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ΠΥΛΩΝΑΣ 2   

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

 

Έντιμοι κύριοι Πρόεδροι, 

Έντιμε κύριε Δικαστά,  

Ο δεύτερος πυλώνας της αγόρευσης μας αφορά το θέμα της κατάχρησης δικαστικής 

εξουσίας.  

Είναι η ταπεινή μας θέση ότι οποιαδήποτε μορφής κατάχρηση διαδικασίας 

προσβάλλει το περί δικαίου αίσθημα και συνιστά κόλαφο και προσβολή προς την 

δημόσια συνείδηση. Εύχομαι και ελπίζω ότι το σεβαστό Δικαστήριο θα επιδείξει την 

δέουσα ευαισθησία και θα περιφρουρήσει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων 

σύμφωνα με το νόμο και τις πανανθρώπινες αρχές που προβλέπουν σε μια καθόλα 

δίκαιη δίκη για τους κατηγορούμενους.  

 

ΚΕΦ.1 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ABUSE) 

1.  Είναι θέμα κοινής νοημοσύνης (common sense) ότι όταν κάποιος αντιμετωπίζει 

ισχυρισμούς για γεγονότα που συνέβησαν πριν από μεγάλη χρονική περίοδο 

ασφαλώς θα υπάρξουν προβλήματα στη μνήμη όχι μόνο σε εκείνους που 

κάμνουν τους ισχυρισμούς αλλά και σε εκείνους εναντίον των οποίων γίνονται 

τέτοιοι ισχυρισμοί. Οι τελευταίοι θα πρέπει να υπερασπίσουν τους εαυτούς των. 

Δέστε την υπόθεση R v. M (2007) EWCA Crim 1182. Είναι δεδομένο ότι στην 

δική μας περίπτωση δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην έναρξη της ποινικής 

διαδικασίας αλλά υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ακροαματική 

διαδικασία μέχρι τη συμπλήρωση της δίκης.  

Κατά την ταπεινή μας άποψη τέτοια καθυστέρηση καθίσταται πολύ περισσότερο 

σοβαρή και επώδυνη εφόσον οι κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση και 

υπόκεινται σε όλες τις συνεπακόλουθες και αναπόφευκτες δυσμενείς επιπτώσεις 

που δημιουργούνται λόγω της κράτησης των.  
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Έντιμοι κύριοι Πρόεδροι και Έντιμε κύριε Δικαστά,  

Επιθυμώ πρωτίστως να δηλώσω ότι από μέρους της Υπεράσπισης της 

Κατηγορούμενης 3 και του Κατηγορούμενου 2 δεν υπάρχει καμιά μομφή κατά των 

μελών της παρούσας σύνθεσης του Κακουργιοδικείου, όσον αφορά παράπονο για 

εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η Υπεράσπιση, με όλο τον 

προσήκοντα σεβασμό ισχυρίζεται ότι η παρατηρηθείσα καθυστέρηση κατά ένα 

μεγάλο μέρος, οφείλεται και αποδίδεται στο γενικότερο σύστημα οργάνωσης της 

απονομής της Δικαιοσύνης στον τόπο μας.  

Μια άλλη εξίσου σημαντική αιτία της μεγάλης καθυστέρησης οφείλεται στην 

απροετοιμασία, ανετοιμότητα  και στον πλημμελή χειρισμό της υπόθεσης από την 

Αστυνομία και τις Διωκτικές Αρχές. 

Η Αστυνομία επέδειξε πρωτόγνωρη σπουδή για να καταχωρήσει υπόθεση για τη 

δολοφονία του Άντη Χατζηκωστή και τούτο για να αποκαταστήσει την τρωθείσα 

αξιοπιστία της Αστυνομίας και εμπιστοσύνης του λαού προς αυτή. Οι συνεχείς 

αποτυχίες της στην διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων που παρέμειναν 

ανεξιχνίαστα. 

Κύριοι Δικαστές, αυτή δεν είναι μια θεωρητική και αυθαίρετη θέση της Υπεράσπισης. 

Κάθε άλλο. Είναι η διαπίστωση  του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα. Έχετε ενώπιον 

σας τη δήλωση την οποίαν έκαμε στο Ράδιο Πρώτο. Μεταξύ άλλων είπε: «Δεν πάει 

άλλο. Έχουμε πιάσει πάτο». Στην συνέντευξη του που δημοσιεύθηκε την 13/1/2010 

στην εφημερίδα στον Πολίτη, σε αναφορά του στη δολοφονία του Άντη Χατζηκωστή 

δεν δίστασε να αναφερθεί και στις ευθύνες που προκύπτουν για την Αστυνομία. 

Μεταξύ άλλων ο Γενικός Εισαγγελέας είπε στην ίδια συνέντευξη του: «Κλέβουν τη 

σωρό του Τάσσου Παπαδόπουλου και δεν γίνεται τίποτα, δολοφονούν έναν 

άνθρωπο στις 8:30 το βράδυ στη μέση του δρόμου και δεν  γίνεται τίποτε, ε, δεν 

πάει άλλο, δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτή η ιστορία». Και ο Γενικός Εισαγγελέας 

περάτωσε την συνέντευξη του χαρακτηρίζοντας την κατάσταση θλιβερότατη. 

Προσθέτοντας ότι έχουμε κατέβει στο τελευταίο σκαλί.» Είναι μέσα σε εκείνο το 

κλίμα που η Αστυνομία έσπευσε να καταχωρήσει πρόχειρα και επιπόλαια 

κατηγορητήριο εναντίον 3 προσώπων παρασυρθείσα από την κατευθυνόμενη από 

τον τύπο προκατάληψη σε βάρος των 3 κατηγορουμένων και προπάντως της 

κατηγορούμενης 3 και κατηγορούμενου 2.  
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Μια άλλη αιτία που συνέβαλε στην καθυστέρηση που προέκυψε ήτο και η ανάθεση 

αυτής της υπόθεσης σε Κακουργιοδικείο, η σύνθεση του οποίου ήτο βεβαρημένη με 

σωρεία άλλων υποθέσεων, ασφαλώς συνέβαλε στο να χρειασθεί τόσος μεγάλος 

χρόνος για να συμπληρωθεί η ακρόαση της υπόθεσης.  

Επίσης η σπουδή που επιδείχτηκε στην καταχώρηση της υπόθεσης 400/2010 χωρίς 

τον 4ο κατηγορούμενο αποδείχθηκε πόσο πρόχειρα και βεβιασμένα ενεργούσε η 

ΚΑ. Αυτό οδήγησε στην απώλεια πολύτιμου δικαστικού χρόνου περίπου 180 μέρες.  

Η καταχώρηση έγινε διά της γνωστής μεθόδου του Nolle Prosequi, συνέβαλε 

οπωσδήποτε στην καθυστέρηση της εκδίκασης. Τα προβλήματα που 

επισωρεύθησαν τόσο στους 3 κατηγορούμενους όσο και στις οικογένειες τους, 

έχουν σκιαγραφηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης. Ένα όμως ερώτημα που αναφύεται 

από τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την ΚΑ λόγω της απόφασης των 

Διωκτικών Αρχών για να γίνει νέο Κατηγορητήριο στο οποίο να περιλαμβάνεται και ο 

Γρηγόρης Ξενοφώντος είναι και η αυθεντικότητα των λόγων που προβάλλοντο στο 

Δικαστήριο από την ΚΑ μετά την λήψη απόφασης για τον εντοπισμό του Γρηγόρη 

Ξενοφώντος και της πρόθεσης της ΚΑ να τον παρουσιάσει στο Δικαστήριο. Δηλαδή, 

για να είμαστε πλέον πιο σαφείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι 

η ΚΑ ζητούσε αναβολές στην εκδίκαση όχι για τους λόγους που προβάλλοντο, 

προσωπικοί και άλλοι λόγοι, αλλά για να πετύχουν αναβολή μέχρις ότου αφιχθεί ο 

Γρηγόρης Ξενοφώντος στην Κύπρο. Αυτό κατά τη γνώμη μας, οδήγησε σε 

παρεκτροπή από την νομολογημένη αρχή ότι η δίκη πρέπει να διεξάγεται από μέρα 

σε μέρα (day in day out).  

Στη συνέχεια, γινόμαστε μάρτυρες μιας δεύτερης απόφασης, ασφαλώς όχι μιας 

απόφασης που λήφθηκε εσκεμμένα, πλην όμως ας μας επιτραπεί να την 

χαρακτηρίσουμε λανθασμένη με την οποία ανατίθετο η εκδίκαση της υπόθεσης 

ενώπιον της ίδιας σύνθεσης που πρέπει ασφαλώς να είχε διαπιστωθεί μέχρι τότε 

πόσο βεβαρημένο πινάκιο είχε η σύνθεση αυτού του Κακουργιοδικείου. Ένα πινάκιο 

σοβαρών υποθέσεων, περιλαμβανομένης και της υπόθεσης του αεροπορικού 

ατυχήματος της Helios. 

Ίσως οι αρμόδιες αρχές να μην είχαν και άλλη επιλογή λόγω ανεπαρκούς αριθμού 

Δικαστών, πλην όμως υποβάλλει, με όλο το προσήκοντα σεβασμό, ότι γι΄αυτό 

ευθύνεται αποκλειστικά το Κράτος και επ΄ ουδενί λόγο οι κατηγορούμενοι.  
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Τοιουτοτρόπως αρχίζει η εκδίκαση της υπόθεσης για δεύτερη φορά κάτω από πολύ 

δυσμενείς προοπτικές για εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 

και τούτο λόγω, όπως έχουμε αναφέρει,  το Κακουργιοδικείο θα έπρεπε να δικάσει 

την υπόθεση συγχρόνως μαζί με άλλες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και της υπόθεσης 

Helios που ήτο φανερό ότι θα κρατούσε πολύ δικαστικό χρόνο και οπωσδήποτε θα 

είχε προτεραιότητα.  

Όμως ατυχώς για την Υπεράσπιση υπήρξε και άλλος λόγος που θα συνέβαλλε στην 

περαιτέρω καθυστέρηση. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές αναθέτουν σε ένα μέλος της 

σύνθεσης επιπρόσθετα καθήκοντα τα οποία εξυπάκουαν την υποχρεωτική απουσία 

του Έντιμου Δικαστή, μακριά από την έδρα του. Η επιλογή ενός καθόλα εργατικού 

και επίλεκτου μέλους της παρούσας σύνθεσης του Κακουργιοδικείου, προκάλεσε 

περαιτέρω καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης διότι με την ανάληψη νέων 

καθηκόντων στον κύριο Σάντη εξυπακούετο και η υποχρεωτική απουσία του έντιμου 

δικαστή μακριά από την έδρα του.  

 

Έντιμοι κύριοι Πρόεδροι και κύριε Δικαστά,  

Η Υπεράσπιση έχει ετοιμάσει κατάλογο των συνεδριάσεων του Κακουργιοδικείου και 

της πορείας της εκδίκασης της υπόθεσης. Στον κατάλογο αυτό θα δείτε τις διακοπές 

στην εκδίκαση που εγίνοντο κατόπιν αιτήματος της ΚΑ. Βέβαια, θα δείτε ότι 

ορισμένες φορές διακόπηκε η εκδίκαση λόγω αιτήματος των Δικηγόρων της 

Υπεράσπισης. Σε ότι αφορά την Υπεράσπιση της 3ης κατηγορούμενης αναφέρουμε 

ότι ζητήθηκε από τον Δικηγόρο της συνολικά αναβολή για περίπου 20 ημερών μέσα 

στον Αύγουστο του 2012, σε περίοδο που συνήθως διακόπτει το Κακουργιοδικείο 

για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η απουσία του Δικηγόρου της Υπεράσπισης της 3ης 

Κατηγορουμένης, οφείλετο σε λόγους υγείας και μετάβασης του στο εξωτερικό. 

Συνολικά ο δικηγόρος της 3ης κατηγορούμενης απουσίασε για ακόμη 10 μέρες και 

τούτο να σημειωθεί ότι καθόλη την διάρκεια των 3 χρόνων δεν ζήτησε ποτέ άλλη 

αναβολή για ξεκούραση. 

Συνοπτικά, αναφέρουμε τα πιο κάτω στοιχεία που σχετίζονται με την πορεία της 

ακροαματικής διαδικασίας.  

Το κατηγορητήριο καταχωρήθηκε στις 5/2/2010 και οι κατηγορούμενοι απαντούν 

στις κατηγορίες στις 22/2/10 και στις 24/2/10 η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση για 

την 7/6/10 μέχρι 11/6/10 δηλαδή θα άρχιζε η δίκη μετά από 4 μήνες προφανώς διότι 

το Κακουργιοδικείο ήτο απασχολημένο με άλλη υπόθεση και η ακροαματική 



 5 

διαδικασία αφού κάλυψε μια περίοδο 25 ημερών κατά την οποία κατάθεσαν 17  

μάρτυρες κατηγορίας οπότε η ΚΑ διέκοψε την διαδικασία καταχωρώντας nolle 

prosequi την 25/10/10. Ευθύς αμέσως καταχωρήθηκε νέο κατηγορητήριο με αριθμό 

19325/10 και σε αυτό συμπεριλήφθηκε ο Γρηγόρης Ξενοφώντος ως 4ος  

κατηγορούμενος. Επισημαίνουμε μια καθυστέρηση 153 ημερών από της 

ημερομηνίας που έδωσε μαρτυρία ο τελευταίος μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση 

400/10 μέχρι της καταχώρησης της παρούσας υπόθεσης. Δυστυχώς οι 

κατηγορούμενοι τελούσαν υπό κράτηση καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αυτού. 

Σημειώνουμε ότι από της ημερομηνίας καταχώρησης της παρούσας υπόθεσης μέχρι 

της επανέναρξης της διαδικασίας με την προσέλευση του πρώτου μάρτυρα 

κατηγορίας ο οποίος έδωσε μαρτυρία στις 10/11/2010 το χρονικό διάστημα που 

διέρρευσε ανήλθε σε 11 μήνες. Η καθυστέρηση αυτή ασφαλώς επηρέασε δυσμενώς 

το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των κατηγορούμενων για δίκαιη δίκη μέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστημα (fair trial). Ουσιαστικά η υπόθεση 19325/10 είναι και 

πρέπει να θεωρηθεί ως επανεκδίκαση της προηγούμενης υπόθεσης.  

Κύριοι Πρόεδροι, κύριε Δικαστά, Θα ήθελα να θίξω ένα άλλο σημείο το οποίο 

προκάλεσε δυσμενή επηρεασμό στην Υπεράσπιση. Με την έναρξη της 

επανεκδίκασης της υπόθεσης (ποινική υπόθεση αρ. 19325/10) κλήθησαν ξανά οι 

μάρτυρες που είχαν ήδη δώσει μαρτυρία στην προηγούμενη υπόθεση (400/10). 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνοντο και ουσιώδεις μάρτυρες όπως π.χ. η Nilda 

Mondecalvo, ο Μιχάλης Κουρσάρος, ο Λοχίας 740 Ελευθέριος Σολέας, ο Γιώργος 

Μιχαήλ, η Άνδρέα Χ” Σωτηρίου και ορισμένοι άλλοι.  

Όλοι οι προηγούμενοι μάρτυρες της 400/10 έδωσαν για δεύτερη φορά μαρτυρία και 

τούτο κατά την ταπεινή μας άποψη αποτέλεσε δυσμενή τρόπο χειρισμού της 

υπόθεσης από την ΚΑ σε βάρος των  κατηγορουμένων. Ο λόγος είναι διότι η ΚΑ 

είχε το πλεονέκτημα να παρουσιάσει μάρτυρες οι οποίοι ήδη γνώριζαν τη γραμμή 

υπεράσπισης από την αντεξέταση που υπέστησαν. Ήσαν επίσης μάρτυρες οι οποίοι 

είχαν κάμει πρόβα προηγουμένως λόγω της προηγούμενης εμφάνισης των στο 

δικαστήριο και για το λόγο αυτό, η ΚΑ είχε την ευκαιρία να φροντίσει όπως δοθεί 

βελτιωμένη έκδοση της μαρτυρίας τους τόσο σε σχέση με το περιεχόμενο της όσο 

και με τον τρόπο που έδιδαν τη μαρτυρία τους. Η ΚΑ ασφαλώς είχε επίσης το 

πλεονέκτημα να γνωρίζει τα κενά που άφησε η προηγούμενη μαρτυρία τους ως 

επίσης και τα σημεία πάνω στα οποία η Υπεράσπιση είχε επικεντρωθεί. Με αυτό τον 

τρόπο απέκτησε ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα στην παρουσίαση της υπόθεσης 

της παραβιάζοντας συνάμα την αρχή της ισότητας των όπλων. Επίσης η 

Υπεράσπιση με την αντεξέταση αυτών των 17 μαρτύρων απεκάλυψε στην ΚΑ την 

γραμμή υπεράσπισης της χωρίς να έχει τέτοια νομική υποχρέωση. Παρατηρούμε ότι 
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αντίθετα η ΚΑ δεν προέβηκε σε άνοιγμα (opening) της υπόθεσης και με τον τρόπο 

αυτό αποστέρησε την Υπεράσπιση από του να γνωρίζει τις δικές της θέσεις σε μια 

τόσο σοβαρή υπόθεση. Το γεγονός αυτό από μόνο του πλήττει καίρια τις 

προϋποθέσεις για δίκαιη δίκη που απαιτούν «ισότητα όπλων» μεταξύ των 

διαδίκων». Η σπουδαιότητα της εναρκτήριας δήλωσης (opening) αναπτύσσεται στην 

υπόθεση Παφίτης κ.α. v Δημοκρατίας (1992) 2 ΑΑΔ 102, 122.  Η εναρκτήρια 

δήλωση προδιαγράφει σε αδρές γραμμές την υπόθεση και παρέχει την ευκαιρία 

στην υπεράσπιση να ενημερωθεί για τα κυριότερα σημεία πάνω στα οποία θα 

στηρίξει η ΚΑ την υπόθεση της ούτως ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί με τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο.  

Επίσης ο όγκος των πρακτικών που ανέρχεται σχεδόν σε 11,000 σελίδες, ασφαλώς 

δεν αναμένεται από τα σεβαστά μέλη της σύνθεσης του παρόντος Κακουργιοδικείου 

να ενθυμούνται στον βαθμό που θα πρέπει να ενθυμούνται, ουσιώδη στοιχεία της 

μαρτυρίας έκαστου μάρτυρα.  

Υποβάλλουμε με σεβασμό ότι εν΄όψει όλων αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών, 

οποιαδήποτε τυχόν αμφιβολία περί της ορθότητας της μαρτυρίας των, θα πρέπει να 

μετρήσει προς όφελος της υπεράσπισης. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 

συμπεράσματα, θα πρέπει να ελέγχονται με κάθε προσοχή, δεδομένης της 

ανθρώπινης αδυναμίας να μπορεί να ενθυμάται  όλα τα γεγονότα σε βαθμό που 

απαιτείται σε υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. 

Η Υπεράσπιση έχει την άποψη ότι και το ίδιο το Δικαστήριο θα αντιμετωπίσει 

δυσκολίες όταν θα αξιολογήσει την μαρτυρία αυτών των μαρτύρων τους οποίους 

άκουσε δύο φορές διότι θα έχει να επιλέξει ποια μαρτυρία θα προτιμήσει για να 

κρίνει το demeanour τους όταν τους είχε δει και ακούσει στο εδώλιο του μάρτυρα 

δύο φορές. Στην υπόθεση The Attorney-General of the Republic v. Enimerosis 

Publishing Co Ltd and others (Criminal Appeal No. 2829) (1966) CLR 25 το 

Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε ότι «Piecemeal hearings and adjournments in a case 

make the task of the trial judge who has to weigh the oral evidence, more difficult 

and are to the prejudice of the fair administration of justice; and sometimes they may 

amount to a complete denial of justice».   

4. Σύμφωνα με το άρθρο 28.1 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (14/60) ο 

Πρόεδρος του αρμόδιου Ε.Δ. είναι ο αρμόδιος να κανονίζει τα καθήκοντα των 

Δικαστών και να ορίζει την σύνθεση του Κακουργιοδικείου.   
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Πιστεύουμε ότι εφόσον είχε ήδη διακοπεί η δίκη με nolle prosequi η νεότερη 

υπόθεση θα έπρεπε να είχε δικαστεί από Κακουργιοδικείο με διαφορετική σύνθεση 

και τούτο επειδή κατά το χρόνο της καταχώρησης του νέου κατηγορητηρίου και της 

παραπομπής των κατηγορούμενων σε δίκη ήτο γνωστό ότι η  σύνθεση του 

Κακουργιοδικείου ήτο πολύ βεβαρημένη με την εκδίκαση πολλών άλλων 

υποθέσεων μάλιστα εξίσου σοβαρών με την παρούσα υπόθεση και οπωσδήποτε 

ήτο ορατός ο κίνδυνος να καθυστερούσε η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του 

ιδίου Κακουργιοδικείου. Συνεπώς η παραπομπή αυτής της υπόθεσης σε ένα 

Κακουργιοδικείο με τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα εργασίας θα προκαλούσε μεγάλη 

καθυστέρηση στην εκδίκαση ακόμη μιας υπόθεσης οπότε οι κατηγορούμενοι 

αναπόφευκτα δεν θα δικάζοντο μέσα σε εύλογο χρόνο όπως επέβαλλε το 

συνταγματικό τους δικαίωμα.   

Εάν όμως εγίνετο παραπομπή σε άλλο Κακουργιοδικείο με διαφορετική σύνθεση θα 

αποφεύγετο η επανεκδίκαση της υπόθεσης σε Δικαστήριο με σύνθεση 

απαρτιζόμενο με τις Εντιμότητες σας. Συνάμα δεν θα βρίσκετο προ της 

ανεπιθύμητης υποχρέωσης να έχετε να αξιολογήσετε το demeanour 17 μαρτύρων 

κατηγορίας με βάση την παρουσία τους δύο φορές στο εδώλιο του μάρτυρα όταν 

μάλιστα μεσολαβούσε μια χρονική απόσταση τουλάχιστον 3-4 μηνών από την μια 

στην άλλη.      

Κατά την ταπεινή μας άποψη στην υπόθεση αυτή, η κατάχρηση δικαστικής 

διαδικασίας (Abuse) αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα θέματα τα οποία θα αναπτύξω 

με την εξής σειρά:  

 

ΚΕΦ.2 Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της ακροαματικής διαδικασίας  

Είναι η ταπεινή μας άποψη ότι η εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρόνο δεν 

κατέστη δυνατή και τούτο έχει επηρεάσει δυσμενώς την υπεράσπιση.   

Έχουμε προβεί σε μια έρευνα σε όλες τις υποθέσεις φόνου εκ προμελέτης και 

ανθρωποκτονίας από τον καιρό που καταγράφονται οι Κυπριακές αποφάσεις στα   

Cyprus Law Report από 26 Μαρτίου 1883 μέχρι σήμερα. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή 

στις πλέον περίπλοκες υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων και 

μαρτύρων και βρήκαμε ότι ο μέσος όρος διεκπεραίωσης της ακροαματικής 

διαδικασίας δεν ξεπερνούσε τους 15 μήνες περιλαμβανομένου και του χρόνου της 

προανάκρισης και έφεσης σε πλείστες από αυτές.  
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Ενδεικτικά σας αναφέρω την υπόθεση Anastassiades Andreas V The Republic 

(1977) 2 CLR 97  ένας μεγάλος αριθμός μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων μεταξύ 

αυτών και ο Professor Simpson η εκδίκαση της διήρκησε 16 μήνες από της 

ημερομηνίας του φόνου και κάλυψε 192 σελίδες η απόφαση του Εφετείου. 

Στην υπόθεση Khadar Samir Mohammed and Another v The Republic (1978) 2 

CLR 132 στις 18/2/1978 δολοφονήθηκε ο El Sebai και εκδόθηκε απόφαση στις 

31/7/1978 και ορίστηκε ημερομηνία εκτέλεσης των την 22/8/1978. Η απόφαση του 

Εφετείου κάλυψε 205 σελίδες. 

Στην υπόθεση Republic v Pouris and others (1979) 2 CLR 15 η δίκη στο 

Κακουργιοδικείο διήρκησε από τις 15/5/1978 εως 8/9/1978 και κατέθεσαν 123 

μάρτυρες.  Ησαν 7 κατηγορούμενοι και 4 θύματα βρήκαν το θάνατο τους. Η 

απόφαση του Εφετείου κάλυψε 94 σελίδες. 

Στην υπόθεση Vrakas Pantelis and Another v The Republic (1973) 2 CLR 139, 

Φόνος 29/8/1972, Απόφαση Εφετείου 1/8/1973 δηλαδή μέσα σε λιγότερο από ένα 

χρόνο. 

Η υπόθεση Helios άρχισε η εκδίκαση της στις 17/10/2009 και εκδόθηκε απόφαση 

του Κακουργιοδικείου στις 15/1/2012. Να σημειωθεί ότι σε αυτή την υπόθεση οι 

κατηγορούμενοι δεν κρατούνταν υπό κράτηση. 

Στην υπόθεση Δημοκρατία v Θεόδωρου Θεοφάνους 38/12, Κακουργιοδικείο 

Πάφου, Φόνος 11/12/2011 και δόθηκε απόφαση στις 30/10/2012. 130 μάρτυρες 

κατηγορίας. 

Υποβάλλουμε ότι στην παρούσα υπόθεση ο χρόνος που υπολογίζεται να διαρκέσει 

η ακροαματική της διαδικασία μέχρι της έκδοσης απόφασης από το Κακουργιοδικείο 

σας  θα είναι περίπου 3.5 χρόνια. Δηλαδή περίπου 3 εως 4 φορές περισσότερο από 

τον κατά μέσο όρο, χρόνο που διαρκεί η εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων σύμφωνα 

με τα κυπριακά δεδομένα. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο αναμενόμενος 

κατά προσέγγιση χρόνος σε περίπτωση που θα υπάρξει έφεση και υπολογίζουμε  

ότι ο χρόνος αυτός θα ξεπεράσει τον ενάμιση χρόνο μέχρι τελικής αποφάσεως από 

το Εφετείο.  

Υποβάλλουμε ότι η καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της ακροαματικής διαδικασίας 

σε τελευταία ανάλυση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και καμίας πλευράς διότι 

αντιστρατεύεται το καλώς νοούμενο συμφέρον της δικαιοσύνης. Πλήττει την μνήμη 

τόσο των μαρτύρων κατηγορίας όσο και των μαρτύρων της Υπεράσπισης. Προξενεί 
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την εκούσια ή ακούσια καταστροφή ή εξάλειψη μαρτυρικού υλικού και ταυτόχρονα 

επεκτείνει την μακρά χρονική περίοδο κράτησης των κατηγορουμένων εν αναμονή 

της τελεσίδικης εκδίκασης της υπόθεσης. Συνεπακόλουθο της μακράς χρονικής 

περιόδου που θα διαρκέσει η εκδίκαση της υπόθεσης θα είναι το άγχος, η αγωνία 

και νευρικότητα τόσο ενός εκάστου των κατηγορουμένων όσο και των συγγενών και 

φίλων του. Το ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη διάρκεια χρόνου θα 

πρέπει να είναι ο στόχος και επιδίωξη κάθε νομικού συστήματος που στοχεύει στην 

απονομή δικαιοσύνης και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης τόσο στους 

κατηγορούμενους αλλά και στο ευρύτερο κοινό.  

