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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Έντιμοι κ.κ. Πρόεδροι, έντιμε κ. Δικαστά,  

 

Η Υπεράσπιση της 3ης κατηγορούμενης  είναι πολυεπίπεδη και η τελική μας αγόρευση θα 

στηρίζεται σε τρεις παράλληλους πυλώνες.  

 

Στον  1ον πυλώνα θα αναπτύξουμε τη νομική και πραγματική πτυχή των κατηγοριών τις 

οποίες αντιμετώπισε η 3η κατηγορούμενη με βάση τα κατηγορητήρια τα οποία 

καταχωρίσθησαν στο Δικαστήριο. 

 

Στο  2ο πυλώνα θα ασχοληθούμε  με τις περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας που 

παρουσιάσθηκαν σε διάφορες μορφές και έπληξαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα της κατηγορούμενης σε δίκαιη δίκη (fair trial) και 

 

Στο 3ο πυλώνα θα αξιολογήσουμε  το μαρτυρικό υλικό και τις ρωγμές, τις αδυναμίες και τα 

κενά της υπόθεσης της Κ.Α. που την κατέστησαν ευάλωτη, τρωτή και διάτρητη. 

 

Είναι η προσδοκία της Υπεράσπισης ότι η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται και 

στους 3 πυλώνες, από κοινού και/ή σε κάθε ένα ξεχωριστά, θα οδηγήσουν το σεβαστό 

Δικαστήριο να καταλήξει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η Κ.Α. απέτυχε να αποδείξει την 

ενοχή της Κατηγορουμένης πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.  
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ 

 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΘΕΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ 

 

Α.  Το 1ον κατηγορητήριο στην υπόθεση 400/10  καταχωρήθηκε από  το ΤΑΕ 

Λευκωσίας την 5.2.2010 με κατηγορούμενους τον Ανδρέα Γρηγορίου, Αναστάσιο 

Κρασοπούλη και την Έλλη Κρασοπούλη-Σκορδέλλη. 

 

Οι κατηγορίες ήσαν 8 και η κατηγορούμενη 3 αντιμετώπιζε τις ακόλουθες κατηγορίες:  

Κατηγορία 1: Συνωμοσία που έγινε σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ 1.12.09 και 19.12.09 

στα Πέρα Ορεινής μαζί με τους κατηγορούμενους 1 & 2 και τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου 

με σκοπό να φονεύσουν τον Αντη Χατζηκωστή.  

Κατηγορία 4:  Φόνος εκ προμελέτης που διαπράχθηκε από την 3η κατηγορούμενη, τον 

Ανδρέα Γρηγορίου, τον Αναστάσιο Κρασοπούλη και τον Γρηγόρη Ξενοφώντος εκ 

προμελέτης και με παράνομη πράξη δηλαδή με 2 πυροβολισμούς επέφεραν τον θάνατο 

του Aντη Χατζηκωστή. 

Κατηγορία 5: H 3η κατηγορούμενη μαζί με τον 1ο και 2ο κατηγορούμενο κατηγορήθηκε για 

μεταφορά πυροβόλου όπλου χωρίς άδεια το οποίο ήτο αγνώστου στοιχείων με κομμένες 

κάννες και κοντάκι.  

Κατηγορία 6: H 3η κατηγορούμενη μαζί με τον 1ο και 2ο κατηγορούμενο χρησιμοποίησαν 

το πυροβόλο όπλο που αναφέρεται στην κατηγορία 5. 

Κατηγορία 7: H 3η κατηγορούμενη μαζί με τον 1ο και 2ο κατηγορούμενο μετέφεραν 

εκρηκτικές ύλες δηλαδή 2 πλήρη φυσίγγια 11/0. 

Κατηγορία 8: H 3η κατηγορούμενη μαζί με τον 1ο και 2ο κατηγορούμενο χρησιμοποίησαν 

τις εκρηκτικές ύλες που αναφέρονται στην 7η κατηγορία. 

 

Παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 2 δεν συμπεριλήφθηκε η 3η κατηγορούμενη. Αυτό 

σημαίνει ότι μέχρι τις 5.2.10, ημερομηνία καταχώρησης της υπόθεσης, η αστυνομία δεν 

συνέδεσε την Έλενα Σκορδέλλη με την συνομωσία που έγινε μεταξύ 26.12.09 και 11.1.10. 
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Συνεπώς η Αστυνομία αποδέχεται ότι η ισχυριζόμενη συνωμοσία που έγινε κατά τον 

χρόνο και τόπο της 1ης κατηγορίας αποτελεί αυτούσια και ανεξάρτητη κατηγορία η οποία 

δεν συνδέεται με την διατυπωθείσα κατηγορία της συνωμοσίας όπως περιγράφεται στην 

2η κατηγορία στην Λευκωσία και όχι στα Πέρα  Ορεινής. Δηλαδή η Αστυνομία δεν θεωρεί 

την συνωμοσία που έγινε στην Λευκωσία με τον Γρηγόρη να είναι του τύπου συνωμοσίας 

γνωστής ως ‘wheel or chain conspiracy’  και είναι για αυτό τον λόγο που δεν 

συμπεριλήφθηκε η 3η κατηγορούμενη σε αυτή την κατηγορία. Τι συνιστά ‘wheel’ or chain 

conspiracy  εξηγείται στο σύγγραμμα ‘Blackstone Criminal Procedure 2009’ 2009, 

παρ. A6.63, σελίδες 104 και 105. 

 

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι ο Φάνος Χατζηγεωργίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

3η κατηγορία η οποία αναφέρεται στην συνωμοσία για μεταφορά και χρήση πυροβόλου 

όπλου. Δηλαδή η Αστυνομία δεν θεωρούσε ότι ο Φάνος έλαβε μέρος στην συνωμοσία για 

την μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου. Συνεπώς, εφόσον η μαρτυρία που 

προσάχθηκε από την ΚΑ και έφερε τον Φάνο ως τον μεταφορέα του φονικού όπλου και 

την μεταφορά του προς την σκηνή του εγκλήματος και ως την μεταφορά του ιδίου όπλου 

μετά το έγκλημα στην Περιστερώνα για σκοπούς απόκρυψης και εξαφάνισης του, δεν 

συνάδει με τις λεπτομέρειες τις κατηγορίας αυτής.  

 

 Στην  κατηγορία 4 παρατηρούμε ότι και πάλι ο Φάνος απουσιάζει από αυτήν την 

κατηγορία.  Τούτο σημαίνει ότι η εκδοχή της αστυνομίας και της Κ.Α. αποκλείει έστω και 

την συμμετοχή, παρουσία και εμπλοκή του Φάνου στην δολοφονία της 11ης Ιανουαρίου 

2010. 

 

Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες δηλαδή την 5η, 6η, 7η και 8η οι οποίες αφορούν 

μεταφορά και χρήση του φονικού όπλου καθώς και εκρηκτικών υλών παρατηρούμε ότι και 

πάλιν δεν συνδέεται με αυτές  ο Φάνος καθ’οιονδήποτε τρόπο. Συνεπώς οποιοδήποτε 

μαρτυρικό υλικό που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο  και αφορά τον Φάνο συγκρούεται 

και είναι αντίθετο με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο 1ο κατηγορητήριο που 

καταχωρίστηκε την 5η Φεβρουαρίου 2010. 
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Επίσης παρατηρούμε ότι ενώ το όνομα του Γρηγόρη Ξενοφώντος περιλαμβάνεται στην 

κατηγορία 2 της συνομωσίας  για φόνο στην Λευκωσία, στις κατηγορίες μεταφοράς και 

χρήσης του φονικού όπλου και των εκρηκτικών  υλών (κατηγορίες 5-8), δεν αναφέρεται. 

Συνεπώς το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η Αστυνομία και η Κ.Α. δεν 

θεωρούσε ότι ο Γρηγόρης μετέφερε και χρησιμοποιείσαι όπλο και εκρηκτικές ύλες. Κι 

όμως θα ενθυμίστε ότι η θέση της Κ.Α. καθόλη την ακροαματική διαδικασία ήτο σαφής ότι 

ο Γρηγόρης μετέφερε το όπλο από το σπίτι ου Φάνου μέχρι και της σκηνής του 

εγκλήματος και στην συνέχεια μετά τον φόνο στην Περιστερώνα. Το γεγονός ότι 

συμπεριλήφθηκε το όνομα του στην 4η κατηγορία σημαίνει ότι η ΚΑ διατείνεται ότι εφόσον 

δεν τον οπλίζει με το φονικό όπλο και τα πυρομαχικά και εφόσον γνωρίζουμε ότι ο φόνος 

έγινε με όπλο σημαίνει ότι η θέση της ΚΑ είναι ότι κάποιος άλλος μετέφερε το όπλο και το 

χρησιμοποίησε στη δολοφονία. 

