήνυσε την 

απόσταση κάτω από σχεδόν τις ίδιες συνθήκες με τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου και κατέθεσε ότι κατά τη γνώμη του θα ήταν αδύνατο η 

διαδρομή αυτή να μπορούσε να γίνει από οποιονδήποτε στο χρόνο που 

ισχυρίζεται ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου.   

 

Συμπερασματικά η μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου είναι διάτρητη 

διότι κατά την ταπεινή μας εισήγηση είναι ψευδείς σε καίρια σημεία.  Τα 

όποια στοιχεία αλήθειας και αν έχει είναι πολύ λιγότερα από τα ψέματα 

που έχει καταθέσει.  Έχει αναμίξει το ψέμα με την αλήθεια σε τόσο μεγάλο 

βαθμό που είναι αδύνατο να διαχωρίσει το ψέμα από την αλήθεια.   

 

Εισηγούμαστε ότι δεν πρέπει να γίνει πιστευτός. 
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19. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνουμε πρέπον να αποκρυσταλλώσουμε την εισήγηση 

μας για το κατά πόσον η υπεράσπιση των κατηγορουμένων είναι κοινή ή 

όχι. Είναι γεγονός ότι εναντίον όλων των κατηγορουμένων υπάρχει ένας 

κοινός κορμός μαρτυρίας που πηγάζει από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. 

Στον βαθμό που η αξιοπιστία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου πλήττεται από 

οιονδήποτε μάρτυρα υπεράσπισης αλλά και από οποιανδήποτε άλλη 

πτυχή της μαρτυρίας το συμφέρον των κατηγορουμένων και συνεπώς η 

υπεράσπιση τους σε αυτό τον βαθμό είναι κοινή. Μόνο όμως μέχρι αυτό το 

σημείο ευθυγραμμίζεται η υπεράσπιση τους. Από εκεί και πέρα ο κάθε 

κατηγορούμενος αντιμετωπίζει διαφορετικές πτυχές της μαρτυρίας οι 

οποίες αφορούν δικά του θέματα και μόνον ή δικά του θέματα 

κατ’αποκλειστικότητα. Για παράδειγμα εναντίον του κατηγορούμενου 4 

υπάρχει και η μαρτυρία του Κώστα Προεστού ο οποίος δεν γνωρίζει τον 

κατηγορούμενο 2. Την κατηγορούμενη 3 την γνωρίζει από την τηλεόραση. 

Ο Κώστας Προεστός ο οποίος υπενθυμίζουμε το Δικαστήριο ότι είχε 

συλληφθεί αρχικά ως ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του 

προσαχθεί οποιαδήποτε κατηγορία εφόσον η μαρτυρία του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου ουσιαστικά τον απάλλασσε.  

 

Υπενθυμίζουμε το Δικαστήριο ότι εναντίον του Προεστού υπήρχε η μόνη 

αναντίλεκτη μαρτυρία που τον συνέδεε με τον χώρο της σκηνής του 

εγκλήματος. Υπήρχε εύρημα ενός προστατευτικού γυαλιού κράνους στην 

σκηνή του εγκλήματος πάνω στο οποίο βρέθηκε το γενετικό υλικό και τα 

δακτυλικά αποτυπώματα του Κώστα Προεστού. Σε έρευνα που έγινε στο 

σπίτι του που βρίσκεται σε προσφυγικό συνοικισμό και ενώ αυτός 

εργαζόταν ως σκουπιδιάρης στον Δήμο Στροβόλου με πολύ χαμηλό 

εισόδημα βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων και μάλιστα κρυμμένο 
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σε ένα κάθισμα τύπου πούφ στο υπνοδωμάτιο του ενώ η σύζυγος του δεν 

γνώριζε την ύπαρξη αυτών των χρημάτων. Οι απαντήσεις που έδωσε και 

οι εξηγήσεις που δόθηκαν από την αστυνομία για τα χρήματα αυτά 

δημιουργούν αντί να λύνουν ερωτηματικά. Οδηγούν πίσω στην 

Περιστερώνα και στην οικογένεια Κοσιάρη. Επίσης οι εξηγήσεις του για το 

που βρισκόταν στις 11/01/10 την ώρα της δολοφονίας του Άντη 

Χατζηκωστή δεν μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική. Ο ίδιος ανέφερε πως 

βρισκόταν στην νεκρή ζώνη μεταξύ Αστρομερίτη και Περιστερώνας για να 

βρει περάσματα λαγών. Όλα αυτά βεβαίως αφορούν περισσότερο τον 

κατηγορούμενο 4 τον οποίο ο Προεστός εμπλέκει στον φόνο. Επομένως 

πέραν από του να επισημάνουμε τα πιο πάνω σημεία που προκαλούν 

όντως ερωτηματικά δεν προτιθέμεθα να καταπιαστούμε περισσότερο με 

την μαρτυρία του εφόσον τίποτα στην μαρτυρία του δεν περιστρέφεται και 

δεν καταφέρεται εναντίον του κατηγορούμενου 2.  

 

Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του ΜΚ25 Γιώργου Ζαβράντωνα ο οποίος 

στην μαρτυρία του καταφέρεται εναντίον του κατηγορούμενου 1. Ο 

Γιώργος Ζαβράντωνας ο οποίος έχει ποινικό μητρώο και βαραίνετε μεταξύ 

άλλων και με καταδίκη για ανθρωποκτονία την οποίαν διέπραξε με τον πιο 

βάρβαρο τρόπο. Ο Γιώργος Ζαβράντωνας ο οποίος τελικά παραδέχθηκε 

ενοχή και για την συνομωσία προς διάπραξη απόπειρας φόνου εναντίον 

του κατηγορούμενου 1 με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κάτω 

από το αυτοκίνητο του ο οποίος εξερράγη τις απογευματινές ώρες την 

ημέρα των Χριστουγέννων του 2009 και η οποία τον τραυμάτισε ήταν κατά 

δική του ομολογία βαλτός από κάποιο Αλέξη Μαυρομιχάλη ο οποίος εδώ 

και τρία χρόνια σχεδόν διαφεύγει της σύλληψης των αστυνομικών αρχών, 

να προσποιηθεί ότι είχε μαλώσει με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη και να γίνει 

φίλος με τον κατηγορούμενο 1 για να μεταφέρει πληροφορίες για τα σχέδια 

του κατηγορουμένου 1 για τον Αλέξη Μαυρομιχάλη αλλά και να βρει την 
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κατάλληλη ευκαιρία για να τοποθετήσει βόμβα στο αυτοκίνητο του 

κατηγορουμένου 1. Είναι αξιοπερίεργο πως ο πρώτος άνθρωπος που 

έδωσε πληροφορία στην αστυνομία για τον φόνο του Άντη Χατζηκωστή 

την επομένη της δολοφονίας ήταν ο Αλέξης Μαυρομιχάλης ο οποίος έτυχε 

να βρίσκεται στο Αρχηγείο της αστυνομίας για άλλη υπόθεση και τους είπε 

ότι τον φόνο τον διέπραξε ο Φάνος Χατζηγεωργίου μαζί με τον Κασάπη. 

Υπενθυμίζουμε ότι καμία κατάθεση δεν έχει ληφθεί από τον Αλέξη 

Μαυρομιχάλη ενώ η αστυνομία προφασίστηκε διάφορες δικαιολογίες για 

τον λόγο που δεν κατάφερε να αποσπάσει καμία κατάθεση από τον Αλέξη 

Μαυρομιχάλη τις οποίες δεν θα σχολιάσουμε γιατί πιστεύουμε ότι κάτι άλλο 

κρύβεται πίσω από αυτούς τους χειρισμούς.  Ας μας επιτραπεί μια γενική 

παρατήρηση. Οπωσδήποτε δεν ζούμε σε κόσμο αγγελικά πλασμένο αλλά 

θα ανέμενε ο απλός πολίτης ότι προσωπικότητες όπως αυτές του 

Ζαβράντωνα θα τύγχαναν παρακολούθησης μετά την αποφυλάκιση τους 

από τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων (ΟΠΕ) και δεν θα αφήνοντο να 

κυκλοφορούν ελεύθεροι επί ενός ανυποψίαστου κοινού.  

 

Εν πάση περιπτώσει η μόνη πτυχή της μαρτυρίας του Ζαβράντωνα που 

τείνει να επηρεάσει τον κατηγορούμενο 2 είναι ο δήθεν ισχυρισμός του ότι 

ο κατηγορούμενος 1 του πρότεινε να εκτελέσουν μαζί τον Άντη 

Χατζηκωστή και ότι πίσω από την εντολή βρισκόταν ο κατηγορούμενος 2 

τον οποίο όμως δεν είχε δει ποτέ του εκτός από μια και μοναδική φορά 

που τον διέκρινε να σταθμεύει το αυτοκίνητο του σε ανοικτό χώρο πίσω 

από το κρεοπωλείο του κατηγορούμενου 1 και να τον συναντά ο 

κατηγορούμενος 1 και να του λέει μετά ότι αυτός είναι ο κουμπάρος μου ο 

Κρασοπούλης που μας θέλει να κάνουμε τον φόνο του Άντη.  Εδώ 

θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι πίσω από το κρεοπωλείο του Κ1 

δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης αφού υπάρχει κατοικία. Χώρος 

στάθμευσης υπάρχει μπροστά και στο πλάι του κρεοπωλείου πράγμα που 
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φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες που είναι κατατεθειμένες στο 

Δικαστήριο. Αυτή η μαρτυρία από μόνη της είναι αμφιβόλου ποιότητας και 

ελέγχεται για την αλήθεια του περιεχομένου της για διάφορους λόγους. Ο 

πρώτος αφορά φυσικά τον κατηγορούμενο 1. Πώς είναι δυνατόν ο Γιώργος 

Ζαβράντωνας ο οποίος σχεδίαζε να δολοφονήσει τον κατηγορούμενο 1 και 

ο οποίος αποπειράθηκε να το πράξει στις 25/12/2009, αδίκημα για το 

οποίο καταδικάστηκε, να αναμένεται να λέει την αλήθεια για την σχέση του 

με το θύμα και για το τι του αποκάλυπτε προηγουμένως. Το κίνητρο του να 

εξοντώσει τον κατηγορούμενο 1 με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να 

θεωρείται δεδομένο ως εκ του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε. 

Επομένως το κίνητρο του για εξόντωση του κατηγορούμενου 1 είναι 

δεδομένο και η μαρτυρία του στο Δικαστήριο ευσεβάστως υποβάλλουμε 

ότι πρέπει να θεωρείται ως προέκταση της απόπειρας δολοφονίας 

εναντίον του κατηγορούμενου 1 για το οποίο πρέπει να θεωρείται ότι 

στερείται οποιουδήποτε υποβάθρου αλήθειας.  

 

Εδώ θέλουμε επίσης να αναφερθούμε λίγο στο ιστορικό λήψης της 

κατάθεσης από τον Ζαβράντωνα η οποία δόθηκε στις 18/04/2010 έξι 

ολόκληρους μήνες μετά τα γεγονότα που εξιστορεί ο Ζαβράντωνας και 

αφού πρώτα είχε συλληφθεί επ’αυτοφώρο και κατηγορήθηκε για την 

απόπειρα δολοφονίας επτά προσώπων, αδίκημα για το οποίο 

καταδικάστηκε. Τα σχόλια είναι περιττά αν αναλογιστεί κανείς ότι μετά από 

την κατάθεση που έδωσε εντάχθηκε και αυτός στο Σύστημα Προστασίας 

Μαρτύρων. Περαιτέρω το περιεχόμενο της μαρτυρίας του που αφορά τον 

κατηγορούμενο 2 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη εναντίον του.  

 

Παραπέμπουμε στην νομολογία που παρέπεμψε και το παρόν Μόνιμο 

Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση Δημοκρατία –ν- Μαρίας 

Ιωάννου κ.α. στην σελίδα 11 όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αποτελεί 
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ουσιαστικό κανόνα του δικαίου της απόδειξης ότι καταθέσεις που γίνονται 

από ένα κατηγορούμενο είτε προς την αστυνομία είτε προς άλλα πρόσωπα 

(εκτός από καταθέσεις που γίνονται στην παρουσία ή απουσία άλλου 

συγκατηγορούμενου στην πορεία της εκτέλεσης μιας κοινής εγκληματικής 

πράξης στην οποία συμμετείχε ο συγκατηγορούμενος) δεν αποτελούν 

αποδεικτική μαρτυρία εναντίον του συγκατηγορούμενου, εκτός αν ο 

συγκατηγορούμενος έχει ρητά ή συμπερασματικά υιοθετήσει τις καταθέσεις 

και τις μετατρέψει σε δικές του (R v. Rudd (1948) 32 Cr App. R. 138, R v. 

Gunewardene, R v. Rhodes, Miliotis v. Police, Nestoros v. Republic, 

Vrakas and another v. Republic, Κίτα ν. Δημοκρατίας και Malik κ.α. ν. 

Δημοκρατίας.  

 

Επίσης η χωρίς όρκο κατάθεση ενός κατηγορουμένου στο Δικαστήριο με 

την οποία ενοχοποιεί ένα συγκατηγορούμενο δεν έχει καμία αποδεικτική 

αξία εναντίον του συγκατηγορούμενου (R v. George (1979)68 Cr. 

App.R.210». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

Έχουμε εξετάσει σε συνδυασμό με διάφορες πτυχές της μαρτυρίας 

διάφορα νομικά θέματα όπως ανέκυπταν από την μαρτυρία. Tις εισηγήσεις 

μας για την νομική πτυχή της υπόθεσης θα τις υποδιαιρέσουμε στους εξής 

υπότιτλους:  

 

1.Η αναξιοπιστία του ΜΚ41 Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και οι εγγενείς 

κίνδυνοι στήριξης επί της μαρτυρίας αυτουργού.  

v. Μαρτυρία Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

vi. Αξιοπιστία  

vii. Ενισχυτική Μαρτυρία  

viii. Μαρτυρία αυτουργού 

2.Ο τρόπος ένταξης του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων 

3. Κώστας Προεστός 

i) Μαρτυρία Κώστα Προεστού 

ii) Αξιοπιστία της μαρτυρίας  

iii) Συναυτουργός 

4. Η παραβίαση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη: 

i. σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης στις κεντρικές φυλακές 

όταν η υπεράσπιση στηρίζεται σε άλλοθι 

ii. σε σχέση με το μακρύ χρονικό διάστημα που διέρρευσε για 

την περάτωση της δίκης.  

5. Παραλείψεις της ανακριτικής ομάδας κατά την διάρκεια της διερεύνησης 

της υπόθεσης 

i. Δώρος Σωφρονίου 

ii. Ειρήνη Στεφάνου 

iii. Αλέξης Μαυρομιχάλης  
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6. Παραλήψεις της ανακριτικής ομάδας σχετικά με την μοτοσυκλέτα – 

ΤΕΚ.116 

7. Παράλειψη κλήτευσης Κοσιάρη, ως ουσιώδη αυτόπτης μάρτυρας επί 

των γεγονότων 

8. Επιφύλαξη διατήρησης όλων των νομικών θέσεων που διατυπώθηκαν 

και δεν έγιναν αποδεχτά από το Δικαστήριο 
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1. Η αναξιοπιστία του ΜΚ41 Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και οι εγγενείς 

κίνδυνοι στήριξης επί της μαρτυρίας αυτουργού.  

i) Μαρτυρία Φάνου Χατζηγεωργίου και 

ii) Αξιοπιστία  

 

Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει κατά την ανάλυση της μαρτυρίας 

ευσεβάστως υποβάλλουμε προς το Δικαστήριο σας ότι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου είναι αναξιόπιστος μάρτυρας. Η όλη εκδοχή του είναι 

αντιφατική και αλληλοσυγκρουόμενη. Την έχουμε ήδη αναλύσει σε έκταση 

και σε λεπτομέρεια. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να σταθούμε στο γεγονός ότι στο 

Δικαστήριο παραδέχθηκε ότι είναι ο δολοφόνος. Το σημείο αυτό 

πιστεύουμε και εισηγούμαστε ότι είναι καίριο για την αξιοπιστία του. Σας το 

παραθέτουμε ξανά αυτούσιο:  

 

« Ε. Θέλω να μου πεις πότε άρχισες να σε βασανίζει η συνείδηση σου άμα λέεις “εδώ και 

λίγες μέρες με βασανίζει η συνείδηση μου”. 

