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Κεφάλαιο 7: Γιατί είναι ψεύτικος ο ισχυρισμός ότι ο Φάνος επισκέφθηκε: 

α. Το σπίτι του Κατηγορούμενου 2 μέσα στο Δεκέμβρη του 2009 

1. Η φερόμενη επίσκεψη Φάνου στην οικία του Κατηγορούμενου 2:  

α) Η αοριστία και ο μη καθορισμός ημερομηνίας και ώρας επισκέψεως του Φάνου 

έστω και κατά προσέγγιση στο Έγγραφο ΑΤ. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η αοριστεία 

και ασάφεια στον καθορισμό ημερομηνίας μιας τόσο σοβαρής επίσκεψης για ένα 

γεγονός που δεν συμβαίνει συχνά και τακτικά, υποδηλεί ότι πρόκειται περί ενός 

ψεύτικου και πλαστού κατασκευάσματος του Φάνου στο όλο δολοπλόκο εγχείρημα 

του. 

β) Από τη μαρτυρία προκύπτει ότι  σύμφωνα με τον ίδιο τον Κατηγορούμενος 2 η 

συνάντηση ήτο προκαθορισμένη ως εκ τούτου: Πώς εξηγείται η απουσία της 

Κατηγορούμενη 3 από τη συνάντηση στο σπίτι του Κατηγορούμενου 2;  

Τούτο προκύπτει από τη μαρτυρία του Φάνου ο οποίος και πάλι ψευδώς ισχυρίζεται 

ότι ο πρώτος κατηγορούμενος κανόνισε συνάντηση με την κατηγορούμενη 3 και τον 

κατηγορούμενο 2 και τούτο κατόπιν απαιτήσεως του Φάνου ο οποίος «ήθελε να τους 

δει για να δέσει το γάρο του» Δέστε σελ. 2210-24 αντεξεταζόμενος από τον κ. Μ. 

Πική. 

2. Δεν είναι αφύσικο και εξωπραγματικό για έναν ηθικό αυτουργό να αποκαλύψει την 

ταυτότητα του και να συνομιλήσει με τον προτιθέμενο φονιά, μάλιστα όταν ο φονιάς 

είχε αποδεχθεί να κάμει το έγκλημα, να διαπράξει φόνο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στη 

σελίδα 1969 όταν τον ρώτησε ο κατηγορούμενος 1;  

3. Δεδομένου ότι το τίμημα της αμοιβής δεν ήτο υπό αμφισβήτηση για ποιο σκοπό ο 

Κατηγορούμενος 2 να εκτεθεί στα μάτια του Φάνου και στη συνέχεια και η 

κατηγορούμενη 3 στα μάτια του Φάνου;  

4. Είναι λογικό να μη ζητηθεί έστω και μία προκαταβολή για την αναληφθείσα 

αποστολή;  

5. Δεδομένης της άσχημης οικονομικής κατάστασης του Φάνου γιατί δεν ζήτησε να 

πάρει κάποια προκαταβολή;  

6. Γιατί μετά το πέρας της αποστολής και της εκτέλεσης «του έργου» ο Φάνος δεν 

ζήτησε να πληρωθεί; Γιατί δεν πήγε να τους βρει για να πάρει τα χρήματα της 

συμφωνίας αφού και αυτός ήταν ο σκοπός τάχα μου της συνάντησης; Δηλαδή «για 

να δέσει το γάρο του». 
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7. Η δήθεν παρουσία τρίτου προσώπου στο σπίτι του Κατηγορούμενου  2, δεν 

θεωρείται αφύσικη και παράδοξη κατά την ώρα που γίνεται μια συνάθροιση με 

σκοπό την εκτέλεση μιας συμφωνίας για φόνο; 

8. Που έγινε η ακολουθείσασα συνάντηση με την Κατηγορούμενη 3; Έξω από το 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ; Εάν έγινε εντός του ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ σε ποιο ακριβώς σημείο; Γιατί όχι 

πάνω στο γραφείο; Ο ισχυρισμός του Φάνου ότι ο κατηγορούμενος 2 απεκάλυψε τα 

επιχειρηματικά του σχέδια είναι εξόφθαλμα, αφύσικος και ασφαλώς πρέπει να είναι 

υποβολιμαίος. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι σε μια συνάντηση με σκοπό το φόνο 

κάποιου ανθρώπου οι συνωμότες να καταπιάνονται με θέματα εντελώς άσχετα με 

τον σκοπό της επίσκεψης που δεν ήτο άλλος παρά η θανάτωση του Αντη.  

9. Την φερόμενη στιχομυθία μεταξύ Κασάπη και Κατηγορούμενου 2, όπως την 

διηγείται, ο Φάνος στις Σελίδες 2708-2709:   

Δήθεν άκουσε τον Κασάπη να λέει στον Κατηγορούμενο 2 όταν έβγαιναν από το 

σπίτι που είχε γίνει η συνομωσία (Σελίδα 2708-1) και μας το διηγείται επί λέξει «Ίντα 

που κάμνουν τα σιηλλούθκια, έσιεις τα τζιαμαί που κάτω που εν οι κολοτζιές;» τζιαι 

θυμούμαι που του ελάλεν τούτο το πράμα. Θυμούμαι τούτην την κουβέντα εγώ, τζιαι 

έκαμα τζιαμαί «που εν που ένι;» «στο πλευρό» λαλεί μου, τζιαι έκαμα τζιαμαί. Ε. 

Χωρίς να το δεις; Α. Ναι. Χωρίς να το δω. Ε. Αλλά βασιζόμενος στην κουβέντα που 

άκουσες, έβαλες; Α. Ναι. Αν μεν ήταν μες το σπίτι, αν ήταν μες το σπίτι οι σιήλλοι 

ήταν να γράψω μες το σπίτι. Ε. Αν οι σιήλλοι ήταν πίσω που το γκαράζ, εν θα τους 

έβαλλες; Α. Αν μου ελάλεν ίντα που κάμουν οι σιήλλοι, εν πίσω που το γκαράζ; Ήταν 

να θυμούμαι εν πίσω που το γκαράζ». Στη 2708-20, σε ερώτηση «Τζιαμαί που του 

είπε, ίντα που γίνονται οι σιήλλοι;» ο Φάνος απαντά «Έσιεις τους τζιαμαί ακόμα, που 

κάτω που τις κολοτζιές;» Ε. Είπεν του ο Αντρέας; Α. Ναι. Ε. Και είπεν του «Έχω 

τους που κάτω που τες κολοτζιές» ο Φάνος απαντά «Τζιαμαί που ήταν οι κολοτζιές» 

είπεν μου. Ε. Εσύ είδες τις κολοτζιές; Α. Όχι. Ε. Εν τις είδες; Τους σιήλλους καθόλου 

από περιέργεια; Α. όι εν είδα τους σιήλλους. Ε. Ελάσσαν; Α. Εν θυμούμαι να σου πω 

αν ελάσσαν. Και σε ερώτηση/υποβολή στη 2708-35 «Α! Εν τους είδες; Δηλαδή 

μπορεί τζιαι να μεν υπάρχουν σκύλλοι μες το σπίτι;» και ο Φάνος απαντά «Εν 

δυνατόν να του λαλεί έτσι κουβέντες τζιαι χωρίς να έσιει σιήλλους;» Ε. Ίντα τον 

πεθερό του είπεν το ότι εν τζιαμαί, ενώ εν φάντασμα. Σημείωση: Έντιμοι κύριοι 

Προέδροι, Έντιμε κύριε Δικαστά η θέση της Υπεράσπισης είναι ότι ο Φάνος έκαμε το 

σχεδιάγραμμα και είπε στη σελίδα 2399-1 «ότι είδα εγώ το έκαμα πάνω στο 

σχεδιάγραμμα» και υπογραμμίζουμε το «ότι είδα». Η θέση μας είναι ότι τον 

Δεκέμβριο που σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, επισκέφτηκε το σπίτι του Τάσου, δεν 

μπορούσε να είχε δει ένα σκύλο λαμπραντόρ και κολοτζιές. Τον Δεκέμβριο, στο 

χώρο που δείχνει στο σχεδιάγραμμα, υπήρχαν σκύλοι και όχι κολοτζιές (Δέστε 

φωτογραφία 8, Τεκμήριο 595 ). Υπενθυμίζουμε ότι η φωτογραφία αυτή λήφθηκε από 
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την Υπεράσπιση. Αλλά κατά το χρόνο που ισχυρίζεται δήθεν ότι έγινε η επίσκεψη, 

ήταν ολοσκότεινα και δεν θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να φανεί ο σκύλος και 

οι κολοτζιές που δεν υπάρχουν κολοτζιές. (Δέστε Πρακτικά από τη μαρτυρία του 

κατηγορούμενου 2 σελίδα 8739-29). Συνεπώς η θέση μας είναι ότι αυτό που 

κατέγραψε ο Φάνος το είδε πράγματι αλλά το είδε τον Οκτώβριο και μάλιστα κατά 

τον χρόνο που όπως αποδείχθηκε από τη μαρτυρία του κατηγορούμενου 1 και 2, 

τότε απουσίαζαν από το σπίτι διότι είχαν μεταβεί στα μύρα που έλαβαν χώρα το 

απόγευμα, οπότε υπήρχε και φως (20 Οκτωβρίου 2009). Τότε πράγματι υπήρχε 

σκύλος λαμπραντόρ και πράγματι υπήρχαν και κολοτζιές. Άρα είναι αυτά που 

πράγματι είδε. Όταν όμως αντιλήφθηκε ο Φάνος ότι το Δεκέμβρη δεν υπήρχαν 

κολοτζιές και ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν σκύλλοι (Δέστε μαρτυρία 

Κατηγορούμενου 2 πότε εγκαταστάθησαν οι σκύλλοι, Τεκμήριο 612), τότε ο Φάνος 

μηχανεύθηκε και επινοήθηκε κάτι άλλο και είπε «Α! Εγώ δεν τα είπα αυτά αλλά 

άκουσα την κουβέντα όταν φεύγαμε και γι΄αυτό υπέθεσα ότι ήταν εκεί» και έπλασε 

αυτή την ιστορία με τα «λαμπραντορούθκια» (Δέστε σελίδα 2796-25) αλλά 

προφανώς είχε ξεχάσει ο Φάνος ότι στο σχεδιάγραμμα σημείωσε έναν σκύλο και 

ξαφνικά το μετατρέπει σε λαμπραντορούθκια. Σε τέτοιες δόλιες επινοήσεις όμως 

φαίνεται ότι ο Φάνος έχει ειδικότητα π.χ. ενώ κορόιδευε την αστυνομία για μήνες ότι 

το όπλο το αφήκε στην παλλούρα, όταν διαψεύστηκε στο τέλος από την μη 

ανεύρεση του όπλου στο μέρος εκείνο και πάλι μηχανεύτηκε και είπε ότι μπορεί να 

τα σήκωσε ο Αντρέας και όλη αυτή την ιστορία που έπλασε». Επίσης Εντιμότατοι, 

θέλουμε να υποδείξουμε ότι παρόλο που η αστυνομία επισκέφτηκε το σπίτι και 

έβγαλε φωτογραφίες και πρέπει να είχε οπωσδήποτε το σχεδιάγραμμα είναι άξιο 

απορίας γιατί δεν φωτογράφησαν και τον χώρο εκείνο που εφαίνετο πάνω στο 

σχεδιάγραμμα, οπότε αν το έκαμναν θα διέψευδαν τον ίδιο τον Φάνο. Ίσως να 

υποδείχθηκε στον Φάνο ότι το σχεδιάγραμμα δεν ανταποκρίνετο προς την 

πραγματικότητα και για αυτό το λόγο ο Φάνος βρήκε τη λύση και προέβαλε ένα νέο 

παραμύθι για να καλύψει το μεγάλο κενό. Διαψεύδοντας μάλιστα τον εαυτό του ο 

οποίος το έκαμε ξεκάθαρο ότι αυτά που σχεδίασε είναι αυτά που είδε. Δεν λέει ποτέ 

ότι είναι αυτά που είδα και ορισμένα από αυτά, τα άκουσα.  

(β) Πεθερός του Κατηγορούμενου 2 

Στη Σελίδα 2954 στην αντεξέταση του Φάνου από τον κ. Βραχίμη, ενώ συζητείτο το 

πρόσωπο του κ. Πέτρου Κληρίδη (η φάτσα του) και αναφέρθηκε το μουστάκι του, και ο 

Φάνος στη 2954-5 είπε «Εν χαρακτηριστικός, έχει μουστάκι (ο Πέτρος Κληρίδης)» 

ερωτάται ευθύς αμέσως «Είχε και ο πεθερός του Τάσου μουστάκι;» ο Φάνος απαντά 

«Έτσι μου είπαν»  

Ε. Ότι είχε μουστάκι; 

Α. Έτσι μου είπαν. Είπαν μου ότι είχε μουστάκι, τώρα αν δεν έχει μουστάκι…  



4 

 

(γ) Το Ταμασιάνα μέσα στο Δεκέμβρη του 2009  

1. Στη Σελίδα 2713 σε ερώτηση «Και τι είπες δηλαδή εδώ που στάθηκες και πόζαρες 

μαζί με τον αστυνομικό μπροστά από ένα αυτοκίνητο;» ο Φάνος απαντά «Είπα τους 

ότι δαμαί γίνηκε η συνάντηση η δεύτερη». Και στην ερώτηση «Που; Σε ποιο σημείο 

έγινε;» ο Φάνος απαντά «Μέσα».  

2. Στη Σελίδα 2713-25 σε υποβολή «Κύριε Φάνο, στο σπίτι του Τάσου, ήσουν τόσο 

προνοητικός και προσεκτικός που έν επεριορίστηκες μόνο στην κατάθεση που 

έδωσες. Έκαμες τους και σχέδιο κύριε Φάνο». Ο Φάνος απαντά «Ναι» και ερωτάται 

«Στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ γιατί εν τους έκαμες ένα σχέδιο;» ο Φάνος απαντά «Εν το… 

έκαμα τους το, ρωτήσαν με θέμας αν ξέρεις να περιγράψεις πράγματα και είπα τους 

«Ότι θυμούμαι να σας πω». Και σε ερώτηση «Πότε; Για ποιο πράμα σου είπαν 

«Θέλεις να μας περιγράψεις πράγματα τώρα στο…;» ο Φάνος απαντά «Εν τζιαι 

ήξερα εγώ ότι εθέλαν άλλο σχεδιάγραμμα δαμαί».  

3. Στη Σελίδα 2715-1 ο Φάνος ερωτάται «Εις την άλλη συνάντηση εν ενδιαφέρονταν 

να μάθουν;» Α. έν έγραψα για το άλλο. Ε. Τι δεν έγραψες κύριε; Α. Έν έγραψα, έν 

έγραψα. Ε. Μα τι; Τι πράμα εν έγραψες; Α. Εν  έκαμα σχεδιάγραμμα. Ε. Ναι, τούτο 

ξέρουμεν το. Α. Εεε? Ε. Εν τους διηγήθηκες που έγινε η συνάντηση; Α. Ναι είπα 

τους.  

