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Κεφάλαιο 16: Αξιολόγηση μαρτυρίας Φάνου Χατζηγεωργίου.  

 

Έχοντας υπόψη μας τη μαρτυρία στο σύνολο της κρίνουμε ότι, για όλους τους 

παραπάνω λόγους, η μαρτυρία του Φάνου δεν είναι μόνο εγγενώς ύποπτη, αλλά 

αποτιμούμενη στο σύνολο της και σε συνάρτηση με κάθε άλλο στοιχείο που τέθηκε 

ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε ως μαρτυρία είτε ως επιχείρημα, κρίνεται ως εντελώς 

αναξιόπιστη. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το ζήτημα της ενισχυτικής μαρτυρίας, η 

μαρτυρία του Φάνου είναι απορριπτέα «χωρίς άλλο». Βλέπε Μάνος Τεβλετιάν ν 

Αστυνομίας (67/2006). Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γ. Μ. Πικής αναφέρει 

ότι:  

«Αναξιόπιστη μαρτυρία δεν αποτελεί αποδεικτικό υλικό. Δεν αποδεικνύει τίποτε». 

Πρόσθεσε δε, ότι εφόσον ένας μάρτυρας κρίνεται αναξιόπιστος η εκδοχή του 

απορρίπτεται έστω και αν πιθανολογείται ως ορθή. Παραπέμπουμε επίσης στα όσα 

είπε ο Χρυσοστομής, Δικαστής στην Υπόθεση Νικήτα ν Medcon Construction Ltd 

κ.ά. (1997) 1ΑΑΔ, 643.  

 

Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της αξιοπιστίας ενός μάρτυρα είναι η ακεραιότητα του 

(Phipson on Evidence, 14η Έκδοση, Παράγραφος 8-125). Εν προκειμένω, ο Φάνος 

δεν είναι μόνο σπιλωμένος μάρτυρας ως εκ της συμμετοχής του στα υπό εκδίκαση 

κακουργήματα. Προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σχέση του με το έγκλημα, 

ισχυριζόμενος ότι ήτο απλά ο μεταφορέας στη σκηνή του εγκλήματος και στη διαφυγή 

από τον τόπο του εγκλήματος.  

 

Η πεποίθηση του Δικαστή πως ένας μάρτυρας λέγει την αλήθεια δεν αρκεί να 

βεβαιώνεται αλλά και να αιτιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης όταν σε 

αυτήν υπάρχουν γεγονότα που καθιστούν αναγκαία την αιτιολόγηση.  
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Παραπέμπουμε στην υπόλοιπη μαρτυρία ως και τα άλλα στοιχεία που περιβάλλουν την 

υπόθεση. 

 

(α)  Ο ισχυρισμός του Φάνου ότι την 25/12/2009 λίγη ώρα μετά την άφιξη του στο 

Γενικό Νοσοκομείο, ότι δήθεν ο Αντρέας Κασάπης του ζήτησε να μετακινήσει τα 

χασισοδεντρύλλια που βρίσκονταν στο σπίτι του, διαψεύδεται και καταρρίπτεται 

από την μαρτυρία της παθολογοανατόμου Δρ. Ελένης Αντωνίου. Η κα Αντωνίου 

μετά την βομβιστική απόπειρα δολοφονίας, εξέτασε ιατρικώς τον Κασάπη στον 

προθάλαμο του χειρουργείου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Να 

σημειωθεί ότι η παθολογοανατόμος Ελένη Αντωνίου στη Σελίδα 8222-20 

αναφέρει ότι «ο 1ος τραυματίας που εξέτασα είχε αρκετά σοβαρά τραύματα, 

συγκεκριμένα κατάγματα και έπρεπε να τον δω επειγόντως για να εισαχθεί στο 

χειρουργείο, προ της εισαγωγής του στο χειρουργείο. Ήταν γύρω στις 5:30 – 

6:00 το απόγευμα. Πρόκειται για τραύματα που έγιναν με έκρηξη βόμβας 

(Σελίδα 8223-1). Λόγω της σοβαρότητος των τραυμάτων έπρεπε να εισαχθεί 

στο χειρουργείο, είχε αιμορραγήσει αρκετά και όταν εξετάζουμε ανθρώπους που 

είναι εν ζωή δίνουμε προτεραιότητες στους θεράποντες ιατρούς να 

διεκπεραιώσουν τη δουλειά τους και να βοηθήσουν τον ασθενή ή τον τραυματία. 

Δεν λήφθηκαν φωτογραφίες των τραυμάτων γιατί δεν κατέστη δυνατή η 

φωτογράφηση λόγω αιμορραγίας των τραυμάτων. Ο Αντρέας ήταν σε 

εφίδρωση, προσπάθησαν οι θεράποντες ιατροί να δώσουν κάποια παυσίπονα, 

να δώσουν κάποια ενδοφλέβια αλλά ο άνθρωπος λόγω του σοβαρού 

κατάγματος του κάτω άκρου ήταν σε κατάσταση τόσο μεγάλου πόνου που 

σχεδόν δεν επικοινωνούσε. Θυμάμαι πολύ καλά όταν ρώτησα τον ίδιο, δεν 

μπορούσε να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Οι νοσηλευτές και θεράποντες ιατροί ήσαν 

γύρω από τον Αντρέα Γρηγορίου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και ο 

καθένας προσπαθούσε να κάνει τη δική του δουλειά, προετοιμασία για 

χειρουργεία. Είχε κάταγμα και της κνήμης και της περόνης και από τα 

θλαστικά ανοικτά τραύματα, ναι, είχε αρκετά μεγάλη αιμορραγία και σε 

κάποιο σημείο φαινόταν ότι είχε ξένο σώμα σφηνωμένο σε ένα θλαστικό 

τραύμα, μέταλλο. Σε ερώτηση αν εκτός από τους γιατρούς, όταν πήγε στις 
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Πρώτες Βοήθειες αν είδε οποιαδήποτε συγγενικά του, φιλικά άτομα του 

Κασάπη, η κα Αντωνίου λέγει: «Εντός του τμήματος όχι. Αλλά θυμάμαι ότι έξω 

υπήρχαν αρκετοί συγγενείς. Έξω στο προαύλιο των πρώτων βοηθειών. Στη 

Σελίδα 8227-15 κατά την αντεξέταση της κας Αντωνίου από την κα Κλεόπα «Με 

το συγκεκριμένο ασθενή τι ακριβώς ελέχθει μεταξύ σας, θυμάστε;» και απαντά 

«Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει γιατί φαινόταν ότι πονούσε πάρα πολύ. Δεν 

μπορούσε να διατυπώσει σε εμένα, ήταν εφιδρωμένος και δεν μπορούσε να 

επικοινωνήσει μαζί μου για να μου εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μου είπε 5 

κουβέντες η αστυνομία. Δεν ενόχλησα περαιτέρω τον άνθρωπο, είχα περιγράψει 

τα τραύματα του, είδα τις ακτινογραφίες και οι συνάδελφοι μου είπαν ότι πρέπει 

να φύγει για περαιτέρω περίθαλψη γιατί αιμορραγούσε. Ο άνθρωπος με έβλεπε, 

αντιλαμβανόταν. Με την προσπάθεια των νοσηλευτών να του γίνει η μετακίνηση 

του, πονούσε τόσο πολύ που δεν ήθελα να επικοινωνήσω περαιτέρω με τον 

άνθρωπο».   

 

Διερωτώμαστε εάν εν όψει της μαρτυρίας της παθολογοανατόμου δεν θα ήτο 

άκρως επικίνδυνο για οποιοδήποτε Δικαστήριο να πιστέψει ότι ο Κασάπης ήτο σε 

θέση να πει στο Φάνο αυτά που ο Φάνος του καταλογίζει. Αντίθετα, εμείς 

υποβάλλουμε ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 

Φάνος επικαλέστηκε μια εντελώς ψεύτικη ιστορία με μοναδικό σκοπό να 

ενοχοποιήσει τους κατηγορούμενους και ιδιαίτερα τον κατηγορούμενο 1 και 4. 

 

(β)  Ο ισχυρισμός του Φάνου ότι μετά από οδηγίες που έδωσε προς τον 4ο 

κατηγορούμενο, ότι ο τελευταίος δήθεν πήγε στο σπίτι του 1ου κατηγορούμενου 

και βρήκε τα δενδρύλλια μέσα στο υπνοδωμάτιο που προορίζετο για το παιδί του 

και ότι μαζί με αυτά βρήκε ένα πιστόλι Glock μέσα σε θήκη εντός της οποίας 

βρίσκετο και μια φωτογραφία του Άντη. Όμως τόσο η υπόλοιπη μαρτυρία και τα 

γεγονότα που απορρέουν από αυτήν, διαψεύδουν τον Φάνο στο σημείο αυτό. 

Και πάλιν υποβάλλουμε ότι τέτοιος ισχυρισμός δεν μπορεί να γίνει πιστευτός 

διότι αντίκειται στην υπόλοιπη μαρτυρία και στα πιο κάτω γεγονότα: 
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i.  Ένας τέτοιος σημαντικός ισχυρισμός προβάλλεται για πρώτη φορά τόσο 

πολύ καθυστερημένα ενώ αφορά ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Τούτο κατ’ 

ακρίβειαν ενισχύει την άποψη μας ότι ο Φάνος ποτέ δεν είχε ενημερώσει 

την αστυνομία περί αυτού του συμβάντος γιατί απλούστατα δεν έγινε κάτι 

τέτοιο. Ταυτόχρονα διερωτώμαστε ποια δικαιολογία μπορεί να δοθεί για 

την μη καταγραφή αυτής της πληροφορίας σε ημερολογιακή καταχώρηση. 

Αν και η θέση μας είναι ότι η αστυνομία όφειλε να είχε πάρει μια 

συμπληρωματική κατάθεση από τον Φάνο για κάλυψη αυτού του 

γεγονότος. 

