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Κεφάλαιο 1. Με ποια στοιχεία και με ποια μαρτυρία επιδιώκει η ΚΑ να αποδείξει 

την ενοχή της 3ης κατηγορούμενης. 

 Πιθανόν η ΚΑ να υποβάλει ότι η  μαρτυρία της ΚΑ κάλυψε την ενοχή της 3ης 

κατηγορούμενης: 

(α) Με την άμεση μαρτυρία του Φάνου 

Η μοναδική άμεση μαρτυρία του Φάνου περιορίζεται σε μία ισχυριζόμενη συνάντηση 

που έγινε στο κέντρο Ταμασιάνα κάποια μέρα του Δεκέμβρη του 2009. Ο ισχυρισμός 

του είναι ότι η κατηγορούμενη 3 πήρε μέρος σε συνωμοσία. Αυτό το θέμα θα το 

αναπτύξουμε τμηματικά σε άλλα μέρη της αγόρευσης μας.  

(β) Με την εξ ακοής μαρτυρία της Παναγιώτας Πεντόντζιη. 

Η Παναγιώτα Πεντότζιη αναφέρει στις σελ. 3688-3689 ότι ο Φάνος περί τα ξημερώματα 

της 13/1/2010 της είπε ότι η Έλενα Σκορδέλλη και ο αδελφός της Τάσος ήθελαν να 

σκοτώσουν τούτον τον άνθρωπο γιατί εδιώξαν την Σκορδέλλη από τη δουλειά της και 

ότι τους έφαγε πάρα πολλά λεφτά τζιαι έταξε τους πάρα πολλά λεφτά. Επίσης το Σίγμα 

ότι ήταν να γίνει δικό τους και ήταν να τους βάλει μια μόνιμη δουλειά. Επίσης ότι της 

ανάφερε ότι πήγε στο σπίτι του 2ου κατηγορούμενου και μετά συνάντησαν και την 

κατηγορούμενη 3. Παρατηρούμε ότι η Πεντότζιη ισχυρίζεται ότι ο Φάνος της είχε πει τα 

πιο πάνω στις 13/1/2010 ενώ ο ίδιος όπως ισχυρίζεται έμαθε για πρώτη φορά για τον 

Αντη και την σκοπούμενη δολοφονία του αρχές Δεκεμβρίου. Τούτο σημαίνει ότι η 

Πεντότζιη θέλει να πιστέψουμε ότι ο Φάνος κράτησε από αυτή μυστικά το γεγονός αυτό 

για 40 περίπου μέρες.  

Είμαστε βέβαιοι ότι το Δικαστήριο σας κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας της Πεντότζιη 

θα λάβει υπόψη του τον βαθμό εξάρτησης της  προς τον Φάνο. Είναι αυτή που δεν 

δίστασε να δώσει ψεύτικο άλλοθι «στον άνθρωπο της» κατόπιν προτροπής του ιδίου. 

Πέραν τούτου η Πεντότζιη είχε να εξυπηρετήσει δικά της συμφέροντα μάλιστα είχε ήδη 

πάρει ορισμένα οφέλη με την άφεση αμαρτιών που της έδωσαν η Αστυνομία και ο 

Γενικός Εισαγγελέας με το να μην την διώξουν για τα σοβαρά ποινικά αδικήματα που 

διέπραξε. Όπως π.χ. οι καταθέσεις που έδωσε (Τεκ. 317, 318 ημερ. 12/1/2010,  ημερ. 

15/1/2010) με την οποία έδιδε ψεύτικο άλλοθι στον Φάνο, η βοήθεια που παρέσχε στον 

Φάνο την 14/1/2010, που μετέφερε τον Φάνο με το αυτοκίνητο της στην Περιστερώνα 

για να αλλάξει το εξώστ της μοτόρας που κατά τον ισχυρισμό του Φάνου 

χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη του φόνου.  Αυτή η ενέργεια της την κατέστησε 

αυτουργό στο φόνο του Αντη δυνάμει του άρθρου 20 (β) (γ), και θα πρέπει η μαρτυρία 

της να αξιολογηθεί κάτω από το καθεστώς του συναυτουργού. Πέραν  όμως τούτου η 

τύχη της Πεντότζιη εκρίνετο από την τύχη του εραστού και συμβίου της ο οποίος θα 
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έπρεπε να ενισχυθεί στα όσα ανάφερε στην Αστυνομία και αργότερα στην μαρτυρία του 

στο Δικαστήριο. Ίσως να ήταν και αυτός ο λόγος που η Πεντότζιη κρίθηκε ως μάρτυρας 

κατηγορίας και έδωσε κατάθεση (Έγγραφο ΑΑΔ) 4 μέρες μετά την κατάθεση που είχε 

δώσει ο Φάνος στην 21/1/2010 (Έγγραφο ΑΤ). Ασφαλώς για ευνόητους λόγους, για να 

συνεννοηθούν ούτως ώστε η μαρτυρία της Πεντόντζιη να συμφωνεί μαζί με όλα όσα 

είχε πει ο Φάνος στο ΑΤ. Είναι η θέση μας ότι η μαρτυρία της Πεντότζιη θα πρέπει να 

αποκλειστεί  διότι η αποδεικτική της αξία είναι σε υπέρτατο βαθμό σπηλωμένη και είναι 

προϊόν προκατάληψης (prejudice). Και τέλος το Σεβαστό Δικαστήριο σας δεν θα 

παραγνωρίσει το γεγονός ότι η μαρτυρία της Πεντότζιη προέρχεται από την ίδια 

αστείρευτη πηγή ψεύδους, από τον συμβίο της Φάνο.  

Την 21/1/2010, δηλαδή 4 ώρες μετά που συμπληρώθηκε η κατάθεση του Φάνου δίδει 

και η Παναγιώτα Πεντόντζιη προφορική κατάθεση στην αστυνομία και σύμφωνα με τον 

Θωμά Ευθυμίου χωρίς να αναφέρει οτιδήποτε ουσιαστικό. (Δέστε Σελίδα 6750) 

«Ουσιαστικά μας εξήγησε το τι αντιλήφθηκε την ημέρα της 11/1/2010». Συνεπώς η κα 

Πεντόντζιη σε εκείνο το στάδιο περιορίστηκε σε όλα όσα είχε ακούσει και δει από τον 

Φάνο την ημέρα του φόνου.  

Στη Σελίδα 3753-15, «μετά την κατάθεση του ΦΑΝΟΥ και μετά που μίλησα με τους 

αστυνομικούς και τέλειωσα, πήγα μαζί με τους αστυνομικούς να δω τον ΦΑΝΟ, ο 

οποίος μου είπε ότι «αποφάσισα να πω την αλήθεια τζιαι τώρα νοιώθω κι εγώ καλύτερα 

και ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα διαφορετικά πλέον».  

Στη Σελίδα 3757-25, η Πεντόντζιη συμφωνεί ότι αν ο ΦΑΝΟΣ δεν έδιδε την κατάθεση 

του της 21/1/2010, ούτε η ίδια θα έδιδε την κατάθεση της ημερομηνίας 24/1/2010 και 

αναφέρει «δεν θα τον κάρφωνα αλλά δεν θα ήμουν μαζί του και δεν θα τον στήριζα αλλά 

σας είπα και πριν ότι ο λόγος που αναγκάστηκα να πω ψέματα ήταν ο λόγος να 

κρατήσω την σιωπή μου και είπα σας είναι δύο λόγοι. Από τη στιγμή που αποφάσισε να 

πει την αλήθεια και άνοιξε μου τον δρόμο τζιαι είπα τζιεγώ να φύγει τούντο βάρος που 

πάνω μου». 

Στη Σελίδα 3772-20, η Πεντόντζιη συμφωνεί ότι στην κατάθεση της πουθενά δεν 

αναφέρει ότι έδωσε 1200 Ευρώ ο Πέτρος ο Κερτίκκης του ΦΑΝΟΥ όταν τον συνάντησε 

ούτε και αναφέρει ότι θα έδιδε και λεφτά του Γρηγόρη για να φύγει στο εξωτερικό.  

Στη Σελίδα 3781-25, η Πεντόντζιη σε ερώτηση αν μένει μαζί με τον ΦΑΝΟ τα βράδια 

(κατά το χρόνο που είναι υπό προστασία μαρτύρων) απαντά «άμα μπορώ ναι» και κατά 

πόσο παίρνει μαζί της και το μικρό παιδί απαντά «στην αρχή μία-δυο φορές ναι» και σε 

ερώτηση κατά πόσο οι επισκέψεις του μικρού της παιδιού έγινε αιτία προστριβής με τον 

πρώην σύζυγο της με αποτέλεσμα ο ΦΑΝΟΣ να απειλήσει τον πρώην σύζυγο της και 

στη Σελίδα 3782-1 απαντά «ουδέποτε τον απείλησε απλώς ένα περιστατικό έγινε μια 

μέρα, ένιξερω αν είναι τζιήνο που έχετε υπόψην σας και ρωτάτε με».  
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Και στην ίδια σελίδα (3788-10) υποβάλλεται στην Πεντόντζιη «στην κυρίως εξέταση σου 

επίσης έφυγεν σου και είπες και αυτό ονομάζεται γλωσσικό ολίσθημα «Σκέφτεται τον 

άνθρωπο που έπαιξε και σκότωσε», άρα εγώ σου λέω ότι ο ΦΑΝΟΣ σου 

εκμυστηρεύτηκε ότι είναι ο ίδιος που έκαμε τον φόνο και σήμερα λέεις ψέματα στο 

Δικαστήριο όπως είπες και στις καταθέσεις σου για να τον καλύψεις όπως θα έκανε για 

εσένα ο κάθε φυσιολογικός Κύπριος άνθρωπος.  

Στη Σελίδα 3793-10, σε ερώτηση αν ο ΦΑΝΟΣ ζήτησε από τη Πεντόντζιη συγκεκριμένα 

το άσπρο κράνος η ίδια απαντά «ναι, το δικό μου» και συμφωνεί ότι «τζιήνη την ώρα ο 

ΦΑΝΟΣ ήξερε ότι θα πάει να κάμει φόνο, εσύ εν το ήξερες, τζιήνος ήξερεν το και διάλεξε 

το δικό σου κράνος για να πάει να κάμει τον φόνο και όχι το δικό του, σωστό;» και η 

Πεντόντζιη απαντά «ναι».  

Στη Σελίδα 3794-25, σε ερώτηση αν ο ΦΑΝΟΣ της είπε ότι θα χρησιμοποιούσε το 

κοντόκαννο για τους λαούς απαντά «είπεν μου ότι θα πάει κανένα γυρό στους λαούς, 

εκαθάρισεν το και είπεν μου ότι ήταν να πάει κανέναν γυρό στους λαούς, τούτη ήταν η 

απάντηση του».  

(γ) Με περιστατική μαρτυρία στηριζόμενη: 

i. Στα τηλεφωνήματα της κατηγορούμενης 3 με τον κατηγορούμενο 1.  

Στην υπόθεση Παφίτης και άλλος ν Δημοκρατία το Ανώτατο αποφάνθηκε ότι η 

αιτιώδης σχέση μεταξύ της και της ενοχής κατηγορουμένου πρέπει να είναι αφενός μεν 

άμεση αφετέρου δε να μην επιτρέπει άλλη λογική ερμηνεία.  

Αυτό εφαρμόζεται για την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της 3ης κατηγορούμενης και 

του 1ου κατηγορούμενου.  

Εφόσον ο Φάνος λέγει ότι η ημερομηνία της 11/1/2010 δεν είχε προκαθορισθεί από το 

πρωί τότε γιατί να δίδεται τόση μεγάλη σημασία στα τηλεφωνήματα που έκαμε η 

Κατηγορούμενη 3 και δεδομένου ότι ανά πάσα ημέρα ήτο δυνατόν να εκτελείτο η 

δολοφονία του Άντη. Γιατί δεν παρουσιάσθηκαν οποιεσδήποτε τηλεφωνικές συνομιλίες 

μεταξύ κατηγορουμένης 3 και κατηγορουμένου 1 καθ΄όλη την περίοδο που ήτο δυνατό 

να εκτελεσθεί ο Άντης? Και πιο καλά τις προηγούμενες ημέρες; Και διερωτόμαστε τι θα 

έλεγε η κατηγορούμενη 3 στον κατηγορούμενο 1; Να δώσει άραγε συμβουλές σ΄αυτόν 

που ήτο κατάκοιτος στο νοσοκομείο για τον τρόπο εκτέλεσης του Άντη, ποιο όπλο θα 

χρησιμοποιείτο και από πού έπρεπε να γίνει η διαφυγή τους και που να κρύψουν το 

φονικό όπλο;  

Εάν πράγματι η κατηγορούμενη 3 αγωνιούσε τόσο πολύ για το τι θα εγίνετο την 

11/1/2010 γιατί να χρησιμοποιήσει το δικό της κινητό τηλέφωνο ? Η ΚΑ σε προσπάθεια 
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της να επιβαρύνει περισσότερο την κατηγορούμενη 3, της αποδίδει τον ψευδή 

ισχυρισμό ότι είχε ζητήσει από την Ρέα να την πάρει από άλλο τηλέφωνο (της συζύγου 

του κατηγορούμενου 2, Λίζας). Και ερωτούμε γιατί για το πλέον ενοχοποιητικό 

τηλεφώνημα προς τον κατηγορούμενο 1 να επιλέξει το δικό της κινητό τηλέφωνο και να 

μη χρησιμοποιήσει άλλο τηλέφωνο; Και ερωτούμε, αν πράγματι είχε τόση μεγάλη 

αγωνία για να πληροφορηθεί περί του επικείμενου εγκλήματος, δεν θα μπορούσε να 

μάθαινε μέσω του αδελφού της, του κατηγορούμενου 2, τα πάντα, ο οποίος επισκέπτετο 

σχεδόν καθημερινά τον κατηγορούμενο 1 και έτσι δεν θα ήγειρε η παρουσία του στη 

κλινική οποιαδήποτε υποψία ή ο κατηγορούμενος 2 να επικοινωνούσε τηλεφωνικά με 

τον κουμπάρο του; Εξάλλου διερωτούμαστε πως ήτο δυνατό να γνώριζε η 

κατηγορούμενη 3 ότι η δολοφονία του Άντη θα εγίνετο την 11/1/2010, δεδομένου ότι 

ούτε και ο ίδιος ο Φάνος μας είπε ότι δεν ήτο καθορισμένη η ημερομηνία  εκτελέσης του 

φόνου;  Και γιατί να μην είχε επικοινωνήσει η κατηγορούμενη 3 απευθείας με τον Φάνο 

μια και η ΚΑ προβάλλει στην κατηγορούμενη 3 τον ισχυρισμό ότι η ίδια γνώριζε ότι το 

φόνο θα διέπραττε ο Φάνος και όχι ο Ανδρέας Κασάπης.  

Η κατηγορούμενη 3 στη σελ. 9712-20 αναφέρει ότι «στις 11 του Γενάρη 2010 είχαμε 

κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρώτο κατηγορούμενο. Βεβαίως δεν 

θυμούμαι αν με έπιασε εκείνος ή τον έπιασα εγώ. Ήταν μερικών δευτερολέπτων γιατί 

δεν άκουγα σε κάποια φάση, έπιασε με είπα του εννα τον πιάσω πίσω, ήταν ενός 

λεπτού επικοινωνία, ήταν απλά γιατί ήθελε να με ευχαριστήσει βασικά που 

ενδιαφέρθηκα για την υγεία του και είπα του περαστικά, λέει μου εντάξει, εν ήρτες να με 

δεις, λαλώ του Ανδρέα άμα ε να τα καταφέρω τζιαι βρω χρόνο θα έρθω να σε δω. Είχαν 

πάει όλη μου η οικογένεια, τα αδέλφια μου και οι γονείς μου και η αδελφή μου και ο 

Τάσος και ο Σάββας. Όλα αυτά τα έχω αναφέρει στις καταθέσεις μου». 

Στην 1η κατάθεση που έδωσε η Κατηγορούμενη 3 χαράματα της 12/1/2010 (01:20-

03:00), δηλ. 4-5 ώρες μετά τη δολοφονία η Κατηγορούμενη 3, αναφερόμενη σε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανδρέα, λέει ότι «Το ίδιο με ρώτησε και σήμερα όταν 

μιλήσαμε και ευγενικά του απάντησα ότι θα είχα χρόνο θα τον έβλεπα». Να 

σημειωθεί ότι προηγουμένως στην ίδια κατάθεση (που έδωσε στον κ. Σαρηγιάννη) η 

Κατηγορούμενη 3 είπε «Μου τηλεφώνησε ο Ανδρέας την Παρασκευή, δηλ. 

08/01/2010, και με ρώτησε αν θα πήγαινα στο Νοσοκομείο να τον δω».  

Εξάλλου στην κατάθεση που έδωσε 12/01/2010 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο 

Γεωργιάδη, η Κατηγορούμενη 3 αναφέρει ότι «Εγώ με τον Ανδρέα Γρηγορίου, ο 

οποίος είναι κασάπης, δεν έχω καμιά σχέση φιλική, ούτε βρέθηκα μαζί του σε 

καμιά περίπτωση, κάποιες φορές που τον είδα είναι όταν έρχεται στο 

οικογενειακό μας κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ για να φέρει κρέας. Το κινητό του 

τηλέφωνο το έχω καταχωρημένο πάνω στο τηλέφωνο μου λόγω του ότι μπορεί να 
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χρειαστεί κάποια φορά να ανοίξω το Κέντρο για να βάλει κρέας μέσα. Αυτό το 

πράγμα έγινε μερικές φορές».  

Εξάλλου, στη σελ. 9713-10 η κατηγορούμενη 3 λέει ότι σε κατοπινό στάδιο που είχαν 

πάρει οι δικηγόροι τα τηλεφωνικά δεδομένα, «εκεί είδα ότι δεν είχα κάμει καμιά κλήση 

εγώ προς τον Ανδρέα αλλά το τηλεφώνημα πρέπει να έγινε από εκείνον». Στην 

συνέχεια τίθεται στην κατηγορούμενη 3 ότι την γραπτή κατάθεση της την έδωσε την 

29.1.2010 η ώρα 19.20 τεκμ. 196. Στην ερώτηση 9 που ερωτάτο «στην ανακριτική σου 

κατάθεση ημερ. 21.1.10 ανέφερες ότι είχες τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και 

συγκεκριμένα δεν θυμάσουν αν του τηλεφώνησες ή αν σου τηλεφώνησε και ανέφερες 

ότι την 11.1.10 η συνομιλία σας ήτο γύρω από την κατάσταση της υγείας του και σας 

ρώτησε γιατί δεν πήγατε να τον επισκεφθείτε ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο?» και η 

απάντηση της ήτο «γίνεται διότι οι οικογένειες μας γνωρίζονται χρόνια. Την 

προηγούμενη ημέρα είχα ρωτήσει από ευγένεια τον πατέρα του που τον είδα στο 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ, τι κάνει ο Ανδρέας και γενικά για την υγεία του».  

Επί τούτου δέστε σελ. πρακτικών 9710-9711 (κυρίως εξέταση κ. Μ. Κυπριανού). 

Να σημειωθεί ότι όταν ο κατηγορούμενος 1 ερωτήθηκε για το ίδιο θέμα της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με την κατηγορούμενη 3 στην κατάθεση του στην αστυνομία την 

15/1/2010 (Τεκμήριο 149) δίδει την ίδια εξήγηση.  

Η θέση της Υπεράσπισης είναι ότι δεν υπάρχει ίχνος μαρτυρίας ότι η κατηγορούμενη 3 

είχε οποιεσδήποτε γνώσεις περί όπλων και πυρομαχικών ή χρήσης τούτων. Ως εκ 

τούτου η υποβολή που της γίνεται από τους Αστραίο και Σιάηλο την 21/1/2010 με την 

υποβολή/ερώτηση 14 «Σε πληροφορώ ότι στις 11/1/2010 συνομίλησες στο τηλέφωνο 

με τον Ανδρέα Γρηγορίου Κασάπη και διευθέτησες μαζί του τις τελευταίες λεπτομέρειες 

του φόνου του Άντη Χατζηκωστή. Τι έχεις να πεις;». Υποβάλλουμε ότι τέτοια υποβολή 

ήταν αυθαίρετη και δεν υποστηρίζετο από οποιοδήποτε μαρτυρικό υλικό και σκοπό είχε 

να ξεγελάσει και παγιδέψει την κατηγορούμενη 3.  