4. Ο ΦΑΝΟΣ, για ευνόητους λόγους, αναφέρει στην κατάθεση του ότι ο 

Κατηγορούμενος 2 επανέλαβε τα ίδια πράγματα στην παρουσία της 3ης 

κατηγορούμενης. Η ισχυριζόμενη από το ΦΑΝΟ επανάληψη των όσων ο 

Κατηγορούμενος 2 τους είχε αναφέρει στο σπίτι του βοά ότι είναι δόλια επινόηση 

για να καταστήσει και την 3η κατηγορούμενη γνώστη και κοινωνό και συμμετέχουσα 

σε ολόκληρο το φάσμα της ισχυριζόμενης συνομωσίας. Δεν είναι αυτό ενδεικτικό 

της πλαστότητος της φερόμενης συμφωνίας διότι είναι πράγματι περίεργο για να μη 

πούμε εξωπραγματικό και αφύσικο ο Κατηγορούμενος 2 να επαναλάβει όλα όσα 

ήδη είχε πει στο σπίτι. Για ποιο σκοπό; Για να τα ξανακούσει ο ΦΑΝΟΣ και ο 1ος 

κατηγορούμενος για να τα εμπεδώσουν καλύτερα ή για να τα πληροφορηθεί και η 

3η κατηγορούμενη; Η εξήγηση είναι απλή. Για να κατατάξει και τη Κατηγορούμενη 3 

στους μετέχοντες στη συνωμοσία σε ολόκληρη την έκταση της.  

5. Στη Σελίδα 1969-25 «Ο λόγος που εδέχτηκα, είπα σου ότι είχα τζιαι εγώ ανάγκη 

από λεφτά. Πρώτα είπα ότι είναι φίλος μου τζιαι έτσι όπως μου το είπε ενόμιζα ότι 

έκαμεν του μεγάλο κακό».  

6. Στη Σελίδα 1970 σε ερώτηση της κας Κλεόπα «Γιατί έγινε αυτή η συνάντηση» ο 

Φάνος απαντά «Ο Αντρέας ήταν πολλά έτσι του μπλα μπλα, του έτσι του αλλιώς  

εντάξει, εκτιμούσα τον σαν φίλο μου, όμως ήθελα να δίσω τον γάρο μου τζιαι είπα 
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του «Ρε κουμπάρε θέλω να δω τούτα τα πλάσματα ποιοι είναι τζιαι εκανόνισε 

συνάντηση τζιαι πήγαμε τζιηπάνω τζιαι τους ήβραμε. Όταν έλεγα να δίσω τον 

γάρο μου (Σελίδα 1970-5) εννοούσα ότι «Εάν με επερίπαιζε ο Αντρέας ήταν να τους 

έβρω τούτους για την κουβέντα που μου είπε τζιαι για τα λεφτά».  

7. Στη Σελίδα 1970 ο Φάνος λέει ότι ο Κασάπης του είπε ότι «Εν να πιάσουμε που 

50,000 τζιαι που 2000 εώς 3000 το ΣΙΓΜΑ να μας διούν έτσι. Χωρίς να 

πηγαίνουμε». Να σημειωθεί ότι αυτή η εκδοχή έρχεται σε αντίθεση με άλλον 

ισχυρισμό του Φάνου, που παρουσιάζει την Σκορδέλλη να του λέει στη σελίδα 

1977-32 και 1978 «Χαλά σε να παίρνεις τα ριάλλια του Σίγμα, λαλεί μου, την 

βαλίτσα με τα ριάλλια;».  

8. «Εν θυμούμαι ακριβώς ημερομηνία που επήγαμε. Ήταν πάντως μες το 15ήμερο 

του Δεκέμβρη». Σελίδα 1970-24.  Ο Φάνος διευκρινίζει «το 2ο δεκαπενθήμερο. 

Ήταν πάντως πριν την πόμπα. Πριν τις 25 του μηνός που του εβάλαν την πόμπα. 

Ήταν περίπου 7:30 – 8:00. Δεν θυμούμαι ακριβώς ώρα».  

9. Στη Σελίδα 1971-30 ο Φάνος αναφέρει «Ήξερα τον Τάσο, πριν την συνάντηση, 

έρκαιτουν τζιαμαί στο κρεοπωλείο του Αντρέα, είδα τον τζιαι στον γάμο του, ήταν 

κουμπάρος του». Ο γάμος του 1ου κατηγορούμενου έγινε στις 25 του Οκτώβρη». 

Σημείωση: Πολύ περίεργο να θυμάται πότε έγινε ο γάμος του Αντρέα Κασάπη με 

ακρίβεια, ενώ δεν θυμάται με την ίδια ακρίβεια πότε έγινε η συνάντηση για 

δολοφονία ενός ανθρώπου.  

10. Εν όψει της αναβολής της εκτέλεσης του «έργου» και του μεσολαβήσαντος χρόνου, 

δεν χρειάσθηκε χρήματα ο ΦΑΝΟΣ για να ζητήσει έστω και μέρος της «αμοιβής» 

του; Να θυμήσουμε το Δικαστήριο ότι ο Φάνος σύμφωνα με το δικό του ισχυρισμό, 

το έθεσε ο ίδιος ως όρο για να πάρει μια προκαταβολή λέγοντας «Ρε κουμπάρε πε 

του αν θα γίνει η δουλειά του να μας δώσει λλία ριάλλια, του είπα του Αντρέα 

την ώρα που επήεν ο Τάσος να φέρει κάτι πράγματα τζιαι εφάμεν τζιήνη την ώρα 

που έφυεν. Και ο Κασάπης είπεν του να μας δώσει καμιά 10ριά χιλιάδες τάχα τζιαι 

είπεν «εντάξει, να σας δώσω». 

Κεφάλαιο 8: Η ισχυριζόμενη παρουσία του γιου της 3ης Κατηγορούμενης 

Η Αστυνομία την 24/1/2010, έσπευσε να πάρει κατάθεση και από τα 2 παιδιά της 

Κατηγορούμενης 3. Όμως είναι αξιοπερίεργο γιατί κανένα από τα 2 παιδιά δεν 

ερωτήθηκε περί της παρουσίας του στο Ταμασιάνα αλλά η όλη ανάκριση περιστρέφεται 

σε άλλα θέματα και γεγονότα. Δέστε μαρτυρία Αστ. Ζαχαρίου Μ.Κ.61, ο οποίος στη 

σελίδα 4734-31 αναφέρει ότι έπαιρνε οδηγίες από τον ανώτερο υπαστυνόμο Θωμά 

Ευθυμίου και ενεργούσε συντονισμένα με τους υπόλοιπους της ομάδας (Σελίδα 4734) 

όπως και στη σελίδα 4735 «Σίγουρα ενεργούσαμε κατόπιν οδηγιών και κατόπιν 
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μελέτης» και Γιώργου Γεωργιάδη Μ.Κ. 62 οι οποίοι ανέκριναν τα 2 παιδιά της 

Κατηγορούμενης 3.  

Η σχετική καταχώρηση που έγινε την 24/1/2010 και ώρα 12:15 αναφέρει επί λέξει: «Σε 

τούτο το σημείο δαμαί εσυναντηθήκαμε εγώ, ο Ανδρέας ο Κασάπης, ο Τάσος ο 

Κρασοπούλης, η Σκορδέλλη τζιαι ήταν τζιαι ο γιος της Σκορδέλλη αλλά έφυε πριν να 

αρκέψουμε να μιλούμε».   

Είναι αξιοπερίεργο ότι σε καμία ανακριτική κατάθεση ούτε ο Κατηγορούμενος 2, ούτε η 

Κατηγορούμενη 3 αλλά ούτε και ο Ανδρέας Κασάπης δεν ρωτήθησαν για την δήθεν 

παρουσία του γιου της Κατηγορούμενης 3 στη δεύτερη συνάντηση όπως ισχυρίζεται ο 

Φάνος Χατζηγεωργίου. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ένα ψεύτικο ισχυρισμό 

του Φάνου Χατζηγεωργίου. Και ότι όλα αυτά ήταν εκ των υστέρων επινόηση του Φάνου 

Χατζηγεωργίου στην προσπάθεια του να πείσει την αστυνομία για τα όσα ισχυριζόταν, 

προσθέτοντας διάφορους ισχυρισμούς.  

Ο Σωτήρης Ζαχαρίου Μ.Κ. 61 στη μαρτυρία του σελίδα 4737-10, αναφέρει ότι: «Σκοπός 

ήταν να ρωτήσουμε κατά πόσο βρέθηκαν τα εν λόγω πρόσωπα (Φάνος και Κασάπης) 

με τον Χαράλαμπο Σκορδέλλη κι αν τον ρώτησαν που βρισκόταν ο θείος του». Κι 

επίσης στην ίδια σελίδα αναφέρει ότι οι ανακριτές ήθελαν να μάθουν κατά πόσο ο 

Χαράλαμπος είχε μοτοποδήλατο ή μοτόρα. (Άραγε οι ερωτήσεις για το μοτοποδήλατο ή 

μοτόρα αποσκοπούσαν στο να υπαινιχθούν ότι η μοτόρα που βρέθηκε έξω από το σπίτι 

του Τάσου ήταν του Χαράλαμπου;). Στη Σελίδα 4737-18 ο μάρτυρας λέγει «Εντάξει, ο 

ανήλικος δεν ανακρίθηκε, ρωτήθηκε για κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε είτε να 

επιβεβαιωθούν είτε να απορριφθούν» και διερωτάται γιατί δεν ερωτήθηκε ο 

Χαράλαμπος για τον προβληθέντα από τον Φάνο ισχυρισμό ότι ο υιός της Σκορδέλλη 

ευρίσκετο στο Ταμασιάνα μια μέρα του Δεκέμβρη όπου είδε τον Φάνο, τον Ανδρέα 

Κασάπη και τον θείο του Τάσο να βρίσκονται εκεί και με τους οποίους μάλιστα μίλησε. 

Ο Μάρτυρας 61 Σωτήρης Ζαχαρίου στη σελίδα 4737-25 σε συγκεκριμένη ερώτηση μου 

«Τι ήθελες να μάθεις από αυτόν; (τον Χαράλαμπο)»  

Α. Κατά πόσο διαθέτει η οικογένεια εν πάση περιπτώσει μοτοσικλέτα. 

Ε. Μάλιστα;  

Α. Και κατά πόσο τον είχαν συναντήσει ο 1ος κατηγορούμενος με τον Μ.Κ. 

Χατζηγεωργίου και τον ρώτησαν που βρισκόταν ο θείος του, ο 2ος κατηγορούμενος;  

Ε. Πότε; Ή δεν σας ενδιέφερε πότε, αν τον συνάντησε;  

Α. Εξ΄όσων θυμάμαι αρχές του Δεκέμβρη του 2009.  

Σημείωση: Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι τη ημέρας λήψης της κατάθεσης του 

Χαράλαμπου την 24/1/2010, η ανακριτική ομάδα τοποθετούσε την ισχυριζόμενη 

συνάντηση αρχές του Δεκέμβρη 2009. Είναι μετά που η ημερομηνία μετακινήθηκε 

σταδιακά αρχές, μέσα για να καταλήξουμε 15, 16, 17, 18 Δεκεμβρίου. 
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Ε. Ώστε ήταν καθαρό, εάν ο μικρός συνάντησε τον 1ο κατηγορούμενο και τον κ. Φάνο, 

έτσι; Αρχές Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, δεν είναι έτσι;  

Α. Μάλιστα 

Στη Σελίδα 4748-8 

Α. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο μικρός είπε ότι δεν συνέβηκε αυτό.  

Και ερωτάται αν η πληροφόρηση αυτή προέρχετο από τον Φάνο και ο μάρτυρας 

απαντά: «Υποθέτω πως ναι». Στη 4748-20 ερωτάται «Δηλαδή ο Φάνος πρέπει να είπε 

αυτή την κουβέντα, σωστό;» και ο μάρτυρας απαντά «Ναι σωστό».  

Στη Σελίδα 4740 ο μάρτυρας συμφωνά ότι ρώτησε τον Χαράλαμπο αν γνώριζε τον 

Ανδρέα Γρηγορίου και τον Φάνο Χατζηγεωργίου και ότι στη 4740-5 ο Χαράλαμπος 

απαντά ότι δεν τους γνωρίζει καθόλου.  

Στη Σελίδα 4740-15 ο Χαράλαμπος αφού ρωτήθηκε «κατά πόσο στις αρχές του 

Δεκέμβρη πέρσι, δηλαδή το 2009, ο Φάνος και ο Ανδρέας Κασάπης με βρήκαν κοντά 

στο κέντρο Ταμασιάνα ενώ ήταν με την μοτόρα μάρκας Chaly, και τον ρώτησαν αν 

ήξερε που βρισκόταν ο θείος του ο Τάσος Κρασοπούλης, ο Χαράλαμπος απάντησε 

πως δεν θυμάται να έγινε τέτοιο πράμα».  

Προσοχή: Να προσεχθεί ότι μέχρι τις 26/10/2011 που έδωσε μαρτυρία ο Ζαχαρίου Μ.Κ. 

61, Σελίδα 4741-20, «Δεν περιήλθε οτιδήποτε άλλο σε γνώση του που αν τον ανέκρινε 

και σήμερα ακόμα τον μικρό, θα ήθελε να μάθει από αυτόν». Συνεπώς το συμπέρασμα 

μας είναι ότι ο Χαράλαμπος πρέπει να ήτο και το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε 

να επιβεβαιώσει το Φάνο για την παρουσία του μικρού στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ. Και όμως 

όλως περιέργως δεν ερωτάται γι΄αυτό το ζήτημα. Άραγε κανένας δεν τους 

πληροφόρησε περί αυτής της ισχυριζόμενης παρουσίας του Χαράλαμπου στο 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ, ούτε και αυτός ο Φάνος; Και άραγε είναι η πρώτη φορά που ανέφερε 

τούτο ο Φάνος; Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί μιας άλλης 

κατασκευαστικής επινόησης εκ των υστέρων.  

Θέλουμε να παρατηρήσουμε, εν’όψει της μαρτυρίας του κ. Ζαχαρίου ως και της 

κατάθεσης που λήφθηκε από τον Χαράλαμπο και από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στον 

γιο της Σκορδέλης τα ακόλουθα: 

1. Η εκδοχή του Φάνου περί της παρουσίας του υιού της κατηγορούμενης  3 εντός του 

Ταμασιάνα αρχές Δεκεμβρίου, όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται αλλά καταρρίπτεται. Διότι 

εάν αυτός ο ισχυρισμός που προβλήθηκε, εγίνετο πιστευτός από την ανακριτική ομάδα, 

θα αναμένετο όπως ο Χαράλαμπος να ερωτάτο επί του τόσο σοβαρού σημείου. Αλλά 

τουναντίον. Η αστυνομία ακολουθεί μια άλλη εντελώς διαφορετική εκδοχή θέτοντας 

ερωτήσεις το περιεχόμενο των οποίων αφήνει να νοηθεί ότι είχαν τεθεί κάποιοι άλλοι 

ισχυρισμοί. Όπως εάν πράγματι ο Κασάπης μαζί με τον Φάνο πήγαν αρχές του 
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Δεκέμβρη, και έψαχναν που είναι ο Κατηγορούμενος  2. Όμως υπενθυμίζουμε ότι 

σύμφωνα με τον Φάνο (έγγραφο ΑΤ), η συνάντηση ήτο προκαθορισμένη (Δέστε 

Κατάθεση Έγγραφο ΑΤ «Εγώ εδέχτηκα τζιαι τότε ο Αντρέας εκανόνισε μια συνάντηση 

με τζιήνους που ήθελαν να παίξουμεν τούτον τον πλούσιο. Μέσα σε τζιήνες τες ημέρες 

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

Τζιαμαί επήαμεν στο σπίτι του Τάσου που έσιει το Ταμασιάνα που εν ακριβώς που 

πάνω που το κέντρο. Εκάμαμεν μία συνάντηση».  