Α.  Μετά όταν κατάλαβα μετά που τες 11 που γίνηκε η κουβέντα, μετά από 2 μέρες,  μετά 

ώστε να φέρω τον νου μου, κατάλαβα πόσες διαστάσεις πήρε, κατάλαβα πως ο 

άνθρωπος βοηθούσε τζιαί κατάλαβα ότι ήμουν τέλεια άχρηστος που επήα τζιαι έκαμα έτσι 

πράμα ήμουν τέλλια άχρηστος  να πάω να παίξω έτσι άνθρωπο, τέλεια, αυτό ένιωσα έτσι 

τον εαυτό μου που την πρώτη στιγμή.»  

 

Περαιτέρω, παραθέτουμε και ακόμα μία παραδοχή του ότι είναι ο 

δολοφόνος. Βρίσκεται στη σελίδα 2465 των πρακτικών ως εξής: 

 

«Α:Εβκήκα έτσι που το πεζόδρομο, τζιαί την ώρα που εβκήκα που τον πεζόδρομο 

δίκλησα πίσω τζιαί είδα την-». 

 

Όλη η εκδοχή του ότι τον φόνο τον έκανε ο κατηγορούμενος 4 έρχεται σε 

κάθετη και σε διαμετρική αντίθεση με τα πιο πάνω. Από τα πιο πάνω 
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προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο εκτελεστής του φόνου ήταν ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου. Είναι γνωστή η νομολογιακή αρχή ότι, 

οτιδήποτε υπάρχει στο πρακτικό μιας δίκης πρέπει να ερμηνεύεται προς 

όφελος του κατηγορουμένου. Φυσικά τα πιο πάνω αποσπάσματα της 

μαρτυρίας του Χατζηγεωργίου δεν επιδέχονται οποιαδήποτε αμφιβολία 

στην ερμηνεία τους. Από αυτό πηγάζει αβίαστα ότι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου είναι ο εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή. Ακόμα και όμως 

και εάν υπήρχε αμφιβολία – που δεν υπάρχει – οποιαδήποτε αμφιβολία θα 

πρέπει να επενεργήσει προς όφελος των κατηγορουμένων. Αυτό καθιστά 

κατά την αντίληψη μας την όλη μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

τρωτή και αναξιόπιστη. Είναι κατά την ταπεινή μας εισήγηση επικίνδυνο 

για οποιοδήποτε Δικαστήριο να στηριχθεί σε τέτοια μαρτυρία και να 

καταδικάσει τους κατηγορούμενους. 

 

 Το πιο πάνω πλήγμα στην μαρτυρία του Χατζηγεωργίου δεν είναι και το 

μόνο. Θυμίζουμε την νεφελώδη και σκιώδη μαρτυρία του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου σε σχέση με την συνάντηση. Ξεκινώντας από την 

ενοχοποιητική του κατάθεση, τοποθέτησε την συνάντηση στις αρχές του 

Δεκέμβρη του 2009, ακολούθως σε ημερολόγιο ενεργείας που σύνταξε ο 

Υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδους αναφέρθηκε στο πρώτο 

δεκαήμερο του Δεκέμβρη του 2009. Οι ανακριτές της αστυνομικής δύναμης 

Κύπρου μετά την κατάθεση έγγραφο ΑΤ το οποίο ενοχοποιούσε τους 

υπόλοιπους κατηγορούμενους δεν τον υπέβαλαν σε περαιτέρω γραπτή 

ανάκριση ώστε να διασαφηνίσουν τα νεφελώδη στοιχεία της κατάθεσης ΑΤ. 

Κατά την αντεξέταση του μάρτυρα Θεοφάνη Χατζηγεωργίου και κατόπιν 

εξαντλητικής αντεξέτασης υπενθυμίζοντας του σε αυτήν ημερολογιακά 

στοιχεία και αντεξεταζόμενος για παράδειγμα αν η συνάντηση έγινε 

Σαββατοκύριακο ή καθημερινή, αν έγινε πριν τις 19/12/2009 κ.λ.π. αυτός 

περιόρισε τις ημερομηνίες στις 15, 16, 17 και 18 του Δεκέμβρη. Περιόρισε 
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και την ώρα της συνάντησης μεταξύ 19:30 και 21:00, γεγονός που ούτε και 

αυτό είχε διασαφηνιστεί από την κατάθεση έγγραφο ΑΤ του Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου. Αυτές οι ημερομηνίες όμως «δεν βγαίνουν» για την εκδοχή 

του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου, έχοντας υπόψη τα τηλεπικοινωνιακά 

δεδομένα του κατηγορούμενου 2. Δεν μπορεί ο κατηγορούμενος 2 να 

καθόταν στην τραπεζαρία του σαλονιού του σπιτιού του και να 

επικοινωνούσε στο κινητό τηλέφωνο με τον κατηγορούμενο 1 ή με την 

σύζυγο του Ελισάβετ Ιωάννου Κρασοπούλη ή να μιλά με την αδελφή του 

Ειρήνη Κρασοπώλη για 1:23 δευτ. εν μέσω μιας συνάντησης συνομωσίας, 

κάτι που δεν ισχυρίστηκε ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου. Υπενθυμίζουμε ότι 

ο κατηγορούμενος 1 βρισκόταν ακριβώς δίπλα από τον κατηγορούμενο 2 

κατά τον ισχυρισμό του Χατζηγεωργίου και η σύζυγος του βρισκόταν 10 

μέτρα μέσα στο ίδιο σπίτι και μάλιστα η σύζυγος του κατά τον ισχυρισμό 

του Φάνου μπαινόβγαινε στην τραπεζαρία σερβίροντας ‘τυροπιττούες και 

κουπεπια’ το οποίο ενόρκως άλλαξε στην σελίδα 2388 γρ.20 σε «κουπέπια 

τζιαί κάτι μπισκοτούθκια που είχε σοκολάτα πάνω».  Ενώ η εκδοχή του Κ2 

για το γεγονός ότι στις 17/12/2009 βρισκόταν στην Πάφο για να συζητήσει 

μαζί με πελάτες το project των εννέα κατοικιών στον Κάθηκα, συνάδει και 

με τα τηλεφωνήματα που έκανε εκείνη την ημέρα που ήταν: 

1. 17/12 20:36:11 99 321424 00:00:23 – στην σύζυγο του για να της 

πει ότι είναι στον δρόμο και έρχεται 

2. 17/12 21:03:40   99554740 00:01:35 τηλεφωνά στην αδελφή του 

Ειρήνη Κρασοπώλη για να την ενημερώσει για το αποτέλεσμα της 

συνάντησης του 

3. 17/12   21:09:10   99321424   00:00:34 – στην σύζυγο του για να την 

πει ότι φθάνει σε λίγο και αν χρειάζεται να φέρει κάτι σπίτι 

4. 17/12   21:19:06 22621564  00:01:29 τηλεφωνά στην μητέρα του να 

την ενημερώσει ότι ήρθε πίσω και είναι καλά 
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5. 17/12   21:54:00  99417085 00:07:38 τηλεφώνημα στον αδελφό του 

Σάββα Κρασοπούλη για να τον ενημερώσει για το αποτέλεσμα της 

συνάντησης του. 

 

 Κατά τα άλλα έγινε η συνάντηση στις 15, 16, 17 και 18 του Δεκέμβρη.  

 

Υπάρχουν και οι εγγενείς αδυναμίες της όλης κατάθεσης έγγραφο ΑΤ. Ο 

τρόπος και το κίνητρο για να γίνει η συνάντηση είναι εντελώς εξωφρενικά. 

Ήθελε λέει ο Φάνος να γνωρίσει τους ηθικούς αυτουργούς για «να δέσει 

τον γάιδαρο του». Είναι μια εκδοχή εντελώς παράλογη. Κανένας 

εκτελεστής δεν θέλει να είναι γνωστή η ταυτότητα και το πρόσωπο του 

στους «ηθικούς αυτουργούς» για ευνόητους λόγους αυτοπροστασίας. 

Ένας εκτελεστής παίρνει πάντα προκαταβολή. Δεν υπάρχει θέμα και είναι 

εντελώς παράλογη η εκδοχή να γίνει φόνος «βερεσιέ». Δεν γίνεται 

επ’ουδενί φόνος επί πιστώσει. Δεν γίνεται συνάντηση για συμφωνία για 

φόνο στην τραπεζαρία ενός σπιτιού στην παρουσία διαφόρων προσώπων 

που δεν θα συμμετέχουν στην συνομωσία. Είτε αυτά τα πρόσωπα είναι 

συγγενικά του ηθικού αυτουργού είτε όχι. Για ευνόητους λόγους. Για να μην 

έχει να ρωτά ο εκτελεστής δήθεν ποιος είναι ο άντρας στην κουζίνα και να 

έχει να του απαντά ο ηθικός αυτουργός ότι δήθεν είναι ο πεθερός του ο 

οποίος είναι μακαρίτης εδώ και πέντε χρόνια. Όλα αυτά είναι γελοία. Δεν 

γίνεται συνομωσία για διάπραξη φόνου σε δύο συναντήσεις. Μια στο σπίτι 

του Τάσου και μια στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ. Ούτε και γίνεται τέτοια συνάντηση και 

να μπαινοβγαίνει ο γιός της κατηγορούμενης 3, δήθεν, ούτε και να γίνεται 

παραγγελία για σουβλάκια. Υποτίθεται δε ότι αυτή η συνάντηση ήταν 

κανονισμένη από πριν. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί θυμίζουν θέατρο του 

παραλόγου. Αντιμάχονται της κοινής λογικής και είναι αντινομικοί. 

Αντινομικοί αλλά και γελοίοι. Δεν γίνεται συνομωσία για διάπραξη φόνου 

χωρίς να συζητηθεί το αντικείμενο της συμφωνίας δηλαδή η ταυτότητα και 
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ο τρόπος αναγνώρισης του θύματος και να κυκλοφοράς με τις μοτόρες και 

τα πιστόλια στους δημόσιους δρόμους της Λευκωσίας χωρίς να είσαι 

σίγουρος για τα χαρακτηριστικά του προσώπου που θα φονεύσεις και να 

προμηθευτείς αργότερα με φωτογραφία. Και πως θα εξυπηρετούσε η 

φωτογραφία; Οι φόνοι όπως και αυτός γίνονται στα σκοτεινά.  

 

Υπάρχει και πληθώρα άλλων σημείων. Ο ένας επιβάτης του ταξί 

«finlandia».  Η μαρτυρία της Φιλιπινέζας για το κράνος και την περιγραφή 

του δολοφόνου. Τα ίχνη που άφησε ο τροχός της μοτόρας που 

χρησιμοποίησε ο δολοφόνος. Οι χρόνοι. Ο χρόνος που διήρκεσε η 

διαδρομή μέχρι το χωράφι του Κοσιάρη. Ο ισχυρισμός ότι το όπλο και τα 

κράνη μεταφέρθηκαν στον χρόνο που μεταφέρθηκαν στο σπιτάκι στη 

νεκρή ζώνη. Ότι ήταν σίγουρος ο Φάνος ότι πέρασε από μπροστά του η 

Κινέζα με τον σκύλο την ώρα που ήταν σταθμευμένος στο χωράφι δίπλα 

από το σπίτι του Andrew Brear ενώ στο CCTV δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο 

ανυπόστατος ισχυρισμός ότι ο κατηγορούμενος 1 διευθέτησε την 

μεταφορά των όπλων από το σπιτάκι κάπου αλλού, πράγμα που όπως 

λέει δεν είπε στην κατάθεση του και παρόλο που ενημερώθηκε ο Θωμάς 

Ευθυμίου και παρόλο που οι ανακριτές συσκέπτονταν καθημερινά τέτοια 

ερώτηση δεν τέθηκε στον κατηγορούμενο 1 στην ανακριτική του κατάθεση 

από τον Γεωργιάδη – ΜΚ62. 

 

Υπάρχουν ένα σωρό ψέματα. Η μαρτυρία δήθεν ότι μετά την έκρηξη 

βόμβας και τον τραυματισμό του κατηγορούμενου 1 αυτός συνομίλησε με 

τον Φάνο στο νοσοκομείο και του είπε να πάει στο διαμέρισμα του και να 

μεταφέρει φυτά κάνναβης και πιστόλι σε άλλο χώρο. Αντίθετα η Ελένη 

Αντωνίου, ιατροδικαστής που κλήθηκε στο νοσοκομείο από την αστυνομία 

κατάθεσε ότι ο κατηγορούμενος 1 δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον, ότι 

ήταν κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του, δεν μιλούσε και είχε πάρει τέτοια 
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μορφή που δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει στο Δικαστήριο γιατί 

εμφανώς θα ήταν τραυματίας και κατά την κυπριακή καταφατσελομένος και 

καταμαυρισμένος από την έκρηξη της βόμβας. Όλα τα πιο πάνω σημεία, 

το κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και σωρευτικά καθιστούν την μαρτυρία του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αναξιόπιστη, επικίνδυνη και ακροσφαλή. Είναι η 

εισήγηση μας ότι θα ήταν αντινομικό, ακροσφαλές και επικίνδυνο ο όποιος 

κριτής γεγονότων να στηριχθεί σε τέτοια μαρτυρία για να καταδικάσει τους 

κατηγορούμενους. Πέραν αυτού υπάρχουν και άλλοι λόγοι που θα ήταν 

επικίνδυνο και ακροσφαλές να στηριχθεί κάποιος στην μαρτυρία του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  

 

iii) Ενισχυτική Μαρτυρία  και  

iv) Μαρτυρία αυτουργού  

 

Η νομολογία για την ενισχυτική μαρτυρία και πότε χρειάζεται ενισχυτική 

μαρτυρία είναι πολύ γνωστή και θα παραπέμψουμε και πάλι σε υπόθεση 

του δικού σας Κακουργιοδικείου στην υπόθεση 14751/08, Δημοκρατία ν. 

Μαρία Ιωάννου κ.α. Στις σελίδες 11 και 12 της απόφασης αναφέρονται τα 

εξής:  

«Όσον αφορά το ποιος θεωρείται «συναυτουργός» παραθέτουμε τον ακόλουθο 

ορισμό από την απόφαση Davies v. D.P.P. (1954) A.C. (Η. L. )  378 ο οποίος 

υιοθετήθηκε στην υπόθεση Ευαγγέλου ν. Αστυνομίας (Αρ.1) (1999) 2 Α.Α.Δ. 24:- 

  

«...persons who are "participes criminis" in respect of the actual crime charged, 

whether as principals accessories before or after the fact ( in felonies) or persons 

committing, procuring or aiding and abetting (in the case of misdemeanours).» 

  

Στη Mousoulides v. Republic (1983) 2 C.L.R. 336, το θέμα τέθηκε ως εξής:  
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«For a witness to be treated as an accomplice, he must either be a self-

confessed accomplice or his evidence must, judged solely or in combination with 

other evidence in the case, raise the issue of his complicity in the crimes 

committed.» 

  

Δηλαδή, για να θεωρηθεί ένας μάρτυρας συναυτουργός, θα πρέπει είτε ο ίδιος να 

ομολογήσει τη συμμετοχή του στο αδίκημα ή η μαρτυρία του κρινόμενη μόνη της ή 

σε συνδυασμό με άλλη μαρτυρία στην υπόθεση, να εγείρει το θέμα της 

συμμετοχής του στα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί. 

  

Αν η απάντηση στο ερώτημα είναι θετική, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι 

κατά πόσο, σαν θέμα αξιοπιστίας, το Δικαστήριο είναι ή δεν είναι διατεθειμένο να 

βασισθεί στη μαρτυρία του χωρίς ενίσχυση. Σχετικά με αυτό, το Δικαστήριο έχει 

νομική υποχρέωση να υπενθυμίσει στον εαυτό του ότι ένας συναυτουργός είναι 

σπιλωμένος μάρτυρας, που η μαρτυρία του μπορεί να επηρεάζεται από τη σχέση 

του με το έγκλημα και ότι επομένως είναι επικίνδυνο να βασιστεί στη μαρτυρία του 

χωρίς ενίσχυση. Όταν όμως, παρά μια τέτοια προειδοποίηση, το Δικαστήριο 

νομίζει ότι μπορεί να δεχθεί τη μαρτυρία του συγκεκριμένου τούτου 

συναυτουργού, και αισθάνεται ότι μπορεί με σιγουριά να στηριχθεί στη μαρτυρία 

του χωρίς ενίσχυση, έχει από το νόμο δικαίωμα να το κάνει, δεδομένου βέβαια ότι 

η υπόθεση δεν ανήκει στην κατηγορία εκείνη των περιπτώσεων που η ενίσχυση 

απαιτείται θετικά από τον ίδιο το νόμο ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του μάρτυρα 

στο έγκλημα. Αν όμως το Δικαστήριο αισθάνεται ότι δεν θα ήταν διατεθειμένο να 

βασιστεί στη μαρτυρία ενός συναυτουργού χωρίς άλλο στήριγμα, το Δικαστήριο 

πρέπει να αναζητήσει ενίσχυση από ανεξάρτητη μαρτυρία (ξεχωριστή από 

μαρτυρία που προέρχεται από άλλο συναυτουργό), η οποία όχι μόνο να στηρίζει 

την εκδοχή του συναυτουργού σχετικά με τη διάπραξη του αδικήματος, αλλά να 

συνδέει ή να τείνει να συνδέσει τον κατηγορούμενο με το έγκλημα. Και η απόφαση 

πρέπει να προσδιορίζει πού το Δικαστήριο βρήκε μια τέτοια ενίσχυση (Zacharia ν. 