  

Είναι άξιο απορίας γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός επί ενός σημαντικού 

γεγονότος προβάλλεται για πρώτη φορά, τόσο καθυστερημένα, 15 μήνες 

αργότερα. Εξίσου αφύσικη και παράδοξη είναι η στάση της αστυνομίας η 

οποία αμέλησε και/ή παρέλειψε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε 

καν να επισκεφτεί τον χώρο όπου κατ΄ ισχυρισμό μετακινήθηκαν τα 

χασισοδενδρύλλια (Δέστε Σελίδες 2213-2214). Κι έτσι παρατηρούμε ότι 

δεν λήφθηκε ούτε μια φωτογραφία του τόπου όπου κατ΄ισχυρισμό 

μεταφέρθησαν τα δενδρύλλια. Εξίσου περίεργο είναι ότι ούτε η ΥΚΑΝ 

ενημερώθηκε για την ανεύρεση των χασισοδενδρυλλίων (Δέστε Σελίδες 

2217-2218). Ένας λογικός και ανεπηρέαστος γνώστης της υπόθεσης 

ασφαλώς θα απορεί γιατί δεν ανακρίθηκε ο 1ος κατηγορούμενος για όλα 

όσα καταμαρτυρεί ο Φάνος ότι ανευρέθησαν στο σπίτι του από τον 

κατηγορούμενο 4. Ούτε και δίδεται εξήγηση πού, πώς, πότε και σε ποιον 

τελικά κατέληξε η ανευρεθείσα φωτογραφία.  

 

(γ)  Ο ισχυρισμός του Φάνου ότι μετά που πήρε το φονικό όπλο από κρυψώνα που 

βρίσκετο κοντά στην μάντρα του 1ου κατηγορούμενου την ίδια μέρα του φόνου, 

δεν σημειώνεται πουθενά, ούτε αναφέρεται καν στο Έγγραφο ΑΤ. Όλως 

περιέργως ο Φάνος ενθυμάται ένα τόσο σημαντικό γεγονός, δηλαδή από πού 

πήρε το όπλο την ημέρα του φόνου, αλλά το θυμάται 15 μήνες αργότερα όταν 

δίδει τη μαρτυρία του (Δέστε Σελίδα 1990).   
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(δ)  Αλληλένδετο και αναπόσπαστο μέρος του πιο πάνω ισχυρισμού είναι και ο 

ισχυρισμός ότι ο Φάνος χρησιμοποίησε το διπλοκάμπινο του αδελφού του 

Κασάπη, Μ.Υ. 10 Παναγιώτη Γρηγορίου, για να μεταβεί στο σημείο του κρυψώνα. 

Όμως η Υπεράσπιση διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό με την μαρτυρία του 

ιδιοκτήτη του διπλοκάμπινου Μ.Υ. 10. Παρατηρούμε ότι η αστυνομία ούτε καν 

ανέκρινε τον Παναγιώτη Γρηγορίου πάνω σε αυτό το θέμα, αν και ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι ανάφερε το γεγονός αυτό στην ανακριτική ομάδα (Δέστε Σελίδα 

2220). Συνεπώς υποβάλλουμε ότι είναι αδύνατον για οποιαδήποτε ανακριτική 

ομάδα, όσο άπειρη και ανίδεη αυτή είναι, να μην διερευνήσει περαιτέρω τον 

ισχυρισμό του Φάνου από πού πήρε το φονικό όπλο και κάθε τι που άμεσα 

συνδέεται με αυτή την πτυχή. Χρειάζετο άραγε τόση μεγάλη ανιχνευτική ικανότητα 

όταν ο συμμέτοχος σε μια δολοφονία αναφέρει που βρήκε το φονικό όπλο και η 

αστυνομία δεν ελέγχει αν πράγματι λέει την αλήθεια; Ειδικά όταν ο ίδιος (ο Φάνος) 

επικαλείται και μάρτυρα, ότι πράγματι δανείστηκε το διπλοκάμπινο του Παναγιώτη 

Γρηγορίου, αδερφού του 1ου κατηγορούμενου, για να φθάσει μέχρι τον κρυψώνα 

όπου βρίσκετο το φονικό όπλο; Θα έπρεπε να είχε ληφθεί κατάθεση από τον 

Παναγιώτη Γρηγορίου για να του είχαν υποβληθεί οι ισχυρισμοί του Φάνου. 

 

Και ερωτούμε γιατί η αστυνομία να μην είχε καταγράψει έστω και υπό μορφής 

ημερολογιακής καταχώρησης, όλα αυτά  που ισχυρίστηκε ο Φάνος για το φονικό 

όπλο; Άραγε εφοβείτο μήπως και θα διαψεύδετο; Και τότε όλο το οικοδόμημα της 

αστυνομίας θα κατάρρεε; Γιατί δεν φωτογραφήθηκε ο ισχυριζόμενος κρυψώνας 

και γιατί δεν έγινε προσπάθεια εντοπισμού αποτυπωμάτων των τροχών της 

μοτόρας που ισχυρίστηκαν οι Παντελής Ιορδάνους και Θωμάς Ευθυμίου ότι 

υπήρχαν και βρέθηκαν κοντά στο σημείο αυτό; (Δέστε Σελίδα 2221). Η απάντηση 

είναι απλή και εύκολη. Διότι όλα αυτά είναι παραμύθια του Φάνου τα οποία 

επικαλείται πολύ καθυστερημένα, πιστεύοντας ότι τα Δικαστήρια μπορούν εύκολα 

να πιστέψουν σε τέτοιες μυθοπλασίες.   
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(ε)  Ένας άλλος ισχυρισμός του Φάνου είναι ότι μετά που έφυγε από το Δάλι, είναι ότι 

δήθεν στη συνέχεια επισκέφτηκε το σπίτι της μητέρας του. Εκεί, λέγει ο ίδιος, ότι 

έπλυνε την μοτόρα. Παρατηρούμε όμως ότι καμιά μαρτυρία δεν προσκομίστηκε 

για να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό ενώ θα μπορούσε να κληθεί είτε η μητέρα 

του, είτε ο πατέρας του ή άλλο μέλος της οικογένειας του. Θέλουμε να 

υπενθυμίσουμε το Δικαστήριο σας ότι αυτά τα πρόσωπα σχεδόν επισκέπτοντο 

καθημερινά τον αστυνομικό σταθμό όπου εκρατείτο ο Φάνος αλλά ποτέ δεν 

λήφθηκε κατάθεση από αυτά τα άτομα, αναφορικά με το θέμα αυτό.  

 

(Στ)  Ο επόμενος ισχυρισμός του Φάνου είναι ότι το φονικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε 

στον φόνο, μεταφέρθηκε από τον ίδιο μετά το έγκλημα, στη νεκρά ζώνη, σε 

συγκεκριμένο σημείο, σε μια παλλούρα κοντά σε ένα σπιτάκι. Αυτός ο ισχυρισμός 

διερευνήθηκε από την αστυνομία, την πυροσβεστική και την ΜΜΑΔ σχεδόν 

αμέσως, σε συνεργασία με την αστυνομία των βάσεων και του στρατιωτικού 

αποσπάσματος του ΟΗΕ και αφού χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα, βάρκες, 

μαγνήτες, ανιχνευτές μετάλλων (Τεκμήρια 246, 247, 248, 249, 447). Παρά ταύτα 

δεν ανευρέθηκε το φονικό όπλο, ούτε το περιεχόμενο της σακούλας που ο Φάνος 

ισχυρίστηκε ότι πέταξε μαζί με το όπλο, στην παλλούρα. Εδώ θα πρέπει να 

εκφράσουμε την μεγάλη μας απορία γιατί εφόσον σκοπός του Φάνου ήτο να 

απαλλαγεί από το φονικό όπλο, να αφήνει τούτο στον ίδιο χώρο όπου αφήκε και 

τη σακούλα που περιείχε τα ρούχα που φορούσαν κατά την εκτέλεση του 

εγκλήματος. Εφόσον ήταν επιθυμία του να απαλλαγεί και από τα ρούχα τα οποία 

μπορούσαν να τους προδώσουν, δεν θα ήτο πολύ αναπόφευκτο εκείνος που θα 

έβρισκε τα ρούχα να τα ταύτιζε με το όπλο ή το όπλο με τα ρούχα; Έχουμε την 

ταπεινή άποψη ότι ο Φάνος εδώ και πάλιν λέγει ψέματα. Συνεπώς μετά από 

τέτοια επιχείρηση που διάρκεσε πέραν των 3 μηνών, μια πραγματικά 

πρωτοφανής για την αστυνομία της Κύπρου επιχείρηση, διαψεύδεται με τον πιο 

πειστικό τρόπο ότι ο Φάνος εψεύδετο όταν υποδείκνυε στην αστυνομία που έριξε 

το όπλο. Και ενώ η αστυνομία ενεργούσε για μήνες με βάση την υπόδειξη του 

Φάνου, ξαφνικά ακούμε για πρώτη φορά ότι πιθανόν το όπλο να είχε μετακινηθεί 

από τις πρώτες μέρες κιόλας. Ο υπαινιγμός ήτο ότι ο Κασάπης πρέπει να είχε 
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δώσει οδηγίες για μετακίνηση του όπλου, διότι ο Φάνος προέβαλε τον ισχυρισμό 

ότι την επομένη του φόνου πληροφόρησε τον πρώτο κατηγορούμενο που 

βρίσκετο το όπλο και του ζήτησε να φροντίσει για την μετακίνηση του.  

 

 Η θέση της υπεράσπισης είναι ότι πρόκειται περί ενός άλλου ψεύδους για να 

περισωθεί η αξιοπιστία του Φάνου η οποία πλήγηκε ανεπανόρθωτα με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο. Έγιναν προσπάθειες από την Κ.Α. να στηρίξουν τον Φάνο 

στο σημείο αυτό και ήλθαν μέλη της αστυνομίας και έδωσαν μαρτυρία ότι ο Φάνος 

τους μίλησε για την συνομιλία που είχε με τον Κασάπη για μετακίνηση του όπλου. 