 

Το συμπέρασμα της Υπεράσπισης είναι ότι η αστυνομία και η  ΚΑ τελούσαν και 

εξακολουθούν να τελούν υπό πλήρη σύγχυση. Και είναι με βάση αυτού του θολού, 

συγχυσμένου και αλληλοσυγκρουόμενου μαρτυρικού υλικού που η ΚΑ επιδιώκει την 

καταδίκη των κατηγορουμένων για το σοβαρότερο αδίκημα του Ποινικού Κώδικα. 

 

Β.  Το 2ο Κατηγορητήριο  το οποίο καταχωρήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα  

 

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης 400/10 το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό 

Εισαγγελέα (Indictment)  παρατηρούμε ότι η 1η κατηγορία είναι η ίδια με το κατηγορητήριο 

της Αστυνομίας εκτός από τον ισχυριζόμενο χρόνο ο οποίος επεκτείνεται μέχρι και την 

25.12.2009 αντί 19.12.2009. Επισημένουμε και υποδεικνύουμε ότι υπάρχει ασυμφωνία 

μεταξύ  Γενικού Εισαγγελέα και της Αστυνομία ως προς την περίοδο διάπραξης της 

ισχυριζόμενης συνωμοσίας στα Πέρα Ορεινής.  

 

Στην 2η κατηγορία του κατηγορητηρίου υπό τον Γενικό Εισαγγελέα παρατηρούμε μια 

αλλαγή στην 2ης κατηγορία όσον αφόρα  την περίοδο διάπραξης της ισχυριζόμενης 

συνωμοσίας  στη Λευκωσία με την σμίκρυνση αυτή της περιόδου από 26.12.09 και 

11.1.10 σε 2.1.10 μέχρι και 11.1.10. 
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Επίσης παρατηρούμε ότι, αντίθετα με το προηγούμενο κατηγορητήριο τώρα 

περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία και η 3η κατηγορούμενη και ο αδελφός της Τάσος 

(2ος κατηγορούμενος). Είναι η θέση μας ότι μεταξύ των δυο κατηγορητηρίων υπάρχει 

διαφορά ως προς την περίοδο κατά την οποία έλαβε χώρα η συνωμοσία στο νοσοκομείο  

ως και στον αριθμό των προσώπων που συμμετείχαν στην συνωμοσία. 

 

Η 3η κατηγορία αυτού του κατηγορητηρίου αφορά την διάπραξη φόνου εκ προμελέτης 

από τον 1ο κατηγορούμενο, τον 2ο κατηγορούμενο και την 3η κατηγορούμενη, τον 

Γρηγόρη Ξενοφώντος και τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου. Εδώ παρατηρούμε την διαφορά 

μεταξύ αυτού του κατηγορητηρίου με το 1ο κατηγορητήριο όσον αφορά τα πρόσωπα που 

συμπεριλήφθηκαν στις λεπτομέρειες με την προσθήκη του Φάνου Χατζηγεωργίου. 

 

Η 4η κατηγορία του κατηγορητηρίου αυτού είναι η ίδια με το προηγούμενο κατηγορητήριο 

ημερομηνίας 5.2.10. Παρατηρούμε ότι οι διωκτικές αρχές εξακολουθούν να μην 

περιλαμβάνουν τον Γρηγόρη Ξενοφώντος και τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου στην 

μεταφορά του φονικού όπλου.  

 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες (4, 5, 6 και 7) επίσης παρατηρούμε ότι δεν περιλαμβάνονται ο  

Θεοφάνης Χατζηγεωργίου  και ο Γρηγόρης Ξενοφώντος. 

 

 

Γ. Κατηγορητήριο Υπόθεσης 19325/10 που καταχωρήθηκε στις 25.10.10 από τον Γενικό 

Εισαγγελέα  

 

Αυτό το κατηγορητήριο είναι ακριβώς το ίδιο με το κατηγορητήριο το οποίο είχε ήδη 

καταχωρησθεί στις 25.8.10. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι το κατηγορητήριο αυτό 

(τύπος Δ.235) που καταχωρήθηκε στις 25.8.10 θα έπρεπε να είχε καταχωρηθεί από το 

αρμόδιο τμήμα όπως αρχικά είχε καταχωρηθεί στην υπόθεση 400/10 από τον Αστυνομικό 

Διευθυντή Λευκωσίας και όχι από τον Γενικό Εισαγγελέα. 
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Μάλιστα υποδεικνύουμε ότι υπογράφηκε από την κ. Κλεόπα, Ανώτερη Δικηγόρο της 

Δημοκρατίας και συνεπώς εδώ παρουσιάζεται μια παρατυπία διότι είναι το ίδιο πρόσωπο 

που συνέταξε το κατηγορητήριο και στις 2 περιπτώσεις, δηλαδή την 25.8.10 και 25.10.10.  

Αυτό είναι αντίθετο με τις πρόνοιες του άρθρου 107 και 108 της Ποινικής Δικονομίας. Και 

συνεπώς ερωτούμε. Πώς θα μπορούσε το 2ο κατηγορητήριο (19325/10) να συνάδει με το 

άρθρο 108 της Ποινικής Δικονομίας το οποίο προβλέπει όπως: 

“O Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να προσάψει εναντίον του 

κατηγορουμένου οποιαδήποτε κατηγορία, η οποία κατά την γνώμη του Γενικού 

Εισαγγελέα αποκαλύπτεται από τις καταθέσεις που λήφθηκαν κατά την διερεύνηση της 

υπόθεσης και παραδόθηκαν στον κατηγορούμενου όπως πρα με το άρθρο 94 του 

παρόντος Νόμου είτε επιπρόσθετα με το ποινικό αδίκημα ή σε υποκατάσταση του ποινικού 

αδικήματος, για το οποίο ο κατηγορούμενος παραπέμθηκε σε δίκη’’ . 

 

Να υποθέσουμε δηλαδή ότι η κα. Κλεόπα που ενεργούσε ως αντιπρόσωπος του 

Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας και η ίδια συνέταξε το κατηγορητήριο ημερομηνίας 

25.8.10 μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό της και να καταλήξει σε άλλη απόφαση από αυτήν 

που λήφθηκε την 25η Αυγούστου 2010; Δηλαδή καταλήγουμε στο αποτέλεσμα ότι οι 4 

κατηγορούμενοι εδικάζοντο και 3 χρόνια με βάση ενός κατηγορητηρίου το οποίο 

ετοιμάστηκε και καταχωρήθηκε αντικανονικά. 

 

Το κατηγορητήριο της 25ης Οκτωβρίου 2010 περιέχει 4 κατηγορούμενους και 3 

κατηγορίες. Στην 1η κατηγορία η κατηγορούμενη 3 και ο αδελφός της κατηγορούμενος 2,  

κατηγορούνται για συνωμοσία που έλαβε χώρα στα Πέρα Ορεινής μεταξύ 1.12.09 και 

25.12.09.  

 

Παρατηρούμε ότι η 25η Δεκεμβρίου 2009 συμπίπτει με την ημερομηνία της απόπειρας 

δολοφονίας κατά του 1ου κατηγορούμενου. Συνεπώς διερωτώμαστε γιατί ο Φάνος 

περιέλαβε στην περίοδο που ισχυρίζεται ότι έγινε η συνωμοσία και την 25η Δεκεμβρίου 

2009 διότι ασφαλώς ο συντάκτης του κατηγορητηρίου αυτού θα πρέπει να είχε την 

πληροφόρηση αυτή από τον Φάνο και κανέναν άλλον. Και για να είμαι πιο σαφής 

υποβάλλω με σεβασμό στο Δικαστήριο σας ότι όταν η κα. Κλεόπα υπέγραφε το 
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κατηγορητήριο την 25η Οκτωβρίου 2010 δεν πρέπει να είχε μαρτυρία περί του τι είχε γίνει 

την 25.12.09 στο νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο Φάνος ισχυρίζεται ότι βρίσκετο εκεί και 

μάλιστα επήρε οδηγίες να μετακινήσει τα χασισοδεντρίλια.  Διότι αν γνώριζε ότι έγινε 

τέτοιο επεισόδιο την 25.12.09 δεν θα περιλάμβανε εις την 1η κατηγορία αυτή την 

ημερομηνία. 