Επίσης την ανακριτική κατάθεση της που έδωσε την 21/1/2010 στον Αστραίο καθ’ 

υπόδειξη του Υπ. Νεόφυτου Σιάηλου, μετά την σύλληψη της, ερωτηθείσα εάν γνώριζε 

τον Ανδρέα Κασάπη, απάντησε «Ναι τον γνωρίζω. Είναι ο κασάπης του οικογενειακού 

μας κέντρου ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ και οι οικογένειες μας γνωρίζονται πολλά χρόνια πριν. 

Προσωπικά τον γνωρίζω και έτυχε να τον συναντήσω ορισμένες φορές στο 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ». Και στην 6η ερώτηση αν έχει καταχωρημένο στο κινητό της τηλέφωνο το 

όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του Ανδρέα Γρηγορίου, απαντά «Ναι το έχω 

καταχωρημένο και ο λόγος που το έχω καταχωρημένο είναι διότι κάποιες φορές 

που μας φέρνει κρέας και επειδή εγώ μένω δίπλα από το Ταμασιάνα πηγαίνω και 

ανοίγω για να βάζει το κρέας στα ψυγεία. Έτυχες αρκετές φορές να ανοίξω και να 

παραλάβω κρέας που έφερε στο κέντρο ο Ανδρέας Γρηγορίου». Και στην ερώτηση 
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7 κατά πόσο τηλεφώνησε καμιά φορά του Ανδρέα τον Δεκέμβρη, η Κατηγορούμενη 3 

απαντά «Δεν του έχω τηλεφωνήσει κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 για 

οποιοδήποτε λόγο και η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν την Δευτέρα 11/1/10 

το πρωί. Δεν θυμάμαι αν του τηλεφώνησα ή αν μου τηλεφώνησε και η συνομιλία 

μας ήταν γύρω από την κατάσταση της υγείας του και με ρώτησε γιατί δεν πήγα 

να τον δω και εγώ του είπα ότι έχω πάρα πολλές δουλειές και όταν βρω χρόνο θα 

πάω να τον δω». Στην ερώτηση 14 πληροφόρησαν την Κατηγορούμενη 3 ότι την 

11/1/2010 συνομίλησε στο τηλέφωνο με τον Ανδρέα Γρηγορίου Κασάπη και διευθέτησε 

μαζί του τις τελευταίες λεπτομέρειες του φόνου του Άντη Χ΄Κωστή. Η Κατηγορούμενη 3 

απαντά «Αρνούμαι τα πάντα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σαν εξήγησα και πριν τι έγινε 

κατά την συνομιλία μου με τον Ανδρέα Γρηγορίου στο τηλέφωνο».  

Επιπλέον σε ανακριτική κατάθεση ημερ. 29-30/1/2010 (Τεκμήριο 196) προς τον 

Αστραίο στην παρουσία του Παπαευρυβιάδη αναφέρει στην ερώτηση 9 «Πώς γίνεται 

ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρατε ότι η σχέση σας ήταν τυπική, δηλαδή απλώς 

όπως αναφέρατε του ανοίγατε το κέντρο για να βάλει το κρέας στο ψυγείο να σας 

ρωτά γιατί δεν πήγατε να τον επισκεφθείτε ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο;» η 

Κατηγορούμενη 3 απαντά «Γίνεται διότι οι οικογένειες μας γνωρίζονται χρόνια. Την 

προηγούμενη ημέρα είχα ρωτήσει από ευγένεια τον πατέρα του που τον είδα στο 

Ταμασιάνα, τι κάνει ο Ανδρέας και γενικά για την υγεία του». Επίσης σε υποβολή 

στην ερώτηση 11 ότι «την συγκεκριμένη ημέρα 11/1/10 δέχτηκες τρία 

τηλεφωνήματα  από τον Ανδρέα Γρηγορίου στο οποίο πρώτο τηλεφώνημα η 

διάρκεια ήταν επτά δευτερόλεπτα στο δεύτερο τριανταοκτώ και στο τρίτο εκατόν 

είκοσι πέντε δευτερόλεπτα. Σε ποιο αναφέρεστε για την πιο πάνω συνομιλία 

σας;» η Κατηγορούμενη 3 Απαντά «Όσες φορές μίλησα μαζί του η συζήτηση ήταν 

για την κατάσταση της υγείας του και μία από αυτές τις φορές υπήρχε θόρυβος, 

δεν άκουα και είπαμε να μιλήσουμε αργότερα». 

Εξάλλου ο Ανδρέας Γρηγορίου στην κατάθεση του ημερ. 15/01/2010 στην ερώτηση 11 

αν γνωρίζει την Κατηγορούμενη 3, απαντά «Γνωρίζω ολόκληρη την οικογένεια εδώ 

και εικοσιπέντε χρόνια λόγω του ότι συνεργαζόμαστε δηλαδή τους παίρνω 

κρέατα στο κέντρο τους το Ταμασιάνα, ο αδελφός της Τάσος είναι 

πρωτοκουμπάρος μου και θα είναι ο τατάς της κόρης μου που θα γεννηθεί σε 1 ½ 

μήνα». Επίσης στην ερώτηση 12 «Έχεις βρεθεί με την Έλενα Σκορδέλη εκτός του 

κέντρου Ταμασιάνα» ο Ανδρέας απαντά «Όχι. Τον τελευταίο καιρό δεν την έχω δει 

μπορεί να έχει πέντε με έξι μήνες να τη δω. Νομίζω ότι την περασμένη Κυριακή 

την έπιασα τηλέφωνο για να έρτει να με δει και να τη δω τι κάνει λόγω του ότι η 

υπόλοιπη οικογένεια της ήρθε και με είδε και αυτή μου είπε ότι θα με πάρει πίσω 

αλλά δεν με έπιασε. Έτσι την ξαναπήρα αλλά δεν μου απάντησε και υπολόγισα 

ότι θα είχε δουλειά και έτσι δεν την ξαναπήρα. Την πήραν από το τηλέφωνο μου 
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99689134 στο κινητό της το οποίο έχω καταχωρημένο πάνω στο δικό μου και δεν 

το θυμούμαι από έξω». 

Η καλή πίστη της Κατηγορούμενης 3 αποδεικνύεται από την αυθόρμητη «αποκάλυψη» 

της που έκαμε στην 1η της κατάθεση λίγες ώρες μετά τη δολοφονία όσον αφορά το 

τηλεφώνημα που έκαμε στον Ανδρέα. Αν υπήρχε οτιδήποτε επιλήψιμο δεν θα το 

ανέφερε η ίδια με δική της πρωτοβουλία. Να σημειωθεί ότι ο μόνος που το ήξερε ήτο ο 

Σ. Ρουσογένης (Έγγραφο ΑΓ).  

Εν΄ όψει των ανωτέρω υποβάλλουμε ότι δεν μπορεί με κανένα τρόπο να συνδεθεί αυτή 

η τηλεφωνική επικοινωνία με οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.  

Άξιο απορίας είναι ότι ενώ η ΚΑ από τη μια θέλει να παρουσιάσει τον κατηγορούμενο 1 

ως εραστή της κατηγορούμενης 3, εν τούτοις ούτε καν περνά από τη σκέψη της ΚΑ, ότι 

πιθανόν αυτό το τηλεφώνημα να έγινε μέσα στα πλαίσια αυτής της σχέσης. Όλως 

περιέργως, η ΚΑ αποκλείει οποιοδήποτε άλλο λόγο και επιμένει ότι το περιεχόμενο 

τέτοιας επικοινωνίας ήτο εγκληματικής φύσεως. Εμείς υποβάλλουμε ότι υπάρχουν 

πέραν της μιας εξήγησης που μπορεί να δικαιολογήσει αυτά τα τηλεφωνήματα.  

Ας δούμε τι είπε η Κατηγορούμενη 3 μιας εξαρχής όταν ρωτήθηκε από τον κο Σιάηλο. 

Η πρόσφατη με το τηλεφώνημα επίσκεψη του πατέρα του Ανδρέα Κασάπη στο 

Ταμασιάνα και η συνομιλία που είχε με την Κατηγορούμενη 3 για την εξέλιξη της υγείας 

του Ανδρέα που βρίσκετο στη κλινική σοβαρά τραυματισμένος από το επεισόδιο της 

βομβιστικής σε βάρους του ενέργεια δεν αμφισβητήθηκε από την ΚΑ. 

Και ερωτούμε, τι το πιο φυσικό να εγίνετο μια τηλεφωνική επικοινωνία κυρίως μετά τη 

συνομιλία που είχε γίνει στο Ταμασιάνα και είχαν διαβιβαστεί τα χαιρετίσματα; Γιατί να 

θεωρείται τόσο παράδοξο ο κατηγορούμενος 1 να είχε δοκιμάσει να πάρει στο 

τηλέφωνο την Κατηγορούμενη 3 για να της μιλήσει και να της πει ένα ευχαριστώ για το 

ενδιαφέρον που έδειξε όταν είδε τον πατέρα του;   

Έχουμε την ταπεινή άποψη, ότι επειδή η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε από τα 

προσωπικά τους τηλέφωνα, από τηλέφωνα που είναι γραμμένα στο όνομα τους, δεν 

δικαιολογεί καμιά υποψία ότι επρόκειτο περί τηλεφωνημάτων περί εγκληματικού 

περιεχομένου.   

Η διάρκεια των τηλεφωνημάτων που καταγράφονται είναι 7 δευτερόλεπτα το 1ο 

τηλεφώνημα, 38 δευτερόλεπτα το 2ο τηλεφώνημα και το 3ο τηλεφώνημα σε 125 

δευτερόλεπτα και ο χρόνος διαρκείας των 170 δευτερόλεπτα σύνολο. 

 Η Υπεράσπιση πιστεύει ότι τέτοια ενοχοποίηση σε αυτά τα τηλεφωνήματα, φανερώνει 

την έκδηλη προκατάληψη της ΚΑ σε βάρος της κατηγορούμενης 3. Αν μάλιστα 
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αναλογιστούμε την εξήγηση που προσφέρει η ΚΑ ότι σκοπός των τηλεφωνημάτων ήτο 

η συζήτηση των τελευταίων λεπτομερειών για το φόνο, αυτή από μόνη της καθιστά τη 

θέση της ΚΑ άκρως μεροληπτική και αβάσιμη. Όταν δεν υπάρχει ίχνος μαρτυρίας ή 

άλλου αποδεικτικού στοιχείου υποβάλλουμε ότι είναι ανεπίτρεπτο από μέρους της ΚΑ 

να προβαίνει σε αυθαίρετα συμπεράσματα.     

Τέλος υποβάλλουμε με σεβασμό, ότι δεν μπορεί η τηλεφωνική επικοινωνία της 

11/1/2010 επ΄ουδενί λόγο να συνδεθεί με οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Ούτε 

κανένας καλοπροαίρετος παρατηρητής μπορεί να το συνδέσει με την ενοχή της 

κατηγορούμενης 3.   

Αφήνω βέβαια κατά μέρος τον γελοιοδέστατο και κακοηθέστατο ισχυρισμό που έγινε 

από τον Φάνο περί ερωτικού δεσμού μεταξύ Κατηγορούμενου 1 και Κατηγορούμενης 3. 

Αυτό δεν αποτελεί αμφιλεγόμενο επιχείρημα. Αλλοπρόσαλλη θέση της ΚΑ από τη μια τη 

θέλει ερωτευμένη αλλά από την άλλη της αρνείται να κάμει τηλεφώνημα στον εραστή 

της. Από τη μια η ΚΑ τη θέλει να έχει σχέσεις και ερωτικό δεσμό με τον Κατηγορούμενο 

1 αλλά από την άλλη το βρίσκει αφύσικο και περίεργο να γίνεται τηλεφωνική 

επικοινωνία μεταξύ τους.  

Ο Σιάηλος αναφέρει ότι στις 11/1/2010 στο δωμάτιο του Νοσοκομείου όπου εβρίσκετο ο 

κατηγορούμενος 1 και στην παρουσία του Φάνου ο Κασάπης πήρε τηλέφωνο την 

Έλενα Σκορδέλλη, το τηλεφώνημα έγινε λίγες ώρες πριν το φόνο.  

Όμως ο Φάνος δεν μας λέγει ότι ήτο ποτέ εκεί σε αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία. 

Ιδιαίτερα όταν υπάρχει μαρτυρία ότι την προηγούμενη μέρα ο πατέρας του 

Κατηγορούμενου 1 συνομίλησε με την κατηγορούμενη 3 στη δεξίωση της βάφτισης της 

κόρης του 2ου κατηγορούμενου, της Θεοδοσίας, και της είπε ότι ο γιος του (ο Ανδρέας 

Κασάπης) είχε παράπονο διότι όλη η οικογένεια της κατηγορούμενης 3 τον είχε 

επισκεφθεί στο νοσοκομείο εκτός της ιδίας. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι η 

κατηγορούμενη 3 δεν δοκίμασε να αποκρύψει αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία και την 

ανέφερε στην κατάθεση της τηv 12/1/2010. Και στην γραπτή κατάθεση της ημερομηνίας 

21/1/2010 να σημειωθεί ότι ενώ η αστυνομία την ερωτά με την ερώτηση 7 

«Τηλεφώνησες καμιά φορά του Ανδρέα Γρηγορίου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2009 

για οποιοδήποτε λόγο;» και η κατηγορούμενη 3 χωρίς καμιά προσπάθεια να αποκρύψει 

την τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε την 11/1, αποκαλύπτει από μόνη της ότι «Η 

τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν την Δευτέρα 11/1 το πρωί. Δεν θυμάμαι αν του 

τηλεφώνησα ή αν μου τηλεφώνησε και η συνομιλία μας ήταν γύρω από την κατάσταση 

της υγείας του και με ρώτησε γιατί δεν πήγα να τον δω και εγώ του είπα ότι έχω πάρα 

πολλές δουλειές και όταν βρω χρόνο θα πάω να τον δω».   
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ii. Στα φερόμενα ψεύδη της 3ης κατηγορούμενης κατά την τηλεφωνική 

επικοινωνία Κατηγορούμενης 3 - Ρέα Ανδρονίκου 

Το φερόμενο ψεύδος το οποίο η Ρέα Ανδρονίκου ισχυρίζεται στην κατάθεση που έδωσε 

στις 25/5/2010 ήτο το εξής: «με ρώτησαν αν σε ήξερα εσένα ή τον άντρα σου και 

τους είπα ότι δεν σας ήξερα.» Το ίδιο ψέμα επανέλαβε και στην μαρτυρία της στο 

Δικαστήριο. Η θέση της Υπεράσπισης είναι ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια στιχομυθία επί του 

θέματος αυτού. Η Κατηγορούμενη 3 ερωτήθηκε από την Αστυνομία εάν γνώριζε την Ρέα 

και τον Γιάννο Ανδρονίκου και τούτο φαίνεται από το τεκμήριο 196, κατάθεση της ιδίας 

προς την Αστυνομία ημερ. 29-30/1/2010. Εξάλλου, θα ήταν πολύ αφελές για να μην πω 

βλακώδες εκ μέρους της κατηγορούμενης 3 να αρνηθεί ότι γνώριζε την Ρέα και τον 

σύζυγο της Γιάννο Ανδρονίκου όταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων γνώριζε 

την γνωριμία και τις σχέσεις που είχε η κατηγορούμενη 3 με το ζεύγος Ανδρονίκου. 

Μεταξύ αυτών ήσαν  ο Χρίστος Λαζαρίδης, Νίκη Λαζαρίδη, ΜΚ68 Γιώργος 

Παπαχριστοφόρου, ΜΚ64 Νατάσα Αγαθοκλέους, ΜΚ34 Γιώργος Φωκάς, ΜΚ38 Χάρης 

Νικολαϊδης, ΜΚ52 Γιάννος Αθηαινίτης, ΜΚ47 Στέφος Νικολάου, Ιωνάς Νικολάου, 

Αντρος Κυπριανού, Βάσος Γεωργίου, Μάριος Κάρογιαν, ΜΚ75 Γιώργος Καλλής, ΜΚ59 

Πολάκης Σαρρής, Αριστοφάνης Γεωργίου και Χαράλαμπος Παπαγεωργίου κ.α. Είμαστε 

βέβαιοι ότι το Σεβαστό Δικαστήριο κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας της Ρέας 

Ανδρονίκου θα λάβει υπόψη του και τα ακόλουθα: 

α) η Ρέα ήτο σύζυγος του Γιάννου Ανδρονίκου για τον οποίο η Αστυνομία είχε 

πληροφορίες (Τεκ. 531) ότι ενέχετο μαζί με τον Ροδοθέου στον εξεταζόμενο φόνο του 

Αντη Χ’Κωστή.  

β) Το ζεύγος Ανδρονίκου είχε διαφορές με την οικογένεια Χ’Κωστή για θέματα μετοχών 

του Σίγμα σε βαθμό που ο Γιάννος Ανδρονίκου ένιωθε τόσο δυσαρεστημένος που 

έγραψε στον Χ΄Κωστή την επιστολή (Τεκ. 330). Συνεπώς η κυρία Ρέα Ανδρονίκου είχε 

κάθε λόγο να πει τέτοιο ψέμα προφανώς για να διαλύσει κάθε σκιά υποψίας που 

υπήρχε σε βάρος του συζύγου της και για να εξευμενίσει την Αστυνομία και τον Γενικό 

Εισαγγελέα προσβλέπουσα σε ευνοϊκή μεταχείριση του συζύγου της που βρίσκετο 

φυλακή. 

γ) Το γεγονός ότι η Ρέα δίδει την κατάθεση της μετά την παρέλευση 14 ημερών και 

μάλιστα αυτοβούλως χωρίς να της ζητηθεί από την Αστυνομία θα πρέπει να 

προβληματίσει το Δικαστήριο σας ως προς την γνησιότητα του κινήτρου της για να 

προστρέξει η ίδια στην Αστυνομία να δώσει τόσο καθυστερημένα τέτοια κατάθεση. 

Υποβάλλουμε με σεβασμό ότι η μαρτυρία της Ρέας Ανδρονίκου είναι τόσο σπηλωμένη 

και επηρεασμένη από το δικό της συμφέρον και ως εκ τούτου επουδενί λόγο θα πρέπει 

να γίνει αποδεχτή. Αλλά και αν ακόμα κρίνετε ότι η κυρία Ανδρονίκου παρά τις πιο 

πάνω υποδείξεις της Υπεράσπισης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι μάρτυρας που 
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είχε και η ίδια εμπλακεί σε μια δίκη απάτης και απόσπασης χρημάτων (Τεκ. 338).  Στη 

δίκη 11426/2005 βρέθηκαν ένοχοι η εταιρεία Suphire Securities and Financial Services 

Ltd και ο σύζυγος της.   Πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία της θα πρέπει να είναι μειωμένη και 

ελεγχόμενη. Στην πιο πάνω υπόθεση η Ρέα Ανδρονίκου ήτο γραμματεύς της 

καταδικασθείσης εταιρείας.  