Είναι όμως εκπληκτικό για να μην πω ύποπτο, γιατί δεν έγινε καμιά ημερολογιακή 

καταχώρηση από την αστυνομία για μια τόσο σημαντική αποκάλυψη του Φάνου. 

Και περαιτέρω ρωτούμε γιατί δεν λήφθηκε μια συμπληρωματική κατάθεση από 

τον Φάνο για ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός το οποίο ενέπλεκε άμεσα τον 

κατηγορούμενο 1 και ερωτούμαι: Δεν ενδιαφέρετο άραγε η αστυνομία να εντοπίσει 

το φονικό όπλο και αν πράγματι ενδιαφέρετο δεν έπρεπε οι έρευνες να 

εστρέφοντο προς την κατεύθυνση του 1ου κατηγορούμενου και του προσωπικού 

περιβάλλοντος του, τους φίλους και συγγενείς του; Και όμως όλοι μας 

εκπλαγήκαμε γιατί μια ανακριτική ομάδα αποτελούμενη από 8 επίλεκτα μέλη του 

ΤΑΕ να μην προβούν σε καμιά έρευνα που να περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη 

λήψη καταθέσεων από τον 1ο κατηγορούμενο, των αδελφών του, συγγενών και 

φίλων του και των ανθρώπων που βρίσκοντο καθημερινά δίπλα του για την 

προστασία του, ενώ βρίσκετο κλινήρης στο Νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να 

δεχθούμε ότι αυτή η ανακριτική ομάδα ή οποιαδήποτε άλλη ανακριτική ομάδα θα 

μπορούσε να συμπεριφέρεται τόσο ανεύθυνα, τόσο ερασιτεχνικά για να ενεργήσει 

τόσο επιπόλαια και να παραλείψει να πάρει τα πλέον στοιχειώδη μέτρα για να 

εντοπίσει το φονικό όπλο εάν πράγματι ο Φάνος τους είχε ποτέ ενημερώσει περί 

τούτου. Η δική μας θέση είναι ότι αυτός ο ισχυρισμός του Φάνου έγινε σκόπιμα για 

να περισώσει και τα τελευταία κατάλοιπα της αξιοπιστίας του, τα οποία 

εξαφανίσθησαν από την ώρα που η επιχείρηση εντοπισμού του όπλου δεν 

κατέληξε σε επιτυχία, αφού το όπλο ποτέ δεν μεταφέρθηκε στη νεκρά. Όμως εμείς 
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της Υπεράσπισης υποβάλλουμε ότι ένα ψέμα ποτέ δεν μπορεί να διορθωθεί από 

άλλο ψέμα. Και είναι αυτό που συνέβηκε στην περίπτωση αυτή.  

 

Στην υπόθεση R V. Pattison & Laws (1974) 58 Cr. App. R 417, εξηγείται ότι 

παρόμοια προειδοποίηση πρέπει να δίνεται όταν ο μάρτυρας έχει φανερό 

ελατήριο για να μετατρέπει την ευθύνη από τον εαυτό του σε κάποιον άλλο. Γιατί 

ένας τέτοιος μάρτυρας θεωρείται τόσο σπιλωμένος, που δύσκολα ένα Δικαστήριο 

μπορεί να δεχθεί.  

 

 Σημείωση: Ο Φάνος πράγματι είχε τέτοιο ελατήριο διότι έπρεπε να υποβιβάσει 

το ρόλο του από εκτελεστής σε οδηγός της μοτόρας ούτως ώστε να μην 

παρουσιάζετο τόσο μεγάλη πρόκληση στο περί Δικαίου αίσθημα του λαού, ένας 

Γενικός Εισαγγελέας να δώσει αμνηστία στον πραγματικό εκτελεστή. Επίσης ο 

Φάνος δεν είχε υπαλλακτική λύση από του να ακολουθήσει επί λέξη την κατάθεση 

του ΑΤ, στην οποία ενέπλεκε και την Κατηγορούμενη 3 για την οποία είχε 

δημιουργηθεί τόση μεγάλη προκατάληψη μετά τη δολοφονία, μια προκατάληψη 

την οποία δημιούργησαν τα Μ.Μ.Ε. 

 

(ζ)  Μεταξύ των πολλών λόγων που καθιστούν την αξιοπιστία του Φάνου ευπαθή και 

πολύ επικίνδυνη για να τον πιστέψει κανείς είναι ότι: Ο ίδιος σε πολλές 

περιπτώσεις μας παρέθεσε δείγματα που αποκαλύπτουν μια προσωπικότητα που 

ενεργεί δόλια και μεθοδευμένα με σκοπό την παραπλάνηση. 

 

Παραδείγματα: 

 

(i) Η ψεύτικη καταγγελία στην αστυνομία ότι δήθεν το κράνος του κλάπηκε έξω 

από την κλινική και τούτο σε περίπτωση που κάποιος θα το αναγνώριζε όταν 

ο Φάνος βρίσκετο στην περιοχή της σκηνής του εγκλήματος. Αυτό το γεγονός 

θα αποτελούσε κάλυψη του ιδίου με την δικαιολογία ότι δεν βρίσκετο πλέον 

στην κατοχή του εφόσον του είχε κλαπεί. 
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(ii) Η εκ των υστέρων επινόηση του, την οποία προβάλλει 15 μήνες αργότερα, με 

σκοπό να δικαιολογήσει γιατί δεν ανευρέθηκε το όπλο στο φράγμα, δίδει την 

πλαστή δικαιολογία ότι δήθεν ο Κασάπης είχε την επόμενη του φόνου 

πληροφορηθεί από τον ίδιο που τοποθετήθηκε το όπλο. Συνεπώς υπήρχε το 

ενδεχόμενο ο Ανδρέας Κασάπης να το μετακίνησε από το σημείο που το είχε 

αφήσει το βράδυ της δολοφονίας ο Φάνος.  

 

(iii) Επίσης η καθυστερημένη επινόηση του να αναφέρει 15 μήνες αργότερα το 

φιλί στο Ταμασιάνα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο Φάνος κατά την υπόδειξη 

σκηνών και ενώ βρίσκετο μόνο 2-3 μέτρα από την είσοδο του Ταμασιάνα και 

ενώ δείχνει το κέντρο με το δάχτυλο του (Δέστε Τεκμήριο 13 Φωτογραφία 42), 

εάν πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο είναι λογικό να αναμένεται ότι στο σημείο 

αυτό είχε κάθε ευκαιρία να το θυμηθεί και να το αναφέρει στους αστυνομικούς 

που τον συνόδευαν στις Υποδείξεις Σκηνών. Τουναντίον στη σελ. 4664 ο ΑΑ 

Δημήτρης Χρίστου ερωτηθείς αν κατά την υπόδειξη του ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ ο Φάνος 

τους ανέφερε οτιδήποτε για το φιλί της Κατηγορούμενης 3, είπε «έτσι πράγμα 

δεν άκουσα» και ότι έτσι πράγμα το ακούει σήμερα από το δικηγόρο 

Κυπριανού. Ούτε άκουσε τον Φάνο ότι ο Ανδρέας Κασάπης του χουμίστηκε 

και ότι τούτο το ακούει σήμερα για πρώτη φορά από τον Κυπριανού. 

 

(iv) Επίσης η πολύ καθυστερημένη αποκάλυψη του από πού βρήκε το όπλο στην 

μάντρα του Ανδρέα Γρηγορίου. Είναι ενδεικτική της ψεύτικης επινόησης του 

για να εμπλέξει τον 1ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ.  

 

(v) Επίσης η ψεύτικη ιστορία που έδωσε στον Δικηγόρο του κ. Κώστα Ευσταθίου. 

Ανήκει στο χώρο της υποκριτικής. 

 

(vi) Διότι ο Φάνος είναι άτομο με ροπή στην εγκληματική αντικοινωνική και γενικά 

παράνομη δράση.  
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Κεφάλαιο 17: Αβάσιμοι  και Ασυνάρτητοι ισχυρισμοί του Φάνου  

 

Ο Φάνος λέγει ότι ο Κατηγορούμενος 2 είπε «Με εκατέστρεψε τούτος ο άνθρωπος έφαε 

μου 4 εκατομμύρια πληρώνουμε δόση – εδκιώξαν τζιαι την αρφή μου που το ΣΙΓΜΑ».  

Σύμφωνα με το Φάνο η Σκορδέλη ήρτε τζιαμαί τζιαι είπε του Φάνου τα ίδια πράγματα με 

το Τάσο, ότι κατέστρεψε την ο ΧΚωστής, ότι έσυρε την όπως τον σύλλο πόξω που το 

ΣΙΓΜΑ, ότι χρωστούν 4 εκατομμύρια, εκάμαν δάνειο 4 εκατομμύρια για να αγοράσουν 

το 20% του ΣΙΓΜΑ. 

 

Πρόκειται για μια πολύ αφύσικη ιστορία. Ποιος ο λόγος η Κατηγορούμενη 3 να 

επαναλάβει όσα ειπώθηκαν στο σπίτι του 2ου κατηγορούμενου; Συνεπώς η θέση μας 

είναι ότι αυτή η αναφορά είναι δείγμα της δολοπλοκίας του Φάνου απλώς και μόνο για 

να συμπεριλάβει και την κατηγορούμενη 3 στη φερόμενη συνωμοσία. 