Με σεβασμό υποδεικνύουμε ότι ο νομοθέτης όπλισε το Δικαστήριο σας με αρκετές 

αρμοδιότητες όπως προβλέπει η ποινική δικονομία και η πλούσια νομολογία ούτως 

ώστε να μπορεί το Δικαστήριο να τροχιοδρομεί  διαδικασία μέσα σε τέτοια πλαίσια 

που να εξασφαλίζεται η διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης μέσα σε εύλογα χρονικά 

πλαίσια. Το Δικαστήριο διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ούτως ώστε να μη 

γίνεται κατάχρηση του χρόνου και έτσι να προστατεύεται το καλώς νοούμενο 

συμφέρον της δικαιοσύνης.  

Παραθέτουμε τη νομολογία που επιβάλλει την εκδίκαση μιας υπόθεσης μέρα παρά 

μέρα (day in day out) των δικών μας δικαστηρίων όσο και του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου.  

Στην υπόθεση Νίκος Πολυβίου v Αστυνομίας (2004) 2 ΑΑΔ 11 έγινε αναφορά 

στην υπόθεση Γαβριηλίδη v Αστυνομία, Ποινική Εφεση 7469/25.9.2003 όπου 

έγινε επισκόπηση της νομολογίας όπου σχετίζεται με το άρθρο 30.2 του 

Συντάγματος αναφορικά με το χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.  

Στην υπόθεση Μιχάλης Μαγκάκης (1990) 1 ΑΑΔ 1068 το Ανώτατο αποφάνθηκε 

ότι η διασφάλιση του δικαιώματος εκδίκασης της ποινικής υποθέσεως μέσα σε 

εύλογο χρόνο αποτελεί πρωταρχική ευθύνη του δικαστηρίου. 

Εξάλλου στην υπόθεση Καυκαρής v Δημοκρατίας (1990) 2 ΑΑΔ 203, 222 

υποδεικνύεται ο καθορισμός του μέτρου για το εύλογο του χρόνου για ολοκλήρωση 

της ποινικής διαδικασίας, με αφετηρία την ημέρα σύλληψης του κατηγορούμενου, 

λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά και το περίπλοκο της υπόθεσης, η συμπεριφορά 

των ανακριτικών και δικαστικών αρχών καθώς και εκείνη του κατηγορουμένου. 

Το Σεβαστό Δικαστήριο θα ενθυμείται, και είναι καταγεγραμμένο ότι ο δικηγόρος της 

3ης κατηγορούμενης πάντοτε ήγειρε ένσταση οποτεδήποτε η ΚΑ ζητούσε αναβολή 
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ως επίσης και σε ορισμένες περιπτώσεις που άλλοι δικηγόροι της υπεράσπισης 

ζητούσαν αναβολή. 

Εξάλλου, δεν μπορεί να μας καταλογισθεί οποιαδήποτε ευθύνη για παρατεταμένη 

αντεξέταση μαρτύρων. Η θέση αυτή υποστηρίζεται από το απόσπασμα  της αίτησης 

για έκδοση διαταγμάτων certiorari και prohibition εκ μέρους του Μιχάλη Μαγκάκη 

(1990) 1 ΑΑΔ 1069. Στη σελ. 1078 όπου αναφέρεται ότι <<η διασφάλιση της 

συνταγματικής τάξης όπως κατοχυρώνεται από τα άρθρο 30.2 αναφορικά με το 

χρόνο εκδίκασης των δικαστικών υποθέσεων αποτελεί πρωταρχική ευθύνη του 

δικαστηρίου. Η διεξαγωγή της δίκης υπόκειται στον έλεγχο του εκδικάζοντος 

δικαστηρίου, αρχή η οποία συνάδει με την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της 

Δικαιοσύνης.>>  Τούτο δεν μπορεί να έχει νομικό έρεισμα  διότι εφόσον ολόκληρη η 

διαδικασία βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του δικαστηρίου αν το οποίο ασφαλώς 

θα παρέμβαινε σε περίπτωση κατάχρησης του δικαιώματος της αντεξέτασης. 

 Στην υπόθεση Ευσταθίου v Αστυνομίας (1990) 2 ΑΑΔ 294 υποδεικνύεται ότι 

παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο άρθρο 30.2 καθιστά τη 

διαδικασία άκυρη στην ολότητα της. (Βλ. Paporis v National Bank (1986) 1 CLR 

578, Ελληνας v Δημοκρατίας (1989) 2 ΑΑΔ 149, Χασσάν v  Αστυνομίας (1992) 

2 ΑΑΔ 78 και Χριστοδούλου v Αστυνομίας (1992) 2 ΑΑΔ 84). 

Το δικαίωμα της κατηγορούμενης για να δικαστεί μέσα σε εύλογο χρόνο 

διασφαλίζεται από το άρθρο 6(1) και τις πρόνοιες του δικού μας Συντάγματος. Στην 

υπόθεση Dyer v. Watson (2004) 1 AC 379 PC at para 156 o Lord Rodger of 

Erlsferry «Since the exact scope of the guarantees differs somewhat under the 

various charters, bills or conventions on human rights, the test described by Sopinka 

J has to be applied by reference to the interests which the particular provision is 

designed to protect. In the case of article 6 (I) its principal purpose at least is to 

prevent an accused being left too long in a state of uncertainty about his fate. Such 

a protection is, of course, of very real interest to an innocent person who has been 

charged with an offence or even to a person who has in fact committed an offence 

but whose guilt the prosecution cannot establish. The accused’s whole life, both 

private and professional, may be thrown into turmoil, doubt and confusion until he is 

acquitted. Especially for the innocent and for their families the time spent awaiting 

trial must indeed be “exquisite agony” (R v Askov [1990] 2 CLR 1199, 1219 per 

Cory J»). 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνοψίζουν τα πιο κάτω κριτήρια για 

τον καθορισμό του εύλογου χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να διεξάγεται μια 

δίκαιη δίκη. Αυτά είναι: 
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(α) περιπλοκότητα 

(β) η συμπεριφορά του κατηγορούμενου 

(γ) η συμπεριφορά των αρμοδίων της χώρας 

Αναφορικά με την περιπλοκότητα επιτρέπεται περισσότερη περίοδος καθυστέρησης 

στη περίπτωση της οικονομικής φύσεως εγκλημάτων. Δέστε Eckle v. Germany 

(1983) 5 EHRR 1. 

Στην υπόθεση Dewer v Belgium (1980) 2 EHRR page 30 καθορίζεται ότι ο χρόνος 

αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης του κατηγορητηρίου μέχρι της έκδοσης 

αποφάσεως και περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για εξάντληση όλων των 

διαδικασιών για σκοπούς έφεσης. Συνεπώς στη δική μας περίπτωση θα πρέπει να 

υπολογίσουμε τον χρόνο διάρκειας της εκδίκασης της υπόθεσης και να προστεθεί 

και ο χρόνος που λογικώς αναμένεται να διαρκέσει η συμπλήρωση των άλλων 

διαδικασιών. Εμείς τον υπολογίζουμε σε τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια και 3 μήνες, 

δηλαδή ο συνολικός χρόνος δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 5½ χρόνια μέχρι της 

έκδοσης τελικής και τελεσίδικης αποφάσεως από τα Κυπριακά Δικαστήρια.  

Στην υπόθεση Porter v Magiff (2002) 2 AC 357 αποφασίσθηκε ότι δεν απαιτείται 

όπως αποδειχθεί προκατάληψη (prejudice) σε βάρος των κατηγορουμένων για να 

αποδειχθεί παράβαση του άρθρου 6 (1) της Σύμβασης λόγω καθυστέρησης διότι η 

εκδίκαση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποτελεί δικαίωμα του 

κατηγορούμενου για να δικασθεί εντός ευλόγου χρόνου.  

Στην υπόθεση Mellors v UK (2004) 38 EHRR 11 το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η 

καθυστέρηση 3 χρόνων δεν θεωρείται εύλογη.  

Στην υπόθεση Albo v Italy (2006) 43 EHRR 27 όπου οι κατηγορούμενοι τελούσαν 

υπό κράτηση, κρίθηκε ότι η καθυστέρηση 16 μηνών για επίλυση διαδικασίας 

προανάκρισης ήτο ανεπίτρεπτη και παραβίαζε το άρθρο 5,3.  

Εξάλλου, στην υπόθεση του (Privy Council) Bell v DPP of Jamaica (1985) 2 ALL 

ER 585 όπου ερμηνεύθησαν οι πρόνοιες του άρθρου 20(Ι) του Συντάγματος της 

Ιαμαϊκής, πρόνοιες που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό με αυτές που 

κατοχυρώνονται από το άρθρο 30.2 του δικού μας Συντάγματος. Το 

Ανακτοσυμβούλιο αποφάνθηκε ότι σύμφωνα με τις Αρχές του Κοινοδικαίου τα 

Δικαστήρια έχουν συμφυή δικαιοδοσία να παρεμποδίσουν καθυστερήσεις στην 
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εκδίκαση υποθέσεων που οδηγούν σε καταπιεστική (oppressive) μεταχείριση του 

κατηγορουμένου. 

Παραβιάστηκε επίσης το δικαίωμα των κατηγορουμένων όπως η ποινική του ευθύνη 

πρέπει να κρίνεται μέσα σε εύλογο χρόνο (Δέστε άρθρο 30.2 του Συντάγματος). 

Σχετική είναι η Nicolas Christodoulou alias Farfator Republic (1963) I CLR 36. Ο 

χρόνος μετρά από την ημερομηνία σύλληψης των κατηγορουμένων 2+3 την 

21/1/2010 μέχρι της αποφάσεως.  

Στην ίδια υπόθεση υπογραμμίστηκε ότι υπάρχει μια γενική υποχρέωση στα 

συμβαλλόμενα κράτη να οργανώσουν το νομικό τους σύστημα, κατά τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η εκδίκαση υποθέσεων εντός ευλόγου χρόνου. Επίσης επιβεβαιώθηκε 

ότι δεν θα θεωρείται ως ικανοποιητική δικαιολογία, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο 

Δικαστήριο ή Δικαστής ή ότι η καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί στις 

διωκτικές αρχές.  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην υπόθεση Eckle v. Germany (8130/78) [1982] ECHR 

4/15R JULY 1882) 

Σε ποινικές υποθέσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων όπως π.χ. Eckle v. 

Germany  

Στη δική μας υπόθεση καταχωρήθηκε για πρώτη φορά κατηγορητήριο την 5/2/10 

(400/10). 

Δεν προαπαιτείται απόδειξη από μέρους του κατηγορούμενου δυσμενούς 

επηρεασμού του (prejudice) λόγω της καθυστέρησης στην τελεσίδικη εκδίκαση της 

υπόθεσης για να στοιχειοθετηθεί παραβίαση του άρθρου 6(1) της Σύμβασης και του 

Συντάγματος μας. 

Όμως είναι γεγονός ότι όταν το είδος του μαρτυρικού υλικού που χρησιμοποιείται για 

την απόδειξη της υπόθεσης ως επίσης και η μαρτυρία της υπεράσπισης δεν είναι 

γραπτή μαρτυρία αλλά πρόκειται περί μαρτυρίας που στην ολότητα της στηρίζεται 

στην ανθρώπινη μνήμη, ασφαλώς οποιαδήποτε μακρυγορία στην εκδίκαση 

επηρεάζει την μνήμη των μαρτύρων όταν δίδουν την προφορική τους μαρτυρία. 

Βέβαια οι μάρτυρες Υπεράσπισης καθίστανται πλέον ευάλωτοι διότι σπάνια η 

Υπεράσπιση παρουσιάζει μάρτυρες που έχουν προβεί σε γραπτή κατάθεση κατά το 

χρόνο που έζησαν τα γεγονότα και για τα οποία θα καταθέσουν, ενώ αντιθέτως στην 

περίπτωση των μαρτύρων Κατηγορίας σχεδόν πάντοτε η Αστυνομία φροντίζει να 

έχουν προβεί σε γραπτή κατάθεση της μαρτυρίας των. Eτσι, θα δείτε στη σελ. 8149 
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– 10 ερωτάται ο 1ος κατηγορούμενος πότε ο Ζαβράντωνας του τηλεφώνησε για 

πρώτη φορά και απαντά «δεν ενθυμούμαι» και στην ίδια σελίδα 8149-30 απαντά 

«δεν ενθυμούμαι κύριε Πρόεδρε, μιλούμε για 30 μήνες» και στη σελ. 8150-10 «δεν 

ενθυμούμαι τώρα μετά από 30 μήνες τι ήθελε ο Ζαβράντωνας που μου 

τηλεφωνούσε». Επίσης, ο κατηγορούμενος 1 θα δείτε στη σελ. 8162 δεν θυμάται 

πότε ακριβώς του μίλησε η αστυνομία για τον φόνο.  

Θα πρέπει επίσης να υποδείξουμε τη δυσκολία που προκύπτει στο ίδιο το 

δικαστήριο που αναμένεται να ενθυμούνται σε μια σοβαρότατη υπόθεση κάθε 

λεπτομέρεια της μαρτυρίας. Τη σημασία αυτού του προαπαιτούμενου, δεν θα 

πρέπει να την υποβαθμίσουμε.  

Και ερωτούμε αν κανείς αναλογισθεί πόσος χρόνος διέρρευσε από την ημέρα που 

έδωσαν την μαρτυρία τους ορισμένοι μάρτυρες κατηγορίας όπως πχ οι αυτόπτες 

μάρτυρες Nilda Montecalvo και Μιχάλης Κουρσάρος την 9/6/2010 και 11/6/2010 και 

την 21/12/2010, η μαρτυρία του Προεστού την 21/3/2011, η μαρτυρία της 

Παναγιώτας Πεντότζιη την 25/7/2011, η μαρτυρία του Ζαβράντωνα την 7/12/2011, η 

μαρτυρία του Φάνου την 2/5/2011, η μαρτυρία του Παντελή Ιορδάνους την 

9/12/2012, η μαρτυρία του Θωμά Ευθυμίου την 15/3/2012 και η μαρτυρία του 1ου 

κατηγορούμενου την 30/7/2012, του 2ου κατηγορούμενου την 17/9/2012, της 3ης 

κατηγορούμενης την 29/11/2012 και του 4ου κατηγορούμενου την 7/11/2013 θα 

διαπιστώσετε ότι το διάστημα που διέρρευσε απέχει χρονικά τόσο πολύ που είναι 

ανθρωπίνως δύσκολο αν όχι αδύνατο, για το Δικαστήριο να ενθυμάται  τις 

εντυπώσεις που αφήκε ο κάθε μάρτυρας για να αξιολογήσει την αξιοπιστία του και 

να συγκρίνει την μαρτυρία καθενός από αυτούς τους μάρτυρες με την μαρτυρία 

όλων των άλλων για να καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα.  

Το γεγονός ότι τηρούνται πρακτικά ή σημειώσεις από το ίδιο το Δικαστήριο ταπεινά 

υποβάλλουμε ότι είναι και πάλι δύσκολο αν όχι αδύνατον να διατηρήσει την ζωντανή 

εντύπωση που απεκόμισε για κάθε μάρτυρα μετά από πάροδο τόσου μεγάλου 

χρονικού διαστήματος.  

Διερωτόμαστε πως μπορεί το Δικαστήριο να ενθυμείται τον τρόπο συμπεριφοράς 

και εκδήλωσης του μάρτυρα όταν αυτός έδιδε μαρτυρία. Είναι άραγε εύκολο για ένα 

Δικαστήριο να ενθυμείται κάθε γκριμάτσα, κάθε ταλάντευση, κάθε δισταγμό, να 

απαντήσει σε ερωτήσεις στοιχεία που είναι τόσο καθοριστικά στο ζύγισμα και 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας του.  
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 Η εξασθένιση της μνήμης είναι φυσιολογική κατάσταση. Είναι για αυτό το λόγο που 

σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν θα πρέπει να προκαλείται οποιαδήποτε 

καθυστέρηση με το πιθανό ενδεχόμενο αυτού να οδηγήσει, ασφαλώς ακούσια, στη 

λήψη μιας λανθασμένης εκτίμησης των γεγονότων. 

 

Η νομική πτυχή του θέματος  

Παραθέτουμε την νομική πτυχή του θέματος: 

Εξάλλου, στην υπόθεση Tsiarta v. Yiapana (1962) CLR σελ. 198 το  Δικαστήριο 

στη σελ. 208 ανέφερε τα ακόλουθα «a further word needs to be said with respect to 

adjournments. They produce justifiable dissatisfaction to the litigants and their 

witnesses; and, statistically, records of the Courts confirm the opinion that there are 

far too many».  

Επίσης στην υπόθεση Nicola v. Christofi and another (1965) 1 CLR 324 σελ. 338 

«Furthermore the view was expressed that adjournments should, as far as possible 

be avoided, except in unusual circumstances; and that once a trial was begun, it 

should be proceeded with continuously, day in and day out where possible, until its 

conclusion (Tsiarta v. Yiapana, supra). These observations are based on the 

provisions of Article 30 para. 2  of  the Constitution regarding the constitutional right  

of a citizen to a fair trail within a reasonable time. It cannot be too highly stressed 

that trial Courts should comply with these constitutional provisions with meticulous 

care». 

Εξάλλου στην υπόθεση Ιωάννας Ηλία Στάμου ν Αστυνομίας (1998) 2 ΑΑΔ 1 

επανατονίστηκε ότι επιβάλλεται η ταχεία εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων εν΄ όψει 

του άρθρου 30,2 του Συντάγματος και του δικαιώματος του κατηγορούμενου για 

δίκαιη δίκη, όπου λέχθηκε ότι:  

«Ο κατακερματισμός της δίκης είναι ανεπιθύμητος και ζημιογόνος».  

Επίσης στη σελίδα 4 γίνεται αναφορά στο άρθρο 48 του Περί Ποινικής Δικονομίας 

Νόμου, Κεφ. 155, και αναφέρεται ότι:  

«Η επιφύλαξη του άρθρου είναι πλήρως εναρμονισμένη με την θεμελιακή αρχή 

που αποτελεί και συνταγματική επιταγή (Άρθρο 32) για ταχεία εκδίκαση, 

ιδιαίτερα των υποθέσεων του ποινικού δικαίου. Παράλληλα ταυτίζεται με τις 
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ευρύτερες δικαιοκρατικές αρχές που αφορούν την προστασία της ελευθερίας 

του ατόμου και το περιεχόμενο της δίκαιης δίκης».  

Εξάλλου στην υπόθεση Φαίδωνα Ανδρέα Χριστοπούλου ν Αστυνομίας 

(20/11/2011) 2 ΑΑΔ 100, επαναλήφθησαν τα δικαιώματα του Κατηγορούμενου για 

δίκαιη δίκη και τονίσθηκε ότι:  

«Αποτελεί εκτροπή, που καθιστά την διαδικασία άκυρη και ότι η αφετηρία του 

χρόνου σε ποινικές υποθέσεις είναι η ημέρα σύλληψης ή 

καταγγελίας…παράγοντες που διέπουν την έννοια του εύλογου χρόνου είναι η 

φύση και ο περίπλοκος χαρακτήρας της υπόθεσης, η συμπεριφορά των 

ανακριτικών και των εισαγγελικών αρχών και του κατηγορουμένου».  

Όμως ίσως από τις πλέον διαφωτιστικές υποθέσεις επί του θέματος είναι η υπόθεση 

Γενικός Εισαγγελέας ν Χαράλαμπου Αρέστη (1996) 2 ΑΑΔ 267, όπου το 

Ανώτατο Δικαστήριο στη σελίδα 271 αναφέρει τα ακόλουθα:  

«Η ακρόαση δικαστικής υπόθεσης πρέπει κατά κανόνα να διεξάγεται την 

ημέρα κατά την οποία ορίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου για το σκοπό αυτό. Αν 

αυτό δεν είναι κατορθωτό, για λόγους μεγάλης ανάγκης, η υπόθεση πρέπει 

ανυπερθέτως να ακούεται κατά την επόμενη δικάσιμη. Ο προγραμματισμός 

της δικαστικής εργασίας ώστε οι υποθέσεις να εκδικάζονται κατά την 

ορισθείσα ημερομηνία, αποτελεί ευθύνη της δικαστικής εξουσίας 

συλλογικά αλλά και του κάθε Δικαστή ατομικά». 

Οι ίδιες αρχές επαναλήφθησαν στην υπόθεση Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας ν Παναγιώτης Γεωργίου (2003) 2 ΑΑΔ 511 (Πικής, Καλλής, 

Κραμβής). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η υπόθεση Μιχάλης Αναξαγόρας Χαραλαμπίδης ν 

Αστυνομίας (2004) 2 ΑΑΔ 330, όπου στη σελίδα 346 το Ανώτατο Δικαστήριο 

ασχολήθηκε με το δικαίωμα του δικάζεσθαι εντός του ευλόγου χρόνου, όπως τούτο 

διασφαλίζεται από το άρθρο 30 (2) του Συντάγματος και του άρθρου 6 (1) της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών. Στην ίδια σελίδα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Η σχετική διασφάλιση σκοπό έχει να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα 

απονομής της δικαιοσύνης χωρίς καθυστερήσεις οι οποίες δυνατόν να θέτουν 

σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της».  
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Δέστε Η ν France (1990) 12 E.H.R.R. 74 

Και στην υπόθεση Stogmuller v Austria (1979-80) 1 E.H.R.R. 155 τονίσθηκε ότι: 

«Στις ποινικές υποθέσεις εξυπηρετείται ακόμη ένας σκοπός ο οποίος προστατεύει 

τα άτομα από μια μακρά κατάσταση αβεβαιότητας για την τύχη τους».  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Υπόθεση Dewer v Belgium (1980) 2 EHRR 30, 

καθιέρωσε την αρχή ότι ο χρόνος μετρά από την ημερομηνία που κατηγορήθηκε ο 

κατηγορούμενος και συνεχίζει μέχρι της τελικής απόφασης, περιλαμβανομένου του 

χρόνου που απαιτείται για να εξαντλήσει όλα τα δικαιώματα του για έφεση.  

Για να πετύχει μια παράβαση δυνάμει του άρθρου 6,1 για λόγους καθυστέρησης, 

δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι προέκυψε οποιαδήποτε προκατάληψη εις 

βάρος του, διότι το δικαίωμα δίκης εντός ευλόγου χρόνου είναι ένα δικαίωμα (a free-

standing right).  

Στα δικά μας Δικαστήρια είχαμε την εξής προσέγγιση επί του θέματος: Στην 

υπόθεση Γενικός Εισαγγελέας ν Χαράλαμπου Καψού (2004) 2 ΑΑΔ 127, το 

Εφετείο μας ασπάστηκε τη θέση ότι «Προέχει η παράθεση της πορείας που 

ακολούθησε η ποινική αυτή υπόθεση». Να σημειωθεί ότι στην υπόθεση αυτή ο 

Γενικός Εισαγγελέας διέκοψε με Nolle Prosequi την εκκρεμούσα πειθαρχική δίωξη 

εναντίον του Καψού όπως έπραξε και στη δική μας υπόθεση για να καταχωρήσει 

νέα υπόθεση προσθέτοντας τον Γρηγόρη ως 4ο κατηγορούμενο. Το Ανώτατο 

Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «Είναι πρωταρχική ευθύνη του Δικαστηρίου να 

διασφαλίσει το συνταγματικό αυτό δικαίωμα του κατηγορούμενου, δηλαδή αυτό της 

διάγνωσης της ποινικής ευθύνης ενός κατηγορουμένου εντός ευλόγου χρόνου 

(Βλέπετε Γαβριηλίδης ν Αστυνομίας, Ποιν. Έφεση 7469 ημερομηνίας 22/9/2003,  

όπου το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε ότι «Η επί του προκειμένου νομολογία μας 

είναι ταυτόσημη με εκείνη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 

Επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «Η διάγνωση της ποινικής ευθύνης 

ενός κατηγορούμενου εντός ευλόγου χρόνου, αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοτελές 

δικαίωμα και δεν εξετάζεται σε συνάρτηση με το δικαίωμα για δίκαιη δίκη» (Βλέπετε 

Prosecutor Fiscal v Watson (2002) 4 ALL ER 1 και Porter v Magil (2002) 2 WLR 

37).  

 

Στην υπόθεση Δημοκρατίας ν Κώστα Μέλιου Μενελάου, του Μόνιμου 

Κακουργιοδικείου Λεμεσού, Υπ. Αρ. 520/2000, ημερομηνίας 24/10/2003, έγινε 

ευρεία ανασκόπηση τόσο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και της Αγγλικής και Κυπριακής νομολογίας. 

Σ΄αυτήν, καθυστέρηση 3½ χρόνων, μετά την καταχώρηση της Υπόθεσης, κρίθηκε 

ότι παραβίαζε το θεμελιακό δικαίωμα του κατηγορούμενου για τη διάγνωση της 

ποινικής του ευθύνης εντός ευλόγου χρόνου και ανέκοψε την πορεία της δίκης και 

απάλλαξε τον κατηγορούμενο.  

 

Επανέρχομαι τώρα στην υπόθεση Καψού όπου το Ανώτατο στην απόφαση του 

μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Είναι προφανής ο σκοπός της συνταγματικής πρόνοιας. 

Είναι η προστασία του κατηγορούμενου από τις υπερβολικές καθυστερήσεις. Δεν 

είναι δυνατόν ένας κατηγορούμενος να τελεί σε μακροχρόνια κατάσταση 

αβεβαιότητας για την διάγνωση της ποινικής του ευθύνης. Στην αγγλική υπόθεση 

Mills v Her Majesty’s Advocate (2002) 3 WLR 1597, Page 1604, ο Δικαστής 

Λόρδος Steyn αναφέρει τα ακόλουθα ανασκοπώντας την Ευρωπαϊκή Νομολογία: 

«First, “in criminal matters, especially, it is designed to avoid that a person charged 

could remain too long in a state of uncertainty about his fate” …Secondly it is 

recognized that lapse of time may result in the loss of exculpatory evidence or in a 

deterioration in the quality of evidence generally.. Thirdly, it has been said that “the 

safety if a verdict reached a considerable time after the offence often become(s) the 

subject of controversy (and) undermine(s) public confidence in the criminal justice 

system».  

Στην ίδια υπόθεση Χαράλαμπου Καψού τονίστηκε ότι «Τόσο η νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και η νομολογία 

Ανωτάτου Δικαστηρίου θεωρεί το δικαίωμα για δίκη εντός ευλόγου χρόνου ως 

εξαιρετικής σημασίας για την ορθή, αποτελεσματική και αξιόπιστη απονομή της 

δικαιοσύνης.  

Ευθύνη προς τούτο φέρει το Κράτος που είναι υπεύθυνο για την καλή 

οργάνωση του Δικαστικού συστήματος ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η 

εκδίκαση, ιδιαίτερα των ποινικών υποθέσεων μέσα σε εύλογο χρόνο. Βλέπε 

Kfnig v Germany (1978) 2 E.H.R.R. 170 και Sussman v Germany (1998) 25 

E.H.R.R. 64). Εξάλλου με το άρθρο 35 του κυπριακού συντάγματος επιβάλλεται 

υποχρέωση σε κάθε μια από τις 3 εξουσίες, την νομοθετική, την εκτελεστική και την 

δικαστική όπως διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του 

μέρους ΙΙ περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Στον καθορισμό του 

μέτρου κρίσης για το εύλογο του χρόνου πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο τα 

περιστατικά κάθε υπόθεσης, το περίπλοκο και/ή εγγενής δυσκολίες της υπόθεσης, η 
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στάση των ανακριτικών και δικαστικών αρχών καθώς και εκείνη του 

κατηγορουμένου.  