Να σημειώσουμε ότι στη μαρτυρία του ο Φάνος δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι καθοδόν προς 

το σπίτι του Τάσου συνάντησαν οποιοδήποτε πρόσωπο για το που βρίσκεται ο 

Κατηγορούμενος 2. Ταπεινά υποβάλλω στο Σεβαστό Δικαστήριο, ότι η ανακριτική 

ομάδα που αποτελείτο μάλιστα από επίλεκτα μέλη του ΤΑΕ οπωσδήποτε θα ρωτούσαν 

τα παιδιά της Έλενας για την εντός του Ταμασιάνα συνάντηση που είχε μαζί με τον 

Αντρέα Κασάπη, Φάνο και τον θείο του, τη συνομιλία που ο Φάνος ισχυρίζεται ότι έγινε 

μεταξύ τους, περί της άφιξης της μητέρας του που προσκόμισε τα σουβλάκια, για τον 

λόγο που την περίμενε για να του δώσει χρήματα η μάνα του να πάει κάτω, να 

πιστέψουμε ότι αυτά κλήθησαν από την ανιχνευτική ομάδα επουσιώδη και άσχετα; Δεν 

ήσαν αυτά γεγονότα που είτε θα επιβεβαίωναν την εκδοχή του Φάνου είτε θα την 

κατέρριπταν;  

Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι κατά τον χρόνο που λήφθηκε η κατάθεση του 

Χαράλαμπου από τον Ζαχαρίου, δεν ήταν γνωστή αυτή η εκδοχή του Φάνου στην 

αστυνομία και ότι αυτή την εκδοχή την άκουσαν μεταγενέστερα, και πάλι θα αναμέναμε 

από μια ανιχνευτική έμπειρη ομάδα, να έπαιρνε μια συμπληρωματική κατάθεση από τον 

νεαρό Χαράλαμπο. Και όχι μόνο, να έπαιρνε και άλλη μαρτυρία πέριξ των γεγονότων 

που αναφέρονται, όπως π.χ. τα σουβλάκια, την μετάβαση του Χαράλαμπου στη 

Λευκωσία, το χαρτζιλίκι από την μητέρα κ.ά..  

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Φάνος είπε στην μαρτυρία του ότι για όλα αυτά είχε 

ενημερώσει τους ανακριτές, 2-3 μέρες μετά την κατάθεση που είχε δώσει στις 21/1 

(Σελίδα 2086-20).  

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω στο Δικαστήριο σας ότι η εξήγηση που δίδεται για την 

αναγνώριση που έκαμε ο Φάνος εντός του Δικαστηρίου όταν του επιδείχθηκε η 

φωτογραφία 243 είναι η εξής: Ο νεαρός Χαράλαμπος σύμφωνα με τη μαρτυρία της 

κατηγορούμενης 3, η οποία παρέμεινε αναντίλεκτη, σύχναζε στο Ταμασιάνα και μάλιστα 

βοηθούσε πίσω από το μπαρ. Συνεπώς είναι δυνατόν ο Φάνος να τον είχε δει στο 

Ταμασιάνα όταν επισκέπτετο τούτο, βοηθώντας τον κατηγορούμενο 1 στον εφοδιασμό 

του κέντρου με κρέατα. Όταν του επιδείχθηκε η φωτογραφία ο Φάνος είπε στη σελίδα 

2381-15: «Δεν είμαι βέβαιος αν είναι αυτός ο γιος της Σκορδέλλης».  
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Και τι να πούμε για την κατάθεση που έλαβαν οι έμπειροι ανακριτές από τον άλλο γιο 

της Έλενας, Κυριάκο, Τεκμήριο 457, στην οποία αναφέρεται «Όσο αφορά ερώτηση σου 

αν αρχές Δεκεμβρίου 2009 ενώ ήμουν στο σπίτι του Τάσου, ήρθαν οι Ανδρέας 

Γρηγορίου και Φάνος Χατζηγεωργίου, έχω να σου πω ότι δεν έγινε έτσι πράγμα».  

Κεφάλαιο  9: Η φωτογραφία του Άντη.  

Είναι η θέση της Υπεράσπισης ότι ποτέ δεν δόθηκε φωτογραφία του Άντη στον Φάνο.  

i. Θα δείτε ότι στις 21/1/2010 κατά τη λήψη γραπτής κατάθεσης του Κατηγορούμενου 

2, Τεκμήριο 369, στην ερώτηση 17 ότι ο Κατηγορούμενος 2 έδωσε φωτογραφία 

στον Ανδρέα για να γνωρίσουν το πρόσωπο που θα εκτελούσαν και ο 

Κατηγορούμενος 2 απαντά ότι δεν έγινε τέτοιο πράμα. 

ii. Όμως επισημαίνουμε ότι την ίδια μέρα, δηλαδή την 21/1/2010 ο Υπαστυνόμος 

Μάριος Παπαευριβιάδης δήλωσε ενόρκως στον Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή ότι 

«Κατά τη θεληματική του κατάθεση ο Θεοφάνης Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι κατά 

την συνάντηση που είχαν στα Πέρα Ορεινής με τους 2 υπόπτους, δηλαδή τον 

Αναστάση Κρασοπούλη και την αδερφή του Έλλη Κρασοπούλη Κατηγορούμενη 3, 

στις αρχές Δεκεμβρίου 2009, τους παραχωρήθηκε φωτογραφία του θύματος για 

σκοπούς αναγνώρισης του». Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε ότι τόσο ο 

Φάνος όσο και η ίδια η αστυνομία, ισχυρίζεται ότι η συνάντηση στα Πέρα Ορεινής 

έγινε αρχές Δεκεμβρίου 2009.  

iii. Εν τούτοις, 9 μέρες αργότερα, δηλαδή την 30/1/2010, κατά τη λήψη της κατάθεσης 

του 1ου κατηγορούμενου, Τεκμήριο 376, ο Α/Α Γ. Γεωργιάδης, του λέγει: «Έχω 

μαρτυρία ότι μετά από λίγες μέρες (από τη συνάντηση) η Έλλη Σκορδέλλη του 

έδωσε (του Ανδρέα) φωτογραφία του Άντη Χ’ Κωστή».  

iv. Ταπεινά συμπεραίνουμε ότι γίνεται μια εσκεμμένη προσπάθεια παγίδευσης ή 

εξαπάτησης τόσο του 1ου κατηγορούμενου όσο και του 2ου κατηγορούμενου. 

Φαίνεται όμως ότι συνεχίζει αυτός ο αναληθής ισχυρισμός να γίνεται και στο ίδιο το 

Δικαστήριο.  

v. Στη σελ. 1984-10 ο Φάνος λέγει ότι μετά το περιστατικό με τον άνθρωπο στην 

είσοδο του Σίγμα ο Φάνος θύμωσε του Κασάπη που εξέτασε λανθασμένα τον 

άνθρωπο για τον Χ΄Κωστή και του είπε «πες στον Τάσο να σου δώσει μια 

φωτογραφία». Βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι του μίλησε για τον 

Κατηγορούμενο 2 και όχι για την Κατηγορούμενη 3. Εν πάση περιπτώσει η δική 

μας θέση είναι ότι πρόκειται περί μιας εξίσου ψεύτικης πτυχής της όλης 

κατασκευασμένης ιστορίας του Φάνου. Επισημαίνουμε βέβαια, ότι ο ίδιος ο Φάνος 
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έχει αναφέρει στη μαρτυρία του ότι δεν υπήρχε ανάγκη να γνωρίζει τον Άντη 

Χατζηκωστή διότι αυτός (ο Φάνος) θα έκανε τον οδηγό. Δέστε Σελίδα 1984. 

vi. Ένα άλλο τερατώδες ψεύδος του Φάνου που άμεσα σχετίζεται με τον φόνο είναι 

ότι ο Φάνος δεν είδε ποτέ προηγουμένως τον Άντη, ότι τον είχε δει μόνον μια φορά 

όταν έμπαινε στο αυτοκίνητο του στο περίβολο του Σίγμα και η διευκρίνηση που 

κάμνει ο ίδιος ο Φάνος ότι μετά που έβαλαν την πόμπα του Ανδρέα Κασάπη «δεν 

ήταν ανάγκη να ξέρω ποιος είναι ο Χ΄Κωστής γιατί εγώ θα έκαμνα τον οδηγό» 

(Σελίδα 1984-15). 

vii. Η προσπάθεια του Φάνου να ενοχοποιήσει την Κατηγορούμενη 3 περί δήθεν 

καθοδήγησης που έκαμε στην ανύπαρκτη κατ’ εμάς συνάντηση, περί της 

αναγνώρισης του Άντη, είναι ψευδέστατη και ανυπόστατη και καταρρίπτεται από τα 

ίδια τα γεγονότα. Και σε συντομία αναφέρω ότι: Μέχρι του περιστατικού, μέχρι της 

ημερομηνίας που άρχισαν οι παρακολουθήσεις και συγκεκριμένα μεταξύ 20 και 24 

Δεκεμβρίου, δεν είχε δοθεί τέτοια φωτογραφία και τούτο μας το λέει ο ίδιος ο 

Φάνος. Ο ισχυρισμός του ότι εκείνο το βράδυ που, όπως ο ίδιος ο Φάνος μας 

διηγήθηκε, παραλίγο να εφονεύετο άλλο πρόσωπο, αποδεικνύει πέραν πάσης 

αμφιβολίας ότι δεν υπήρξε ποτέ καμιά αναφορά ως προς το θέμα περιγραφής της 

εμφάνισης του Άντη για να μπορέσουν να τον αναγνωρίσουν. Και ήτο κατά το 

επεισόδιο αυτό που συνέβηκε στην είσοδο του Σίγμα, που ο Φάνος όπως ο ίδιος 

ισχυρίζεται, έβαλε τις φωνές του Αντρέα και του είπε «πε του να σου δώσει μια 

φωτογραφία να ξέρουμε ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος». Περαιτέρω ο Φάνος 

ισχυρίζεται ότι ο 1ος κατηγορούμενος «επήεν τζιαι ήβρε τον Τάσο τζιαι έδωκεν του 

μια φωτογραφία για να ξέρουμε την φάτσα του ανθρώπου και να είμαστε 

σίγουροι».  

viii. Αυτός ο ισχυρισμός διαψεύδεται ή είναι αντίθετος από τον ισχυρισμό του ΜΚ 62 

Γεωργιάδη ο οποίος υποβάλλει στον 2ο κατηγορούμενο (Τεκμήριο 369 ερώτηση 

17) την 21/1/2010 ότι έχει μαρτυρία ότι «έδωσες φωτογραφία του Άντη 

Χατζηκωστή στον Αντρέα Γρηγορίου ώστε να γνωρίζουν το πρόσωπο του 

ανθρώπου που θα εκτελέσουν». Στη συνέχεια όταν ανέκρινε τον 1ο κατηγορούμενο 

στις 30/1 του υπέβαλε ότι έχει μαρτυρία: «ότι μετά από λίγες μέρες η Έλλη 

Σκορδέλλη σου έδωσε φωτογραφία του Άντη Χατζηκωστή, τι έχεις να πεις». 

Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν υπάρχει ίχνος μαρτυρίας, ούτε και από τον 

ίδιο τον Φάνο, ότι αυτός είχε δει ποτέ του φωτογραφία του Άντη.   

ix. Και ως επιστέγασμα όλων αυτών των ψευδών και φανταστικών ισχυρισμών πέριξ 

της φωτογραφίας του Άντη, έχουμε την υποβολή της κυρίας Κλεόπα στην 3η 

κατηγορούμενη στη σελίδα 9901-22 ότι «Έδωσες στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις 

του θύματος, σε μεταγενέστερο χρόνο για το αυτοκίνητο του, για τις ώρες του, και 
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τους δώσατε εσύ και ο 2ος κατηγορούμενος μία φωτογραφία του θύματος, για να 

μπορούν να τον αναγνωρίσουν από τα περιοδικά». Για την τελευταία εκδοχή απλά 

αναφέρω ότι επειδή περιέχει μαρτυρικό υλικό που δεν υποστηρίζεται από την 

μαρτυρία που δόθηκε στην δίκη και επειδή η κυρία Κλεόπα πρέπει να εκφράζει 

δικές της προσωπικές απόψεις και επειδή δεν έχει αντεξεταστεί επί τούτο, 

αναφέρω ότι απλά περιπλέκει το θέμα ακόμα περισσότερο. Και εύκολα μπορεί να 

συμπεράνει κάποιος ότι το θέμα «φωτογραφία Άντη» είναι μια αδιάψευστη 

απόδειξη ότι πρόκειται περί μιας άλλης επινόησης για ενδυνάμωση της ιστορίας 

του Φάνου.  

 

Κεφάλαιο 10: Υποβάλλουμε ότι ο Προεστός εμπλέκεται στη δολοφονία του Άντη  

(Λουκάς Πιερή Μ.Κ. 23 – Κατάθεση Έγγραφο Χ, Μάριος Ξενοφώντος Μ.Κ. 21- 

Έγγραφο Y)  

Όταν ο Προεστός συνελήφθηκε στις 14/1/2010 και ώρα 21:40 από τον Λοχία 593 

Παντελή Ιορδάνους, στο σπίτι του στο συνοικισμό Στροβόλου, ο ίδιος κατά τη σύλληψη 

του είπε: «Τίποτε εν έχω να πω».  

α. Να σημειωθεί ότι ο κ. Θωμάς στην Ένορκη μαρτυρία που έδωσε την 15/1/2010 σε 

διαδικασία προσωποκράτησης ανέφερε ότι βρέθηκαν στο σπίτι του κ. Προεστού 10,000 

Ευρώ σε μετρητά, μια επιταγή για το ποσόν των 12,000 Ευρώ καθώς και 1,200 Ευρώ 

στην κατοχή του. Και ότι σε κατάθεση της συζύγου του (Τεκμήριο 472) ανάφερε η 

σύζυγος του ονόματι Έλενα Γρηγορίου, ότι είναι φτωχοί άνθρωποι, η ίδια δεν εργάζεται 

και ότι ο μισθός του συζύγου της είναι μόνο 1,200 Ευρώ τον μήνα. Ότι δεν έχουν 

φυλαγμένα λεφτά στο σπίτι και ότι δεν γνώριζε τίποτε για τα ανευρεθέντα. Επίσης ότι ο κ. 

Προεστός όταν ρωτήθηκε, αφού του επιστήθηκε η προσοχή του στο Νόμο, δεν έδωσε 

καμιά εξήγηση. Και ότι σε όλες τις ουσιώδεις ερωτήσεις, απαντούσε «Ότι έχω να πω, θα 

το πω στο Δικαστήριο».  

β. Σε ερώτηση που τέθηκε στον κ. Προεστό αναφορικά με τη σύνδεση του με 

αποτυπώματα στο κάλυμμα του κράνους που βρέθηκε στη σκηνή, ο κ. Θωμάς ανέφερε 

στο Δικαστήριο ότι «Και αυτός, δηλαδή ο κ. Προεστός, ανέφερε ότι άγνωστος ή άγνωστοι 

του είχαν κλέψει προηγουμένως 3 κράνη αλλά δεν το κατάγγειλε στην αστυνομία». 

Σαφώς ο κ. Προεστός ήθελε να δώσει την εξήγηση ότι αυτοί που του έκλεψαν τα 3 κράνη 

πρέπει να τους έπεσε ένα από αυτά στον τόπο του εγκλήματος. Αλλά δεν το κατάγγειλε 

στην αστυνομία. Υποδεικνύω με σεβασμό στο Δικαστήριο ότι ο ίδιος ισχυρισμός ότι του 

έκλεψαν κράνος και δεν το κατάγγειλε στην αστυνομία, τον ίδιο ισχυρισμό κάνει και ο 

Φάνος. Πρέπει αυτό να είναι αποτέλεσμα μιας συνεννόησης εκτός εάν θεωρήσουμε ότι 

πρόκειται περί μιας σύμπτωσης, θα έλεγα σατανικής σύμπτωσης.  
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Στη Σελίδα 2034-5 ο Φάνος ισχυρίζεται ότι μόλις έφθασε ο Προεστός στο χωράφι του 

Κοσσιάρη, ο Φάνος έτρεξε και του είπε να σβήσει τα φώτα, ένεψεν του να σβήσει τα 

φώτα. «Ο Κωστής έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο και είπεν του ο Κούλλης «Έπαρτους» και 

μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήρεν μας ο Κωστής».  