 

Σύμφωνα με το Φάνο η Σκορδέλη ήρτε τζιαμαί τζιαι είπε του Φάνου τα ίδια πράγματα 

με τον Τάσο, ότι κατέστρεψε τους ο Χ’ Κωστής, ότι έσυρε την όπως τον σύλλο πόξω 

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

αγοράσουν το 20% του ΣΙΓΜΑ. Σημειώνουμε ότι πρόκειται περί ενός ασύστολου 

ψεύδους, ενός παντελώς ατεκμηρίωτου ισχυρισμού εφόσον ποτέ δεν έγινε ισχυρισμός 

από την κατηγορούμενη 3 ότι τους κατέστρεψε οικονομικά και εν πάση περιπτώσει δεν 

μπορούσε να καταλογίσει φταίσιμο και/ή ευθύνη στην οικογένεια Χ’Κωστή διότι δεν 

υπήρξε ποτέ παράπονο ότι ο Χ’Κωστής τους παρότρυνε να αγοράσουν μετοχές.  

 

Επί του θέματος τούτου έδωσε μαρτυρία ο Αλέξης Νικολάου ΜΚ65, στη σελ. 5008 – 30 

αντεξεταζόμενος από Μ. Κυπριανού λέει: «Η Σκορδέλη και ο αδελφός της δεν μου 

έκαναν κανένα παράπονο για τη τιμή που αγόρασαν τις μετοχές τους και δε γνωρίζω 

αν θέλουν να τες πουλήσουν» Σελ. 5009-15. Ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς θα σε 

ρώτησε αν γελάστηκε η Σκορδέλη και ο αδελφός της, κάποιος τους γέλασε, κάποιος 

τους εξαπάτησε και αγόρασαν τις μετοχές ακριβά και ήθελε να μάθει η Αστυνομία από 

εσένα, τον πλέον αρμόδιο, αν γνωρίζεις οτιδήποτε σωστό; Και εσύ πολύ ορθά και 

έντιμα τους λέεις «όχι», «δεν μου έκαναν αυτοί οι άνθρωποι παράπονο ότι αγόρασαν 
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τες ακριβά και η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Κώστας Χατζηκωστής ούτε και ο μακαρίτης 

προσπάθησαν να τους πείσουν για να αγοράσουν μετοχές» έτσι δεν είναι; Α. «Σωστό, 

σωστό». Το αντίθετο συνέβηκε στην περίπτωση τους. Είναι ο Κώστας Χατζηκωστής και 

το Sigma γενικά που προέβαλε παράπονο για να τες αγοράσουν. Δεν είναι έτσι; Χωρίς 

να ενημερώσουν. Α. «Ναι, ναι». Γιατί να αγοράσετε μετοχές κύριε χωρίς να μας 

ενημερώσετε. Αρα είναι τα τελευταία πρόσωπα τα οποία ο 2 και 3 μπορούν να 

αιτούνται, κύριε, γέλασες μας τζαι αγοράσαμε τις μετοχές, άδε εφάμε έτσι μεγάλη ζημιά 

τζιαι για αυτό το λόγο πρέπει να σε καθαρίσω, δεν είναι έτσι; Α. «Θέλετε με να 

καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα κύριε Κυπριανού; Τι να σας πω δεν έχω υπόψη». Ε. 

«Είναι παράλογο αυτό που σου λέω;». Α. «Όχι, όπως δεν είναι παράλογα πολλά 

πράγματα τα οποία μπορεί να μου πείτε». Α. «Κύριε, εδώ πρέπει να έχουμε σαν 

δεδομένο ότι κανένας δεν προσπάθησε να εξαπατήσει αυτούς τους δύο για να 

αγοράσουν μετοχές σε μια τιμή ασύμφορη». Α. «Εξ΄όσων γνωρίζω αυτό που λέτε είναι 

απολύτως, σωστό». 

 

Στην σελ. 5020 γρ. 8-11 ο κ. Βραχίμης ερωτά τον Αλέξη Νικολάου: 

Ερ: Ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά των μετοχών 

Απ: Όταν πουληθούν οι μετοχές εάν πουληθούν θα εξοφληθεί και το δάνειο. Αν όχι τότε 

πολλοί αγόρασαν μετοχές, πολλοί έχασαν λεφτά, ίσως να είμαι και εγώ ένας από 

αυτούς. 

 

Ο ΜΚ65 Αλέξης Νικολάου, μάρτυρας της Κατηγορούσας Αρχής με τη θέση του αυτή 

υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να αποτελεί κίνητρο για φόνο το να χάσει κάποιος χρήματα 

από την αγορά μετοχών. Η ΚΑ δεν μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά αυτή τη θέση 

όταν μιλά για τους Κατηγορούμενους 2 και 3, που εν πάση περιπτώσει δεν είχαν χάσει 

χρήματα. 

 

Σημαντική είναι και η δήλωση του Αλέξη Νικολάου και στην κατάθεση του ημερομηνίας 

20/1/2010 έγγραφο ΑΑΠ ότι «εγώ πραγματικά δεν μπορώ να εστιαστώ κάπου για το 

κίνητρο της δολοφονίας του Άντη Χατζηκωστή». 
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Επιπλέον ο ΜΚ 65 Αλέξης Νικολάου λέει στην σελ. 5012 γρ. 23 ότι: «Η απόλυση 

υπαλλήλων συμβαίνει συχνά στον κλάδο της τηλεόρασης». 

 

Και στη σελ. 5011 -33 ο ίδιος Μάρτυρας αντεξεταζόμενος λέει: «Kύριε Κυπριανού ο 

Άντης απέλυσε και 2-3 υπαλλήλους, με αυτή την λογική θα μπορούσαν και αυτοί να 

είχαν λόγο να σκοτώσουν», «είναι μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας της 

διεύθυνσης ενός Σταθμού, τόσο απλά».   

 

Στην σελ. 5012 -24 απόλυση υπαλλήλων συμβαίνει συχνά στον κλάδο της τηλεόρασης 

και στην σελ. 5012- 28-36 «ήταν ένας πετυχημένος manager», «ναι είχε μια καλή 

πορεία ο Σταθμός σε τηλεθέαση». 

 

Στην σελ. 4990 -25-26, ο ΜΚ65 ερωτάτε «ξέρετε το λόγο που απολύθηκε η 3η 

κατηγορούμενη από τον Σταθμό σας?»  

«Νομίζω ήταν θέμα ανυπακοής προς το Διευθυντή του Τμήματος Ειδήσεων, τον 

Προϊστάμενο» (Ντίνο Μενελάου). 

Σχετικό είναι και το συμβόλαιο εργοδότησης της Κατηγορούμενης 3, τεκμ.309. 

 

Αντεξεταζόμενος ο ΜΚ Αλέξης Νικολάου από τον κ. Κυπριανού στην σελ. 5013 γρ. 23-

35 

 

Ερ: «Ξέρουμε σε καμία άλλη περίπτωση που κάποιος άλλος αγόρασε και του έκαμαν 

παρατήρηση γιατί να αγοράσει;» 

Απ: Στο ΣΙΓΜΑ μιλάτε; 

Ερ: Ναι 

Απ: Όχι δεν γνωρίζω για άλλη περίπτωση  

Ερ: Δεν γνωρίζεις. Άρα αυτή η πρακτική 

Απ: Όχι, όχι.  Εννοώ δεν γνωρίζω την περίπτωση που να αγόρασε χωρίς να 

ενημερώσει. 

Ερ: Ναι, χωρίς να ενημερώσει.  Άρα δεν υπάρχει όπως λέμε εμείς προηγούμενο στα 

νομικά president ότι «μα έκαμε το τζιαι άλλος τζιαι θυμώσαμε μαζί του. 
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Απ: Εξ όσων γνωρίζω εγώ τουλάχιστον …. 

Ερ. Δεν υπάρχει 

Απ: Δεν υπάρχει. 

 

Παραπέμπουμε επίσης στην μαρτυρία του ΜΚ54 Κώστα Λοϊζίδη σελ.4347-4353, 

υπαλλήλου της Τράπεζας Κύπρου. 

 

Κεφάλαιο 18: Οι αντιφάσεις του Φάνου 

 

Οι αντιφάσεις στην μαρτυρία του Φάνου είναι τέτοιες που να δημιουργούν ρήγμα στην 

υπόθεση. Είναι ουσιαστικής μορφής και πλήττουν τέλεια την αξιοπιστία του Φάνου και 

την διάθεση του να ψευσθεί. Είναι τέτοιας φύσης και περιεχομένου η μαρτυρία του που 

μολύνει την μαρτυρία στο βαθμό που να καθίσταται επικίνδυνη η αποδοχή της από το 

Δικαστήριο. Δέστε Αθηνής ν Δημοκρατίας (1990) 2ΑΑΔ 41, 75 και Ομήρου ν 

Αστυνομίας (1998) 2ΑΑΔ 98, και Ανθία ν Δημοκρατίας (1999) 2ΑΑΔ 558, 

Χριστοδούλου ν Αστυνομίας (1998) 2ΑΑΔ 449, Νικολάου ν Δημοκρατίας (2000) 

2ΑΑΔ 390, Στρατής ν Πεντέλης-Εταιρεία Μωσαϊκών Λτδ (1999) 1 ΑΑΔ 1808, Ηλία 

κ.ά. ν Σταυρινίδη Πολιτική Έφεση 10240 της 9/6/2000 και Οράτη ν Παστού 

Πολιτική Έφεση 1068 της 3/11/2000).  

 

Στην R. v Cooper (1969) 1All E.R. 32.33 λέχθηκε ότι το Δικαστήριο πρέπει στο τέλος 

να υποβάλλει στον εαυτό του ένα υποκειμενικό ερώτημα, κατά πόσο ικανοποιείται με το 

να αφήσει το θέμα να παραμένει ως έχει ή κατά πόσο δεν υπάρχει στο μυαλό του 

κάποια υποβόσκουσα αμφιβολία η οποία το κάμνει να διερωτάται κατά πόσο έχει 

προκληθεί αδικία. (Βλέπε και απόφαση της πλειοψηφίας στην Κούτρας ν Republic 

(1976) 2 CLR 13 η οποία υιοθέτησε τα νομολογηθέντα στην Cooper, Βλέπε και 

Ζησιμίδης ν Republic (1978) 2 CLR 202, Κατσιάμαλης ν Republic 2 C:R, και 

Δημητρίου ν Δημοκρατίας (Αρ. 2) (2001) 2ΑΑΔ 326. 