Republic (1962) C.L.R. 52 και Λοϊζου κ.ά. ν. Δημοκρατίας (2001) 2 Α.Α.Δ. 46) .  

Αποτελεί σταθερή θέση της νομολογίας ότι ενισχυτική μαρτυρία τότε μόνο 
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χρειάζεται ή δίνεται όταν ο μάρτυρας που την χρειάζεται ή τη δίνει κρίνεται κατά 

βάση αξιόπιστος (Παρμαξής ν. Δημοκρατίας (1997) 2 Α.Α.Δ. 224 ,  Χριστοδούλου 

άλλως Ρόπας κ.ά. ν. Δημοκρατίας (Αρ.2) (2000) Α .Α .Δ  628  και Χατζημάρκου ν. 

Δημοκρατίας (2002) 2 Α.Α.Δ. 482). Όμως η αξιολόγηση της μαρτυρίας 

συναυτουργού διενεργείται ενιαία [Ττοουλιάς ν. Δημοκρατίας (1989) 2 Α.Α.Δ. 258, 

266 και Παρμαξής (ανωτέρω)]. 

  

Προκύπτει από τη Mousoulides (ανωτέρω) ότι ο κανόνας για προειδοποίηση δεν 

καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις συναυτουργών. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις 

στις οποίες είναι επιθυμητό να δίνεται η πιο πάνω προειδοποίηση. Μια από αυτές 

είναι η περίπτωση μάρτυρα που έχει κάποιο δικό του ιδιαίτερο σκοπό να 

εξυπηρετήσει με τη μαρτυρία του και που τεχνικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

συναυτουργός. Για να μπορεί να λεχθεί ότι μάρτυρας έχει ίδιο συμφέρον να 

εξυπηρετήσει πρέπει να υπάρχει μαρτυρία που να τείνει να δείξει την εμπλοκή του 

στη διάπραξη του αδικήματος, αλλά όχι σε βαθμό που να καθίσταται 

συναυτουργός. Σε τέτοια περίπτωση η μαρτυρία του πρέπει να προσεγγιστεί 

έχοντας κατά νου τους εγγενείς κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν από την 

αποδοχή της [Χριστοδούλου άλλως Ρόπας κ.ά. ν. Δημοκρατίας (ανωτέρω)]. 

Έχοντας υπόψη μας τα πιο πάνω και τα γεγονότα όπως η ίδια ΜΚ3 τα έχει θέσει 

ενώπιον μας, για σκοπούς αξιολόγησης την θεωρούμε συναυτουργό των 

Κατηγορούμενων 2 και 3 και έτσι θα προσεγγίσουμε τη μαρτυρία της».  

 

Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου είναι ξεκάθαρα συναυτουργός στο αδίκημα 

της δολοφονίας του Άντη Χατζηκωστή. Αυτό προκύπτει από όλους τους 

λόγους που έχουμε εξηγήσει πιο πάνω και δεν χρειάζεται να 

επαναλάβουμε. Οπωσδήποτε το Δικαστήριο θα πρέπει να προσεγγίσει την 

μαρτυρία του με ιδιαίτερη προσοχή και δυσπιστία. Είναι πρόσωπο το 

οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην διάπραξη του σοβαρότερου 

αδικήματος του ποινικού κώδικα. Είναι άτομο αδίστακτο, ανήθικο και χωρίς 

αναστολές. Έχει προηγούμενες καταδίκες που δείχνουν την βίαιη φύση της 
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προσωπικότητας του. Κατά δική του ομολογία και χωρίς δισταγμό ανέλαβε 

να εκτελέσει τον Άντη Χατζηκωστή. Κατά δική του ομολογία μεταξύ 

19/12/2009 και 24/12/2009 κυκλοφορούσε επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα 

ως μοντέρνος καουμπόι έχοντας ανά χείρας πιστόλι και αναζητούσε τον 

Άντη Χατζηκωστή στους δρόμους της Λευκωσίας για να τον δολοφονήσει. 

Στο ίδιο το Δικαστήριο αντεξεταζόμενος ομολόγησε ότι ήταν ο ίδιος που 

εκτέλεσε τον Άντη Χατζηκωστή. Μια δολοφονία που έγινε με τον πιο 

ύπουλο και απάνθρωπο τρόπο. Το θύμα στάθμευσε το μικρό του 

αυτοκίνητο κάτω από συστάδα δέντρων έξω από το σπίτι του και ο 

δολοφόνος Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ο οποίος κρυβόταν στο σκοτάδι 

έχοντας του στήσει καρτέρι τον εκτέλεσε εν ψυχρώ χωρίς να του δώσει την 

ευκαιρία να αμυνθεί. Ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου είναι άνθρωπος αναιδής. 

Συνελήφθη και ενώ επρόκειτο να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο που θα 

συνεδρίαζε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είπε ψέματα στους 

δημοσιογράφους και στις κάμερες της τηλεόρασης με φοβερή αναίδεια 

αλλά και ηθοποιία εκστομίζοντας την φράση «είμαστε αθώοι εμείς». Να 

υπενθυμίσουμε το Δικαστήριο ότι ο ίδιος είχε πει ότι μετά από αυτό που 

είχε κάνει είχε τύψεις συνειδήσεως και απορούμε εμείς και δεν μπορούμε 

να χαρακτηρίσουμε αυτό τον άνθρωπο που από τη μια λέει τύψεις 

συνειδήσεως και μεταβαίνει δήθεν με την συμβία του στο Σταυροβούνι για 

προσκύνημα και από την άλλη με την πλέον υπεροψία και αυθάδεια να 

στέκεται μπροστά στους δημοσιογράφους να καμαρώνει και να αναφωνεί 

«είμαστε αθώοι εμείς». Έδωσε στην αστυνομία τέσσερις καταθέσεις 

καθόλα ψευδείς πριν δώσει την κατάθεση ΑΤ. Αλήθεια η κατάθεση 

έγγραφο ΑΤ γιατί να είναι αληθινή; Την κατάθεση ΑΤ την έδωσε κατόπιν 

κάποιας διαπραγμάτευσης για ένταξη του στο σύστημα προστασίας 

μαρτύρων.  
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2. Ο τρόπος ένταξης του Φάνου Χατζηγεωργίου στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων  

 

Όπως και να έχουν τα αληθινά γεγονότα γιατί το τι προηγήθηκε της 

ένταξης του στο σύστημα προστασίας μαρτύρων, από τα γεγονότα όπως 

έχουν παρατεθεί από τους αστυνομικούς ανακριτές, Θωμά Ευθυμίου και 

Παντελή Ιορδάνους οι οποίοι χειρίζονταν τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου από 

την αρχή της σύλληψης του είναι φανερό ότι η διαπραγμάτευση για το θέμα 

της ένταξης του στο σύστημα προστασίας μαρτύρων πρέπει να ξεκίνησε 

από την Κυριακή 17/01/2010. Αν όχι και προηγουμένως. Ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου είναι αναντίλεκτο γεγονός ότι συνελήφθη στις 14/01/2010. 

Στις 15/01/2010 παρουσιάστηκε για προσωποκράτηση κάποια ώρα το 

πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο 

και πριν ξεκινήσει η διαδικασία προσωποκράτησης εκστόμισε το «είμαστε 

αθώοι εμείς» που φαίνεται στο βίντεο τεκμήριο 241 – ειδήσεις PLUS TV 

χρόνος 2:37 – 2:51, ακολούθως μεταφέρθηκε στο Πέρα Χωριό Νήσου. 

Όπως προκύπτει από την μαρτυρία και χωρίς να διασαφηνίζεται το πώς, 

του ελέχθη η ύπαρξη του συστήματος προστασίας μαρτύρων ετέθη ως 

κίνητρο στο Θεοφάνη Χατζηγεωργίου για να μιλήσει, ο οποίος εξέφραζε 

σύμφωνα με το Θωμά Ευθυμίου ανησυχίες για τον ίδιο, τα παιδιά του κλπ. 

Φαινόταν προβληματισμένος και ταραγμένος χωρίς να μιλά. Ζήτησε από 

τον Θωμά Ευθυμίου και τον Παντελή Ιορδάνους να διευθετήσουν να δει 

κάποιο που κατά την έκφρασή του «βαρεί ο λόος του». Διερωτάται κανείς 

κατά πόσον ο Θωμάς Ευθυμίου ήταν κάποιος που δεν βαρούσε ο λόος του. 

Εν πάση περιπτώσει οι ανακριτές θέλουν να μας πείσουν ότι διευθέτησαν 

συνάντηση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου με τον Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο 

Κληρίδη για τις 23:00 το βράδυ Κυριακή 17/1/2010 χωρίς να γνωρίζουν 

έστω σε γενικές γραμμές και προφορικά τι πληροφορίες και τι μαρτυρία θα 

μπορούσε να δώσει ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου, τι εμπλοκή είχε ο ίδιος 



146 
 

στο αδίκημα, τι γνώριζε. Μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Γενικός 

Εισαγγελέας πείσθηκε να συναντήσει τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας γιατί κάποιος ύποπτος εξέφρασε 

προβληματισμό σε κάποιο λοχία της Αστυνομίας ή έστω σε κάποιο 

Αστυνόμο για τα παιδιά του και το τι θα απογίνουν. 

 

Με όλο το σεβασμό δεν μπορεί να έγιναν έτσι τα πράγματα. Ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου θα πρέπει να ζήτησε ως προϋπόθεση για να δώσει 

μαρτυρία ή πληροφορίες ή ομολογία για το έγκλημα στο οποίο ήταν 

αναμεμειγμένος κάποιο αντάλλαγμα και το αντάλλαγμα δεν πρέπει να ήταν 

άλλο από το να ζητούσε να μην πάει ο ίδιος φυλακή. Έχετε ακούσει τη 

μαρτυρία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου , το επίπεδο και την ποιότητα του 

λόγου του σε συνδυασμό με το χαρακτήρα του και το μορφωτικό του 

επίπεδο. Είναι εμφανώς άνθρωπος χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και στη 

καθομιλουμένη θα χαρακτηριζόταν ως άνθρωπος «του παζαρκού». 

 

Σίγουρα θα εζήτησε συναλλαγή και σίγουρα θα έδωσε δείγμα στους 

Αστυνομικούς ανακριτές στο τι έχει να δώσει και το τι επιζητά να πάρει. Ας 

υποθέσουμε όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι το Δικαστήριο σας 

πιστεύει απολύτως τον Θωμά Ευθυμίου και τον Παντελή Ιορδάνους ότι στο 

σημείο αυτό δεν απέκρυψαν ότιδήποτε στο Δικαστήριο, ας υποθέσουμε ότι 

διευθέτησαν συνάντηση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου Κυριακή 17/1/2010 

στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας με το Γενικό 

Εισαγγελέα. Ας υποθέσουμε περαιτέρω ότι πράγματι ο Γενικός 

Εισαγγελέας πήγε στο χώρο όπου εκρατείτο ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου 

και το μόνο που του είπε ήταν όποιος είπε την αλήθεια εν έχασε, χωρίς να 

προηγηθεί οτιδήποτε άλλο και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση 

ή κουβέντα μεταξύ των ανακριτών και του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ή 

μεταξύ των ανακριτών και του Γενικού Εισαγγελέα.  
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Καλούμε το Δικαστήριο σας να προβληματιστεί για το τι μπορεί να σημαίνει 

η φράση «όποιος είπε την αλήθεια εν έχασε» έχοντας υπόψη πάντα τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης αυτής και το γεγονός ότι ο Θεοφάνης 

κρατείτο ως ύποπτος για την διάπραξη του αδικήματος του φόνου εκ 

προμελέτης. Ένα αδίκημα που είναι το σοβαρότερο στον ποινικό Κώδικα 

και που εάν κάποιος βρεθεί ένοχος το Δικαστήριο είναι αναγκασμένο αν 

του επιβάλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο Γενικός Εισαγγελέας ο κατ’ 

εξοχήν νομικός σύμβουλος του Κράτους και ο οποίος σύμφωνα με το 

άρθρο 113 του Συντάγματος είναι ο απόλυτος άρχων στο χειρισμό των 

ποινικών υποθέσεων όταν είπε αυτή τη φράση ήξερε πολύ καλά ότι ο 

Φάνος ήταν κρατούμενος ως ύποπτος για το αδίκημα του φόνου.  

  

Ήξερε πολύ καλά ότι η ποινή που αντιμετώπιζε δεν ήταν άλλη από αυτή 

την ισόβιας κάθειρξης. Ήξερε πολύ καλά ότι τις ποινές τις υποβάλουν τα 

Δικαστήρια και ότι σε υποθέσεις φόνου εκ προμελέτης μία μόνο ποινή 

επιβάλλεται αυτή της ισόβιας κάθειρξης. Τι είδους υπόσχεση λοιπόν ήταν 

αυτή που έδωσε στο Θεοφάνη Χατζηγεωργίου το βράδυ της Κυριακής 

παρά ότι θα του χαριζόταν η ποινή της φυλάκισης με το να μην 

φυλακιζόταν; Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν κάνει νόημα, εάν εξεταστεί 

με σοβαρότητα η πιο πάνω φράση. Τι δεν θα έχανε ο Φάνος 

Χατζηγεωργίου; Μήπως ο εγκλεισμός του θα ήταν σε ειδικά διαμορφωμένο 

κελί με χαρούμενα χρώματα; 

 

Μήπως θα εξυπακούετο ότι μετά από κάποια χρόνια θα εδινόταν χάρη στο 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου; Αυτό δεν μπορεί να στέκει στη λογική. Δεν είναι 

ο Γενικός Εισαγγελέας που δίνει χάρες σε κατάδικους αλλά ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας και τη Κυριακή 17/1/2010 στις 23:00 τα μεσάνυχτα ο 

Γενικός Εισαγγελέας δεν θα έδινε υπόσχεση η τήρηση της οποίας θα 
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εξαρτάτο από άλλο πρόσωπο. Επομένως για να είμαστε σοβαροί και εάν 

ακόμα το Δικαστήριο σας δεχτεί ότι το μόνο που ειπώθηκε στο Φάνο από 

τον Γενικό Εισαγγελέα ότι «όποιος είπε την αλήθεια εν έχασε» στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης υπόθεσης αυτό σήμαινε μία ξεκάθαρη υπόσχεση από 

τον Γενικό Εισαγγελέα προς τον Φάνο ότι δεν θα διωχθεί γιατί οτιδήποτε 

άλλο δεν κάνει νόημα. Εφόσον ο Φάνος Χατζηγεωργίου διωκόταν το θέμα 

θα ξέφευγε από τα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα και την εκτελεστικής 

εξουσίας και θα πήγαινε στη σφαίρα της επιρροής των εξουσιών της 

δικαστικής εξουσίας η οποία θα ήταν αναγκασμένη να επιβάλει την ποινή 

της ισόβιας κάθειρξης. Είναι γεγονός ότι τα διαμειφθέντα μας έχουν 

προβληματίσει πάρα πολύ και καλούμε το Δικαστήριο να μοιραστεί τον 

προβληματισμό μας. Η εισήγησή μας είναι ότι είναι αφύσικο τα μόνα που 

διαμείφθηκαν εκείνο τα βράδυ να ήταν αυτά που περιέγραψε ο Παντελής 

Ιορδάνους. Ακόμα όμως και αυτά να ήταν έστελναν ένα καθαρά ξεκάθαρο 

μήνυμα στον Χατζηγεωργίου ότι το κίνητρο του να μιλήσει θα ήταν να μην 

διωχθεί. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Και το τι ακολούθησε δεν 

μπορεί παρά να οδηγά σε αυτό το συμπέρασμα. Ας μην ξεχνάμε την 

μαρτυρία του Μάριου Παπαευριβιάδους και τις οδηγίες που πήρε να μην 

κατάσχει για εξέταση τη μοτοσυκλέτα του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στις 

17/1/2010 το πρωί. Σχετικό τεκμήριο 446, το οποίο αποτελεί το ένταλμα 

έρευνας της οικίας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ημερ. 18/1/2010 καθώς 

και τον όρκο ίδιας ημερομηνίας το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι 

σήμερα  Για ποιο λόγο άραγε; Υπάρχει μαρτυρία του Ζήνωνα Θεοφάνους 

ΜΥ 20 για το τι έγινε το βράδυ στις 20/1/2010. Σχετικό είναι το τεκμήριο 

527 το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του ΜΥ20 το οποίο επιβεβαιώνει 

ότι συνελήφθηκε στις 20/01/2010. Υπάρχει το γεγονός ότι ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου μεταφέρθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας στις 21/1/2010 από τις 

11 το πρωί για να αρχίσει να του λαμβάνετε κατάθεση η ώρα 4:30 το 

απόγευμα. Αλλά πάνω απ ΄ όλα υπάρχει η φράση κλειδί όποιος είπε την 
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αλήθεια δεν έχασε όπου στα δεδομένα του αδικήματος του φόνου εκ 

προμελέτης δεν χωρεί οποιαδήποτε άλλη εξήγηση.  