Επί του σημείου αυτού, θέλουμε να θέσουμε υπόψη του Δικαστηρίου σας, και τις 

υποθέσεις H v France (1990) 12 E.H.R.R. 74 και Stockmuller v Austria (1979-80) 

1 E.H.R.R. 150, στις οποίες διατυπώθηκαν οι συνέπειες που προκύπτουν από 

καθυστερήσεις και θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της 

απονομής της δικαιοσύνης χωρίς καθυστερήσεις. Στις ποινικές υποθέσεις 

εξυπηρετεί ακόμη ένα σκοπό. Προστατεύει τα άτομα από μια μακρά κατάσταση 

αβεβαιότητας για την τύχη τους. Κατά την εξέταση του τι αποτελεί εύλογο χρόνο, 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης, περιλαμβανομένων 

ειδικώς της πολυπλοκότητας των πραγματικών ή νομικών ζητημάτων που 

εγείρονται, της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου και των αρμοδίων διοικητικών 

και δικαστικών αρχών. Δέστε Zimmermann and Steiner v Switzerland (1984) 6 

E.H.H.R.R. 17). Γίνεται μάλιστα, επί του σημείου αυτού, αναφορά στην αγγλική 

υπόθεση Mills v Her Majesty’s Advocate (2002) 3WLR 1597, Page 1604, ο 

Δικαστής Λόρδος Steyn αναφέρει τα ακόλουθα ανασκοπώντας την Ευρωπαϊκή 

Νομολογία:  

 

«First, “in criminal matters, especially, it is designed to avoid that a person charged 

could remain too long in a state of uncertainty about his fate”… Secondly it is 

recognized that lapse of time may result in the loss of exculpatory evidence or in a 

deterioration in the quality of evidence generally. Thirdly, it has been said that “the 

safety of a verdict reached a considerable time after the offence often become(s) the 

subject of controversy (and) undermine(s) public confidence in the criminal justice 

system». Με σεβασμό υποβάλλουμε ότι στην δική μας υπόθεση εφαρμόζονται 

πλήρως και οι τρεις λόγοι που αναφέρονται από τον Λόρδο Steyn με την προσθήκη 

ενός επιπρόσθετου επιβαρυντικού λόγου που είναι ότι πέραν της αγωνίας και της 

αβεβαιότητας των κατηγορουμένων για την μοίρα τους, ήδη βρίσκοντο και υπό 

κράτηση υπό συνθήκες φυλακισμένων και οι συνέπειες τόσο στους ιδίους όσο και 

στις οικογένειες τους, υπήρξαν καταστροφικές. Δέστε για τις συνέπειες που υπέστη 

η 3η κατηγορούμενη (Σελίδες -9660-9661).  

Το Εφετείο στην ίδια την απόφαση Καψού προέβηκε στην κατηγορηματική δήλωση 

ότι το δικαίωμα για δίκη εντός ευλόγου χρόνου είναι εξαιρετικής σημασίας για την 

ορθή, αποτελεσματική και αξιόπιστη απονομή της δικαιοσύνης. Το Ανώτατο χωρίς 

περιστροφές και με σαφήνεια αποφάνθηκε ότι «Ευθύνη για δίκη εντός ευλόγου 

χρόνου «φέρει το κράτος που είναι υπεύθυνο για την καλή οργάνωση του 
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δικαστικού συστήματος, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η εκδίκαση τόσο των 

πολιτικών υποθέσεων και ιδιαίτερα των ποινικών υποθέσεων μέσα σε εύλογο 

χρόνο. Βλέπετε Kfnig v Germany (1978) 2 E.H.R.R. 170 και Sussman v Germany 

(1998) 25 E.H.R.R. 64). Και το Ανώτατο στη συνέχεια αναφέρει και τα ακόλουθα 

«Εξάλλου με το άρθρο 35 του κυπριακού συντάγματος επιβάλλεται υποχρέωση σε 

κάθε μια από τις 3 εξουσίες, την νομοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική όπως 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του μέρους ΙΙ περί των 

«Θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών». Στην υπόθεση αυτή γίνεται περαιτέρω 

αναφορά στην Bell v D.P.P. of Jamaica (1985) 2 All ER 585, στην οποία 

ερμηνεύτηκαν οι πρόνοιες του άρθρου 21 της Ιαμαϊκής που αντιστοιχούν σε μεγάλο 

βαθμό με εκείνες που κατοχυρώνονται από το άρθρο 30,2 του κυπριακού 

συντάγματος.  Άξιες μνείας είναι επίσης οι παρατηρήσεις του Δικαστηρίου στην 

υπόθεση εκείνη ότι και σύμφωνα με τις αρχές του κοινού δικαίου, τα Δικαστήρια 

έχουν συμφυή δικαιοδοσία να παρεμποδίσουν καθυστερήσεις στην εκδίκαση 

υποθέσεων που οδηγούν σε καταπιεστική (oppressive) μεταχείριση του 

κατηγορουμένου.  

Καθοδηγητικές επίσης είναι και αποφάσεις επί του θέματος της Κυπριακής 

νομολογίας όπως μεταξύ άλλων, τις Tsiarta and Another v Yiapana and Another, 

(1962) C.L.R. 198, Nicola v Christofi and Another (1965) 1 C.L.R. 324, Agapiou 

v Panayiotou (1988) 1 C.L.R. 257, Δημητρίου ν Γαβριήλ, Πολιτική Έφεση αρ. 

1051, ημερ. 21/4/2000, Χριστόπουλος ν Αστυνομίας, Ποινική Έφεση αρ. 6892, 

ημερ. 28/2/2001 και Γενικός Εισαγγελέας ν Aboul Kareen Ban Other, Ποινική 

Ύφεση αρ. 7191, ημερ. 18/12/2001.  

 

Η πορεία της Ποινικής αυτής υπόθεσης πήρε 5½ χρόνια από την κατ΄ισχυρισμό 

διάπραξη αδικημάτων από τον εφεσήβλιτο και 4½ χρόνια από την έναρξη της 

διερεύνησης του.  Το Ανώτατο προέβη επίσης στην διαπίστωση ότι «Αν κρινόταν ότι 

τα επιχειρήματα του Εφεσείοντα είναι βάσιμα, θα παραμεριζόταν η πρωτόδικη 

απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν είχε στοιχειοθετηθεί εκ πρώτης όψεως 

υπόθεση. Οπότε, κατ΄ανάγκη, θα ετίθετο ζήτημα επανεκδίκασης, η οποία σε κάθε 

περίπτωση διατάσσεται κατά εν’ άσκηση διακριτικής εξουσίας. Η επανεκδίκαση θα 

απαιτούσε χρόνο που δεν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τώρα και εν’ όψει 

των διαπιστώσεων αναφορικά με τα διατρέξαντα από τη γέννηση του θέματος όπως 

τα παραθέσαμε, σε καμιά περίπτωση δεν θα είμαστε διατεθειμένοι να διατάξουμε 

επανεκδίκαση. Η επανεκδίκαση θα σήμαινε νέα εξ΄ αρχής διαδικασίας το 2004 για 

ότι φέρεται να έχει διαπραχθεί χρόνια προηγουμένως, και στο πλαίσιο των 

περιστατικών δεν θα ήταν δίκη εντός ευλόγου χρόνου. Βλέπετε Χριστόπουλος ν 
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Αστυνομίας (2001) 2ΑΑΔ 100 και Bell v D.P.P. of Jamaica (1985) 2 All ER 585. Η 

Έφεση απορρίπτεται.  

Στην Υπόθεση Μιχάλης Αναξαγόρα Χαραλαμπίδη ν Αστυνομίας (2004) 2ΑΑΔ 

350, Ποιν. Έφεση Αρ. 7369 της 1/6/2004 (Νικολαΐδης, Καλλής, Κραμβής). Οι 15 

κατηγορίες για διάπραξη πλαστογραφίας, εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς 

παραστάσεις…. (Ο Εφεσείων είναι Δικηγόρος). Ο Εφεσείων κρίθηκε αναξιόπιστος 

και σύμφωνα με το πρωτόδικο δικαστήριο άφησε την χείριστη εντύπωση. Έδωσε 

την εντύπωση πονηρού ανθρώπου ο οποίος διαστρέβλωσε τα γεγονότα για να 

απαλλαγεί ευθύνες. Την ίδια κακή εντύπωση έκαμε και η σύζυγος του Εφεσείοντα, 

κατηγορούμενη 2. Να σημειωθεί ότι ο Εφεσείων άλλαξε διαδοχικά δύο Δικηγόρους. 

Και στις 29/11/1999 εμφανίστηκε νέος Δικηγόρος ο οποίος ζήτησε όπως του δοθεί 

χρόνος για να προετοιμαστεί. Η ακρόαση άρχισε την 28/2/2000. Οι αγορεύσεις των 

δύο μερών ολοκληρώθηκαν στις 9/7/2002. και η απόφαση του δικαστηρίου 

επιφυλάχθηκε στις 2/9/2002. Και η έκδοση της απόφασης αναβλήθηκε και πάλι για 

τις 29/10/2002 λόγω φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου. Και τελικά η απόφαση 

απαγγέλθηκε στις 6/11/2002.  

 

Όπου ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση, εφαρμόζεται ένα πιο αυστηρό 

κριτήριο από το Αbdoella v Netherlands (1992) 20 E.H.R.R. 585 η πολυπλοκότητα 

δυνατόν να εφίσταται από τον αριθμό των κατηγοριών από την δυσκολία των 

επίδικων νομικών ζητημάτων και από τον όγκο της μαρτυρίας. Ωστόσο η Πολιτεία 

ευθύνεται για καθυστερήσεις που αποδίδονται στην Κ.Α. ή από Δικαστήριο (Δέστε 

Wemhoff v Germany (1968) 1 E.H.R.R. 55). Για να θεμελιωθεί παραβίαση του 

άρθρου 6,1 της Σύμβασης λόγω υπερβολικής διαδικαστικής καθυστέρησης, δεν είναι 

ανάγκη να αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος έχει επηρεαστεί δυσμενώς στην 

ετοιμασία ή παρουσίαση της υπεράσπισης του (Δέστε Crummock (Scotland) Ltd v 

H.M. Advocate (2000) J.C. 408). 

  

Στην υπόθεση Ευσταθίου ν Αστυνομίας (1990) 2ΑΑΔ 294, 301, 302 το Ανώτατο 

αποφάνθηκε ότι «Παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο άρθρο 

30,2 καθιστά την διαδικασία άκυρη στην ολότητα της. Το άρθρο 30,2 οριοθετεί τις 

προϋποθέσεις για την έγκυρη διαπίστωση των αστικών δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του πολίτη καθώς και της ποινικής του ευθύνης. Η διάγνωση τους 

έξω από τα πλαίσια αυτά, αποτελεί εκτροπή από τα συνταγματικά θέσμια και 

καθιστά τη διαδικασία άκυρη ως μέσο διαπίστωσης των αστικών δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων ή της ποινικής ευθύνης του κατηγορούμενου. Βλέπετε Psaras and 
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Another v The Republic (1987) 2 CLR 132 και Bell v D.P.P. of Jamaica (1985) 2 

All ER 585. Βλέπε επίσης Police v Georgiades (1982) 2 CLR 33 αναφορικά με τις 

δικαϊκές επιπτώσεις από παραβάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 

που κατοχυρώνονται στο μέρος ΙΙ του Συντάγματος. Η χρήση των εχέγγυων που 

βλέπει το άρθρο 32 του συντάγματος αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε 

κατηγορούμενου για την διαπίστωση της ποινικής του ευθύνης και συγχρόνως 

υποχρέωση της πολιτείας. Στην Ρούσος ν Αστυνομίας (1998) 2ΑΑΔ 471, 480, 481 

το Ανώτατο ανάφερε και τα ακόλουθα: «Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι δεν μας 

αφήνει αδιάφορους η πορεία που έχει υιοθετηθεί στην παρούσα διαδικασία και ο 

κατακερματισμός της ακρόασης σε ημερομηνίες που απέχουν πολύ ή μια από την 

άλλη. Επί του προκειμένου επαναλαμβάνουμε τα όσα λέχθηκαν στην  Ρούσος ν 

Αστυνομίας (1998) 2ΑΑΔ 471, 480, 481 Στην Tsiarta and Another v Yiapana and 

Another (1962) CLR 198, 208 τονίστηκε ότι «Οι αναβολές προκαλούν 

δικαιολογημένη δυσφορία στους διαδίκους και στους μάρτυρες τους. Και τα 

συστατιστικά στοιχεία αυτού του Δικαστηρίου επιβεβαιώνουν την γνώμη ότι 

υπάρχουν πολλές αναβολές. Αν μια αγωγή μπορεί να προχωρήσει την 1η μέρα που 

ορίζεται για ακρόαση τόσο το καλύτερο. Όπου οι αναβολές είναι αναγκαίες δεν 

πρέπει να είναι πάνω από μία ή δύο. Μετά από αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες 

αναβολές. Αναφορικά με τη λήψη της μαρτυρίας έχουμε την άποψη πως άπαξ και 

αρχίσει μία δίκη πρέπει να συνεχίζεται καθημερινά όπου αυτό είναι δυνατό, μέχρι τη 

συμπλήρωση της». Τα πιο πάνω λέχθησαν σε πολιτική υπόθεση. Ωστόσο στην 

Nicolaou v Police (1965) 2  CLR τυγχάνουν πιο αυστηρής εφαρμογής στις ποινικές 

υποθέσεις. Τα όσα λέχθηκαν στην Tsiarta (πιο πάνω) αποτελούν χωρίς αμφιβολία 

την ιδεώδη και επιθυμητή κατάσταση. Προτρέπουμε με αυτή την ευκαιρία τα 

πρωτόδικα δικαστήρια να τα έχουν υπόψη τους και να τα εφαρμόζουν εκτός και αν 

υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο προγραμματισμός της δικαστικής εργασίας με 

τρόπο που να αποφεύγονται όσο αυτό είναι δυνατό, οι αναβολές και ο 

κατακερματισμός της ακρόασης σε ημερομηνίες που απέχουν πολύ η μια από την 

άλλη αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην ορθή απονομή δικαιοσύνης. Προάγει 

την αποτελεσματικότητα της και την αξιοπιστία της. 

Σημείωση: Η Έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής αποτυγχάνει.  

Στην υπόθεση Μιχάλης Αναξαγόρα Χαραλαμπίδη ν Αστυνομίας (2004) 2 ΑΑΔ 

330 τονίστηκε ότι «Και σε αναφορά με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης 

επισημαίνεται, πως αυτή σχετίζεται ταυτόχρονα με θέματα πραγματικών 

περιστατικών και δικαίου, όπως η φύση και σοβαρότητα των συγκεκριμένων 

ζητημάτων και παραβάσεων, ο αριθμός των ζητημάτων και των αξιόποινων 

πράξεων που μελετώνται στην ίδια υπόθεση, η φυσική και χρονολογική 
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απόσταση ανάμεσα στα γεγονότα ή τα συγκεκριμένα πραγματικά 

περιστατικά.… Σημειώνεται πως εφαρμόζεται γενικά πιο αυστηρό κριτήριο 

όταν πρόκειται για ποινικές διαδικασίες, ιδιαίτερα όταν ο κατηγορούμενος 

τελεί υπό προφυλάκιση. Η συμπεριφορά δε αυτού που επικαλείται το δικαίωμα μη 

συνεργασίας ή κωλυσιεργίας λαμβάνεται επίσης υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν περιορίζεται στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης και 

στην συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Έχει αναφερθεί και σε άλλους παράγοντες. 

Ένας τέτοιος παράγοντας είναι το τι διακυβεύεται για τον κατηγορούμενο. Ως εκ 

τούτου χρειάζεται ειδική επιμέλεια σε υποθέσεις που αφορούν την απασχόληση του 

κατηγορουμένου, την πολιτική υπόσταση του, την ψυχική του υγεία κ.λπ.. 

Στις ποινικές υποθέσεις η διασφάλιση του εύλογου χρόνου αρχίζει από την 

ημερομηνία της διατύπωσης της κατηγορίας μέχρι την ημερομηνία της τελικής 

εκδίκασης της, περιλαμβανομένης και της εξάντλησης της διαδικασίας εφέσεως 

(Eckle v Federal Republic of Germany (1983) 5 E.H.R.R. 1) Όπου ο 

κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση εφαρμόζεται ένα πιο αυστηρό κριτήριο 

(Abdoella v Netherlands (1992) 20 E.H.R.R. 585). Η πολυπλοκότητα δυνατόν να 

υφίσταται από τον αριθμό των κατηγοριών, από την δυσκολία των επιδίκων νομικών 

ζητημάτων και από τον όγκο της μαρτυρίας (Wemhoff v Germany (1968) 1 

E.H.R.R. 55). Η πολιτεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που αποδίδονται στον 

κατηγορούμενο ή στους δικηγόρους του. Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου 

μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ένας αντικειμενικός παράγων για τον οποίο το κράτος 

δεν ευθύνετο (Eckle πιο πάνω). Ωστόσο η Πολιτεία ευθύνεται για 

καθυστερήσεις που αποδίδονται στην Κ.Α. ή στο Δικαστήριο. Για να θεμελιωθεί 

παραβίαση του άρθρου 6.1 της σύμβασης λόγω υπερβολικής διαδικαστικής 

καθυστέρησης δεν είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος έχει 

επηρεαστεί δυσμενώς στην ετοιμασία ή παρουσίαση της υπεράσπισης του. 

Σημείωση: Θα πρέπει να υπολογίσουμε τον χρόνο μιας πιθανής έφεσης. Αυτό 

σημαίνει να υπολογιστεί ο απαιτούμενος χρόνος ετοιμασίας του εφετηρίου και των 

γραπτών αγορεύσεων αφού ληφθεί υπόψη ότι τα πρακτικά της δίκης ενώπιον του 

Κακουργιοδικείου ξεπερνούν τις 11,000 σελίδες χωρίς να λογαριάσουμε τις 

αγορεύσεις, ως και ο μεγάλος όγκος τεκμηρίων. Επίσης να ληφθεί υπόψη ο 

απαιτούμενος χρόνος που θα επιφυλαχθεί η απόφαση μέχρι της έκδοσης της, 

υπολογίζουμε ότι  θα απαιτηθεί, με τους μετριότερους υπολογισμούς, χρόνος πέραν 

των δύο χρόνων μέχρι της έκδοσης τελικής αποφάσεως από το Εφετείο. Στην ίδια 

απόφαση γίνεται παραπομπή στην Ευσταθίου ν Αστυνομία (1990) 2 ΑΑΔ 294, 

301, 302 και τονίζεται ότι «Η διάγνωση της ποινικής ευθύνης του πολίτη, έξω από 

τα πλαίσια αποτελεί εκτροπή από τα συνταγματικά θέσμια και καθιστά τη διαδικασία 

άκυρη ως μέσο διαπίστωσης της ποινικής ευθύνης του κατηγορούμενου. Βλέπε 
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Psaras and Another v Republic (1987) 2 CLR 132, Bell v DPP of Jamaica (1985) 

2 All ER 585 και Police v Georghiades (1982) 2 CLR 33. Η τήρηση των εχέγγυων 

που θέτει το άρθρο 30,2 του Συντάγματος αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του 

κάθε κατηγορούμενου για τη διαπίστωση της ποινικής του ευθύνης και 

συγχρόνως υποχρέωσης της πολιτείας. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται από το 

Ανώτατο «Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι δεν μας αφήνει αδιάφορους η πορεία 

που έχει στην παρούσα διαδικασία και ο κατακερματισμός της ακρόασης σε 

ημερομηνίες που απέχουν πολύ η μια από την άλλη. Επί του προκειμένου 

επαναλαμβάνουμε τα όσα λέχθησαν στην Ρούσος ν Αστυνομία (1998) 2 ΑΑΔ 471, 

480, 481. Στην Tsiarta and Another v Yiapana and Another (1962) CLR 198, 208 

τονίστηκε «Οι αναβολές προκαλούν δικαιολογημένη δυσφορία στους διάδικους και 

στους μάρτυρες τους. Και τα στατιστικά στοιχεία αυτού του δικαστηρίου 

επιβεβαιώνουν την γνώμη ότι υπάρχουν πολλές αναβολές. Όπου οι αναβολές είναι 

αναγκαίες δεν πρέπει να είναι πάνω από μια ή δύο. Μετά από αυτό δεν πρέπει να 

υπάρχουν άλλες αναβολές εκτός κάτω από ασυνήθιστες περιστάσεις για τις οποίες 

θα αποφασίζει το Δικαστήριο. Αναφορικά με τη λήψη της μαρτυρίας έχουμε την 

άποψη πως άπαξ και αρχίσει μια δίκη πρέπει να συνεχίζεται καθημερινά, όπου αυτό 

είναι δυνατόν μέχρι τη συμπλήρωση της». Τα πιο πάνω λέχθηκαν σε πολιτική 

υπόθεση. Ωστόσο στην Nicolaou v The Police (1965) 2 CLR 87 τονίστηκε ότι 

τυγχάνουν πιο αυστηρής εφαρμογής στις ποινικές υποθέσεις. Τα όσα λέχθησαν 

στην Τσιάρτα πιο πάνω αποτελούν χωρίς αμφιβολία την ιδεώδη και επιθυμητή 

κατάσταση. Προτρέπουμε, με αυτή την ευκαιρία, τα πρωτόδικα δικαστήρια να έχουν 

υπόψη τους και να τα εφαρμόζουν εκτός αν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο 

προγραμματισμός της δικαστικής εργασίας με τρόπο που να αποφεύγονται όσο 

αυτό είναι δυνατό, οι αναβολές και ο κατακερματισμός της ακρόασης σε ημερομηνίες 

που απέχουν πολύ η μια από την άλλη, αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην 

ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Προάγει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία 

της (Δικαιοσύνης). Στην παρούσα υπόθεση (Μιχάλη Αναξαγόρα Χαραλαμπίδη) δεν 

έχει τεθεί ενώπιον μας οποιοσδήποτε λόγος ο οποίος παρεμπόδιζε την εκδίκαση της 

υπόθεσης με τον τρόπο που υποδεικνύεται πιο πάνω. Διαπιστώνουμε, επομένως 

ότι δεν έχουν τηρηθεί οι επιταγές της νομολογίας. Ωστόσο το ζητούμενο είναι κατά 

πόσο η συνολική διάρκεια της διαδικασίας ήταν υπερβολική. Έχουμε επί του 

προκειμένου αποφανθεί ότι δεν ήταν τέτοια που να παραβιάζει το άρθρο 30,2 του 

Συντάγματος.  
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Στην υπόθεση The Attorney-General of the Republic v Enimerotis Publishing 

Co Ltd and others (Criminal Appeal No. 2829) (1966) CLR 25 στη σελ. 30 

αναφέρεται ότι  

«the power of the judge to adjourn a case, if he so thinks fit, is discretionary 

and must be properly judicially exercised in the interest of justice». Και πιο 

κάτω στην ίδια σελίδα «A further word needs to be said with respect toy 

adjournments. They produce justifiable dissatisfaction to the litigants and their 

witnesses; and statistically, records of the Courts confirm the opinion that 

there are far too many». Και στη σελ. 31 «These delays are highly undesirable 

and we are satisfied that it is possible for a Judge to have his work arranged 

in such a way as to avoid them altogether or reduce them to the very 

minimum. Piecemeal hearings and adjournments in a case make the task of 

the trial judge who has to weigh the oral evidence, more difficult and are to the 

prejudice of the fair administration of justice; and sometimes they may amount 

to a complete denial of justice».  

Πιθανό να προβληθεί ως δικαιολογία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που πήρε η 

εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης ότι επρόκειτο περί περίπλοκης υπόθεσης. Εμείς 

υποβάλλουμε ότι η δική μας υπόθεση δεν εμπίπτει στην τάξη των πολύπλοκων 

υποθέσεων στις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει 

καθυστέρηση στην εκδίκαση τους. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

αναφέρει ότι μια υπόθεση μπορεί να κριθεί και ταξινομηθεί ως πολύπλοκη συνήθως 

σε οικονομικής φύσεως παραπτώματα χωρίς βέβαια να αποκλείει άλλου είδους 

αδικήματα. Στη δική μας περίπτωση οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 

Κατηγορούμενοι όπως διατυπώνονται στο Κατηγορητήριο, αφορούν συνομωσία 

μεταξύ των 4 Κατηγορουμένων για διάπραξη κακουργήματος και διάπραξη φόνου 

ως επίσης και την κατηγορία της διάπραξης φόνου εκ προμελέτης. Συνεπώς, το 

κατηγορητήριο ουσιαστικά καλύπτει δύο συνομωσίες που κατ΄ ισχυρισμό έγιναν σε 

δύο διαφορετικές ημερομηνίες και σε δύο διαφορετικούς τόπους για τον ίδιο σκοπό, 

δηλαδή τη δολοφονία του Άντη Χατζηκωστή.  

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε αν θα έπρεπε να ήτο τόσο χρονοβόρα η διαδικασία 

της εξέτασης και αντεξέτασης των μαρτύρων αυτών που θα τεκμηρίωναν τις 

κατηγορίες της συνομωσίας.  
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Έντιμοι κύριοι Πρόεδροι, 

Έντιμε κύριε Δικαστά, 

(i) Προσδίδουμε μεγάλη σημασία στην πορεία της υπόθεσης ενώπιον του 

Δικαστηρίου σας για να τεκμηριώσω την εκδοχή της Υπεράσπισης ότι για τον 

υπερβολικό χρόνο που διάρκεσε η δίκη των κατηγορουμένων.   

(ii) Στις 22/2/2010 μετά που οι Κατηγορούμενοι απαντούν στις κατηγορίες που 

αντιμετώπισαν στην υπόθεση 400/10 η υπόθεση ορίστηκε την 24/2/2010 και 

δίδονται ημερομηνίες για ακρόαση για την 07/6/2010 μέχρι 11/6/2010, δηλ. μετά από 

3,5 μήνες περίπου διότι το Κακουργιοδικείο ήτο απασχολημένο με άλλες υποθέσεις.   

(iii) Την 22/2/2010 η Υπεράσπιση υποβάλει αίτημα για να αφεθούν οι 

κατηγορούμενοι ελεύθεροι με εγγύηση. Και την 26/2/2010 απορρίπτεται το αίτημα 

και η υπόθεση αναβάλλεται για την 7/6/2010, δηλαδή παρουσιάζεται μια 

καθυστέρηση 101 μέρες. 

(iv) Την 07/6/2010 το Δικαστήριο ορίζει 5 ημέρες για ακρόαση από 07/6/2010-

11/6/2010. Όμως την 09/6/2010 η κυρία Κλεόπα υποβάλλει αίτημα για αναβολή της 

ακρόασης για τις 10/6/2010 «για να μπορέσει να προγραμματίσει του μάρτυρες 

της». Στην σελ. 141 των πρακτικών της υπόθεσης 400/10, οι δικηγόροι των 

Κατηγορουμένων 2 και 3 ενίστανται στην αναβολή και η υπόθεση ορίζεται για την 

11/6/2010.  