 

Η απόφαση του δικού μας Εφετείου στην Φούρναρης ν Republic (1978) 2 CLR 20, 23 

ακολούθησε ακριβώς παρόμοια προσέγγιση. Λέχθηκε συναφώς ότι το Εφετείο δεν 
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διστάζει να παραμερίσει μια καταδικαστική απόφαση, έστω και αν αυτοί ήταν το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης, της αξιοπιστίας των μαρτύρων, αν μια τέτοια 

καταδικαστική απόφαση φαίνεται τόσο ανασφαλής ή ανεπαρκής που να υπάρχει 

υποβόσκουσα αμφιβολία σε σχέση με την ορθότητα της.  Έχει επίσης νομολογηθεί ότι 

το Εφετείο έχει δικαίωμα και καθήκον να επέμβει οσάκις έχει τη γνώμη ότι διαπιστώσεις 

ως προς την αξιοπιστία δεν ήταν εύλογα επιτρεπτές στο πρωτόδικο δικαστήριο, έστω 

και αν το πρωτόδικο δικαστήριο είχε εντυπωσιαστεί από την συμπεριφορά των 

μαρτύρων. Βλέπε Κατσιάμαλης ν The Republic (1980) 2CLR 107.  

 

Στην υπόθεση Όμηρος Σάββα Ομήρου ν Δημοκρατία (2001) 2ΑΑΔ 506, της 13 

Ιουλίου 2001 (Κωνσταντινίδης, Καλλής, Κρονίδης) στη σελίδα 538 το Εφετείο ανέφερε 

ότι στην παρούσα υπόθεση λαμβάνει υπόψη:  

 

1. Τα σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά με την ποιότητα της μαρτυρίας της 

παραπονούμενης σε σύγκριση με εκείνη του Μ.Κ.13 (Βλέπε σελίδα 526 – 529 πιο 

πάνω) 

 

2.  Το γεγονός ότι οι αντιφάσεις μεταξύ της μαρτυρίας της παραπονούμενης και του 

Μ.Κ. 13 αφορούσαν σε θέματα ουσίας, αφορούσαν τον πυρήνα της υπόθεσης. 

 

Τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις μας σε σχέση με: 

 

i. Την παράλειψη της κατηγορούμενης να καταγγείλει την υπόθεση. 

 Το γεγονός ότι όπου ήταν δυνατόν να συγκριθεί η μαρτυρία της 

παραπονούμενης με άλλη αξιόπιστη μαρτυρία έχει σημειωθεί απουσία 

σύμπτωσης ανάμεσα στη μαρτυρία της και στην υπό σύγκριση μαρτυρία.  

 

Και το Εφετείο αποφάνθηκε ότι δεν ήταν εύλογα επιτρεπτή και ήταν 

ανασφαλής η αποδοχή της μαρτυρίας της παραπονούμενης, παρόλο που το 

πρωτόδικο δικαστήριο είχε εντυπωσιαστεί από την μαρτυρία της. Τα όσα 

έχουμε προσδιορίσει πιο πάνω ήταν τόσο σημαντικά που μας παρέχουν την 
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ευχέρεια να επέμβουμε και να παραμερίσουμε την καταδικαστική απόφαση. 

Έστω και αν αυτή ήταν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αξιοπιστίας των 

μαρτύρων, γιατί θεωρούμε την καταδικαστική απόφαση τόσο ανασφαλή ή 

ανεπαρκή που μας δημιουργεί υποβόσκουσα αμφιβολία σε σχέση με την 

ορθότητα της.  

 

Ο Φάνος στο Έγγραφο ΑΤ στη Σελίδα 2 αναφέρει ότι στη συνάντηση που έγινε 

στο σπίτι του Κατηγορούμενου 2 «Είπεν μας ότι ήθελε να παίξουμεν τον Άντη 

Χατζηκωστή του ΣΙΓΜΑ επειδή ενώ τζιήνος τζιαι η αρφή του η Κατηγορούμενη 3 

εδώκαν 4 εκατομμύρια να αγοράσουν μετοχές, εθκιώξαν την Κατηγορούμενη 3 

που το ΣΙΓΜΑ που εδούλεφκε ως δημοσιογράφος». Όμως λίγο πιο κάτω στην 

ίδια σελίδα ο Φάνος αναφερόμενος στο τι δήθεν λέχθηκε σε ισχυριζόμενη 

συνάντηση στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ ο Φάνος είπε «Στη συνάντηση τούτη ο 

Κατηγορούμενος 2 επανέλαβεν μας τα ίδια πράγματα και η Κατηγορούμενη 3 

είπεν «Θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος». Θα προσέξετε ότι στην 

κατάθεση ΑΤ την μοναδική κουβέντα που αποδίδει στην Κατηγορούμενη 3 είναι 

ότι «Θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος». Ενώ 1½ χρόνο αργότερα 

ενθυμάται και αναφέρει στη Σελίδα 1976-29 ότι «Ήρτεν τζιαμαί τζιαι μου είπε τα 

ίδια πράγματα με τον Κατηγορούμενος 2. Ότι εκατάστρεψεν την ο Χατζηκωστής. 

Ότι έσυρε την όπως τον σιήλλο πόξω που το ΣΙΓΜΑ. Ότι χρωστούν 4 

εκατομμύρια, εκάμαν δάνεια 4 εκατομμύρια για να αγοράσουν το 20% του ΣΙΓΜΑ 

τζιαι σε κάποια φάση όταν εκάμναμεν τούτη τη συνάντηση λαλεί μου «Κανονίστε 

τι θα κάνετε», απευθύνθηκε στον Αντρέα «Θέλω να πεθάνει τούτος ο 

άνθρωπος» τούτα».  

 

Για πρώτη φορά ο Φάνος αναφέρει αυτή τη φράση στην ΑΤ την 21/1/2010 

«Θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος».  

 

Την 21/1/2010 ο Κατηγορούμενος 2 ερωτάται στην κατάθεση του Τεκμήριο 369, 

στην ερώτηση 13: «Έχω μαρτυρία ότι στην συγκεκριμένη συνάντηση επανέλαβες 

στον Ανδρέα και Φάνο ότι ήθελες να παίξουν τον ‘Αντη Χατζηκωστή για τους 



16 

 

λόγους που σου ανάφερα πιο πάνω, και συγκεκριμένα η αδελφή σου Έλλη είπε 

«Θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος». Τι έχεις να πεις;» 

 

Ο Φάνος κατά τις υποδείξεις σκηνών στις 24/1/2010 ώρα 12:15 έγγραφο ΑΤ2, 

«Δαμαί ήταν η 2η φορά που εσυναντηθήκαμε τζιήνη την ημέρα. Η πρώτη 

συνάντηση ήταν στο σπίτι του Κατηγορούμενου 2. Δαμαί η Κατηγορούμενη 3 

είπεν μας «Θέλω τον να πεθάνει τούτον τον άνθρωπο». Δέστε σελ. 2013 κατά 

την κύρια εξέταση του Φάνου. 

 

Στη Σελίδα 9901-17 υποβάλλεται στην κατηγορούμενη 3 ότι στο τέλος της 

συνάντησης στο Ταμασιάνα ότι είπε στον 1ο κατηγορούμενο και στον Φάνο 

«Κανονίστε τι θα κάμετε, πρέπει να σκοτωθεί. Θέλω να πεθάνει τούτος ο 

άνθρωπος».  

 

Σημείωση: Ο Φάνος 16 μήνες αργότερα στη μαρτυρία του αναφέρει σελ. 1976-33 

των Πρακτικών «Κανονίστε τι θα κάμετε, απευθύνθηκε στον Αντρέα, θέλω να 

πεθάνει τούτος ο άνθρωπος». 

 

Οι κατά καιρούς δηλώσεις που εγίνοντο από την Αστυνομία ως προς την 

παρακολούθηση του θύματος. 

 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ότι δεν είναι μόνον αυτός (Δηλώσεις προς την Κενεβέζου ότι 

υπήρχε και άλλη μοτόρα υποστηρικτική) 

 

«Θέλω τούτος ο άνθρωπος να πεθάνει». Δέστε επίσημη θέση της ΚΑ από τον 

Υπαστυνόμο Θωμά Ευθυμίου στο στάδιο του αιτήματος της Υπεράσπισης να αφεθούν 

ελεύθεροι με εγγύηση. Όταν η Υπεράσπιση έθεσε στο Δικαστήριο την 30-31/1/2010 ότι 

η μαρτυρία που υπήρχε εναντίον της Κατηγορούμενης ήτο ισχνή και αδύνατη και ότι 

περιορίζετο κυρίως στη φερόμενη φράση «Θέλω τούτος ο άνθρωπος να πεθάνει» 

 

Η θέση της Αστυνομίας μέσω του τότε Εισαγγελέα κ. Σάββα Μάτσα περιορίζετο σε αυτή 
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τη φράση και ποτέ δεν ανέφερε ότι η μαρτυρία ήτο «Κανονίστε τούτος ο άνθρωπος να 

πεθάνει κλπ. 

 

Και ένας λογικός άνθρωπος μπορεί εύλογα να διερωτηθεί αν πράγματι η 

Κατηγορούμενη 3 είπε στον Φάνο όλα όσα ενόρκως είπε στη μαρτυρία του δεν θα 

αντίκρουε τη θέση της Υπεράσπισης και δεν θα υποστήριζε ότι η Κατηγορούμενη 3 είπε 

και αυτά που ανάφερε την 2/5/2011 στη μαρτυρία του. 