Η αδικαιολόγητη αδράνεια και αδιαφορία από μέρους της Αστυνομίας να διερευνήσουν 

σε βάθος την πηγή του ανευρεθέντος στο σπίτι του Προεστού μεγάλου χρηματικού 

ποσού αφήνει πολλά ερωτηματικά. Επίσης η παράλειψη της Αστυνομίας να διερευνήσει 

την επιταγή που βρέθηκε στην κατοχή του Προεστού. 

Η παράλειψη της Αστυνομίας να διερευνήσει τον ισχυρισμό του Προεστού για το ποσό 

των €6000 που του δόθηκε από τον Μάριο Ξενοφώντος και ότι δήθεν προέρχετο από 

κάποιο φίλο του στον οποίο ο Προεστός είχε δανείσει. Βέβαια μέχρι σήμερα κανένας 

δεν μας αποκάλυψε το όνομα αυτού του φίλου που συνέπεσε να επιστρέψει το δάνειο 

στον δανειοδότη του την ημέρα του φόνου του Άντη.   

Δεν έχει προσαχθεί καμιά κατηγορία εναντίον του Κώστα Προεστού ο οποίος στην 

τελευταία του κατάθεση την 28/1/2010, δηλαδή 7 μέρες μετά την ισχυριζόμενη 

θεληματική κατάθεση του Φάνου, ο ίδιος (ο Προεστός) ισχυρίζεται ότι μετέφερε τον 

Φάνο και τον Γρηγόρη από τον Αστρομερίτη στην οικία του Φάνου κατά ή περί της 9 το 

βράδυ και στη διάρκεια του ταξιδιού λέγει ότι άκουσε τους δύο να συνομιλούν για τον 

φόνο και άκουσε τον Φάνο να καθησυχάζει τον Γρηγόρη λέγοντας του: «Ρε ηρέμησε και 

θα πάρουμε πολλά λεφτά» Δέστε Σελίδα 1643 και 1722.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρόλο ότι ο Παντελής Ιορδάνους στις 28/1/2010, ώρα 

14:05 – 14:35 πληροφορεί τον Προεστό ότι «Έχω μαρτυρία που μου παρέχει εύλογη 

βάση για υποψία ότι ενέχεσαι σε αδικήματα α) φόνου εκ προμελέτης του Άντη 

Χατζηκωστή, β) συνομωσία προς διάπραξη φόνου, γ) παράνομη κατοχή πυροβόλου 

όπλου και χρήση εκρηκτικών υλών, διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 

και 11/1/2010 στη Λευκωσία και προτίθεμαι να σε ανακρίνω και να σου πάρω 

κατάθεση». Δηλαδή σαφώς η Αστυνομία είχε μαρτυρία εναντίον του Προεστού μέχρι και 

την 14:35 της 28/1/2010, ότι είχε διαπράξει και τον φόνο και την μεταφορά όπλου και 

πυρομαχικών μέσα στον Δεκέμβρη, δηλαδή κατά την περίοδο που ο Φάνος ισχυρίζεται 

ότι έγιναν οι παρακολουθήσεις του θύματος. Είναι εκπληκτικό τι είχε μεσολαβήσει, ποια 

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε την αστυνομία μέσα σε 5 λεπτά όλα όσα 

είχαν ειπωθεί στον κ. Προεστό να ακυρώνονται και να επιτρέπεται σε αυτόν να αφεθεί 

εντελώς ελεύθερος. Βέβαια, τόσο το Δικαστήριο όσο και η Υπεράσπιση αφήνονται στο 

σκοτάδι ως προς το ποίος εισηγήθηκε την απελευθέρωση του Προεστού και την μη 

καταχώρηση οποιασδήποτε κατηγορίας εναντίον του διότι ούτε η ολοκληρωμένη 

συνοπτική έκθεση της αστυνομίας καταχωρήθηκε ως Τεκμήριο για να μας διαφωτίσει τι 

επιτέλους συνέβηκε μέσα σε 5 λεπτά της ώρας. Ο κ. Προεστός να μην διωχθεί για καμιά 
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από τις κατηγορίες. Και ερωτούμε, άραγε είμαστε παράλογοι και εξωπραγματικοί όταν 

εμείς της Υπεράσπισης τονίζουμε ότι η Αστυνομία έδωσε ως αντάλλαγμα στον Φάνο 

την αμνήστευση του Προεστού κατόπιν επιμονής του Φάνου. Και τούτο για να εμπλέξει 

τους κατηγορούμενους 3 και 2. Ακριβώς ο ίδιος ευνοϊκός χειρισμός έγινε και για την 

συμβία του Φάνου, κυρία Γιώτα Πεντόντζιη.  

Δέστε Έγγραφο ΑΜ, Κατάθεση Προεστού, Δέστε Τεκμήριο 530, ημερ. 28/1/2010. Ο 

Κώστας Προεστός απελύθη χωρίς να κατηγορηθεί. 

Η ισχυριζόμενη μετάβαση του Φάνου αργά το απόγευμα της 11/1 σε βενζινάδικο που 

βρίσκετο σε μεγάλη απόσταση μακριά από το σπίτι του όπου βρίσκετο και το 

πρακτορείο στοιχημάτων όπου συχνάζει ο Προεστός, δεν πρέπει να είναι τόσο 

συμπτωματική. Η Υπεράσπιση φρονεί ότι δεν ήτο για βενζίνη που πήγε ο Φάνος αλλά 

ήτο για να συναντήσει τον κ. Προεστό λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του Άντη.  

Κεφάλαιο 11: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μ.Κ. ΛΟΥΚΑ ΠΙΕΡΗ 

 

1. Στη Σελίδα 737-5 υιοθετεί και συμφωνεί με το περιεχόμενο της κατάθεσης του που 

έδωσε στην αστυνομία (Αστυφύλακας 2374 Ιλαρίωνας Αστραίος). Την έδωσε στις 

25/1/2010 και ώρα 15:30 – 15:50. Να σημειωθεί ότι στην κατάθεση του αναφέρει:  

α) ότι ο Προεστός είναι φίλος του και τον γνωρίζει εδώ και 15 χρόνια και έχουν 

οικογενειακές σχέσεις.  

β) Τον Νοέμβριο του 2009 ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και χρειάζετο 

χρήματα για οικογενειακούς λόγους.  

γ) Επειδή χρειάζετο άμεσα χρήματα ζήτησε από τον Προεστό να του δανείσει 12,000 

Ευρώ.  

δ) Ο Προεστός «με βοήθησε και μου έδωσε το πιο πάνω ποσό την 5/11/2009».  

ε) «Την ίδια μέρα (5/11/2009) έδωσα στον Προεστό μια δική μου επιταγή 

μεταχρονολογημένη, για το ίδιο ποσό η οποία θα μπορούσε να εξαργυρωθεί 

5/12/2009. Επειδή τότε θα είχα χρήματα από κάτι άλλες δουλειές που έκανα».  

Στ) «Πιστεύω η επιταγή που βρήκατε στον Προεστό είναι δική μου».  

 

2. Στη Σελίδα 737 ζητείται από την κα Κλεόπα την 28/1/2011 (μαρτυρία) να πει 

συγκεκριμένα ποιος ήταν ο λόγος της δύσκολης οικονομικής του κατάστασης. Και 

στην ίδια σελίδα 737-15, «Ανοίξαμε ένα κατάστημα, μια καφετέρια με την γυναίκα 

μου, κάναμε ένα δάνειο γύρω στις 100,000 Ευρώ συν τα λεφτά που βαστούσαμε, η 

επιχείρηση δεν πήγαινε καθόλου καλά, καταστραφήκαμε και χρειαζόμουν λεφτά, 

αναγκάστηκα να καταφύγω σε τούτη τη διέξοδο. Να ζητήσω λεφτά από κάποιους».   

 

3. Στη Σελίδα 737-20 ο Λουκάς Πιερή από μόνος του προσθέτει: «Έχω να σημειώσω 

και κάτι για την κατάθεση μου, εκεί που λέω ότι πήρα 12,000 από τον Προεστό και 
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του επέστρεψα 12,000, η πραγματική αλήθεια είναι ότι πήρα 10,000 και επέστρεψα 

12,000».  

 

4. Στη 737-20 σε ερώτηση της κας Κλεόπα «Κάτω από ποιες συνθήκες ζήτησες λεφτά 

από τον Προεστό;» απαντά «Είμαστε μια μέρα κυνήγι και του ανάφερα ότι ήμουν σε 

δύσκολη οικονομική κατάσταση, αν μπορούσε να βρει κάποιον να μου δανείσει 

λεφτά.  

 

Προθυμοποιήθηκε να κοιτάξω να σου πω, σε δυο μέρες ενημέρωσεν με ότι απλώς 

στον μήνα ήθελαν να τους δώσω 12,000. Ο Προεστός είπεν μου ότι θα ψάξει να μου 

εύρει από κάπου αλλού τα λεφτά». 

 

5. Στη Σελίδα 738 ο μάρτυρας αναγνωρίζει την επιταγή (Τεκμήριο 148) που έδωσε 

στον Προεστό για 12,000 Ευρώ με ημερομηνία 4/12/2009. Να σημειωθεί ότι πρέπει 

να κάμνει λάθος όταν ανάφερε ως ημερομηνία την 5/12/2009.  

 

6. Στη Σελίδα 738-25 ερωτάται εάν η επιταγή που έδωσε δεν εξαργυρώθηκε και 

απαντά «Όχι έδωσα τους τα πίσω σε μετρητά». Σημείωση: Εγείρεται το ερώτημα 

γιατί εφόσον τα χρήματα τα επέστρεψε (τις 12,000) σε μετρητά, δεν ζήτησε να πάρει 

πίσω την επιταγή που είχε δώσει στον Προεστό.  

 

7. Σε ερώτηση «Πότε έδωσε στον Προεστό 12,000 Ευρώ» απαντά «Πωλήσαμε το 

μαγαζί που είχαμε τον Μάρτη, έδωσα του περίπου τα ¾ της επιταγής, γύρω στις 

9,000 Ευρώ και το τελευταίο ποσό, τις 3,000 έδωσα του τα τον Δεκέμβρη, τωρά).  

 

8. Στη Σελίδα 739 ερωτάται «Αν ξέρει ποιου ήταν οι 10,000 που του έδωσε ο 

Προεστός;» ο μάρτυρας απαντά «Δεν ξέρω». Ερωτηθείς «Ποιος ο λόγος που 

ανέφερε στην κατάθεση του ότι ζήτησε τζιαι πήρε 12,000 και έδωσε 12,000, ενώ 

σήμερα ήρθες ενώπιον του Δικαστηρίου και είπες ότι είναι 10 που ζήτησες και πήρες 

και έδωσες 12;» απαντά «Νόμισα είχε ποινικό αδίκημα και φοβήθηκα μήπως εκτεθώ 

και εγώ και ο άλλος που μου έδωσε τα λεφτά». 

 

9. Στη Σελίδα 739 αντεξεταζόμενος από τον κ. Πική αναφέρει ότι ο κ. Θωμάς του ΤΑΕ 

του τηλεφώνησε την Τετάρτη για να πάει στην Εισαγγελία για να πάρει την κατάθεση 

του. «Οπότε και ανέφερα στην Εισαγγελία ότι θα έλεγα την αλήθεια ότι απλώς 

απέκρυψα κάτι εδώ περί του ποσού».  

 

10. Στη Σελίδα 740-5 «Πριν 2-3 μήνες μίλησα με κάποιον που κατέχει λίγο παραπάνω 

σε τούτο το θέμα και είπεν μου ότι δεν υπάρχει αδίκημα στο ότι μου έδωσε κάποιος 

λεφτά και του έδωσα τόκους». Και σε ερώτηση αν επικοινώνησε με την αστυνομία 
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για να δώσει κάποια συμπληρωματική κατάθεση, απαντά «Όχι ήξερα ότι θα κληθώ 

κάποια στιγμή στο Δικαστήριο και θα το πω».  

 

11. Στη Σελίδα 741-5 σε ερώτηση του Μάριου Γεωργίου αναφέρει ότι «Εγώ είχα άμεση 

ανάγκη περί της 10,000 Ευρώ επειδή στριμώχτηκα, χρωστούσα στους πλασιέδες, 

εχρώστουν παντού. Στην  ερώτηση «Καλά και ο φίλος σου είπε σου βρίσκεις τες 

αλλά ήθελεν τόκο 2,000 Ευρώ σε ένα μήνα;» ο μάρτυρας απαντά «Ναι». Και 

ερωτάται «Τελικά τους τα έδωσες τον Μάρτη του 2009;» απαντά στη 741-10 «Εν 

μπόρεσα στον μήνα να τους δώσω τα λεφτά και είπα του ότι «περίμενε να πωλήσω 

το μαγαζί να σου δώσω τα υπόλοιπα. Έμειναν 3,000 να τους τα δώσω πιο μετά, εν 

με πίεσαν, μπόρεσα τον Δεκέμβρη που έπιασα τον 13ο και τους τα έδωσα». Και σε 

ερώτηση «Για ένα μήνα εθέλαν 2,000, για ένα χρόνο πάλι εθέλαν 2,000 τόκους;» 

απαντά «Εν με πίεσαν να θέλουν κι άλλα λεφτά, τούτα εθέλαν. Μπορεί να το εκάμαν 

για την φιλία μας» 

Ε. Για τη φιλία σας όμως ήθελε 2,000 

Α. Μπορεί να ήταν μεσάζων 

Ε. Μπορεί να μεν ήταν δικά του τα λεφτά 

 

12. Στη Σελίδα 742-20 αντεξεταζόμενος από τον Μ. Κυπριανού λέει ότι είναι messenger 

στο Υπουργείο Παιδείας για 18 χρόνια. Ερωτάται αν βρίσκεται στο stop list. Ο 

μάρτυρας ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι είναι στο stop list.  

 

13. Στη Σελίδα 745 σε ερώτηση γιατί αφηκε στο μέρος της επιταγής Πληρώστε κενό και 

μετά 12,000 Ευρώ και την υπογραφή του; Απαντά «Διότι μου είπαν να την αφήσω 

κενή»  

Ε. Ποιος σου είπε;  

Α. Ο Κώστας Προεστός 

Ε. Όταν λέεις «Είπαν μου;»  

Α. Έκαμα λάθος. Είμαι μαθημένος να μιλώ στον πληθυντικό.  

Ε. Συνήθως από ευγένεια, αντί στον ενικό μιλούμε στον πληθυντικό.  

Α. Σωστό. Και αυτό έκαμα.  

Ε. Σέβεσαι τόσο πολύ τον Κώστα; 

Α. Σέβομαι γενικά όλους τους ανθρώπους. 

 

14. Σε ερώτηση αν ξέρει ότι τα χρήματα δεν προέρχοντο από τον Προεστό, απαντά στη 

745-20 «Δεν με ενδιέφερε από πού προέρχοντο». 

Ε. Τι είναι αυτό που σε κάμνει να λέεις ότι δεν ξέρεις; 

Α. Διότι πρώτον ξέρω ότι η οικονομική του κατάσταση είναι δύσκολη, είναι φτωχός 

άνθρωπος, δεν είναι κανένας εύπορος που μπορούσε να έχει λεφτά για να δανείζει ή 

οτιδήποτε. Εγώ του είπα με την πρόθεση να μου βρει κάποιον να μου δανείσει.  Δεν 
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απευθύνθηκα στον ίδιο να του πω «Θέλω δανεικά από εσένα ή οτιδήποτε». 

«Μπορείς φίλε να μου βρεις κάποιον να μου δώσει αυτό το ποσό; Θέλω αυτά τα 

λεφτά επείγον».  