 

Ακόμη και αν δεχθούμε εξ ολοκλήρου την εκδοχή της κατηγορούσας αρχής 

έχοντας υπόψη το δεδομένο ότι το αδίκημα που αντιμετώπιζε ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου ήταν αυτό του φόνου εκ προμελέτης για το οποίο δεν 

χωρεί άλλη ποινή από αυτήν των ισοβίων δεσμών, το τι έλεγε το βράδυ 

στις 17/01/2010 ο Γενικός Εισαγγελέας στον Φάνο Χατζηγεωργίου ήταν ότι 

δεν θα διωκόταν για το αδίκημα αυτό. Ευσεβάστως εισηγούμαι ότι δεν 

χωρεί οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία στην φράση αυτή του Γενικού 

Εισαγγελέα υπό το φως των δεδομένων της υπόθεσης. Περαιτέρω 

εισηγούμαι ότι είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό ότι ήταν το μοναδικό 

πράγμα που ελέχθη στον Φάνο Χατζηγεωργίου από τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Μας είναι δύσκολο πολύ να πιστέψουμε ότι ένας από τους ανώτερους 

άρχοντες αυτού του τόπου μετέβηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση 

Λευκωσίας στις 23:00 το βράδυ για να συναντηθεί με ένα κρατούμενο για 

το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, κατά δική του απαίτηση μόνο και 

μόνο γιατί ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους και ο Υπαστυνόμος Θωμάς 

Ευθυμίου τον έβρισκαν προβληματισμένο. Είναι, ευσεβάστως υποβάλλω, 

αναπόδραστο το συμπέρασμα ότι κάτι περισσότερο θα πρέπει να 

προηγήθηκε. Κάποια ένδειξη ή κάποια προφορική ομολογία πρέπει να 

προηγήθηκε για να μπει στον κόπο ο Θωμάς Ευθυμίου να ειδοποιήσει τον 

Κύπρο Μιχαηλίδη, να ειδοποιήσει τον Γενικό Εισαγγελέα για να πάει στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας στις 23:00 το βράδυ στις 17/01/2010. 

Διερωτάται κανείς εφόσον το θέμα είναι καίριας σημασίας αντικειμενικά 

μιλώντας και εφόσον η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επικεντρώθηκε 

στο σημείο αυτό γιατί δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες είτε ο Γενικός 

Εισαγγελέας είτε έστω ο Κύπρος Μιχαηλίδης.  
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Εν πάση περιπτώσει το τι ακολουθεί είναι ακόμη πιο παράξενο.  

 

Ο μάρτυρας της αστυνομίας Παντελής Ιορδάνους θέλησε να μας πείσει ότι 

ακολούθως μετάφερε τον Φάνο Χατζηγεωργίου στο Πέρα Χωριό Νήσου 

και το μόνο που διαμείφθηκε μεταξύ τους ήταν η έκφραση απορίας εκ 

μέρους του Παντελή Ιορδάνους γιατί δεν ρώτησε οτιδήποτε τον Γενικό 

Εισαγγελέα.  

 

Την Δευτέρα 18/01/2010 παίρνει εντολή ο Μάριος Παπαευρυβιάδους να 

μην εκτελέσει το ένταλμα έρευνας του Φάνου Χατζηγεωργίου και να μην 

κατάσχει την μοτοσυκλέτα του. Όλως παραδόξως το ένταλμα έρευνας δεν 

επιστρέφεται πίσω στο Δικαστήριο για να ακυρωθεί με βάση το άρθρο 28 

του Νόμου περί Ποινικής Δικονομίας και ξεχνιέται κάπου στα συρτάρια του 

ΤΑΕ. Αυτό το γεγονός είναι πολύ παράδοξο γιατί κάποιος πρέπει να θέσει 

τα θέματα σε χρονολογική σειρά για να κατανοήσει χρονολογικά τι γνώση 

είχε η ανακριτική ομάδα για τους ισχυρισμούς του Φάνου για να 

κατανοήσει την ενέργεια αυτή. Ο Θωμάς Ευθυμίου στην μαρτυρία του δίδει 

την εκδοχή ότι εκείνος έδωσε τις οδηγίες στον Μάριο Παπαευρυβιάδους να 

μην εκτελέσει το ένταλμα έρευνας για το λόγο ότι είχαν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η μοτοσυκλέτα του Φάνου δεν ενέχετο στο έγκλημα και 

ότι στο έγκλημα χρησιμοποιήθηκε το ΤΕΚ.116 που ήταν ιδιοκτησίας του 

κατηγορούμενου 1. Με όλο το σεβασμό αυτό θα έκανε νόημα αν γινόταν 

στις 22/01/2010 μετά την κατάθεση έγγραφο ΑΤ αν η πρώτη φορά 

χρονολογικά που ο Θωμάς Ευθυμίου και ο Παντελής Ιορδάνους είχαν στα 

χέρια τους μαρτυρία ότι το έγκλημα έγινε με το ΤΕΚ.116, εκτός και αν 

έμαθαν κάτι τέτοιο πριν τις 21/01/2010. Διαφορετικά γιατί να μην τους 

ενδιαφέρει η μοτοσυκλέτα του Φάνου. Μήπως γιατί τους φάνηκε ότι δεν 

ήταν χρησιμοποιημένη το βράδυ τις 11/01/2010; Τότε γιατί αιτήθηκαν την 

έκδοση εντάλματος ερεύνης και ανάφεραν ότι ήθελαν να λάβουν στην 
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κατοχή τους την μοτοσυκλέτα του Φάνου Χατζηγεωργίου; Όλα αυτά είναι 

περίεργα. Έχουν όμως μια λογική εξήγηση και είναι η εξής. Αν την Δευτέρα 

το πρωί 18/01/2010 ο Φάνος Χατζηγεωργίου προέβαλλε προφορικά τον 

ισχυρισμό στον Παντελή Ιορδάνους ότι το έγκλημα έγινε με το ΤΕΚ.116 

τότε κάνει νόημα για τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας Θωμά 

Ευθυμίου να δώσει οδηγίες να μην εκτελεστεί άμεσα το ένταλμα έρευνας 

μέχρις ώτου δουν οι ανακριτές κατά πόσον ο Φάνος ήταν διατεθειμένος να 

τους δώσει και γραπτώς την μαρτυρία που τους έδωσε προφορικά. 

Έχουμε την μαρτυρία του Ζήνωνα Θεοφάνους η οποία φυσικά δεν 

υιοθετήθηκε ενόρκως στο Δικαστήριο αλλά έχει κάποια αξία και δείχνει ότι 

υπήρχε συνάντηση μεταξύ του Φάνου Χατζηγεωργίου, του Θωμά 

Ευθυμίου και του Παντελή Ιορδάνους στις 20/01/2010 και ακολούθως μετά 

ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου μίλησε για το σύστημα προστασίας μαρτύρων.  

 

Αξιοπερίεργο δε για την Υπεράσπιση είναι το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ της 

κατάθεσης του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 21/1/2010 τα Μ.Μ.Ε. ήδη 

γνώριζαν και ανακοίνωναν στα Δελτία Ειδήσεων ότι « θα τροχιοδρομηθούν 

οι διαδικασίες για να μπει ο Φάνος στο σύστημα προστασίας μαρτύρων» 

σχετικό είναι το Τεκμήριο 242, αποσπάσματα τα οποία παρουσιάστηκαν 

στο Δικαστήριο, που είναι ένα DVD με το Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ1 η ώρα 

8 το βράδυ στις 21/1/2010 και στο σχετικό χρόνο του 00.36-01.05 με τη 

σχετική ανακοίνωση.  

 

Ας επιστρέψουμε πίσω όμως στο πρωινό της 21/01/2010 έχοντας πάντα 

υπόψη την μαρτυρία του Ζήνωνα Θεοφάνους αλλά όχι μόνο. Το ότι 

συναντιόνταν οι ανακριτές Θωμάς Ευθυμίου και Παντελής Ιορδάνους με 

τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου επί καθημερινής βάσεως το είπαν και οι ίδιοι 

στην μαρτυρία τους. Το ότι ο Ζήνωνας Θεοφάνους ήταν κρατούμενος στον 

αστυνομικό σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου φαίνεται και από το ΤΕΚ.527 που 
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κατάθεσε ο Θωμάς Ευθυμίου για να καταδείξει το ποινικό μητρώο του 

Ζήνωνα Θεοφάνους. Εδώ παρεμβάλλω το κωμικοτραγικό της εκδοχής της 

κατηγορούσας αρχής που συνίσταται στο εξής: εισηγούνται στο Δικαστήριο 

ότι οι ΜΚ λένε την αλήθεια ανεξάρτητα με το αν έχουν ποινικό μητρώο 

αλλά οι ΜΥ όταν έχουν ποινικό μητρώο δεν πρέπει να γίνονται πιστευτοί. 

Στις 21/01/2010 ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου μεταφέρεται κοντά στο 

μεσημέρι από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου στο ΤΑΕ Πύλης 

Πάφου. Προβάλλεται ο ισχυρισμός από πλευράς του Θωμά Ευθυμίου και 

του Παντελή Ιορδάνους ότι η μεταφορά έγινε για να του ληφθούν 

φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά να υπενθυμίσουμε στο 

Δικαστήριο ότι δακτυλικά αποτυπώματα λήφθηκαν από τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου στις 17/01/2010 και υπάρχει κατατεθειμένο σχετικό 

τεκμήριο το οποίο κατέθεσε η κατηγορούσα αρχή. Ο Θεοφάνης 

Χατζηγεωργίου ο οποίος έχει δικηγόρο τον κο Μιχάλη Πική αποφασίζει 

πριν να αρχίσει να δίνει κατάθεση να τον απολύσει από δικηγόρο του και 

αμέσως μετά αρχίζει να δίνει κατάθεση. Όλα αυτά γίνονται πριν τις 16:30. 

Η κατάθεση λαμβάνεται βάσει δικαστικού κανόνα που σημαίνει ότι την ώρα 

που λαμβάνεται ο Φάνος Χατζηγεωργίου θεωρείται ύποπτος. Η κατάθεση 

τελειώνει στις 18:50. Μια ώρα και δέκα λεπτά μετά ανακοινώνεται στα 

ΜΜΕ ότι έχουν τροχιοδρομηθεί οι διαδικασίες για να ενταχθεί ο Φάνος 

Χατζηγεωργίου στο σύστημα προστασίας μαρτύρων. Διερωτάται κανείς αν 

αυτή η απόφαση δεν ήταν ήδη ειλημμένη και δεδομένου ότι το σύστημα 

προστασίας μαρτύρων είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού 

Εισαγγελέα ποιος έλαβε την απόφαση να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες 

για την ένταξη του Φάνου Χατζηγεωργίου στο σύστημα προστασίας 

μαρτύρων και να ανακοινώνεται αυτό στο κοινό μέσα σε 70 λεπτά της 

ώρας; Ευσεβάστως υποβάλλουμε ότι είναι περαιτέρω αξιοπερίεργη η θέση 

του Θωμά Ευθυμίου ότι εξηγήθηκε στον Φάνο Χατζηγεωργίου ότι θα 

εντασσόταν στο σύστημα προστασίας μαρτύρων αν επιβεβαιωνόταν η 
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αλήθεια του περιεχομένου της κατάθεσης του. Ειλικρινά λυπούμαστε για 

αυτή την θέση του κράτους γιατί δεν θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι το 

κράτος και οι εκπρόσωποι του μπορεί να ενήργησαν με τόσο αφελή τρόπο.  

Πως επιβεβαιώνεται η αλήθεια του περιεχομένου μιας κατάθεσης; Με την 

διασταύρωση της φυσικά με άλλη μαρτυρία αλλά και με την περαιτέρω 

λήψη μαρτυρίας από τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αφού συλλεχθεί 

περαιτέρω μαρτυρία με βάση την κατάθεση του. Πως μπορεί αυτό το 

πράγμα να γινόταν σε 70 λεπτά ώστε να ανακοινωθεί στο κοινό. Και μια 

μαρτυρία επιβεβαιώνεται είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου. Αν 

παραδείγματος χάριν και για σκοπούς επιχειρήματος είναι σωστός ο 

Φάνος Χατζηγεωργίου σχετικά με τον Γρηγόρη Ξενοφώντος και την 

εμπλοκή του στον φόνο θα ήταν αυτό αρκετό για να τεθεί στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων; Όπως και κατά την εισήγηση μας φάνηκε ότι ο 

Φάνος Χατζηγεωργίου απέκρυπτε τον πραγματικό ρόλο του Κούλλη 

Κοσιάρη και του Κώστα Προεστού θα εντασσόταν στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων; Ένα σωρό κομμάτια της όλης εκδοχής του Φάνου 

Χατζηγεωργίου προστέθηκαν μετά είτε με ισχυρισμούς των ανακριτών είτε 

με ημερολόγια ενέργειας που σύνταξαν αστυνομικοί χωρίς όμως κανένας 

να μπει στον κόπο να λάβει νέα κατάθεση από τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου μετά την ΑΤ. Και το πιο εκπληκτικό. Αποστέλλει ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου, μέσω φυσικά της εκδοχής του ότι έκρυψε το 

όπλο και τα ρούχα στον φράκτη του Μάσσαρι ένα σωρό από άντρες των 

σωμάτων ασφαλείας να ψάχνουν στον φράκτη μέχρι και τον Μάιο του 

2010. Στις έρευνες ζητήθηκε η βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών αλλά και η 

βοήθεια του στρατού κατοχής. Στάλθηκαν ελικόπτερα, βατραχάνθρωποι, 

άντρες με ανιχνευτές μετάλλων χωρίς αποτέλεσμα για να ρθούν στην 

μαρτυρία τους ένα μέρος τουλάχιστον των ανακριτών να μας πουν ότι ο 

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου τους είχε αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος 1 «του 

ανέφερε ή του έκανε νόημα ή του έδωσε να καταλάβει» ότι μετακίνησε ο 
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ίδιος το όπλο. Μια μαρτυρία του Φάνου που είναι φανερό ότι είναι εκ των 

υστέρων κατασκεύασμα γιατί κανένας δεν μπήκε στον κόπο να 

ενημερώσει τον Γιώργο Γεωργιάδη ο οποίος πήρε ανακριτική κατάθεση 

από τον κατηγορούμενο 1 να του θέσει ότι η ανακριτική ομάδα κατέχει 

μαρτυρία ότι το όπλο και τα ρούχα τα κατέχει κάποιος που ενεργούσε εκ 

μέρους του κατηγορούμενου 1. Ούτε και ρωτήθηκε ο κατηγορούμενος 1 να 

πει ποιου έδωσε τέτοια εντολή. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ανεπάρκεια της 

ανακριτικής ομάδας. Η εισήγηση μας είναι ότι το ΤΑΕ Λευκωσίας δεν είναι 

ανεπαρκές. Απλώς κατά διαστήματα συμπεριφέρεται κουτοπόνηρα 

αποκρύβοντας στοιχεία από το Δικαστήριο. Αυτό έπραξε και τώρα.  

 

Συνεπώς η καταληκτική εισήγηση μας προς το Δικαστήριο για το θέμα 

αυτό είναι ότι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου εντάχθηκε στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων χωρίς προηγουμένως να δώσει κατάθεση ή 

τουλάχιστον του δόθηκε η υπόσχεση για ένταξη του χωρίς προηγουμένως 

να δώσει κατάθεση και ότι η κατάθεση του ήταν προϊόν άμεσης ή έμμεσης 

συναλλαγής από την οποία προσδοκούσε να λάβει όφελος, γεγονός που 

εισηγούμαστε ότι θα πρέπει να δημιουργήσει έντονη δυσπιστία για την 

ειλικρίνεια της, την γνησιότητα της και την αλήθεια του περιεχομένου της. 