 

Συνεπώς αβίαστα προκύπτει το λογικό συμπέρασμα ότι αυτά που είπε στη μαρτυρία 

του ο Φάνος την 2/5/2011 είναι ένα ψεύτικο κατασκεύασμα για να δυναμώνει το 

επιχείρημα της ΚΑ ότι η συνδρομή της Κατηγορούμενης 3 στην φερόμενη συνωμοτική 

συνάντηση του έλαβε χώρα στο Ταμασιάνα δεν περιορίζετο μόνο σε αυτά  που ανάφερε 

στην κατάθεση του στην ΑΤ αλλά και πέρα αυτών όπως κανονίστε να σκοτώσετε τούτον 

τον άνθρωπο κλπ. 

 

Μόνον με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να ενοχοποιήσουν την κυρία Κατηγορούμενη 3 

και θα έκαμναν demolished την επιχειρηματολογία της Υπεράσπισης ότι η φράση «θέλω 

τούτος ο άνθρωπος να πεθάνει» συνιστά, amounts to an idle talk και όχι προτροπή 

(incitement) για θανάτωση του Αντη Χ’’Κωστή. 

 

Και αν ακόμη δεχθούμε ότι η Κατηγορούμενη 3 πράγματι εξεστόμισε τη φράση «Θέλω 

τούτος ο άνθρωπος να πεθάνει» θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι: 

 

α)  Ο Ανδρέας Κασάπης δεν είναι ο εκτελεστής. 

 

β) Ο φερόμενος ως εκτελεστής Γρηγόρης δεν ήτο παρών, αλλ΄ούτε και υπάρχει 

ίχνος μαρτυρίας ότι εγνωρίζοντο ή είχαν έλθει ποτέ σε επαφή οι δύο τους 

(δηλαδή Κατηγορούμενη 3 και Γρηγόρης). 
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γ) Ούτε υπάρχει ίχνος μαρτυρίας που να συνδέει τους προτεινόμενους από την 

Υπεράσπιση δολοφόνους ή συμμετέχοντας στη δολοφονία Αντη, Προεστό και 

Κούλλη Κοσιάρη. 

 

Kεφάλαιο 19. Η μαρτυρία που δόθηκε από την Ανακριτική ομάδα δεν μπορεί να 

γίνει πιστευτή.  

 

Το Ένταλμα Σύλληψης για τον Κατηγορούμενος 2 Κρασοπούλη με αρ.Τεκμηρίου 121 

αναγράφει πάνω ότι εκδόθηκε η Ώρα 17:40. 21/01/210. Το περίεργο είναι ότι η 

Κατάθεση του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου έγγραφο ΑΤ  μαζί με το επισυναπτόμενο Σχέδιο 

ολοκληρώθηκε στις 18:50 στις 21/1/2010. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε 70 ολόκληρα 

λεπτά ενωρίτερα από την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Φάνου. Η ανακριτική ομάδα 

έχει επιδείξει μεγάλη βιασύνη στο να συλλάβει τον Κατηγορούμενος 2 Κρασοπούλη και 

την Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη. Μια ενέργεια η οποία υποδηλώνει ότι όλα είχαν ήδη 

συμφωνηθεί με τον Φάνο Χατζηγεωργίου για να δώσει αυτή την κατάθεση και να 

ενοχοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα γινόταν αν η αστυνομία προχωρούσε στη 

σύλληψη αυτών των ανθρώπων και τελικά ο Φάνος δεν υπόγραφε το περιεχόμενο 

αυτής της κατάθεσης, αν τελικά δεν υιοθετούσε την κατάθεση του! Τι θα έκαμνε η 

Αστυνομία, θα πήγαινε στον Κατηγορούμενος 2 και στην Κατηγορούμενη 3 και θα τους 

έλεγαν «συγγνώμη κάναμε λάθος!!». 

 

Όσο και αν η Ανακριτική ομάδα και η ΚΑ προσπάθησε να δικαιολογήσει αυτή την 

ενέργεια προσκομίζοντας το τεκμήριο 374 Ημερολόγιο Ενέργειας 21/1/2010 και ώρα 

17:05 αυτό δεν έχει πείσει την υπεράσπιση, η οποία δηλώνει ότι αυτό έγινε 

μεταγενέστερα για να καλύψει αυτή την ενέργεια εκ μέρους της ανακριτικής ομάδας. Η 

αστυνομία επέδειξε μεγάλη προκατάληψη σε σχέση με τον Κατηγορούμενος 2 και την 

Κατηγορούμενη 3. Το τεκμήριο παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο στις 2/11/2011 με τον 

ΜΚ62 Γ. Γεωργιάδη δέκα μήνες σχεδόν μετά τη σύλληψη του 2ου και 3ης 

κατηγορούμενης. Η υπόθεση παραπέμφθηκε ενώπιον Κακουργιοδικείου 2 φορές και 

αυτό το έγγραφο δεν βρισκόταν στο υλικό το οποίο παραδόθηκε στην Υπεράσπιση όλο 

αυτό το διάστημα. Για πρώτη φορά η Υπεράσπιση είδε αυτό το Ημερολόγιο Ενεργείας 
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στο Δικαστήριο στις 2/11/2011. Όταν ο μάρτυρας Κατηγορίας Αστ. Γιώργος Γεωργιάδης 

επιχείρησε να βρει αυτό το ΗΕ στα Box Files τεκμήρια 301-304 δεν το βρήκε. Δέστε 

πρακτικά ΜΚ62 σελ. 4838-29.      

 

Όσο και αν η ΚΑ προσπάθησε να δικαιολογήσει την απουσία αυτού του εγγράφου από 

τα τεκμήρια 301-304 λέγοντας ότι τη δεδομένη στιγμή που είχαν κατατεθεί τα 

συγκεκριμένα τεκμήρια, αυτό το έγγραφο βρισκόταν στα χέρια τους, αυτή η δικαιολογία 

δεν είναι αρκετή. Η Υπεράσπιση τονίζει ότι θα έπρεπε η ΚΑ να είχε δώσει αυτό το ΗΕ 

από την πρώτη στιγμή και να μην το παρουσίαζε για πρώτη φορά μετά από 10 μήνες. Η 

θέση της Υπεράσπισης είναι ότι το ΗΕ αυτό έγινε μεταγενέστερα όταν η Αστυνομία αυτή 

συνειδητοποίησε ότι υπήρχε αυτό το κενό στις ώρες, πράγμα που δεν μπορεί να 

διαψεύσει η ΚΑ.   

 

Από τα πρακτικά του ΜΚ Μάριου Παπαευριβιάδη διαπιστώνουμε ότι ακόμη και ο 

χρόνος που χρειάστηκαν τα μέλη της Ανακριτικής ομάδας για να μεταβούν στην οικία 

του Δικαστή δεν συνάδει με τις ώρες. Σύμφωνα με την μαρτυρία του  ΜΚ79 Μάριου 

Παπαευριβιάδη ο χρόνος μεταξύ ΗΕ στις 21/1/2010 Τεκμ.  17:05 και εντάλματος 

Σύλληψης τεκμ.374  είναι πολύ περιορισμένος και δεν μπορούν να συμβούν όλα αυτά 

που υποστηρίζουν οι Μάρτυρες. Η ωρα 17:05 ο ΜΚ79 Μάριος Παπαευριβιάδους και 

ΜΚ 62 Γιώργος Γεωργιάδης ήταν λήπτες της πληροφορίας για Κατηγορούμενος 2 και 

Κατηγορούμενη 3 ότι τους κατονόμασε ο Φάνος ως ηθικούς αυτουργούς, και η ώρα 

17:40 είχαν υπογραμμένο στα χέρια τους ένταλμα σύλληψης τεκμ.120, 121. Πότε 

πρόλαβαν να συντάξουν το ΗΕ τεκμ.374, να συντάξουν τον όρκο σύλληψης Τεκμ.122, 

να μπουν στο αυτοκίνητο και να μεταβούν στην άλλη άκρη της Λευκωσιας ημερα 

Δευτερα που σχολάνουν οι Τραπεζικοί Υπάλληλοι και έχει κίνηση στους δρόμους, να 

διαβάσει ο Δικαστής τον Όρκο τεκμ.122 και όλα αυτά να τα προλάβουν μέσα σε 35 

λεπτά! Η δική μας ταπεινή άποψη είναι ότι για να τα προλάβουν όλα αυτά πιστεύουμε 

ότι ο Όρκος Τεκμ.122 ήταν έτοιμος από πριν.       

 

Όλα αυτά μας οδηγούν μόνο σε ένα συμπέρασμα: Ότι υπήρχε τεράστια προκατάληψη 

ως προς τον Κατηγορούμενος 2 και Κατηγορούμενη 3, βιάζονταν υπερβολικά για να 



20 

 

τους συλλάβουν χωρίς καν να έχουν στα χέρια τους υπογραμμένη κατάθεση και 

παράλογα και αντιεπαγγελματικά ενέργησαν σε μία τέτοια σοβαρή υπόθεση. 

 

Παραθέτω απόφαση υπόθεσης συνομωσίας για φόνο με αριθμό 755/2009 του 

Κακουργιοδικείου Λευκωσίας που κάτω από την ίδια σύνθεση που απαρτίζει το παρόν 

Κακουργιοδικείο στη Σελίδα 3 της αποφάσεως το Κακουργιοδικείο αναφέρει «Την 

μαρτυρία των αστυνομικών οργάνων την προσεγγίσαμε με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας 

υπόψη κάποιες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην Volettos Vs The republic (1961) 

CLR 169, 180 – 182, προκειμένου να διακριβώσουμε αν όλα όσα ανέφεραν εξέφραζαν 

πιστά και με ακρίβεια την πραγματικότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι πως όλοι 

ανεξαιρέτως την απέδωσαν όπως την συνέλαβαν και συγκράτησαν χωρίς 

οποιεσδήποτε διαθλάσεις».  

 

Α. Θωμάς Ευθυμίου   

 

α. Ο Θωμάς στη διαδικασία της πρώτης προσωποκράτησης την 15/1/2010 είπε ότι τα 

ανευρεθέντα ίχνη ελαστικού στη σκηνή του εγκλήματος ταυτίζονται με τη μοτόρα του 

Ανδρέα Κασάπη.  