 

Ο Φάνος λοιπόν ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του στο Δικαστήριο ότι έγινε εκεί το 

επεισόδιο μέσα στο προθάλαμο του χειρουργείου και είναι η θέση μας ότι τα όσα 

αναφέρουμε πιο πάνω οδηγούν σε ένα επιπρόσθετο στοιχείο που συνηγορεί και 

ενδυναμώνει την θέση της Υπεράσπισης ότι τέτοια συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Αλλά ότι 

πρόκειται για άλλη μια κατασκευασμένη μαρτυρία.   

 

Επιπλέον παρατηρούμε ότι όπως διατυπώθηκε η 1η κατηγορία δεν διευκρινίζεται ότι η 

συνωμοσία  έγινε σε 2 συναντήσεις όπως έχει προσφερθεί η μαρτυρία  στο Δικαστήριο, 

αλλά η 1η κατηγορία αναφέρει ότι και οι 3 κατηγορούμενοι μαζί με τον Θεοφάνη 

Χατζηγεωργίου έλαβαν μέρος στην ίδια συνάντηση. Ωστόσο,  η μαρτυρία  ενώπιον του 

Δικαστηρίου σας παρουσιάζει 2 συναντήσεις με διαφορετική σύνθεση των συνωμοτών. 

Αυτό κατά την ταπεινή μας άποψη καθιστά το κατηγορητήριο ελαττωματικό. 

 

 Σας παραπέμπουμε στο άρθρο 83(1) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ 155. 

Είναι η θέση μας ότι το κατηγορητήριο που καταχωρήθηκε στο κακουργιοδικείο είναι 

ουσιαστικά ελαττωματικό.   

 

Τι συνιστά ελαττωματικό κατηγορητήριο ερμηνεύτηκε στην υπόθεση Pouris v. The 

Republic [1983] 2 C.L.R. 148. Σχετική είναι η υπόθεση R v Smith and Others 34 Cr. 

App. R 168 και η υπόθεση R v Martin[1962] 1 Q.B 221. Αναφέρω επίσης ότι στην 

υπόθεση Georgios Leonidou v. The Police [1987] 2 C.L.R. 96 θεωρήθηκε 

ελαττωματικό το κατηγορητήριο σύμφωνα με το άρθρο 83(1) του σχετικού Νόμου διότι 

δεν ήτο σύμφωνο με την μαρτυρία που δόθηκε στην δίκη. Δέστε επίσης  Imbrahim Issa 

and Another v. Republic [1989] 2 C.L.R. 39 αλλά και την υπόθεση Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας -v- Χαράλαμπου Παντελή κ.α. [1990] 2 Α.Α.Δ. 273. 
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Η 2η κατηγορία αφορά  ισχυριζόμενη συνωμοσία που έγινε μεταξύ 2.1.10 και 11.1.10 

στην Λευκωσία και στην οποία συμμετείχαν η 3η κατηγορούμενη και ο κατηγορούμενος 2. 

 

Υποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία για συμμετοχή των 2 αδελφιών σε αυτή 

την συνωμοσία. Είναι η θέση μας ότι επουδενί λόγο μπορεί να συνδεθεί η φερόμενη 

συνωμοσία που έγινε στην Λευκωσία (νοσοκομείο) με την συνωμοσία που ισχυρίζεται η 

ΚΑ. ότι έγινε στα Πέρα Ορεινής. 

 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία,  ούτε καν ισχυρισμός ότι ο Φάνος 

βρίσκετο σε επικοινωνία με την 3η κατηγορούμενη μετά την φερόμενη συνάντηση στο 

Ταμασιάνα. Επίσης δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία ότι η κατηγορούμενη 3 γνώριζε τον 4ο 

κατηγορούμενο ή ότι συγκατατέθηκε ή έστω να πληροφορήθηκε ποτέ ότι ο 4ος 

κατηγορούμενος  θα περιλαμβάνετο και αυτός στην εκτέλεση του κοινού στόχου και 

μάλιστα ότι αυτός θα ήτο ο  εκτελεστής (shooter). Βέβαια δεν υπάρχει καν ισχυρισμός ότι 

η κατηγορούμενη 3 ή ο κατηγορούμενος 2 συμφώνησαν να προσφέρουν οποιαδήποτε 

αμοιβή στον 4ο κατηγορούμενο. 

 

Ο μόνος ισχυρισμός που γίνεται από την Κ.Α. είναι ότι την 11η Ιανουαρίου 2010 υπήρξε 

τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της 3ης κατηγορούμενης και του κατηγορούμενου 1. Όμως 

δεν υπάρχει μαρτυρία ως προς το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας και ως εκ τούτου 

η Κ.Α. δεν μπορεί να καλεί το σεβαστό Δικαστήριο σας όπως συμπεράνει ότι  θέμα της 

επικοινωνίας ητο η δολοφονία του Άντη.  

 

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι αν μπορεί το Δικαστήριο σας να δώσει πίστη σε 

ένα άνθρωπο που δίδει τουλάχιστον 3 διαφορετικές εκδοχές για την ημερομηνία που 

έλαβε χώρα, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην  υπόθεση αυτή. Δηλαδή η 

ισχυριζόμενη συνάντηση στα Πέρα Ορεινής 

 

Οι 3 εκδοχές του Φάνου είναι οι ακόλουθες: 
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Ι. Στην κατάθεση του έγγραφο ΑΤ λέγει πώς στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη (2009) 

του μίλησε ο κατηγορούμενος 1 και μέσα σε εκείνες τις μέρες πήγαν στα Πέρα Ορεινής. 

 

ΙΙ. Στη μαρτυρία του στο Δικαστήριο που δίδει στις 2.5.11 λέγει: 

“τώρα να σου πω ακριβώς ημερομηνία, εν θυμούμαι ακριβώς ημερομηνία, ήταν πάντως 

μέσα στο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη”. 

 

Στην συνέχεια της κυρίως εξέτασης ο Φάνος ερωτώμενος στην σελίδα 1970:,  

“Ποιο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη, το δεύτερο δεκαπενθήμερο. ήταν πάντως πριν την 

πομπα, πριν τις 25 του μηνός που εβάλαν την πόμπα του Ανδρέα” 

 

Στην σελίδα πρακτικών 2287, σε ερώτηση του κ. Πική ο  Φάνος απαντά: 

“αρχές του Δεκέμβρη είπα σου, μετά που εσυζητούσαμε για 2-3 μέρες τούτο το πράμα. 

Μπορεί 10 μέρες, εν θυμούμαι, εν θυμούμαι” 

Στην σελίδα πρακτικών 2288, ο Φάνος απαντά ‘’λαλώ σου η συνάντηση εγίνηκε, εν 

θυμούμαι, που τες 10 ως τες 15, 16, 17..τζιαμέ’’ 

 

ΙΙΙ. Στην συνέχεια στην σελίδα πρακτικών 2376 καταγράφεται η ακόλουθει στιχομυθία: 

 Ερώτηση κ. Γεωργίου: ‘Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη’ 

Απάντηση Φάνου ‘Ναι’ 

Ερώτηση κ. Γεωργίου: ‘Το δεύτερο δεκαπενθήμερο ξεκινά από τις 15 και πάει ως τις 31’. 

Απάντηση Φάνου: ‘Πριν τις 19 λαλώ σου. Που τες 15 ως τες 19’ 

Ερώτηση κ. Γεωργίου: Έβρε το τζιαμέ. Περιορίσαμε τις μέρες. 15 ήταν Τρίτη, 19 ήταν 

Σάββατο.’ 

Απάντηση Φάνου: ‘Ναι που την Τρίτη ως το Σάββατο. Έβρε μια μέρα τζαι πέ’ 

Ερώτηση κ. Γεωργίου: ‘Καλά, 19 αρκέφκεις τις παρακολουθήσεις κύριε, όπως λαλείς, 

σωστά; Σάββατο’. 

Απάντηση Φάνου: ‘Αρκέυκουμεν τες’. 

……. 