Πέραν όμως όλων των πιο πάνω υποβάλλουμε ότι το φερόμενο ψεύδος δεν αναφέρεται 

σε ουσιώδες ζήτημα διότι το ζήτημα αυτό δεν έχει καμιά άμεση σχετικότητα με τη 

διάπραξη των κατηγοριών τις οποίες αντιμετωπίζει η Κατηγορούμενη 3. Παρατηρούμε 

ότι δεν υπάρχει κατηγορία εναντίον της Κατηγορούμενης 3 ότι συνωμότησε με την Ρέα 

για την διάπραξη του φόνου του Άντη, οπότε  τότε πιθανό να υπήρχε λόγος η 

Κατηγορούμενη 3 να αποκρύψει τις σχέσεις της με την Ρέα. Στην υπόθεση 

Κωνσταντίνου ν Δημοκρατίας (1999) 2ΑΑΔ 260, 268 το Ανώτατο Δικαστήριο  σε 

πλήρη συνταύτιση με το δίκαιο της απόδειξης, υποδεικνύει ότι ψέματα που λέχθηκαν 

από τον κατηγορούμενο είτε εντός είτε εκτός Δικαστηρίου, μπορούν να αποτελέσουν 

περιστατική μαρτυρία σε βάρος του κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα 

εφόσον ικανοποιούνται 4 κριτήρια:  

α. Το ψέμα πρέπει να είναι ηθελημένο, 

β. Πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδες ζήτημα  

γ. Το κίνητρο για το ψέμα πρέπει να είναι η επίγνωση της ενοχής και ο φόβος της 

αλήθειας. Το Δικαστήριο πρέπει να έχει κατά νου ότι είναι ενδεχόμενο κάποιος να λέει 

ψέματα στην προσπάθεια του, για παράδειγμα, να προβάλει μια δίκαιη υπόθεση ή από 

ντροπή ή από πανικό.  

δ. Το ψέμα πρέπει να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη μαρτυρία δηλαδή είτε με παραδοχή 

είτε με μαρτυρία από ανεξάρτητο μάρτυρα.  

Εξάλλου στην υπόθεση Μιχαηλίδης ν Δημοκρατίας (1989) 2ΑΑΔ 171, 201 – 202, το 

Ανώτατο αποφάνθηκε ότι:  

 «Η σημασία που μπορεί να αποδοθεί σε ψευδείς δηλώσεις εξαρτάται από το 

περιεχόμενο τους σε συσχετισμό με τα γεγονότα τα οποία απέβλεπαν να αποκρύψουν, 

από το κατά πόσο έγιναν θεληματικά και το κίνητρο πίσω από τα ψέματα».  

Επίσης το πότε η καταφυγή στο ψεύδος έχει δραστικό ενοχοποιητικό αποτέλεσμα 

εξηγείται στην υπόθεση R v Lucas (1981) 2ALL ER 1008, στη θεμελιακή εκείνη 

υπόθεση αποφασίστηκε ότι τα ψέματα που ο ένας κατηγορούμενος έχει πει είτε εντός 

είτε εκτός του Δικαστηρίου μπορούν να αποτελέσουν περιστατική μαρτυρία υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις:  
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Οι πιο πάνω προϋποθέσεις έχουν υιοθετηθεί στην Κωνσταντίνου ν Δημοκρατίας 

(1999) 2ΑΑΔ 260, 268) η οποία ακολουθήθηκε μεταξύ άλλων στην Αντρέου ν 

Δημοκρατίας (2005) 2ΑΑΔ 718 και Πέτρου ν Δημοκρατίας (2006) 2ΑΑΔ 331.  

Στην υπόθεση Lucas υποδείχθηκε η ανάγκη το Δικαστήριο να έχει κατά νου πως 

κάποιος μπορεί να λέει ψέματα στην προσπάθεια του, για παράδειγμα, να προβάλει μια 

δίκαιη υπόθεση ή από ντροπή ή από πανικό.  

Αυτό το ψέμα δεν αποδεικνύεται από ανεξάρτητη μαρτυρία αν λάβουμε υπόψη μας ότι η 

Ρέα δεν θεώρησε σκόπιμο να αναφέρει τούτο στην αστυνομία αλλά έπραξε τούτο μετά 

από αρκετό καιρό όταν μάλιστα είχε ακουστεί ότι ο σύζυγος της Ρέας, ο Γιάννος 

Ανδρονίκου ήτο ύποπτος για την δολοφονία του Αντη. Δέστε Τεκμήριο 531 ημερ. 

13/1/2010.  

Είναι φανερό ότι ήτο κοινή προσπάθεια και των δύο για να διαλύσουν κάθε υποψία 

εναντίον του Γιάννου  για τον φόνο του Αντη. 

Στην υπόθεση Ξυδιάς κ.ά. V Αστυνομία (1993) 2ΑΑΔ192.  

Η ουσιώδη σχέση μεταξύ της περιστατικής μαρτυρίας και της ενοχής του 

κατηγορούμενου πρέπει να είναι άμεση και να μην επιδέχεται συμβιβασμού με άλλες 

λογικές εξηγήσεις της «περιστατικής μαρτυρίας».  

Δέστε Αναστασιάδης V The Republic (1977) 2 CLR 97). 

Η αδυναμία της Κ.Α. να αποκλείσει κάθε άλλη λογική εξήγηση που προσφέρει η 

περιστατική μαρτυρία αναπόφευκτα οδηγεί στην απαλλαγή ενός κατηγορουμένου 

(Βλέπε Al Hamad Salem V Δημοκρατία (1989) 2 CLR 117.  

Εξάλλου στην υπόθεση Χριστάκη Κύπρου Γαβριήλ ν Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Έφεση 203/2007 της 21/12/2009 το Ανώτατο αποφάνθηκε: «Η περιστατική μαρτυρία 

εξετάζεται στο σύνολο της και είναι αρκετό αν αυτή αξιολογούμενη στο σύνολο της 

συμβιβάζεται μόνο με την ενοχή του κατηγορουμένου και δεν συμβιβάζεται με 

οποιαδήποτε άλλη λογική εξήγηση. Αν από αυτή προκύπτει λογική που είτε δείχνει ότι 

ένας κατηγορούμενος δεν είναι ένοχος ή έστω και αμφιβολίες για την ενοχή του τότε το 

Δικαστήριο πρέπει να αθωώσει και να απαλλάξει τον κατηγορούμενο. Το εκδικάζον 

κακουργιοδικείο αναφέρθηκε στη Φουρνίδης (1986) 2 CLR 73, στην Αθηνής (1990) 

ΑΑΔ 41, στην Μιχαηλίδης (1993) 2ΑΑΔ 258».  

Στην Υπόθεση Μάνος Τεβλετιάν ν Αστυνομίας (67/2006) και Νίκος Παναγιώτου ν 

Αστυνομία (68/2006)  Δέστε (2006 2 ΑΑΔ 512). Βρέθηκαν ένοχοι σε σχέση με 

κατηγορίες συνωμοσίας και προμήθειας ελεγχομένων φαρμάκων.  
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Το Κακουργιοδικείο έκρινε την μαρτυρία του Μ.Κ. 2 Ζαχαρίου ως απόλυτα αξιόπιστη και 

βρήκε ότι υπήρχε και ενισχυτική μαρτυρία που υποστήριζε την μαρτυρία του, δεδομένου 

ότι αυτός ήταν συναυτουργός του οποίου η μαρτυρία θα έπρεπε να κριθεί με την 

απαραίτητη καχυποψία. Το Κακουργιοδικείο καταδίκασε τους εφεσείοντες σε 

πολύχρονες ποινές φυλάκισης ενώ ο Μ.Κ. 2 Ζαχαρίου, καταδικάστηκε ενωρίτερα με 

δική του παραδοχή σε κατηγορίες κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών και του 

επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 ετών, δηλαδή πολύ επιεικέστερη από εκείνη που 

υπεβλήθηκε στους 2 εφεσείοντες.  

Η διαπίστωση του κακουργιοδικείου ήτο ότι υπήρχε ενισχυτική μαρτυρία σε σχέση με 

την μαρτυρία του συναυτουργού Μ.Κ. 2 Ζαχαρίου, είναι ορθή. Η μαρτυρία αυτή 

συνίστατο σε ψέματα των εφεσειόντων ως προς την σχέση τους με τον Μ.Κ. 2. Είναι 

θεμελιωμένο ότι ψευδής άρνηση ενός κατηγορούμενου για την γνωριμία και τη σχέση 

του με συνεργό μπορεί να αποτελέσει ενισχυτική μαρτυρία δεδομένου ότι πληρούνται τα 

θεμελιωμένα κριτήρια αναφορικά με το πότε ψέματα που λέγονται από τον 

κατηγορούμενο, είτε εντός είτε εκτός Δικαστηρίου, μπορούν να αποτελέσουν 

περιστατική μαρτυρία εις βάρος του κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.  

Σημείωση: Στη δική μας περίπτωση το ισχυριζόμενο από τη Ρέα ψεύδος της 

Κατηγορούμενης 3, ότι δηλαδή ερωτήθηκε η Έλενα Σκορδέλλη αν γνώριζε την Ρέα 

Ανδρονίκου, και ότι ψευδώς αρνήθηκε ότι τους γνώριζε, δεν είναι παρόμοιο με την 

υπόθεση Τεβλετιάν διότι η Ρέα και η ίδια η αστυνομία δεν θεωρεί την Ρέα ως 

συναυτουργό. Επίσης Δέστε Κωνσταντίνου ν Δημοκρατίας (1999) 2 ΑΑΔ 260, 268 και 

Nvoorwzefr v Δημοκρατίας (2002) 2 ΑΑΔ 505, 512.  

 

Κεφάλαιο 2. Η λήψη της γραπτής κατάθεσης του Φάνου, Έγγραφο ΑΤ 

ημερομηνίας 21/1/2010. 

α. Τι μεσολάβησε για να δώσει κατάθεση ο Φάνος στη 21/1/2010 δηλαδή το 

έγγραφο ΑΤ και οι «Τύψεις Συνειδήσεως του».  

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  η παροχή ενθάρρυνσης προς τον μάρτυρα, με 

υποσχέσεις ή ανταλλάγματα που δίνονται, για να πει οτιδήποτε άλλο από την αλήθεια ή 

να παραποιήσει την μαρτυρία του για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αλλότριου 

σκοπού». 
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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 σκοπό 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. 

(Δέστε σελ. 2485 των πρακτικών). 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 τη μαρτυρία που εχρειάζετο η αστυνομία για να εμπλέξει τους 

κατηγορούμενους 2 και 3.  

Ο Πολίτης την 22/1/2010 έγραφε ότι «οι ανακριτές τις προηγούμενες ημέρες είχαν 

προσεγγίσει και πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Φάνου, το οποίο φέρεται να 

αποκάλυψε κάποιες πληροφορίες και να δέχθηκε να πείσει τον Θεοφάνη να αποδεχθεί 

τη συμφωνία».  

Την 22/1/2010 στο Remand ερωτήθηκε από Μιχαλάκη Κυπριανού στη σελ. 4 «Είχε 

έλθει για να ανακριθεί αλλά επίσης θα λαμβάνονταν και οι φωτογραφίες και τα 

αποτυπώματα του. Είχαν ληφθεί? Μάλιστα κύριε Θωμά δέστε τα δακτυλικά 

αποτυπώματα του Φάνου (Τεκ. 48) που κατατέθηκε στο Δικαστήριο την 17/1/2010. 

ΝΒ Δακτυλοσκοπήθηκε από Αστ. 2374 την 17/1/2010. Και γιατί δεν λήφθηκαν και 

φωτογραφίες στις 17/1/2010. Εγώ σου λέγω ότι ενώ έπρεπε να του είχατε βγάλει και 

φωτογραφίες αλλά σκόπιμα δεν του βγάλατε για να έχετε μια πρόχειρη δικαιολογία για 

να δικαιολογείτε την μεταφορά του από το κελί στα γραφεία σας στη Πύλη Πάφου. 

Να σημειωθεί ότι αργά το βράδυ της ίδιας μέρας (17/01/2010) είχε συναντηθεί και με τον 

Γενικό Εισαγγελέα και σας λέγω ότι η συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα ήτο ένα 

φιάσκο που αποσκοπούσε στον εντυπωσιασμό του Φάνου για να νοιώσει ότι είχε και 

κάλυψη από το Γενικό Εισαγγελέα. 

Το γεγονός ότι ο Φάνος τέθηκε υπό το καθεστώς προστασίας μαρτύρων που παρέχει ο 

Περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος 95 (1)/2001, δεν μπορεί να εκληφθεί ως επιλήψιμη 

ενέργεια ή ως αντάλλαγμα προς τον μάρτυρα. Βλέπε Υπόθεση Αθηνής ν Δημοκρατίας 

(2008) 2ΑΑΔ 256, στην οποία αναφέρθηκε ότι:  
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«Η σχετική νομοθεσία εις αυτό ακριβώς αποβλέπει, να δώσει προστασία σε μάρτυρα, ο 

οποίος δυνατό να κινδυνεύει επειδή σκοπεύει να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο για να 

καταθέσει την αλήθεια». Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη δική μας υπόθεση δεν 

υπήρξε μαρτυρία, ούτε καν ισχυρισμός από τον ίδιο τον Φάνο ότι κινδυνεύει επειδή 

σκοπεύει να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο για να καταθέσει την αλήθεια.  

Σύμφωνα με την κατάθεση Έγγραφο ΑΤ της 21/01/2010 Φάνος ισχυρίζεται ότι είναι 

λόγω της συνείδησης του που προβαίνει στην κατάθεση του. Είναι η θέση της 

Υπεράσπισης ότι ο προβαλλόμενος από το Φάνο ισχυρισμός για τύψεις συνειδήσεως, 

είναι εντελώς απαράδεκτος και εξωπραγματικός. Και εξηγούμαστε: Βλέπουμε τον Φάνο, 

μετά από την αναχώρηση του από τον τόπο του εγκλήματος, να μην υποφέρει από 

οποιεσδήποτε τύψεις συνειδήσεως, αν κρίνουμε από τις ενέργειες του (π.χ. Να έχει το 

κουράγιο να μεταβεί 30 χιλιόμετρα μακριά για να αποκρύψει το όπλο βάσει των 

ισχυρισμών του).  

Εμείς με ταπεινότητα υποβάλλουμε ότι ένας άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι είχε τύψεις 

συνειδήσεως, θα έπρεπε να επιδιώκει ο ίδιος την κάθαρση του και να επιθυμεί να 

υποστεί κάποια τιμωρία για την πράξη του και όχι να ζητά να εξασφαλίσει οφέλη, 

μάλιστα από έναν άνθρωπο που «να βαρεί ο λόγος του». Θα συμφωνείτε ότι τέτοια 

συμπεριφορά αναμένεται μόνο από κάποιον που θέλει να σώσει πλήρως το τομάρι του 

και να αποφύγει κάθε τιμωρία και όχι από άνθρωπο που τον βασανίζει η συνείδηση του. 

 Η υποβολή μας για αυτό το θέμα είναι ότι ο Φάνος δεν είχε, αν κρίνουμε από τον βίο 

και πολιτεία του, καν συνείδηση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικαλείται τύψεις 

συνειδήσεως. Είναι άραγε υπερβολή από μέρους της Υπεράσπισης η θέση αυτή, όταν 

αναλογιστούμε ότι ο Φάνος δεν εδίστασε να προκαλέσει τον φόβο και τον τρόμο στα 

παιδιά του, κακομεταχειριζόμενος μπροστά στα μάτια τους την μητέρα τους και 

τρομοκρατώντας τα ρίχνοντας πυροβολισμούς έξω από το σπίτι όταν τα ίδια 

ευρίσκονταν εντός του σπιτιού; Δέστε Σελίδα 2564. 

Βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να διαπράττει εγκλήματα βίας ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 

τον βασανίζουν τύψεις συνειδήσεως.  

Κατ΄εμάς, δεν μπορεί παρά να εφαρμοστεί η θέση που εξέφρασε το Ανώτατο 

Δικαστήριο το οποίο απαιτεί όπως ο Κατηγορούμενος δώσει ικανοποιητικούς λόγους 

και εξηγήσεις γιατί να μην πει από την αρχή την αλήθεια.  

Επίσης παρατηρούμε ότι ο Φάνος δεν εγκαταλείπει τις θέσεις και ισχυρισμούς του που 

έγιναν στις 4 προηγούμενες καταθέσεις του, και ούτε προβάλλει τον ισχυρισμό ότι τις 

έκαμε επειδή απειλείτο η ζωή αυτού και της οικογένειας του.   
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Ποτέ δεν πρόβαλε την δικαιολογία ότι τους φοβόταν είτε αυτοί βρίσκοντο έξω ελεύθεροι 

είτε βρίσκοντο μαζί του στη φυλακή. 

Είναι δεδομένο ότι ο Φάνος για 10 ολόκληρες μέρες δεν είχε προβεί σε καμιά γραπτή 

κατάθεση με την οποία να ανακαλέσει όλες τις προηγούμενες γραπτές καταθέσεις του 

με τις οποίες επέμενε ότι δεν είχε καμιά ανάμειξη με το έγκλημα και ούτε καν γνώριζε 

την Κατηγορούμενη 3. 

 

Στη συνέχεια ο Γενικός Εισαγγελέας κοντά στα μεσάνυχτα της 17/1/10 συναντάται με 

τον Φάνο. Βλέπει τον Γενικό Εισαγγελέα μετά από μεσολάβηση του Αρχηγού της 

Αστυνομίας. Πέντε μέρες μετά που ο Φάνος βλέπει τον Γενικό Εισαγγελέα δίδει την 

κατάθεση Έγγραφο ΑΤ και ισχυρίζεται ότι την δίδει από τύψεις συνειδήσεως. 

 

Είναι η θέση μας ότι η ΑΤ δίδεται από τον Φάνο μετά από παζάρεμα μεταξύ Ανακριτικής 

Ομάδας, της ηγεσίας της Αστυνομίας με αποκορύφωμα την συνάντηση που είχε με τον 

ίδιο προσωπικά τον Γενικό Εισαγγελέα. 

 

Θα ήτο τουλάχιστον αφελές από μέρους οποιουδήποτε να συμπεράνει ότι η λακωνική 

συμβουλή που έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας υπενθυμίζοντας στον Φάνο την 

κοσμοθεωρία ότι «Όποιος είπε την αλήθεια, δεν έχασε», ήταν τόσο αποτελεσματική, 

θαυματουργή θα έλεγα, για να προβληματίσει το Φάνο, έναν σκληροτράχηλο 

εγκληματία, για να δώσει την κατάθεση Έγγραφο ΑΤ στην οποία εμπλέκει για πρώτη 

φορά την Κατηγορούμενη 3 και τον αδελφό της κατηγορούμενο 2. 

 

Η ένταξη του Φάνου στο Σχέδιο Προστασίας, που ακολούθησε σχεδόν αμέσως μετά τις 

21/1/2010 μαζί με όλα τα ευεργετήματα που συνοδεύουν την ένταξη του στο Σχέδιο 

Προστασίας Μαρτύρων, ως και η πρωτόγνωρη και άνευ προηγουμένου ευεργετικής 

απόφασης να παραχωρήσει πλήρη αμνηστία ή ασυλία στον Φάνο μετά από δική του 

παραδοχή, δείχνει καθαρά ότι η κατάθεση ΑΤ ήταν αποτέλεσμα συνδιαλλαγής.  

Υπενθυμίζουμε ότι παρά το ότι υπήρχε συντριπτική μαρτυρία σε βάρος του που 

απεδείκνυε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στις παρακολουθήσεις του Αντη, στην 

εξασφάλιση από τον ίδιο του φονικού όπλου και της παράδοσης του όπλου στον 

φερόμενο από τον ίδιο τον Φάνο εκτελεστή, εν τούτοις δίδεται χάρις στον Φάνο, κάτι 

που ποτέ δεν ξανάγινε στην ιστορία των ποινικών διώξεων σε υποθέσεις φόνου εκ 

προμελέτης. 

 

Είναι για αυτό το λόγο που η Υπεράσπιση εισηγείται ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο 

ισχυρισμός του Φάνου ότι όλα όσα ο Φάνος ανέφερε στο Έγγραφο ΑΤ, πράγματι 

ειπώθησαν λόγω τύψεων συνειδήσεως. Αντίθετα, εμείς υποβάλλουμε ότι απορρέουν και 

είναι απότοκα ενός σκληρού παζαρέματος μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων 

δηλαδή της αστυνομίας και των διωκτικών αρχών και του Φάνου.  
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Η δικαιολογία του ότι τον επισκέφθηκε η συνείδηση μετά από πάροδο 10 ημερών, δεν 

μπορεί να είναι πειστική ιδιαίτερα για τον Φάνο που η συνείδηση του τον εγκατέλειψε 

και πάλι μόνο λίγο χρόνο μετά, όταν βρίσκετο μάλιστα υπό την προστασία της 

αστυνομίας.  