Σημείωση: Σύμφωνα με την κατάθεση του Προεστού ημερομηνίας 28/9/2010, την 

ίδια μέρα παραδίδει στην αστυνομία την επιταγή των 12,000 Ευρώ με ημερομηνία 

εξαργύρωσης 4/12/2009.  

 

15. Στη Σελίδα 746-2 «θα προσπαθήσω να σου εύρω» και προσθέτει «Ο Προεστός μου 

είπε μετά ότι «Ήβραμε τα λεφτά αλλά θέλω 2,000 στον μήνα» και εγώ δέχτηκα γιατί 

τα ήθελα απεγνωσμένα τα λεφτά. Τα λεφτά μου τα έδωσε μετρητά (Σελ. 746-10). Τα 

λεφτά μου τα έδωσε 4/11 μεσημέρι, πήα τζιαμαί στο σπίτι του και μου τα έδωσε. 

Αφού μου τηλεφώνησε «Έχω τα λεφτά, έλα πάρτα». Πήγα στο σπίτι του, ούτε 

κατέβηκα από το αυτοκίνητο, ήρθε στο παράθυρο του αυτοκινήτου, έδωσα του την 

επιταγή και έδωσε μου τα. Την επιταγή την ετοίμασα από πριν.  

 

16. Στη 746-25 σε ερώτηση «Εν εύκολο να φέρεις το cheque να δούμε τι έγραψες 

δίπλα;» ο μάρτυρας απαντά «Να κοιτάξω να το βρω. Συνήθως δεν γράφω τίποτε. 

Δεν θυμούμαι αν έγραψα κάτι στο cheque book».  

 

17. Στη Σελίδα 747 σε ερώτηση «ποιου έδωσες τα λεφτά που πήρες από τον Προεστό;» 

ο μάρτυρας απαντά «Σε διάφορους πλασιέ που χρωστούσα» και ερωτάται «Να μας 

πεις τα ονόματα τους, ένα προς ένα. Πήρες 10,000 ευρώ και τα ήθελες τόσο πολλά 

διότι σε πίεζαν, σε καταπίεζαν να πληρώσεις και έτσι δέχτηκες να πληρώσεις και 

2,000 Ευρώ πάνω στις 10,000 για ένα μήνα που έρχεται περίπου 300%» απαντά 

«20 έρχεται, 20%».  

Ε. Τον μήνα; 

Α. Ναι. Τον μήνα 

 

18. Α. Πλήρωσα την Coca-Cola, Carlsberg, τον Βάσο Λεπτό, τα παγωτά. Δεν θυμούμαι 

που αλλού να τα έδωσα.  

Ε. Μα σε πίεζαν και δεν θυμάσαι; 

 

19. Στη Σελίδα 747-3 «Εντάξει εχρώστουν σε διάφορους, παραπάνω για τη δουλειά της 

γυναίκας μου, για την καφετέρια, απλώς δεν θυμούμαι ακριβώς ποσά να σας πω και 

πρόσωπα». Και στην επιβολή «Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι τούτα όλα είναι 

παραμύθια» ο μάρτυρας απαντά «Μάλιστα, ότι νομίζετε». 

Ε. Μυθεύματα;  

Α. Όπως νομίζετε εσείς.  
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20. Στη Σελίδα 748 αν έγινε καμιά απόπειρα σε βάρος του με βόμβα, ο κ. Πιερής απαντά 

«Τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο 2010, μου έριξαν χειροβομβίδα στο σπίτι μου». 

Στη 748-10 «Πήγα και είδα τον κ. Σιάηλο». Σε ερώτηση αν ανακαλύφθηκε τίποτε, 

απαντά «Εν με ειδοποίησαν τίποτε ακόμα». Σε σχέση με το αν ο Προεστός είχε 

κανένα ατύχημα τελευταίως, ο κ. Πιερής απαντά «Πυροβόλησε το πόδι του απ’ ότι 

ξέρω (την 23/8/2010). Τον είδα στο σπίτι του και μου είπε «Εγώ ρε φίλε μου, 

πυροβόλησα το πόδι μου». Μου είπε ότι καθάριζε το όπλο του, εκπυρσοκρότησε, 

δεν ξέρω, εν μπορώ να ξέρω». 

Σημείωση: Να ελεγχθεί ο ισχυρισμός αυτός με την εκδοχή που έδωσε στην μαρτυρία 

του ο Προεστός.  

 

21. Στη Σελίδα 749 «Είπεν μου ο άνθρωπος ότι εκπυρσοκρότησε το όπλο του και 

χτύπησε. Είπεν μου καθάριζεν το όπλο».  

Ε. Τον ρώτησες νάμπου γίνηκε ρε φίλε τώρα θα έχεις βούριστρα με την αστυνομία; 

Α. Πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν, δεν ασχολούμαι.  

 

22.  Στη Σελίδα 749 γνωρίζει τον Φάνο διότι κάθετο 3 σπίτια πιο πάνω που το δικό του 

σπίτι, όταν ήταν παντρεμένος (ο Φάνος) και μετά χώρισε.  

 

23. Στη Σελίδα 750 σε ερώτηση αν ο Προεστός του είχε εμπιστοσύνη στις δοσοληψίες 

του, απαντά «Όταν είσαι φίλος με κάποιον εννοείται ότι του έχεις εμπιστοσύνη. Για 

να μου δανείσει λεφτά, είχεν μου εμπιστοσύνη, αλλά επιάσαν και την επιταγή. Είναι 

κατοχυρωμένοι». Και προσθέτει «Είμαστε άνθρωποι. Καμιά φορά πέφτουμε σε λάθη 

που εν μπορούμε να φκούμε έξω και για να είναι λίγο κατοχυρωμένοι, που μπορεί 

να του τα έδωσε άλλος τα λεφτά, και αυτός να τα εχρώστα τα λεφτά και ήθελε την 

επιταγή. Εν νομίζω άμα έχει κάποιον που να σου δώσει λεφτά να μεν θέλεις να 

εξασφαλιστείς».   

Ε. Ε καλά, γιατί εν του είπες να φκάλω το cheque πάνω στον τοκογλύφο που μας τα 

έδωσε; 

Α. Εν ήθελα να ξέρω με ποιος τα έδωσε με τίποτε. Δεν με ενδιέφερε.  

 

24. Στη Σελίδα 750-25 «Ο Προεστός δεν μου είπε ότι χρειάζετο χρήματα εκείνη την 

περίοδο για το παιδί του».  

 

25. Στη Σελίδα 751-1 «Ήξερα ότι ήθελε να πάει στο εξωτερικό να κάμει κάτι θεραπείες, 

εν ήξερα όμως νάμπου προσπάθαν να κάμει». Σε ερώτηση αν είχε μπροστά του την 

επιταγή όταν έδιδε κατάθεση, ο κ. Πιερής απαντά στη Σελ. 751-15 «Κάποιος που 

χρωστά και πρέπει να πληρώσει σε μια ημερομηνία, νομίζω θυμάται το και θυμάται 

την ημερομηνία πολύ καλά». Και σε ερώτηση αν θυμάτο πότε τα έδιδε και πότε τα 

πήρε, ο κ. Πιερής απαντά «Πάνω κάτω ναι. Εντάξει, έππεσα μια μέρα έξω στην 
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κατάθεση μου, όπως ανάφερα, έκαμα ένα λάθος, εντάξει». Και σε ερώτηση αν η 

αστυνομία του είπε «Πρόσεξε ρε κουμπάρε, σαν να κάμνεις ένα λάθος, έννεν 5 εν 

4/12» ο κ. Πιερής απαντά «Εν μου είπαν». Και σε υποβολή ότι «Στην κατάθεση σου 

λέεις ότι επειδή χρειάζουμουν άμεσα χρήματα, ζήτησα από τον Κώστα, να μου 

δανείσει 12,000 Ευρώ. Και εδώ λέεις ότι «Ζήτησα από τον Κώστα να μου εύρει να 

δανειστώ 10,000 Ευρώ. Γιατί; Κατά λάθος;» απαντά «Κατά λάθος. Όταν ήμασταν 

μαζί με τον Κώστα Προεστό του ζήτησα 10,000 Ευρώ «Φίλε του είπα χρειάζομαι 

επείγον 10,000. Μπορείς να με βοηθήσεις;».  

 

26. Στη Σελίδα 752-10 σε υποβολή «Εδώ λέεις «Επειδή χρειάζομαι άμεσα χρήματα, 

ζήτησα από τον Κώστα να μου δανείσει 12,000 Ευρώ και δεν λέεις ζήτησα από τον 

Κώστα να με βοηθήσει να βρω 12,000» απαντά «Μάλιστα. Διατύπωσα το λάθος».  

 

27. Στη Σελίδα 752-20 ο Πιερής αναφέρει «Σήμερα που ήρτα και ορκίστηκα εδώ στο 

Ευαγγέλιο, έπρεπε πράγματι να πω την αλήθεια. Έκαμα λάθος εδώ και είπα ότι 

πήρα 12 και έδωσα 12. Σήμερα όμως έπρεπε να πω την αλήθεια ότι έπιασα 10 και 

ότι έδωσα 12, φοβήθηκα ότι υπήρχε κάποιο αδίκημα και για εμένα και για τον άλλο 

που μου έδωσε τα λεφτά γι΄αυτό είπα ότι είπα στην κατάθεση μου».  

 

28. Στη Σελίδα 753 ο Πιερής αναφέρει ότι ζήτησε τα χρήματα από τον Προεστό 3 μέρες 

πριν, δηλαδή 1/11/2009 περίπου, 2-3 μέρες πριν έρθει και μου δώσει τα λεφτά. Τα 

λεφτά τα ζήτησα την 1/11/2009. Ο Προεστός με πληροφόρησε περίπου στις 3 του 

μήνα. Μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι «ήβραμε τα λεφτά, απλώς θα πληρώσεις για 

ένα μήνα που θα τα πάρεις τόκους, θέλεις τα;» «Είπα του θέλω τα ναι». 4 του μήνα 

μου έφερε τα λεφτά μετρητά και του έδωσα την επιταγή στις 4/11/2009. Μου είπε 

«εντάξει θα σου φέρω τα λεφτά και μου έφκαλε την επιταγή». Και ερωτάται «Το 

cheque book το πήρες μαζί σου ή έδωσες κομμένη επιταγή;».  

Α. Το cheque book ήταν στο αυτοκίνητο. Έκοψα την επιταγή, είχα την στην πούγκα 

μου. Πήγα εκεί, έδωσα του την και έφυγα.  

 

29. Στη Σελίδα 753-25 «Μπορεί να έφυγα από τη δουλειά μου, δεν θυμούμαι ποια μέρα 

ήταν, ή είχα άδεια ή έπιασα άδεια και έφυα να πάω, δεν θυμούμαι ποια μέρα ήταν 

ακριβώς».  

 

30. Στη Σελίδα 754 ο Πιερής αναφέρει ότι τα χρήματα τα πήρε «από την πώληση του 

μαγαζιού που είχαμε στον ιδιοκτήτη που μας ενοικίαζε τα καταστήματα. Έδωσα το 

του ιδίου πίσω με αντάλλαγμα 28,000 Ευρώ. Τα πήρα μέσα του Μάρτη. Ο ιδιοκτήτης 

είναι κάποιος Χρήστος από τα Λατσιά. Διαφεύγει μου το επίθετο. Το κατάστημα ήταν 

Αγίου Γεωργίου 22».  
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31. Στη Σελίδα 755 «Ο κ. Χρήστος είναι παρπέρης» και υποβάλλεται στον κ. Πιερή στη 

Σελ. 755-15 ότι «Στην κατάθεση σου λέεις ότι «Πίστευα ότι τότε θα είχα τα χρήματα 

από κάτι άλλες δουλειές που έκανα». Στη 755-30 «Είχα πολλά δάνεια γι΄αυτό δεν 

έκανα δάνειο από Τράπεζα, εν μου εκάμαν, ο μισθός μου μινίσκει μέσα από τα 

δάνεια που καθαρίζουν, είναι 200 Ευρώ».  

 

32. Στη Σελίδα 756 «Ο μισθός μου είναι 1600 Ευρώ και μου μένουν, αφού πληρώσω τα 

διάφορα δάνεια, μόνο 200 Ευρώ».  

 

33. Στη Σελίδα 756-15 σε ερώτηση «Μετά που έδωσες τούτη την κατάθεση (την 

25/1/2010), δεν ξαναθίξατε τούτο το θέμα της επιταγής με τον κ. Προεστό;» 

Α. Μιλήσαμε όταν τον επισκέφτηκα μετά στο σπίτι του, μετά το ατύχημα (23/8/2010). 

Η επικοινωνία μας η πολλή, πηγαίναμε κανένα κυνήγι μαζί την Κυριακή, μετά έπαθε 

το ατύχημα του, τα πράγματα του δεν μπορούσαμε να πάμε, δεν πηγαίναμε. Όχι 

μιλήσαμε. Τον ρώτησα «Γιατί τούτη η επιταγή έμεινε στα χέρια σου, αφού υποτίθεται 

θα έπαιρνες τα λεφτά από κάπου αλλού, δεν ήταν δικά σου ή οτιδήποτε;» και μου 

αποκάλυψε ότι έπιασε τζιήνος την επιταγή για να πιάσει τζιαι τζιήνος κάποιο 

ποσοστό που τους τόκους που τους έδωσα.  

Στη Σελίδα 757-25 θα δείτε ο Πιερής σε ερώτηση αν «Ο Προεστός κάτω που τούτην 

την πίεση που του έκαμες, δεν σου παραδέχτηκε «Ναι ρε κουμπάρε, νόμιμα σχεδόν 

πήρα και εγώ κάτι που τούτη την πράξη;» και ο Πιερής απαντά «Όχι». Και στη 757-

30 διευκρινίζει «Εν μου παραδέχτηκε, είπεν μου ότι έκαμε την ευκολία και έπιασε τα 

λεφτά από κάποιον άλλον». 

 

34. Στη Σελίδα 758 ο κ. Πιερής ερωτάται «Εν του είπες «Καλά ρε Κώστα, εν έπιαες για 

την προμήθεια σου;» και ο κ. Πιερής απαντά «Τα δίεννε σε άλλον, είπεν μου. Όλα τα 

λεφτά».  

Ε. Ώστε ο κ. Προεστός σε σένα είπεν ότι έν έπιασεν τίποτε, ούτε μπακκίρα που 

τούτην την πράξη, έτσι σου είπε; 

Α. Ότι μου έκαμε ευκολία μόνο (Σελίδα 758-8). Αυτά μου τα είπε μετά από το 

τηλέφωνο, σε κάποια φάση, σε 5-6 μέρες, μια εβδομάδα βρεθήκαμε, έχουμε κοινό 

τόπο που πάμε. Υπάρχει ένα πρακτορείο στη γειτονιά μας, στη λεωφόρο Τσερίου.  

 

35. Στη Σελίδα 757-10 υποβάλλεται στον Πιερή «Ώστε του έκαμες κάποια επίπληξη του 

κ. Προεστού» και απαντά «Ναι. Πάνω κάτω. Του είπα εν εσού που μου είπες θέλεις 

τα λεφτά; Εν εσύ που ήθελες τους τόκους;». και ο Πιερής λέει «Ο Προεστός μου είπε 

«Εγώ τα έπιασα από κάποιον άλλον και σου τα έδωσα, απλώς δεν πρόλαβα να την 

δώσω την επιταγή». Και σε ερώτηση «Ποιος τσέπωσε τις 2,000;» ο Πιερής απαντά 

«Ο Προεστός μου είπε ότι τα έπιασε από άλλον απλώς δεν πρόλαβε να του δώσει 

την επιταγή».  
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Ε. Ο Προεστός κάτω που τούτη την πίεση που του έκαμες, εν σου παραδέχτηκε ότι 

νόμιμα σχεδόν πήρα και εγώ κάτι που τούτη τη πράξη; 

Α. Όχι.  