(v) Την 11/6/2010 αναβάλλεται η Υπόθεση 400/10 διότι το Δικαστήριο αναφέρει ότι 

«την ερχόμενη εβδομάδα που αρχίζει στις 14/6/2010 μέχρι και την Παρασκευή 

έχουμε ορισμένη για συνέχιση της υπόθεσης του αεροπορικού δυστυχήματος της 

ΗΛΙΟΣ καθώς και άλλες πρώτες εμφανίσεις». Στη συνέχεια την ίδια ημέρα η ΚΑ 

δηλώνει στο Δικαστήριο ότι «από τις 21/6/2010 μέχρι και τις 04/7/2010 που είναι 

Κυριακή θα απουσιάζω στο εξωτερικό». 

(vi) To Δικαστήριο ορίζει την υπόθεση 15 και 16/7/2010 και την 19, 20, 21, 22, 23, 

26 και 27/7/2010.  

(vii) Στο σημείο αυτό αναφέρω ότι την 14/6/2010 συνελήφθηκε ο Γρηγόρης 

Ξενοφώντος οπότε άρχισε η διαδικασία έκδοσης του στην Κύπρο. Είναι η θέση μας 

ότι σκόπιμα η ΚΑ είχε ζητήσει την πιο πάνω αναβολή διότι πρέπει να είχε κατά νου 

να καταχωρήσει νέο Κατηγορητήριο. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη δείγμα του άδικου 

τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε η ΚΑ αυτή την υπόθεση. Υποβάλλουμε ότι η ΚΑ 
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όφειλε να είχε ειδοποιήσει και το Δικαστήριο και την Υπεράσπιση για τους 

πραγματικούς λόγους που ζητούσε την αναβολή.  

(viii) Την 15/7/2010 που ήτο ορισμένη η υπόθεση η ΚΑ ζητά αναβολή δηλώνοντας 

ότι δεν είχαν συμπληρωθεί οι διαδικασίες για την έκδοση του Γρηγόρη Ξενοφώντος 

και έτσι η υπόθεση ορίζεται για την 25/8/2010 για επαναπρογραμματισμό της δίκης 

και ορίζονται νέες ημερομηνίες για την 9 και 10/9/2010. Δηλ. εδώ παρατηρείται μια 

καθυστέρηση 55 ημερών περίπου. 

(ix) Την 25/08/2010 καταχωρείται αναστολή διώξεως της υπόθεσης 400/10 και 

καταχωρείται η παρούσα υπόθεση με αριθμό 19325/10 στην οποία περιλαμβάνεται 

και ο 4ος κατηγορούμενος. 

(x) Την 25/08/2010 ο Επαρχιακός Δικαστής κύριος κ. Χαραλάμπους παραπέμπει 

τους κατηγορουμένους σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου το οποίο θα συνεδριάσει 

στις 25/10/2010  αφού απέρριψε αίτημα των κατηγορουμένων για να αφεθούν 

ελεύθεροι με εγγύηση. Αρα παρατηρείται μια επιπρόσθετη καθυστέρηση 46 ημερών 

από την 09/9/2010 μέχρι την 25/10/2010.  

(xi) Η υπόθεση ορίζεται ενώπιον του Μονίμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με την 

ίδια σύνθεση.  

(xii) Στη συνέχεια η υπόθεση ορίστηκε για τις 9, 10 και 11/11/2010. Τοιουτοτρόπως 

παρατηρείται καθυστέρηση 14 ημερών από την 25/10/2010. Έκτοτε η υπόθεση 

δικάζεται όχι μέρα παρά μέρα (day in day out) και έτσι η κράτηση των 

κατηγορουμένων από της ημερομηνίας της συλλήψεως των (21/1/2010) μέχρι 

σήμερα (5/4/2013) ανέρχεται σε 3 χρόνια 3 μήνες με τους κατηγορούμενους να 

εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση. 

Έντιμοι κ. Δικαστές στο Παράρτημα 2 αναφέρεται λεπτομερώς η πορεία των 

ακροάσεων και των αναβολών στην 19325/10 από τις 25.10.10. 

Στο Παράρτημα 1 θα δείτε ότι το 2010 υπήρξαν 10 ακροάσεις. Το 2011, 103 

συνεδρίες, το 2012 υπήρξαν 118 και το 2013, 26. Σύνολο 257 συνεδρίες με 25 

απογεύματα. Ενώ στην υπόθεση 400/2010 υπήρξαν συνολικά 4 συνεδρίες. 

Το Παράρτημα 2 παρουσιάζει την πορεία της Υποθέσεως 19325/10 και τις 

ημερομηνίες ακροάσεων και αναβολών μαζί με το αίτημα για αναβολή και από πού 

προέρχεται το αίτημα. Θα δείτε ότι η περίοδος από την καταχώρηση της 400/10 

μέχρι της 8 Απριλίου ανέρχεται σε 3 χρόνια και 43 μέρες, δηλαδή σύνολο ημερών 

1138. Από αυτές τις μέρες το Δικαστήριο συνεδρίασε για αυτή την υπόθεση 261 
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πρωινά και 25 απογεύματα. Σε αυτή την περίοδο υπήρξαν 304 Σαββατοκύριακα και 

39 επίσημες αργίες. Συνεπώς οι εργάσιμες ημέρες από της καταχώρησης της 

υπόθεσης της 400/10 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 795 εργάσιμες ημέρες και 

συνεπώς ο χρόνος ο οποίος αφιερώθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης μας ανήλθε 

σε 261 πρωινά και 25 απογεύματα.  

 

Κεφ. 3 Απώλεια ή καταστροφή μαρτυρίας και Τεκμηρίων και παράλειψη 

περισυλλογής και φύλαξης των και στέρηση και άρνηση της ΚΑ να 

συμμορφωθεί με την υποχρέωση της όπως χορηγηθούν ίσα όπλα στην 

Υπεράσπιση.   

Η νομική πτυχή του θέματος  

Δέστε Blackstone 2009, Criminal Practice 1992 παρ. D3.63 και D3.64, σελ. 1297-

1300 κάτω από τον υπότιτλο «Failing to Obtain, Losing or Destroying 

Evidence». 

1. Η μοτόρα του Φάνου  

2. Η αστυνομία παρέλειψε να περισυλλέξει τα ενδύματα του Φάνου μόλις τον 

συνάντησε, δύο μόνο ώρες μετά από τη δολοφονία. Ούτε τα παπούτσια του, 

ούτε τις κάλτσες του, ούτε τα γάντια του και/ή εσώρουχα του, ούτε εξέτασε το 

πάτωμα του διαμερίσματος. Θα δείτε πως στην υπόθεση Αχιλλέας Κορέλλης ν 

Αστυνομίας (2000) 2 ΑΑΔ 12, αναφέρθηκε ως παράλειψη της αστυνομίας, διότι 

«Δεν μερίμνησε για τη διαφύλαξη του ιατρείου και για τη σύλληψη του 

Εφεσείοντα από την αρχή». Σημείωση: Ούτε στη δική μας περίπτωση 

συνελήφθηκε από την αρχή ο Φάνος, ούτε και μερίμνησαν για την διαφύλαξη 

του διαμερίσματος του, της μοτόρας του και του αυτοκινήτου του Προεστού.  

3. Επίσης παρέλειψαν να εξετάσει εσωτερικώς και εξωτερικώς το αυτοκίνητο του 

Προεστού με το οποίο μεταφέρθηκαν ο Φάνος και ο Γρηγόρης από το χωράφι 

του Κοσσιάρη για εξασφάλιση επιστημονικής μαρτυρίας.  

4. Παράλειψη να ερευνηθεί το χωράφι του Κοσσιάρη.   

5. Ο κάλαθος των άπλυτων ρούχων και των ρούχων που πρέπει να άλλαξε ο 

Φάνος όταν πήγε σπίτι, εφ΄όσον έκανε μπάνιο.  
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6. Ενώ γνώριζαν από τον Φάνο Χατζηγεωργίου όλη την ιστορία που εξελίχθηκε στο 

χωράφι του Κοσσιάρη εκείνο το βράδυ και τι έγινε με την μοτόρα, εν τούτοις είναι 

εκπληκτικό γιατί δεν έγινε ενδελεχής έρευνα από την ανακριτική ομάδα.  Ούτε 

καν έρευνα μέσα στο container. Κατ΄ακρίβεια δεν έγινε καμιά απολύτως έρευνα. 

Κι όμως έχουμε μαρτυρία ότι ο Κοσσιάρης παραδίδει ένα εξώστ (Τεκμήριο 35, 

Δέστε Σελίδα 5941, μαρτυρία Παντελή Ιορδάνους) και στη συνέχεια την 

21/10/2010 ο Κοσσιάρης παραδίδει πάλι στον Παντελή Ιορδάνους ένα δεύτερο 

εξώστ (Τεκμήριο 110) ισχυριζόμενος ότι έκαμε λάθος την πρώτη φορά και 

παρέδωσε λανθασμένο εξώστ. Αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντική παράλειψη 

έγινε στο να μην ερευνηθεί έγκαιρα ο χώρος και ειδικά το container.  

7. Επίσης η παράλειψη της ανακριτικής ομάδας να κατάσχει τα κλειδιά τα οποία 

ισχυρίστηκε ο Φάνος ότι χρησιμοποιήθηκαν, κατ΄ εμάς οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι σκόπιμα δεν έγινε αυτό από φόβο μήπως διαψευσθεί ο ισχυρισμός του 

Φάνου στο τι έγινε εκεί στο container.  

8. Η παράλειψη της ανακριτικής ομάδας να αντιπαραβάλλει τις ώρες των κλειστών 

κυκλωμάτων παρακολούθησης που εξασφάλισε και κυρίως αυτών στη σκηνή του 

φόνου (Andrew Brear και Φινλάνδια) με την ορθή ώρα Κύπρου. Επί του σημείου 

αυτού κατέθεσαν ως προς τη σωστή διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί 

ο Μ.Υ. 12 Ιωάννης Πάσχος (Σελίδα 8754) και Μ.Υ. 21 Doron Baldinger. 

Υποβάλλουμε ότι αυτή η παράλειψη στερεί την Υπεράσπιση σημαντικής 

μαρτυρίας η οποία μπορούσε να ανατρέψει τους ισχυρισμούς της Κ.Α. και να 

δημιουργήσει σοβαρή τρύπα στην υπόθεση της Κ.Α.. Στην υπόθεση μας η Κ.Α. 

στηρίζεται για να αποδείξει ορισμένα γεγονότα ότι διεπράχθησαν μέσα σε ζήτημα 

δευτερολέπτων. Ως εκ τούτου η Υπεράσπιση υποβάλλει ότι ο ακριβής χρόνος 

που έλαβαν χώραν ορισμένα γεγονότα  είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου ο 

ακριβής χρόνος διέλευσης μιας μοτόρας από το ταξί Φινλάνδια προς τη Γρίβα 

Διγενή είναι καθοριστικής σημασίας. Για το λόγο αυτό ο ακριβής χρόνος της 

δολοφονίας, δηλαδή ο ακριβής χρόνος της ρίψεως των δύο πυροβολισμών, είναι 

άγνωστος. Όμως ο Μ.Υ. 21 Doron Baldinger έχει εξηγήσει ότι θα μπορούσε πολύ 

εύκολα η ανακριτική ομάδα να καθόριζε την ακριβή ώρα της δολοφονίας. Όμως η 

Κ.Α. επέλεξε να παρουσιάσει ουσιώδη γεγονότα όχι πότε ακριβώς συνέβησαν – 

πράγμα που θα μπορούσε να το κάνει – αλλά στο περίπου. Ούτε και μπορεί να 

θεωρηθεί δικαιολογία για την Κ.Α. ότι το γεγονός της εκτέλεσης της δολοφονίας 

έγινε μεταξύ 8:40 με 8:50, ενόσω θα μπορούσε με μαθηματική ακρίβεια να έχει το 

Δικαστήριο την ακριβή στιγμή των πυροβολισμών. Οπότε με αυτό το δεδομένο 

θα μπορούσε να είναι βέβαιο το Δικαστήριο,  ότι η μοτόρα που περνά από το ταξί 

Φινλάνδια είναι μια μοτόρα που περνά μετά ή πριν τον φόνο. Αυτό το επιχείρημα 
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καλύπτει και τα ευρήματα όλων των μαρτυριών που δόθηκαν από όλα τα κλειστά 

κυκλώματα παρακολούθησης που παρουσιάστηκαν σε αυτή την υπόθεση. Και 

διαφωνούμε με το σκεπτικό του detective Παντελή Ιορδάνους Μ.Κ. 84, που μας 

θέλει να εξάψουμε συμπεράσματα στο περίπου και αν δεις τα πράγματα γενικά. 

9. Η μη αποκάλυψη του πλήρους κειμένου της Συνοπτικής Έκθεσης της 

Αστυνομίας που υποβλήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα.  

10. Ένα δείγμα της μονόπλευρης πορείας που ακολούθησε η ανακριτική ομάδα 

είναι και η παντελής παραγνώριση του απειλητικού μηνύματος το οποίο έλαβε ο 

πατέρας του Άντη κ. Κ. Χατζηκωστής το βράδυ του Σαββάτου που προηγείτο 

του φόνου του Άντη (9/1/2010 και ώρα 22:08:22). Σε εκείνο το γραπτό μήνυμα  

στο τηλέφωνο του με αριθμό 99303033, με αποστολέα το κινητό 97785601, ο κ. 

Χατζηκωστής προειδοποιείτο ως ακολούθως:  

«Στο Άγιο Όρος τι γυρεύκεις; Το Θεό δύσκολο να τον περιπαίξεις. Εννα σε 

τιμωρήσει που εν να πάει με τόσες παλιανθρωπιές. Έφαν σε η φιλοδοξία. Στο 

σεντούτζι θα καταλήξεις όπως ούλλοι». Βρίσκεται στο Τεκμήριο 302, Κυανού 

239 Σελίδες 1 και 2.   

Όμως το μήνυμα τούτο περιήλθε σε γνώση της αστυνομίας τις 16/1/2010. Και 

όμως η ανακριτική ομάδα ούτε καν ασχολήθηκε με την περαιτέρω διερεύνηση 

του μηνύματος αυτού, ούτε και πήρε κατάθεση από τον ιδιοκτήτη του φορητού 

τηλεφώνου που έστειλε αυτό το μήνυμα. Τόση αδράνεια επιδείχθηκε γι΄αυτή τη 

μαρτυρία που ούτε και ο κ. Χατζηκωστής δεν ερωτήθηκε καθόλου γι΄αυτό το 

θέμα. (Σελίδες 3425-3426).  

 

11. Στην υπόθεση Αχιλλέας Κορέλλης ν Αστυνομίας (2000) 2 ΑΑΔ 12 το 

Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «Σε κάθε περίπτωση το Δικαστήριο εξετάζει 

κατά πόσο η υποχρέωση αποκάλυψης μαρτυρίας που κατέχει η Κ.Α. έχει 

εκπληρωθεί και αν όχι κατά πόσο αποτελεί ουσιώδη παρατυπία ικανή να 

οδηγήσει σε παραμερισμό της καταδίκης». Όπως επεξηγήθηκε στις σελίδες 29 

και 30 «Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Κ.Α. να παραδώσει στην 

Υπεράσπιση όλο το υλικό το οποίο καλύπτεται από το πιο πάνω άρθρο 7 ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό για να καταστεί η δίκη δίκαιη». Και περαιτέρω 

«Εναπόκειται στον κατηγορούμενο στο τέλος της δίκης να ισχυριστεί ότι μη 

αποκαλυφθέν υλικό ήταν απαραίτητο για την ετοιμασία της υπεράσπισης του. 

(Βλέπε Gesper’s). Και ότι η μη αποκάλυψη του τον έχει πράγματι επηρεάσει 

δυσμενώς (prejudiced) Βλέπε Law of the European Convention of Human 

Rights.Οπότε «το Δικαστήριο έχει εξουσία να προχωρήσει στην απαλλαγή 
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του». Είναι η εισήγηση του Εφεσείοντα πως, ανεξάρτητα από τη μη ύπαρξη 

δυνατότητας έκδοσης διαταγής για αποκάλυψη, η Κ.Α. όφειλε να είχε 

αποκαλύψει, με παράδοση στην υπεράσπιση, από τον όγκο των τεκμηρίων, το 

σλιπ που φαινόταν ότι ανήκε στην παραπονούμενη. Η άρνηση ή παράλειψη της 

του στέρησε τη δυνατότητα να το υποβάλει και ο ίδιος σε επιστημονική εξέταση 

και συνεπώς τίθεται ζήτημα δυσμενούς επηρεασμού που επιβάλλει τον 

παραμερισμό της καταδίκης».   

 

Κεφ. 4 Παράλειψη να επιδιώξει την διερεύνηση όλων των πτυχών της 

υπόθεσης όπως: 

α.  Να διερευνήσει ενδελεχώς και εξαντλητικά το ενδεχόμενο ο Φάνος να μην 

βρίσκετο στην περιοχή της οικίας του Τάσου κατά τους χρόνους τους οποίους 

ο ίδιος διατείνεται ότι έγινε η συνωμοσία. Αντίθετα η ΚΑ παρεμπόδισε την 

εισαγωγή μαρτυρίας από την Υπεράσπιση η οποία έτεινε να αποδείξει ότι δεν 

μπορούσε ο Φάνος να βρίσκεται κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 στο σπίτι 

του Τάσου Κατηγορούμενου 2 και στην περιοχή του κέντρου Ταμασιάνα. Θα 

δείτε στην υπόθεση Papageorgiou v Greece (2004) 38 EHRR  30, η 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέληξε ότι υπήρξε «a violation of 

Article 6 (3) (d) in circumstances where vital item of evidence were not 

adduced in spite of repeated disclosure requests. He had lost the opportunity 

to use evidence which was potentially exculpatory».  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αστυνομία με την προσωπική 

ανάμιξη του Γενικού Εισαγγελέα Πέτρου Κληρίδη, στο ανακριτικό έργο είναι 

νεοφανής και πρωτόγνωρη στα χρονικά της αστυνομίας. Επίσης είναι 

πρωτόγνωρη στην ιστορία της Νομικής Υπηρεσίας και του γραφείου του 

Γενικού Εισαγγελέα και στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.  

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι σ΄αυτή την υπόθεση ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης 

από της έναρξης της διερεύνησης της, παρατηρούνται τα ακόλουθα πρωτόγνωρα 

αλλά παράδοξα διαβήματα που λήφθησαν εξ ονόματος της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα.  

Α)  Η μη καταχώρηση κατηγορίας εναντίον ενός υπόπτου για φόνο εκ 

προμελέτης, ο οποίος παραδέχεται ότι διέπραξε το φόνο.  
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Β) Η μη καταχώρηση κατηγορίας εναντίον του ύποπτου Κώστα Προεστού 

εναντίον του οποίου υπήρχε μαρτυρικό υλικό με την ανεύρεση του Τεκμηρίου 

33, κοντά στη σκηνή του εγκλήματος, ως επίσης την παραδοχή του ότι 

μετέφερε τους φερόμενους δράστες της δολοφονικής ενέργειας, από 

Περιστερώνα στο σπίτι του Φάνου 1½ ώρα μετά την διάπραξη του 

εγκλήματος. Ενώ ο Προεστός βρίσκετο υπό κράτηση μέχρι και την 28/1/2010 

και ενώ λήφθηκε κατάθεση από αυτόν την 15/1/2010 και ώρα 00:20-01.30, 

στην οποία εφίσταται η προσοχή του ότι η αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι 

εμπλέκεται στο φόνο εν τούτοις ευθύς μετά την συμπλήρωση της κατάθεσης 

του περί την ώρα 14.05-14.35, αφήνεται ελεύθερος χωρίς να καταχωρηθεί 

οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον του.  

Γ)  Δεν προσάπτεται καμιά κατηγορία εναντίον της συμβίας του Φάνου 

Χατζηγεωργίου, κας Παναγιώτας Πεντόντζιη, για εμπλοκή της στην υπόθεση 

του φόνου η οποία έδωσε 2 καταθέσεις παρέχοντας ψευδές άλλοθι στον 

Φάνο.  

Δ)  Δεν προσήφθηκε κατηγορία εναντίον του Γεώργιου Χαραλάμπους 

Ζαβράντωνα ο οποίος παραδέχθηκε ότι έδωσε συμβουλή για το όπλο το 

οποίο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την δολοφονία του Άντη. Η μόνη 

εξήγηση για αυτή την παράλειψη είναι ότι ψεύδεται και/ή δεν γίνεται πιστευτός 

ο ισχυρισμός του Ζαβράντωνα ότι δήθεν ο Κατηγορούμενος 1 του ζήτησε να 

διαπράξει φόνο και ότι ο Ζαβράντωνας έδωσε τη συμβουλή του ως προς τον 

τύπο του όπλου που θα χρησιμοποιείτο (κοντόκαννο).   

Η ΚΑ παρέλειψε έγκαιρα ή καθόλου να εφοδιάσει στην  

Υπεράσπιση μαρτυρικό υλικό που θα της ήτο χρήσιμο για απόδειξη της αθωότητας 

των ως ακολούθως:  

Στη σελίδα 2892-2893 ο Μ. Κυπριανού αναφέρει στο Δικαστήριο: «Είχα προβεί σε 

αίτημα να εφοδιαστώ με ορισμένα έγγραφα τα οποία είχαμε αναφέρει στο 

Δικαστήριο σας και για τα οποία έχω αποταθεί εις την Κ.Α. γραπτώς τρεις φορές. 

Επειδή δεν μου τα έδωσαν, επιφυλάσσομαι εάν και εφόσον με εφοδιάσουν με αυτά 

τα έγγραφα, τα οποία σας λέω ότι είναι υψίστης σημασίας για την υπεράσπιση, 

επιφυλάσσομαι να ζητήσω την επανάκληση του μάρτυρα για να τον εξετάσω επ’ 

αυτού. Η Έλενα Κλεόπα απαντά: «Έχω ξανααναφέρει ότι έχω αποστείλει την 

επιστολή αυτούσια του συναδέλφου, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, και 

μου είχαν αποστείλει το φάκελο ατομικών εγγράφων που περιείχε δελτίο υπηρεσίας 

και μεταβολών, απόδειξη παραλαβής του ειδικού φύλλου πορείας καθώς επίσης και 
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το ατομικό βιβλιάριο υγείας του μάρτυρα. Έδωσα στον συνάδελφο, το έχει 

φωτοτυπήσει το δελτίο υπηρεσίας και μεταβολών. Υπάρχουν όλες οι πειθαρχικές 

ποινές καθώς και οι άδειες κανονικές και αναρρωτικές. Έχω δώσει και αντίγραφα 

του φύλλου μητρώου του εν λόγω μάρτυρα. Δεν μου έχει αποσταλεί οτιδήποτε άλλο. 

Αναλυτικά λέω και τι έχω δώσει, ότι περιέχονται και οι πειθαρχικές του ποινές, και 

αναρρωτικές του άδειες και βιβλιάριο υγείας. Αυτά όλα περιέχει ο ατομικός φάκελος 

εγγράφων, δεν μου έχει αποσταλεί οτιδήποτε άλλο ως εκ τούτου θεωρώ ότι τα έχω 

δώσει.  

Μ. Κυπριανού: Για άρση πάσης παρεξήγησης εγώ εισηγούμαι ότι αυτά τα έγγραφα 

που μου έδωσε τα καταθέτουμε, για να μη λέει η συνάδελφος ότι απέκρυψα, τα 

καταθέτουμε και καταθέτουμε και την επιστολή μας, με την οποία ζητούμε τι 

πράγματα θέλουμε. Εγώ ζήτησα να μας πουν πόσες φορές πήγε στο γιατρό και τι 

είχε αυτός ο άνθρωπος. Τι ποινές, τι αδικήματα διέπραξε όταν ήταν στρατιώτης, 

κάτω από ποιες συνθήκες, όλα αυτά που θέλω. Και ο ίδιος ο Φάνος μας είπε ότι 

«Ενώ ήμουν στρατιώτης έκαμα 250 μέρες φυλακή» έτσι είναι. Αυτό δεν το αρνείται. 

Το τι θέλουμε όμως να τον αντεξετάσουμε.  

Ε. Κλεόπα: Εν πάση περιπτώσει 180 είναι.  

Μ. Κυπριανού: Εγώ θέλω να μάθω γιατί πήγε φυλακή, για ποια αδικήματα και 2ον 

γιατί εκρίθην ακατάλληλος και υποβιβάστηκε από την επίλεκτη μοίρα καταδρομών 

να γίνει πεζικάρης. Τι ήβραν οι γιατροί για να γίνει τούτο το πράγμα; Τούτα θέλω. Το 

να μου πει είχε 15 πταίσματα και τιμωρήθηκε, αυτό δεν μου κάνει καμιά αίσθηση 

εμένα. Αυτά μας έδωσε να τα βάλουμε μέσα. Έχετε ένσταση;  

Κλεόπα: Και ο κ. Κυπριανού έχει κάθε δικαίωμα να κλητεύσει όποιον θέλει και όπως 

νομίζει για την αξιοπιστία του μάρτυρα. Μα δεν είναι ανάγκη, δηλαδή αν κλητεύσει 

κάποιον άλλο μάρτυρα και φανεί κάτι άλλο στο τέλος, δεν χρειάζεται τον μάρτυρα 

για να κριθεί η αξιοπιστία του. Το Δικαστήριο θα κρίνει με την άλλη μάρτυρα που θα 

φέρει ο κ. Κυπριανού. Δέστε επίσης σελίδα 2894. 

 Δικαστήριο: Η επιστολή του κ. Κυπριανού ημερομηνίας 11/5/2011 προς τον Γενικό 

Εισαγγελέα κατατίθεται και σημειώνεται ως Τεκμήριο 255. Και η επιστολή 

ημερομηνίας 13/5/2011 του κ. Κυπριανού κατατίθεται και σημειώνεται ως Τεκμήριο 

256. Ο φάκελος ατομικών εγγράφων του μάρτυρα κατηγορίας 41 κατατίθεται ως 

Τεκμήριο 257. Και το τεκμήριο 258 είναι το αντίγραφο φύλλου μητρώου του 

μάρτυρα. Η κατάθεση του Φάνου Χατζηγεωργίου στην υπόθεση 195/10, τεκμήριο 

259. Η επιστολή της κυρίας Κλεόπα ημερομηνίας 16/5/2011 κατατίθεται ως 

Τεκμήριο 560.  
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Μ. Κυπριανού: Επιφυλάσσομαι να κάνω αίτημα να επανακληθεί ο Φάνος για 

περαιτέρω αντεξέταση.  

Στη Σελίδα 4141 ενώ η Ρέα δέχεται να δει και καταθέσει τα τηλεφωνήματα που 

έκανε στον Παναγιώτη Κοσσιάρη λίγο πριν τον φόνο, η κα Κλεόπα ενίσταται στην 

παρουσίαση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.  

Στη Σελίδα 4143, ο κ. Γεωργίου επιμένει και αναφέρει στο Δικαστήριο ότι «Είναι 

πολύ ενδιαφέρον για την υπεράσπιση, γιατί αποκαλύπτουν πάρα πολλά 

τηλεφωνήματα που συνάδουν με την εκδοχή της υπεράσπισης, ότι πιθανόν οι ηθικοί 

αυτουργοί να ήταν η ίδια και ο σύζυγος της».  