Ο Φάνος στη Σελίδα 2356 λέγει ότι «την 21/1/2010, ήρθαν να σε δουν οι γονείς σου τζιαι 

εφακκούσαν τις πόρτες και αφήκαν τους και είδαν σε μετά που τέλειωσες την κατάθεση 

σου».  

Στη Σελίδα 2358-15, ο Φάνος αναφέρει ότι «τις 20/1/2010 το απόγευμα ήρθαν ο Θωμάς 

και ο Παντελής και κουβέντιασαν μαζί του για μια ώρα στο τετράγωνο δωμάτιο που 

βρίσκεται μεταξύ του προθαλάμου του αστυνομικού σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου και 

των κελιών όπου κρατούνται οι κρατούμενοι. Ελαλούσαν μου οι άνθρωποι «να αλλάξεις 

ζωή τζιαι τούτα τα πράγματα δεν είναι σωστά».  

Στη Σελίδα 2366-10 ο Φάνος αναφέρει «μετά που βρέθηκα, που βρεθήκαμε με τον 

Γενικό Εισαγγελέα, είπαν μου για εξωτερικό. Πριν είπαν μου ότι εν να προστατευτεί η 

οικογένεια μου και τους λέω «δεν σας πιστεύω κύριοι. Θέλω να μιλήσω με κάποιον που 

να βαρεί ο λόγος του». 

β) Γιατί ο Φάνος ενέπλεξε την κατηγορούμενη 3 και τον αδερφό της 

Κατηγορούμενο 2. 

Είναι παραδεκτό από όλους ότι η ΚΑ δεν έχει την νομική υποχρέωση να αποδείξει 

κίνητρο σε υπόθεση φόνου εκ προμελέτης στο Άρθρο 9 του Ποινικού Κώδικα 

προβλέπεται ότι το ελατήριο από το οποίο ωθήθηκε ο υπαίτιος στη διενέργεια της 

πράξης ή της παράλειψης ή στη διαμόρφωση της πρόθεσης από την οποία 

παρακινήθηκε σε τέτοια πράξη δεν επηρεάζει διόλου την ποινική ευθύνη. Και ερωτούμε 

με σεβασμό. Εφόσον η ΚΑ δεν έχει τέτοια υποχρέωση πώς μπορεί να αναμένεται από 

την Υπεράσπιση να αποδείξει έστω και να υποδείξει τον λόγο γιατί κάποιος μάρτυρας 

να ενοχοποιεί έναν κατηγορούμενο. Άβυσσος είναι η ψυχή του ανθρώπου, και ας μου 

επιτραπεί να πω σε ένα εγνωσμένης φήμης εγκληματία η ψυχή του ξεπερνά και αυτήν 

την άβυσσο και είναι το χάος. Ποιος μπορεί να καθορίσει τον λόγο γιατί να έχει προβεί 

σε μια τέτοια κατηγορία;  

Mε αυτήν την επιφύλαξη η Υπεράσπιση θα προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού να 

υποδείξει στο Σεβαστό Δικαστήριο ορισμένες σκέψεις της που αφορούν αυτό το θέμα 

και πιθανόν να είναι κάποια εξήγηση γιατί ο Φάνος είπε αυτά τα πράγματα.  

Αλλά η αγωνία που φαίνεται ότι διακατέχει την συνάδελφό μου της ΚΑ θα μπορούσε να 

είχε διασκεδασθεί εύκολα εάν ζητούσε να μάθει ορισμένα πράγματα από τον Χρίστο 

Ιωάννου Τζιάγκα. Έχουμε την μαρτυρία από μάρτυρες της ΚΑ ότι ο Χρίστος Τζιάγκας 
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είναι μόνιμο μέλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και υπό αυτήν την ιδιότητα 

έχει την ευχέρεια να αποκτά πληροφορίες παντός είδους που αφορά το έγκλημα είτε για 

πρόληψή του είτε για απόδειξή του. Επίσης θα μπορούσε να παρακολουθεί τους πάντες 

και προπαντός τον υπόκοσμο και όσους εμπλέκοντο με παράνομες δραστηριότητες 

κάθε μορφής μη εξαιρουμένης του παράνομου τζόγου, των παράνομων πρακτορείων 

στοιχημάτων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων του εύκολου κέρδους. Ο Χρίστος 

Τζιάγκας μας είπε η ΜΚ58 Έφη Παπαϊωάννου ότι ήτο κουμπάρος τους.  Ο Χρίστος 

Τζιάγκας τοποθετείται στην σκηνή του εγκλήματος ευθύς μετά το φόνο και είναι από 

τους πρώτους που προσέτρεξαν εκεί. Η αστυνομία έδωσε μαρτυρία ότι ενώ εβρίσκοντο 

στον τόπο του εγκλήματος ο Χρίστος Τζιάγκας δίδει κάποια πληροφορία στον 

Αστυνομικό Διευθυντή Λευκωσίας.  

Εκ των πραγμάτων φαίνεται να ήτο κάποια σημαντική πληροφορία διότι ο Αστυνομικός 

Διευθυντής δίδει οδηγίες στον ΜΚ32 Νεόφυτο Σιάηλο να φύγουν από την σκηνή και να 

μεταβούν στον αστυνομικό σταθμό Πύλης Πάφου για να ληφθεί κατάθεση από τον κ. 

Τζιάγκα. Φαίνεται όμως ότι για λόγους που δεν θέλει να αποκαλύψει η αστυνομία ή 

έστω και ο κος Τζιάγκας δεν αποκαλύπτεται στο Δικαστήριο ποιος ήταν ο λόγος και 

ποιο ήτο το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε το μέλος της ΚΥΠ με τον κουμπάρο 

του Άντη για να τον ενημερώσει για την επικείμενη δολοφονία του. Παρακαλώ δέστε το 

Τεκμήριο 432 στο οποίο αναφέρεται ότι «ορισμένες πληροφορίες δόθηκαν σε μέλος της 

ΚΥΠ με σκοπό να έρθουν σε γνώση της Αστυνομίας».  Από την μαρτυρία προέκυψε ότι 

το πρόσωπο που αναφέρετο ως πληροφοριοδότης είναι κάποιος Αλέξης Μαυρομιχάλης 

άλλως Αλεξούι. Δέστε μαρτυρία ΜΚ79 Μάριου Παπαευρυβιάδη. 

Ενόψει της μαρτυρίας που δόθηκε ο μόνος που γνωρίζει ποίοι ήθελαν να σκοτώσουν 

τον Άντη πρέπει να ήσαν είτε ο Χρίστος Τζιάγκας είτε ο Αλέξης Μαυρομιχάλης. Είναι 

εκπληκτικό γιατί δεν λήφθηκαν καταθέσεις από κανέναν από αυτούς ως εάν η 

αστυνομία δεν ενδιαφέρετο να πληροφορηθεί γι αυτό το σημαντικό στοιχείο. Βέβαια η 

άλλη εξήγηση είναι ότι πληροφορήθηκαν το περιεχόμενο της πληροφορίας αλλά επειδή 

τούτο θα ανέτρεπε την ήδη ληφθείσα απόφασή τους ότι είναι η κα Σκορδέλη και ο κος 

Κρασοπούλης που ήσαν πίσω από αυτό το έγκλημα δεν απεκάλυψαν και δεν 

αποκαλύπτουν μέχρι σήμερα το περιεχόμενο αυτής της πληροφορίας.  Όμως ένα 

σημαντικό γεγονός που δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής του Σεβαστού 

Δικαστηρίου είναι ότι ο Άντης δεν πήρε καμία προφύλαξη και τούτο διότι πιθανότατα να 

τον καθησύχασε ο κουμπάρος του, ο Χρίστος Τζιάγκας να μείνει ήσυχος, ότι η ΚΥΠ θα 

ελάμβανε όλα τα αναγκαία μέτρα και ότι δεν ενδείκνυτο να πάρει οποιαδήποτε μέτρα 

προφύλαξης.  Γι’ αυτό παρατηρούμε ότι ο Άντης δεν είχε ούτε και τα στοιχειώδη μέτρα 

ασφαλείας που θα έπαιρνε κάποιος εάν απειλείτο η ζωή του.  

Εάν δούμε την μαρτυρία που έδωσαν ο ΜΚ58 Γιώργος Μιχαήλ Έγγραφο ΑΗ, η 

κατάθεση του Κωνσταντίνου Ιωάννου, φίλου του Άντη, που είναι παραδεκτό γεγονός 8, 
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ο ΜΚ13 Πέτρος Πέτρου Έγγραφο Λ, ΜΚ 46 ο Ντίνος Μενελάου Έγγραφο ΑΩ, ο ΜΚ14 

Ζαχαρίας Κυριάκου Έγγραφο Ζ και η ΜΚ58 Έφη Παπαϊωάννου Έγγραφο ΑΑΙ.  Όλοι οι 

πιο πάνω δήλωσαν στο Δικαστήριο ότι τον Άντη τον τελευταίο καιρό δεν τον 

απασχολούσε οτιδήποτε και ούτε ανησυχούσε για οτιδήποτε.    

Η δικαιολογία που έδωσε η αστυνομία είναι ότι ο Χρίστος Τζιάγκας δεν έδωσε κατάθεση 

διότι επικαλείτο λόγους προσωπικής του ασφάλειας. Και δίκαια ο απλός πολίτης θα 

διερωτηθεί. Μα ποιος ο ρόλος αυτού του μέλους της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών; Να παρακολουθεί τα εγκληματικά στοιχεία και όταν θα χρειάζεται να 

δώσει μαρτυρία να φοβάται για την ζωή του και να μην έρχεται να δώσει μαρτυρία;   

Και είναι λόγος αυτός να εξαιρείται από τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου, και 

συγκεκριμένα ερωτούμε γιατί η ΚΑ που έχει το καθήκον να διαφωτίσει το Δικαστήριο 

σας με μαρτυρία που άπτεται άμεσα της δολοφονίας του Άντη δεν χρησιμοποίησε το 

Άρθρο 49 της Ποινικής Δικονομίας «αν σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία το 

Δικαστήριο είναι ικανοποιημένο ότι κάποιο πρόσωπο ενδέχεται να δώσει ουσιώδη 

μαρτυρία για την κατηγορία ή την Υπεράσπιση το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει κλήση 

στο πρόσωπο αυτό η οποία απαιτεί από αυτό να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου σε 

χρόνο και τόπο που αναφέρεται στην κλήση για να δώσει μαρτυρία σε σχέση με την 

υπόθεση και για να μεταφέρει μαζί του οποιοδήποτε ορισμένο έγγραφο ή πράγμα και 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πράγμα που αφορά την υπόθεση το οποίο δυνατό να 

βρίσκεται στην κατοχή ή την εξουσία ή τον έλεγχο αυτού: Νοείται ότι, αν το Δικαστήριο 

ικανοποιείται με ένορκη απόδειξη ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να 

δώσει ουσιώδη μαρτυρία δεν θα παραστεί να δώσει μαρτυρία με κλήτευση τότε, αντί της 

κλήσης, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει από την αρχή ένταλμα για τη σύλληψη του 

προσώπου αυτού…». Και ερωτώ η παράλειψη αυτή της ΚΑ άραγε δεν συνιστά έμμεση 

ενθάρρυνση οποιουδήποτε που απλά ισχυρίζεται ότι φοβάται να έρθει να δώσει 

μαρτυρία; Μα με αυτή τη λογική θα πρέπει να κλείσουν τα Δικαστήρια. Δεν θα έχουμε 

μάρτυρες. Γιατί σας διαβεβαιώ πρέπει να είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των 

ανθρώπων που θέλουν να έρθουν να δώσουν μαρτυρία. Ασφαλώς δεν πρόκειται περί 

μιας ευχάριστης ενασχόλησης. Και καταλήγουμε στο γεγονός ότι για άγνωστους σε 

όλους μας λόγους, ο Τζιάγκας δεν αποκαλύπτει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το 

έγκλημα. Και τότε θα μπορούσαμε και εμείς να απαντήσουμε στο ερώτημα της ΚΑ γιατί 

ο Φάνος να θέλει να ενοχοποιήσει τα συγκεκριμένα άτομα.  

i. Είναι η θέση μας ότι η αστυνομία μετά από τις αρχικές γραπτές καταθέσεις του Φάνου 

με τις οποίες αρνείτο κάθε ανάμιξη στο έγκλημα, πρέπει οπωσδήποτε να 

χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να τον πείσει να εμπλέξει την κατηγορούμενη 3 και τον 

αδερφό της Κατηγορούμενο 2. Η αστυνομία βρίσκετο τότε κάτω από μια αφόρητη πίεση 

και αγωνία για να διαλευκάνει το έγκλημα. Τα ΜΜΕ είχαν δημιουργήσει μια άνευ 

προηγουμένου προκατάληψη σε βάρος της κατηγορούμενης 3.  
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ii. Είναι το συμπέρασμα μας ότι οι πραγματικοί ηθικοί αυτουργοί μαζί με τον Φάνο, να 

είχαν και σχέδιο Β σε περίπτωση που θα συλλαμβάνετο ο Φάνος. Και ερωτούμε, είναι 

αφύσικο να σκέφθηκαν όπως υποδείξουν την Κατηγορούμενη 3 εφόσον ήτο γνωστό 

στους πάντες ότι οι σχέσεις της Κατηγορούμενης 3 με τη διεύθυνση του ΣΙΓΜΑ θα 

πρέπει να είχαν διασαλευθεί λόγω της απόλυσης της; Αυτή η θέση τύγχανε και της 

ενθάρρυνσης και της υπόδειξης της Ανακριτικής Ομάδας που βρίσκετο κάτω από την 

πίεση των ΜΜΕ, τα οποία απροκάλυπτα κατηγορούσαν την Αστυνομική Δύναμη 

Κύπρου για τις παταγώδεις αποτυχίες της στην πρόληψη και πάταξη του εγκλήματος. 

Συνάμα, όλα τα ΜΜΕ από την 1η ημέρα του εγκλήματος σχεδόν ενορχηστρωμένα, 

δαχτυλόδειχναν την κατηγορούμενη 3 ως το πρόσωπο πίσω από την δολοφονία του 

Άντη. Τόσο η κοινή γνώμη όσο και η ίδια η αστυνομία είχαν υποστεί μια πλύση 

εγκεφάλου για την ενοχή της κατηγορούμενης 3.  

Η ανακριτική ομάδα από την αρχή τελούσε κάτω από προκατάληψη λόγω του κλίματος 

που δημιουργήθηκε σε βάρος της Κατηγορούμενης 3. Είναι αυτό το κλίμα που τους 

οδήγησε στην προδιαγεγραμμένη πεποίθηση να ακολουθήσουν μια μονόδρομη πορεία 

για την ενοχή της Κατηγορούμενης 3 και είναι για το λόγο αυτό που αγνόησε κάθε 

πληροφορία ή μαρτυρία που έτεινε να ενοχοποιήσει οιονδήποτε άλλο πρόσωπο που 

μπορούσε να ανατρέψει οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την δική τους κρίση θα 

μπορούσε να στοιχειοθετήσει την ενοχή της Κατηγορούμενης 3. Είναι κάτω από αυτές 

τις συνθήκες που η κατηγορούμενη 3, θεωρήθηκε ως η καλύτερη επιλογή για τον Φάνο 

να την παρουσιάσει ως ηθικό αυτουργό αυτού του εγκλήματος. Είναι αδιαμφισβήτητο το 

γεγονός ότι η κατηγορούμενη 3 και ο κατηγορούμενος  2 δεν πλήρωσαν κανένα τίμημα 

στον Φάνο για την εγκληματική ενέργεια που ανέλαβε να εκτελέσει. Επίσης με βάση την 

λογική, την πείρα και τους άγραφους Νόμους που διέπουν την διάπραξη πληρωμένου 

εγκλήματος, κανένας επί παραγγελία δολοφόνος δεν αναλαμβάνει να εκτελέσει τέτοιο 

έγκλημα χωρίς να πληρωθεί προκαταβολικά ή έστω χωρίς κάποια προκαταβολή. 

(common sense). Είναι η θέση της Υπεράσπισης ότι δεν γίνονται φόνοι επί πιστώσει και 

συνεπώς λογικά συμπεραίνεται ότι κάποιος ή κάποιοι έδωσαν χρήματα για αυτό το 

έγκλημα. Διαφορετικά πώς εξηγείται η ανεύρεση ενός τόσου μεγάλου χρηματικού 

ποσού σε μετρητά και σε επιταγή, κρυμμένα σε έπιπλο τύπου πουφ στην 

κρεβατοκάμαρα του Προεστού, ενός οδοκαθαριστή του Δήμου Στροβόλου με πολύ 

περιορισμένα έσοδα, αν όσα λέγει η σύζυγος του στην κατάθεση Τεκμήριο 472 

αληθεύουν. Συνεπώς η πραγματικοί ηθικοί αυτουργοί που κρύβονται πίσω από αυτό το 

έγκλημα πλήρωσαν χρήματα και αν πλήρωσαν στον Προεστό διερωτάται κανείς πόσα 

θα πλήρωσαν στον Φάνο, ο οποίος σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία παρουσιάζεται 

ως ο πρωταγωνιστής σε αυτό το έγκλημα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Φάνος 

βρίσκετο στα χέρια της Αστυνομίας 10 ολόκληρες μέρες που πρέπει να θεωρείται 

ικανοποιητικός ο χρόνος για να δημιουργήσει αυτό το παραμύθι. Θα δείτε ότι ο ίδιος 

αναφέρει σύμφωνα με το ημερολόγιο ενεργείας 371, ότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις 

στο internet από το ίδιο βράδυ διότι ενδιαφέρετο για το προστατευτικό γυαλί του 
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κράνους που ανευρέθηκε στην περιοχή του εγκλήματος. Εξάλλου η συμβία του κυρία 

Παναγιώτα Πεντόντζιη ΜΚ 51, επισκεπτόταν τον Φάνο ενόσω βρίσκετο υπό κράτηση 

και φαίνεται ότι και η ίδια γνώριζε αρκετά για τη δολοφονία του Άντη και δεν μπορεί 

κανείς να αποκλείσει το γεγονός ότι γνώριζε και τους πραγματικούς ηθικούς αυτουργούς 

και έτσι θα μπορούσε άνετα να διοχετεύει προς τον Φάνο οποιαδήποτε πληροφορία ή 

μήνυμα από τους πραγματικούς ηθικούς αυτουργούς και όλα όσα διαδίδοντο από τα 

ΜΜΕ.  Επίσης από τη μαρτυρία προκύπτει ότι η ηγεσία της ανακριτικής ομάδας, Θωμάς 

Ευθυμίου και Παντελής Ιορδάνους, τον επισκέπτοντο συχνά, επί καθημερινής βάσεως, 

μάλιστα και δυο φορές την ημέρα. Είμαστε βέβαιοι ότι πρέπει να είχε συζητηθεί τι 

διαδίδετο στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Θα θυμάστε ότι ο Φάνος όταν ρωτήθηκε από 

τον κ. Γεωργίου για την παρουσία κάποιου κρατούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα 

Χωριό Νήσου (Δέστε Σελίδα 2363) ο Φάνος απαντά «Εγώ εθώρουν τζιαμαί πως θα 

ξεμπλέξω. Ήταν να μετρώ τους κρατούμενους;». Πεντακάθαρη η απάντηση του κ. 