 

β. Είπε επίσης ότι υπάρχει και άλλη μοτόρα. Δέστε Τεκμήριο 223.  

 

γ. Επίσης ανέφερε ότι κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψε σε 

άλλο σημείο τις κινήσεις 3ου προσώπου που επίσης κινείτο με μοτοσικλέτα το οποίο 

πιστεύεται ότι λειτουργούσε υποστηρικτικά των δύο δραστών και μετέφερε σε αυτούς 

πληροφορίες που σκοπό είχαν να καταστήσουν δυνατή από τη μία τη διάπραξη του 

αδικήματος και από την άλλη την ασφαλή διαφυγή τους. Ενώ ο Θωμάς στην μαρτυρία 

του δίδει μια άλλη εκδοχή επί του θέματος. Δέστε Σελίδα 6719.  

 

δ. Είπε ότι διαπιστώθηκε ότι στο ισόγειο χώρο πολυκατοικίας όπου διέμενε ο 1ος 

ύποπτος, δηλαδή ο Ανδρέας Κασάπης, εντοπίστηκε σταθμευμένη μοτοσικλέτα η οποία 

από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι αυτή «προσομοιάζει» με μια από τις δύο μοτοσικλέτες 
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που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαφυγή των δραστών. Παρατηρούμε ότι η αστυνομία 

δηλώνει ενόρκως ότι «Μία από τις δύο μοτοσικλέτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διαφυγή των δραστών». Συνεπώς η αστυνομία δηλώνει ότι υπήρχαν δύο μοτοσικλέτες 

κατά τη διαφυγή των δραστών ενώ στην πορεία της υπόθεσης μείωσε τον αριθμό των 2 

μοτοσικλετών που έλαβαν μέρος για τη διαφυγή των δραστών σε μόνο μία.  

 

ε. Εξίσου σημαντική είναι η Ένορκη Δήλωση του κ. Θωμά Ευθυμίου ότι «Κατά την 

εξέταση του πέλματος του ελαστικού της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε 

προκαταρκτικά (και σπεύδω να παρατηρήσω πως το επίρρημα «προκαταρκτικά» δεν 

αναμένεται να λεχθεί ενώπιον Δικαστηρίου) και συνεχίζει «ότι διαπιστώθηκε 

προκαταρκτικά ότι αυτό το ελαστικό είναι του ιδίου τύπου και σχήματος με τα ίχνη του 

πέλματος της μοτοσικλέτας των δραστών που βρέθηκαν στη σκηνή. Όμως σε κατοπινό 

στάδιο η αστυνομία για λόγους δικούς της, άλλαξε αυτή την θέση της και μας είπε ότι 

δεν ήσαν ικανοποιητικό το αποτύπωμα που βρέθηκε στη σκηνή για να γίνουν 

οποιεσδήποτε εξετάσεις. Ενώ ο κ. Θωμάς ενόρκως δηλώνει ότι από εξετάσεις 

διαπιστώθηκε, παραλείπει να πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι αυτές οι εξετάσεις δεν 

διεξήχθησαν από το αρμόδιο δικανικό τμήμα της αστυνομίας. 

   

ζ. Ο κ. Θωμάς είπε επίσης ενόρκως κατά τη διαδικασία της προσωποκράτησης ότι 

«Περαιτέρω αναζητείται 4ο πρόσωπο το οποίο είχε σημαντική εμπλοκή και για το οποίο 

υπάρχουν κάποια στοιχεία.  

 

η. Ο Θωμάς είπε στις 5/4/12 κατά την αντεξέταση του από τον κ. Πική ότι «Αρχηγός του 

σχεδίου δολοφονίας ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος Ανδρέας Γρηγορίου και ο 

αδύναμος κρίκος ο τέταρτος κατηγορούμενος Γρηγόρης Ξενοφώντος. Είναι για το ίδιο 

πρόσωπο που μιλούμε τον 4ο κατηγορούμενο ο οποίος σύμφωνα με την μαρτυρία της 

ΚΑ απουσιαζούσης άλλης μαρτυρίας το φονικό όπλο πάντοτε κατά την ΚΑ το είδε για 

πρώτη φορά τις 11/1/10 λίγο πριν την διάπραξη του στυγερού εγκλήματος». Φαίνεται 

ότι σε αυτόν τον χαρακτηρισμό συνταυτίζετε και με τον Φάνο που θα πρέπει να είχε 

συζητήσει αυτή την πτυχή της υπόθεσης μαζί με τον Φάνο και κατέληξε σε αυτό το 
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συμπέρασμα? (Δέστε σελ. πρακτικών). Ο ίδιος χαρακτηρισμός, δηλαδή αδύναμος 

κρίκος,  χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση του Προεστού.   

  

θ. Στη Σελίδα 6714, πληροφορήθηκε στις 11/1/2010, κοντά στις 9, το γεγονός της 

δολοφονίας και μετέβηκε στη σκηνή, όπου «είχα αντιληφθεί ότι ένας αστυνομικός της 

ΚΥΠ είχε δώσει κάποιες πληροφορίες, έκαμα μια συνάντηση με τον Αστυνομικό 

Διευθυντή και από κοινού δώσαμε οδηγίες στον Υπαστυνόμο κ. Σιάηλο, να οδηγήσει το 

συγκεκριμένο μέλος της ΚΥΠ στα γραφεία για να δώσει διευκρινήσεις για των όσων 

ανέφερε. 

 

Ο Θωμάς είχε μείνει στη σκηνή μέχρι τις 11:30 περίπου και είχε μαζέψει όλους τους επί 

καθήκοντι αστυνομικούς, «τους είχα ορίσει κάποια καθήκοντα και βασικά είχαν δοθεί 

οδηγίες να εκτελεστεί έρευνα σε όλη την περιοχή από τους αστυνομικούς, να 

μαζέψουμε οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει και θα μπορούσε να εξασφαλιστεί, να 

κοιτάξουμε για την ύπαρξη κλειστών κυκλωμάτων και γενικά να δούμε την όποια 

μαρτυρία μπορούσε να βρεθεί το συγκεκριμένο βράδυ».  

 

Το μέλος της ΚΥΠ ήτο ο Χρίστος Ιωάννου Τσιάγκας και ο Αστυνομικός Διευθυντής ήτο ο 

Κύπρος Μιχαηλίδης.  

 

Είχαν εξασφαλιστεί δύο μαρτυρίες, μία από τον κ. Κούρσαρο ο οποίος έμενε ακριβώς 

δίπλα και είχε ακούσει τους πυροβολισμούς και είχε δει τον δράστη να φεύγει από τη 

σκηνή και να κατευθύνεται από ένα πεζόδρομο που ενώνει την Αγίας Ελένης προς την 

Βασίλη Μιχαηλίδη, ένας πεζόδρομος περίπου 40 μέτρα απόσταση. Επίσης είχαμε 

εξασφαλίσει μια μαρτυρία από μια αλλοδαπή, που ήταν στο τέρμα του πεζοδρομίου, 

στη Βασίλη Μιχαηλίδη, από την οποία πέρασε ακριβώς μπροστά της ο δράστης, 

έστριψε δεξιά και διέφυγε πάνω σε μια μοτοσικλέτα που τον ανέμενε και πήγαν ευθεία 

μέχρι το τέρμα του δρόμου και έφτασαν προς το ταξί Φινλάνδια.  

 

Σε κατοπινό στάδιο εντοπίστηκε ένα κλειστό κύκλωμα στου κ. Andrew Brear και από μια 

μελέτη που είχαμε κάνει ουσιαστικά πιστοποιούσε αυτά που μας είχε πει και η 
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αλλοδαπή, δηλαδή φαινόταν καθαρά ότι μια μοτοσικλέτα προσέγγιζε την περιοχή γύρω 

στις 8:17 και μετά τη δολοφονία γύρω στις 8:45, η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα βγήκε 

στον κύριο δρόμο διότι είχε σταθμεύσει σε χώρο που δεν φαινόταν, σε ένα χώρο με 

ελιές και χόρτα και φαίνεται ο δράστης της δολοφονίας να έρχεται, να ανεβαίνει πάνω 

στην μοτοσικλέτα και να φεύγουν προς την περιοχή του ταξί Φινλάνδια.  

 

Περαιτέρω, «είχαμε βρει και ένα γυαλί κράνους, στην κατεύθυνση που είχαν φύγει οι 

δράστες, ήταν κοντά σε ένα σαμαράκι, σε ένα ανισόπεδο σημείο του δρόμου, περίπου 

30-40 μέτρα πριν την αριστερή στροφή προς το Φινλάνδια. Σελ. 6715-1.  

 

Για εντοπισμό του Φάνου, είχαν πάει από το κλιμάκιο πληροφοριών, νομίζω ο 

επικεφαλής ήταν ο Πέτσας, ο οποίος «μου ανέφερε ότι όταν προσέγγισαν την κατοικία 

του Φάνου Χατζηγεωργίου, τον είδαν ενώ βρίσκονταν κάτω στο αυτοκίνητο, να είναι 

κάπου κοντά στο παράθυρο, στην μπαλκονόπορτα και όταν τους είδε, κινήθηκε προς το 

εσωτερικό του σπιτιού, όταν χτύπησαν την πόρτα και μπήκαν μέσα τους άνοιξε η 

συμβία του Φάνου, η Γιώτα Πεντόντζιη και τους είπε ότι ξάπλωνε, ενώ αυτοί, 

αντιλαμβάνεστε, ότι είχαν δει. Τον είχαν δει που κινήθηκε προς το εσωτερικό του 

σπιτιού.  