 

Κεφ. 5 Η νυχτερινή συνάντηση του Γενικού Εισαγγελέα με τον Φάνο 

Παρόμοιο περιστατικό στην υπόθεση Αχιλλέας Κορέλλης ν Αστυνομίας (2000) 2 

ΑΑΔ 12, όπου η Δικηγόρος της Δημοκρατίας υποστήριξε την απόφαση του 

Κακουργιοδικείου και αντέκρουσε τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν. Αρνήθηκε 

πως όσα εξειδικεύθησαν συνιστούσαν ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στο ανακριτικό 

έργο και τόνισε πως, εν πάση περιπτώσει, ο εφεσείων δεν υπέστη καμιά 

πραγματική βλάβη ή δυσμενή επηρεασμό από αυτές. Επικαλέστηκε επί αυτού τη 

Δημοκρατία v Alan Ford (1995) 2 AΑΔ 232 και την πολιτική έφεση 10227 

ημερομηνίας 24/9/98. Η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα ζητήθηκε από τον ίδιο 

τον τότε Δικηγόρο του Εφεσείοντα. Ήταν εκείνος που ζήτησε την λήψη κατάθεσης 

από τον συγκεκριμένο μάρτυρα και ικανοποιήθηκε το αίτημα του. Αλλά και γενικά 

δεν ήταν μεμπτό να ζητήσει η αστυνομία καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Οι πρόνοιες του άρθρου 113 του Συντάγματος αλλά και του Περί Αστυνομίας Νόμου 

Κεφ. 285 ειδικά του άρθρου 19, του παρέχουν δικαίωμα ελέγχου και παρέμβασης. 

Επικαλέστηκε τα guidelines on the role of prosecutor (8th UN Congress on the 

Prevention of Crime). Σημειώνουμε ότι το άρθρο αυτό δεν παρέχει αρμοδιότητα 

στον Γενικό Εισαγγελέα  να ανακρίνει ή να έρχεται σε επαφή με ύποπτο προσώπου 

που εμπλέκεται σε φόνο εκ προμελέτης ή που εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ποινικά 

κολάσιμη κατηγορία. Γι΄αυτό αδυνατούμε να αντιληφθούμε τη σκοπιμότητα της 

επίσκεψης και καλούμε το Δικαστήριο σας να καταλήξει σε εξαγωγή οιουδήποτε 

άλλου συμπεράσματος εκτός του ότι η πρόθεση της Αστυνομίας ήτο για να πείσει 

τον Φάνο ότι περιβάλλετο από κατανόηση και συμπάθεια προσωπικά από τον ίδιο 

τον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος ασφαλώς θα φαίνετο σπλαχνικός και δεν θα 
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προωθούσε καμιά κατηγορία εναντίον του, νοουμένου βέβαια ότι θα ενέπλεκε και 

την Σκορδέλλη στο σενάριο του.  

Στη δική μας περίπτωση της μεσονύκτιας επίσκεψης του Γενικού Εισαγγελέα στη 

σελίδα 2594-15 «Μας είπες ότι όταν συζητούσες μαζί με την ομάδα την ανακριτική 

και σου έλεγαν διάφορα πράγματα εσύ ζήτησες επίμονα να δεις τον ίδιο τον Γενικό 

Εισαγγελέα, σωστό;» ο Φάνος απαντά «Είπα τους θέλω να δω κάποιον που να 

βαρεί ο λόγος του» και σε ερώτηση «Σε σχέση με τι να βαρά ο λόγος του;» απαντά 

«Ίντα μπου ένα γίνει μαζί μου. Εν να δώσω κατάθεση, τι εν να γίνει; Εν να 

προστατευτεί η οικογένεια μου;» και σε ερώτηση/υποβολή «Δηλαδή μέχρις εκείνη τη 

στιγμή που ζητούσες να δεις τον Γενικό Εισαγγελέα, προβληματίζεσουν αν θα 

δώσεις κατάθεση ή όχι και ήθελε κάποιες διαβεβαιώσεις από έναν που βαρεί ο 

λόγος του, που εν βαρετός ο λόγος του, σωστό;» και ο Φάνος απαντά καταφατικά 

«Ναι». Και σε ερώτηση «Τι είπες σε αυτούς που μιλούσες από την ανακριτική 

ομάδα; Θέλω να δω έναν που εν βαρετός ο λόγος του;» ο Φάνος απαντά στη 

γραμμή 30 «Εν πιστεύκω της αστυνομίας» λαλώ τους «τζιαι θέλω να δω έναν που 

βαρεί ο λόγος του».  

Στη Σελίδα 2595-1, ο Φάνος ερωτάται «Και τι σου έλεγαν κύριε Φάνο, που έκρινες 

ότι δεν πίστευες την αστυνομία;» απαντά «Είπαν μου θα προστατευτεί η οικογένεια 

μου, είπαν μου «Ώσπου εν να πάεις; Ώσπου εννα πάεις να κάμεις τούτα τα 

πράγματα; Και είπα τους εγώ «Καλά ποιου να πιστέψω; Του αστυνομικού που μου 

λαλεί εννα προστατευτεί η οικογένεια μου ή του Γενικού Εισαγγελέα;» Ο Φάνος 

επαναλαμβάνει στη 2595-10 «Εεε ώσπου θα πάεις; Ώσπου θα πάεις να κάμμεις 

τούτα τα πράγματα;». 

Στη σελίδα 2596-1 ο Φάνος ερωτάται «Θα συζητούσες και τα μέτρα προστασίας;» ο 

Φάνος απαντά «όχι, εγώ είπα σου είδα τον Γενικό Εισαγγελέα για 1 λεπτό. Τζιαμαί 

που επήαμεν, ναι, ήταν τούτοι της ανακριτικής ομάδας, ο Κύπρος ο Μιχαηλίδης και 

μπήκε για 1 λεπτό ο Εισαγγελέας μέσα. Εκαρτερούσαμεν τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Τζιαμαί είπαν μου οι άνθρωποι «Εννα προστατευτεί η οικογένεια σου και εννα σου 

πει ο Γενικός Εισαγγελέας και ότι «τζιήνος εν άνθρωπος που έννεν παίξε-γέλασε». 

Ο Γενικός Εισαγγελέας ήρτεν τζιαμαί τζιαι είπεν μου «Τζιήνος που είπε την 

αλήθκειαν εν έχασε».  

Σε ερώτηση «Είπεν σου θα προστατευτεί γιε μου η οικογένεια σου;» ο Φάνος 

απαντά «Εν μου είπε» 

Στη σελίδα 2596-15 σε ερώτηση «Μα εν τζιήνο που ήθελες να ακούσεις. Είναι εκείνη 

τη διαβεβαίωση που έναν βαρετό άνθρωπο. Να σε διαβεβαιώσει ότι μεν φοάσαι, η 
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οικογένεια σου θα προστατευτεί. Σου είπε τίποτε για τούτο το πράμα;» ο Φάνος 

απαντά «Όχι είπεν μου μόνο τούτο το πράγμα» 

Στη 2596-20 ο Φάνος επαναλαμβάνει ότι «Τζιήνος που είπε την αλήθκεια έν έχασε 

τζιαι τζιήνα που μου είπε η αστυνομία εν σωστά» και σε διευκρινιστική ερώτηση 

«Είπεν σου ο Γενικός Εισαγγελέας ότι τζιήνα που σου είπε η Αστυνομία --» ο Φάνος 

απαντά «Είπα σου τι μου είπε ο Γενικός Εισαγγελέας»  Σημείωση: Ως ένας 

δεύτερος Ιησούς, ο οποίος είπε όπως αναφέρει ο Ιωάννης (8:31-32) Εάν σεις 

μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου και θέλετε γνωρίσει την 

αλήθειαν και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει»  

Ε. Γιατί δεν τον ρώτησες; 

Α. Δεν τον ρώτησα. Μόνο μια κουβέντα μου είπε ο άνθρωπος. Θέλεις να σου πω 

τζιήνο που θέλεις εσύ τωρά;  

Ε. Όχι. Να πεις την αλήθεια. Εάν μπορείς να ξεφύγεις από το σύνδρομο της 

ψευδολογίας σου. 

Α. Δεν είμαι ποττέ ψεύτης εγώ.  

 

Κεφ. 6 Δυσμενής δημοσιότητα πριν και κατά τη ακρόαση. Προκατάληψη που 

καλλιεργήθηκε από τα Μ.Μ.Ε. και την ίδια την αστυνομία.  

Η δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση ευθύς μετά την ημερομηνία του φόνου 

μέχρι και της συμπλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας ξέφυγε κατά πολύ από 

τα παραδεκτά πλαίσια της ελεύθερης και καλόπιστης δημοσιογραφίας και 

μετατράπηκε σε φανερό προπηλακισμό των κατηγορουμένων 2 και 3 με ιδιαίτερη 

ένταση μίσος και κακία προς την Ελενα Σκορδέλλη, την 3η κατηγορουμένη.  

Στη Σελίδα 9661 η κατηγορούμενη 3 παρουσιάζει δημοσίευμα σχολικής εφημερίδας 

«Δασουπολίτης» (περιλαμβάνεται στο Τεκμήριο 136) που κυκλοφόρησε ως ένθετη 

στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και αποτελείται από το Τεκμήριο 768 που αποτελεί 

δέσμη διαφόρων επιστολών, με τίτλο «Δολοφονία του Άντη από τα μέσα…Έλενα 

Σκορδέλη, Τάσος Κρασοπούλης». Το facebook στη Σελίδα 9668-5 κάτω από τον 

τίτλο «Φάτους όλους με την Έλενα Σκορδέλλη» Τεκμήριο 869.  
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Αυτό επηρέασε κατά συγκεκριμένο τρόπο τους παράγοντες της δίκης. 

Περιλαμβανομένου και των Μαρτύρων Υπεράσπισης και των Μαρτύρων 

Κατηγορίας που έδειχναν πολύ μεγάλο δισταγμό να πουν οτιδήποτε που πιθανόν 

να εκλαμβάνετο υπέρ των κατηγορουμένων. Με τον τρόπο αυτό μάρτυρες 

κατηγορίας επικαλούμενοι την απώλεια μνήμης λόγω του διαρρεύσαντος χρονικού 

διαστήματος από την περίοδο που διαδραματίσθησαν ορισμένα γεγονότα μέχρι της 

ημερομηνίας που έδιδαν την μαρτυρία τους. Επίσης η απροθυμία ορισμένων 

μαρτύρων να προσέλθουν στο Δικαστήριο για να δώσουν μαρτυρία ή για να 

κλητευθούν ως μάρτυρες ήτο έκδηλη (όπως π.χ. ΜΥ 51 Δώρος Σωφρονίου, 

Κωνσταντίνος Οικονομίδης – Αξιωματικός του στρατού-καταδρομέας (Σύμφωνα με 

δήλωση του κ. Βραχίμη ο κ. Οικονομίδης παρόλο που δέχθηκε να κάμει 

αναπαράσταση της διαδρομής που ισχυρίσθηκε ο Φάνος ότι έκαμε στην Νεκρά 

Ζώνη μετά τον φόνο, εν τούτοις αρνείτο να προσέλθει στο Δικαστήριο για να 

μαρτυρήσει), Ζήνωνας Θεοφάνους ΜΥ 20, …). Και τι να πούμε για τους μάρτυρες 

του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ΜΥ 60 Παντελής Κωνσταντίνου, ΜΥ 

62 Κλειτώ Δημητρίου, ΜΥ 63 Ανδρέας Σωκράτους, που μετά δυσκολίας και με 

μεγάλη απροθυμία έδιδαν εντελώς τυπικής φύσεως μαρτυρία, και μάλιστα 

αποφεύγοντας να απαντήσουν με σαφήνεια επί ορισμένων σημείων, 

προφασιζόμενοι ότι δήθεν δεν ήταν της αρμοδιότητας τους. Η δε ανεύρεση ενός 

κτηνιάτρου για να να απαντήσει σε ένα απλούστατο ερώτημα αν μπορεί ως 

κτηνίατρος να ξεχωρίσει ένα σκύλο από ένα γάτο, κατέστη ευτυχώς δυνατό μετά 

από προσπάθεια τριών εβδομάδων. Για να τελειώσουμε με την άρνηση της κυρίας 

Λήδας Κουρσουμπά, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία 

δεν έκρινε σκόπιμο να συμμορφωθεί με την επίσημη κλήση μάρτυρος που εκδόθηκε 

από το Δικαστηρίου και έστειλε μια βοηθό της, την Μ.Υ. Χριστιάνα Πάσσα, η οποία 

παρουσιάστηκε ανέτοιμη και ακατατόπιστη για να δώσει μαρτυρία επί των θεμάτων 

για τα οποία κλήθηκε.    

Είχε δημιουργηθεί από τα μέσα ενημέρωσης τέτοιο κλίμα εναντίον των 

κατηγορουμένων 2 και 3 με μοναδική επιδίωξη την καταδίκης τους. Σε ορισμένους 

μάρτυρες κατηγορίας ήτο έκδηλη και έντονη η επιθυμία τους να καταδικαστούν οι 

κατηγορούμενοι, ενώ το σύνολο της μαρτυρίας των χρωματίστηκε με αυτή τους την 

επιθυμία, που συνεχώς ενδυναμώνετο από τα δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε., ακόμη και 

με την ενημέρωση που εγίνετο στο κοινό κατά την ακροαματική διαδικασία 

(Παραδείγματα θα βρείτε στους ΜΚ 84 Παντελή Ιορδάνους, ΜΚ 87 Θωμά Ευθυμίου, 

ΜΚ 66 Ανδρέας Χατζημάρκου, ΜΚ 53 Ρέα και ΜΚ 78 Γιάννος Ανδρονίκου). Το 

μέγεθος του προπηλακισμού ήτο πρωτοφανές. Δέστε Τεκμήρια 769 Facebook 

φωτογραφίες «Φάτους όλους», όπου παρουσιάζεται η 3η κατηγορούμενη σε 

φωτογραφίες που εικονίζονται κάτω από τον τίτλο Φωτογραφίες από FATUS 
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OLOUS ME TIN ELENA SKORDELLI!!! (Τεκμήριο 783) Θα δείτε ότι στη 

φωτογραφία 2 να παρουσιάζεται η Έλενα Σκορδέλλη ως Χάρο με το δρεπάνι, η 3 

σαν δολοφόνο με μάχαιρα, η 4η φωτογραφία αγκαλιά με έναν σκελετό, η 5η 

παραποιημένο πρόσωπο, η 6η ως Άγιος Βασίλης να κρατά 2 μωρά που κλαίνε 

τρομαγμένα, η έβδομη τον 2ο κατηγορούμενο σε δρόμο κρατώντας αυτόματο όπλο, 

την Έλενα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Στη δεύτερη σελίδα του τεκμηρίου θα 

δείτε την Έλενα Σκορδέλλη να παρουσιάζεται σε 10 φωτογραφίες που να ποζάρει 

ως πρωταγωνίστρια σε διάφορες κινηματογραφικές ταινίες τρόμου και εγκλήματος. 

Της υποδεικνύουμε με σεβασμό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν επέδειξε στη 

περίπτωση των κατηγορουμένων 2 και 3 την ίδια ευαισθησία που επεδείκνυε σε 

άλλες υποθέσεις όπως π.χ. στην υπόθεση Δώρου Γεωργιάδη (Δέστε υπόθεση 

Δώρος Γεωργιάδης και Δημοκρατία (2003) 2ΑΑΔ1), όπου στη σελίδα 5/12 γίνεται 

ρητή αναφορά στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας. Επίσης στο Τεκμήριο 784, 

είναι CD με φιλμάκι με πρωταγωνίστρια την Έλενα Σκορδέλλη και με τίτλο «Φάτους 

όλους».  

Δέστε Αστυνομία ν Φάντη και Άλλων (1994) 2 Α.Α.Δ. 160 και Δημοκρατία ν 

Ford (Αρ. 2) (1995) 2 Α.Α.Δ. 232.  

Δυστυχώς στην συγχορδία των Μ.Μ.Ε. συνενώθηκε και η πλέον επίσημη φωνή της 

Αστυνομίας. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας στις 26/1/2010, πριν ακόμη αρχίσει η 

εκδίκαση της υπόθεσης, έδωσε συνέντευξη στην κα Αιμιλία Κενεβέζου, 

Περιλαμβάνεται στο Τεκμήριο 137, Παραδεκτό Γεγονός 5 (1) το γραπτό κείμενο και 

το δισκάκι (CD) βρίσκονται ενώπιον σας. Επισημαίνουμε τα εξής σημεία αυτής της 

συνέντευξης:  

- Ο Αρχηγός τονίζει ότι ο φόνος διαπράχθηκε 2 εβδομάδες περίπου μετά την κλοπή 

της σωρού του τέως Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου. Και η δολοφονία αυτή 

«επιδείνωσε την κατάσταση που επικρατούσε, την εικόνα που είχε η αστυνομία 

αλλά και η εμπιστοσύνη».  

- Επίσης αναφέρει ότι η αστυνομία άρχισε να εργάζεται σιωπηλά, να εντατικοποιεί 

τις προσπάθειες της «παρά τα απανωτά χτυπήματα τα οποία δεχόταν και από 

τον υπόκοσμο, αλλά και την κριτική που δεχόταν» και ότι κατάφερε σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα, «πρώτα να συλλάβουμε 3 πρόσωπα, να 

εξασφαλίσουμε μαρτυρία για 4ο και να εξασφαλίσουμε μέσω του Δικαστηρίου την 

κράτηση και προσωποκράτηση των μέχρι και σήμερα».  

- Και στη συνέχεια στη Σελ. 2 της συνέντευξης του Αρχηγού, ο Αρχηγός 

αναφέρει ότι «Τα κίνητρα έχουν αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας 
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- Στην 3η σελίδα αναφέρει ότι προχωρήσαμε στη σύλληψη των τριών οι οποίοι 

είχαν οργανώσει την εκτέλεση και έχουμε συλλάβει άλλα δύο πρόσωπα τα 

οποία είχαν οικονομικές διαφορές. 

- Σε παρέμβαση της κας Κενεβέζου, ότι «Μέχρι στιγμής αυτό που είδε το φως 

της δημοσιότητας δεν είχε να κάνει με οικονομικές διαφορές αλλά με 

εκδικητικές συμπεριφορές, αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί είναι ότι η μία εκ 

των υπόπτων είχε εκδιωχθεί από το τηλεοπτικό κανάλι του οποίου ήταν 

Διευθύνων Σύμβουλος ο Α. Χατζηκωστής και ήθελε για αυτό να τον εκδικηθεί. 

Τώρα μου λέτε οικονομικές διαφορές». Ο δεν Αρχηγός επιμένει ότι «Η 

γενεσιουργός αιτία ήταν οι οικονομικές διαφορές που είχαν».  

- Στη συνέχεια προβαίνει σε μια κατά την άποψη της Υπεράσπισης 

απαράδεκτη αλλά άκρως δυσμενή για την κατηγορούμενη 3 δήλωση ότι: «Εάν 

είχαμε το Ηπειρωτικό Σύστημα, το Σύστημα που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, 

μόνο με την υπάρχουσα μαρτυρία και είναι η δική μου εκτίμηση ότι θα ήταν 

ικανοποιητική για καταδίκη». Σημειώνουμε με σεβασμό ότι αυτό πρέπει να 

αποτέλεσε το έναυσμα της σοβαρής προκατάληψης σε βάρος των 

κατηγορουμένων 2 και 3. Βλέπετε όταν ο Αρχηγός της αστυνομίας δηλώνει ότι 

το μαρτυρικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας είναι αρκετό για 

να καταδικαστούν, ερωτούμαι, γιατί να χρειάζετο και δίκη; Και να επωμισθεί ο 

Κύπριος φορολογούμενος με όλα τα έξοδα; Και οι ίδιοι όλη την ταλαιπωρία να 

υπερασπίσουν τους εαυτούς των;   

- Στη Σελίδα 4, η Αιμιλία Κενεβέζου παρεμβαίνει και δημόσια πληροφορεί από 

της τηλεοράσεως του ΡΙΚ ότι: «Με δεδομένο πάντα ότι οι ηθικοί αυτουργοί 

που εσείς δηλώνετε (ο Αρχηγός της Αστυνομίας) ότι γνωρίζετε ότι είναι αυτοί» 

διερωτάται αν το ίδιο θα συμβεί όπως έτυχε και στο παρελθόν σε άλλες 

σοβαρές υποθέσεις, να πέφτουν στο Δικαστήριο». Και ο Αρχηγός προσθέτει 

ότι «Δεν είναι μόνο η μαρτυρία του προσώπου στο οποίο προφανώς 

αναφέρεστε εσείς αλλά έχουμε και αρκετή άλλη μαρτυρία αλλά δεν πρέπει να 

βγαίνει στα ΜΜΕ». Και ρωτούμε ο κοινός πολίτης είχε άδικο μετά από αυτά 

που άκουσε σε αυτή την συνέντευξη να καταδικάσει στη συνείδηση του τους 

κατηγορουμένους 2 και 3 και να έχει ενδοιασμούς και να μην τολμά να 

προσέλθει και να δώσει μαρτυρία που πιθανόν να βοηθούσε την Υπεράσπιση 

να απεγκλωβιστεί από τον κλοιό που δημιουργήθηκε γύρω από τους 

κατηγορούμενους;  

- Και ο Αρχηγός στη Σελίδα 5 απερίφραστα δηλώνει ότι «Εκείνοι οι οποίοι 

συνέλαβαν την ιδέα και έδωσαν τις οδηγίες θεωρούμε ότι είναι αυτοί, οι οποίοι 
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βρίσκονται υπό κράτηση». Και προχωρεί ο Αρχηγός να υποδείξει ότι «Εκείνοι 

οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη της εκτέλεσης είναι αυτοί και αν κάποιο τρίτο, 

τέταρτο πρόσωπο έπαιξε πολύ επουσιώδη ρόλο, αυτό δεν μπορώ να το 

αποκλείσω. Δηλαδή εκ των υστέρων να βοήθησε να κρύψουν κάποια 

τεκμήρια». Παρατηρούμε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας δηλώνει απερίφραστα 

την 26/4/2010 και ώρα 9:00 μ.μ., ότι ο Προεστός, ο οποίος ήτο ένας από τους 

τρεις που κρατούντο ως ύποπτοι για την υπόθεση αυτή και οι οποίοι 

«ανέλαβαν την ευθύνη της εκτέλεσης και αν κάποιο τρίτο, τέταρτο πρόσωπο 

έπαιξε πολύ επουσιώδη ρόλο, αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω». Είναι 

πραγματικά άξιο απορίας τι είχε μεσολαβήσει από το βράδυ της 26/1/2010 

μέχρι της απόλυσης του Προεστού που έγινε την 28/1/2010. Η κατάθεση του 

έγινε στις 28/1/2010 και ώρα 14:05 και τελείωσε 14:35 και 14:40 απολύθηκε 

(Δέστε Τεκμήριο 530). Φροντίζαμε να δούμε και ρωτήσαμε τον υπεύθυνο των 

ανακρίσεων κ. Θωμά Ευθυμίου και το πολύ δραστήριο μέλος της ομάδας του 

κ. Παντελή Ιορδάνους, για να μας πουν τι μαρτυρία είχαν εξασφαλίσει μέσα 

στο διαρρεύσαν χρονικό διάστημα των 36 ωρών. Αν δούμε τον κατάλογο 

εγγράφων που τηρούντο στο φάκελο της Υπόθεσης που καταγράφονται τα 

κυανά κάθε ενέργειας της αστυνομίας, διαπιστώνουμε ότι μέσα σε εκείνη την 

περίοδο των 30 ωρών δεν εντοπίζουμε να έχει γίνει καμιά ενέργεια ή λήψης 

κατάθεσης από την αστυνομία που αφορά τον ρόλο του Προεστού σε αυτή 

την υπόθεση.  Σχετικό είναι το Τεκμήριο 300 και το μαρτυρικό υλικό το οποίο 

περιλαμβάνεται στο 301-304.  

- Στη Σελίδα 7 η δημοσιογράφος ερωτά τον Αρχηγό αν σκέφτηκε να πάει να 

μιλήσει με τους φερόμενους ως ηθικούς αυτουργούς ούτως ώστε να τους 

μεταπείσει να μιλήσουν αν όντως εμπλέκονται. Και ο Αρχηγός της Αστυνομίας 

απαντά ότι «Ο Αρχηγός Αστυνομίας κανονικά δεν πρέπει να παρεμβαίνει». 

Όμως ας μας επιτραπεί να υποδείξουμε ότι αυτή η θέση του Αρχηγού, ορθή 

κατ΄εμάς, δεν συμφωνεί με τη θέση του ύπατου αρμόδιου οργάνου, του 

Γενικού Εισαγγελέα που και τα μεσάνυχτα ακόμη μιας Κυριακής ενεπλάκη και 

έδωσε τις πατρικές συμβουλές του στον εγκληματία Φάνο.  

- Τέλος η δημοσιογράφος εισάγει κατά τρόπο έμμεσο πλην σαφή τον ρόλο 

προφανώς του Προεστού, ο οποίος δάνεισε αντικείμενο σε έναν από δύο στην 

όλη ιστορία και ο Αρχηγός διευκρινίζει «Κάποια ανάμιξη υπήρχε, ωστόσο δεν 

ήταν πρωταρχικός ο ρόλος του».  

Επίσης το 783 είναι στο Facebook με την Έλενα Σκορδέλλη με παρόμοιες 

φωτογραφίες όπως στην προαναφερόμενη σελίδα facebook. Το 784 CD με τίτλο 
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«Έλενα Σκορδέλλη - Φάτους Όλους» και το Τεκμήριο 785 Video με όνομα Skordelli 

Killer. Σύμφωνα με τον Μ.Υ. 26 Μιχάλη Μίνω, αυτά τα δημοσιεύματα τα είδε στο 

facebook. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις φωτογραφίες του Τεκμηρίου 783, 

όπως αναφέρθηκε ο ΜΥ Μιχάλης Μίνως στη σελίδα 9938 παρουσιάζει την Έλενα 

Σκορδέλλη να κρατά ένα όπλο με φόντο το logo το ΣΙΓΜΑ. Παρατηρούμε ότι επί του 

σημείου αυτού ο μάρτυρας δεν αντεξετάστηκε από την ΚΑ. Επίσης το Τεκμήριο 778 

που είναι δημοσίευμα διαδικτύου 17/1/10 «Η Έλενα Σκορδέλλη δόλωμα στη 

δολοφονία Χατζηκωστή» και 779 είναι δημοσίευμα διαδικτύου 17/1/10 με τίτλο «Στη 

Μολδαβία ο 4ος κατηγορούμενος».   

1. Δέστε Σελίδα 2234. Από όλους τους Δικηγόρους Υπεράσπισης που 

παραπονιούνται για τα Μ.Μ.Ε. Δικαστήριο: Οι Δηλώσεις των Δικηγόρων έχουν 

καταγραφεί στα Πρακτικά.  

2. Στη Σελίδα 2343 την 10/5/2011, ο κ. Γεωργίου παραπονείται για τα Μ.Μ.Ε. ότι 

ειδικά τα τηλεοπτικά δίκτυα δύναται να μας δημιουργήσουν πρόβλημα για να 

πεισθούν οι μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν.  

3. Ταπεινά υποβάλλουμε ότι ανεπηρέαστη δίκη δεν μπορεί να συνυπάρχει με δίκη 

μέσω του τύπου που η τελευταία  αντιστρατεύεται και υπονομεύει το θεμέλιο 

απονομής της δικαιοσύνης. Ασφαλώς ο προπηλακισμός και η δημιουργία 

προκατάληψης δια μέσου των ΜΜΕ και των δηλώσεων, των ανακοινωθέντων 

και των συνεντεύξεων του Αρχηγού Αστυνομίας αντιστρατεύονται και 

υπονομεύουν το θεμέλιο απονομής της δικαιοσύνης.  