Ε. Καλό; 

Α. Ε εν μου παραδέχτηκε. Είπεν μου ότι έκαμεν την ευκολία και έπιασε τα λεφτά από 

κάποιον άλλον.  

και σε ερώτηση μου αν ο Προεστός όλες τις 12,000; Απαντά: 

Α. Εγώ έδωσα τα λεφτά του Κώστα. Εγώ εν ηξέρω που τα έδωσε.  

Ε. Δεν είπες του Προεστού «Καλά ρε Κώστα, δεν έπιαες για την προμήθεια σου;  

και ο Πιερής απαντά ότι ο Προεστός του είπε ότι τα έδινε σε άλλον όλα τα λεφτά. Και 

σε ερώτηση/υποβολή «Ώστε ο κ. Προεστός σε εσένα είπε ότι έν έπιασε τίποτε, ούτε 

μπακκίρα που τούτη την πράξη» ο κ. Πιερής απαντά «Ο Προεστός μου είπε ότι μου 

έκαμε ευκολία μόνο.  

 

36. Στη Σελίδα 759 ο κ. Πιερή λέγει «Απλώς το μόνο που είπα του Προεστού είναι ότι θα 

είχα μια καθυστέρηση στα λεφτά, του είπα περίμενε μέχρι τον Δεκέμβρη να πιάσω 

τον 13ο να σε πληρώσω, ενημέρωσε όποιου είναι τα λεφτά ότι τον 12ο θα του τα 

δώσω πίσω» και ο Προεστός δέχτηκε.  

 

37. Στη Σελίδα 760-5 σε υποβολή μου «Λοιπόν κ. Λουκά Πιερή, δημόσιε υπάλληλε στο 

Υπουργείο Παιδείας, σου λέω ότι τούτα όλα που ήρθες και μας είπες είναι ψέματα, 

που το α ως το ω» και απαντά «Γνώμη δική σας κ. Μιχαλάκη Κυπριανού, το 

δικαστήριο θα αποφασίσει αν λαλώ ψέματα ή όχι, ορκίστηκα νομίζω».  

 

Κεφάλαιο 12: Το Κράνος 

Στη σελ. 2000 ο Φάνος λέγει ότι ο ίδιος φορούσε ένα κράνος χρώματος άσπρου προς 

άσπρο και είχε κάτι σχέδια πάνω. Το αγόρασε ο ίδιος από το DOPERMAN για την 

Πεντόντζιη. Ο Φάνος ισχυρίστηκε ότι ο 4ος κατηγορούμενος φορούσε το κράνος του 

Προεστού (Σελίδα 2001). 

- Στη συνέχεια ο Φάνος ισχυρίζεται ότι δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το άλλο κράνος 

διότι το εχρησιμοποιούσε τακτικά και όταν έκαμνε παρακολουθήσεις (Δέστε Σελίδα 

2004). 

 

- Είναι η ταπεινή μας εισήγηση ότι η δικαιολογία αυτή δεν πείθει και είναι γελοίο να 

δεχθεί κανείς την χειμωνιάτικη νύχτα της 11ης Ιανουαρίου ήτο δυνατό να αναγνωρίσει 

κανείς το κράνος του Φάνου ενώ η αναγνώριση της μοτόρας δεν τον φόβιζε. 
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- Στη Σελίδα 3175-25 ερωτάται ο Φάνος αν για πρώτη φορά λέει σήμερα στο 

Δικαστήριο ότι ο Προεστός έμαθε ότι το κράνος του χρησιμοποιήθηκε στο φόνο. Και 

ο Φάνος απαντά «Ο Κώστας καταλάβεν το. Έπιασα το κράνος του που έσσο του, 

ήξερε ότι έππεσε ένα κομμάτι κράνος». Και σε ερώτηση «Που ξέρεις ότι ήξερε;».  Και 

ο Φάνος δίδει την πιο κάτω εξήγηση: 

Α. Έππεσε ένα κομμάτι κράνος, ξέρω γω αν μίλησε μαζί με τον Κασάπη; Ξέρω εγώ; 

Πάντως εξαφανίστηκε. Εν απάντα με τηλέφωνα με τίποτε. Ήταν φοϊτσιάρης ο 

Κωστής, ο πελάτης σου ο ίδιος το είπε μέσα στο αυτοκίνητο ότι εν φόνο που έκαμε».  

Ε. Και εσύ κατάλαβες ότι ο Κωστής επήε τζιαι χάθηκε λόγω του κράνους του, 

εμιλήσετε ποτέ για το κράνος μετά το φόνο; Συζητήσετε το; (Σελίδα 3176-15)  

Α. Είπε μου τζιαμαί στο remand, εν θα την καταλύσω εγώ για ένα κράνος.  

- Στη Σελίδα 3177-1 ο Φάνος ερωτάται «Σε κάποια φάση είπες στη μαρτυρία σου ότι 

έκαμες παρακολουθήσεις με τον 1ο κατηγορούμενο και φορούσες ένα κράνος και το 

πρωί άλλο, και τη νύχτα άλλο κ.λπ., έτσι;» ο Φάνος απαντά «Ναι».  

Ε. Τώρα τούτο το άλλο το κράνος ποιου ήταν;  

Α. Είχε και κράνη ο Αντρέας τζιαμαί έσσο του.  

Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε την απορία μας γιατί εφόσον ο 

Φάνος γνώριζε ότι ο κατηγορούμενος 1 είχε και κράνη γιατί δεν πήγε να πάρει από 

το σπίτι του ένα κράνος, αλλά προτίμησε να δανειστεί κράνος από τον Προεστό και 

έτσι να εκτίθετο σε έναν τρίτο άσχετο με τον επικείμενο φόνο του Άντη; Μάλιστα όταν 

και προηγουμένως για τις παρακολουθήσεις (Σελίδα 3177-20) έπαιρνε από τον 

κατηγορούμενο1, κράνος.  

Ο Φάνος στη 3177-5 «Κύριε εγώ λαλώ σου, το κράνος το δικό μου εφόρουντο σε 

τζιήνες τις περιοχές τζιαμαί. Το δικό μου το κράνος εν πολύχρωμο και για αυτό δεν 

ήθελα να χρησιμοποιήσω το δικό μου κράνος». 

- Στη 3177-20 

Ε. Και τώρα μας λες ότι στις παρακολουθήσεις την μέρα εφόρες το κράνος σου;  

Α. Ναι φορούσα το κράνος μου και απ’ ότι θυμούμαι την νύχτα μου έδιδε ο Αντρέας 

κράνος να φορώ.   

Κεφάλαιο 13: Ο Γιώργος Χριστοδούλου Ζαβράντωνας 

Ο Ζαβράντωνας καταθέτει ότι ο Ανδρέας Κασάπης του εκμυστηρεύτηκε ότι είναι ο 

Φάνος και ο Γρηγόρης που έκαμαν τον φόνο και ότι τούτο έγινε μετά από παρότρυνση 

του Κατηγορούμενου 2 και της Κατηγορούμενης 3 με αντάλλαγμα την πληρωμή τους. 
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Ο Ζαβράντωνας κηρύχθηκε προστατευόμενος μάρτυρας. Έχει βεβαρημένο ποινικό 

μητρώο όσο λίγοι εγκληματίες στην Κύπρο. Προβαίνει σε κατάθεση μετά από σύλληψη 

του για συνομωσία για δολοφονία 7 ανθρώπων.  

Ο Ζαβράντωνας, γνωστός εγκληματίας βεβαρημένος με σοβαρά εγκλήματα όπως φόνο 

εκ προμελέτης, καλλιέργεια και εμπορία ναρκωτικών θεώρησε σκόπιμο να δώσει 

κατάθεση Έγγραφο Ω ημερ. 20/4/2010 γι΄αυτή την υπόθεση και να εμπλέξει τους 

κατηγορούμενους. Για την Κατηγορούμενη 3 είπε «συγκεκριμένα είπε μου, ότι ο 

κουμπάρος του που έσιει το Ταμασιάνα, μαζί με την αρφή του παρουσιάστρια ήθελαν 

να σκοτώσουμε ένα διευθυντικό στέλεχο του Σίγμα, ο οποίος εκατάφερε τζαι έφκαλε τον 

ίδιο τζαι την αρφή του τη παρουσιάστρια έξω που το Σίγμα τζαι εχάσαν πολλά ριάλια. 

Ακόμα είπε μου ότι, μετά τη δουλειά που θα κάμναμε, τούτοι με κάτι άλλους θα 

αναλάμβαναν το Σίγμα τζαι θα μας έβαλλαν δουλειά στο Σίγμα με πάρα πολλά καλό 

μισθό». Ο Ζαβράντωνας ψευδώς επικαλείται δήλωση που δήθεν έκαμε ο 1ος 

κατηγορούμενος εμπλέκοντας την κατηγορούμενη 3.  

Είναι η θέση μας ότι τέτοιο μαρτυρικό υλικό δεν μπορεί να αποτελέσει νομικά αποδεκτή 

μαρτυρία διότι ουσιαστικά πρόκειται περί εξωδικαστηριακής δήλωσης ενός 

συγκατηγορούμενου της 3ης κατηγορουμένης, δηλαδή του Ανδρέα Κασάπη - 1ου 

κατηγορούμενου. Σας παραπέμπω στην υπόθεση 14751/08 Δημοκρατία v Μαρία 

Ιωάννου κ.α. ημερ. 18/1/2010 του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Το 

Δικαστήριο ενδιατρίβει και εξετάζει διεξοδικά το θέμα αυτό.  

Στη Σελίδα 6725-25, ο Θωμάς Ευθυμίου είπε στον Γιαννάκη Χαραλάμπους, βοηθό 

επιχειρήσεων στο αρχηγείο αστυνομίας, να κάμει κάποιες ερωτήσεις στον Ζαβράντωνα 

αν γνώριζε που βρισκόταν το όπλο και ποιος ήταν ο εκτελεστής και ο κ. Χαραλάμπους 

μας είπε πως ερωτήθηκε ο Ζαβράντωνας και του είχε πει ότι δεν γνώριζε που ήταν το 

όπλο και εκείνο που είχε πει είναι ότι είχε δει το όπλο, είχε πει στον Αλέξη τον 

Μαυρομιχάλη ότι είχε δει το όπλο προηγουμένως πριν τον φόνο και ότι δεν γνώριζε 

ποιος ήταν ο εκτελεστής ως εκ τούτου είπα στον Χαραλάμπους, αν και εφόσον κληθεί 

να πάει στο Δικαστήριο να τα αναφέρει στο Δικαστήριο.  

Καταλήγω με την ταπεινή εισήγηση ότι τέτοια μαρτυρία προερχόμενη από τέτοιου 

είδους μάρτυρα που επιλέγει να δώσει τόσο καθυστερημένα κατάθεση για τόσο σοβαρή 

υπόθεση και κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι άκρως επικίνδυνο για το Δικαστήριο 

να προσδώσει και την ελάχιστη βαρύτητα στη μαρτυρία του και στην αξιοπιστία του.  
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Κεφάλαιο 14: Τα κατά καιρούς ψέματα που είπε ο Φάνος και οι παραλείψεις του 

να αναφέρει ουσιώδη γεγονότα και πληροφορίες σε σχέση με την παρούσα 

υπόθεση από της διάπραξης του φόνου μέχρι και της μαρτυρίας που έδωσε στο 

Δικαστήριο.  

i) Στη Σελίδα 2202, δεν αναφέρει στην κατάθεση του περί της αλλαγής στο σχέδιο 

διαφυγής τους από τον τόπο του εγκλήματος.  

ii) Ο Φάνος παραλείπει να αναφέρει στην κατάθεση του ότι τόσο η Κατηγορούμενη 

3 Σκορδέλη όσο και ο Κατηγορούμενος 2 Τάσος είχαν πει στον Αντρέα για την 

ώρα που ο Άντης επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι του από την εργασία του και ότι 

ποτέ δεν του ζητήθηκε από την αστυνομία να δώσει συμπληρωματική κατάθεση 

περί τούτου.  

iii) Στη Σελίδα 2206, παραλείπει να αναφέρει στην κατάθεση του ότι φόρεσαν 

φόρμες που πάνω που τα ρούχα και ισχυρίζεται ότι το είπε προφορικά αργότερα 

στο Θωμά ή στον Παντελή.  

iv) Ο Φάνος παραλείπει να αναφέρει στην κατάθεση του περί της δήθεν συνάντησης 

που είχε με τον Κατηγορούμενο 2 στο νοσοκομείο την ημέρα που έβαλαν πόμπα 

στον Αντρέα Κασάπη (δες Σελίδα 2209-10) όπου ο Κατηγορούμενος 2 τον 

ρώτησε «τι θα γίνει με τη δουλειά μας» και ότι του απάντησε «τώρα να μιλήσουμε 

με τον Αντρέα και να κανονίσουμε». 

v) Ο Φάνος παραλείπει να αναφέρει στην κατάθεση του τον ισχυρισμό του ότι είχε 

γίνει συνάντηση στο νοσοκομείο μεταξύ αυτού, του Κασάπη και του Γρηγόρη και 

αυτά τα είπε προφορικά στην ανακριτική ομάδα που δεν του πήρε κατάθεση ούτε 

και προέβηκε σε ημερολογιακή καταχώρηση αυτού του γεγονότος. Δέστε σελίδα 

2217. 

vi) Στη Σελίδα 2282, στην μαρτυρία του είπε ότι «συζητούσαμε την πρόταση του 

Αντρέα για να σκοτώσω τον Άντη μια, θκιο μέρες, ναι θκιο μέρες» ενώ τούτο δεν 

το αναφέρει καθόλου στην κατάθεση του προς την αστυνομία. (Αντεξέταση από 

κ. Μιχάλη Πική). 

vii) Στη Σελίδα 2292-10 υποβάλλεται στον Φάνο «είπες στην κυρίως εξέταση σου ότι 

την ώρα που πήγε να φέρει κάτι ο Τάσος είπες του Αντρέα να του πει για 

προκαταβολή 10,000 ευρώ. Όταν ήρθε πίσω ο Τάσος, είπες του 

κατηγορούμενου 1, να του αναφέρει για την προκαταβολή και ο Τάσος είπε 

εντάξει; Ο ΦΑΝΟΣ απαντά «ναι».  
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viii) Στη Σελίδα 2304-26, σε υποβολή ότι «ο ισχυρισμός σου ότι έσπασες το 

τηλέφωνο σου ενώ ήσουν μόνος σου σε απομακρυσμένη περιοχή είναι 

παράλογος και κάτι τέτοιο ουδέποτε συνέβηκε» ο Φάνος απαντά (Σελ. 2304-30) 

«ούτως η άλλως το τηλέφωνο που εκράτουν, ήταν του Γληόρη τζιήνο το 

τηλέφωνο». Να σημειωθεί ότι τούτο είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο ο ΦΑΝΟΣ δεν 

αναφέρει στην κατάθεση του. 

ix) Επομένως, ο ισχυρισμός της Αστυνομίας ότι είναι ο Φάνος που οδήγησε την 

Αστυνομία/ανακριτική ομάδα να βρει αυτές τις πληροφορίες που αφορούν τους 

Κατηγορούμενους 2 και 3, δηλ. για τις δουλειές και τις δραστηριότητες τους, 

δηλώνουμε έντονα ότι είναι ανυπόστατος και ψευδής. Αυτές τις πληροφορίες η 

Αστυνομία τις γνώριζε από την πρώτη στιγμή, επομένως δεν μπορούμε να 

αποδώσουμε καμία αποκλειστικότητα και καμία αξία στους ισχυρισμούς του 

Φάνου για τις γνώσεις του αυτές. 