Φάνου. Ο άνθρωπος είχε μία και μοναδική σκέψη. Πώς να ξεμπλέξει! Συνεπώς 

υποβάλλουμε ότι αυτός ή αυτοί που έδωσαν οδηγίες για να σκοτώσουν τον Άντη πρέπει 

να είναι αυτοί που δεν συνελήφθησαν, είναι αυτοί που ο Φάνος δεν ήθελε να καταδώσει 

και για το λόγο αυτό αποπροσανατόλισε την αστυνομία και τις διωκτικές αρχές. Αυτές 

είναι οι σκέψεις μας Εντιμότατοι και ελπίζω να έχω ικανοποιήσει την περιέργεια της ΚΑ. 

Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Χρίστος Τζιάγκας είναι ο μόνος που μπορεί να διαφωτίσει 

το Δικαστήριο και την ΚΑ για αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτό το έγκλημα.  

iii. Ασφαλώς ο Φάνος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αποκρύψει τους πραγματικούς 

ηθικούς αυτουργούς από τους οποίους είτε πληρώθηκε προκαταβολικά, είτε πήρε μία 

σημαντική προκαταβολή και θα προσέβλεπε να πληρωθεί το υπόλοιπο τίμημα μετά την 

εκτέλεση του φόνου. Όμως πέραν τούτου, η αποκάλυψη του πραγματικού ηθικού 

αυτουργού ή ηθικών αυτουργών θα μπορούσε να έκθετε και τη ζωή του σε κίνδυνο. 

Αντίθετα, η κατηγορούμενη 3 και ο αδερφός της, οπωσδήποτε θα θεωρήθηκαν ως ο πιο 

αδύναμος κρίκος και για το λόγο αυτό φόρτωσε το έγκλημα στους ώμους δύο 

προσώπων που ο βίος και η πολιτεία τους υπήρξε καθόλα έντιμος και νομοταγής. Δεν 

προβλήθηκε κανένας ισχυρισμός ότι η κατηγορούμενη 3 ανήκει σε οποιαδήποτε φατρία 

ή έχει σχέσεις με τον υπόκοσμο, ούτε ότι μπορούσε να θεωρηθεί ως απειλή για 

οποιονδήποτε. Και έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπόδειξη της 

κατηγορούμενης 3 ως το πρόσωπο το οποίο παρότρυνε τον Φάνο για να διαπράξει το 

παρόν έγκλημα, θα ικανοποιούσε πλήρως και την αστυνομία από την οποία 

επρόσβλεπε να πάρει πολλά ανταλλάγματα, μάλιστα κατόρθωσε και πολλά από αυτά 

τα πήρε προκαταβολικά. Ενώ άλλα παραμένουν για να τα απολαύσει κάτω από τον 

μανδύα του Σχεδίου Προστασίας Μαρτύρων. Και έτσι ο Φάνος, ο άνθρωπος που 

παραδέκτηκε ότι ήταν ενεργά συμμέτοχος στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, θα 

συνεχίσει να αμείβεται εφ’ όρου ζωής, προσφέροντας σ΄αυτόν στέγη και αμοιβή που 

σήμερα ανέρχεται σε 800 Ευρώ το μήνα συν τα έξοδα διατροφής των δύο παιδιών του 

μέχρι ενηλικιώσεως των.  
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Κεφάλαιο 3: Από πού γνώριζε ή πληροφορήθηκε ο Φάνος τα διάφορα γεγονότα 

και καταστάσεις πέριξ της 3ης κατηγορούμενης και του 2ου κατηγορούμενου.  

Οι κυριότερες αναφορές που γίνονται  από τον Φάνο είναι: 

i) ο 2ος και η 3η κατηγορούμενη είχαν δώσει 4.000.000 ευρώ για να αγοράσουν 

μετοχές (Κατάθεση Έγγραφο ΑΤ και στη μαρτυρία του «με εκατάστρεψε, 

τούτος ο άνθρωπος, έφαε μου 4 εκατομμύρια, πλερώνουμε δόση» 

ii) ότι «εθκιώξαν την Σκορδέλλη από το Σίγμα που εδούλευκεν ως 

δημοσιογράφος» 

iii) ότι «όπως μας είπε ο Τάσος θα έβγαινε νέο Διοικητικό Συμβούλιο τζαι θα 

έμπαιναν τούτοι, τζιαι ο έλεγχος του Σίγμα θα ερχόταν στα χέρια τους» 

iv) τα σχέδια τους για επενδύσεις στο Μενεού από πελάτες από το Κατάρ. Ειδικά 

το θέμα αυτό αναπτύσσουμε σε άλλο κεφάλαιο. 

i) ο 2ος και η 3η κατηγορούμενη είχαν δώσει 4.000.000 ευρώ για να 

αγοράσουν μετοχές (Κατάθεση Έγγραφο ΑΤ και στη μαρτυρία του «με 

εκατάστρεψε, τούτος ο άνθρωπος, έφαε μου 4 εκατομμύρια, πλερώνουμε 

δόση» 

Από όλη την μαρτυρία που έχει φέρει η ΚΑ δεν προκύπτει ότι ο 2ος και 3η 

κατηγορούμενη «εδώκαν 4 εκατομμύρια για να αγοράσουν μετοχές». Η ΚΑ δεν μπορεί 

να συνδέσει αυτόν τον ισχυρισμό του Φάνου με το Παραδεκτό Γεγονός 4 στις σελ.11-

15, σχετικά αποσπάσματα παραθέτουμε πιο κάτω:  

«Ο 2ος κατηγορούμενος αγόρασε τις πιο πάνω μετοχές προς €1.50 έκαστη (τεκμ. 128 

και 129) και πλήρωσε το συνολικό ποσό των €2.734.423,50»  

 «Η 3η κατηγορούμενη αγόρασε τις πιο πάνω μετοχές προς €1.03 έκαστη (τεκμ. 130) 

και πλήρωσε το συνολικό ποσό των €754.990». 

«Ο 2ος κατηγορούμενος αγόρασε τις πιο πάνω μετοχές €1,50 έκαστη  (τεκμ.131) και 

πλήρωσε το συνολικό ποσό των €120.000. Το ποσό των €120.000 το οποίο αντιστοιχεί 

στην αγορά των μετοχών πληρώθηκε με την τραπεζική επιταγή της Marfin Laiki Bank 

αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Τεκμ.135.»  

Μια απλή πρόσθεση θα μας δείξει ότι οι μετοχές στοίχισαν στην οικογένεια 

€3.609.413,50 και όχι €4.000.000.  
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Εντελώς παράλογο να γινόταν μια τέτοια συζήτηση σε μία συνάντηση συνομωσίας, 

αλλά αν υποθέταμε ότι γινόταν μία τέτοια συζήτηση σε μια τέτοια συνάντηση όπως 

ισχυρίζεται ο Φάνος, το πιο πιθανόν ο Κατηγορούμενος 2 να έλεγε αυτό που έχει πει 

στην κατάθεση του Τεκμ.368 ημερομηνίας 12/1/2010: «Οι μετοχές αυτές ανέρχονται 

συνολικά στο 19% περίπου των μετοχών του Σίγμα και η αξία τους ανέρχεται γύρω στα 

€3.000.000». 

Ανεξάρτητα όμως με την ορθότητα του ποσού, τέτοια αναφορά περί παραπόνου είναι 

πολύ αφύσικη να έχει γίνει. Τα γεγονότα δείχνουν η αγορά που έγινε των μετοχών ήταν 

εντελώς δική τους απόφαση. Ποτέ δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία ότι συνέτεινε με 

οποιοδήποτε τρόπο η οικογένεια Χατζηκωστή στο να αγοράσουν οι κατηγορούμενη 3 

και κατηγορούμενος 2 μετοχές για να μπορούν λογικά να παραπονούνται για τέτοια 

αγορά και να κρατούν υπαίτιους είτε τον Άντη ή τον Κώστα Χατζηκωστή. Αντίθετα, η 

μαρτυρία που προσφέρθηκε από την ΚΑ παρουσιάζει την οικογένεια Χατζηκωστή ως 

παραπονούμενους για την αγορά που έκαμαν η κατηγορούμενη 3 με τον αδελφό της 

έπειτα από απόφαση όλης της οικογένειας.  

Όσο αφορά τον ισχυρισμό που πρόβαλε στην μαρτυρία του στη σελ.1972 ότι ο 2ος 

κατηγορούμενος του είπε «με εκατάστρεψε τούτος ο άνθρωπος, έφαε μου 4 

εκατομμύρια, πλερώνουμε δόση».  

Επαναλαμβάνουμε ότι κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι ο Άντης ή ο πατέρας του Κώστας 

Χατζηκωστής τον παρότρυνε να αγοράσει μετοχές. Συνεπώς δεν μπορούσε ο 

Κατηγορούμενος 2 ή η Κατηγορούμενη 3 να αιτιούνται την οικογένεια Χατζηκωστή. 

Αντίθετα, είναι η οικογένεια Χατζηκωστή που είχε παράπονο γιατί οι κατηγορούμενοι 3 

και 2 αγόρασαν μετοχές του ΣΙΓΜΑ. Επίσης αν θυμηθούμε τι είπε ο  ΜΚ54  Κώστας 

Λοϊζίδης στην κατάθεση του Έγγραφο ΑΑΗ αλλά και σε ολόκληρη την μαρτυρία του στο 

Δικαστήριο σελ.4347-4353, δεν προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν στο χείλος 

της πτώχευσης. Τουναντίον σας παραπέμπουμε σε κάποια αποσπάσματα της 

μαρτυρίας του: σελ. 4349 γρ. 27 μετά από ερώτηση του δικηγόρου του 2ου 

κατηγορούμενου ο μάρτυρας απαντά «μέχρι το τέλος του 2009 εξόσον θυμάμαι 

πληρώνονταν κανονικά τα δάνεια», σελ. 4350 γρ. 33 «όπως είχαν τα δάνεια 

πληρώνονταν κανονικά μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2009», σελ. 4351 γρ. 2 σε 

ερώτηση του δικηγόρου του 2ου κατηγορούμενου κατά πόσο αποστάληκε κάποια 

επιστολή για καθυστερημένες δόσεις και ο μάρτυρας απαντά «εξ΄όσων θυμάμαι όχι». 

Συνεπώς, είναι εντελώς γελοίος, ανυπόστατος και εξωπραγματικός ο ισχυρισμός του 

Φάνου ότι ο Κατηγορούμενος 2 του ανάφερε τα πιο πάνω. Περιττό βέβαια να 

επαναλάβω για χιλιοστή φορά ότι τέτοια συνάντηση δεν έγινε ποτέ. 
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ii) ότι «εθκιώξαν την Σκορδέλη από το Σίγμα που εδούλευκεν ως 

δημοσιογράφος» 

Το ότι γνώριζε ο Φάνος ότι «Έθκιωξαν την Σκορδέλλη από το Σίγμα που εδούλευκεν ως 

δημοσιογράφος» δεν μπορεί να αποδοθεί σε δήθεν πληροφορία που πήρε από τον 

Κατηγορούμενο 2, διότι πρόκειται περί ενός γεγονότος που ήταν παγκύπρια γνωστό.  

Επίσης παραπέμπουμε στην μαρτυρία του ΜΚ65 Αλέξη Νικολάου Οικονομικού 

Διευθυντή του ΣΙΓΜΑ ο οποίος λέει στη σελ.5012 ότι έγινε γνωστή η απόλυση της από 

τον σταθμό.  

iii) ότι «όπως μας είπε ο Τάσος θα έβγαινε νέο Διοικητικό Συμβούλιο τζαι θα 

έμπαιναν τούτοι, τζιαι ο έλεγχος του Σίγμα θα ερχόταν στα χέρια τους» 

Στο έγγραφο ΑΤ ημερομηνίας 21/1/2010 στη σελ.2 ο Φάνος Χατζηγεωργίου ισχυρίζεται: 

«Όπως μας είπε ο Τάσος θα έβγαινε νέο Διοικητικό Συμβούλιο τζαι θα εμπαίναν τούτοι, 

τζαι ο έλεγχος του Σίγμα θα ερχόταν στα χέρια τους».  Ο ΜΚ84 Παντελής Ιορδάνους 

ισχυρίζεται ότι και αυτός ο ισχυρισμός του Φάνου επιβεβαιώθηκε.  

Η Υπεράσπιση αμφισβητεί ότι ο ΜΚ41 Φάνος Χατζηγεωργίου άκουσε αυτά τα 

πράγματα από τον Κατηγορούμενο 2 στην ισχυριζόμενη συνάντηση για τους πιο κάτω 

λόγους:  

(1) Είναι αδύνατον να ισχυρίστηκε ο 2ος Κατηγορούμενος αυτό το πράγμα αφού το 

αίτημα του με την επιστολή του ημερομηνίας 16/7/2009 Τεκμ.386 προς τον Κώστα 

Χατζηκωστή για να διοριστεί στο ΔΣ του ΣΙΓΜΑ το είχαν απορρίψει από το 

Καλοκαίρι του 2009. 

Κάτι άλλο που δείχνει ότι ο κατηγορούμενος 2 δεν μπορεί να ξεστόμισε αυτόν τον 

ισχυρισμό σε μια τέτοια ισχυριζόμενη συνάντηση στον Φάνο Χατζηγεωργίου που 

σύμφωνα με τον ίδιο θα ήταν και ο δολοφόνος είναι το γεγονός ότι δεν ασχολείτο και 

τόσο με αυτά τα πράγματα αφού η επιστολή τεκμ.386 ετοιμάστηκε έπειτα από 

παρότρυνση της ΜΚ 53 Ρέας Ανδρονίκου, η οποία αφού έδωσε τις κατευθυντήριες 

γραμμές στην αδελφή του κατηγορούμενου 2, Κατηγορούμενη 3, και έτσι η 

κατηγορούμενη 3 ετοίμασε αυτή την επιστολή η οποία βρίσκεται μέσα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή της Παραδεκτό Γεγονός 4, τεκμ.112 και τεκμ.113 στον 

ψηφιακό δίσκο με τα διακριτικά MLB ή MLC.  

(2) Άλλωστε ο ισχυρισμός του ΜΚ41 Φάνου Χατζηγεωργίου μιλά για πληθυντικό και όχι 

για ένα άτομο, δηλαδή δεν μιλά για τον Τάσο Κρασοπούλη. «θα εμπαίναν τούτοι», 

καθαρά πληθυντικός και τέτοιο λεκτικό έχει χρησιμοποιήσει ο ΜΚ 66 Ανδρέας 

Χατζημάρκου στην κατάθεση του έγγραφο ΑΑΡ, ξημερώματα της 12ης Ιανουαρίου 
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2010. Απλά υπενθυμίζουμε το Δικαστήριο ότι επί του θέματος αυτού μίλησε λίγες 

μόνο ώρες μετά το φόνο στην Αστυνομία ο Οικονομικός Διευθυντής του ΣΙΓΜΑ ΜΚ 

66 Ανδρέα Χατζημάρκου ο οποίος είχε αναφέρει στην Αστυνομία «…η Σκορδέλη και 

ο αδελφός της προσέγγιζαν πιθανούς επενδυτές για να αγοράσουν και άλλες 

μετοχές με στόχο συνεργαζόμενοι μαζί τους να αποκτήσουν ποσοστό πέραν του 

51% για να έχουν τον πλήρη έλεγχο της Διοίκησης της Εταιρίας Σίγμα». Και η θέση 

της Υπεράσπισης είναι ότι ενόσω η ανακριτική ομάδα γνώριζε από τις πρώτες ώρες 

του φόνου για τις μετοχές που αγόρασαν και σκόπευαν να συνεργαστούν με άλλους  

για να έχουν τον έλεγχο του ΣΙΓΜΑ, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να 

πληροφορήθηκε ο Φάνος περί τούτου από το φίλο του ΜΚ84 Παντελή Ιορδάνους ο 

οποίος βρίσκετο μαζί του επί καθημερινής βάσεως.  

(3) Αυτός ο ισχυρισμός επίσης δεν ευσταθεί (Δέστε μαρτυρία ΜΚ64 Νατάσα 

Αγαθοκλέους, ΜΚ 68 Γιώργος Παπαχριστοφόρου). Να σημειωθεί ότι η μαρτυρία της 

Κατηγορούσας Αρχής προσδιόριζε ότι κατά τη συνάντηση που έγινε στο ΠΡΑΛΙΝΑ 

την 5/12/2009 είχε αποφασισθεί ότι δεν υπήρχε πλέον το ενδεχόμενο δημιουργίας 

ομάδας που θα είχε υπό τον έλεγχο της το 50+1%. Διότι είχαν καταλήξει ότι δεν θα 

εγίνετο συνεργασία με τον Γιάννη Αθηαινίτη. Συνεπώς πως θα μπορούσε να λεχθεί 

στην φερόμενη συνάντηση που έγινε, όπως ο Φάνος ισχυρίστηκε την 15, 16, 17 ή 

18 του Δεκέμβρη, δηλαδή όταν ήδη δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι πασιφανές 

ότι αυτά δεν τα άκουσε ο Φάνος από τους κατηγορούμενους 2 και 3 αλλά είχε πηγή 

πληροφόρησης από άλλα πρόσωπα που πιθανόν ούτε αυτά να γνώριζαν ότι είχαν 

ματαιωθεί οποιαδήποτε σχέδια περί απόκτησης του 51%, σίγουρα κατά τον μήνα 

Δεκέμβριο. 

iv) Τα σχέδια τους για επενδύσεις στο Μενεού από πελάτες από το Κατάρ.  

Στη Σελίδα 2879 ο Φάνος αρχικά όταν ρωτήθηκε απάντησε ότι για πρώτη φορά 

ανάφερε στην αστυνομία το Κατάρ στις 14 του μήνα. Αλλά ευθύς μετά το διορθώνει και 

λέγει «όχι στις 14, μετά που την κατάθεση μου. Έκαμα λάθος». Στην ίδια σελίδα 2879-

10, «Θυμάμαι την ημέρα που πηγαίναμε στις υποδείξεις, λαλώ τους ότι είπε μου ο 

Κατηγορούμενος 2 ότι εμίλαν με έναν άνθρωπο, ότι ήρθε ο άνθρωπος, έδειξεν του τους 

τόπους, τις 300 σκάλες ότι εν να κάμει και όπως το mall στο Μενεού. Τούτα τα 

πράματα. Τα είπα ενόσω ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο». Ενώ στη σελίδα 2394 όταν ο 

Φάνος ερωτάται από την κα Κλεόπα «Μα είπες μας ότι σου είπε για το Κατάρ» Ο Φάνος 

απαντά «Ναι πάνω στη συνάντηση» προφανώς εννοώντας τη συνάντηση στο σπίτι του 

κατηγορούμενου 2 όπου ο Φάνος ισχυρίζετο δεν βρίσκετο εκεί η κατηγορούμενη 3. Και 

όμως στο ημερολόγιο ενεργείας ισχυρίζεται  ότι όταν του μιλούσαν για το Κατάρ 

παρούσα ήταν και η κατηγορούμενη 3 (Τεκ. 363). Ανέφερε ότι κατά την συνάντηση που 

είχε ο ίδιος μαζί με τον Κατηγορούμενο 1, Κατηγορούμενο 2 και Κατηγορούμενη 3 

σχετικά με τη δολοφονία του Χ΄Κωστή ο Κατηγορούμενος 2 μεταξύ άλλων τους είχε 
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αναφέρει ότι πρόσωπο που θα ερχόταν από το εξωτερικό θα ενεργούσε ως 

μεσολαβητής μεταξύ εταιρείας από το Κατάρ και των αδελφών Κρασοπούλη με σκοπό 

μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή Μενεού στη Λάρνακα. 

Στη Σελίδα 2879 αν το άκουσε κανένας αστυνομικός, ο Φάνος απαντά «Πάντως έν το 

έγραψα μόνος μου. Κάποιος το άκουσε. Ο Παντελής νομίζω. Έπιασε σημείωση, κάπου 

το έγραψε, δεν θυμούμαι».  