4. Δέστε επανειλημμένες δηλώσεις μας στο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης.  

Δέστε αναφορά Μάριου Γεωργίου και Μιχάλη Πική στα τηλεοπτικά μέσα Σελ. 

2260-15. Δέστε επίσης στις σελ. 2233 + 2234 τα παράπονα που διατύπωσαν 

στο Δικαστήριο για τον προκατειλημμένο τρόπο κάλυψης της δίκης οι δικηγόροι 

των κατηγορουμένων 2 + 3 Κυπριανού και από τους κκ Πική και Βραχίμη. 

5. Δέστε επιστολή μας προς τον Γενικό Εισαγγελέα για τα δημοσιεύματα. (Τεκμήριο 

772) 

6. Είναι σχετικό να αναφέρουμε ότι ο Φάνος στη μαρτυρία του είπε τα ακόλουθα 

«εθκιώξαν την Έλενα που το Σίγμα που εδούλευκε ως δημοσιογράφος». Το 

γεγονός αυτό, έγινε γνωστό μέσα από τα ΜΜΕ και τις κουτσομπολίστικες στήλες 

και κατά την περίοδο που την είχαν διώξει αλλά και αμέσως μετά το φόνο το 

όνομα της και η φωτογραφία της ήταν πρωτοσέλιδο σε ιστοσελίδες και το 
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διαδίκτυο. Είναι γεγονός ότι η Κατηγορουμένη 3 ήταν πρόσωπο των ΜΜΕ και ο 

τύπος και γενικά τα ΜΜΕ ασχολούνταν μαζί της. Σχετικά είναι τα τεκμήρια 770, 

771, 402 καθώς επίσης και τα τεκμήρια 136 (αποκόμματα εφημερίδων 1-18), 

137 (Ψηφιακοί δίσκοι από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές από το 

Παραδεκτό Γεγονός 5 (1-9) και 138 (Μπλοκς από διαδίκτυο από Παραδεκτό 

Γεγονός 1-12).  Επίσης Τεκμήριο 333 το οποίο κατατέθηκε από τον Γιάννο 

Ανδρονίκου, από το site zougla.gr.  

7. Να αναφερθώ σε δημοσιεύματα που εγίνοντο ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

δίκης και να σας παρουσιάσω ένα δείγμα αυτών των δημοσιευμάτων. Πρόκειται 

περί της καταγγελίας του συναδέλφου μου Μάριου Γεωργίου που διατυπώνεται 

στη σελίδα 5809 και 5810. «Να σας πω, το δημοσίευμα είναι της εφημερίδας 

Σημερινής γράφει «Πηδώντας από κρεβάτι σε κρεβάτι», αναπαράγει δήθεν τη 

μαρτυρία της μάρτυρας και εγώ θέλω να της υποβάλω ότι ο μόνος τρόπος που η 

πολιτεία την κάλεσε, ο μόνος λόγος που την κάλεσε να έρτει να δώσει μαρτυρία 

στο Δικαστήριο σας είναι για να ειπωθεί αυτό το πράγμα, για να γραφτεί ως 

επικεφαλίδα στις κιτρινοφυλλάδες που κυκλοφορούν στον τόπο μας». Και στη 

σελίδα 5810-17 «Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, δέστε το περιεχόμενο και πέστε μου 

αν είναι περιεχόμενο κιτρινοφυλλάδας αυτό το πράγμα, αυτό λέγεται gutter 

press. Δέστο και πέστε μου αν είναι fair ή αντικειμενική αναπαραγωγή της 

δίκης».   

7. Ο Μ.Κ. 39 Παπαγεωργίου στη σελίδα 1909-20 σε ερώτηση «εσύ συνειδητά πότε 

άκουσες για διάφορες φήμες περί αυτού του εγκλήματος;» απαντά «Φήμες 

κυκλοφορούσαν συνεχώς. Δηλαδή ήταν ένα θέμα που συζητείτο διότι ήταν ένα 

θέμα φυσιολογικό. Επίσης παρακολουθούσα τις εξελίξεις από τα Μ.Μ.Ε.»  

Ε. Μάλιστα. Και πότε άκουσες για πρώτη φορά το όνομα της Σκορδέλλης και του 

Τάσου;  

Α. Υπήρχαν δημοσιεύματα γενικά στο internet τα οποία είχα δει. Και επίσης το τι 

υπήρχε στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα πριν τη σύλληψη. Ήταν ερωτήματα κατά 

πόσο ήταν δυνατόν να ενέχεται ή όχι σε αυτό που έγινε.  

Ε. Αυτά μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στο πρώτο 10ήμερο μετά τη δολοφονία; 

Α. Μάλιστα.  

Στη Σελίδα 2233, ο κ. Μάριος Γεωργίου παραπονιέται για τον τρόπο κάλυψης της 

δίκης και από τον Μιχαλάκη Κυπριανού στη Σελίδα 2234 και από τον κ. Πική και κ. 

Βραχίμη.  
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ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Α) Το άρθρο 30.2 του Συντάγματος κατοχυρώνει το εχέγγυο της ανεπηρέαστης 

δίκης.  

Β) Στην Constantinides V Vima Ltd (1983) I CLR 348 αποδοκιμάστηκε και κρίθηκε 

αντινομική για την κατοχύρωση της ανεπηρέαστης δίκης κάθε προσπάθεια δίκης 

μέσω του τύπου. 

Επίσης στην Γιαννάκης Έλληνας ν Δημοκρατίας (1989) 2 ΑΑΔ 149, εξετάζεται το 

ίδιο θέμα. Σχετική είναι επίσης A.G. v Times Newspapers Ltd (1973) 3 ALL ER 54 

και το σύγγραμμα του Λόρδου Denning ‘Due process of the Law’.  

Γ) Να αναφερθεί η υπόθεση του Ανακτοσυμβούλιου (Privy Council) Bell v DPP of 

Jamaica (1985) 2 ALL ER όπου ερμηνεύθησαν οι Πρόνοιες του άρθρου 20 (Ι) του 

Συντάγματος της Ιαμαικής που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό με εκείνες που 

κατοχυρώνονται από το άρθρο 30.2 του Κυπριακού Συντάγματος. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το Privy Council αποφάνθηκε ότι και σύμφωνα με τις αρχές του 

Κοινοδικαίου τα δικαστήρια έχουν συμφυή δικαιοδοσία να παρεμποδίσουν 

καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων που οδηγούν σε καταπιεστική 

(oppressive) μεταχείριση του κατηγορουμένου.  

 

Κεφ. 7 Αμέλεια, ελλείψεις και παραλείψεις της ανακριτικής ομάδας 

(i) Ενώ η ανακριτική ομάδα βρήκε ένα σημαντικό ποσό σε μετρητά και μια 

επιταγή στο σπίτι του Προεστού, ενός οδοκαθαριστή ο οποίος μετά δυσκολίας 

μπορούσε να συντηρεί την οικογένεια του (Δέστε την κατάθεση της συζύγου 

του που λήφθηκε από τον αστυνομικό Τεκμήριο 472). Ο Προεστός προέβαλε 

διάφορους ισχυρισμούς που δεν διερευνήθησαν εις βάθος, ως προς την 

επιταγή του που εκδόθηκε από τον Λουκά Πιερή. Να σημειωθεί ότι ο Λουκάς 

Πιερή είναι messenger στο Υπουργείο Παιδείας.  

(ii) Στην υπόθεση Αχιλλέας Κορέλλης ν Αστυνομίας (2000) 2 ΑΑΔ 12, 

αναφέρθηκε ως παράλειψη της αστυνομίας, διότι «Δεν μερίμνησε για τη 

διαφύλαξη του ιατρείου και για τη σύλληψη του Εφεσείοντα από την αρχή». 

Σημείωση: Ούτε στη δική μας περίπτωση συνελήφθηκε από την αρχή ο 

Φάνος, ούτε και μερίμνησαν για την διαφύλαξη του διαμερίσματος του, της 

μοτόρας του και του αυτοκινήτου του Προεστού.  
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(iii) (Από υπόθεση Αχιλλέας Κορέλλης ν Αστυνομίας (2000) 2 ΑΑΔ 12). Η 

μαρτυρία έδειξε σημεία μονομέρειας και μεροληπτικής στάσης.  

(iv) Γιατί δεν ερωτήθηκε η Έλενα Σκορδέλη κατά την ανάκριση της εάν πράγματι 

αυτή πληροφόρησε τον Κασάπη ως προς τις ώρες που ο Άντης επέστρεφε το 

βράδυ στο σπίτι του από την εργασία του; (όπως ο ΦΑΝΟΣ αναφέρει στη 

Σελίδα 2204)  

(v) Γιατί δεν ερωτήθηκε περί του ίδιου ισχυρισμού δηλαδή για την ώρα που 

επέστρεφε ο Άντης το βράδυ στο σπίτι του;  

(vi) Γιατί η ανακριτική ομάδα δεν ρώτησε τον Αντρέα Κασάπη αν πράγματι ο ίδιος 

(ο Αντρέας) ρώτησε ποτέ την Σκορδέλη και τον Τάσο να πληροφορηθεί την 

ώρα που ο Άντης επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι του από τη δουλειά.  

(vii) Στη Σελίδα 2221-20, ο ΦΑΝΟΣ αναφέρει ότι ο Κασάπης του μίλησε για τα 

δεντρούθκια «την ώρα που τον εφέραν τζιαμαί τζιαι τον εβάλαν χειρουργείο, 

τζιημέσα είπεν μου τζιήνη την ώρα και είπεν μου τα πράγματα του να τα 

κρατώ, την ώρα που εκράταν τα πόθκια του και φώναζε. Είχε ένα προθάλαμο 

τζιαμαί και ήταν ολόμαυρος και ήταν και ο αρφός του, ήταν ξιπετσισμένη η 

κεφαλή του, ήταν φατσιημένο το πόδι του τζιαι είπεν μου τζιήνο το πράμα, 

τζιαμαί σαν ήταν οι γιατροί που πάνω του… εν τζιαι είπεν μου το έτσι, είπεν 

μου το μες το αυτί»  

(viii) Είναι άξιο απορίας που προβάλλεται ο ισχυρισμός από τον ΦΑΝΟ στη 

σελίδα 2242-10, ότι ενώ είχαν πάει στο Δάλι με σκοπό να παραλάβουν από 

τον Πέτρο Κερτίκκη την μοτόρα του Κασάπη, εν τούτοις ξεχνιούνται και στην 

γραμμή 10 ο ΦΑΝΟΣ λέει ότι είπε στον Κούλλη «ρε εν σου είπα να πάμε να 

πιάουμεν τζιήνη την μοτόρα;» τζιαι εστράφηκεν πίσω τζιαι ήρταν με ένα 

μονοκάμπινο τζιαμαί στον Πανικκή, τζιαι ήρταν τζιαμαί στο σπίτι του Πετρή, 

τζιαι εμουρμούραν ο Πετρής τζιαμαί, τζιαι έπιασα την τζιαι έφυα.  

(ix) Στη Σελίδα 2248-30, σε ερώτηση του κ. Πική (προς τον ΦΑΝΟ) «αφ’ης 

στιγμής ήσουν ήδη στο Τσέρι για να πάρεις που πήες λαλείς την μοτόρα για 

να την σκουπίσεις στην μάνα σου, γιατί εν επήες αμέσως στην μάντρα του 

Κασάπη που ήταν τζιαμαί δίπλα, τζιαι πήες πίσω στο σπίτι του Προεστού, να 

διανύσεις ούλλη τζιήνη την απόσταση τζιαι μετά να επιστρέψεις πίσω για να 

πάει στη μάντρα του Κασάπη;» ο ΦΑΝΟΣ απαντά στη Σελίδα 2249-1 «καλά, 
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εσύ θεωρείς το λογικό να πάω να βάλω το όπλο μες τον κόρφο μου τζιαι να 

πάω στον Κωστή;» Ε. Αφού εν θα εφαίνετουν. Α. Έτσι εσκέφτηκα, εννα μου 

πεις ίνταλως να σκέφτουμαι;  

(x) Ενώ ο ΦΑΝΟΣ ισχυρίζεται ότι χρειάστηκε να πάει με αυτοκίνητο στο σημείο 

που ήταν κρυμμένα τα όπλα στην μάντρα του Κασάπη διότι είσσιε τόσο 

χώμα…ήταν χωράφι οργωμένο, Δέστε Σελίδα 2250-1, εν τούτοις αποτολμά ο 

ίδιος να πάει να πετάξει το όπλο στην παλλούρα αφού έπρεπε να διανύσει 

χωματόδρομο, κάτι που οι ίδιοι οι εμπειρογνώμονες έδωσαν μαρτυρία ότι ο 

τύπος της μοτόρας ήταν street και όχι ανώμαλου δρόμου.  

(xi) Η παράληψη της αστυνομίας να πάρει κατάθεση από τον Παναγιώτη, αδελφό 

του Κασάπη, για τον ισχυρισμό του ΦΑΝΟΥ ότι δήθεν πήρε το αυτοκίνητο του 

Παναγιώτη για να πάει στο σημείο που εκρύβονταν τα όπλα είναι ουσιαστικής 

σημασίας, ιδιαίτερα μάλιστα εν όψει του ισχυρισμού του ΦΑΝΟΥ στη Σελίδα 

2250-10, «αφού έξερε ο άνθρωπος που πηαίνναμε τζιαμαί νάκκω ότι κάμναμε 

βρωμοδουλειές».  

(xii) Απώλεσαν την ευκαιρία να καλέσουν ως ΜΥ την αλλοδαπή οικιακή βοηθό του 

δεύτερου κατηγορούμενου. Αυτή διέμενε στην οικία του τον Δεκέμβριο του 

2009 δηλ. κατά τον ουσιώδη χρόνο που έλαβε χώρα, πάντοτε κατά τους 

ισχυρισμούς του Φάνου, η επίσκεψη του Φάνου στο σπίτι του δεύτερου 

κατηγορούμενου. Η αλλοδαπή αυτή ονόματι Hathily από Βιετνάμ εγκατέλειψε 

την Κύπρο αφού συνελήφθηκε και απελάθηκε ένα χρόνο μετά σε άγνωστο 

προορισμό και έτσι οι κατηγορούμενοι 2 και 3 δεν μπόρεσαν να την καλέσουν 

ως μάρτυρα. Ίσως εδώ θα πρέπει να σχολιάσουμε την από μέρους της 

Αστυνομίας παράλειψη να πάρει κατάθεση από την αλλοδαπή οικιακή βοηθό, 

αν ήθελε να διαπιστώσει, αν πράγματι είδε τον Κατηγορούμενο 1 μαζί με τον 

Φάνο Χατζηγεωργίου να επισκέπτεται το σπίτι του Τάσου Κρασοπούλη κατά 

την περίοδο του Δεκέμβρη 2009, σε χρονική περίοδο που εργάζετο και 

διέμενε στο σπίτι του Κατηγορούμενου 2. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι 

μια διαλεκτή ανακριτική ομάδα που χειρίζεται υποθέσεις σοβαρών 

εγκλημάτων, να μην είχε σκεφθεί να ανακρίνει και την οικιακή βοηθό, εφόσον 

η τύχη της διαλεύκανσης της υπόθεσης θα εκρίνετο εάν έλεγε την αλήθεια ο 

Φάνος ότι έγινε τέτοια επίσκεψη. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το 

ενδεχόμενο ότι έγινε τέτοια ανάκριση αλλά οι απαντήσεις να μην κρίθησαν 

ικανοποιητικές για την Αστυνομία και να μην οδηγούσαν σε ενίσχυση της 

μαρτυρίας του Φάνου.  
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(xiii) Μια άλλη απώλεια που προξενήθηκε στην Υπεράσπιση ήτο και η απουσία του 

Γεράσιμου Καψάσκη. Περί του Jerry έχετε ακούσει πολλά ιδιαίτερα από τον 

δικηγόρο της Κατηγορούμενης 3. Εξάλλου υπενθυμίζω, το σεβαστό 

Δικαστήριο ότι η Αστυνομία είχε πληροφορίες περί της εμπλοκής του 

προσώπου αυτού στο φόνο και επί τούτου παρακαλώ δέστε το Κ.33 από το 

τεκμήριο 301. Η ανακριτική ομάδα προέβηκε σε λήψη κατάθεσης του Jerry 

(Τεκ. 471) και προφανώς για λόγους που η ίδια γνώριζε καλύτερα του έθεσαν 

ερωτήσεις που απέβλεπαν στη σύνδεση του με τον Βασίλη Θωμά, πρώην 

σύζυγο της ΜΚ 58, Έφης Παπαϊωάννου η οποία ήτο η σύζυγος του μακαρίτη. 

Αφού λήφθηκε κατάθεση από τον Jerry και ο ίδιος αρνείτο να δώσει 

οποιαδήποτε στοιχεία επιδεικνύοντας πλήρη άρνηση να συνεργαστεί με την 

Αστυνομία, η ανακριτική ομάδα διεξήγαγε έρευνα στο αυτοκίνητο του το οποίο 

η Αστυνομία προφανώς πίστευε ότι αυτό το αυτοκίνητο πιθανόν να 

διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στη δολοφονία του Άντη. Υποδεικνύουμε ότι στο 

αυτοκίνητο του το οποίο χρησιμοποιούσε ο Jerry, έγινε έρευνα διότι είχε 

μεταφερθεί την επόμενη μέρα του φόνου σε γκαράζ για αλλαγή της οροφής 

του αυτοκινήτου. Προφανώς η αστυνομία αναζητούσε ορισμένα αντικείμενα. 

Επίσης υποδεικνύουμε ότι αυτό το αυτοκίνητο με αριθμό KCA 998 εμπλέκεται 

σε υπόθεση δολοφονίας 5 ανθρώπων με κατηγορούμενους 2 Ελλαδίτες. Το 

πλέον αξιοσημείωτο σημείο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από το 

Σεβαστό Δικαστήριο σας είναι τα ακόλουθα σημεία: 

i. Η μαρτυρία της Αστυνομίας ότι είχε ληφθεί πληροφόρηση από τις 

Κεντρικές φυλακές περί της εμπλοκής του Γεράσιμου Καψάσκη στον 

φόνο του Άντη Χατζηκωστή 

ii. Η επιστολή αυτή καθ΄εαυτή που στάληκε από τις κεντρικές φυλακές 

στην Αστυνομία, απουσιάζει από τον φάκελο. Και διερωτούμαστε. Πως 

είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό τεκμήριο να μην βρίσκεται στην κατοχή 

της αστυνομίας για να τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου και της 

Υπεράσπισης; Και έτσι παραμένει άγνωστο σε όλους ποιο ήτο το 

πραγματικό περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Μπορεί να αποκλειστεί 

το ενδεχόμενο, η επιστολή αυτή να έδιδε αρκετές πληροφορίες και να 

συνέδεε τον Jerry με το έγκλημα και τον ρόλο του ως του πληρωμένου 

εκτελεστή. 

iii. Πως εξηγείται διαφορετικά η σύνδεση του Jerry με τον Ελλαδίτη-

Αμερικάνο Θωμά Βασίλη; Είναι άραγε άσχετη με το φόνο του Άντη η 

σύμπτωση της ίδιας καταγωγής του Jerry με τον Θωμά Βασίλη;  
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iv. Είναι επίσης σύμπτωση ότι η Κατηγορούμενοι στην υπόθεση 

δολοφονίας των 5 θυμάτων που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο KCA 

988.  

v. Είναι σύμπτωση ότι ο Jerry είχε τοποθετηθεί στο stop list αλλά κατά 

περίεργο λόγο αφέθηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο παρά το γεγονός ότι 

η Υπεράσπιση κατά την ακροαματική διαδικασία εμμέσως πλην σαφώς 

το έκαμε σαφές ότι στήριζε σε μεγάλο βαθμό μια πτυχή της 

υπεράσπισης της; 

vi. Έχουμε την άποψη ότι υπήρχε αρκετό υλικό για την πιο ενδελεχή 

διερεύνηση της υπόθεσης εναντίον του Jerry. Δεν μπορούμε να 

αποδεχθούμε τον ισχυρισμό της Αστυνομίας ότι δεν θεωρήθηκε 

σκόπιμο όπως συνεχισθούν οι έρευνες εναντίον του Jerry διότι κάποιος 

αστυνομικός ειδοποίησε την Ανακριτική ομάδα ότι ο Jerry δεν οδηγά 

μοτόρα, όμως δεν παρουσιάσθηκε αυτός ο αστυνομικός να δώσει 

μαρτυρία γι΄αυτό το θέμα. Μάλιστα, ούτε καν το όνομα του αστυνομικού 

αυτού κοινοποιήθηκε στο Δικαστήριο, ούτε βέβαια και στην 

Υπεράσπιση.  

vii. Το άλλο σοβαρό σημείο είναι πως κατέληξε η Αστυνομία ότι δεν 

εμπλέκεται ο Jerry, ευθύς μετά τη λήψη της κατάθεσης του. Ας δούμε τι 

είπε ο Jerry, ποια στοιχεία έδωσε που να πείσουν τους ανακριτές ότι 

δεν εμπλέκεται. Παρακαλώ να μου επιτραπεί να ενδιατρίψω για λίγο σε 

αυτό το τεκμήριο.  

viii. Σαν κατακλείδα αναφέρω ότι η Αστυνομία επιτρέπει την αποχώρηση 

του Jerry από την Κύπρο και με τον τρόπο αυτό αποστερεί την 

Υπεράσπιση από του να τον καλέσει ως μάρτυρα για να διαφωτίσει το 

Δικαστήριο περισσότερο.  

(xiv) Η ανακριτική ομάδα ακολούθησε μια προδιαγεγραμμένη πορεία για να 

καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο η ίδια επέβαλε. Η ανακριτική ομάδα 

απέκρυψε πολλά σημαντικά στοιχεία και μαρτυρικό υλικό το οποίο θα 

οδηγούσε τον Γενικό Εισαγγελέα να προβληματιστεί σοβαρά ως προς τα 

πραγματικά κίνητρα πέριξ της δολοφονίας του Άντη. Η εξαφάνιση της 

Συνοπτικής Έκθεσης (Σελίδες 1-12) εάν βεβαίως πράγματι έχουν ετοιμαστεί 

και περιληφθεί στην Έκθεση δεδομένου ότι κανένας μάρτυρας δεν προσήλθε 

να καταθέσει ότι συνέταξε ή γνώριζε περί της ύπαρξης τέτοιας Έκθεσης.  
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(xv) Καμιά απολύτως αναφορά δεν γίνεται ως προς το πιθανό ελατήριο του 

ηλεκτρονικού τζόγου, του πιθανού ελατηρίου που πηγάζει από την διαμάχη 

μεταξύ Θωμά Βασίλη και Άντη και άλλων ελατηρίων που πιθανόν να άπτονται 

των μετοχών του ΣΙΓΜΑ.  

(xvi) Στη Σελίδα 2467 ο αντεξεταζόμενος Φάνος λέγει τι ακριβώς έκαμε με την 

μοτόρα και ότι αυτά τα είπε στην αστυνομία αλλά δεν τα έγραψαν 

(ξερογύρισμα με την μοτόρα καθώς έφευγε αμέσως μετά τη δολοφονία του 

Άντη).  

(xvii) Στη Σελίδα 2792-15, παράληψη να χρησιμοποιήσουν σκιτσογράφο παρότι ο 

Φάνος ισχυρίζεται ότι τους έδωσε περιγραφή του «πεθερού», «ένας 

άνθρωπος με μουστάκι και είχε μαλλιά. Τους είπα ίνταλοις εν που ήταν».  

(xviii) Γιατί δεν έγινε αναγνωριστική παράταξη «του μωρού, κορούδα» που 

ισχυρίζεται ότι ο Φάνος είδε εκείνο το βράδυ για να δούμε αν το αναγνωρίζει.  

(xix) Στη Σελίδα 2726 ο κ. Κυπριανού διαμαρτύρεται διότι δεν εφοδιάστηκε με 

αντίγραφα του φάκελου για την ψυχοπάθεια του Φάνου όταν ευρίσκετο στο 

στρατό. Και υπενθυμίζει ότι το αίτημα αυτό έγινε στις 9 Μαΐου και αναγράφεται 

στη σελίδα 30 και ακολούθησαν επιστολές ημερομηνίας 11/5 και μια άλλη 

13/5 που αναγράφουμε με πάσα λεπτομέρεια τι ζητούμε να πληροφορηθούμε 

από αυτό το φάκελο. «Θέλουμε να δούμε ολόκληρο το φάκελο». Και η κα 

Κλεόπα αναφέρει «Θεωρούμε πρωτάκουστο να δώσουμε μαρτυρικό υλικό 

που βρίσκεται εντός αστυνομικού φακέλου που αφορά άλλη υπόθεση και 

αφορά καταθέσεις άλλων μαρτύρων ή οτιδήποτε άλλο. 

(xx) Δεν έγιναν οποιεσδήποτε αναγνωριστικές παρατάξεις.  Παρά το γεγονός ότι ο κ. 

Θωμάς την 15/1/2010 σε αίτηση προσωποκράτησης ανέφερε ότι «Δυνατό να 

απαιτηθεί όπως διενεργηθούν αναγνωριστικές παρατάξεις». Όμως σημειώνουμε 

ότι δεν έγιναν τέτοιες παρατάξεις. Όπως π.χ. για αναγνώριση από τον Φάνο των 

υιών της 3ης κατηγορούμενης, της κας Λίζας Κρασοπούλη κ.λ.π.. 

(xxi) Δεν έγινε αναγνωριστική παράταξη όπως ο Μιχάλης Κουρσάρος, αναγνωρίσει 

τον Φάνο ως το πιθανό πρόσωπο που θεάθηκε στο πεζόδρομο. Ούτε στην 

περίπτωση της ΜΚ 15 Nilda Monde Calvo για να αναγνωρίσει τον Φάνο ως το 

πρόσωπο που είδε στον πεζόδρομο ευθύς μετά τους πυροβολισμούς.  
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(xxii) Σημειώνουμε ότι ο ΜΚ 10 Μιχάλης Κουρσάρος (είναι ο αυτόπτης μάρτυρας που 

φώναξε στον εκτελεστή του φόνου «Είδα σε») ενώ αρχικά ανακρίθηκε προφορικά 

μερικές ώρες μετά το φόνο και η αστυνομία, λέγει ο ίδιος, «Μου είπαν πως θα 

επιστρέψουν για να μου πάρουν κατάθεση αλλά τούτο δεν έγινε. Και την επόμενη 

μέρα πήγα στην αστυνομία Πύλης Πάφου στις 12 και έδωσα την κατάθεση μου» 

(Δέστε σελίδα 375-16). Εκ των πραγμάτων φαίνεται ο κ. Κουρσάρος επιδεικνύει 

περισσότερο ενδιαφέρον, και τούτο είναι εις πίστην του, από την ίδια την 

επίλεκτη ανακριτική ομάδα που ανέφερε ενόρκως στο Δικαστήριο σας ότι 

εργάζοντο επί 24ώρου βάσεως.  

(xxiii) Δεν εξετάστηκε ο Φάνος από γιατρό κατά πόσο έφερε οποιοδήποτε τραύμα ή 

μώλωπας που πιθανόν να δημιουργείτο με την χρήση του κοντόκαννου που 

όπως δηλώθηκε από τον εμπειρογνώμονα οπλουργό της αστυνομίας ΜΚ13 

Βίκτωρα Ακάμα ότι το κοντόκαννο είναι επικίνδυνο για το χειριστή και μπορεί να 

τον τραυματίσει.  