Ερώτηση κ. Γεωργίου ‘18 φκάλουμεν το έξω, μεινίσκει μας., Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 

Δηλαδή 15,16,17.’ 
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Ασφαλώς το Δικαστήριο σας θα προβληματιστεί αν είναι ποτέ δυνατόν ένας άνθρωπος 

που να μην είναι βέβαιος για το πότε έγινε αυτή η συνάντηση να μπορεί να θυμάται με 

κάθε λεπτομέρεια το τι λέχθηκε σε αυτή την συνάντηση, 1.5 ολόκληρο χρόνο μετά από 

τέτοια. Διότι όταν έδιδε την κατάθεση του, έγγραφο ΑΤ, μόλις ένα μήνα μετά την 

ισχυριζόμενη συνάντηση οπότε και τα γεγονότα φυσιολογικά θα πρέπει να ήσαν ποιο 

φρέσκα στην μνήμη του, δίδει διαφορετική περίοδο που έλαβε χώρα η συνάντηση από 

εκείνη που δίδει στην μαρτυρία του στο Δικαστήριο.  Και όμως αυτός έρχεται 1.5 χρόνο 

μετά να δώσει ουσιώδεις λεπτομέρειες που σε πολλά σημεία δεν ανταποκρίνονται ούτε 

και αναφέρονται στην κατάθεση του έγγραφο ΑΤ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 

 

 

Εντιμότατοι,  

 

Θα δείτε ότι το κατηγορητήριο περιέχει την κατηγορία διάπραξης φόνου εκ προμελέτης 

και ότιο έγκλημα αυτό διαπράχθηκε  την 11/1/2010 από όλους τους κατηγορούμενους και 

τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου.  

 

Όμως, σύμφωνα με την Κ.Α., όπως  έγινε η υποβολή της κυρίας Κλεόπα προς την 

κατηγορούμενη 3 (δέστε   σελίδα 9897 των πρακτικών), ήτο το Νοέμβριο του 2009 που η 

3η κατηγορούμενη συνωμότησε με τον 2ο κατηγορούμενο. Να σημειωθεί ότι τέτοια 

κατηγορία δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο ούτε και προσφέρθηκε μαρτυρία για 

υποστήριξη τέτοιας εκδοχής. 

 

Σύμφωνα με την Κ.Α. η  επόμενη φερόμενη συνομωσία έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 

2009 μεταξύ του 1ου κατηγορουμένου, 2ου κατηγορουμένου, της 3ης κατηγορούμενης και 

του Φάνου Χατζηγεωργίου στα Πέρα Ορεινής και καλύπτεται από την 1η κατηγορία του 

κατηγορητηρίου και περιλαμβάνεται στις υποβολές της κυρίας Κλεόπα (δέστε σελίδες 

9900-9901). Αυτή καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1/12/2009 και 25/12/2009.  

 

Σημειώνουμε ότι η 2η κατηγορία (συνωμοσία) καλύπτει την περίοδο 2/1/2010 μέχρι 

11/1/2010  και ότι έγινε στη Λευκωσία μεταξύ όλων των κατηγορουμένων και του Φάνου. 

Εν τούτοις, η κυρία Κλεόπα, όπως θα δείτε στη σελίδα 9901 των πρακτικών, παραλείπει 

να υποβάλει στην 3η κατηγορούμενη την συμμετοχή της σε συνομωσία, όπως 

διατυπώνεται η 2η κατηγορία. Η εξήγηση που δίδουμε είναι ότι αφού η κυρία Κλεόπα 

άκουσε και μελέτησε ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό μετά τη συμπλήρωση της υπόθεσης 

της Κ.Α., πρέπει να έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε τέτοια κατηγορία σε βάρος της 3ης 

κατηγορούμενης και είναι  για το λόγο αυτό που παραλείπει να κάνει τις ανάλογες 

υποβολές 
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Κύριοι Δικαστές στο στάδιο αυτό, υποβάλλουμε ότι δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία ότι οι 

κατηγορούμενοι 2 και 3 υποβοήθησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, 

προώθηση και εκτέλεση της δολοφονίας του Άντη.  

 

Συγκεκριμένα υποδεικνύουμε τις πιο κάτω θέσεις σε ότι αφορά την 3η κατηγορούμενη: 

 

1. Δεν υπήρξε καμιά επικοινωνία πριν, κατά και μετά τη δολοφονία μεταξυ Τάσου και 

Έλενας αφενός και Φάνος αφετέρου 

 

2. Είναι αφύσικο ,παράδοξο και παράλογο, ο 1ος κατηγορούμενος και ο Φάνος  να 

αναλάβουν δολοφονία χωρίς να πληρωθούν εκ των προτέρων, ούτε ο Φάνος 

ισχυρίζεται ότι η 3η κατηγορούμενη θα τους πλήρωνε η ίδια οποιαδήποτε αμοιβή η 

έστω και προκαταβολή πριν ή/και μετά από το έγκλημα. Οι λογαριασμοί της 

κατηγορούμενης 3 ελέγχθηκαν και δεν βρέθηκε να είχε γίνει οποιαδήποτε ύποπτη 

ανάληψη χρημάτων που να μπορεί να θεωρηθεί ως πληρωμή για το έγκλημα.  

 

3. Χωρίς να πάρουν έστω και μια προκαταβολή. 

 

4. Χωρίς να υπάρχει πληρωμή μετά το έγκλημα. 

 

5. Ο τόπος και χρόνος που κατ’ισχυρισμό επιλέγηκε να γίνει η τέτοια συνάντηση  ενώ 

δηλαδή υπήρχαν άλλα πρόσωπα στο σπίτι είναι πολύ απίθανος και παράλογος. 

 

6. Γιατί να μην είχε γίνει μόνο μία συνάντηση, στο σπίτι του 2ου κατηγορούμενου 

όπου θα μπορούσε να κληθεί να παρευρεθεί εκεί και η κατηγορούμενη 3. 

 

7. Γιατί να υποχρεωθεί η 3η κατηγορούμενη να συναντήσει τους επίδοξους 

δολοφόνους σε δημόσιο χώρο όπου θα ήταν δυνατόν να την δουν και να την 

αναγνωρίσουν σε ένα χώρο που ήτο ανοικτός στο κοινό. Μάλιστα σε μια περίοδο 

που η ίδια εμφανίζετο καθημερινά στην τηλεόραση και ήτο γνωστή στο ευρύ κοινό.  
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8. Σε τι χρειάζετο να  επαναληφθούν όλα όσα λέχθησαν στο σπίτι του κατηρούμενου 

2; Για να τα ακούσουν για δεύτερη φορά ο 1ος κατηγορούμενος  και ο Φάνος για να 

τα εμπεδώσουν ή για να τα μάθει και η 3η κατηγορούμενη δηλαδή να ακούσει και η 

ίδια ότι είχαν χάσει τρία εκατομμύρια, ότι θα αποκτήσουν δύναμη, ότι 

διαπραγματεύονται να κάμουν πράξη με το Κατάρ, και ;oti θα αποκτήσουν μεγάλη 

δύναμη κλπ (Δέστε σελίδα πρακτικών 1972-23 των πρακτικών). Αυτή η εκδοχή 

από μόνη της πλήττει βάναυσα την ανθρώπινη νοημοσύνη και επιβεβαιώνει για μια 

ακόμη φορά την εγκληματική εφευρετικότητα ενός ασύστολου και επικίνδυνου 

ψεύτη. Για την αχανίλωτη και ανεξέλεγκτη έμφυτη ροπή του Φάνου προς το 

ψεύδος, ασχολούμαστε με λεπτομέρεια σε άλλο κεφάλαιο της αγόρευσης μας. 

 

 

9. Παρατηρούμε με σεβασμό ότι πρόκειται περί άκομψης μεν αλλά δόλιας και 

παμπόνηρης επινόησης του Φάνου για να περιλάβει και την 3η κατηγορούμενη. 

Είναι γι’αυτό το λόγο που ο Φάνος αναφέρει ότι:  

 

“ αφού επανέλαβε όλα όσα μας είπε στο σπίτι του” (Δέστε σελ. 1976-20 των 

πρακτικών)  

 

10. Γιατί να μην είχε γίνει η συνάντηση μέσα στον ασφαλή χώρο του γραφείου του 

Ταμασιάνα στον πρώτο όροφο. 

 

11. Γιατί να εχρειάζετο καν να γίνει η συνάντηση στα Πέρα Ορεινής εφόσον, όπως ο 

ίδιος ο Φάνος λέγει, είχε ήδη συμφωνήσει  να κάμει το φόνο όταν του μίλησε ο 

Ανδρέας και μάλιστα χωρίς καν να γνωρίζει ποιο θα ήταν το θύμα.  