Στη Σελίδα 2880 ο Φάνος προσθέτει «Ναι, ότι είχε έναν άνθρωπο, ήρτεν ποδά, έδειξε 

του τες 300 σκάλες ο Τάσος, τούτα τα πράματα». Και σε ερώτηση «Τζιήνα που τους 

είπες εσύ, αυτός τα κατέγραψε, σύμφωνα με το Νόμο και σου τα διάβαζε πίσω;» ο 

Φάνος απαντά «Εδιάβασεν μου πολλά χαρτιά. Δεν θυμούμαι να σου πω ακριβώς, 

επέρασεν ενάμιση χρόνος, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Τι με ρωτάς τωρά;» Και σε 

ερώτηση αν την ιστορία εγράψαν την πάνω σε κόλλες (2880-10) ο Φάνος απαντά «Δεν 

ξέρω αν εν κόλλες ή κόλλα». Και σε ερώτηση αν «ότι τους είπες εγράψαν το και αν ήταν 

σωστά και αν εδιαβάσαν τούτο πίσω», ο Φάνος απαντά «Ναι ότι τους είπα εγράψαν το, 

ναι και εδιαβάσαν μου το». Δεν θυμούμαι εάν εν μες το αυτοκίνητο ή αν εάν εν τζιαμαί 

που ήταν να με πιάσουν να με πάρουν για τις υποδείξεις, δεν θυμούμαι να σου πω 

ακριβώς». Και σε ερώτηση αν ήταν μέσα στον αστυνομικό σταθμό που τους τα είπε, ο 

Φάνος απαντά «Μπορεί να εν τζιαι τζιαμαί, δεν θυμούμαι, δεν θυμούμαι είπα σου. Δεν 

αθυμούμαι». 

Στη Σελίδα 2882-10 ο Φάνος λέγει «Είπα τα σε έναν από τους αστυνομικούς. Εν του 

Παντελή. Είπα τα τούτους τους ανθρώπους».  Και στη 2882-20 «Επιάσαν σημειώσεις οι 

άνθρωποι τζιαμαί. Ξέρω εγώ αν τα γράφει η αστυνομία ή όχι; Που ξέρω εγώ κύριε; Εγώ 

είπα τους τούτα τα πράγματα. Ήταν που εξέταζαν την κατάθεση μου, είπα τους 

θυμούμαι κάποια πράγματα, είπα τους».  

Στη Σελίδα 3039-10 (Αντεξέταση Φάνου από κ. Ρ. Βραχίμη) ερωτάται «Τούντο Κατάρ 

λέει η αστυνομία ότι τους το ανάφερες 1η φορά όταν επεδείκνυες κάτι σκηνές μετά που 

έδωσες την κατάθεση σου και τοποθετείς αυτό το Κατάρ στη συνάντηση που έκανες με 

τον 2ο και 3η κατηγορούμενη, εκείνη την ημέρα που σου έδωκαν οδηγίες να κάμεις τον 

φόνο». Ο Φάνος απαντά «Ναι». Και στη 3039-15 ερωτάται «Μόνο με τον 2ο 

κατηγορούμενο, με διορθώνει ο συνάδελφος, έτσι;» και ο Φάνος απαντά «Ναι». 

(Δηλαδή ο Φάνος δέχεται ότι η κουβέντα περί Κατάρ έγινε στη συνάντηση με το 2ο 

Κατηγορούμενο και όχι και με την 3η κατηγορούμενη).  

Είναι η θέση της Υπεράσπισης ότι ο Φάνος θα μπορούσε να πάρει αυτές τις 

πληροφορίες είτε από τον 1ο κατηγορούμενο με τον οποίο βρίσκετο κάθε μέρα είτε να 

άκουσε τις κουβέντες που έκαμνε ο πρώτος κατηγορούμενος με τον Κατηγορούμενο 2 

όταν επισκέπτετο ο 2ος κατηγορούμενος το κρεοπωλείο του 1ου κατηγορούμενου. 

Ασφαλώς δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να τα πληροφορήθηκε από την 
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Αστυνομία που τον ανέκριναν σχεδόν καθημερινά από την ημερομηνία της σύλληψης 

του είτε αφορά άλλα πρόσωπα που τον επισκέπτοντο κατά την κράτηση του.  

Ας μην ξεχνούμε ότι από την πρώτη ημέρα της δολοφονίας του Άντη τα ΜΜΕ και το 

Διαδίκτυο ασχολούντο εκτεταμένα με την κατηγορούμενη 3 και θα μπορούσαν τόσο ο 

ίδιος όσο και η συμβία του  να τα πληροφορήθηκαν από αυτές τις πηγές. Θα δείτε σε 

καταχώρηση που έγινε στο ημερολόγιο ενεργείας 15/1/2010 τεκμ. 371 ότι ο Φάνος είπε 

στον Αστυφ. Γιώργο Γεωργιάδη ότι είδε στο διαδίκτυο την 12/1/2010 το κομμάτι του 

κράνους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Φάνος, μπλεγμένος σε αυτό το αποτρόπαιο 

έγκλημα παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή μετά το φόνο το διαδίκτυο και όλα τα 

ΜΜΕ για να πληροφορείται που βρίσκονταν οι έρευνες της Αστυνομίας. Δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να εμπνεύστηκε τα πάντα ο Φάνος από όλα αυτά τα 

δημοσιεύματα που δακτυλόδειχναν την Κατηγορούμενη 3 ως την ηθική αυτουργό της 

δολοφονίας του Αντη.  

Σαν κατακλείδα αναφέρω ότι όλα αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 ήσαν γεγονότα 

που ήσαν γνωστά σε αρκετούς λόγω της ιδιότητας της, της κατηγορούμενης 3 ως 

τηλεπαρουσιάστρια και των δραστηριοτήτων της.  

Συνεπώς, επουδενί λόγο μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η πηγή πληροφόρησης του 

Φάνου ήταν ο κατηγορούμενος 2 ή η κατηγορούμενη 3. Αυτά όλα ήσαν γνωστά είτε 

στην ίδια την Αστυνομία, ήσαν γνωστά στο προσωπικό του Σίγμα το οποίο είχε δώσει 

ήδη καταθέσεις, ορισμένα τα είχαν αναφέρει οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι στις ίδιες τις 

καταθέσεις τους και τέλος γνώριζε αρκετά και ο Ανδρέας Κασάπης, ο 1ος 

κατηγορούμενος ο οποίος ήταν αρκετά συνδεδεμένος με τον Τάσο ο οποίος είναι 

κουμπάρος του και ασφαλώς κουβέντιαζαν τις δραστηριότητες του. 

 

Κεφάλαιο 4: Το παράλογο και αλλοπρόσαλλο των όσων ισχυρίστηκε ο Φάνος ότι 

του είπαν στην συνάντηση 

i) Ο Φάνος από την μια ισχυρίζεται ότι ο Κατηγορούμενος 2 του είπε στην 

υποτιθέμενη συνάντηση σελ.1972, γραμμή 19: «Με κατάστρεψε τούτος ο 

άνθρωπος, έφαε μου 4 εκατομμύρια, πληρώνουμε δόση» και από την άλλη, στην 

ίδια σελίδα ο Φάνος ισχυρίζεται ότι ο Κατηγορούμενος 2 την ίδια στιγμή του λέει 

γραμμή 29: «Για τα λεφτά εν έχει πρόβλημα», ότι η τραπεζαρία του στοιχίζει 

27.000 (έγγραφο ΑΤ) και για «επενδύσεις στο Κατάρ». Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι 

αντίθετοι κάθε ανθρώπινης λογικής, είναι εντελώς παράλογο και απίθανο ο 2ος 

κατηγορούμενος να κάνει συνομωσία στο σπίτι του και να αναφέρει στον 

εκτελεστή τέτοιες λεπτομέρειες.  
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ii) Ο ισχυρισμός του Φάνου ότι ο κατηγορούμενος 2 του είπε ότι ο μεσήλικας που 

δήθεν βρίσκετο στο σπίτι του Κατηγορούμενου 2 κατά την ισχυριζόμενη 

επίσκεψη ήτο ο πεθερός του, είναι εντελώς αφύσικη και όλως διόλου ψεύτικη και 

εξωπραγματική. Θα έπρεπε να ήτο τρελός ο κατηγορούμενος 2 να πει τέτοιο 

ψέμα, δεδομένου ότι ο πεθερός του είχε πεθάνει πριν 5 χρόνια. Ο 

κατηγορούμενος 1, κουμπάρος του κατηγορούμενου 2, είχε πάει και στην κηδεία 

του πεθερού του κατηγορούμενου 2 και δεν θα μπορούσε ένας λογικός 

άνθρωπος να προβεί σε τέτοια μακάβρια δήλωση, ούτε υπό μορφής αστείου.  

 

Κεφάλαιο 5.  Ποιος είναι ο Φάνος και πώς ο χαρακτήρας και η ιδιότητα του 

επηρεάζουν το θέμα της αξιοπιστίας του; 

α) Ο Φάνος είναι συναυτουργός 

i) Η νομική διάσταση που διέπει την μαρτυρία συναυτουργού 

Στην υπόθεση Χαράλαμπος Αντώνη Αεροπόρος κ.ά. v της Αστυνομίας (1993) 

2Α.Α.Δ., Σελίδα 362 (Στυλιανίδης, Νικήτας, Αρτεμίδης) όπου μοναδικός μάρτυρας 

κατηγορίας ήτο ο Τζιαπούρας, ο οποίος ήτο συναυτουργός στο έγκλημα που 

διαπράχθηκε.  

Το Ανώτατο επίσης παρέθεσε τους παράγοντες και τα στοιχεία που καθιστούν τον 

μάρτυρα Τζιαπούρα αναξιόπιστο πρόσωπο, δηλαδή που δεν έχει καμμιά εκτίμηση της 

αλήθειας:  

α) η διάσταση της μαρτυρίας του με αυτή των μαρτύρων κατηγορίας 

β) η αντίθεση της μαρτυρίας του με άλλους μάρτυρες κατηγορίας 

γ) οι δύο αντιφατικές καταθέσεις που έδωσε στην αστυνομία για αυτή την υπόθεση 

Ο μάρτυρας Τζιαπούρας παραδέχτηκε κατά την διάρκεια της αντεξέτασης πως το 

περιεχόμενο της 1ης του κατάθεσης είναι αναληθές. Πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα 

που αναφέρει στην πρώτη του κατάθεση, ο μάρτυρας Τζιαπούρας δεχόταν ότι έλεγε 

ψέματα. Ο ίδιος εξηγεί στην 2η του κατάθεση γιατί εψεύσθη στην 1η. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο προβαίνει σε αξιολόγηση του ευρήματος του εκδικάζοντος 

Δικαστηρίου και συγκεκριμένα στη σελίδα 371 όπου αναφέρετο επί λέξει: «Η πεποίθηση 

μου ότι είπε την αλήθεια είναι τόσο ισχυρή ώστε βρίσκω ότι μπορώ να βασιστώ πάνω 

στη μαρτυρία του χωρίς την αναζήτηση οποιασδήποτε ενισχυτικής μαρτυρίας». 
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Το Ανώτατο Δικαστήριο παρατήρησε ότι η καταδίκη των κατηγορουμένων στηρίζετο στη 

μαρτυρία του Τζιαπούρα τον οποίο το Δικαστήριο έκρινε ως αξιόπιστο μάρτυρα και το 

περιεχόμενο της ενόρκης καταθέσεως του ως ορθό και αληθές.   

Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε απερίφραστα ότι ο Τζιαπούρας έπρεπε να κριθεί 

αναξιόπιστος παρά την πεποίθηση του Δικαστού ότι αυτός είπε ενώπιον του την 

αλήθεια και παρέπεμψε στις πιο κάτω υποθέσεις και τις οποίες υιοθέτησε:  

Περιστιάνης ν. Δημοκρατίας (1969) 2 Α.Α.Δ 137 

Φλουρέντζου ν. Δημοκρατίας (1973) 2 Α.Α.Δ 256 

Φουρή ν. Δημοκρατίας (1980) 2 Α.Α.Δ 152 

Γιουρούκκης ν. Δημοκρατίας (1993) 2 Α.Α.Δ 231 

Στην υπόθεση Δημοκρατία ν Λοΐζου Ιταλού κ.ά. Αρ. Υπόθ: 8015/2008, 

Κακουργιοδικείο Λάρνακος, (Τεύκρος Οικονόμου, Καρακάννα, Ν. Γερολέμου) όπου 

γίνονται αναφορές στην μαρτυρία συναυτουργού και το Κακουργιοδικείο αθώωσε και 

απάλλαξε τους κατηγορούμενους από όλες τις κατηγορίες.  

Εξάλλου στην Υπόθεση Louca v Italy (2003) 36 EHRR 46, η Επιτροπή βρήκε ότι η 

μαρτυρία συναυτουργού θα πρέπει πάντοτε να αντικρίζεται με προσοχή (with caution).  

Στην Υπόθεση Medcraft (1932) 23 Cr App R 116. και επίσης στην  R v Blatherwick 

(1911) 6 Cr App R 281 νομολογήθηκε ότι η μαρτυρία ενός συναυτουργού δεν μπορεί να 

ενισχυθεί (be corroborated) με την μαρτυρία άλλου συναυτουργού. Συνεπώς η μαρτυρία 

της Παναγιώτας Πεντόντζιη, του Κώστα Προεστού, του Γιώργου Χαραλάμπους 

Ζαβράντωνα δεν μπορούν να ενισχύσουν τον Φάνο που είναι και αυτός συναυτουργός 

στο έγκλημα. Δέστε See R v Gay (1909) 2 Cr App R 327. 

 Επίσης στην Υπόθεση Barragiola v Switzerland (1993) 75 DR 76 η επιτροπή 

ανάφερε ότι τα Δικαστήρια έπρεπε να υιοθετήσουν μια «κριτική αντίκριση (critical 

approach)» όταν αξιολογείται η μαρτυρία συναυτουργών, οι οποίοι πιθανόν, δίδοντας 

μαρτυρία, ευεργετούνται με μείωση της ποινής τους. Η θέση υπέρ του να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή (caution) καθίσταται κατά την άποψη μας πιο επιτακτική όταν 

χορηγήθηκε στον μάρτυρα ασυλία από ποινική δίωξη.  

Η πατροπαράδοτη προσέγγιση ήταν να εξετάζεται σε πρώτο στάδιο η αξιοπιστία ενός 

συναυτουργού και να αναζητείται ενισχυτική μαρτυρία μόνο όταν ο μάρτυρας κρίνεται 

κατ’ αρχήν αξιόπιστος. Η προσέγγιση αυτή αμφισβητήθηκε στην Attorney General of 

Hong Kong ν Wong Muk-Ping (1987) 2ALL ER 488, υποστηρίχθηκε λογικό έρισμα 

στον κατατεμαχισμό της μαρτυρίας για σκοπούς αξιολόγησης και ότι η μαρτυρία πρέπει 
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να κρίνεται ως ενιαίο σύνολο. Στην Κύπρο το ζήτημα συζητήθηκε σε σειρά αποφάσεων. 

Πιο πρόσφατα στην Υπόθεση Τεβλετιάν ν Αστυνομίας (2006) 2 ΑΑΔ 512 υιοθετήθηκε 

με σαφήνεια η προσέγγιση ότι: 

 «Η ενδεδειγμένη διαδικασία χειρισμού της μαρτυρίας συνενόχου ή μάρτυρα υπόπτων 

ελατηρίων είναι, κατ΄αρχήν, η αξιολόγηση της μαρτυρίας τέτοιου μάρτυρα συνολικά, στο 

πλαίσιο δηλαδή της όλης μαρτυρίας και όχι απομονωμένα από την υπόλοιπη μαρτυρία». 

Δέστε και Χριστοδούλου άλλως Ρόπας κ.ά ν Δημοκρατίας (Αρ. 2) (2000) 2 ΑΑΔ 

628, Μιχαηλίδης ν Δημοκρατίας (1989) 2 ΑΑΔ 172, Σάκκος ν Δημοκρατίας (2000) 2 

ΑΑΔ 510, Τεβλετιάν κ.ά. ν Αστυνομίας (2006) 2 ΑΑΔ 512, R.v. Pestano and others 

(1981) Cr. L. R. 397 (C.A.)].  

Στην Υπόθεση Labita v Italy (2008) 46 EHRR 50, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανάφερε 

ότι οι αρχές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μη σπεύδουν (should be slow) να 

βασίσουν την σύλληψη πρώτης δίκης βασιζόμενοι σε μαρτυρία συναυτουργού. 

Θα πρέπει να υποδείξουμε ότι στη δική μας περίπτωση ο Φάνος ευεργετήθηκε 

προκαταβολικά, όχι απλά και μόνο με την προσδοκία να πάρει μειωμένη ποινή αλλά με 

το να πετύχει να μην αντιμετωπίσει απολύτως καμιά κατηγορία και μιλούμε για την 

πλέον σοβαρή κατηγορία του ποινικού μας κώδικα, του φόνου εκ προμελέτης. Και όχι 

μόνο, πέτυχε το ίδιο για τους φίλους και συνεργάτες του, όπως τον Προεστό, τον 

Κοσσιάρη και την Γιώτα Πεντόντζιη. Δέστε X v UK (1976) 7 DR 115.  

In the Privy Council case of R v McDonald 77 Cr.App.R.196 PC.  

Υποβάλλουμε όπως η καθυστερημένη εφεύρεση/επινόηση του Φάνου θα πρέπει να 

αξιολογηθεί με κριτική αντίκριση (critical approach). Δέστε R v Oyesika (1971) 56 Cr. 

App. Report 240.  

Η μαρτυρία συναυτουργού χρήζει ενίσχυσης, όχι βάσει Νόμου αλλά βάσει πρακτικής. Η 

αναγκαιότητα αναζήτησης ενισχυτικής μαρτυρίας δεν είναι απόλυτη. Τόσο η μαρτυρία 

της οποίας επιζητείται η ενίσχυση όσο και η μαρτυρία για την ενίσχυση της πρέπει να 

αποτελούν αξιόπιστη μαρτυρία.  

Καταδίκη μπορεί να θεμελιωθεί στην αποδοχή και μόνο της μαρτυρίας του 

συναυτουργού αφού όμως το Δικαστήριο προειδοποιήσει κατάλληλα τον εαυτό του για 

τον κίνδυνο που ελλοχεύει να κριθεί η ενοχή του κατηγορούμενου χωρίς ενίσχυση της 

μαρτυρίας του συναυτουργού. Το τι συνιστά ενισχυτική μαρτυρία αποτέλεσε το θέμα 

πολλών αποφάσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία.  

Αναφορικά με το θέμα της ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της μαρτυρίας ενός 

συναυτουργού υιοθετούμε την απόφαση στην υπόθεση Τοουλιάς ν Δημοκρατίας 
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(1989) 2CLR 258 στην οποία ο Δικαστής Πικής αναφέρει στη σελίδα 265 τα ακόλουθα:  

 

«Η απόφαση του Λόρδου Reading στην Υπόθεση R. V. Baskerville (1916) 2 Κ.Β. 658 

έχει επανειλημμένα κριθεί ότι συνοψίζει όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την 

ενισχυτική μαρτυρία. Πρέπει να έχει προέλευση ανεξάρτητη από το μάρτυρα τη μαρτυρία 

του οποίου αποβλέπει να ενισχύσει και να τείνει να καταδείξει ουσιωδώς ότι όχι μόνο 

διαπράχθηκε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο υπόδικος, αλλά επίσης ότι εκείνος 

που το διέπραξε ήταν ο κατηγορούμενος. Όπως υποδεικνύεται στην πρόσφατη 

δικαστική απόφαση Turner v Blunden (1986) 2AII E.R. 75 δεν απαιτείται όπως η 

ενισχυτική μαρτυρία αποδεικνύει αφ΄ εαυτής τα αμφισβητούμενα γεγονότα ή τα 

συστατικά στοιχεία του εγκλήματος. Ότι απαιτείται είναι η μαρτυρία να έχει ανεξάρτητη 

προέλευση από το συνένοχο (accomplice) και να τείνει να καταδείξει σε μια ή 

περισσότερες ουσιώδεις λεπτομέρειες ότι διαπράχθηκε το κρινόμενο έγκλημα και ότι ο 

εγκληματίας είναι ο κατηγορούμενος. (Βλ. R v Beck (1982) 1AII E.R. 807)».  