(xxiv) Δεν παραλήφθησαν τα ενδύματα και υποδήματα του Φάνου τα οποία φορούσε 

το βράδυ της δολοφονίας για πιθανή ανίχνευση υπολειμμάτων πυρίτιδας από την 

εκπυρσοκρότηση του όπλου. Επίσης δεν παραλήφθησαν ο κάλαθος των 

άπλυτων ρούχων με το περιεχόμενο τους. Ούτε τα παπούτσια του, ούτε τις 

κάλτσες του, ούτε τα γάντια του αν φορούσε και/ή εσώρουχα του, ούτε εξέτασε το 

πάτωμα του διαμερίσματος με πιθανότητα να βρεθούν στοιχεία που θα συνέδεαν 

την παρουσία του Φάνου στη σκηνή του εγκλήματος και σε χώρους όπου 

πιθανόν να απέκρυψε το όπλο στη περιοχή του Κούλλη Κοσσιάρη. Να σημειωθεί 

ότι από τις πρώτες ώρες της δολοφονίας η αστυνομία είχε κάποιες πληροφορίες 

για την εμπλοκή του Φάνου και γι΄ αυτό προσέτρεξε να τον εντοπίσει στο σπίτι 

της μητέρας του και αργότερα στο διαμέρισμα που συζούσε με την Παναγιώτα 

Πεντόντζιη.  

(xxv) Γιατί δεν κατασχέθηκε το DW40 με το οποίο υπήρχε ισχυρισμός από τον Φάνο 

ότι το όπλο καθαρίστηκε στο διαμέρισμα της Παναγιώτας Πεντόντζιη λίγες ώρες 

πριν τον φόνο.  Και ούτε το ρούχο με το οποίο στη συνέχεια σκουπίστηκε το 

όπλο. Πιθανόν η ΚΑ να απαντήσει σε αυτό ότι η ανακάλυψη αυτού του 

Τεκμηρίου δεν θα προσέφερε καμιά ενίσχυση όταν ο ίδιος ο Φάνος παραδέχτηκε 

ότι ήταν αυτός που καθάρισε το όπλο. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Διότι: α. Η 

ανεύρεση τέτοιων Τεκμηρίων θα ενίσχυε τους ισχυρισμούς του Φάνου πάνω σε 

ουσιώδες ζήτημα για επαλήθευση των ισχυρισμών που έγιναν στην κατάθεση 

έγγραφο ΑΤ, κάτι που ο ίδιος ο Θωμάς Ευθυμίου δήλωσε στον Φάνο ότι θα 



 49 

έλεγχαν το περιεχόμενο της κατάθεσης του και αν έβρισκαν ότι ήτο αληθές θα 

του προσέφεραν αυτά που του προσέφεραν.  

(xxvi) Εφόσον έγινε έρευνα στο σπίτι του Προεστού την 15/1/2010 γιατί δεν 

του παρελήφθησαν και τα ενδύματα που φορούσε το βράδυ της 11/1/2010 με την 

προοπτική ανίχνευσης  υπολειμμάτων πυρίτιδας εκπυρσοκρότησης όπλου? 

(xxvii) Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση γιατί σημειώθηκε αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην παράδοση των δύο παρειακών επιχρισμάτων που λήφθησαν 

από τον Φάνο (διαμέρισμα της συμβίας του) την 17/1/2010 και ώρα 16:10  στο 

εργαστήριο της Αστυνομίας που έγινε την 18/1/2010 στις 14:00, ενώ είχαν ληφθεί 

την 14/1/2010.  

(xxviii) Δεν λήφθηκε κατάθεση ούτε και έγινε ημερολογιακή καταχώρηση για 

τον ισχυρισμό του Φάνου ότι είχε δανειστεί ένα κράνος από τον Προεστό την 

ημέρα του φόνου.  

(xxix)  Η καθυστέρηση στη διεξαγωγή έρευνας για εντοπισμό του όπλου κλπ. 

Είχαν πληροφορία ότι το όπλο το απέκρυψαν σε κιούγκι στο Τσέρι και δεν πήγαν 

να το ψάξουν. Ο δε ισχυρισμός της Αστυνομίας ότι είχε πολλά κιούγκια στο Τσέρι 

και ότι θα τους έβλεπαν οι δράστες που θα έψαχναν είναι γελοιωδέστατος. 

(xxx) Γιατί η ανακριτική ομάδα παρέλειψε να ανακρίνει τον αδελφό του 

Ανδρέα Κασάπη, Μ.Υ. 10 Παναγιώτη Γρηγορίου, για τον ισχυριζόμενο δανεισμό 

που έκανε ο Φάνος του διπλοκάμπινου αυτοκινήτου του, όταν μετέβηκε να πάρει 

το φονικό όπλο από τον κρυψώνα του. (Δέστε Σελίδα 2220), εν όψει του 

ισχυρισμού του ΦΑΝΟΥ στη Σελίδα 2250-10, «αφού έξερε ο άνθρωπος που 

πηαίνναμε τζιαμαί νάκκω ότι κάμναμε βρωμοδουλειές». 

(xxxi) Γιατί η ανακριτική ομάδα δεν ανέκρινε τον αδελφό του Ανδρέα Κασάπη 

ο οποίοε όπως ισχυρίζεται ο Φάνος βρίσκετο και αυτός στον προθάλαμο του 

Νοσοκομείου όπου θα χειρουργείτο ο κατηγορούμενος 1 και έγινε η ισχυριζόμενη 

κουβέντα για τα χασσισόδεντρα (Δέστε Σελίδα 2221-20).  

(xxxii) Στη Σελίδα 2726 ο κ. Κυπριανού διαμαρτύρεται διότι δεν εφοδιάστηκε 

με αντίγραφα του φάκελου για την ψυχοπάθεια του Φάνου όταν ευρίσκετο στο 

στρατό. Και υπενθυμίζει ότι το αίτημα αυτό έγινε στις 9 Μαΐου και αναγράφεται 

στη σελίδα 30 και ακολούθησαν επιστολές ημερομηνίας 11/5 και μια άλλη 13/5 

που αναγράφουμε με πάσα λεπτομέρεια τι ζητούμε να πληροφορηθούμε από 

αυτό το φάκελο. «Θέλουμε να δούμε ολόκληρο το φάκελο». Και η κα Κλεόπα 
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αναφέρει «Θεωρούμε πρωτάκουστο να δώσουμε μαρτυρικό υλικό που βρίσκεται 

εντός αστυνομικού φακέλου που αφορά άλλη υπόθεση και αφορά καταθέσεις 

άλλων μαρτύρων ή οτιδήποτε άλλο. 

(xxxiii) Η εξαφάνιση της Συνοπτικής Έκθεσης (Σελίδες 1-12) εάν βεβαίως 

πράγματι έχουν ετοιμαστεί και περιληφθεί στην Έκθεση δεδομένου ότι κανένας 

μάρτυρας δεν προσήλθε να καταθέσει ότι συνέταξε ή γνώριζε περί της ύπαρξης 

τέτοιας Έκθεσης. 

(xxxiv) Στη Σελίδα 2248-30, σε ερώτηση του κ. Πική (προς τον ΦΑΝΟ) «αφ’ης 

στιγμής ήσουν ήδη στο Τσέρι για να πάρεις που πήες λαλείς την μοτόρα για να 

την σκουπίσεις στην μάνα σου, γιατί εν επήες αμέσως στην μάντρα του Κασάπη 

που ήταν τζιαμαί δίπλα, τζιαι πήες πίσω στο σπίτι του Προεστού, να διανύσεις 

ούλλη τζιήνη την απόσταση τζιαι μετά να επιστρέψεις πίσω για να πάεις στη 

μάντρα του Κασάπη;» ο ΦΑΝΟΣ απαντά στη Σελίδα 2249-1 «καλά, εσύ θεωρείς 

το λογικό να πάω να βάλω το όπλο μες τον κόρφο μου τζιαι να πάω στον 

Κωστή;» Ε. Αφού εν θα εφαίνετουν. Α. Έτσι εσκέφτηκα, εννα μου πεις ίνταλως 

να σκέφτουμαι; Σημείωση: Και ερωτούμε αν η επίλεκτη ανακριτική ομάδα δεν 

έπρεπε να ελέγξει τον ισχυρισμό αυτό του Φάνου, δηλαδή ότι πήγε μετά που 

έπιασε την μοτόρα από το Δάλι, στο σπίτι της μητέρας του στο Τσέρι για να 

πλύνει την μοτόρα και μετά από το Τσέρι πήγε στον Προεστό στο Στρόβολο και 

μετά από το Στρόβολο επέστρεψε πίσω στο Τσέρι για να πάει στην μάντρα του 

κατηγορούμενου 1 για να πάρει από τον κρυψώνα το φονικό όπλο. Δεν 

αναμένετο από μια έμπειρη ανακριτική ομάδα να εντοπίσει ότι επρόκειτο περί 

μιας πολύ παράξενης και αφύσικης ιστορίας και ως εκ τούτου να ελέγξει αυτή την 

ιστορία, παίρνοντας κατάθεση από τη μητέρα του ή από τους γείτονες της 

μητέρας του για να διαπιστώσει αν ο κ. Φάνος έλεγε την αλήθεια. Και τούτο έχει 

μεγάλη σημασία κύριοι Δικαστές. Διότι εάν προέκυπτε μαρτυρία που να 

διαψεύδει τον Φάνο επί του σημείου της επίσκεψης του στη μητέρα του, τότε και 

ο ισχυρισμός περί μετάβασης του στο σπίτι του Προεστού, θα τίθετο υπό 

αμφισβήτηση. Και εμείς λέμε ότι είναι μέρος της ψεύτικης ιστορίας του Φάνου, 

διότι ο Προεστός ήταν και αυτός στον τόπο του εγκλήματος και είναι αυτός ο ίδιος 

που επήρε το κράνος. Και ποιος το αποκλείει να μην ήταν και ο οδηγός της 

μοτόρας;  

(xxxv)  Για το θέμα ότι η Ανακριτική Ομάδα παρέλειψε να προβεί σε ορισμένες 

επιστημονικές έρευνες και ότι δεν ακολουθήθησαν ορισμένες αστυνομικές 

διαδικασίες και ότι ορισμένες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της 

αστυνομίας περί ορισμένων πτυχών της υπόθεσης, δεν διερευνήθησαν σε 
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βάθος, εξετάσθησαν στην υπόθεση Commonwealth v. Bowden., 379 Mass. 472, 

486, 399 N.E. 2d 482, 491 (1980).  Στην υπόθεση αυτή γίνεται αναφορά 

ορισμένων άλλων υποθέσεων στις οποίες εξετάστηκε το ίδιο θέμα. Αυτές είναι: 

Commonwealth v. Silva-Santiago, 453 Mass. 782, 801, 906 N.E. 2d 299, 314 

(2009), Commonwealth v. Phinney, 446 Mass. 155, 165, 843 N.E. 2d 1024, 1033 

(2006), Commonwealth v. Mattei, 455 Mass. 840, 857-860, 920 N.E. 2d 845, 

859-862 (2010), Commonwealth v. Williams, 439 Mass. 678, 687, 790 N.E. 2d 

662, 669 (2003), Commonwealth v. Silva-Santiago, 453 Mass. at 803 n.25, 906 

N.E.2d at 315 n.25, Commonwealth v. Avila, 454 Mass. 744, 754–755, 912 

N.E.2d 1014, 1024 (2009), Commonwealth v. Reynolds, 429 Mass. 388, 391–

392, 708 N.E.2d 658, 662 (1999), Commonwealth v. Silva-Santiago, 453 Mass. 

at 802–803, 906 N.E.2d at 315. (Massachusetts Guide to Evidence, 2013 

Edition)  

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ 

Στην Υπόθεση Γεώργιος Χαρίτου ν Δημοκρατίας (2008) 2 ΑΑΔ 225 της 

22/3/2008 (Αρτέμης, Φωτίου, Ναθαναήλ).  

1. Επίσης απαλλάσσουν ένα στυγνό δολοφόνο, τον Φάνο παρότι η Αστυνομία με 

τον πιο επίσημο τρόπο, ορκίζονται και λέγουν την 15/1/2010 ότι είναι ο Φάνος που 

τράβηξε τη σκανδάλη και δολοφόνησε τον Αντη. 

2. Η πρωτάκουστη στα Αστυνομικά χρονικά της Κύπρου, από Τουρκοκρατίας, 

Αγγλοκρατίας, της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα 

γενναιοδωρία του Κράτους να δίδει άφεση αμαρτιών σε ένα εγκληματία δολοφόνο 

και απλόχερα να του αμείβει και να δίδει ανταλλάγματα σ΄αυτό και στους φίλους του 

για να αποσπάσει μια κατά παραγγελία κατάθεση εναντίον της Κατηγορούμενης 3 

και του αδελφού της κατηγορούμενου 2. 

 

Κεφ. 8 ΤΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΕΥΣΗ - Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 

2001-ΝΟΜΟΣ 95 (1)/01 

Ο πιο πάνω Νόμος διέπει το όλο ζήτημα της προστασίας μαρτύρων, 

συμπεριλαμβανομένου του είδους προστασίας και των κριτηρίων εισδοχής στο 

σχέδιο. Η αρωγή που η πολιτεία προσφέρει συνιστά απόλυτα θεμιτή ενέργεια προς 
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το σκοπό ενθάρρυνσης ατόμων να συνδράμουν, όπως είναι και καθήκον τους, στην 

απονομή της δικαιοσύνης.  

Στη υπόθεση Χριστοδούλου άλλως Ρόπα ν Δημοκρατίας, Αρ. Υπόθ. 2, (2000) 2 

ΑΑΔ 628 στη σελίδα 652 το Δικαστήριο αποφάνθηκε: 

«Ότι είναι μεμπτό και απαράδεκτο είναι η παροχή ενθάρρυνσης προς τον 

μάρτυρα, με υποσχέσεις ή ανταλλάγματα που δίνονται, να πει οτιδήποτε άλλο 

από την αλήθεια ή να παραποιήσει την μαρτυρία του για την εξυπηρέτηση 

οποιουδήποτε αλλότριου σκοπού» 

Στη δική μας περίπτωση υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρία ότι ο Φάνος 

ενθαρρύνθηκε άμεσα και έμμεσα να καταθέσει κάθε τι άλλο από την αλήθεια. Δεν 

υπάρχει ίχνος μαρτυρίας ότι η προστασία που δόθηκε στον Φάνο είχε ως μόνο 

αντικείμενο να άρει τους φόβους του για την ασφάλεια του. Και εξηγούμαστε: Δεν 

υπήρξε απολύτως καμιά μαρτυρία ότι ο Φάνος είχε απειληθεί από οποιονδήποτε 

από τους κατηγορούμενους. Παρόλο που ερωτήθηκε εάν τον απείλησε 

οποιοσδήποτε από τους κατηγορούμενους, δήλωσε ενόρκως στο Δικαστήριο ότι δεν 

είχε απειληθεί από κανέναν. Η εκδοχή του Φάνου ότι ήθελε να προστατευθούν τα 

παιδιά του, δεν ευσταθεί διότι στο τέλος η αστυνομία δεν έθεσε τα παιδιά του υπό 

προστασία. Ούτε και υπήρξε οποιαδήποτε μαρτυρία ή καταγγελία περί απειλής των 

παιδιών του. Επίσης δεν υπήρξε καταγγελία ή μαρτυρία ότι απειλήθηκε ποτέ η 

συμβία του. Συνεπώς είναι ολοφάνερο ότι η προσφερθείσα στον Φάνο προστασία 

για την ασφάλεια του δεν ήτο γνήσια αλλά στόχευε στο να «δωροδοκήσει» με τον 

τρόπο αυτό τον Φάνο για να δώσει την μαρτυρία που εχρειάζετο η αστυνομία για να 

εμπλέξει τους κατηγορούμενους 2 και 3.  

 

Κεφ. 9 Καθήκον της Αστυνομίας και της ΚΑ να προωθήσει την διερεύνηση 

όλων των λογικών εκδοχών της υπόθεσης 

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. 
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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:  

 Δεν επιδίωξαν να εντοπίσουν αποτυπώματα από τα υποδήματα του δράστη ή 

των δραστών στη σκηνή του φόνου, αλλά και εκεί που πάρκαραν 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 

πάρκαραν τη μοτόρα ήταν λασπωμένο το έδαφος, 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. Και σίγουρα αυτό στερεί από την 

υπεράσπιση σημαντικής μαρτυρίας η οποία θα αποδείκνυε περίτρανα ότι η 

ιστορία του Φάνου Χατζηγεωργίου σε σχέση με τους 4 κατηγορούμενους είναι 

ψεύτικη. Είναι άστοχη η δικαιολογία των ανακριτών και των εξεταστών της 

σκηνής 

 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) τις πήρε στα χέρια της η 

Υπεράσπιση στις 16/12/2011 και τότε καταγράφηκε ως Τεκμ. 73Α, 2 χρόνια μετά 

το φόνο! Και αυτό έγινε έπειτα 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. 

  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 και αθώωναν τους Κατηγορούμενους. Μήπως ψευδώς 

υποστήριξαν ότι δεν ήταν εφικτό να κάνουν συγκρίσεις λόγω κακής ποιότητας 

του αποτυπώματος και στέρησαν από την υπεράσπιση τέτοιο υλικό που θα ήταν 
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καθοριστικό για την πορεία της υπόθεσης και τελικά στην αθώωση των 4 

Κατηγορουμένων.  

 Δεν πήραν 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.    

 Δεν πήραν την κάμερα 4 από το ταξί Φιλλάνδια η οποία κατά την Υπεράσπιση θα 

ήταν διαφωτιστικότατη για το είδος της μοτόρας που περνά η ώρα (ώρα στο cctv 

Fillandia) 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. 

Στη Σελίδα 2328-20 ο κύριος Βραχίμης παραπονιέται ότι δεν έγινε πλήρης 

αποκάλυψη του τι ο Φάνος θα πει ούτως ώστε να έχουμε επαφή με αυτό το 

μάρτυρα πριν να μαρτυρήσει. 

 Ο Μ. Κυπριανού στη Σελίδα 2330-30, αίτημα όπως πριν αρχίσει η αντεξέταση του 

Φάνου να τεθεί υπόψη της Υπεράσπισης ο φάκελος του Φάνου στο στρατό και 

ιδιαίτερα ο φάκελος της ΝΕΕΦ που εξετάζει θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοπάθειας 

και όλους τους φακέλους αστυνομίας όλων των υποθέσεων που ανοίχθησαν 

εναντίον του μάρτυρα και για τον α ή β λόγο δεν προχώρησαν ή τους φακέλους των 

υποθέσεων που κατέληξαν αν κατέληξαν στο Δικαστήριο και τέλειωσαν ή εκκρεμούν 

ακόμη. Και τον φάκελο που αφορά απόπειρα αυτοκτονίας από τον Φάνο κατά τη 

διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Η κυρία Κλεόπα αναφέρει ότι η Υπεράσπιση 

έχει το δικαίωμα να κλητεύσει τους μάρτυρες και το Δικαστήριο στη Σελ. 2331, 

δηλώνει, Δικαστήριο: Οι Δηλώσεις των συνηγόρων έχουν καταγραφεί στα 

πρακτικά. 

Στη Σελίδα 2371-20, ο Μ. Κυπριανού ζητά από το Δικαστήριο να τεθούν υπόψην του 

οι υποθέσεις 876/10, 10844/05, 7868/10 και 24561/08. Το Δικαστήριο εγκρίνει το 

αίτημα. (Δέστε Σελίδα 2372-5. Η επιθεώρηση να γίνει στην παρουσία του 

Πρωτοκολλητή).  

 



 55 

Κεφ. 10 Μη κλήτευση μαρτύρων από την ΚΑ  

Είναι η θέση μας ότι η ΚΑ θα πρέπει να καλεί όλους τους ουσιώδης μάρτυρες έστω 

και αν οι εκδοχές τους είναι ασυμβίβαστες έτσι που το σύνολο των γεγονότων να 

βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Η ΚΑ θα πρέπει να καλεί όλους τους ουσιώδεις μάρτυρες έστω και αν οι εκδοχές 

τους είναι ασυμβίβαστες έτσι που το σύνολο των γεγονότων να βρίσκεται ενώπιον 

του Δικαστηρίου. Δέστε King v Harris [1927] KB 587. 

Eπίσης δέστε την Adel Muhammed El Dabbah v Attorney General of Plestime 

(1944) AC 156. 

Επί του σημείου αυτού δέστε David Parris (1999) 1 ΑΑΔ 186 στη σελ. 238. 

1. Η μη κλήτευση του Χρίστου Τζιάγκα, μέλους της αστυνομικής δύναμης Κύπρου, ο 

οποίος παραδέχθηκε στην αστυνομία ότι 15 μέρες περίπου πριν τη δολοφονία του 

Άντη τον είχε προειδοποιήσει περί του κινδύνου που διέτρεχε, να δολοφονηθεί.   

Η προβαλλόμενη δικαιολογία ότι ο Χρίστος Ιωάννου της ΚΥΠ, άλλως Τζιάγκας δεν 

έδωσε κατάθεση διότι εφοβάτο στηρίζεται στην μαρτυρία του Θωμά και του 

Παπαευριβιάδη, πλην όμως δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε κατάθεση του ιδίου 

στην οποία θα εκθέτει τους λόγους γιατί φοβάται. Ούτε υπήρξε μαρτυρία ότι 

απειλήθηκε από οποιονδήποτε. Πέραν όμως τούτου η Κ.Α. όφειλε να είχε κλητεύσει 

τον Τζιάγκα ως μάρτυρα κατηγορίας, έτσι που να τον εξαναγκάσει να δώσει 

μαρτυρία και να εξηγήσει τους λόγους που δεν έδιδε κατάθεση. Προκαλεί πράγματι 

θυμηδία για να μην πω γέλωτα όταν η αστυνομία λέγει ότι ο άνθρωπος της ΚΥΠ 

φοβάται. Τι να πούμε για τον απλοϊκό κόσμο; Θα επιτρέψουμε σε όλους αυτούς να 

μην έρχονται στα Δικαστήρια διότι λέγουν ότι φοβούνται;  

Διαβιβάστηκε πληροφορία σε μέλος της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών και το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από το μέλος της ΚΥΠ το οποίο με τη σειρά του 

ανέφερε ότι ενημέρωσε προς τούτο το θύμα και τον συμβούλεψε να λαμβάνει 

κάποια μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε ότι το μέλος της ΚΥΠ ονόματι Χρίστος 

Ιωάννου Τζιάγκας, δεν προσήλθε να δώσει μαρτυρία. Η δικαιολογία που 

προβλήθηκε για την μη κλήτευση του κ. Τζιάγκα κατά την ταπεινή μας άποψη δεν 

ευσταθεί. Η ποινική μας δικονομία δεν εξαιρεί οποιοδήποτε πρόσωπο από του να 

παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. Και η ερώτηση μας είναι: τι άραγε ήθελε να 

αποκρύψει η αστυνομία και κατ΄ επέκταση η ΚΑ. Να φέρει με κλήση τον κύριο αυτό 

για να το διαφωτίσει το Δικαστήριο ποια ήταν ακριβώς η πληροφορία του και τι 
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ακριβώς μετέδωσε στον κουμπάρο του Άντη Χατζηκωστή.    

 

Ο Θωμάς Ευθυμίου πήγε στη σκηνή γύρω στις 9:30 το βράδυ, εκεί ήσαν ο 

Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λευκωσίας και άλλοι 

αξιωματικοί από το Αρχηγείο Αστυνομίας. 

Στη σκηνή βρίσκετο ο συνάδελφος του αστυφύλακας Χρίστος Ιωάννου Τζιάγκας, ο 

οποίος φαίνεται να ήξερε κάποια πράγματα τα οποία ανέφερε στον αστυνομικό 

Διευθυντή ο οποίος του είπε να πάρει τον Χρίστο Ιωάννου στα γραφεία του ΤΑΕ 

Λευκωσίας. Μετέφερε τον Ιωάννου στα γραφεία του ΤΑΕ. Τον Ιωάννου τον γνώριζε 

από πριν διότι ήταν μαθητής του στην αστυνομική ακαδημία. Το παρατσούκλι του 

είναι Χρίστος Ιωάννου Τσιάγκας και ήταν κουμπάρος με τον Άντη, συγκεκριμένα η 

γυναίκα του Άντη μπήκε κουμέρα στον γάμο του. Με τον 1ο κατηγορούμενο ήσαν 

γνωστοί και ο αδερφός του 1ου κατηγορούμενου, ο Παναγιώτης, ήταν κουμπάρος 

του.   

Ο μάρτυρας γνωρίζει ότι μέχρι σήμερα ο Χρήστος Ιωάννου δεν έχει δώσει κατάθεση 

στην αστυνομία, αρνήθηκε για δικούς του λόγους και διερευνάται εναντίον του 

πειθαρχική υπόθεση.  

Το ίδιο βράδυ ο Σιάηλος επέστρεψε αμέσως στη σκηνή μαζί με τον Τσιάγκα και ο 

Σιάηλος ενημέρωσε τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας και τον υπεύθυνο του 

ΤΑΕ Λευκωσίας, για όσα του είχε πει ο Τσιάγκας.  

2. Μια άλλη περίεργη παράλειψη η μη λήψη κατάθεσης από τον Αλέξη 

Μαυρομιχάλη, που η μαρτυρία τον παρουσίασε ως πληροφοριοδότη της 

αστυνομίας.  

3. Τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας, κ. Κύπρο Μιχαηλίδη που ήτο παρόν όταν 

ο Γενικός Εισαγγελέας εξεστόμισε εκείνο το απόφθεγμα «όποιος είπε την αλήθεια, 

δεν έχασε» για να μας εξηγήσει υπό ποίες συνθήκες ο Γενικός Εισαγγελέας, ημέρα 

Κυριακή, θυσίασε τη θαλπωρή της οικογενειακής του στέγης για να πάει να βρει τον 

κ. Φάνο, έναν φονιά για να του υπενθυμίσει ότι «όποιος είπε την αλήθεια, δεν 

έχασε».  

4. Τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα. Η γραμμή της Υπεράσπισης ήτο ότι δόθηκαν 

υποσχέσεις στον Φάνο για να προβεί στην κατάθεση ΑΤ. Επίσης ότι η απόφαση 

του Γενικού Εισαγγελέα για παραχώρηση ασυλίας στον Φάνο, στον Προεστό, 

στην Πεντόντζιη και στον Ζαβράντωνα αποτελούσε μέρος της συνδιαλλαγής που 
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έγινε από την αστυνομία, την ανακριτική ομάδα και τις επίσημες νομικές αρχές 

του κράτους. Επίσης η ένταξη του Φάνου στο Σύστημα Προστασίας Μαρτύρων 

έγινε για αλλότριους σκοπούς. Επίσης ο φάκελος της αστυνομίας που τέθηκε 

ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για να αποφασίσει ποίοι θα ήσαν οι 

κατηγορούμενοι στην Υπόθεση και ποίοι θα ετύγχαναν ασυλίας και «άφεσης 

αμαρτιών» εξυπηρετούσε σκοπιμότητες και κάθε άλλο το καλώς νοούμενο 

συμφέρον της Δικαιοσύνης. Ο Γενικός Εισαγγελέας θα μπορούσε να εξηγήσει αν 

συνηθίζεται σε σοβαρές υποθέσεις ιδιαίτερα σε υπόθεση φόνου εκ προμελέτης 

να μελετά τον φάκελο της υπόθεσης χωρίς αυτός να περιέχει ολόκληρη την 

συνοπτική έκθεση της Αστυνομίας όπου περιέχεται σε συντομία η μαρτυρία ενός 

εκάστου των μαρτύρων γιατί άραγε η Αστυνομία απέκρυψε από τον Γενικό 

Εισαγγελέα αυτή την συνοπτική έκθεση όπου θα εφαίνετο ο πραγματικός ρόλος 

και εμπλοκή του Κώστα Προεστού, της Παναγιώτας Πεντότζιη, του Κούλλη 

Κοσιάρη, οι οποίοι έτυχαν της μεγαλοψυχίας. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους φρονούμε ότι μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας θα 

μπορούσε να διαφωτίσει το Δικαστήριο σας και η παράλειψη της ΚΑ να τον 

καλέσει ως μάρτυρα αποτελεί σοβαρό πλήγμα στο ύψιστο καθήκον της ΚΑ να 

παρουσιάζει στο Δικαστήριο όλο το μαρτυρικό υλικό είτε αυτό εξυπηρετεί την ΚΑ 

είτε αυτό εξυπηρετεί την Υπεράσπιση.  