Συνεπώς πέραν του ότι ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ήταν συναυτουργός 

και η μαρτυρία του χρειάζεται ενίσχυση έδωσε την κατάθεση που έδωσε 

κατόπιν υπόσχεσης ότι δεν θα διωκόταν αφού η φράση «όποιος είπεν την 

αλήθκεια εν έχασε» κρινόμενη από τα δεδομένα της υπόθεσης δεν μπορεί 

παρά να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ήταν υπόσχεση να μην διωχθεί για 

το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.  

 

Είναι λυπηρό να γίνεται τέτοια συναλλαγή το να υπάρχει σύστημα 

προστασία μαρτύρων νομοθετικά κατοχυρωμένο όχι μόνο είναι επιθυμητό 

αλλά και απαραίτητο. Σε τέτοια συστήματα συνήθως εντάσσονται αθώοι 
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πολίτες οι οποίοι τυγχάνει λόγω ιδιαίτερων περιστατικών να γίνουν 

μάρτυρες ενός εγκλήματος από οργανωμένες ομάδες κακοποιών και να 

φοβούνται για την ζωή τους.  

 

Στο σύγγραμμα Criminal Practice, Blackstones, 2006 Ed., στην σελίδα 

2251 και με τίτλο Witnesses whose Evidence may be Tainted by an 

Improper Motive αναφέρονται: 

«A warning must also be appropriate in the case of a witness acting out of 

malevolence or spite, or with some financial or other personal interest in 

the outcome of the trial, or who is biased or partial for some other reason». 

Ο Φάνος Χατζηγεωργίου είναι μάρτυρας με προσωπικό συμφέρον για το 

αποτέλεσμα της δίκης και έχει και το όφελος της ένταξης στο σύστημα 

προστασίας μαρτύρων. Είναι και συναυτουργός. Ακόμη ένας λόγος να 

αυτοπροειδοποιηθεί το Δικαστήριο.  

 

3. Μαρτυρία συναυτουργού, μαρτυρία με όφελος και ο Κώστας 

Προεστός  

 

Είναι μέρος της μαρτυρίας ότι ο Προεστός συνελήφθη ανάμεσα στους 

πρώτους ύποπτους για τον φόνο του Άντη Χατζηκωστή. Συνελήφθη δε 

στις 14/01/2010 και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί στις 

28/01/2010. Είναι το μοναδικό άτομο που συνδέεται με άμεση 

επιστημονική μαρτυρία με την σκηνή του εγκλήματος. Ως είναι γνωστό οι 

δράστες του φονικού διέφυγαν από την σκηνή επιβαίνοντας σε 

μοτοσυκλέτα από την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη. Σε σημείο επί του 

οδοστρώματος βρέθηκε το προστατευτικό γυαλί κράνους λίγο μετά τον 

αποκλεισμό της σκηνής το οποίο έχει σχέση με τους επιβαίνοντες την 

μοτοσυκλέτα και με τους δράστες του φόνου. Πάνω στο γυαλί βρέθηκαν τα 

δακτυλικά αποτυπώματα του Προεστού ως επίσης και το γενετικό του 

υλικό. Ο ίδιος είναι οδηγός μοτοσυκλέτας μικρού κυβισμού όπως λέει και 
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όχι μεγάλου – η οποία μοτοσυκλέτα του όμως κλάπηκε ένα μήνα πριν από 

τον φόνο αλλά δεν το κατάγγειλε στην αστυνομία. Ο ίδιος επαγγέλλεται τον 

συλλέκτη σκουπιδιών – σκουπιδιάρη στον Δήμο Στροβόλου και είναι ως 

από την φύση του επαγγέλματος του χαμηλόμισθος. Στο σπίτι του όμως 

βρέθηκε μεγάλο ποσό χρημάτων για το οποίο η εξήγηση που έδωσε 

δύσκολα πείθει. Από τοκογλυφίες όπως είπε και από τότε ξεκίνησε μια 

περίεργη εξιστόρηση γεγονότων που κατέφυγε δήθεν και τα χρήματα ήταν 

δήθεν κάποιας καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου Περιστερώνας και 

μάλιστα συνταξιούχας. Όλα αυτά για το ΤΑΕ και την κατηγορούσα αρχή 

είναι αρκούντως λογικά, ώστε ο Προεστός να αφεθεί ελεύθερος χωρίς να 

κατηγορηθεί. Γεννάται περαιτέρω το ερώτημα για το που βρισκόταν ο 

Προεστός την ώρα του φόνου. Μέχρι – λέει η μαρτυρία – γύρω τις 20:00 

βρισκόταν στο Ακάκι έξω αλλά όχι μέσα στην ταβέρνα του Ττόφαρου όταν 

του δόθηκαν τα λεφτά. Μετά πήγε στον Αστρομερίτη να βρει τον Κοσιάρη 

σε ένα πάρτι γενεθλίων αλλά ντράπηκε και δεν κατέβηκε και μετά μέχρι τις 

21:20 – 21:30 που επανεμφανίζεται στο χωράφι του Κοσιάρη στην 

Περιστερώνα γυρόφερνε στην νεκρή ζώνη Αστρομερίτη- Περιστερώνας για 

να βρει περπατήματα λαγών μονάχος.   

 

Όσο δε αφορά το κράνος αυτό το δάνεισε στον Φάνο Χατζηγεωργίου το 

απόγευμα της 11/01/2010 η ώρα 17:00 και το φόρεσε κατ’ισχυρισμόν ο 

κατηγορούμενος 4 αλλά του έπεσε το γυαλί. Ταπεινά εισηγούμαστε ότι 

αυτή είναι ευτελής εξήγηση, εντελώς φτιαχτή η οποία δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. Ο Προεστός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές 

στον φόνο και το γενετικό του υλικό και τα δακτυλικά του αποτυπώματα 

τον τοποθετούν με σιγουριά στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη λίγο μετά τους 

πυροβολισμούς. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού.  
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Ενώ ο Προεστός προσπαθεί να απομακρύνει τον εαυτό του από την σκηνή 

του φόνου και προσπαθεί να πείσει το Δικαστήριο ότι βρισκόταν 

οπουδήποτε αλλού εκείνη την νύχτα εκτός από την περιοχή της Έγκωμης 

το υποσυνείδητο του τον προδίδει και αντεξεταζόμενος στην σελίδα 1820 

των πρακτικών απαντά: 

 

«Α: Μετά το βράδυ, συνάντησα και τον Κοσιάρη που ήταν στο χωράφι του και τον Φάνο 

και τον Γρηγόρη που τους έφερα στην Eleon». 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η πισίνα ΕΛΕΟΝ βρίσκεται στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη 

περίπου στο ύψος του κυρτώματος που είχε πέσει το προστατευτικό γυαλί 

του κράνους.  

 

Το τηλέφωνο του Προεστού ήταν κλειστό και δεν έπαιρνε σήμα από καμία 

κεραία τις ώρες του φόνου. 

 

Η νομολογία για συναυτουργούς και μάρτυρες με προσωπικό όφελος που 

παραθέσαμε πιο πάνω ισχύει και για τον Κώστα Προεστό και δεν βοηθά να 

τις επαναλάβουμε. 

 

4.Η παραβίαση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη: 

i. σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης στις κεντρικές 

φυλακές όταν η υπεράσπιση στηρίζεται σε άλλοθι 

ii. σε σχέση με το μακρύ χρονικό διάστημα που διέρρευσε 

για την περάτωση της δίκης.  

 

Η νομική πτυχή του θέματος αυτού αναλύεται σε βάθος στην απόφαση του 

τότε προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου, νυν εφέτη Έντιμου κου 

Κώστα Κληρίδη. Η παραπομπή της υπόθεσης είναι η ακόλουθη: 
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Συνενωμένες Αγωγές  7252/06 και 141/07, Ευριπίδη Ευριπίδου και Πέτρου 

Πατσαλίδη –ν- Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008 όπου 

στις σελίδες 12-24 αναφέρονται τα εξής:  

 

«Όπως εξήγησε και ο συνήγορος των εναγόντων, η βάση της διεκδίκησης τους για 

αποζημιώσεις δεν παρέχεται  από τις πρόνοιες του περί Κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής 

Φυλάκισης (Αποζημίωση) Νόμου αρ. 144(Ι)/2001.  Και πολύ ορθά βέβαια, εφόσον ο 

νόμος εκείνος παρέχει το δικαίωμα αποζημίωσης μόνο σε περιπτώσεις όπου πρωτόδικα 

υπήρξε καταδίκη και είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης η οποία και ανετράπη κατ’ έφεση.  

Εδώ οι ενάγοντες δεν είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα, αλλ’ είχαν αθωωθεί από το 

Κακουργιοδικείο.   

 

Η βάση της αγωγής στην περίπτωση και των δύο εναγόντων είναι, όπως διευκρίνισε ο 

συνήγορος τους, η κατ’ ισχυρισμό παραβίαση νομοθετικών προνοιών που θεσπίστηκαν 

με το Νόμο αρ. 14/69.  Όπως είναι γνωστό, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών σε 

Γενική Συνέλευση είχαν υιοθετήσει μεταξύ άλλων και το  Διεθνές Σύμφωνο  περί Αστικών 

και Πολιτικών Δικαιωμάτων κατά το 1966, η δε  Κυπριακή Δημοκρατία, κύρωσε τις  

πρόνοιες του Συμφώνου καθιστώντας τις μέρος του ημεδαπού δικαίου, με την θέσπιση 

του περί των Διεθνών Συμφωνιών (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα  

και Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικού) Νόμου αρ. 14/1969.  Στον Πίνακα του 

Νόμου – Μέρος ΙΙΙ ΄Αρθρο 10 προβλέπονται και τα ακόλουθα: 

“ ΄Αρθρον 10. 

1. Άπαντα τα αποστερούμενα της ελευθερίας των πρόσωπα δέον όπως 

υπόκεινται εις ανθρωπιστικήν μεταχείρισιν και τυγχάνωσι του σεβασμού του 

προσήκοντος εις την εγγενή αξιοπρέπειαν του ανθρώπου. 

 

2. –(α)  Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι κατηγορούμενοι δέον όπως 

κρατώνται κεχωρισμένως των καταδικασθέντων προσώπων, και όπως 

υπόκεινται εις διαφορετική μεταχείρισιν, προσήκουσαν εις την κατάστασιν των 

ως μη καταδικασθέντων εισέτι προσώπων. 

 

(β)……………………….” 
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Το βασικό ζήτημα που εγείρεται δεν μπορεί επομένως να είναι άλλο παρά το εάν και κατά 

πόσο οι αρμόδιες αρχές, το Κράτος, παραβίασε τις πρόνοιες του προαναφερθέντος 

΄Αρθρου 10 (2) (α). 

Ήταν η εισήγηση της συνηγόρου του εναγομένου ότι δεν υπήρξε παραβίαση του πιο 

πάνω άρθρου για 3 βασικούς λόγους: 

 

………………………………………………… 

Θα διαφωνήσω και με τις τρεις αυτές εισηγήσεις για τους ακόλουθους λόγους:  H πρώτη 

εισήγηση σύμφωνα με την οποία  και οι δύο ενάγοντες είχαν τοποθετηθεί  στη Πτέρυγα 5, 

εκλαμβάνει σαν δεδομένο ότι η Πτέρυγα 5 εχρησιμοποιείτο αποκλειστικά για υπόδικους, 

όπως ήσαν και οι ενάγοντες.  Όμως κάτι τέτοιο δεν βρίσκει έρεισμα στη δοθείσα μαρτυρία 

και μάλιστα μαρτυρία  που δόθηκε από πλευράς του εναγομένου .  Αρκεί μόνο να 

υπενθυμιστεί το ακόλουθο απόσπασμα από την κύρια εξέταση του ΜΥ1 Α. Έλληνα, 

βοηθού υπευθύνου  στη Διοίκηση και Υπευθύνου του Γραφείου  Παραλαβών και 

Απολύσεων των Φυλακών. Όταν ο μάρτυρας ρωτήθηκε να διευκρινίσει ποιοι 

κρατούμενοι κρατούνται σε ποιες πτέρυγες, με κάθε ειλικρίνεια απάντησε  ως εξής: 

“A.   Kατ΄αρχάς, λόγω των φυσικών πρακτικών δυσκολιών δεν γίνεται διαχωρισμός.  

Οποιοιδήποτε κρατούμενοι κρατούνται σε όλες τις πτέρυγες.  Κρατούνται και 

βαρυποινίτες και υπόδικοι.  Στην Πτέρυγα 1A κρατούνται συνήθως άτομα ισοβίτες και 

βαρυποινίτες, συνήθως.  Στις υπόλοιπες πτέρυγες μπορεί να κρατούνται οποιοιδήποτε.  

Στην Πτέρυγα 4 υψίστης ασφαλείας, ισοβίτες και υπόδικοι που κατηγορούνται και 

προβλέπεται ποινή ισόβιας φυλάκισης.  Είναι ειδικό καθεστώς για θέματα  ασφάλειας και 

στα υπόλοιπα μπορεί να κρατούνται οποιοιδήποτε ….” 

 

Eιδικώτερα για την Πτέρυγα 5 όπου είχαν τοποθετηθεί οι υπόδικοι – ενάγοντες, όταν ο 

ίδιος μάρτυρας (Μ.Υ.2) ρωτήθηκε ποιοι κρατούνται εκεί, απάντησε ως εξής: 

“A. Όταν το 2003 ανακαινίσθηκε η Πτέρυγα 5 και 8, προγραμματίσθηκαν ειδικά για να 

κρατούνται στην Πτέρυγα 5 υπόδικοι και ευρισκόμενοι σε προφυλάκιση και στη Πτέρυγα 

8 οι νεοεισερχόμενοι μέχρι την αξιολόγηση και την ανάλογη τοποθέτηση σε πτέρυγα 

……. λόγω υπερπληθυσμού και αυξημένου αριθμού υποδίκων και σε προφυλάκιση, 

ορισμένοι υπόδικοι κρατούνται και σε άλλες  πτέρυγες.  Στη Πτέρυγα 5 μπορούν  να 

κρατούνται όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα, ορισμένοι καταδικασθέντες οι οποίοι επειδή 

ήταν υπόδικοι  και καταδικάσθηκαν, μέχρι την αξιολόγηση τους και μέχρι να εξευρεθεί 
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κατάλληλη πτέρυγα και να τοποθετηθούν, υπάρχουν και ορισμένες πάγιες δυσκολίες οι 

οποίες μας ταλαιπωρούν στην Πτέρυγα 5 και να κρατούνται καταδικασθέντα άτομα τα 

οποία  λόγω σοβαρών φιλονικειών, φατριών κ.λπ.  δεν μπορούν να πάνε σε άλλη 

πτέρυγα, άρα κρατούνται στην Πτέρυγα 5 ……” 

 

 Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί ότι ο μάρτυρας  σε διάφορα σημεία της μαρτυρίας του 

δέχθηκε ότι και κατά τον ουσιώδη χρόνο αλλά και μέχρι σήμερα, ήταν και είναι  είναι 

ανέφικτο να κρατούνται ξεχωριστά  οι υπόδικοι από τους καταδίκους λόγω  

υπερπληθυσμού και πρακτικών δυσκολιών.  Όπως έθεσε το θέμα κατά την αντεξέταση 

του: 

 

“…….. ενώ αντιλαμβανόμαστε πλήρως το Νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις, λόγω 

κτιριακών εγκαταστάσεων, στο παρόν στάδιο είναι αδύνατο να κρατούνται ξεχωριστά.  

Γίνονται διαβήματα και μελέτες  για επέκταση των Φυλακών ούτως ώστε να καταστεί 

δυνατός ο διαχωρισμός των όσων βρίσκονται σε προφυλάκιση για να συνάδουμε με τους 

νόμους  και τις συμβάσεις ….” 

 

 Aπό τα πιο πάνω στοιχεία διαφαίνεται καθαρά ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης των 

εναγόντων δεν υπήρχε διαχωρισμός σε χώρους κράτησης, μεταξύ υποδίκων και 

καταδίκων. 