Σχετική είναι η Υπόθεση Αεροπόρος κ.ά. ν Αστυνομίας (1993) 2ΑΑΔ 362 στην 

οποία υπογραμμίστηκε ότι η κρίση του Δικαστηρίου για την αξιοπιστία μάρτυρα 

δεν μπορεί να έχει βάση άλλη από την προσαχθείσα μαρτυρία. Η μόνη μαρτυρία 

προερχόταν από ένα μάρτυρα – τον Τζιαπούρα, ο οποίος ήταν συναυτουργός.  

Τέλος, υποβάλλουμε όπως οι Εντιμότητες σας κρίνουν τη μαρτυρία της Γιώτας 

Πεντότζιη, του Κώστα Προεστού και του Γιώργου Χαραλάμπους Ζαβράντωνα ως 

μαρτυρία προερχόμενη από συναυτουργό.  

Θεωρούμε αναγκαίο στο παρόν στάδιο να θέσουμε τη νομική θέση που αφορά την 

αξιοπιστία των κατηγορουμένων. Οι κατηγορούμενοι συνεκδικάστηκαν και έδωσαν 

διάφορες καταθέσεις στην αστυνομία και επιπλέον έδωσαν και προφορική μαρτυρία στο 

Δικαστήριο. Αποτελεί βασικό κανόνα ότι το περιεχόμενο της κατάθεσης ενός 

κατηγορούμενου δεν είναι αποδεκτό για να αποδείξει την ενοχή συγκατηγορούμενου, 

ούτε και αποτελεί μαρτυρία εναντίον του Νεάρχου V. Αστυνομίας 1996 2 Α. Α.Δ 38 

και Κίτα V. Δημοκρατίας 2006 2 Α.Α.Δ 209). Όταν όμως ο συγκατηγορούμενος 

επιλέγει και δίνει μαρτυρία, είναι επιθυμητό, ως ζήτημα πρακτικής, το Δικαστήριο να 

αυτοπροειδοποιείται ότι ο μάρτυρας είτε είναι μάρτυρας κατηγορίας είτε είναι 

συγκατηγορούμενος, όπως είναι η περίπτωση στην παρούσα υπόθεση, μπορεί να είναι 

μάρτυρας με ίδιο σκοπό ή έχει δικό του σκοπό να εξυπηρετήσει (R V. Prater (1960) 44 

Cr. App. R. 83 που επικροτήθηκε στην Zisimides V. Republic (1978) 2 C.L.R. 382. 

425, Τάκη ν. Δημοκρατίας (2009) 2 Α.Α.Δ. 599 και Βο κ.ά. ν. Δημοκρατίας κ.ά. 

(2007) 2 Α.Α.Δ. 294). Το Δικαστήριο έχει νομική υποχρέωση να υπενθυμίσει στον εαυτό 

του ότι ένας συναυτουργός είναι σπιλωμένος μάρτυρας, που η μαρτυρία του μπορεί να 

επηρεάζεται από τη σχέση του με το έγκλημα και ότι επομένως είναι επικίνδυνο να 
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βασιστεί στη μαρτυρία του χωρίς ενίσχυση. Όταν όμως, παρά μια τέτοια 

προειδοποίηση, το Δικαστήριο νομίζει ότι μπορεί να δεχθεί τη μαρτυρία του 

συγκεκριμένου τούτου συναυτουργού, και αισθάνεται ότι μπορεί με σιγουριά να 

στηριχθεί στη μαρτυρία του χωρίς ενίσχυση, έχει από το νόμο δικαίωμα να το κάνει.  

β. Ο Φάνος δίδει ενοχοποιητική κατάθεση εναντίον της 3ης κατηγορούμενης αφού 

είχε δώσει προηγουμένως 4 άλλες καταθέσεις. 

Ο Φάνος σε όλες τις καταθέσεις που προηγήθησαν της κατάθεσης του την 21/1/2010 

(Έγγραφο ΑΤ), ρητά και απερίφραστα αρνείται κάθε εμπλοκή του στο έγκλημα. Και όχι 

μόνο. Παρουσιάζει μια εντελώς ψεύτικη εικόνα δίδοντας σκόπιμα λεπτομέρειες με 

πρόθεση να καταστήσει το παραμύθι του λογικοφανές και πιο πειστικό. 

Ένας μάρτυρας ο οποίος 9 μέρες αργότερα αποκαλύπτει τον εαυτό του τουλάχιστον ως 

συμπρωταγωνιστή στην εκτέλεση του αποτρόπαιου εγκλήματος, με θράσος προβαίνει 

στην παράθεση τέτοιων λεπτομερειών που εύκολα μπορούν να παρασύρουν και 

παραπλανήσουν ακόμα και τον πιο έμπειρο ανιχνευτή για να τον πιστέψει. 

Παρακαλώ δέστε την κατάθεση που έδωσε στον Κ. Σοφοκλέους την  12/1/2010 και 

ώραν 18.00-18.30 (Τεκμήριο 238). Στην ερώτηση που βρίσκετο το βράδυ του φόνου, 

αυτός απαντά: «Ήμουν συνέχεια στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα μου. Αυτή μαγείρεψε 

ρόστο και φάγαμε και έβλεπα στην τηλεόραση διάφορα κανάλια». Και σε ερώτηση να 

αναφέρει ποια κανάλια, ο Φάνος απαντά: «Έβλεπα στο Plus κάποιο πρόγραμμα που 

δεν θυμάμαι». Παρεμβάλλω εδώ για να σχολιάσω πόση λίγη μνήμη πρέπει να έχει ο 

Φάνος για να μην θυμάται τι πρόγραμμα είδε μόλις 5 ώρες προηγουμένως. 

Υποδεικνύουμε ότι ο Φάνος συνεχίζει το ίδιο παραμύθι μέχρι την 21/1/2010, δηλαδή για 

9 ολόκληρες μέρες, παρά τις τύψεις συνειδήσεως που τον κυνηγούσαν, όπως ο ίδιος 

αναφέρει στην αρχή της καταθέσεως του (έγγραφο ΑΤ). Φαίνεται ότι το προσκύνημα 

που είχε κάμει δεν τον βοήθησε έμπρακτα να μετανοήσει για το αποτρόπαιο έγκλημα 

που διάπραξε αλλά τουναντίον τον βλέπουμε να συνεχίζει την εγκληματική 

δραστηριότητα του για να καλύψει κάθε ίχνος μαρτυρίας που σχετίζεται με το έγκλημα. 

Και όχι μόνον, παροτρύνει την συμβία του Παναγιώτα Πεντότζιη, να τον καλύψει και να 

δώσει ψεύτικη κατάθεση με σκοπό να του δημιουργήσει άλλοθι στο έγκλημα που 

διέπραξε.  

Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κατατρύχεται από τύψεις συνειδήσεως για το 

στυγερό έγκλημα που διέπραξε, να έχει το ψυχικό σθένος να προβαίνει σε ενέργειες 

που δείχνουν έναν άνθρωπο που κάθε άλλο είχε τύψεις για αυτό που έκανε. Έτρεχε 

παντού για να καλύψει τον εαυτό του. Καθαρίζει την μοτόρα του με το Famozo. Ξήλωσε 

το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του διαμερίσματος της Πεντόντζιη και έπλασε ένα 

παραμύθι για να δικαιολογήσει την απενεργοποίηση του κλειστού κυκλώματος του. 
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Φανταστείτε σε ποιο βαθμό η εγκληματική του διάνυα τον οδήγησε να πλάσει ένα 

ολόκληρο ψεύτικο και φανταστικό σενάριο. Και επειδή κάποιος είχε χτυπήσει το 

αυτοκίνητο μιας γειτόνισσας του και επειδή του ζητούσαν να τους παραχωρήσει τις 

εικόνες που είχαν καταγράψει οι κάμερες του, για να αποφύγει να εμπλακεί τηλεφώνησε 

του τεχνικού και του ζήτησε τη συμβουλή του πως να διαγράψει τις εικόνες (Δέστε 

Παραδεκτό Γεγονός Κατάθεση Ανδρέα Ανδρέου). Χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο της 

Γιώτας ή την ίδια την Γιώτα για να τον μεταφέρει από δω και από κει για να μη 

δημιουργήσει υποψίες. Πήγε στον Ευσταθίου για να σιγουρευτεί αν τα ψέματα που είπε 

στην αστυνομία για το κράνος του θα πιάσουν τόπο και θα τον πιστέψουν.  

Σημαντικό στοιχείο για να διαπιστώσει κανείς πόσην αλήθεια περιέχει ο ισχυρισμός του 

περί τύψεων συνειδήσεως, είναι να αναλογισθούμε τον επιδεικτικό αλλά δόλιο και 

υποκριτικό τρόπο συμπεριφοράς του κατά την προσαγωγή του στο Δικαστήριο, 

εξερχόμενος του αυτοκινήτου της αστυνομίας. Είναι αυτός που μόλις αντίκρισε τους 

δημοσιογράφους της τηλεόρασης με θριαμβευτικό ύφος ανέκραξε «Είμαστε αθώοι 

εμείς».  

Παρακαλώ δέστε (Τεκ. 241 – 15/1/2010 – DVD χρόνος 02.37). 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Φάνος δεν δείχνει να επηρεάζεται καθόλου από 

τύψεις συνειδήσεως και ούτε να έχει συγκλονισθεί από την επίσκεψη του σε ξωκλήσι 

του Σταυροβουνίου αν βέβαια είναι αλήθεια του ότι πράγματι πήγε. Το σίγουρο είναι ότι 

ο Φάνος είναι ευάλωτος και διακατέχεται από ευαισθησίες μόνον όταν πετύχαινε να 

παίρνει ανταλλάγματα όπως την ασυλία του (immunity) και την απαλλαγή του από 

σοβαρά ποινικά αδικήματα όπως φόνου εκ προμελέτης, και την παροχή σ΄αυτόν 

βοήθεια στις ήδη εκκρεμούσες υποθέσεις εναντίον του αναβάλλοντας τες από 

ημερομηνία σε ημερομηνία. Επίσης ο Φάνος γνωρίζει να εκτιμά και ανταποδίδει την 

καλοσύνη που η Αστυνομία και οι Διωκτικές Αρχές επέδειξαν, κατόπιν δικής του 

εμμονής, να δώσουν ασυλία και να μην προσάψουν κατηγορία εναντίον του συγγενή 

του Κούλλη Κοσιάρη, του Κώστα Προεστού και της Γιώτας Πεντότζιη σε σχέση με  τον 

φόνο του Άντη.   

Θα πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε, και τούτο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο 

ότι ο Φάνος έδωσε συνολικά 7 καταθέσεις στην αστυνομία με ημερομηνίες 12/1/2010 (2 

καταθέσεις), 14/1/2010, 18/1/2010, 21/1/2010, 9/3/2010, 9/9/2010. Επιπρόσθετα ο ίδιος 

προέβηκε σε προφορικές δηλώσεις που κατεγράφησαν σε υποδείξεις σκηνών. Επίσης 

υπάρχει ισχυρισμός της Αστυνομίας ότι προέβηκε σε μία κατάθεση η οποία 

κατεγράφηκε σε ημερολόγιο ενεργείας από τον Λοχία 593 Παντελή Ιορδάνους (Τεκ. 363 

ημερ. 22/1/2010) και ότι ήτο σε αυτή την κατάθεση που είχε εμπλέξει τους 

κατηγορούμενους 2 και 3. Ο Φάνος φρονούμε ότι πήρε υποσχέσεις από την αστυνομία 

και τον Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν θα πήγαινε φυλακή, ούτε καν θα αντιμετώπιζε 
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οποιαδήποτε κατηγορία, εάν ο ίδιος ως αντάλλαγμα έπρεπε να εμπλέξει κάποια 

πρόσωπα και στην δική μας περίπτωση τους κατηγορούμενους 2 και 3. Επίσης 

ασφαλώς το Δικαστήριο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι στις πρώτες 4 

γραπτές καταθέσεις που έδωσε στην αστυνομία, ο Φάνος δίδει μια εντελώς διαφορετική 

εικόνα των πραγμάτων, μια εικόνα που αποκρύπτει παντελώς τη συμμετοχή του στο 

έγκλημα και προβάλλει ψευδές άλλοθι. Σημαντικό στοιχείο είναι και η διάρκεια του 

χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ των πρώτων 4 συνεχών καταθέσεων του Φάνου και 

της 5ης κατάθεσης του, έγγραφο ΑΤ, της 21/1/2010. 

Υποβάλλουμε με σεβασμό ότι οι προηγούμενες αντιφατικές καταθέσεις του Φάνου, 

τεκμήρια 237 (12/1/2010 – 01.30 – 02.30), 238 (12/1/2010 – 18.00-18.30), 239 

(14/1/2010 – 22.50 - 23.35), έγγραφο ΑΤ3 (18/1/2010 – 16.40-16.50), έγγραφο ΑΤ 

(21/1/2010 – 16.30 – 18.20), 251 (9/3/2010 – 02.35-04.15), έγγραφο ΑΤ4 (9/9/2010)  

που αποκρύπτουν τη συμμετοχή του στο έγκλημα θα προσμετρήσουν και θα ληφθούν 

υπόψη σας όταν θα κρίνετε, όταν θα εξετάζετε το θέμα της αξιοπιστίας του ως μάρτυρα, 

παρόλο που οι προηγούμενες αντιφατικές καταθέσεις δεν εξουδετερώνουν στο σύνολο 

της την μαρτυρία του. Τούτο βεβαίως θα ήταν δυνατόν μόνο αν ίσχυε αποδεικτικός 

κανόνας αποκλεισμού της μαρτυρίας των μαρτύρων που έχουν προβεί σε αντιφατικές 

καταθέσεις (Βλέπετε Νικολαΐδης v Αστυνομία (1989) 2 ΑΑΔ 172). Στην υπόθεση 

Γιώργος Χαρίτου v Δημοκρατίας (2008) 2 ΑΑΔ 225 της 24/3/2008 (Αρτέμης, Φωτίου, 

Ναθαναήλ) όπου στη σελίδα 227 το Ανώτατο αποφάνθηκε ότι: 

1. Δεν υπάρχει νομικός κανόνας ότι αν κάποιο πρόσωπο δώσει κατάθεση στις 

ανακριτικές αρχές με την οποία δεν ενοχοποιεί τον κατηγορούμενο και μετέπειτα 

δώσει 2η και 3η κατάθεση με την οποία τον ενοχοποιεί, αυτή δεν μπορεί ποτέ να 

γίνει αποδεκτή. Όλα εξαρτώνται από τα γεγονότα της κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης 

νοουμένου ότι το Δικαστήριο ικανοποιείται από την δικαιολογία που δίνει ο 

μάρτυρας γιατί να μην είχε πει από την αρχή την αλήθεια. Μόνον τότε είναι 

επιτρεπτό για το Δικαστήριο να δεχθεί τη προφορική μαρτυρία του Φάνου. Να 

σημειωθεί ότι στη δική μας περίπτωση δεν υπήρξε καμιά μαρτυρία για να 

ικανοποιήσει το Δικαστήριο για τους λόγους που έδωσε ο Φάνος για να μην πει από 

την αρχή την αλήθεια. Σημειώνουμε ότι ο Φάνος δεν πρόβαλε κανένα ισχυρισμό ότι 

είχε απειληθεί από τους κατηγορούμενους 2+3 με οποιοδήποτε τρόπο. Ούτε 

προέβαλε κανένα ισχυρισμό ότι οι κατηγορούμενοι 2+3 θα εκδικούντο είτε τον ίδιο 

είτε την οικογένεια του αν τολμούσε να τους εμπλέξει στην υπόθεση. Υπενθυμίζουμε 

ότι η μόνη δικαιολογία που προβλήθηκε ήτο ότι αποφάσισε να δώσει την κατάθεση 

Έγγραφο ΑΤ γιατί είχε τύψεις συνειδήσεως.  

Συνεπώς, υποβάλλουμε ότι όλες οι προηγούμενες καταθέσεις του Φάνου οι οποίες 

προηγήθηκαν του Εγγράφου ΑΤ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν το Σεβαστό 

Δικαστήριο σας θα κρίνει την αξιοπιστία του.  
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γ. Μάρτυρας που πρόσβλεπε και είχε να εξυπηρετήσει δικό του συμφέρον 

 

Θα παραθέσουμε ορισμένα αποσπάσματα από τη μαρτυρία που έδωσε ο Φάνος και 

που έχουν σχέση με προσωπικά συμφέροντα που είχε να εξυπηρετήσει ο Φάνος.  

i. Στη σελίδα 2478-25 ο Φάνος αναφέρει ότι ο Θωμάς «Είπεν μου αν είναι να 

τσιακκάρουμε την κατάθεση να δούμε αν είναι αλήθεια τούτα που μας λαλείς, 

τζιαι αν είναι αλήθεια θα εισηγηθούμε στον Γενικό Εισαγγελέα για περαιτέρω πως 

θα χειριστεί αυτός το θέμα». Για να προσθέσει στη σελίδα 2479-1 ότι ο Θωμάς 

Ευθυμίου του είπε «Ή να φάω μια ποινή μειωμένη αλλά όχι για την υπόλοιπη 

μου ζωή ή να μεν κατηγορηθώ καθόλου». Είναι φανερό ότι ο Φάνος πρόβαλλε 

την απαίτηση να μην κατηγορηθεί καθόλου για το φόνο εκ προμελέτης.  

ii. Στη Σελίδα 2581-15 «Και η συμφωνία έκλεισε μεταξύ σου εσένα και του κ. Θωμά 

μόνο;» ο Φάνος απαντά «Λαλώ σου, μετά που εντάχθηκα τον ρώτησα κάποια 

πράγματα και απάντησε μου. Τον ερώτησα «ίνταλοις εν να κοιμούμαι, αν θα 

πηγαίνω δουλειά, τούντα πράματα». Και εδώ φαίνεται ότι ήθελε να 

διαπραγματευτεί τι θα του πρόσφερε η Πολιτεία, αν θα είχε στέγη για να κοιμάται 

και εάν θα ήτο υπόχρεος να πηγαίνει δουλειά. Και ερωτούμαι πως συμβαίνει 

ένας υπόδικος, ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης να έχει το θάρρος, για να μην 

πω το θράσος, να συνομιλεί με τον Αρχηγό της ανακριτικής ομάδας και να 

προβάλλει τέτοια ερωτήματα; Το δικό μας συμπέρασμα είναι ότι τέτοιες 

ερωτήσεις γίνονται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο μερών. Το ένα μέρος να 

ζητά κάποια εκδούλευση, κάποιο αντάλλαγμα από το Φάνο και ο Φάνος να ζητά 

με τη σειρά του όπως ικανοποιηθούν ορισμένες απαιτήσεις του.  

iii. Σε ερώτηση μας στη σελίδα 2581-15, «Εκτός της διατροφής των μωρών 

συμφωνήθηκε και τίποτε άλλο;» ο Φάνος απαντά «Η διατροφή μου. Ναι μου 

δίνουν ένα ποσόν». Και στη σελίδα 2583-5 αναφέρει ότι το ποσό είναι «800 

Ευρώ». 

iv. Στη σελίδα 2585-20 ο Φάνος ερωτάται «Έτυχε να σου πληρωθούν προστίματα 

σε αυτή την περίοδο;» ο Φάνος απαντά «Νομίζω είχα ένα πρόστιμο αλλά δεν 

θυμούμαι ποιο πρόστιμο».  

v. Ο Φάνος στη σελίδα 2652-20, ερωτάται αν συμφωνεί ότι το δεύτερο μεγαλύτερο 

ευεργέτημα που πέτυχε, πέραν της δικής του απαλλαγής από κάθε δίωξη για ένα 

φόνο που διέπραξε, ήτο και η απαλλαγή που πέτυχε για τον φίλο του Κώστα 

Προεστό. Και ο Φάνος αντιδρά σε αυτή την υποβολή και στη σελίδα 2652-22 

λέγει «Ο Κωστής τζιαι αν έπρεπε να τον ξαπολύσουν που την πρώτη μέρα». Και 

συνεχίζει στη σελίδα 2652-25 «Εγώ ήξερα ότι ο Κωστής δεν ήξερε τίποτε. Έδωκε 
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ένα κράνος ο φτωχός ο Κωστής». Και ακολουθούν πιο κάτω οι ερωτήσεις και 

απαντήσεις του: «Μα δεν είναι στο σπίτι του Κωστή που βρέθηκαν χρήματα την 

ημέρα του φόνου, δεν είναι ο Κωστής;» και ο Φάνος απαντά «Ναι». Και στη 

2652-30 ερωτάται «Δεν είναι ο Κωστής που βρέθηκε κατά σύμπτωση στην 

Περιστερώνα αναμένοντας να πιάσει χρήματα και πήρε χρήματα για τούτη την 

υπόθεση κύριε Φάνο;» Στη Σελίδα 2653 απαντά «Τούτα είναι κατασκευάσματα 

δικά σου τούτα». Και στην υποβολή «Θεία χάριτη, ο κύριος Κώστας Προεστός 

κατόπιν δικής σου επιμονής και αφού το έθεσες ως όρο ότι «δεν θα δώσω 

κατάθεση εάν δεν φύγει ο Κωστής μου». Και σε ερώτηση «Και η αστυνομία 

ενέδωσε και σε αυτό τον πειρασμό, και αποφάσισε η αστυνομία να τον αφήσει».  

vi. Ο Φάνος πετυχαίνει και την ασυλία του συγγενή και φίλου του Κυριάκου 

Κοσσιάρη. Δέστε στη σελίδα 2653 «Πέτυχες την απαλλαγή του φίλου και συγγενή 

σου Κυριάκου Κοσσιάρη» απαντά «Δεν είχε καμμιά σχέση ο Κούλλης με τούτο, 

καμιά σχέση. Εγώ σας το ξαναείπα. Τούτοι οι άνθρωποι δεν είχαν καμμιά σχέση. 