x) Σύμφωνα με την ένορκη μαρτυρία του κ. Θωμά που έδωσε την 15/1/2010 σε 

διαδικασία προσωποκράτησης ανέφερε ότι όταν ρώτησαν τον Φάνο για το 

κλειστό κύκλωμα που είχε στο διαμέρισμα του, απάντησε στην αστυνομία ότι 

«Δεν καταγράφεται οτιδήποτε και ότι απλά υπάρχει η δυνατότητα στον κάτοχο 

του να βλέπει τα δεδομένα που καταγράφουν οι κάμερες τη συγκεκριμένη 

στιγμή».  

xi) Ο Υπαστυνόμος κ. Θωμάς Ευθυμίου δήλωσε ότι ο Φάνος τους είπε ότι του 

έκλεψαν το κράνος της μοτοσικλέτας του, αλλά δεν το κατάγγειλε στην 

αστυνομία, χωρίς να δώσει εξηγήσεις, παρά το γεγονός ότι δύο ημέρες πριν τη 

σύλληψη του, είχε κληθεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας οπότε είχε κάθε ευκαιρία να το 

αναφέρει.  

xii) Οι 3 καταθέσεις του Φάνου: α) Στην 1η κατάθεση του (Τεκμήριο 237) ο Φάνος την 

12/1/2010 από 1:30 –2:30 προς τον Γ. Γεωργιάδη, στην ερώτηση 4 «που πήγε 

την 11/1/2010 από το πρωί» μεταξύ άλλων απάντησε ότι: «το απόγευμα πήγε 

στο Δάλι και ο Κερτίκκης του έδωσε την μοτόρα του Αντρέα την οποία οδήγησε 

στην Περιστερώνα. Για την επιστροφή του μερίμνησε ο Κούλλης Κοσσιάρης που 

τον οδήγησε πίσω στη Λευκωσία «ο Κούλλης μετά με πήρε στο διαμέρισμα μου 

και έφυγε. Η ώρα πρέπει να ήτο λίγο πριν τις 6 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα 

σπίτι ήταν και η φίλη μου». Λέγει ότι αφού πήγαν στο Pavillion με το αυτοκίνητο 

της φίλης του, επέστρεψε στο σπίτι του όπου παρέμεινε «μέχρι τις 23:00 περίπου 

που ήρθε η αστυνομία σπίτι μου και μου είπε να έρθω στο CID σχετικά με το 

φόνο του ανθρώπου που μου είπες πιο πάνω». Και στην ερώτηση 5 αν γνώριζε 

για το φόνο αυτό πριν έρθει η αστυνομία ο Φάνος απαντά «Ναι το γνώριζα λόγω 

του ότι το είδα στις ειδήσεις και μου τηλεφώνησε και η μητέρα μου και μου είπε 
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ότι η αστυνομία με έψαχνε στο σπίτι της». Στην ερώτηση 9 αν γνωρίζει που είναι 

τώρα η μοτόρα και λέει «Είναι στην κατοχή του Κούλλη για επιδιόρθωση».  

β) Στην 2η κατάθεση του (Τεκμήριο 238) ημερομηνίας 12/1/2010 που λήφθηκε 

από τον Αστυφύλακα 2867 Κ. Σοφοκλέους και που αρχίζει 18:00 – 18:30 στην 

ερώτηση 1 του υποβάλλεται ότι ο Φάνος προέβηκε σε κατάθεση στις 12/1/2010 

μεταξύ 01:30 – 02:30 του την παρουσίασαν και αφού την διάβασε, υιοθετεί 

πλήρως το περιεχόμενο της. Και ο Φάνος απαντά «Ναι και την υπογράφω με 

σημερινή ημερομηνία και ώρα 18:10». Στην 2η ερώτηση ερωτήθηκε να πει, 

από την ώρα που πήγε στο σπίτι του μέχρι η ώρα 11 το βράδυ που τον εντόπισε 

η αστυνομία, απαντά: «Ήμουν συνέχεια στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα μου. Αυτή 

μαγείρεψε ρόστο και φάγαμε και έβλεπα στην τηλεόραση διάφορα κανάλια». Και 

προσθέτει στην απάντηση 3 «Έβλεπα στο Plus κάποιο πρόγραμμα που δεν 

θυμάμαι». Μετά άλλαζε διάφορα κανάλια και θυμάται ότι σε κάποια στιγμή 

«Έβαλα το ΣΙΓΜΑ και έδειξε την είδηση ότι σκότωσαν τον άνθρωπο αυτό και 

έβαλαν όπερα. Άλλαξα κανάλι και είδα την ίδια είδηση αλλά δεν θυμάμαι ποιο 

κανάλι ήταν. Μετά πήγα στο κρεβάτι μου και ήρθε η αστυνομία και με έπιασε». 

Στην ερώτηση 5 εάν κατανόησε πλήρως τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν ο 

Φάνος απαντά «…η πιο πάνω κατάθεση είναι αληθινή και την έδωσα με την 

ελεύθερη θέληση μου και την υπογράφω».  

γ) Λαμβάνεται η 3η κατάθεση (Τεκμήριο 251) από τον Λοχία 725 Πιτσιλλή την 

9/3/2010 στις 02:35 – 04:15. Ο Φάνος ξεκινά χωρίς καμιά προειδοποίηση στις 

Πρόνοιες του Νόμου ως εξής: «Για την κουβέντα της κλοπής της σωρού του 

Τάσσου Παπαδόπουλου είπα σας ότι ξέρω προφορικά, πριν ένα – δυο μήνες 

περίπου. Χθες το απόγευμα άκουσα που τις ειδήσεις ότι βρέθηκε ο 

Παπαδόπουλος και αργά την νύχτα αποφάσισα να σας το πω και γραπτώς». 

Σημείωση 1: Φαίνεται ότι δεν επενέργησαν αποτελεσματικά οι τύψεις 

συνειδήσεως του, ούτε στην υπόθεση της σύλησης της σωρού του Τάσσου 

Παπαδόπουλου, γι΄ αυτό δεν θέλησε να δώσει γραπτή κατάθεση και αποφασίζει 

αργά τη νύχτα της 8ης Μαρτίου 2010. «Μέσα στον Νιόμβρη του 2009 γνωρίστηκα 

με τον Γιώργο Ζαβράντωνα πρώτη φορά που τον είδα ήταν τζιαμαί στο σπίτι του 

Αντρέα Κασάπη. Η κατάθεση λήφθηκε στην παρουσία του ΜΚ84 Παντελή 

Ιορδάνους. Σημείωση 2: Πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτή την κατάθεση. Το 

γεγονός ότι ο Φάνος παραλείπει να δώσει πληροφορίες στην αστυνομία έγκαιρα, 

ασφαλώς πλήττει και διαβρώνει την αξιοπιστία του. Ιδιαίτερα όταν είδε τον 

Ζαβράντωνα μια – δυο μέρες μετά την κλοπή της σωρού του Τάσσου 

Παπαδόπουλου. Ήταν μόνος του τζιαι τα ρούχα τζιαι τα παπούτσια του ήταν 

πολλά λασπωμένα και το δεξί του πόδι ήταν φουσκωμένο τζιαι εκούτσεφκε. Μετά 

όταν μάλιστα σύμφωνα πάντα με τους δικούς του ισχυρισμούς ότι ο 

κατηγορούμενος 1 του είχε αναφέρει ότι ο Ζαβράντωνας είχε χέρι στην κλοπή του 

σωρού. 
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xiii) Στην 3η κατάθεση του (Έγγραφο ΑΤ4) ημερομηνίας 9/9/2010 και ώρα 18.05-

18.20. Κατάθεση ληφθείσα από Α. Αστυφύλακα 1352, Μ. Ανδρονίκου. Ο Φάνος 

ομιλεί για μετάβαση του μαζί με τον Κατηγορούμενο 1, λίγο μετά το γάμο του 

Κασάπη στο σπίτι του Γιώργου Ζαβράντωνα στην Αραδίππου για να δουν μια 

μοτόρα στη Λάρνακα. Έμειναν 2 ώρες περίπου σε μια σχολή καράτε κάποιου 

Λάκη, κοντά στο round about του λιμανιού της Λάρνακας. «Ο Ζαβράντωνας 

έφυγε που τζιαμαί, δεν ξέρω που επήγε. Μετά που 2 ώρες ήρθε ο Ζαβράντωνας 

τζιαι έπιασεν μας και εφύγαμε και πήγαμε στην Αραδίππου και αφού πιάσαμε το 

βαν, ήρθαμε με τον Κασάπη πίσω στη Λευκωσία». 

xiv) «Είμαστε αθώοι εμείς». Κραυγή πανηγυρισμού και θριάμβου όταν μεταφέρετο 

στο Δικαστήριο για έκδοση εντάλματος κράτησης την 15/1/2010 (Τεκμήριο 241). 

xv) Τα ψεύδη της κατάθεσης του στο Έγγραφο ΑΤ της 21/1/2010.  

xvi) Τα ψεύδη που είπε κατά τις υποδείξεις σκηνών την 22 και 24/1/2010.  

α. Στις υποδείξεις σκηνών την 22/1/2010 και ώρα 15:00 στη Νεκρά Ζώνη ο 

Φάνος είπε «Έτο τζιηκάτω μακριά που θωρείτε τζιήνο το σπιτούι το μιτσή, κάπου 

τζιαμαί κοντά επέταξα τα ρούχα τζιαι το όπλο. (Καταχωρήθηκε από τον Παντελή 

Ιορδάνους Λοχία ΜΚ84). Στις 15:45 περιοχή Κάτζηλος ο Φάνος είπε «Τζιαμαί 

κοντά σε τζιήνη την παλλούρα που εν μέσα στο νερό επέταξα τα ρούχα και το 

όπλο αλλά εν είσιε καθόλου νερό δαμαί τζιήνη την νύχτα». 

β. Στις υποδείξεις σκηνών την 24/1/2010 και ώρα 11:25 σε υπόδειξη ενός 

χωραφιού (του Κούλλη) ο Φάνος λέγει «Δαμαί σε τούτο το χωράφι του 

Κούλλη αλλάξαμε τα ρούχα που εφορούσαμε. Ο Γληόρης έμεινε δαμαί τζιαι 

εγώ έπιασα τα ρούχα τζιαι το όπλο τζιαι επέταξα τα τζιαμαί που σας έδειξα 

προχτές, μέσα στην νεκρά ζώνη».  

xvii) Στις 24/1/2010 στις 12:15  στο κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ, πίσω πλευρά. Ο Φάνος είπε 

«Σε τούτο το σημείο δαμαί συναντηθήκαμε εγώ, ο Ανδρέας ο Κασάπης, ο Τάσος 

τζιαι η αρφή του η Σκορδέλλη τζιαι ήταν τζιαι ο γιος της Σκορδέλλη αλλά έφυε 

πριν αρκέψουμε να μιλούμε. Δαμαί ήταν η δεύτερη φορά που εσυναντηθήκαμε 

τζιήνη την ημέρα. Η πρώτη συνάντηση ήταν στο σπίτι του Τάσου. Δαμαί η Έλενα  

είπεν μας «Θέλω τον να πεθάνει τούτον τον άνθρωπο». Καταγράφηκε από 

Λοχία 593, Παντελή Ιορδάνους.  

xviii) Οι δήθεν οδηγίες που πήρε ο Φάνος από τον κατηγορούμενο 1 όταν βρίσκετο 

στον προθάλαμο του χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να 

μετακινήσει 16 χασισοδενδρύλλια από το σπίτι του 1ου κατηγορούμενου.  
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Στη Σελίδα 2221-20, ο ΦΑΝΟΣ αναφέρει ότι ο Κασάπης του μίλησε για τα 

δεντρούθκια «την ώρα που τον εφέραν τζιαμαί τζιαι τον εβάλαν χειρουργείο, 

τζιημέσα είπεν μου τζιήνη την ώρα και είπεν μου τα πράγματα του να τα κρατώ, 

την ώρα που εκράταν τα πόθκια του και φώναζε. Είχε ένα προθάλαμο τζιαμαί και 

ήταν ολόμαυρος και ήταν και ο αρφός του, ήταν ξιπετσισμένη η κεφαλή του, ήταν 

φατσιημένο το πόδι του τζιαι είπεν μου τζιήνο το πράμα, τζιαμαί σαν ήταν οι 

γιατροί που πάνω του… εν τζιαι είπεν μου το έτσι, είπεν μου το μες το αυτί».   

xix) Για το σκοπό αυτό ψευδώς ισχυρίζεται ότι ανέθεσε το εγχείρημα τούτο στον 4ο 

κατηγορούμενο.  

xx) Οι πιο πάνω λόγοι καταρρίπτονται ως ακολούθως:  

α. Η παθολογοανατόμος Μ. Υ. Ελένη Αντωνίου κατάθεσε ότι όταν ο 1ος 

κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο και ενώ βρίσκετο στον 

προθάλαμο του χειρουργείου τον εξέτασε και βρήκε ότι δεν ήτο σε θέση να 

επικοινωνεί λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη από την βομβιστική 

απόπειρα κατά της ζωής του, μια ώρα ενωρίτερα. Δέστε Σελίδες 8223-8224 των 

Πρακτικών. 

β. Είναι εντελώς εξωπραγματικό να ισχυρίζεται κάποιος ότι κάτω από τις 

δεδομένες συνθήκες ο κατηγορούμενος να έχει τον νου του για να σκεφτεί τα 

χασισόδεντρα. Εν πάση περιπτώσει ένας λογικός άνθρωπος θα διερωτηθεί γιατί 

να θεωρηθεί από τον κατηγορούμενο 1 τόσο επείγον να διευθετήσει τη 

μετακίνηση των δενδρυλλίων δεδομένου ότι ευρίσκετο στο νοσοκομείο ως θύμα 

μιας βομβιστικής απόπειρας, δηλαδή ως παραπονούμενος και ως εκ τούτου η 

αστυνομία θα πρέπει να είχε στραμμένα τα βλέμματα της προς τους δράστες και 

όχι προς το θύμα.  

γ. Εξάλλου γιατί ο κατηγορούμενος 1 να μην είχε επιλέξει άλλα πρόσωπα όπως 

π.χ. τη σύζυγο του, τα αδέρφια του ή την πεθερά του για το σκοπό αυτό.  

δ. Εάν πράγματι ο Φάνος πήρε τέτοιες οδηγίες από τον κατηγορούμενο 1 και αν 

πράγματι είχε πληροφορήσει την αστυνομία, πως εξηγείται η παράλειψη από 

μέρους της αστυνομίας να καταγράψει την καταγγελία αυτή είτε υπό μορφή  

ημερολογιακής καταχώρησης είτε με την λήψη μιας συμπληρωματικής κατάθεσης 

από τον Φάνο.  

ε. Διερωτάται κανείς αν είναι δυνατόν μια τέτοια πληροφορία για ένα σοβαρότατο 

ποινικό αδίκημα, αυτό της καλλιέργειας χασισόδεντρων να μην ειδοποιείτο η 

ΥΚΑΝ περί τούτου.  

Στ. Ένα άλλο ερωτηματικό που τίθεται είναι γιατί να μην είχε ανακριθεί ο πρώτος 

κατηγορούμενος για αυτό το θέμα, δεδομένου μάλιστα ότι κατά την δήθεν 

μετακίνηση των δεντρυλλίων που βρίσκοντο σε δωμάτιο που προορίζετο για το 
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αναμενόμενο παιδί του 1ου κατηγορούμενου. Αυτό το γεγονός που αποτελεί 

μέρος της όλης ιστορίας του φόνου είναι ακατανόητο γιατί να μην είχε διερευνηθεί 

περαιτέρω μέσα στα πλαίσια της εξέτασης της παρούσας υπόθεσης.  