Το δεύτερο σημείο που πρόβαλε η συνήγορος του εναγομένου, ήταν ότι το γεγονός πως 

οι ενάγοντες διέμεναν ο καθένας στο δικό του κελλί κατά τη διάρκεια της κράτησης τους, 

δείχνει ότι υπήρχε διαχωρισμός υποδίκων – καταδίκων.  Αυτό όμως καθόλου δεν θα 

συνιστούσε επαρκή διαχωρισμό.  Όπως είχε εντοπίσει και η Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (Human  Rights Committee), άνκαι δεν είναι 

απαραίτητο όμως υπόδικοι και κατάδικοι  κρατούνται  σε διαφορετικά κτήρια, εν τούτοις 

θα πρέπει να κρατούνται σε ξεχωριστές πτέρυγες  (separate  quarters) (Human Rights 

Committee, General Comment 21 (1992) και Griffin  v. Spain, Human  Rights Committee 

Communication No. 493/1992, HRC 1995 Report, Annex VIII.G.).  Το να διαμένει ένας 

υπόδικος  σε δικό του κελλί δεν είναι σίγουρα από μόνο του στοιχείο που καταδεικνύει 

επαρκή διαχωρισμό και διαφορετικότητα στη μεταχείριση, δεδομένου ότι  όλα τα άλλα 

στοιχεία μεταξύ  υποδίκων – καταδίκων εξομειώνονται. 
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Ως προς το τρίτο σημείο που ήγειρε η συνήγορος του εναγομένου, σύμφωνα με το οποίο 

η περίπτωση των εναγόντων μπορούσε να θεωρηθεί  ότι εμπίπτει στις εξαιρετικές 

περιστάσεις (exceptional circumstances) στις οποίες δεν είναι απαραίτητος ο 

διαχωρισμός, θα πρέπει να παρατηρήσω ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκει έρεισμα  ούτε στη 

μαρτυρία, ούτε οπουδήποτε αλλού.  Ως προς το τι μπορεί να συνιστά  “εξαιρετικές 

περιστάσεις” άνκαι δεν δίδεται ορισμός στο ίδιο το Διεθνές Σύμφωνο, παραπέμπω 

ενδεικτικά  στις Επιφυλάξεις, Αντιλήψεις και Δηλώσεις  (Reservations, Understandings  

and Declarations) στις οποίες είχαν προβεί οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν επεκύρωναν το 

Σύμφωνο.  Όπως δηλώθηκε τότε, γινόταν αντιληπτό ότι η αναφορά σε “εξαιρετικές 

περιστάσεις” στην παρα. 2(α) του ΄Αρθρου 10, θα επέτρεπε την κράτηση ενός υποδίκου 

– κατηγορουμένου  μαζί με καταδίκους, εκεί όπου  αυτό θα ήταν κατάλληλο μέτρο λόγω 

της επικινδυνότητας  ενός ατόμου και εκεί  όπου ο υπόδικος συγκατατίθεται στον 

παραμερισμό του δικαιώματος  του για διαχωρισμό από τους καταδίκους.  Στο σημείο 

τούτο παρεμβάλλω ότι στην υπό εξέταση περίπτωση των δύο εναγόντων υποδίκων, ούτε 

το γεγονός ότι αυτοί είχαν αποταθεί να μεταφερθούν σε άλλη πτέρυγα  για να έχουν 

κάποιες ευκολίες (εκγύμναση κ.λπ.) ούτε το γεγονός ότι τελικά ο ένας απ’ αυτούς  άλλαξε 

πτέρυγα, διαφοροποιεί την κατάσταση. Και η υφιστάμενη κατάσταση έδειχνε ότι δεν 

υπήρχε ποτέ η δυνατότητα διαχωρισμού  τους από τους καταδίκους σε καμμιά πτέρυγα 

εν πάση περιπτώσει. 

 

Εξ άλλου, το στοιχείο του “να κρατούνται κεχωρισμένως” oι υπόδικοι  δεν είναι το μόνο 

που πρέπει να τηρείται με βάση το ΄Αρθρο 10 παρα. 2(α) του Συμφώνου, αλλ’ είναι και το 

πλέον ουσιαστικό στοιχείο  που ακολουθεί, σύμφωνα με το οποίο  οι υπόδικοι θα πρέπει 

να “υπόκεινται εις διαφορετικήν μεταχείρισιν, προσήκουσαν εις την κατάστασιν των …” 

στοιχείο που επίσης εδώ  δεν τηρήθηκε. 

 

Ως προς την μη παροχή προς τους υποδίκους οποιωνδήποτε δικαιωμάτων/προνομίων 

που θα καθιστούσαν την μεταχείριση τους ευνοϊκώτερη σε σχέση με καταδίκους,  αυτή η 

διαπίστωση και πάλι εξάγεται από τη μαρτυρία του Μ.Υ.2, ΄Ελληνα.  Συγκεκριμένα κατά 

την κύρια εξέταση του ο μάρτυρας δέχθηκε ότι: 

 

(α) Ο αριθμός των τηλεφωνημάτων κατά μήνα στα οποία δικαιούται ένας 

κατάδικος  και ένας υπόδικος είναι ο ίδιος. 
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(β) Ο αριθμός των επισκέψεων κατά μήνα στις οποίες δικαιούται ένας 

κατάδικος και ένας υπόδικος είναι ο ίδιος. 

(γ) Η τροφή που παρέχεται σε όλους  τους κρατουμένους είναι η ίδια. 

(δ) Τόσο οι κατάδικοι όσο και οι υπόδικοι υποχρεώνονται να προβαίνουν σε 

καθαρισμό τόσο των δικών τους δωματίων όσο και των κοινοχρήστων 

χώρων. 

 

Στο σημείο τούτο σημειώνεται το ότι η εξεταζόμενη τώρα παραβίαση, δεν έγινε ειδικά και 

περιστασιακά  στην περίπτωση των εδώ εναγόντων, αλλ’ οφείλεται στην παράλειψη του 

κράτους να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει την εφαρμογή των προνοιών 

του Διεθνούς Συμφώνου και της νομοθεσίας που το ίδιο υπέγραψε και εκύρωσε και να 

αποτρέψει τη συνεχή και κατ’ εξακολούθηση παραβίαση των προνοιών τους.  Η 

Κυπριακή Δημοκρατία μπορούσε, αν διέβλεπε  προβλήματα στην άμεση εφαρμογή του 

Συμφώνου ή της νομοθεσίας, να προέβαινε σε σχετικές εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις 

αναφορικά με την εφαρμογή των προνοιών του υπό εξέταση Άρθρου 10(2).  Δική μου 

έρευνα την οποία έχω διεξαγάγει καταδεικνύει συγκεκριμένα ότι 16 συνολικά χώρες, 

είχαν μεν προσυπογράψει και κυρώσει το Σύμφωνο, πλην όμως προέβηκαν σε ρητές 

επιφυλάξεις με αποτέλεσμα να μη δεσμεύονται από κάποιες πρόνοιες του Συμφώνου.  

Τέτοιες περιπτώσεις  ήσαν και οι ακόλουθες: 

 

- Η Αυστραλία δήλωσε ότι από τις πρόνοιες του Α.10(2)(α), η αρχή του 

διαχωρισμού των καταδίκων γίνεται αποδεκτή σαν στόχος, ο οποίος 

όμως θα επιτευχθεί σταδιακά. 

- Το Βέλγιο δήλωσε ότι η αρχή του διαχωρισμού υποδίκων-καταδίκων 

θα ερμηνεύεται ότι επιτρέπει την επαφή των δύο, αλλ’ όχι χωρίς την 

συγκατάθεση του υποδίκου. 

- Το Ηνωμένο Βασίλειο  επεφύλαξε το δικαίωμα του να μη εφαρμόζει τις 

πρόνοιες του Α.10(2)(β) καθ’ οιονδήποτε στάδιο κατά το οποίο 

παρατηρείται αδυναμία παροχής κατάλληλων διευκολύνσεων στις 

φυλακές. 

- Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν τις επιφυλάξεις στις οποίες έχω 

αναφερθεί προηγουμένως.  

(Βλπ. σχετικά: “Juricultural Pluralism vis-à-vis Treaty Law” by Sandra L. Bunn-

Livingstone (2002). 
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Στην απουσία όμως οποιασδήποτε εξαίρεσης ή επιφύλαξης ως προς την δεσμευτικότητα 

πρόνοιας/προνοιών διεθνούς  σύμβασης ή συμφώνου, δεν μπορεί ένα κράτος να τις 

κυρώνει ανεπιφύλακτα και ακολούθως για δεκαετίες να επικαλείται την ύπαρξη 

αντικειμενικών, πρακτικών δυσκολιών στην εφαρμογή τους. 

 

Τα Δικαστήρια επανειλημμένα επεσήμαναν την απαράδεκτη αυτή κατάσταση αναφορικά 

με τον μη διαχωρισμό υποδίκων – καταδίκων στις φυλακές, σε περιπτώσεις όπου 

παρεμφερώς είχε θιγεί το θέμα τούτο. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ η απόφαση στην 

υπόθεση Αίτηση αρ. 56/2005 για έκδοση Διατάγματος Habeas Corpus (2005) 

1Α.Α.Δ.1041 όπου το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε πως είναι ανησυχητικό    « ....το 

γεγονός ότι δεκαετίες μετά την ανάληψη με νόμο της σχετικής υποχρέωσης, η Πολιτεία 

δεν έχει καταφέρει να συμμορφωθεί και να λάβει τέτοια μέτρα ούτως ώστε οι υπόδικοι 

πράγματι να κρατούνται χωριστά από τους άλλους κρατούμενους.». Στην παλαιότερη 

υπόθεση Μιχάλης Ψύλλας ν. Δημοκρατίας (2001) 2 Α.Α.Δ. 801 και πάλι το Ανώτατο 

Δικαστήριο σαν Εφετείο χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση σαν αρνητικό στοιχείο και είχε 

καλέσει την Πολιτεία να μεριμνήσει αναλόγως. 

 

Περαιτέρω, όπως και ο ίδιος ο Μ.Υ.2 δέχθηκε, συστάσεις προς την Πολιτεία για το ίδιο 

θέμα έχουν επίσης γίνει κατά καιρούς και από την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της 

Ευρώπης ( Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment), γνωστής σαν CPT. 

 Ως προς το ερώτημα τι ήταν που θα αναμενόταν να γίνει από πλευράς του κράτους 

αναφορικά με ιδιαίτερο τρόπο μεταχείρισης των υποδίκων, παρατηρώ τα εξής:  H απλή 

απάντηση έγκειται  στο ότι θα πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης ως να είναι αθώοι, 

ενόσω θεωρούνται ακόμη αθώοι με βάση το Σύνταγμα.  Το ακόλουθο απόσπασμα 

αποδίδει γλαφυρά τη σημασία αυτής της ανάγκης και το μεταφέρω σε μετάφραση, από το 

βιβλίο “The Judicial Application of Human Rights Law” του Nihal Jayawickrama 

(Cambridge University Press 2002) σελ. 432:   

“...Κρατούμενοι οι οποίοι αναμένουν  να δικασθούν δεν είναι κατάδικοι και  επομένως 

τεκμαίρονται αθώοι παντός αδικήματος.  Ο σκοπός της κράτησης τους είναι απλά για να 

καταστεί δυνατή η παρουσία τους σε δίκη.  Λόγοι ασφάλειας υπαγορεύουν όπως 

παραμείνουν υπό κράτηση και μη συνιστούν κίνδυνο στους ιδίους, σε άλλους 

κρατουμένους ή προσωπικό.  Η τιμωρία, η αναμόρφωση ή η ανταπόδοση, με αυτή την 
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έννοια, δεν εναρμονίζεται με το τεκμήριο της αθωώτητας.  Στην πραγματικότητα, έχει 

καθιερωθεί από την εποχή του Blackstone, ότι ένας κρατούμενος που αναμένει δίκη, θα 

πρέπει να τυγχάνει μεταχείρισης λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που 

επιτρέπει η ανάγκη για περιορισμό.  Όμως αυτή η φυλάκιση, όπως έχει λεχθεί, γίνεται 

μόνο για ασφαλή φύλαξη και όχι για τιμωρία και επομένως, κατ’ αυτό το ιδιόμορφο 

διάστημα μεταξύ της παραπομπής  και της δίκης, ο κρατούμενος θα πρέπει να τυγχάνει 

μεταχείρισης στον υπέρτατο βαθμό ανθρωπισμού, χωρίς είτε να  επιβαρύνεται με 

αχρείαστες στερήσεις, ή να υπόκειται σε βάρη άλλα παρά εκείνα τα οποία είναι 

απαραίτητα προς το σκοπό του περιορισμού του και μόνο” (Blackstone’s 4 

Commentaries 300)… 

Eξ άλλου, υπάρχουν ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό και οι ειδικοί κανονισμοί των Ηνωμένων 

Εθνών γνωστοί σαν United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners οι οποίοι μεταξύ άλλων προνοούν και τα ακόλουθα (σε μετάφραση): 

 

85.(1) Κρατούμενοι που δεν έχουν ακόμα δικασθεί πρέπει να τοποθετούνται 

ξεχωριστά από καταδικασθέντες κρατουμένους. 

(2)……………………………………………………………. 

86. Κρατούμενοι που δεν έχουν ακόμα δικασθεί  πρέπει να κατακλίνονται σε 

ξεχωριστά μονά δωμάτια, επιφυλασσομένων τοπικών εθίμων που σχετίζονται με 

τις κλιματολογικές συνθήκες. 

87. Τηρουμένων των ορίων που συνάδουν με την τήρηση της τάξης στο 

Ίδρυμα κρατούμενοι που δεν έχουν ακόμα δικαστεί, μπορούν, εάν επιθυμούν να 

έχουν φαγητό από εξωτερικές πηγές, με δικά τους έξοδα, είτε μέσω της διοίκησης, 

είτε μέσω συγγενών ή φίλων.  Διαφορετικά, η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει το 

φαγητό τους. 

88. (1). …..θα μπορούν να φορούν τον δικό τους ρουχισμό, εάν αυτός είναι 

καθαρός και κατάλληλος. 

(2).  Εάν φορούν στολή των φυλακών αυτή θα πρέπει να είναι διαφορετική από 

εκείνη των καταδίκων. 

89. ….θα πρέπει πάντα να έχουν  την ευκαιρία να εργαστούν, χωρίς όμως 

αυτό να απαιτείται απ’ αυτούς.   Εάν δε επιλέγουν να εργαστούν, θα πρέπει να 

πληρώνονται προς τούτο. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….” 
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(Ακολουθούν πολλοί άλλοι κανόνες μέσω των οποίων παρατίθενται λεπτομερώς 

πλείστα δικαιώματα των υποδίκων). 

 

Επανερχόμενος στα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, αμέσως διαπιστώνω πως 

κανενός διαχωρισμού δεν έτυχαν oι ενάγοντες από τους καταδίκους, ενόσω ήσαν 

υπόδικοι και επιπρόσθετα καμμιάς  διαφορετικής μεταχείρισης έτυχαν η οποία θα 

εδικαιολογείτο από την υπόσταση τους σαν μη καταδικασθέντων προσώπων.  Με αυτό 

σαν δεδομένο δεν έχει καμμιά  σημασία το εάν ζήτησαν οι ίδιοι  να μετακινηθούν σε άλλη 

πτέρυγα, το εάν τελικά ο ένας μετακινήθηκε και το για ποιο λόγο έγινε αυτό. Το γεγονός 

παραμένει ότι λίγο ή πολύ, όλοι οι κρατούμενοι μπορούσαν να κρατηθούν οπουδήποτε 

και καμμιά διαφοροποίηση δεν γινόταν η οποία να αποδίδεται  στο γεγονός της 

υπόστασης τους σαν υποδίκων και όχι καταδίκων.  Διαπιστώνεται επομένως, 

επαναλαμβάνω, μια καθαρή παραβίαση του Άρθρου  10(2)α του Διεθνούς Συμφώνου και  

του Νόμου αρ. 14/1969. 

Η διαπιστωθείσα παραβίαση των προνοιών του Α.10(2)α του Συμφώνου και του Νόμου, 

έχει δύο πτυχές: 

(α) Την μη τοποθέτηση των εναγόντων-υποδίκων σε ξεχωριστό χώρο  

από τους καταδίκους. 

(β) Την μη διαφορετική  μεταχείριση τους όπως άρμοζε στην ιδιότητα 

τους ως μη καταδικασθέντων προσώπων». 

 

Ο λόγος που έχουμε παραθέσει επί μακρόν την πιο πάνω απόφαση είναι 

ακριβώς γιατί ο κος Έλληνας ΜΥ 15 ο οποίος κατέθεσε ενώπιον του 

Κακουργιοδικείου ήταν και μάρτυρας στην υπόθεση που εκδικάστηκε 

ενώπιον του κου Κληρίδη. Ο κος Έλληνας, στον βαθμό που αντιλήφθηκα 

ορθά την μαρτυρία του, εισηγήθηκε ότι οι συνθήκες άλλαξαν από τότε που 

εκδόθηκε η απόφαση του Εντίμου Δικαστή κου Κληρίδη και τουλάχιστον οι 

άρρενες υπόδικοι κρατούνται χωριστά από τους κατάδικους. Ο κος 

Έλληνας έχει την συμπάθεια μας στην απεγνωσμένη προσπάθεια που 

δικαιολογημένα έκανε για να διαφυλάξει το κύρος του ιδρύματος στο οποίο 

υπηρετεί. Εισηγούμαστε όμως ότι υπάρχουν βασικά σφάλματα ακόμα στον 
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τρόπο που λειτουργούν οι φυλακές σε σχέση με υπόδικους και κατάδικους 

και είναι τα εξής:  

 

1.Οι γυναίκες κρατούμενες όπως η Έλενα Σκορδέλλη – κατηγορούμενη 3 

κρατείται στον ίδιο θάλαμο με τις γυναίκες κατάδικους.  