Καμμιά σχέση.  

vii. Το άλλο αντάλλαγμα που πήρε ο Φάνος θα το δείτε στη Σελίδα 2653-30, «Το 

τέταρτο μεγάλο κατόρθωμα σου, επίτευγμα και συνάλλαγμα ήταν να πετύχεις και 

την απαλλαγή της κυρίας Παναγιώτας Πεντόντζιη». Στη Σελίδα 2654-10 ερωτάται 

«Κύριε Φάνο, εσύ δεν μας είπες ότι η κυρία Πεντόντζιη είπε ψέματα κατόπιν 

δικής σου παραγγελίας;» ο Φάνος απαντά «Ναι εσύ άμα πεις της γυναίκας σου 

να πει έτσι ψέματα, εν θα πει; Θα σου πει όχι δεν λαλώ» και στη 2654-15 

ερωτάται «Εσύ δεν μας είπες ότι η κυρία Πεντόντζιη σε μετέφερε 2 μέρες 

αργότερα στο χωράφι του Κοσσιάρη;» ο Φάνος απαντά στη 2654-22 «Άμα 

αγαπάς κάποιον άνθρωπο, θα πάεις στην αστυνομία να καρφώσεις; Τι θα 

κάμεις;» και στην παρατήρηση «Ναι αγαπάς τον αλλά πρέπει να υπόκεισαι και 

στις συνέπειες του Νόμου αλλά η κυρία Πεντόντζιη βγήκε που πάνω σαν το 

λάδι». Και στην υποβολή «Έκανε τούτα ούλλα που σου είπα κύριε, αλλά η 

αστυνομία είπε «Ας αφεθούν τα αμαρτήματα της, εμείς τα συγχωρούμε όλα διότι 

ο κύριος Φάνος δέχτηκε και μας ενέπλεξε την Σκορδέλη μέσα σε αυτή την 

υπόθεση» απαντά «Τζιήνους που εμπλέκουνταν είπα».  

viii. Στη Σελίδα 2661-25 υποβάλλεται στον Φάνο «Τώρα στα άλλα οφέλη μας. Πές 

μου η κατάθεση που έδωσες ήταν κατόπιν συνεννοήσεως με τον φίλο σου τον 

Προεστό;»  Στη Σελίδα 2661-25, στην υποβολή «Άλλος όρος της συμφωνίας σου 

για να δώσεις την κατάθεση αυτή, ήταν ότι όλες οι υποθέσεις που 

δημιουργήθησαν μεν με αστυνομικούς φακέλους και δεν πρόλαβαν να τις 

καταχωρήσουν στο Δικαστήριο, δεν θα καταχωρούντο ποτέ, τι λες. Επίσης όλες 

οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης θα αναβάλλονται κάτω 

από διάφορα προσχήματα μέχρις ώτου τελειώσεις και τη μαρτυρία σου και 
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καταθέσεις σύμφωνα με την Α.Τ. και τότε θα κλείσουν οι υποθέσεις» ο Φάνος 

απαντά στη 2662 «Εγώ ξέρω ότι πάω Δικαστήριο για τούτες τις υποθέσεις».  

ix. Θέλουμε με σεβασμό να υποδείξουμε την υπόθεση Τεβλετιάν ν Αστυνομίας, 

Ποινικές Εφέσεις αρ. 67/2006 και 68/2006, 12 Δεκεμβρίου 2006. Πο όπου ο ι 

κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε και μετά έδωσε μαρτυρία και συνεπώς δεν είχε να 

προσβλέπει σε καμιά εύνοια.  

x. Σαν κατακλείδα αναφέρουμε ότι η μαρτυρία του Φάνου είναι μαρτυρία ύποπτης 

συνδιαλλαγής. Το συμπέρασμα μας είναι ότι ο Φάνος από τη στιγμή που έδωσε 

την κατάθεση του Έγγραφο ΑΤ την 21/1/2010, κατέστη δέσμιος του δικού του 

παραμυθιού διότι σε περίπτωση που θα εγκατέλειπε τους ψεύτικους ισχυρισμούς 

του, θα ευρίσκετο εκτεθειμένος και θα έχανε όλα τα ευεργετήματα τα οποία είχε 

ήδη αρχίσει να απολαμβάνει και θα συνεχίσει να απολαμβάνει εφ’ όρου ζωής.  

δ. Η άθλια οικονομική κατάσταση του Φάνου 

i. Ο Φάνος έχει να αντιμετωπίσει διατάγματα Δικαστηρίου διά την διατροφή και 

συντήρηση των 2 παιδιών του. Από τη μαρτυρία προκύπτει ότι ποτέ δεν πλήρωνε 

κανονικά για τη διατροφή των παιδιών και πάντοτε πλήρωνε μετά από φυλακιστήρια 

εντάλματα.  

ii. Αφού ρωτήθηκε για χρέη του σε Τράπεζες (Σελίδα 2588-20) ο Φάνος απαντά 

αρνητικά και σε υποβολή μας ότι έχει χρέος 60,000 λιρών και πρέπει να πληρώνει 450 

λίρες το μήνα ο Φάνος απαντά και πάλι αρνητικά.  

iii. Στην υποβολή μας ότι στην υπόθεση 10844/05 ο ίδιος είχε αναφέρει στην 

κοινωνική λειτουργό ότι είχε αυτά τα χρέη, ο Φάνος απαντά «Δεν θυμούμαι για τίποτε 

που τούτα που μιλάς τώρα».  

ε) Η συμπεριφορά (demeanour) του Φάνου στο εδώλιο του μάρτυρα.  

1. Είναι η θέση μας ότι η ενώπιον του Δικαστηρίου μαρτυρία αντικρίζεται και 

αξιολογείται με βάση το περιεχόμενο της, την ποιότητα και πειστικότητα της και 

πάντοτε σε συνάρτηση με την υπόλοιπη μαρτυρία. Δεν είναι ορθό να γίνεται 

μικροσκοπική εξέταση αυτής της μαρτυρίας. Είμαστε βέβαιοι ότι το Δικαστήριο σας 

θα την προσεγγίσει σφαιρικά και κάτω από το πρίσμα των περιστάσεων.  

2. Στην υπόθεση Δώρος Γεωργιάδης και Δημοκρατία (2003) 2ΑΑΔ1, το Ανώτατο 

Δικαστήριο ασχολείται με το θέμα της εμφάνισης demeanour στο εδώλιο του 

μάρτυρα και υποδεικνύει στη σελίδα 10/12 ότι «Η αναζήτηση της αλήθειας, στο 

βαθμό που αυτή εντοπίζεται με την ανθρώπινη λειτουργία, είναι βεβαίως ο σκοπός 

της δίκης. Η διαλεκτική όμως της δίκης ακολουθεί του δικούς της κανόνες ως προς 
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την απόδειξη των γεγονότων, στους οποίους, κανόνες, δε θεωρούμε σκόπιμο να 

ενδιατρίψουμε δεδομένου ότι το έδαφος είναι καλά γνωστό. Στην ποινική δίκη η 

αποδεικτική αξία και βάρος της μαρτυρίας εκτιμούνται στη βάση της αρχής πως η 

κατηγορούσα αρχή πρέπει να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου πέραν 

πάσης λογικής αμφιβολίας. Η προσωπική πεποίθηση του δικαστή ότι ο μάρτυρας 

λέει την αλήθεια δεν είναι πάντοτε από μόνη της αρκετή, παρά μόνο αν είναι το 

αποτέλεσμα της ορθής εφαρμογής των κανόνων αξιολόγησης της αποδεικτικής 

αξίας μαρτυρίας που εξ΄αντικειμένου και σε συσχετισμό και συνεκτίμηση με τα 

υπόλοιπα στοιχεία στην υπόθεση παρέχει ασφαλή βάση για καταδίκη.  

στ) Ο κακός χαρακτήρας του Φάνου 

i. Είναι κάτοχος μίας Mercedes και μίας μοτόρας, που συζούσε με μία παντρεμένη, 

αυτός που δεν πλήρωνε τις διατροφές για τα μωρά του και χρειάζετο να τον 

«βουρά» η Αστυνομία, σήμερα μεταλλάσσεται σε ένα στοργικό πατέρα που 

νοιάζεται για τα παιδιά του και την ασφάλεια τους. Είναι στο ίδιο πρόσωπο που 

θέλει η Αστυνομία να τον παρουσιάσει ότι άλλαξε τρόπο ζωής αλλά λίγες μόνον 

μέρες μετά την κατάθεση του την 21/1/2010 και όταν βρίσκετο υπό προστασία, 

τολμά και δημιουργεί προβλήματα στον άντρα της πρώην συζύγου του, στον 

Αχιλλέα Κουππή (Τεκμήριο 683) .  

ii. Η αντικοινωνική συμπεριφορά του Φάνου εκδηλώνεται όταν ακόμα υπηρετούσε τη 

θητεία του στην Εθνική Φρουρά όταν σκηνοθετεί απόπειρα αυτοκτονίας του για να 

κερδίσει έξοδο από το στρατό. Στη Σελίδα 2632-25 «Όταν εσύ σκηνοθέτησες 

απόπειρα αυτοκτονίας από τον πύργο αναρρίχησης, βγήκες πάνω στον πύργο και 

ελάλες «Ή μου διάτε άδεια να φύγω, άδεια εξόδου, ή πέφτω κάτω;». Εσινάχτηκε το 

στράτευμα άμπα τζιαι ο Φάνος μας κάμει έτσι». Στη σελίδα 2633 ο Φάνος απαντά 

«Αφού ελάλεν μου ο Διοικητής «Ππέσε ρε».   

Ε. Κάτι ήξερε ο Διοικητής σου φαίνεται. Δυστυχώς όμως εξεγέλασες τους. Εδώ 

είπες ψέματα ή δεν είπες; Στη 2633-10 «Είπα του, θέλω διανυχτέρευση κύριε, είπα 

του» και σε ερώτηση «Διαφορετικά;» ο Φάνος απαντά «Είπα του θα πέσω κάτω, 

είπα του».  

iii. Μετά την απόλυση του από το στρατό τον παρακολουθούμε να ασχολείται σε 

διάφορες δουλειές. Είναι άστατος, επιπόλαιος και ανεύθυνος. Επίσης επιδίδεται σε 

εγκληματικές δραστηριότητες. Ασχολείται επί συστηματικής βάσης με το 

λαθροκυνήγι. Μάλιστα σε μια περίπτωση δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το όπλο 

του εναντίον των αστυνομικών που τον καταδίωξαν όταν λαθροκυνηγούσε.  
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iv. Οι συνεχείς και αδιάκοπες εγκληματικές ενέργειες έναντι των γονιών της πρώην 

συζύγου του έστω και αν αυτός στη σελ. 2563-2564 των πρακτικών μας λέγει ότι οι 

σχέσεις τους ήσαν καλές. 

v.  Η επιπολαιότητα του φαίνεται από το περιστατικό που όταν βρίσκετο στο 

Νοσοκομείο προσποιήθηκε τον Χάρο για να τρομάξει έναν ετοιμοθάνατο γέροντα. 

Δέστε Σελίδα 2542. 

vi. Ο Νίκος Ευαγόρου στη σελίδα 2556 μας ομιλεί για τον άνθρωπο Φάνο που δεν 

διστάζει να δυσφημίσει οποιαδήποτε, κομπάζοντας μάλιστα ότι την είχε φιλενάδα 

του.  

vii. Οι προηγούμενες καταδίκες του είναι ενώπιον σας και είμαστε βέβαιοι ότι το 

Δικαστήριο σας θα αξιολογήσει τη σημασία που έχουν για να καθορίσουν τον 

χαρακτήρα του. 

viii.  Μετά την ένταξη του στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων συνεχίζει την εγκληματική 

του δραστηριότητα. Για αυτή την δραστηριότητα σε βάρος του Αχιλλέα Κουπή, 

πρώην συζύγου της συμβίας του Παναγιώτας Πεντόντζιη, αντιμετωπίζει τις 

κατηγορίες που αναφέρονται στο Τεκμήριο 683.  

 

Κεφάλαιο 6: Οι αλήθειες που είπε ο Φάνος 

 

i. Στη σελ. 2465 ο Φάνος αντεξεταζόμενος από τον συνάδελφο μου Μάριο 

Γεωργίου απαντά: «εβγήκα έτσι που τον πεζόδρομο, τζινη την ώρα που τον 

πεζόδρομο δίκλυσα πίσω τζαι είδα την». Δέστε φωτογραφίες 11,12 και 13 του 

τεκμηρίου 13. Δηλαδή ο Φάνος παραδέχεται ότι είναι αυτός που χρησιμοποίησε 

τον πεζόδρομο κατά τον ουσιώδη χρόνο της δολοφονίας. Συνεπώς το παραμύθι 

που μας είπε για τον 4ο κατηγορούμενο ανατρέπεται από τον ίδιο. 

 

ii. Αντεξετάζομενος από τον Μάριο Γεωργίου και σε ερώτηση να μας πει πότε 

άρχισε να τον βασανίζει η συνείδηση του όταν λες εδώ και λίγες μέρες άρχισε να 

με βασανίζει η συνείδηση μου ο Φάνος απαντά: «Όταν κατάλαβα μετά από τις 11 

που γίνηκε η κουβέντα, μετά από δύο μέρες, μετά ώστε να φέρω τον νου μου, 

κατάλαβα πόσες διαστάσεις πήρε, κατάλαβα πως ο άνθρωπος βοηθούσε και 

κατάλαβα ότι ήμουν τέλεια άχρηστος που επήα τζαι έκαμα έτσι πράμα, ήμουν 

τέλεια άχρηστος να πάω να παίξω έτσι άνθρωπο, τέλεια, αυτό ένιωσα έτσι 

τον εαυτό μου που την πρώτη στιγμή. 

 

iii. Στη Σελίδα 6748 ο Θωμάς Ευθυμίου αναφέρει ότι «σε κάποιο στάδιο της 

ανάκρισης του γύρω στις 4 το απόγευμα ουσιαστικά ομολόγησε την εμπλοκή του 
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και μας είπε «ρε παιθκιά έκαμα το, να σας τα εξηγήσω ούλλα». Ήταν καθαρό 

πλέον ότι είχε ο άνθρωπος ομολογήσει. Αμέσως μετά ξεκίνησε να ρωτά για 

τον εαυτό του «τι γίνεται με μένα κ.λ.π.».  και στη συνέχεια αφού «Είχε 

ομολογήσει προφορικά… είχε ξεκινήσει να ρωτά τι γίνεται με μένα... 

Οπόταν του είπαμε, του εξήγησα του Χατζηγεωργίου ότι «κύριε, πρώτα-

πρώτα θα εξεταστεί το περιεχόμενο της κατάθεσης σου, να δούμε, διότι 

είχε εκφράσει επιθυμία να δώσει κατάθεση, να δούμε αν τούτα που πες 

είναι αλήθεια και αν ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να σε εντάξει στο 

Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων, εάν η κατάθεση σου ήταν ουσιώδης, 

φαίνετουν ότι ήταν ουσιώδης, διότι κατονόμαζε και δράστες και ηθικούς 

αυτουργούς, ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να σε εντάξει στο πρόγραμμα 

Προστασίας Μαρτύρων και από εκεί και πέρα μπορεί να σου επιβληθεί 

ποινή σύμφωνα με τον Νόμο, αλλά να εκτίσεις ποινή πολύ μικρότερη με 

την εισήγηση του Γενικού και την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, ο χώρος κράτησης σου μπορεί να είναι διαφορετικός και 

επίσης, του είχαμε πει ότι υπήρχε και το ενδεχόμενο ο Γενικός 

Εισαγγελέας να αποφασίσει την μη ποινική του δίωξη». Ο Θωμάς επίσης 

ανάφερε ότι «ο Φάνος δεν προέβαλε οποιοδήποτε όρο. Εκείνο που, τόσο 

πριν όσο και αμέσως μετά, το «τι εγίνετουν μαζί μου τώρα» εκείνος 

στρέφετουν για τα παιδιά του, ένοιωθες ότι φοβόταν αλλά και για τη δική 

του ασφάλεια, τούτο ήταν το μοτίβο. Από εκεί και πέρα ο Φάνος, 

παραδόθηκε στα χέρια μας».  

 

iv. Μετά που ακούσαμε τι είχε πει επί λέξει ο Φάνος υποβάλλουμε με σεβασμό ότι 

σ΄αυτά που είπε δεν μπορούν να δοθούν άλλες ερμηνείες, εφόσον ο ίδιος ο 

Φάνος σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τη φυσική έννοια των φράσεων 

αυτών, ούτε και ζήτησε να δώσει διαφορετική εξήγηση για αυτές. Εάν ο ομιλητής 

δεν δώσει καμιά άλλη εξήγηση ότι αυτά που λέχθησαν είχαν διαφορετική έννοια 

από τη συνήθη έννοια που αντιλαμβάνεται ένας λογικός άνθρωπος, δεν μπορώ 

να πιστέψω πως ένας τρίτος να μπορεί να δώσει αυθαίρετα μια άλλη εξήγηση ή 

ερμηνεία. Δηλαδή, είναι η θέση μας ότι δεν μπορεί ούτε η ΚΑ, ούτε και το 

Δικαστήριο να δώσει διαφορετική ερμηνεία στις λέξεις και στην έννοια που ο ίδιος 

ο Φάνος είπε. Συνεπώς, υποβάλλουμε ότι δεν μπορεί σήμερα η κα Κλεόπα να 

πει «Ναι ο Φάνος είπε ότι «είμαι τέλεια άχρηστος να πάω να παίξω έτσι 

άνθρωπο» αλλά δεν είναι αυτό που εννοούσε». Διότι το τι εννοούσε το εκφράζει 

ο ίδιος χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα με τον πιο απλό τρόπο που δεν 

χρήζει καμιάς παράφρασης, μετάφρασης ή εξήγησης άλλης από το τι κανονικά 

αποδίδουν οι λέξεις που χρησιμοποίησε.   

 

 