 

12. Γιατί να γίνει νέα στο Ταμασιάνα εφόσον δεν υπήρξε καμιά διαφωνία ως προς την 

αμοιβή του όταν του έγινε τέτοια πρόταση στο σπίτι του Τάσου.  

 



 14 

13.  Ο ισχυρισμός ότι το υπόλοιπο της αμοιβής θα ήτο η εργοδότηση τους  στο Sigma, 

δεδομένου ότι ο ένας ήταν πλασιέ και ο άλλος κρεοπώλης δεν είναι απλά 

παράξενος αλλά τολμώ να πω και γελοίος.  

 

14. Άραγε τέτοια υπόσχεση για εργοδότηση δεν συγκρούεται και δεν είναι αντίθετη με 

αυτά που ισχυρίστηκε ο Φάνος ότι είπε στον Προεστό κατά το ταξίδι της 

επιστροφής τους από τον Αστρομερίτη στη Λευκωσία. 

 

15. Δεν είναι παράδοξο ακόμη και παράλογο η ανάληψη μιας δολοφονικής αποστολής 

χωρίς οι εκτελεστές να γνωρίζουν ούτε καν την εμφάνιση, ‘την φάτσα’, του 

υποψήφιου θύματος όπως ο Φάνος ισχυρίζεται στην γραπτή του κατάθεση 

έγγραφο ΑΤ στο σημείο όπου περιγράφει ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα στην 

είσοδο του Sigma.  

 

16. Ο Φάνος κατά την αφήγηση του φανταστικού σενάριου του δεν αναφέρει ότι είχε 

γίνει λόγος στις συναντήσεις για τις συνήθειες και κινήσεις του Άντη από τον τόπο 

εργασίας του προς το σπίτι ούτε και αναφορά ούτε και κατά προσέγγιση ειδικότερα  

της ώρας που αυτός  επέστρεφε στο σπίτι. Επίσης καμιά αναφορά δεν έγινε ως 

προς το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε Ο Άντης. Η κατηγορούμενη 3 ούτε τους 

είπε τότε αλλά ούτε και τους  υποσχέθηκε ότι θα μάζευε όλες αυτές τις 

πληροφορίες και θα τους τις έδιδε στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει 

υποδεικνύουμε ότι η 3η Κατηγορούμενη μετά από απουσία της από το Σίγμα για 15 

μήνες, δεν μπορούσε να γνωρίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πέριξ του Άντη.  

 

17. Συνεπώς η μαρτυρία που δόθηκε από τον Φάνο και εμπλέκει την Κατηγορούμενη 

3 ότι δήθεν  η ίδια τον πληροφόρησε περί της ώρας που συνήθως αποχωρούσε  ο  

Άντης από την δουλειά του το βράδυ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της 

κατηγορουμένης 3 διότι ουδέποτε ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι είναι η ίδια η 

κατηγορουμένη 3 που του έδωσε τέτοιες πληροφορίες. Τούτο προκύπτει από την 

κατάθεση έγγραφο ΑΤ στο οποίο δεν γίνεται απολύτως καμία νύξη στο θέμα αυτό 

ούτε και στην μαρτυρία που έδωσε ενώπιον υου Δικαστηρίου σας. Επί του θέματος 
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τούτου ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι είναι ο κατηγορούμενος 1 που του είπε ότι ήτο η 

Σκορδέλλη που του είπε για τις ώρες του Άντη.  

 

18. Εξάλλου υπενθυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Γρηγορίου είναι σήμερα 

συγκατηγορούμενος της 3η κατηγορουμένης και ως εκ τούτου η μαρτυρία αυτή που 

φέρει τον 1ο κατηγορούμενο να πληροφόρησε τον Φάνο περι τις κινήσεις του Αντη 

δεν μπορεί να γίνει  νομικά αποδεκτή. 

 

 

19.  Η απουσία οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η κατηγορούμενη 3 έδωσε συνέχεια 

στην  κατ’ισχυρισμό συνωμοσία με πράξεις η παραλείψεις  δεν αποκαλύπτει άραγε 

το μεγάλο ψεύτικο σενάριο που έπλασε ο Φάνος;  Ας μη ξεχνούμε  ότι δεν έγινε 

καμιά επαφή της κατηγορούμενη 3 είτε από τηλεφώνου είτε προσωπικά με τον 

Φάνο, ή τον κατηγορούμενο 1 ή/και 4. 

 

20. Μάλιστα δεν υπάρχει καμία μαρτυρία ότι η Σκορδέλη γνώριζε καν τον Γρηγόρη και 

εν πάση περιπτώσει κανένας δεν ισχυρίζεται ότι η Σκορδέλλη μίλησε ή 

επικοινώνησε ποτέ με τον Γρηγόρη ή τον πλήρωσε οποιοδήποτε ποσό. Οσον 

αφορά το Φάνο ούτε και ο ίδιος δεν αναφέρει ότι ξανασυναντήθηκε με την 

Σκορδέλη μετά την ισχυριζόμενη συνάντηση στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ.  

 

21. Στη Σελίδα 1976-29 ο Φάνος λέγει «Ήρτε τζιαμαί τζιαι μου είπε τα ίδια πράγματα 

με τον Τάσο, ότι εκατάστρεψε την ο Χ’ Κωστής, ότι έσυρε την όπως το σιύλλο έξω 

που το ΣΙΓΜΑ, ότι χρωστούν 4 εκατομμύρια, εκάμαν δάνεια 4 εκατομμύρια για να 

αγοράσουν το 20% του ΣΙΓΜΑ τζιαι σε κάποια φάση όταν εκάμναμε τούτη τη 

συζήτηση λαλεί μου: «Κανονίστε τι θα κάνετε», απευθύνθηκε στον Αντρέα 

«Θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος».  

 

22. Είναι έκδηλη η πρόθεση της Κ.Α. να  επιθυμεί να βελτιώσει την φερόμενη δήλωση 

της Έλενας χρησιμοποιώντας προστακτική (using imperative tense) για να 

αποκλείσει επιχείρημα ότι η Έλενα απλά εκδήλωνε μια δική της επιθυμία.  
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23. Επίσης στην μαρτυρία του ο Φάνος σκόπιμα εγκαταλείπει την αρχική διατύπωση 

που έκαμε στην κατάθεση του έγγραφο ΑΤ στην οποία ανέφερε «Στη συνάντηση 

τούτη ο Τάσος επανέλαβε μας τα ίδια πράγματα τζιαι είπε τζιαι η Έλενα «Θέλω να 

πεθάνει τούτος ο άνθρωπος». Και τούτο σκόπιμα για να την εμπλέξει και την 

Έλενα μέσα στην συνομωσία ενώ προηγουμένως περιορίστηκε στο ότι η Έλενα 

εξέφρασε μόνο την επιθυμία της «Θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος».  

 

24. Στη Σελίδα 1977-3 ο Φάνος λέγει ότι «η συνάντηση στο σπίτι του Τάσου διήρκησε 

35 – 40 λεπτά. Δεν ξέρω ακριβώς». Και στην ερώτηση της κας Κλεόπας στη 

σελίδα 1977-5 «Και ποιος ήταν ο λόγος που πήγατε στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ;» ο Φάνος 

απαντά «Δεν ξέρω, πήγε ο Τάσος τζιαμαί, να βρεθούμε τζιαμαί στο κέντρο, είπε. 

Πήγαμε τζιαμαί στο κέντρο, μπήκαμε μέσα. Πήγαμε με την μοτόρα του Αντρέα». 