2. Το άρθρο 10 (Α) (2) προνοεί όχι μόνο για ξεχωριστή κράτηση υποδίκων 

και καταδίκων αλλά και ότι οι υπόδικοι πρέπει να κρατούνται κάτω από 

καθεστώς που αρμόζει με το γεγονός ότι είναι αθώοι.  

3. Αυτό παραπέμπει σε δικαίωμα ελεύθερης επικοινωνίας και πρόσβασης 

σε πρόσωπα ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα να κληθούν ως 

μάρτυρες υπεράσπισης.  

4. Αυτό εξυπακούει πρόσβαση σε μαρτυρικό υλικό του κατηγορουμένου, 

έγγραφα, αρχείο, ημερολόγια κ.λ.π. τα οποία ο κατηγορούμενος 2 θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει προς υπεράσπιση του.  

5. Το καθεστώς κράτησης όσον αφορά τις επισκέψεις, την επικοινωνία, 

την αλληλογραφία, τα πρόσωπα που μπορεί να καλέσει ένας 

κατηγορούμενος υπόδικος είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά ενός 

κατάδικου.  

6. Συνεπώς και για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως στην 

συγκεκριμένη περίπτωση όπου επικεντρώθηκε η μαρτυρία του 

κατηγορούμενου 2 για να συλλέξει μαρτυρία για το που βρισκόταν στις 

14, 15, 16 και 17/12/2009 μεταξύ των ωρών 19:00 και 21:00 βρέθηκε 

μπροστά από ένα απροσπέλαστο τοίχος δυσκολιών λόγω της 

παραβίασης από την πολιτεία του δικού της νόμου δηλαδή του άρθρου 

10(2) του Νόμου 14/69 με τρόπο τελικά που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση του κατηγορούμενου 2, να παραβιάζεται το δικαίωμα του 

για δίκαιη δίκη.  
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Θα θέλαμε και πάλι να υπογραμμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος 2 δεν είχε 

ελεύθερη πρόσβαση σε επισκέψεις. Τα άτομα τα οποία μπορούσε να 

καλέσει να τον επισκεφτούν στις Κεντρικές Φυλακές ήταν προκαθορισμένα 

από κατάλογο προσώπων που εγκρίνονταν από την Διεύθυνση των 

φυλακών. Πρώην κατάδικοι δεν μπορούσαν να τον επισκεφθούν γιατί κάτι 

τέτοιο απαγορεύεται από την διεύθυνση των φυλακών. Ο κατάλογος των 

προσώπων που μπορούν να τον επισκεφθούν είναι έξι στο σύνολο εκτός 

των δικηγόρων του και σε αυτά τα έξι συμπεριλαμβάνονται η σύζυγος του, 

τα δύο του παιδία, οι δύο του γονείς και τα δύο του αδέλφια. Η 

αλληλογραφία του παρακολουθείται. Οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες 

επίσης παρακολουθούνται, γίνονται από σταθερό τηλέφωνο των φυλακών, 

είναι δύο περίπου σε αριθμό την εβδομάδα, και πάλι θα γίνονται σε 

πρόσωπα τα οποία εγκρίνει η διεύθυνση των φυλακών. Αυτός που 

παρακολουθεί την συνομιλία έχει την δυνατότητα να την διακόψει εάν 

κρίνει ότι αυτή επεκτείνεται σε θέματα που δεν εγκρίνει. Όλα αυτά 

δημιούργησαν στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα τοίχος για την 

πρόσβαση και την παρουσίαση στο Δικαστήριο μαρτυρίας για τις κινήσεις 

του κατηγορούμενου 2 στις ημερομηνίες που προανέφερα.  

 

Στα γεγονότα της υπόθεσης σας καλούμε να μην δεχθείτε ως αξιόπιστη 

την μαρτυρία του Φάνου Χατζηγεωργίου ότι η συνάντηση έγινε 15, 16, 17 

και 18 Δεκεμβρίου για διάφορους λόγους. Σας καλούμε επίσης με κάθε 

σεβασμό όπως καταλήξετε στην διαπίστωση ότι παραβιάστηκε το 

δικαίωμα του κατηγορούμενου 2 για δίκαιη δίκη που πηγάζει από το άρθρο 

30(2) του Συντάγματος και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο τρόπος κράτησης του κατηγορούμενου 2 

δεν του έδωσε περιθώριο για να εξεύρει και να προσαγάγει στο Δικαστήριο 

την καλύτερη δυνατή μαρτυρία ή έστω καλύτερη μαρτυρία από αυτήν που 

παρουσίασε για το που βρισκόταν στις ημερομηνίες 15, 16, 17 και 18/12 
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μεταξύ των ωρών 7 και 9.30 μ.μ. Δεν δόθηκε στον κατηγορούμενο 2 

ισότητα όπλων σε σχέση με το θέμα αυτό.  

 

Σχετικό είναι και το απόσπασμα από το Σύγγραμμα «Σύνταγμα Κυπριακής 

Δημοκρατίας» του Ανδρέα Λοϊζου, 2001, όπου στις σελίδες 189 – 191 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Δίκη μέσα σε εύλογο χρόνο: Το δικαίωμα του πολίτη να εκδικάζονται οι 

υποθέσεις του μέσα σε εύλογο χρόνο διασφαλίζεται από τη δεύτερη παράγραφο 

του Άρθρου αυτού του Συντάγματος, όπως και την πρώτη παράγραφο του 

άρθρου 6 της Σύμβασης.  

 

Τι είναι «εύλογος χρόνος» εξαρτάται από τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Για 

το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά και το περίπλοκο της 

υπόθεσης, η συμπεριφορά των ανακριτικών και δικαστικών Αρχών καθώς και 

εκείνη του κατηγορούμενου και βέβαια σε αστικές υποθέσεις των διαδίκων γενικά. 

Στον καθορισμό του μέτρου για το εύλογο του χρόνου για την ολοκλήρωση της 

ποινικής διαδικασίας, αφετηρία για την επιμέτρηση του χρόνου αποτελεί η ημέρα 

σύλληψης ή καταγγελίας του κατηγορουμένου. Είναι φανερό ότι ο όρος «εύλογος 

χρόνος» στην παράγραφο 2 δεν περιορίζεται στις ποινικές υποθέσεις στον χρόνο 

εκείνο που αφιερώνεται στην διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αλλά 

επεκτείνεται και στον χρόνο διάρκειας της ανάκρισης από την στιγμή που 

στρέφεται εναντίον του. Στις περιπτώσεις δε διάγνωσης των αστικών δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων ενός ατόμου ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας είναι η 

καταχώρηση της και ο τερματισμός του χρόνου η τελική εκδίκαση.  

 

Το καθήκον για έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης βαρύνει τις δικαστικές αρχές, 

όπως τονίστηκε στην απόφαση Yiannakis Agapiou v. Annetta Panayiotou ενώ οι 

συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται από την διάταξη αυτή αναλύονται σε αριθμό υποθέσεων. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το άρθρο 6(1) της 

Σύμβασης επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη το καθήκον να οργανώσουν το 
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δικαστικό τους σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα δικαστήρια τους να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις αυτής της διάταξης επιβεβαιώνοντας την 

σπουδαιότητα της απονομής της δικαιοσύνης χωρίς καθυστερήσεις οι οποίες 

μπορούν να διακινδυνεύουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της, η 

υποχρέωση αυτή βαρύνει, όμως, εκτός από τους Δικαστές, και τους Δικηγόρους. 

Σε δύο περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η καθυστέρηση στην 

απονομή της δικαιοσύνης δυνατόν να οδηγήσει σε ακύρωση της απόφασης. Στην 

μια που ήταν ποινική δίωξη η καθυστέρηση κρίθηκε ως εκτροπή που καθιστούσε 

την διαδικασία άκυρη. Στην άλλη καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης η 

απόφαση ακυρώθηκε και διατάχθηκε η επανεκδίκαση της υπόθεσης.  

 

Σε ότι αφορά την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολήθηκε στην υπόθεση 

Mavronichis v. Cyprus σχετικά με καθυστέρηση ορισμού για ακρόαση πολιτικής 

έφεσης από το πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κρίθηκε ότι η 

περίοδος των πέντε ετών συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 6(1). 

Αναβολές εκδίκασης υποθέσεων: ως προς τις αναβολές σε πολιτικές και ποινικές 

υποθέσεις έχει τονισθεί ότι οι αναβολές προκαλούν δυσαρέσκεια στους διάδικους 

και τους μάρτυρες των και από τα στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου φαινόταν 

ότι δίδονταν πολλές και ότι μετά την πρώτη ή έστω και δεύτερη αναβολή δεν θα 

έπρεπε να δινόταν άλλη, εκτός σε πολύ ασυνήθεις περιστάσεις για τις οποίες θα 

έπρεπε ο δικαστής να αποφασίσει. Οι αρχές αυτές ισχύουν με περισσότερη 

δύναμη στις ποινικές υποθέσεις.  

 

Παρόλο που ο ενάγων ευθυνόταν για μεγάλο αριθμό αναβολών εντούτοις η 

άρνηση του πρωτόδικου Δικαστηρίου να αναβάλλει την υπόθεση, μετά από 

αίτηση του δικηγόρου του για να παρίσταται και ο ενάγων στις τελικές αγορεύσεις 

ο οποίος ασθένησε θεωρήθηκε ικανοποιητική αιτία για ακύρωση της δίκης. Το 

θέμα της αναβολής μιας υπόθεσης αποτελούσε λόγο έφεσης στην υπόθεση 

George Spanos and others v. Attorney General, αλλά αποσύρθηκε και η έφεση 

τελικά αποφασίστηκε με βάση ότι το θέμα της αναβολής ανάγεται στην διακριτική 

ευχαίρεια του Δικαστηρίου. «Η αξίωση για δίκη μέσα σε εύλογο χρόνο δεν 
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εξετάζεται κάτω από απόλυτους χρονολογικούς όρους. Συνεκτιμούνται οι 

ιδιαιτερότητες της κάθε περίστασης αλλά και πάλι η κατάληξη τροχιοδρομείται 

ενόψει και του παράλληλου συνταγματικού δικαιώματος των διαδίκων για 

ακρόαση».  

 

Στην πρόσφατη απόφαση του Εφετείου υπέδειξε ότι δεν θα μπορούσε να 

αντιπαρέλθει το γεγονός ότι οι πλείστες αναβολές γίνονταν με απλή αλλαγή της 

ημερομηνίας χωρίς να δίδεται η αιτιολογία για την αναβολή και το φαινόμενο της 

αναβολής τέσσερις φορές από μέρους του Δικαστηρίου λόγω έλλειψης χρόνου. 

Στις τρείς από αυτές έγινε αναφορά σε άλλη υπόθεση, της οποίας η ακρόαση 

συνεχίζετο ενώπιον του. Υποδείχθηκε ότι «το Δικαστήριο αγνόησε τον κανόνα ότι 

υπόθεση η οποία αναβάλλεται για έλλειψη χρόνου πρέπει να εκδικάζεται κατά την 

επόμενη δικάσιμο στην οποία ορίζεται και το Δικαστήριο να προβαίνει σε εκείνες 

τις αναγκαίες διευθετήσεις του προγραμματισμού του που θα του επιτρέψουν να 

κάνει εκείνο το οποίο όφειλε να είχε κάνει από την προηγούμενη φορά, δηλαδή να 

δικάσει την υπόθεση». 

 

Η δίκη στην συγκεκριμένη περίπτωση διήρκησε πέραν των τριών ετών. Το 

Κακουργιοδικείο που εκδίκαζε την υπόθεση ήταν επιφορτισμένο να 

εκδικάσει και σωρεία άλλων υποθέσεων. Εξ αντικειμένου δεν μπορούσε να 

αφιερωθεί απερίσπαστα στην εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μόνη. Το 

πρόβλημα επιτάθηκε από το γεγονός ότι μέλος του Κακουργιοδικείου 

ανέλαβε υπηρεσιακά καθήκοντα στις Βρυξέλλες και απουσίαζε από την 

Κύπρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέμα δεν είναι αν ευθύνεται 

κάποιος για την καθυστέρηση υποκειμενικά. Δηλαδή αν ευθύνονται οι 

Δικαστές, ή η κατηγορούσα αρχή που κάλεσε πολλούς μάρτυρες 

περιφερειακής ή περιορισμένης σημασίας ή οι δικηγόροι υπεράσπισης που 

αντεξέταζαν επί μακρόν. Η ορθή νομική θέση είναι ότι η Πολιτεία έχει 

υποχρέωση να οργανώσει τα Δικαστήρια της με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

ποινικές υποθέσεις να εκδικάζονται το συντομότερο δυνατόν και εν πάση 
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περιπτώσει εντός ευλόγου χρόνου. Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι κάτι 

τέτοιο δεν έγινε στην παρούσα υπόθεση. Αυτό παραβιάζει το άρθρο 30 του 

Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ.  

 

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αποφασίσετε αναλόγως.  

 

5.Παραλείψεις της ανακριτικής ομάδας κατά την διάρκεια της 

διερεύνησης της υπόθεσης  

 

1. Δεν κατάφεραν να πετύχουν μαρτυρία από τον κυριότερο μάρτυρα 

κατηγορίας Φάνο Χατζηγεωργίου η οποία να δηλώνει επακριβώς την 

ημερομηνία της ισχυριζόμενης από αυτόν συνομωσίας – 

συνάντησης με τους ηθικούς αυτουργούς. Αυτό στερεί από την 

υπεράσπιση να προβάλει άλλοθι για τους κατηγορούμενους για τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, πράγμα που θα ανέτρεπε την όλη 

υπόθεση. 

2. Κατά την υπεράσπιση και σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα Doron 

Baldinger ΜΥ21 , δεν πραγματοποιήθηκε σωστή εξέταση της 

σκηνής του φόνου. Αποτέλεσμα αυτού ο εμπειρογνώμονας της 

υπεράσπισης και κατ’ επέκταση η υπεράσπιση να μη μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τεκμήρια τα οποία βρίσκονταν μόνο στη σκηνή του 

φόνου για να αποδείξει την αθωότητα των κατηγορουμένων. Και 

αναφερόμαστε συγκεκριμένα:  

I. Δεν επιδίωξαν να εντοπίσουν αποτυπώματα από τα υποδήματα 

του δράστη ή των δραστών στη σκηνή του φόνου, αλλά και εκεί 

που στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα. Και παρόλο που φαίνεται 

καθαρά από τις φωτογραφίες Τεκμ.3, αλλά και από το βίντεο 

της σκηνής του φόνου Τεκμ.38 ότι το χωράφι δίπλα από το 

φραμό που στάθμευσαν τη μοτόρα ήταν λασπωμένο το έδαφος, 
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όπως επίσης και στο χωμάτινο πεζόδρομο θα μπορούσαν να 

εντοπίσουν τέτοια αποτυπώματα παπουτσιών. Εντούτοις η 

ανακριτική ομάδα λέει ότι δεν μπορούσαν να εντοπίσουν κανένα 

ικανοποιητικό αποτύπωμα. Αυτό στερεί από την υπεράσπιση 

σημαντικής μαρτυρίας η οποία θα αποδείκνυε περίτρανα ότι η 

ιστορία του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου σε σχέση με τους 

κατηγορούμενους είναι ψεύτικη. Είναι άστοχη η δικαιολογία των 

ανακριτών και των εξεταστών της σκηνής 

II. Δεν έκαμαν καμία προσπάθεια να εντοπίσουν αποτυπώματα 

του πισινού τροχού μοτοσικλέτας. Εντόπισαν ένα μόνο είδος 

αποτυπώματος τροχού το οποίο και φωτογράφισαν. Να 

σημειώσουμε ότι τις συγκεκριμένες φωτογραφίες με τις 

μετρήσεις του αποτυπώματος τροχού (ΤΕΚΜ. 73) δόθηκαν 

στην Υπεράσπιση στις 16/12/2011 και τότε καταγράφηκε ως 

Τεκμ. 73Α, 2 χρόνια μετά το φόνο. Αυτό έγινε μετά από αίτημα 

της Υπεράσπισης όπως της δοθεί το Τεκμήριο 73  (6 

φωτογραφίες Α4), για σκοπούς αξιολόγησης τους από τον 

εμπειρογνώμονα της Υπεράσπισης ΜΥ21 Doron Baldinger. 