ζ. Εξίσου περίεργη είναι και η παράλειψη της αστυνομίας να ανακρίνει την 

σύζυγο και την πεθερά του 1ου κατηγορούμενου.  

η. Επίσης περίεργο είναι γιατί ο 4ος κατηγορούμενος ο οποίος κατά τον Φάνο είχε 

άμεσα εμπλακεί σ΄αυτή την εγκληματική ενέργεια, δεν είχε καν ανακριθεί για αυτό 

το θέμα.  

θ. Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν είχε η αστυνομία διερευνήσει την 

υπόθεση και δεν επισκέφτηκε τον χώρο όπου πάντοτε σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς του Φάνου είχαν μεταφερθεί τα δεντρύλλια.  

ι. Τέλος, διερωτώμαστε και είμαστε βέβαιοι ότι και το Σεβαστό Δικαστήριο σας θα 

διερωτηθεί γιατί παρέλειψε ο Φάνος να αναφέρει το περιστατικό αυτό σε 

διάφορες γραπτές καταθέσεις που είχε δώσει στην αστυνομία και επέλεξε να 

αποκαλύψει για πρώτη φορά μια τόσο σοβαρή πτυχή της υπόθεσης 15 μήνες 

αργότερα.  

xxi) Ο φερόμενος ισχυρισμός του Φάνου ότι προμηθεύτηκε το φονικό όπλο την 

ημέρα του φόνου, μεταβαίνοντας σε κρυψώνα που βρίσκετο σε χωράφι που 

εφάπτετο της φάρμας του 1ου κατηγορούμενου είναι και αυτός μέρος της ψεύτικης 

ιστορίας που δημιούργησε η εγκληματική φαντασία του Φάνου. Αυτή η ιστορία 

όμως δημιουργεί πολλά ισχυρά ερωτηματικά όπως  

α. γιατί ο Φάνος παραλείπει να αναφέρει ένα τέτοιο σοβαρό μέρος της 

διαδικασίας του φονικού σχεδίου σε καμιά από τις καταθέσεις του και επιλέγει να 

το αποκαλύψει 15 μήνες αργότερα όταν έδιδε μαρτυρία στο Δικαστήριο; 

β. Αν πράγματι ο Φάνος λέγει την αλήθεια ότι είχε πληροφορήσει την αστυνομία 

για αυτή τη πτυχή της εγκληματικής του δραστηριότητας, λίγες μέρες μετά που 

έδωσε την κατάθεση του, τότε τίθεται το ερώτημα γιατί η αστυνομία να μην έχει 

ανακρίνει τον 1ο κατηγορούμενο πάνω σε αυτό το θέμα.  

γ. Γιατί  δεν έγινε μια εμπεριστατωμένη από μέρους της αστυνομίας έρευνα στον 

υποτιθέμενο χώρο όπου βρίσκετο κρυμμένο το όπλο και τα πυρομαχικά και δεν 

φωτογραφήθηκε ο χώρος αυτός. Παρατηρούμε ότι διάφοροι χώροι τους οποίους 

ο Φάνος περιέλαβε στη ψευδή εξιστόρηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα 

στην νεκρή ζώνη και στα Πέρα Ορεινής φωτογραφήθησαν παρόλο που δεν 

βρέθηκε οτιδήποτε που να ενισχύει τον Φάνο στους ισχυρισμούς του όπως π.χ. 



29 

 

το φονικό όπλο. Όμως στην περίπτωση του φερόμενου κρυψώνα δεν λήφθηκε 

καμιά φωτογραφία. 

xxii) Ο ψεύτικος ισχυρισμός του Φάνου ότι απαλλάγηκε το φονικό όπλο σε περιοχή 

της νεκράς ζώνης. Για το θέμα αυτό αφιερώνουμε άλλο κεφάλαιο.  

xxiii) Ο ψεύτικος ισχυρισμός ότι ο 1ος κατηγορούμενος γνώριζε περί του σημείου όπου 

αφέθηκε το φονικό όπλο. 

xxiv) Τα ψεύδη που είπε στον Δικηγόρο Κώστα Ευσταθίου μετά τη σύλληψη του. Ο 

ίδιος ο Φάνος παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα και εξαπάτησε τον Δικηγόρο του. 

Δέστε Σελίδες Πρακτικών 2055 και 2056. «Είχες νομική συμβουλή πριν να 

δώσεις αυτή την κατάθεση;» απαντά «Όταν είδα από την τηλεόραση ότι έππεσε 

τζιήνο το πράμα το κράνος, το κομμάτι του κράνους, πήγα στον Ευσταθίου τον 

Κωστάκη που ήταν φίλος του Αντρέα και είπα του ψέματα ότι εκλέψαν μου ένα 

κράνος που το Ιπποκράττειο τζιαι έχουμε κάποιους εχθρούς τζιαι ότι μπορεί να 

επιάσαν το κράνος μας τζιαι να το πετάξαν τζιαμαί για να μας μπερτέψουν τζιαι 

είπα του τούτο το ψέμα. Τζιαι την ημέρα που έδωκα την κατάθεση τούτη 

ετηλεφώνησα του τζιαι είπεν μου «Θα το δούμε αύριο». Δεν θυμούμαι τι μου είπε 

καλά τζιηνη την μέρα, ήμουν τζιαι σαντανωμένος, είπεν μου μεν πεις τίποτε και 

θα μιλήσουμε αύριο. Την επομένη μέρα που ήταν να πάμε remand, είπεν μου ότι 

δεν μας αναλαμβάνει σαν δικηγόρος».  

xxv) Παραδοχή του ότι προέτρεψε την Γιώτα Πεντόντζιη να πει ψέματα και να του 

κατασκευάσει ψευδές άλλοθι.  

xxvi) Εξάλλου και η ίδια η συμβία του στη σελίδα 3979 σε ερώτηση από τον κ. 

Βραχίμη «Και λέτε ότι ο Φάνος ουδέποτε σας είπε ψέματα;» η κυρία Γιώτα 

Πεντόντζιη απαντά «Εγώ πότε είπα αυτό το πράγμα;» Ε. Σας έλεγε ψέματα; Α. 

Όπως φάνηκαν τα πράγματα ακόμα, ναι μου απέκρυψε πράγματα. Μου 

απέκρυψε το γεγονός για να με βάλει να λέω για άλλο λόγο και να τον καλύφκω. 

Δεν μου είπε οτιδήποτε, άρα μου είπε και ψέματα».  

xxvii) Ο Φάνος ισχυρίστηκε στο έγγραφο ΑΤ ότι δεν είχε πει στον Προεστό οτιδήποτε 

για τον φόνο.  Όμως ο Προεστός τον διαψεύδει στο σημείο αυτό. Βέβαια θα 

πρέπει να υπενθυμίσουμε το Δικαστήριο ότι η Υπεράσπιση θεωρεί τον Προεστό 

ως συνεργό στο φόνο αυτό.  

xxviii) Στη σελ. 2042-2043 ο ΦΑΝΟΣ αναφέρει ότι «Σηκωστήκαμε στις 9-10 το πρωί 

πήγαμε ολόισια στον Ανδρέα και είπα του ίντα που γίνηκε, είπα του έτσι και έτσι, 

και πήαινε σήκωσε τα όπλα που τζιηκάτω γιατί είναι τζιαμαί ξαπόλητα, εμάς 

γυρεύκει μας η Αστυνομία κανόνισε να μεν πάει κανένα πλάσμα να μας τα 
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πιάσει, μου λέει εντάξει να τα κανονίσουμε». Εδώ εγείρονται ερωτηματικά. 

Πρόκειται περί ακριβολογίας του Φάνου, ή γλωσσικό ολίσθημα; Και αν πρόκειται 

περί ακριβολογίας τότε γιατί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ότι οι δύο 

πυροβολισμοί έγιναν από δύο όπλα και από δύο εκτελεστές;  

xxix) Να σημειωθεί ότι εδώ ο ΦΑΝΟΣ ομιλεί για «όπλα» και τούτο για δεύτερη φορά. 

Πρόκειται άραγε για ολίσθημα της γλώσσας?» 

xxx) Τον 4ο κατηγορούμενο τον είδε στη κλινική στις 14/1/2010 μετά το φόνο που του 

εζητούσε λεφτά για να πάει στο εξωτερικό. Δες σελ. 2043  

xxxi) «Βρεθήκαμε την επόμενη με Γρηγόρη και μας έδωσε ο Ανδρέας κάτι τηλέφωνα 

για να μιλούμε μεταξύ μας» Δέστε τεκμήρια 366 και 367 απαντήσεις από τις 

εταιρείες CYTA και MTN παραπέμπουμε επίσης στη σελ. 4770 – 17 των 

πρακτικών «και οι δύο επιστολές δηλαδή  η MTN και η CYTA σε πληροφορούν 

ότι «αυτοί οι αριθμοί δεν βρέθηκε να έχουν χρησιμοποιηθεί από κάρτες που 

ανήκουν στη CYTA για τη χρονική περίοδο 20/7/2009 μέχρι 20/1/2010», ενώ η 

ΜΤΝ λέει «κανένας αριθμός ΜΤΝ δεν χρησιμοποιήθηκε από τις τηλεφωνικές 

συσκευές τάδε τάδε» και δίδει 6-7»  καθώς  την κατάθεση της Παναγιώτας 

Πεντότζιη (Εγγραφο ΑΑΔ1) ημερ. 21/1/2010. 

xxxii) Στις 12/1/2010 λέγει ο ΦΑΝΟΣ μετά από καθοδηγητική ερώτηση της Κλεόπα στη 

σελ. 2043 ότι ρώτησε τον Κασάπη «ήντα που να κάμεις με τα ριάλια μας» και ότι 

δήθεν ο Κασάπης του απαντά «ήντα που να κάμω με τον Τάσο τζιαι 

υποψιάζονται τον τζιαι τζίεινον τζαι ίνταλοις θα πιάσει τα ριάλια να μας τα δώσει 

και τούντα πράγματα». 

xxxiii) Ο Φάνος στη σελ. 2043 επαναλαμβάνει ότι «εντάξει είπα του Ανδρέα, πρώτο 

μέλημα ήταν να πω του Ανδρέα που ήταν το όπλο «χωσμένο». 

xxxiv) Δέστε σελ. 2042 όπου δίδει διάφορες δικαιολογίες για τα ψέματα που είπε στην 

πρώτη του κατάθεση. Μέσα από τις δικαιολογίες-απαντήσεις του είναι έκδηλη η 

διάθεση του, η προθυμία που δείχνει στο να λέγει ψέματα. 

xxxv) Είναι φανερό ότι το μήθευμα ή η επινόηση περί απλής αναφοράς σε τίμημα 

καταρρίπτεται αβίαστα. Βέβαια τέτοιο μύθευμα προσκρούει με τη λογική που 

απαιτεί ότι η διάπραξη τέτοιου εγκλήματος από ανθρώπους ευτελούς οικονομικής 

δυνατότητας και σε περίοδο μάλιστα που αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα 

σίγουρα αναμένετο να ζητούσε και λάμβανε μια κάποια προκαταβολή και όχι να 

αναλάβουν να διαπράξουν ένα έγκλημα εναντίον κάποιου επώνυμα που 

ασφαλώς η Αστυνομία θα επεδίωκε υπερβάλλοντας ζήλο για τη διαλεύκανση του. 

Αρα τούτο θα αποτελούσε ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο θα επενεργούσε 
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υπέρ ενός αυξημένου ποσού που θα αντανακλάτο στις απαιτήσεις των 

εκτελεστών. 

xxxvi) Πέρα όμως των πιο πάνω η ισχυριζόμενη συνωμοσία δεν περιλαμβάνει ζωτικής 

φύσεως σε μια συμφωνία για δολοφονία. Ετσι βλέπουμε ότι με βάση την 

μαρτυρία του ιδίου του Φάνου δεν συμφωνήθηκε και ούτε καν θίγηκαν ουσιώδες 

πτυχές μιας τέτοιας συμφωνίας. Δέστε την Αμερικάνικη Απόφαση The People v 

The Superior court of Los Angeles County 41 Cal 4th 1 157 p 3d 1017 etc. 

xxxvii) Στη σελ. 1 αναφέρεται ότι ο Decker located such a person, he furnished the hired 

assassin with a description of his sister (the prosecutive victim) her car, and her 

workplace as well as specifie information concerning her daily habits. He also 

advised the assassin to avoid leaving a witness behind. Στην περίπτωση μας δεν 

έγινε καμία αναφορά ως προς το χρόνο που θα εκτελείτο η διαταγή (ο φόνος). 

Δεν υπήρχε επίσης οποιαδήποτε εκ μέρους των κατηγορουμένων συμπεριφορά 

ή ενέργεια προς εφαρμογή ή εκτέλεση της ισχυριζόμενης συμφωνίας για να 

φονευθεί ο Αντης.  

xxxviii)Γιατί οι κατηγορούμενοι 2 και 3 να εκτεθούν στον Φάνο όσον εφόσον σύμφωνα 

με τον ισχυρισμό της ΚΑ ο κατηγορούμενος ήτο ο οργανωτής του σχεδίου και 

εφόσον ο Φάνος ουδέποτε εξεδήλωσε οποιοδήποτε ενδοιασμό για την εκτέλεση 

της δολοφονίας ή οποιαδήποτε άγνοια για την πληρωμή του. 

xxxix) Αρα οι κατηγορούμενοι 2 και 3 θα πρέπει να ήσαν όχι απλώς αφελείς αλλά και 

βλάκες να δεχθούν κα εκτεθούν στα μάτια ενός αγνώστου των, ή έστω και 

γνωστού των που θα μπορούσε εσαεί να τους εκβιάσει ενώ η δουλεία τους θα 

μπορούσε να γίνει αποκλειστικά και μόνο μέσω του Ανδρέα Κασάπη. 

Κεφάλαιο 15. Δεν αποδείχθηκε το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.  

Δες μαρτυρία Βίκτωρα Ακάμα ΜΚ13-Εκθέσεις Μ1,Μ2,Μ3 περί ιδιαιτερότητας στον 

χειρισμό ενός κοντόκαννου.  

Η απουσία του φονικού όπλου δημιουργεί προβλήματα στην απόδειξη της ενοχής. 

Δέστε R v GREEVY V DPP (1973) 1 ALL ER 503. 

Στη Σελίδα 1991-28, «Ήταν ένα κανονικό όπλο, στημένο κανονικό, μακριές οι κάννες και 

σε κάποια φάση ο Αντρέας έκοψεν το ο Αντρέας, γιατί εσκέφταιτουν να κάνει το φόνο με 

τούτο το όπλο. Λαλώ του εγώ ίνταλοϊς εννα κάμεις πας στην μοτόρα τούντο πράμα; Να 

σύρεις σιηπεθκιά; Θα πέσεις κάτω που την μοτόρα. Ήνταλοϊς εννά…». Σημείωση: Και 

όμως το έδωσε στον Γρηγόρη χωρίς καμία πρόβα προηγουμένως, ένα τέτοιο 

επικίνδυνο όπλο.  



32 

 

Ο Φάνος ισχυρίζεται ότι το όπλο ήταν μέσα σε μια σακούλα, το πήρε στο σπίτι του, το 

έβγαλε από την σακούλα και το εσφότζιησε. Είχε πάνω WD40 συντηρητικό λάδι. Στο 

σπίτι πήγε γύρω στις 5:30. Δέστε Σελίδα 1992-25. Είπε στην Γιώτα Πεντόντζιη που τον 

είδε να καθαρίζει το όπλο «θα πάμε κανένα γυρό στον λαό». Σημείωση: Καμιά 

ενίσχυση, τουναντίον δεν ανακαλύφθηκε στο σπίτι το WD40 συντηρητικό λάδι.  