Σημείωνουμε ότι υπάρχει κάποια διαφορά από ότι ισχυρίστηκε ο Φάνος ότι του 

είπε ο Τάσος τον λόγο γιατί να παν στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ. Ενώ αυτή τη φορά 

παρουσιάζει τα πράγματα ως εάν δεν γνώριζε τον λόγο εφόσον στη σελίδα 1977 ο 

ίδιος λέγει σε απάντηση της ερώτησης «Ποιος ήταν ο λόγος;» ο Φάνος απαντά 

«Δεν ξέρω, πήγε ο Τάσος τζιαμαί, να βρεθούμε τζιαμαί στο κέντρο, είπε. Πήγαμε 

τζιαμαί στο κέντρο, μπήκαμε μέσα». Ο Φάνος προσθέτει στη 1977-12 «Αλλά πριν 

να έρτει η Έλενα, ήρτεν ο γιος της τζιαμαί, ένα κοπελλούι, ήρτεν τζιαμαί, ήταν να 

του δώκει ριάλλια η μάνα του να πάει κάτω τζιαι ήρτεν η μάνα του, έδωκεν του 

ριάλλια, έφυεν το κοπελλούι. Μάλιστα ερώτησεν την «ποιος είναι τούτος;». Το 

κοπελλούι το μιτσί την ερώτησε ποιος είμαι. Ερώτησεν τον Τάσο, του είπε «Είναι ο 

Κωστής» δεν του είπε το όνομα μου τζιαι ύστερα ήρτεν η μάνα του, έδωκε του 

ριάλλια τζιαι έφυε. Ήρτεν, έκατσε τζιαμαί, έφερε τα σουβλάκια τζιαι είπε μας τούτα 

τα πράγματα».  

 

25. Εδώ ο Φάνος προβάλλει αλληλοσυγκρουόμενες εκδοχές ενώ αναφέρει ότι το 

κοπελλούι ερώτησε την (ασφαλώς την μάνα του) «ποιος είναι τούτος» στη 

συνέχεια λέγει ότι «ερώτησεν τον Τάσο ο οποίος του είπε «Είναι ο Κωστής» όμως 

στη συνέχεια ο Φάνος ισχυρίζεται ότι «ύστερα ήρτεν η μάνα του, έδωκε του 
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ριάλλια τζιαι έφυε». Είναι φανερό ότι προβάλλονται από τον Φάνο 2 διαφορετικές 

εκδοχές. Η εξήγηση είναι απλή. Το ψέμα έχει πολλές παγίδες και φαίνεται καθαρά 

ότι ο Φάνος έπεσε στην παγίδα δίδοντας αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες 

εκδοχές. Είναι η ταπεινή μας θέση ότι σκόπιμα ο Φάνος αναφέρει ότι δήθεν ο 

Τάσος είπε στον νεαρό γιο της Έλενας ότι τούτος “τούτος εν ο Κωστης” για να 

εξηγήσει την προηγούμενη δήλωση που δήθεν έκανε ο Τάσος όταν ρωτήθηκε 

ποιος ήταν ο μεσήλικας στο σπίτι και αυτός έδωσε απάντηση “εν ο πεθερός μου”. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Φάνος ήθελε να ισχυριστεί ότι ο Τάσος συνήθως δίδει τέτοιες 

λανθασμένες ή παραπλανητικές απαντήσεις. 

 

26. Στη Σελίδα 1977-30 ο Φάνος διευκρινίζει τι εννοεί «Θα σας έβαλλαν δουλειά στο 

ΣΙΓΜΑ και θα παίρνατε 2-3 χιλιάδες Ευρώ το μήνα, τι δουλειά; Τι εννοείς;» 

«Χαλάσε να παίρνεις τα ριάλλια του ΣΙΓΜΑ» λαλεί μου «Την βαλίτσα με τα 

ριάλλια» λαλεί μου. «Να πιάννεται που 2-3 χιλιάδες; Χαλά σε;» λαλεί μου. Λαλώ 

του «δεν με χαλά». Σημείωση: Να δοθεί έμφαση στο λαλώ του που σημαίνει ότι 

δεν μπορεί να ήτο η Έλενα που του ανέφερε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ 

 

Θα αναπτύξουμε την νομική πτυχή του αδικήματος της συνωμοσίας  πως αυτό 

συντελείτε. 

 

Στην Υπόθεση 7755/2009 του Μονίμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας μεταξύ 

Δημοκρατίας εναντίον Mansour Jawad lao Mohammad Assad στην σελίδα 26 

αναφέρθηκε ότι:  

 

 «Η αξιολογική αυτή προσέγγιση έχει την δική της λογική, δεδομένης και της 

θεμελιώδους διαπίστωσης ότι τα αδικήματα που αφορούν σε συνομωσία, σχεδόν 

πάντοτε εκκολάπτονται υπό μεγάλη μυστικότητα και είναι σχεδόν αδύνατο να 

παρουσιαστεί προς απόδειξης τους άμεση μαρτυρία με αποτέλεσμα, η στοιχειοθέτηση 

να επιτυγχάνεται, ως επί το πλείστον, στην βάση συμπερασμάτων (των μόνων 

λογικών) που εξάγονται από πράξεις και παραλείψεις των συνωμοτών κατά την 

επιδίωξη του κοινού σκοπού…..η απόδειξη της μπορεί να επιτευχθεί με περιστατική 

μαρτυρία η οποία όμως πρέπει να συμβιβάζεται με την ενοχή του κατηγορουμένου ως 

του μοναδικού λογικού συμπεράσματος που θα μπορούσε να εξαχθεί (Βλέπε Σάββα 

ν Δημοκρατίας (1993) 2 ΑΑΔ 258, 262-263). Την εφαρμόσαμε και εδώ». 

 

Υποβάλλουμε ότι δεν υπήρξε συμπληρωμένη συμφωνία μεταξύ της κατηγορούμενης 

και των φερόμενων συνωμοτών. 

 

Στην υπόθεση Walker [1962] Crim LR 450 αναφέρεται ότι ‘the actus reus of 

conspiracy is an agreement within the ordinary everyday meaning of that word’   

 

Στο Σύγραμμα Blackstone Criminal Practice 1992 στην παράγραφο Α6.10 στην 

σελίδα 77 γίνεται αναφορά της πιο πάνω υπόθεσης όπου συζητούνται τα συστατικά 

actus reus και mens rea του αδικήματος της συνωμοσίας. Στην πιο πάνω υπόθεση ο 

εφεσειοντας και 2 άλλοι καταδικάστηκαν για συνωμοσία ληστείας. Η κατάθεση του 

εφεσείοντα στην αστυνομία  το μόνο που έδειχνε ήταν ότι αυτός και οι άλλοι είχαν 
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συζητήσει την πρόταση κλοπής μιας λίστας μισθοδοσίας και ότι σε κάποιο στάδιο ο 

εφεσείων είχε αποσυρθεί από αυτή την συμφωνία. Το Εφετείο ανέτρεψε την καταδίκη 

επειδή η προσαχθείσα  μαρτυρία συμβιβάζετο (ήτο consistent) εξίσου με την θέση ότι 

επρόκειτο μόνο περί διαπραγμάτευσης αλλά και με την θέση ότι η συμφωνία είχε 

συμπληρωθεί. 

 

Στην δική μας περίπτωση υποβάλλουμε ότι και αν ακόμη δεχθείτε ότι η 3η 

κατηγορούμενη  πράγματι προέβηκε στη  δήλωση ‘θέλω τούτος ο άνθρωπος να 

πεθάνει’, τέτοια δήλωση δεν μπορεί να είναι μόνο συμβατή  με εγκληματική 

συνδρομή σε συνωμοσία που να οδηγεί αποκλειστικά και μόνο σε τέτοιο 

συμπέρασμα. 

 

Αντίθετα κατά την ταπεινή μας γνώμη τέτοια δήλωση αποτελεί μια επιπόλαιη, κενή και 

χωρίς νόημα κουβέντα (idle talk) από την 3η κατηγορούμενη. 

 

Στην Υπόθεση ABDEBRAOUF BEN ABDALLAH GANI v ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

(1991) 2ΑΑΔ 134 το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι συστατικό στοιχείο για τη διάπραξη 

συνωμοσίας είναι μια συμπληρωμένη, τελική συμφωνία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων 

ατόμων για διάπραξη αδικήματος ή για επίτευξη νόμιμου σκοπού με παράνομα μέσα. 

(δέστε σελ. 144). 

Εμείς ταπεινά υποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμιά μαρτυρία ότι 

κοινοποιήθηκε στην κατηγορούμενη 3 ότι άρχισαν οποιεσδήποτε παρακολουθήσεις 

αν πράγματι κοινοποιείτο τέτοιο γεγονός προς την κατηγορούμενη 3 το αδίκημα της 

συνωμοσίας συντελείται από τη στιγμή που 2 ή περισσότεροι πρόσωπα συμφωνούν 

να διαπράξουν αδίκημα.  