5. Τον ίδιο τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Στη συνέντευξη που έδωσε ο Αρχηγός της 

Αστυνομίας στην Κενεβέζου την 26/1/2010 αναφέρει «Ένα περίπου μήνα μετά 

και την κλοπή της σωρού του Τάσσου Παπαδόπουλου, πράγμα το οποίο είχε 

επιδεινώσει την κατάσταση που επικρατούσε, την εικόνα που είχε η Αστυνομία 

αλλά και την εμπιστοσύνη».  

Κενεβέζου ερωτά: «Δεν είναι μόνο θέμα εικόνας, είναι θέμα κλονισμού του 

αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, δηλαδή τι γίνεται σε αυτή την χώρα;» 

 Αρχηγός: «Σίγουρα δεν το αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Ούτε και αμφισβητώ και την 

κριτική που δεχτήκαμε». 

Θα θέλαμε να μάθουμε από τον Αρχηγό τι εννοούσε όταν έλεγε δημόσια ότι 

«Υπήρχαν πίσω οικονομικές διαφορές» και στη συνέχεια «Ναι υπήρχε και το 

στοιχείο της εκδίκησης αλλά η γενεσιουργός αιτία ήταν οι οικονομικές διαφορές». 

Να μας πει ο Αρχηγός ποιες οικονομικές διαφορές υπήρχαν τις οποίες βρήκε η 

Αστυνομία μεταξύ θύματος και Έλενας Σκορδέλλη; Διότι υποβάλλω ότι κατά την 

ακροαματική διαδικασία δεν υπήρξε μαρτυρία ότι η Έλενα Σκορδέλλη και ο 

αδερφός της Τάσος Κρασοπούλης είχαν οποιεσδήποτε οικονομικές διαφορές με 
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το θύμα. Και ερωτούμε: Άραγε αυτές οι οικονομικές διαφορές στις οποίες 

αναφέρεται ο Αρχηγός της Αστυνομίας, αφορούν τις διαφορές που είχε ο Γιάννος 

Ανδρονίκου και η Ρέα Ανδρονίκου με την οικογένεια Χατζηκωστή; Ή ο Άντης ο 

οποίος ασχολείται και με άλλες δραστηριότητες είχε οικονομικές διαφορές όπως 

ο ΜΚ 65 Αλέξης Νικολάου είπε στο Δικαστήριο ότι «Το έμβασμα τον 30,000 

Ευρώ αφορούσε κάποια άλλη εργασία την οποία θα έκανε ο Άντης μαζί με τον 

Δημήτρη Δημητρίου» (Δέστε σελίδα 5025-10-12). Και συνεχίζει ο ίδιος μάρτυρας 

στη σελίδα 5023-27 και λέγει «Ήταν προσωπικά λεφτά του Άντη». Και ο Αρχηγός 

απαντά στην ερώτηση της κυρίας Κενεβέζου «Έχετε δηλαδή και άλλα στοιχεία 

που δεν είδαμε;» ο Αρχηγός απαντά «Μα δεν θα πρέπει να βγαίνουν όλα στα 

Μ.Μ.Ε.». Ο Αρχηγός αρνείται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες διότι το κριτήριο 

είναι η διαφάνεια αλλά μέχρι του σημείου που δεν επιδρά αρνητικά στη 

διερεύνηση της υπόθεσης και γι΄αυτό το λόγο δεν απαντά σε αυτό το σημείο. Και 

είναι για αυτό το λόγο που θα θέλαμε να ακούσουμε από τον Αρχηγό της 

Αστυνομίας ποια ήταν τα στοιχεία που είχε η Αστυνομία τότε για να τα 

αποκαλύψει στο Δικαστήριο, τώρα που δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με το 

ανιχνευτικό της έργο.  

Ένα άλλο ερώτημα που θα τίθετο στον Αρχηγό της Αστυνομίας «Ποια ήσαν τα 

στοιχεία που είχε η Αστυνομία, τα οποία σύμφωνα με το Ηπειρωτικό σύστημα θα 

ήταν ικανοποιητικά για καταδίκη;» επ΄αυτού θα μας διαφώτιζε μόνο ο Αρχηγός. 

Και όμως η ΚΑ για λόγους δικούς της δεν έκαμε την τιμή στο Δικαστήριο να 

ακούσει από πρώτο χέρι τον Αρχηγό της Αστυνομίας να μιλά για αυτά τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Περαιτέρω ο Αρχηγός θα μας έλεγε τι εννοούσε στην 

απάντηση του προς την κυρία Κενεβέζου ότι «Έχουμε αρκετή μαρτυρία  και δεν 

είναι μόνο η μαρτυρία του προσώπου στο οποίο προφανώς αναφέρεστε εσείς, 

έχουμε αρκετή άλλη μαρτυρία αλλά δεν πρέπει να βγαίνει στα Μ.Μ.Ε.». Και ο 

Αρχηγός προχωρεί και λέγει «Εκείνοι οι οποίοι συνέλαβαν την ιδέα και έδωσαν 

τις οδηγίες, θεωρούμε ότι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση».   

6.Την κυρία Μοδέστα για να μας πει πόσο συγκινήθηκε από την περίσταση που 

βρέθηκε ο Προεστός για να χρειαστεί άμεσα χρήματα για το παιδί του. Αν τον 

γνώριζε καθόλου και από πού προέρχονταν τα χρήματα τα οποία έδωσε στον 

Προεστό. 

7. Χαράλαμπο Κοσσιάρη, γιος της κυρίας Μοδέστας, που συγκινήθηκε τόσο πολύ 

με το πρόβλημα του κ. Προεστού, για να καλέσει την συνταξιούχο καθαρίστρια μάνα 

του, να παραχωρήσει από τις οικονομίες της ένα σημαντικό ποσό για να βοηθήσει 

τον Προεστό.  
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8. Την Έλενα Γρηγορίου, σύζυγο του Προεστού από την οποία είχε 2 καταθέσεις η 

Κ.Α. Θα μπορούσε να διαφωτίσει το Δικαστήριο για την οικονομική αφερεγγυότητα 

του συζύγου της Κώστα Προεστού. Επίσης θα μπορούσε να εξηγήσει στο 

Δικαστήριο τις διάφορες επαφές που έκανε με πρόσωπα γνωστά στο σύζυγο της, 

για την απουσία του συζύγου της στο Ακάκι λίγες ώρες πριν την εκτέλεση της 

δολοφονίας του Άντη.  

9. Την κα Νίκη Λαζαρίδου (την επικαλείται η Ρέα) Σελίδα 4054-25.  

 10. Κλέλια Ανδρονίκου. Δέστε Σελίδα 4294-5-10 και Σελίδα 4308-10. «Σε 

παρακαλώ όμως μη γράψεις πεθερά μου, γράψε συγγενικό άτομο, καλέστε την 

Κλέλια Ανδρονίκου την πεθερά μου, να σας το πει». Είναι η πεθερά της Ρέας την 

οποία η κυρία Ανδρονίκου αναφέρει ότι ήτο η πηγή πληροφόρησης της για τον 

θάνατο του Άντη ευθύς μετά την δολοφονία του Άντη. Γιατί δεν θεώρησε σκόπιμο να 

ελεγχθεί ο ισχυρισμός αυτός της Ρέας ότι την πρώτη πληροφόρηση για το θάνατο 

του Άντη πράγματι την πήρε από την πεθερά της; Ιδιαίτερα όταν ήδη είχε στα χέρια 

της η Αστυνομία το Τεκμήριο 531 που έδιδε πληροφορία ότι τον φόνο διέπραξε ο 

σύζυγος της, Γιάννος Ανδρονίκου. Εάν π.χ. ανακρίνετο η κα Κλέλια και έδιδε μια 

διαφορετική εκδοχή, δηλαδή αν αρνείτο ότι αυτή τηλεφώνησε στην Ρέα και ότι η Ρέα 

έλεγε ψέματα, δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω γιατί να πει τέτοιο ψέμα; 

Δεν εχρειάζετο να επιμείνουν περισσότερο οι ανακριτές; Από πού στην 

πραγματικότητα πήρε αυτή την πληροφόρηση η Ρέα; Δεν θα υπήρχε μια 

αιωρούμενη πιθανολόγηση ότι την πληροφόρηση την πήρε από τους ίδιους τους 

δράστες στο έγκλημα;  

11. Γιάννος Ανδρονίκου. Αναφέρεται από την σύζυγο του και την συνεργασία που 

είχε με την Έλενα Σκορδέλλη και τον Τάσο Κρασοπούλη. Επίσης θα διαφώτιζε το 

Δικαστήριο για τις πραγματικές σχέσεις του ιδίου με την οικογένεια Χατζηκωστή και 

θα εξηγούσε το σκοπό και το νόημα της επιστολής του Τεκμήριο 330. 

12. Σπύρος Λεμπέσης από Αθήνα (Ήταν μέτοχος στις εταιρείες της Ρέας). Σελίδα 

4309. 

13. Νίκος Κατσουρίδης. Δέστε Σελίδα 4325-1 «Σε ρωτώ, σε πήρε ο Νίκος 

Κατσουρίδης τηλέφωνο σε σχέση με αυτή την επιστολή;» και απαντά «Όχι κύριε 

Κυπριανού και εγώ εισηγούμαι να καλέσετε τον κ. Νίκο Κατσουρίδη να σας 

επιβεβαιώσει αν έχει πάρει αυτή την επιστολή ή αν με έχει πάρει τηλέφωνο ο κ. 

Κατσουρίδης». Η ίδια η κα Ρέα Ανδρονίκου προκάλεσε την Υπεράσπιση κατά την 
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αντεξέταση της όπως προσέλθει ο κ. Νίκος Κατσουρίδης για να δώσει μαρτυρία που 

θα ενίσχυε τις θέσεις της.  

14. Κούλλης Κοσσιάρης. Ενώ παρουσιάζετο ως Μάρτυρας Κατηγορίας και 

αναγράφετο το όνομα του τόσο στο Κατηγορητήριο της 400/010 και στην παρούσα 

Υπόθεση η ΚΑ στη Σελίδα 6753-25, αναφέρει: «Πρώτον, ο Κυριάκος Κοσσιάρης, 

εμείς ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι είναι αναξιόπιστος. Εμείς είπαμε ότι δεν θα τον 

φέρουμε. Τους λόγους θα εξηγήσουμε όταν κλείσουμε την υπόθεση, δεν είναι 

εξ΄ακοής μαρτυρία κιόλας που προσπαθούμε να εισαγάγουμε, γιατί ο μάρτυρας 

ήταν παρόν μαζί με έναν άνθρωπο που του είπε κάτι και εάν ακόμα θα ήθελα να 

μπορούσε να κλητεύσει με βάση τον αποδείξεως Νόμο, τον Κοσσιάρη, αλλά είναι 

άσχετα αυτά. Ήταν παρόν σε μια συνάντηση και του είπαμε να πει τι του είπε. Τι 

είπε εκεί ο Κυριάκος Κοσσιάρης. Στο τέλος θα κρίνετε…» 

Δ: Κρίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού της μαρτυρίας. Η ερώτηση 

επιτρέπεται.  

κα Κλεόπα: Ο λόγος που ακολουθήθηκε στην Νομική Υπηρεσία και ήσασταν 

παρών, ποιος ήταν;  

Θωμάς: Επειδή ήμουν ο ανακριτής της υπόθεσης, κλήθηκα από τη Νομική 

Υπηρεσία να παρευρίσκομαι στην συνάντηση που θα γίνετο με τον Κυριάκο 

Κοσσιάρη για να του δοθούν οι καταθέσεις του και αντιλαμβάνομαι να ζητηθούν 

κάποιες διευκρινήσεις. 

Ο Κοσσιάρης θα μπορούσε να ρίξει άπλετο φως στην Υπόθεση. Θα μιλούσε για τη 

συνάντηση που είχε στο χωράφι του μαζί με τον Φάνο και τον Προεστό, λεπτά μόνο 

μετά το φόνο. Επίσης θα έλεγε στο Δικαστήριο για το τηλεφώνημα που πήρε από 

τον Φάνο, το τηλεφώνημα που έκανε ο ίδιος στον Προεστό. Θα μιλούσε για το εξώστ 

της μοτόρας, τον τραυματισμό του Προεστού από εκπυρσοκρότηση όπλου, τα 

τηλεφωνήματα που είχε δεχθεί από τον Φάνο μετά από την επιστροφή του από το 

χωράφι στην Περιστερώνα και για πολλά άλλα σημεία που άμεσα αφορούν σχεδόν 

ολόκληρο το φάσμα της μαρτυρίας στην Υπόθεση αυτή.  

15. Πέτρος Κερτίκκης (Για να μας πει αναφορικά με το εξώστ που ισχυρίζεται ο 

Φάνος ότι του το έφερε ο Πέτρος Κερτίκκης και επήγε και άλλαξε μπαταρίες - €1200 

διατροφές). Σελίδα 2973 Αντεξέταση Φάνου από Ρ. Βραχίμη.  

 

 



 61 

Στη Σελίδα 2034-5 ο Φάνος ισχυρίζεται ότι μόλις έφθασε ο Προεστός στο χωράφι 

του Κοσσιάρη, ο Φάνος έτρεξε και του είπε να σβήσει τα φώτα, ένεψεν του να 

σβήσει τα φώτα. «Ο Κωστής έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο και είπεν του ο Κούλλης 

«Έπαρτους» και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήρεν μας ο Κωστής».  

Σημείωση 1: Καμιά ενίσχυση από τον Κοσσιάρη.  

Σημείωση 2: Τι λέγει ο Προεστός επί τούτου;  

16. Τον ίδιο τον Αρχηγό της Αστυνομίας: Αν δείτε στη σελίδα 6184-1 ρωτήθηκε ο κ. 

Παντελής Ιορδάνους γιατί ο Αρχηγός της Αστυνομίας στην συνέντευξη του με την 

Αιμιλία Κενεβέζου είπε ότι υπήρχαν ακόμη δύο άτομα που είχαν περιφερειακό ρόλο 

και ότι η Αστυνομία γνωρίζει κάτι περισσότερο από τους δημοσιογράφους. Γίνεται 

αναφορά στην συνέντευξη, Τεκμήριο 136. Επίσης ένα θέμα που ηγέρθηκε ήτο κατά 

πόσο η Κατηγορούμενη 3 όταν τον επισκέφθηκε στο Αρχηγείο για να καταγγείλει την 

υπόθεση της κακόβουλης ζημίας στο αυτοκίνητο στο οποίο μεταφέρετο και ο κ. 

Εγγορφόπουλος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, του είχε αναφέρει και για τον σκοπό 

της επίσκεψης του Εγγορφόπουλου και για την επένδυση που θα εγίνετο στο 

Μενεού από επενδυτές από το Κατάρ, τους οποίους αντιπροσώπευε ο κ. 

Εγγορφόπουλος. Αναμένετο ότι ο ίδιος ο Αρχηγός ως ο προστάτης της ευνομίας και 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των 

κατηγορουμένων, θα έρχετο ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία να διαφωτίσει το 

Σεβαστό Δικαστήριο αν είναι αλήθεια της κατηγορουμένης 3. Όμως η κυρία Κλεόπα 

προφανώς στην προσπάθεια της να διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό προβαίνει σε 

δική της δήλωση ως εάν ευρίσκετο και εκείνη παρούσα στη συνάντηση Αρχηγού και 

κατηγορούμενης 3 και δηλώνει στο Δικαστήριο ότι δεν έγινε τέτοιο πράμα και 

προχωρεί και δίδει την δική της εκδοχή στο τι συνέβηκε και τι λέχθηκε σε κείνη τη 

συνάντηση.  

 

10) The Abuse of Process Doctrine in Criminal Litigation 

And Trenchment of the Doctrine in the Criminal Sphere (Page 6) 

The ability of a trial judge to stay a criminal prosecution (See Pattenden Abuse of 

Process in Criminal Litigation 1989 53 Journal of Criminal Law 341; R. Pattenden 

‘The Power of a Court to stay a Criminal Prosecution’ 1985 Criminal Law review 

175). It was confirmed by the House of Lords in Connelly (Connelly Vs DPP [1964] 
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A.C. 1254, 1374) in the Context of a consideration of the rule against double 

jeopardy.  

 

The Law on abuse of Process: A brief introduction (Page 18) 

The jurisdiction to stay can be exercised in many different circumstances. Two main 

strands can be detected in the authorities:  

a. Cases where the Court concludes that the defendant can not received a fair 

trial.  

b. Cases where the Court concludes that it would be unfair for the defendant to 

be tried. In some cases of course the two categories may overlapped. See Rv 

Horseferry Road Magistrates’ Court, ex p Bennett [1994] 1 AC 42, 74 per 

Lord Lowry.   

Prosecutorial manipulation or misuse of Process (Page 22) 

Protection of the Innocent from Wrongful conviction 

See at Page 71 DELAY. 

Code for Crown Prosecutors 

The right to be tried within a reasonable time (See Page 84) 

Lost or Destroyed Evidence (See Page 96) 

Adverse Publicity in R v McCann [1991] 92 Cr App R 239, 253 (decision of 

1990) (See Page 103) 

R v McCann provides an example of such ‘extreme’ publicity. This publicity 

consisted of television interviews with the Secretary of State for Northern Ireland 

and Lord Denning, in which they equated the exercise of the right to silence with 

quilt, and which were broadcast during the closing speeches in a trial in which the 

defendants had remained silent. The Court of Appeal was ‘left with the definite 

impression that the impact which the statements in the television interviews may 

well have had on the fairness of the trial could not be overcome by any direction to 

the jury’. Again, in R v Taylor, the media coverage was ‘unremitting, extensive, 

sensational, inaccurate and misleading [1994] 98 Cr. App. R. 361, 368 (Decision of 
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1993)’. Despite the fact that, ‘during the trial the judge gave several warnings to the 

jury to decide the case on the evidence alone, and he gave a further appropriate 

warning to them in the summing-up’, the Court of Appeal found ‘it quite impossible to 

say that the jury were not influenced in their decision by what they read in the press’.  

Police Misconduct at the Investigatory Stage (Page 106) 

 

Κεφ. 11 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Η Κ.Α. ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΕΡΤΙΚΚΗ 

Ο Φάνος ισχυρίζεται στη Σελίδα 2045-30 ότι «ο λόγος που έπιασε τηλέφωνο ο 

Πετρής ήταν για να κανονίσει να φέρει πράματα για την μοτόρα να της τα 

αλλάξουμε, για να της αλλάξουμε όψη της μοτόρας. Ο Φάνος στη Σελίδα 2052-10, 

«εκείνη την ημέρα (ήταν μεσημέρι 12:00 – 01:00, ήταν προς το δείλις, 14/1/2010) 

επήα τζιαι εφέραμεν την μοτόρα που την Περιστερώνα τζιαι ευρέθηκα με τον Πετρή 

τον Κερτίκκη, έδωκεν μου το εξώστ που είναι πάνω τωρά στο Τεκμ. 116, και μια 

μπαταρία. Και ο λόγος που μου τα έδωσε ήτο να πάω να τα αλλάξουμε πάνω στην 

μοτόρα, να αλλάξουμε την εμφάνιση της μοτόρας. Στη Σελίδα 2052-30, ο Φάνος 

αναγνωρίζει τον χώρο του υπογείου του σπιτιού του Αντρέα «τζιήνη εν η μοτόρα και 

τούτος που έρχεται εν ο Πετρής» και τούτο το δείχνει στην ώρα 12:37:58.  Άρα 

πρέπει να έρθει ο Πετρής ο Κερτίκκης να αναγνωρίσει τον εαυτό του.  

Στη Σελίδα 2053 στην ώρα 12:49:40, τον Πέτρο Κερτίκκη να κρατεί ένα εξώστ, τούτο 

που είναι πάνω τωρά. Και το πιάννει από την αποθήκη που είχε ο Αντρέας στο 

διαμέρισμα του. Και  στις 12:49:41, ο Πετρής βάλλει το εξώστ μέσα την ώρα που θα 

βρεθούμε στο Τσέρι να μου το δώσει. Έφκαλε το manifold και έφερε μόνο το εξώστ, 

το βαρελλάκι. 

Στη Σελίδα 2060-15, ο Φάνος ισχυρίζεται ότι πήρε μόνο 1,200 Ευρώ για την 

δολοφονία και αυτά τα πήρε από τον Πέτρο Κερτίκκη όταν ήρθε για να του δώσει το 

εξώστ και του έδωσε 1,200 Ευρώ γιατί ο Φάνος χρωστούσε 2 διατροφές και ότι αυτά 

του τα έδωσε ο Κασάπης.  

 

Κεφ 12. Η Αστυνομία λειτούργησε κάτω από πίεση και αλλότριες  επιδράσεις 

Το γόητρο της Αστυνομίας είχε τότε τρωθεί σε ανησυχητικό βαθμό και γι΄αυτό 

καταβάλετο κάθε προσπάθεια από μέρους της να δείξει στο κοινό ότι κάτι μπορεί να 

πετύχει. Και έτσι ήτο για την Αστυνομία μια σωτήρια ευκαιρία να γαντζωθεί στο άρμα 



 64 

του Φάνου, και να συμμαχήσει με αυτό ακόμη και να συνεργαστεί με αυτό για να 

αποκαταστήσει το παλαιό της κύρος. 

Τώρα θα εκφράσουμε τις θέσεις μας γιατί ο Φάνος να επιλέξει τους 

κατηγορούμενους 2 και 3 ως ηθικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος. Διότι κατά 

τη ταπεινή μας άποψη δεν είχε άλλη υπαλλακτική διέξοδο. Ο ίδιος ο Φάνος 

παραδέχεται τη δική του εμπλοκή στο έγκλημα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν πήρε ούτε 

ένα γρόσι. 

 

Κεφ. 13 Παράλειψη ΚΑ να αποκαλύψει έγκαιρα ή καθόλου το μαρτυρικό υλικό 

που βρίσκετο στην κατοχή της  

Η Υπεράσπιση από την αρχή της υπόθεσης 400/10 ζητούσε να εφοδιαστεί με όλο το 

μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης και δεν είχε καμιά θετική ανταπόκριση. 

Συνεχίσθησαν οι προσπάθειες μας και μετά την καταχώρηση της παρούσας 

υπόθεσης. Ενδεικτική είναι και μια επιστολή από την κα Κλεόπα ημερομηνίας 

10/12/10 και Τεκμήριο 299 (Να διαβαστεί).  

Κατόπιν μεγάλων προσπαθειών παρουσιάστηκε ο ΜΚ 45 Χαράλαμπος 

Χαράλαμπους, Αστ. 119, παρουσίασε τους φάκελους της Αστυνομίας που 

αποτελούσαν ολόκληρο το μαρτυρικό υλικό όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε (Τεκμήρια 

301, 302, 303 και 304) την 27/6/11. Τότε ήτο ο χρόνος που περιήλθαν σε γνώση της 

Υπεράσπισης ορισμένα σημαντικά έγγραφα και καταθέσεις, που θα μας ήσαν πολύ 

χρήσιμα αν τα γνωρίζαμε ενωρίτερο όταν αντεξετάζαμε σημαντικούς μάρτυρες της 

υπόθεσης όπως Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ΜΚ 41, ΜΚ 25 Γιώργος Ζαβράντωνας, 

ΜΚ 37 Κώστας Προεστός, ΜΚ 17 Μάριος Χριστοδούλου άλλως Μπένυς).  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ αυτών των σημαντικών εγγράφων 

περιλαμβάνονται η Ελλιπής για να μην την αποκαλέσω κουτσουρωμένη Συνοπτική 

Έκθεση της Αστυνομία που υποβλήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα, το Ημερολόγιο  

Ενεργείας Τεκμήριο 474, Ημερολόγιο ενεργείας και καταθέσεις στην περιοχή 

Παραλιμνίου σε σχέση με τα οχήματα και την μοτοσικλέτα του Γεράσιμου Καψάσκη 

(άλλως Jerry) Κυανούν 95, 96, 97, Ένταλμα έρευνας για τα υποστατικά και οχήματα 

του Γεράσιμου Καψάσκη - Κυανούν 76, το ημερολόγιο ενεργείας Τεκμήριο 432, που 

αφορούσε το κκιούγκι και το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε ο πατέρας του 

θύματος δύο μέρες πριν το φόνο, Σωτήρης Τσιγαρίδης ΜΚ 18 ιδιοκτήτης Ταξί 

Φινλάνδια ο οποίος θα μπορούσε να ρωτηθεί για το κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης, Μάριος Ξενοφώντος ΜΚ 21 ο οποίος θα μπορούσε να ρωτηθεί 
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επί της καταθέσεως της κας Μοδέστας Κοσσιάρη Χαβιαρά (Τεκμήριο 454) η οποία 

δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως μάρτυρας, η κατάθεση του Χαράλαμπου Κοσσιάρη 

(Τεκμήριο 455) η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για αντεξέταση του 

Μάριου Ξενοφώντος κ.ά..  

Τέλος θα δείτε στην επιστολή της κας Κλεόπα ημερομηνίας 10/12/10, Τεκμήριο 299, 

μετά από επιστολή μας ημερομηνίας 25/10/10 με την οποία ζητούσαμε να μας 

εφοδιάσει με αναλυτική κατάσταση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων της 

ΜΚ 62 Ρέας Ανδρονίκου, η οποία κατά την αντεξέταση της δέχθηκε να 

παρουσιαστούν στο Δικαστήριο τα τηλεπικοινωνιακά της δεδομένα τα οποία ήδη 

βρίσκοντο στην κατοχή της αστυνομίας σύμφωνα με την μαρτυρία του 

Παπαευριβιάδη (Δέστε Ένορκη Δήλωση του Μάριου Παπαευριβιάδης που είναι 

Τεκμήριο 468) και της ίδιας της κυρίας Ανδρονίκου, η κα Κλεόπα μας απαντά «Αυτά 

δεν ζητήθησαν από την Αστυνομία, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παράδοση 

τους». Όμως αυτό δεν ήτο αληθές διότι στην πραγματικότητα είχαν ζητηθεί από την 

Αστυνομία με αίτηση με αριθμό 79/10 στο Δικαστήριο και συνεπώς αυτά ήτο σε 

γνώση της αστυνομίας πολύ πριν της επιστολής μας που ζητούσε τέτοια στοιχεία.  

 

 

 

 

  