III. Ποτέ δεν δόθηκαν στην Υπεράσπιση φωτογραφίες με μετρήσεις 

από τον μπροστινό τροχό του Τεκμ. 116. Αυτό δημιουργεί 

μεγάλα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο οι 

Εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας έκαναν σωστά την 

διερεύνηση τους αφού δεν θα μπορούσαν να βγάλουν 

συμπεράσματα χωρίς να έχουν τις μετρήσεις από τον τροχό του 

Τεκμ.116 για να κάνουν σύγκριση με τις μετρήσεις που έκαναν 

στο αποτύπωμα τροχού που βρέθηκε στη σκηνή του φόνου 

Τεκμ. 73 . Και εδώ τίθεται το ερώτημα μήπως τελικά οι 

Εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας έκαναν τις συγκρίσεις τους 

και κατέληξαν σε συμπεράσματα τα οποία ήταν εναντίον τους 
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και αθώωναν τους κατηγορούμενους. Μήπως ο λόγος που 

υποστήριξαν ότι δεν ήταν εφικτό να κάνουν συγκρίσεις λόγω 

κακής ποιότητας του αποτυπώματος δολίως στερώντας 

κατ’επέκταση από την υπεράσπιση τέτοιο υλικό που θα ήταν 

καθοριστικό για την πορεία της υπόθεσης και τελικά στην 

αθώωση των 4 Κατηγορουμένων.  

IV. Δεν έλαβαν ποτέ δείγμα DNA από το αυτοκίνητο του Κώστα 

Προεστού ΜΚ37, που σύμφωνα με τον ισχυρισμό ήταν το 

αυτοκίνητο με το οποίο μεταφέρθηκαν στη Λευκωσία οι δράστες 

από το χωριό Περιστερώνα.    

V. Δεν πήραν την κάμερα 3 από το ταξί «Finlandia» η οποία κατά 

την υπεράσπιση θα ήταν διαφωτιστικότατη για το είδος της 

μοτόρας που περνά από το οπτικό πεδίο του CCTV Finlandia 

από τη Λεωφ. Γρίβα Διγενή και πόσα άτομα επιβαίνουν πάνω 

σε αυτή. Παραπέμπουμε στην έκθεση του Εμπειρογνώμονα 

Doron Baldinger ΜΥ21 στη σελ.          

Να σημειώσουμε ότι η κάμερα βρισκόταν εγκατεστημένη και 

λειτουργούσε κανονικά την ημέρα της 11ης Ιανουαρίου 2010 

σύμφωνα με την κατάθεση του ΜΚ18 Σωτήρη Τσιγαρίδη 

έγγραφο Ρ. Επίσης σύμφωνα με τα τεκμήρια 735 και 736 η 

κάμερα αυτή κατέγραφε καθαρά την Λεωφ. Γρίβα Διγενή. 

VI. Η  ανακριτική ομάδα δεν παίρνει κατάθεση από τον Αστυνομικό 

της ΚΥΠ Χρίστο Ιωάννου άλλως Τζιάγκας. Η μη παρουσίαση 

του μάρτυρα αυτού στο Δικαστήριο αποτελεί κενό στην 

υπόθεση της κατηγορούσας αρχής.  Δεν έλαβαν κατάθεση από 

τον Αλέξη Μαυρομιχαλη. 

VII. Ενώ από την πρώτη στιγμή έψαχναν μοτοσικλέτα, δεν 

παρέλαβαν τη μοτοσικλέτα του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ΜΚ41, 

του κυριότερου μάρτυρα κατηγορίας, την οποία είχαν εντοπίσει 
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στο υπόγειο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσαν οι ανακριτές να γνωρίζουν αν η 

συγκεκριμένη μοτοσικλέτα έχει σχέση ή όχι με το έγκλημα στο 

αρχικό στάδιο χωρίς αυτή να μεταφερθεί για εξέταση. 

Επομένως θα έπρεπε να την παραλάβουν, να την εξετάσουν 

και αργότερα ανάλογα με τα ευρήματα και τις εξετάσεις τους αν 

δεν προέκυπτε οτιδήποτε το οποίο να σύνδεε τη μοτοσικλέτα 

του ΜΚ41 με το έγκλημα, τότε και μόνον θα μπορούσαν να την 

παραμερίσουν. Η Αστυνομία όχι μόνο δεν παρέλαβε την 

μοτοσικλέτα του Χατζηγεωργίου ΜΚ41, αλλά «φρόντισε» να 

πωληθεί και πωλήθηκε στον αστυνομικό Δημήτρη Ροβέρτου 

ΜΚ57 μόλις ένα μήνα μετά το φόνο. Ο Αστ. Ροβέρτου ΜΚ57 την 

μεταπώλησε πάλι σε αστυνομικό με αποτέλεσμα να χαθούν τα 

ίχνη της μοτοσικλέτας του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου ΜΚ41 την 

οποία η υπεράσπιση ήθελε να εξετάσει μέσω του 

εμπειρογνώμονα της Doron Baldinger. Η θέση της αστυνομίας 

ότι η μοτοσικλέτα Χατζηγεωργίου βρισκόταν στον υπόγειο χώρο 

στάθμευσης της πολυκατοικίας και καμία σχέση δεν έχει σχέση 

με το φόνο είναι φτωχή, ατεκμηρίωτη και μη επαγγελματική σε 

διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού εγκλήματος.  

 

Στις φωτογραφίες Τεκμήριο 55 οι οποίες απεικονίζουν τη 

μοτοσικλέτα του ΜΚ41, είναι αξιοσημείωτο να ειπωθεί ότι 

απεικονίζεται σε αυτές, δίπλα από τη μοτοσυκλέτα, συσκευασία 

με καθαριστικό υγρό του τύπου Famozo το οποίο 

χρησιμοποιείτε για καθαρισμό επιφανίων. Ακόμα και αυτό 

προκαλεί διάφορα ερωτηματικά που προβλημάτισαν την 

υπεράσπιση τα οποία παραμένουν αναπάντητα και τα οποία 
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τέθηκαν σε μάρτυρες χωρίς να δοθούν ικανοποιητικές 

απαντήσεις και εξηγήσεις.  

 

Η κατηγορούσα αρχή απέτυχε να προσκομίσει στο Δικαστήριο μαρτυρία 

εκτός από αυτή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου η οποία να τοποθετεί το 

Τεκμήριο 116 στη σκηνή του φόνου. Η μαρτυρία που υπάρχει είναι ότι η 

μοτοσικλέτα βρισκόταν στην κατοχή του Πέτρου Κκερτίκκη, ο οποίος την 

χρησιμοποιούσε για να διακινείται. Η επόμενη χρονικά μαρτυρία που 

υπάρχει είναι ότι ο 1ος Κατηγορούμενος ενημερώθηκε από τον 

Χατζηγεωργίου ότι η μοτόρα του έχει πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της και 

μετά από αυτό ο Κ1 έδωσε οδηγίες στον Χατζηγεωργίου όπως μεταφέρει 

τη μοτόρα του στον Κυριάκο Κοσιάρη για να την επιδιορθώσει αφού δεν 

είχε σε κανένα άλλο εμπιστοσύνη μετά και την βομβιστική επίθεση που 

δέχθηκε στις 25/12/2009.  

 

Η επόμενη χρονικά μαρτυρία σχετικά με το Τεκμήριο 116 ήταν του Αντρέα 

Αντρέου ο οποίος μετέφερε την μοτόρα του Κατηγορούμενου 1 μαζί με το 

Χατζηγεωργίου στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του διαμερίσματος του Κ1 

στις 14/1/2010, όπου την βρίσκει η Αστυνομία και την κατάσχει.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαρτυρία από την 

Κατηγορούσα Αρχή ότι το Τεκμήριο 116 ήταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση 

πριν τις 14/1/2010. 

 

Η ανακριτική ομάδα παρόλο που την πήρε για τεχνικό έλεγχο στο ΕΜS και 

στο τεχνικό της τμήμα τήρησε σιγή για αυτό το σοβαρό θέμα προσθέτοντας 

ακόμη ένα κενό στην μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής.  

 

Ο Μ.Κ. 42 Catalin Gregoras με κανένα τρόπο δεν κατάφερε να αποδείξει 

μέσα από τις συγκρίσεις και εξετάσεις να τοποθετήσει το Τεκμήριο 116 στο 
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τόπο του εγκλήματος. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν ότι «ομοιάζει» 

και κάνοντας συγκρίσεις με εικόνες από το CCTV του Κ1 ημερ. 1/1/2010 

ημερομηνία άσχετη γιατί είναι προγενέστερη της ημερομηνίας του φόνου. 

Είναι λογικό ότι μεταξύ 1/1/2010-11/1/2010 υπάρχει ένα διάστημα 10 

ημερών μέσα στο οποίο είναι άγνωστο το τι έχει συμβεί σε σχέση με τη 

μοτοσικλέτα. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι ο Μ.Κ. 37 Κώστας 

Προεστός ενώπιον του Δικαστηρίου δεν αναγνώρισε το Τεκμήριο 116 ως 

την μοτοσυκλέτα που είδε το βράδυ στο χωράφι του Κοσιάρη την 

11/1/2010. 

 

Η μη κλήτευση του Κυριάκου Κοσιάρη από την κατηγορούσα αρχή 

δημιουργεί ένα μεγάλο κενό για το τι πραγματικά συνέβη στις 11/1/2010. 

  

Επίσης, το κλειστό κύκλωμα που πήρε η Αστυνομία από τον Νίκο 

Ευαγόρου Μ.Κ15 είναι ημερομηνίας άσχετης με τα επίδικα θέματα και δεν 

μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως ενισχυτική μαρτυρία των όσων 

έχει αναφέρει ο Φάνος Χατζηγεωργίου. Με όλα αυτά οι ισχυρισμοί του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου παραμένουν μετέωροι.  

 

Περαιτέρω, ο Μ.Υ. 21 Doron Baldinger παρουσίασε στο Δικαστήριο, μετά 

από εξέταση του Τεκμηρίου 116, τις διαφορές μεταξύ του αποτυπώματος 

μίας μοτοσυκλέτας με την συγκεκριμένη μοτοσικλέτα Τεκ. 116 . τις 

διαφορές παρουσίασε με μινιατούρες μοτοσικλετών – Τεκμήριο 738- και σε 

πρόγραμμα Power Point.  

 

Ο Μ.Υ 21 στο δεύτερο μέρος της έκθεσης του καταπιάστηκε με το 

αποτύπωμα τροχού που βρέθηκε στη σκηνή του φόνου και απέδειξε ότι 

αυτό δεν ταιριάζει με το αποτύπωμα που θα άφηνε το ελαστικό της 
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μοτοσικλέτας Τεκ. 116. Ενώ από την άλλη η ανακριτική ομάδα δεν προέβη 

σε εξέταση αποτυπώματος της μοτοσικλέτας. 

 

8.Επιφύλαξη διατήρησης όλως των νομικών θέσεων που 

διατυπώθηκαν και δεν έγιναν αποδεκτές από το Δικαστήριο 

 

Χωρίς καμία περίπτωση να θέλουμε να γίνουμε κουραστικοί θα θέλαμε για 

σκοπούς τάξης να επιφυλάξουμε και να διατηρήσουμε την εισήγηση μας 

ότι όλες οι νομικές θέσεις που διατυπώσαμε κατά την διάρκεια της δίκης 

και οι οποίες τελικά δεν έγιναν αποδεκτές από το Δικαστήριο ήταν ορθές 

και να καλέσουμε με σεβασμό το Δικαστήριο να τις επανεξετάσει στο τάδιο 

της τελικής ετυμηγορίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Έντιμε κύριε Πρόεδρε, Έντιμοι κύριοι Δικαστές, 

 το δικαστικό έργο είναι αν όχι το δυσκολότερο, ένα από τα δυσκολότερα 

λειτουργήματα με τα οποία επιφορτίζεται ένας άνθρωπος. Η εξουσία που 

ασκεί είναι ουσιαστικά εξουσία ζωής και θανάτου επί του κατηγορουμένου 

ατόμου που βρίσκεται ενώπιον του. Πριν το 1971 που καταργήθηκε η 

θανατική ποινή στην χώρα μας μόνο Δικαστές είχαν την εξουσία να 

επιβάλουν την θανατική ποινή. Φυσικά το έκαναν κατ’επιταγή νόμου και 

κυρίως για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Έκτοτε για το αδίκημα 

του φόνου εκ προμελέτης, που είναι το αδίκημα που αντιμετωπίζει ο 

κατηγορούμενος 2, προνοείται φυλάκιση ισόβιας κάθειρξης. Το Δικαστήριο 

δεν έχει κανένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας. Άπαξ και κάποιος κριθεί 

ένοχος για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, το Δικαστήριο 

αναγκαστικά θα επιβάλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Οι ρόλοι των 

συνηγόρων είτε της κατηγορούσας αρχής είτε των κατηγορουμένων είναι 
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διακριτοί, είναι και αυτοί λειτουργοί της δικαιοσύνης. Οι μεν δικηγόροι της 

κατηγορούσας αρχής αντιπροσωπεύουν την Δημοκρατία και ο ρόλος τους 

έγκειται στο να προωθήσουν τα επιχειρήματα του Κράτους το οποίο έχει 

κάθε συμφέρον να προάγει την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Κατ΄επέκταση 

οι δικηγόροι της κατηγορούσας αρχής έχουν το καθήκον να προωθήσουν 

τα δικαιώματα των πολιτών μιας πολιτείας αλλά και του θύματος γιατί οι 

πολίτες γενικότερα έχουν κάθε συμφέρον να μην μετατρέπονται σε θύματα 

εγκληματικών ενεργειών. Ο ρόλος των δικηγόρων υπεράσπισης είναι να 

προβάλουν αντεπιχειρήματα ώστε να τεθεί στο Δικαστήριο η σωστή 

διάσταση της μαρτυρίας που αφορά ένα αδίκημα για να αποφευχθεί η 

χείριστη επίπτωση που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή να καταδικαστεί 

κάποιος αθώος. Μια δικαστική διαδικασία για τους δικηγόρους μοιάζει με 

αγώνα πυγμαχίας. Οι δικηγόροι δικαιούνται με την δύναμη του λόγου να 

επιτίθενται κατά των μαρτύρων της άλλης πλευράς ώστε να αποκαλύψουν 

με διαλεκτικό αν είναι δυνατόν τρόπο τις αδυναμίες της μαρτυρίας τους. 

Είναι ένας αγώνας πυγμαχίας τον οποίον επιβλέπει το Δικαστήριο και δεν 

επιτρέπει χτυπήματα κάτω από την μέση. Οι Δικαστές στο τέλος θα πρέπει 

να αποσυρθούν και με υπέρτατο γνώμονα την συνείδηση τους να 

αποφασίσουν αν από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού που τέθηκε 

ενώπιον τους, αν ο κατηγορούμενος 2 στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

αθώος ή ένοχος. Η βάση για την κατηγορία του κατηγορούμενου 2 είναι η 

υποτιθέμενη συνάντηση στο σπίτι του και στο κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ κατά 

την οποία συμφωνήθηκε όπως υπάρχει ο ισχυρισμός και ανατέθηκε η 

δολοφονία του Άντη Χατζηκωστή στον Φάνο Χατζηγεωργίου και στον 

Ανδρέα Γρηγορίου.  

 

Επισημαίνουμε επιγραμματικά ότι από το σύνολο της μαρτυρίας προκύπτει 

ότι ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση. Αυτό κατά την ταπεινή μας εισήγηση 
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πρέπει να οδηγήσει το Δικαστήριο σας στο να απαλλάξει τον 

κατηγορούμενο 2 από όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.  

 

Περαιτέρω ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου παραδέχθηκε ότι είναι ο ίδιος ο 

εκτελεστής του Άντη Χατζηκωστή.  

 

Υπάρχει και σωρεία άλλων λόγων που καθιστούν την μαρτυρία του 

Θεοφάνη Χατζηγεωργίου αναξιόπιστη. Την έχουμε εξαντλητικά παραθέσει 

πιο πάνω σε κάθε λεπτομέρεια.  

 

Η ταπεινή μας εισήγηση είναι ότι ο κατηγορούμενος 2 είναι αθώος στις 

κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ευσεβάστως υποβάλλουμε στο 

Δικαστήριο ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από αυτές.  

 

 