Να σημειωθεί ότι στη δική μας υπόθεση δεν υπάρχει μαρτυρία ότι κατέληξαν σε 

συμφωνία η κατηγορούμενη 3 με τον κατηγορούμενο 1 και με τον Φάνο όπως οι 

επίδοξοι δολοφόνοι αναλάβουν το εγχείρημα της δολοφονίας του Άντη. Και αν ακόμα 

το Δικαστήριο σας δεχθεί ότι σε κάποια ημερομηνία, μετά την συνάντηση που έλαβε 

χώραν στα Πέρα Ορεινής, ο Φάνος ή ο 1ος κατηγορούμενος άρχισαν να 

προετοιμάζονται  για να δολοφονήσουν τον Άντη, πρέπει να υποδείξουμε ότι δεν 
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υπάρχει καμιά απολύτως μαρτυρία ότι κοινοποιήθηκε στην κατηγορούμενη 3 ότι 

άρχισαν οποιεσδήποτε  παρακολουθήσεις. 

Αν πράγματι κοινοποιείτο τέτοιο γεγονός προς την κατηγορούμενη 3 πιθανόν να 

θεωρείτο ότι τούτο αποτελούσε την πραγμάτωση από μέρους του Φάνου του δικού 

του μέρους της συμφωνίας. Είναι η άποψη μας ότι και αν ακόμα, χάριν συζητήσεως, 

υποθέσουμε ότι με την έναρξη της παρακολούθησης του θύματος από τους Φάνο και 

Αντρέα ενημερώνετο η Σκορδέλλη, υποβάλλουμε ότι αυτό δεν θα ήταν αρκετό. Διότι 

απλά η παρακολούθηση διά σκοπούς δολοφονίας του θύματος δεν μπορεί να 

αποτελέσει ένα τετελεσμένο γεγονός ότι συμφωνούν και για την εκτέλεση της 

δολοφονίας.  

Ταπεινά υποδεικνύουμε ότι μια συμφωνία απαραιτήτως προϋποθέτει ότι επιτεύχθηκε 

σύμπτωση σκέψης και πρόθεσης (consensus ad idem) μεταξύ των συνωμοτών.   

Δηλαδή μεταξύ της 3ης κατηγορούμενης, του Φάνου αλλά και του 1ου 

κατηγορούμενου.  

Δεστε, το σύγγραμα Chitty on Contract, 25 edition para.1-003 σελίδα 6, αλλά και 

το “The English and Empire Digest, 12th edition page 116 τι συνιστά 

συμπληρωμένη συμφωνία.  

 

Συναφώς μελετήσαμε με προσοχή την μαρτυρία που έδωσε ο Φάνος ως προς το τι 

λέχθηκε από την 3η κατηγορούμενη  κατά την ισχυριζόμενη μοναδική συνάντηση στο 

κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ μέσα στο Δεκέμβρη του 2009. Δεν φαίνεται να υπάρχει 

οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι ο Φάνος ή ο 1ος κατηγορούμενος να δήλωσαν αποδοχή 

ή συγκατάθεση από μέρους των να εκτελέσουν τον φόνο του Άντη. 

 

Τουναντίον θα δείτε στην σελίδα 2393 – 30  των πρακτικών αλλά και στην σελίδα 

2394 ότι ο Φάνος όταν λέει ότι βρίσκετο στο σπίτι  του Τάσου όταν ρωτούσε κατά 

πόσο δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος να μη χρειαστεί να γίνει η δολοφονία. Ένα 

άλλο σημαντικό σημείο που προκύπτει από την μαρτυρία του Φάνου είναι ότι  ποτέ 

δεν θίγηκε από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο είτε κατά την ισχυριζόμενη επίσκεψη στο 

σπίτι του κατηγορούμενου 2, είτε στο Ταμασιάνα οτιδήποτε ως προς τον τρόπο που 

θα δολοφονείτο ο Άντης ή τον χρόνο που θα εγίνετο το έγκλημα. Γενικά δεν 
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αναφέρθηκε από τον Φάνο ότι θα ανελάμβανε να πράξει οτιδήποτε  πριν την 

δολοφονία ή μετά την δολοφονία. Συνεπώς δεν υπήρξε μαρτυρία ως προς το τι θα 

αναλάμβαναν ο Φάνος και ο οποιοσδήποτε άλλος για την εκτέλεση της φερόμενης 

αποστολής των. Συνεπώς εκ τούτου δεν υπήρξε συμφωνία όπως απαιτείται για να 

στοιχειοθετήθει το αδίκημα της συνωμοσίας. 

 

Εκ των πραγμάτων η ισχυριζόμενη συμφωνία παρέμεινε ελλιπής. Διότι για να 

υπάρχει συμπληρωμένη συμφωνία χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων ή και των δυο 

μερών.  

Είναι η θέση μας ότι δεν υπήρξε εκείνη η στιγμή που τα δύο μέρη κατέληξαν σε 

συμφωνία για την διάπραξη εγκληματικής ενέργειας. 

  

Είναι, συνεπώς, η θέση μας ότι και αν ακόμη δεχθούμε ότι η κατηγορούμενη 3 

πράγματι προέβηκε στην δήλωση ‘θέλω τούτος ο άνθρωπος να πεθάνει’ αυτή η 

δήλωση από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμμετοχή της στην συνωμοσία. 

Θα δείτε ότι αυτή την ίδια δήλωση ο Φάνος την επαναλαμβάνει επί λέξει κατά τις 

υποδείξεις σκηνών. Είναι η ίδια πανομοιότυπη φράση που επαναλαμβάνεται από την 

αστυνομία και τον εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα στα αιτήματα 

προσωποκράτησης στην υπόθεση 400/10. Η αλλαγή και τροποποίηση στη φερόμενη 

δήλωση της 3ης κατηγορούμενης παρουσιάζεται ξαφνικά για πρώτη φορά όταν ο 

Φάνος δίδει μαρτυρία στο Δικαστήριο 1 ½ χρόνο αργότερα. Θα δείτε στις σελίδες 

1976-1977  ο ίδιος αλλάζει το λεκτικό της δήλωσης με το «κανονίστε τι θα κάμετε 

θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος» και επίσης στην υποβολή της κυρίας 

Κλεόπα προς την 3η κατηγορούμενη «κανονίστε τι θα κάνετε θέλω να πεθάνει 

τούτος ο άνθρωπος» (σελ. 9901). Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η προσθήκη και 

τροποποίηση στη φερόμενη δήλωση έγινε από τον ίδιο τον Φάνο ή καθ΄υποβολή για 

να εντάξει την 3η κατηγορούμενη στην ομάδα των συνωμοτών. Με τον τρόπο αυτό 

σκοπείτο να εξουδετερωθεί το επιχείρημα της υπεράσπισης  ότι το λεκτικό μιας 

τέτοιας δήλωσης δεν ήτο παρά μια επιπόλαιη έκφραση (idle talk). Με τον τρόπο αυτό 

η ΚΑ επεδίωκε να εξουδετερώσει (demolish) το επιχείρημα της Υπεράσπισης  ότι το 

λεκτικό μιας τέτοιας δήλωσης δεν συνιστά τίποτε άλλο από μια επιπόλαιη και κενή 
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έκφραση της κατηγορούμενης 3 χωρίς πρόθεση από μέρους της.  Η ΚΑ αντελήφθηκε 

ότι τέτοια πρόθεση για να σκοτώσει τον Αντη δεν αναδύετο από την δήλωση όπως 

αρχικά την διατύπωσε ο Φάνος και έτσι ήτο απόλυτη ανάγκη να τροποποιηθεί έστω 

και 1.5 χρόνο αργότερα.  

 

Στο ‘The Penal Law of India’, 11th edition, para. 16, page 1134, kάτω από τον 

υπότιτλο generally accepted definition of conspiracy,  αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 “ a conspiracy consists not merely in the intention of two or more but in the 

agreement of two or more to do an unlawful act or to do a lawful act by unlawful 

means. In pursuance to the criminal conspiracy the conspirators commit several 

offences, then all of them will be liable for the offences even if some of them had not 

actively participated in the commission of the offences. So long as such a design 

rests in intention only it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the 

very lot is an act in itself, and the act of each other of the parties, promise against 

promise, actus contra actum, capable of being enforced if lawful, punishable if for a 

criminal object or for the use of criminal means. And so far as proof goes conspiracy, 

as Grose, J., said in R. v. Brisac, is generally ‘matter of inference deduced from 

certain criminal acts of the parties accused, done in pursuance of an apparent 

criminal purpose in common between them.’ The number and the compact give 

weight, and cause danger, and this is more especially the case in a conspiracy like 

that charged in this indictment.” 

 

Επισημαίνουμε από το πιο πάνω απόσπασμα την αναγκαιότητα ότι,  όταν 

συμφωνούν δύο να εκτελέσουν την συμφωνία, η συμφωνία αυτή από μόνη της  

αποτελεί  πράξη  ενός εκάστου των μερών, υπόσχεση έναντι υποσχέσεως, actus 

contra actum. 

 

Επίσης παρατηρούμε ότι η απόδειξη μιας συνωμοσία είναι γενικά ομιλούντες ζήτημα 

συμπεράσματος το οποίο δύναται να εξαχθεί από ποινικά κολάσιμες πράξεις 

γενόμενες για προώθηση ενός κοινού παράνομου σκοπού. 

 



 23 

 Στην παράγραφο 20 στην σελίδα 1140 του πιο πάνω συγγράμματος αναφέρεται ότι: 

 

“if the conspirator concerned had agreed to the common design and had not  resiled 

from that agreement, it can be presumed that he continued to be a party to the 

conspiracy. It is manifest that a conspiracy is always hatched in secrecy and it is 

impossible to adduce direct evidence of the same. The offence can only be proved 

largely from the inferences drawn from acts or illegal omission committed by the 

conspirators in pursuance of a common design”.  

 

Βλέπουμε ότι το απόσπασμα αυτό καταλήγει στην διαπίστωση ότι μια συνωμοσία 

μπορεί να αποδειχθεί κυρίως από τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εξαχθούν 

από τις πράξεις ή τις παραλείψεις ενός συνωμότη προς επίτευξη του κοινού σκοπού. 

Στην δική μας όμως περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί καμιά πράξη η παράλειψη από 

την κατηγορούμενη 3 για προώθηση του κοινού σκοπού τον οποίο η Κ.Α. θεωρεί ότι 

ήτο η δολοφονία του Άντη.  Συνεπώς  και αν ακόμη δεχθούμε πως το περιεχόμενο 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας της κατηγορούμενης 3 και του κατηγορούμενου 1 

αποσκοπούσε στην ενημέρωση της Ελενας Σκορδέλλης ως προς την πορεία του 

σχεδίου,  υποβάλλουμε ότι αυτό από μόνο του δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνδρομή 

της κατηγορούμενη 3 στην εκτέλεση του κοινού σκοπού.  Βεβαίως υπενθυμίζουμε ότι 

η θέση μας είναι ότι το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους δεν είχε 

απολύτως καμία σχέση με την διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος. 

 

 Πιστεύουμε ότι θα ήτο χρήσιμο να αναφερθούμε στην υπόθεση R. v. Thompson 

(1966) 50 Cr. App. R.1 η οποία σε σχέση με το κατά πόσο στη συνωμοσία απαιτείται 

η απόδειξη του στοιχείου της ένοχης διάνοιας (mens rea). Στην σελίδα 1 της 

απόφασης του ο Lord Lawton J αναφέρει τα ακόλουθα: 

“In this case, in which the defendant is charged with conspiracy to defraud it has 

become necessary for me to rule whether it is a defence for the defendant to say, as 

the jury might infer he had said in two statements made by him in July 1963, that he 

had led his alleged co-conpirators to believe that he was agreeing with them to carry 
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out an unlawful purpose when in fact he had no intention of doing anything of the 

kind 

The problem perhaps can be put in general terms, on a charge of conspiracy, must 

the prosecution prove not only an agreement between the alleged conspirators to 

carry out an unlawful purpose, as signified by words or other means of 

communication between them, but also that they had an intention to carry out the 

unlawful purpose? 

 

The researches of counsel seem to show that this problem has never been resolved 

by any English court, but it has been before the Supreme Court of Canada in O'Brien 

(1954) Can.L.Rep.666 and before courts in Texas and Tennessee. The Canadian 

Supreme Court decided, by a majority of three to two, that the prosecution had to 

prove in each of the alleged conspirators an intention at the time when the 

agreement was made to carry out the unlawful purpose. This decision was reached 

after the court had considered the common law of conspiracy. The Texas and 

Tennessee courts seem to have reached the same conclusion as the Supreme 

Court of Canada, but I have no first-hand knowledge” 

 

Επίσης στην σελίδα 3 της απόφασης παραθέτουμε το πιο κάτω απόσπασμα το 

οποίο κατά τη γνώμη μας είναι σχετικό με την υπόθεση μας: 

 

“When a man makes an agreement, he assents with his mind to the offer of the 

other party and communicates his assent to the other party by words or conduct. For 

the purposes of the law of contract, the words or conduct by which a man manifests 

his assent are binding on him and the law does not allow him to say that his mind did 

not go with his conduct. The criminal law, however, is concerned with punishing 

wrongdoing; the essential element in any crime, other than in the limited class of 

absolute offences, is a guilty mind. Evidence that the accused person acted and 

spoke as if he was making and had made an agreement may provide cogent 

evidence of a guilty mind; but it is only evidence and can be rebutted by other 

evidence.” 
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Η πιο πάνω υπόθεση υιοθετήθηκε στην υπόθεση Παντελής Λαζάρου v 

Δημοκρατίας και Τardiota Cosima v Δημοκρατίας (2010) 2 ΑΑΔ 633 όπου στην 

σελίδα 23 της απόφασης το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται ότι: 

“η συνωμοσία εκτός της ύπαρξης συμφωνίας, περιλαμβάνει και το στοιχείο της 

πρόθεσης (mens rea) και για τούτο η Κατηγορούσα Αρχή πρέπει να αποδεικνύει όχι 

μόνο την συμφωνία των κατ’ ισχυρισμό συνωμοτών να εκτελέσουν ένα παράνομο 

σκοπό (αποδεικνυόμενης είτε με λόγια είτε άλλο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους), 

αλλά και επιπρόσθετα θα πρέπει να αποδεικνύει την πρόθεση στην σκέψη καθενός 

κατ ’ισχυρισμό συνωμότη να εκτέλεση τον παράνομο σκοπό (R. v. Thompson, 50 Cr. 

App. R.1)” 

 

 Στην υπόθεση  Governor of Pentonville Prison Ex Parte Osman [1991] WLR 281 

το Εφετείο στην σελίδα 316 ότι: 

 

«the acts and omission of one conspirator are only admissible against the others on 

the ground that he is their agent. “…The evidence of a conspirator that Osman was 

party to a particular conspiracy would not be admissible against Osman, unless that 

conspirator was in fact Osman’s agent” 

 

 

Στο σύγγραμμα Blackstone’s Criminal Practice (1992) para A6 – 10 στη σελ. 77 

γίνεται ανάλυση της πιο πάνω υπόθεσης και επιβεβαιώνεται ότι: 

 «…that evidence of a co-conspirator alone is not enough to convict an accused. 

Although such evidence can prove the nature and scope of the agreement, there 

must be independent evidence of its existence. It is the conduct which is agreemed 

upon which forms the basis of the charge; it is irrelevant that what is in fact done 

differs from the agreement (Bolton 1991 The times, 3 July 1991)’»  

 

Στην παράγραφο Α6.17 του ιδίου συγγράμματος στη σελίδα 81 διευκρινίζεται ότι: 
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 “he general requirements of actus reus amd mens rea, namely, the need for an 

agreement and the intention that the substansive offence be committed are the same 

for common law conspirary, as for statutory conspiracy with the exception that the 

particular interperation of the wording of the 1977 Act in  Anderson [1986] AC 27 

would not be applicable.” 

 

Στην παράγραφο A6.11 κάτω από τον υπότιτλο mens rea αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«additionally, intent was always held to be the mens rea for conspiracy at common 

law as with the other inchoate offences. However case law in interpreting the Act has 

produced a rather more complicated analysis of the mens rea of conspiracy than 

straight forward intent that the crime be committed and the case law is in some 

respects difficult to reconcile with the wording of the statute». 

 

Σαν κατακλείδα υποβάλλουμε ότι η ΚΑ απέτυχε να αποδείξει την συμμετοχή της 

κατηγορούμενης 3 σε συνωμοσία όπως κατηγορείται στις κατηγορίες 1 και 2 του 

κατηγορητηρίου. 

 

Επίσης, κατά την άποψη μας η απόδειξη της κατηγορίας 3 δεν συνδέεται 

καθ΄οιονδήποτε τρόπο με την κατηγορούμενη 3. 

 

 