 

Ο Θωμάς αναφέρει ότι οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο διαμέρισμα του Φάνου, όπου 

εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα του Φάνου, την είδαν και «όταν τους ρώτησα να μου πουν 

για την μοτοσικλέτα, μου είπαν ότι «η προσωπική τους εκτίμηση ήταν ότι αποκλείετο να 

είχε χρησιμοποιηθεί η μοτοσικλέτα του Φάνου, εκείνη την νύχτα γιατί ήταν ολοκάθαρη, 

φαινόταν να ήταν κρύα εντελώς και γνωρίζοντας ότι είχε μπει σε ένα σημείο που πρέπει 

να υπήρχαν λάσπες κλ.π., είπαν ότι αποκλείετο να είχε χρησιμοποιηθεί αυτή η 

μοτοσικλέτα».  

 

Επιπόλαιο για εμάς συμπέρασμα.  Άλλωστε στις 18/1/2010 είχαν ένταλμα για 

κατάσχεση της μοτόρας του Φάνου γιατί όπως ορκίστηκαν μοιάζει με αυτήν που 

χρησιμοποίησαν οι δράστες. 
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Στη Σελίδα 6717-15, «στο μεταξύ έδωσε και ο Φάνος κάποιες καταθέσεις στις οποίες 

έκαμνε αναφορά στον Κυριάκο Κοσσιάρη και οι ισχυρισμοί του Φάνου είχαν 

διερευνηθεί».  

 

Στη Σελίδα 6717-20, «ο Φάνος είχε δώσει όντως κάποιους ισχυρισμούς για τις κινήσεις 

του την προηγούμενη μέρα και για κάποιες ώρες ανέφερνε και τον Κοσσιάρη, ότι ήταν 

μαζί του. Μετά που ο Κυριάκος Κοσσιάρης είχε δώσει κάποιους ισχυρισμούς για τις 

κινήσεις του την προηγούμενη μέρα, είχε αναζητηθεί με σκοπό ακριβώς να ελεγχθεί 

κατά πόσο ο Φάνος έλεγε αλήθεια και να διαπιστωθεί κατά πόσο είχαν μεταβεί στο 

χωριό Δάλι μαζί κ.λ.π. και παρά το γεγονός ότι τον αναζητούσαμε για μέρες και δεν τον 

εντοπίζαμε, αναγκαστήκαμε σε κάποιο στάδιο στις 15 ή 16 του μήνα, να του επιδοθεί 

ένταλμα παρουσίασης. Ο Κοσσιάρης παρουσιάστηκε στις 21». 

 

Στη Σελίδα 6717-30, ο Θωμάς αναφέρει ότι το τεκμήριο 474, αφορά οδηγίες που είχε 

δώσει στον κ. Γενναδίου, την επόμενη του φόνου μαζί με κάποιους άλλους ανακριτές 

στην περιοχή ώστε να εξασφαλιστούν οι όποιες μαρτυρίες με ιδιαίτερη έμφαση στο να 

εντοπιστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή.  

 

Στη Σελίδα 6721-20, «στον 1ο κατηγορούμενο η αστυνομία πήγε την επόμενη το πρωί. 

Και στην ίδια σελίδα 6721-25, η 3η κατηγορούμενη, η Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη,  

κλήθηκε να δώσει κατάθεση από τις 11/1/2010.  

 

Λόγω του ότι βρισκόμουν στη σκηνή του εγκλήματος ακόμη, ενημερώθηκα από τον 

Υπαστυνόμο Μάριο Παπαευριβιάδους, ο οποίος επίσης βρισκόταν στην σκηνή ότι ένας 

συνάδελφος μας, ο Ρουσσογένης, είχε κάποια πληροφορία να μου δώσει και 

επικοινώνησα τηλεφωνικώς μαζί του και ο Ρουσσογένης μου ανέφερε ότι ενώ το πρωί 

της ίδιας μέρας μέχρι το μεσημέρι είχε την ευθύνη φύλαξης του 1ου κατηγορουμένου, 

γύρω στο μεσημέρι, στην παρουσία του, ο 1ος κατηγορούμενος είχε δεχθεί ένα 

τηλεφώνημα από την κα Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη, το οποίο σε  συνδυασμό με το 

γεγονός ότι ο 1ος κατηγορούμενος θεωρείτο ύποπτος, το θεώρησε και ο ίδιος χρήσιμο 
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να ενημερώσει την αστυνομία. Ο Ρουσσογένης αντιλαμβάνομαι είχε κάποια σχέση με το 

συγκρότημα ΔΙΑΣ και γνώριζε ότι η κα Σκορδέλη στο παρελθόν είχε αγοράσει κάποιες 

μετοχές που είχαν πωληθεί και θεώρησε ότι έπρεπε να μας ενημερώσει. Ο λόγος που 

κλήθηκε ήταν ακριβώς τούτος.  

 

Στη Σελίδα 6722-10, ο Θωμάς αναφέρει «εγώ γνώριζα ότι ο πληροφοριοδότης του 

Χρίστου Ιωάννου Τσιάγκα, ήταν ο Αλέξης ο Μαυρομιχάλης και συγκεκριμένα στις 13 το 

πρωί, ο Τσιάγκας, ο οποίος αρνείτο από το πρώτο βράδυ να δώσει κατάθεση είχε 

συνάντηση με τον τότε βοηθό αρχηγό αστυνομίας, τον κ. Κρόκο και τον νυν Αστυνομικό 

Διευθυντή Λευκωσίας, τον κ. Κύπρο Μιχαηλίδη οι οποίοι είχαν προσπαθήσει με 

παραινέσεις να τον πείσουν να δώσει κατάθεση, αυτός επικαλούμενος λόγους 

ασφαλείας αρνείτο και αποκάλυψε το όνομα του πληροφοριοδότη.  

 

Στη Σελίδα 6722-25, ο Θωμάς αναφέρει ότι έδωσε οδηγίες στους ανακριτές του να 

μεταβούν στο αρχηγείο της αστυνομίας για να συναντήσουν τον Αλέξη Μαυρομιχάλη ο 

οποίος βρίσκετο την ώρα εκείνη στο αρχηγείο της αστυνομίας με τον κ. Μαυρή.  

 

Στη Σελίδα 6737-20, ο Προεστός μας ανέφερε ότι θα έδιδε συγκεκριμένη κατάθεση διότι 

πλέον ένοιωθε ελεύθερος μετά την θεληματική του Φάνου, να μπορέσει να μιλήσει και ο 

ίδιος για κάποια πράγματα που αντιλήφθηκε.  

 

Η θέση της Υπεράσπισης είναι ότι μετά που ο Προεστός ικανοποιήθηκε ότι ο συνεργός 

του Φάνος δεν τον έμπλεξε στο έγκλημα και τότε καθησυχάστικε. Αυτό όμως που ήταν 

αναγκασμένος να κάνει ήταν να δώσει κατάθεση και να ενισχύσει τον Φάνο για να τον 

αφήσουν ελεύθερο.  Δίνει την κατάθεση του και μετά από 5 λεπτά τον αφήνουν 

ελεύθερο. 

 

Στη Σελίδα 6742-25 ο Θωμάς αναφέρει ότι συνάντησε για πρώτη φορά τον Φάνο για 

σκοπούς ανάκρισης στις 17/1 στο σταθμό Πέρα Χωρίο Νήσου μαζί με τον Λοχία 553 

Παντελή Ιορδάνους.  
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Στη Σελίδα 6742-35, λέει «ξεκινήσαμε την ανάκριση του Φάνου, του θέσαμε το σύνολο 

της μαρτυρίας που είχαμε μέχρι εκείνη την στιγμή και αναφερθήκαμε στο θέμα του 

κράνου, το θέμα του εντοπισμού του αποτυπώματος του Προεστού, το θέμα της 

αμερικάνικης πρεσβείας και της εκεί παρουσίας τους με τον 1ο κατηγορούμενο και του 

δώσαμε να αντιληφθεί ότι είμαστε σχεδόν βέβαιοι για τη δική του εμπλοκή μαζί με τον 1ο 

κατηγορούμενο στο έγκλημα». 

 

Άρα έπρεπε να σκεφτεί κάτι για να σώσει το τομάρι του και τον φίλο του τον Προεστό. 

 

Στη Σελίδα-15, ο Θωμάς λέγει για την συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα ότι «πρέπει 

να έγινε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, μπορεί να ήταν 11 παρά τέταρτο, 11 της 17ης 

Ιανουαρίου».  

 

Σελ. 6751-10. Να σημειωθεί ότι ο Θωμάς δικαιολογεί την μη λήψη γραπτής κατάθεσης 

από την Γιώτα το ίδιο βράδυ, διότι «είχε κάποια σειρά ενεργειών που θα έπρεπε να 

γίνουν, έπρεπε να προχωρήσουμε σε εντάλματα σύλληψης του 2ου και της 3ης 

κατηγορούμενης, εντάλματα ερεύνης και έπρεπε να κληθούν κάποια άλλα πρόσωπα για 

άμεση ανάκριση όπως ήταν ο Κοσσιάρης, έπρεπε να γίνουν ομάδες ερευνών κ.λ.π.. ... 

εκείνο που ήταν άμεσο να γίνει, ήταν ένα θέμα με κάποια τηλέφωνα που της είχε 

παραδώσει και στείλαμε κάποιο αστυνομικό μαζί της και πήγαν στο σπίτι όπου της 

παράδωσε ένα ή δύο τηλέφωνα τα οποία της είχαν δοθεί από τον Φάνο και 

επιφυλαχτήκαμε τις επόμενες μέρες να της πάρουμε κατάθεση.  

 

Να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα τηλέφωνα που ο ισχυρισμός είναι ότι τα κρατούσαν μετά 

το φόνο για να συνεννοούντε μεταξύ τους δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ και κατατέθηκαν 

τεκμήρια οι απαντήσεις της CYTA και MTN.  Από την άλλη διερωτούμαστε αφού πήγαν 

και της πήραν κατάθεση για τα τηλέφωνα γιατί δεν της πήραν κατάθεση και για αυτά 

που είχε πει προφορικά, η ανακριτική ομάδα απαρτιζόταν από 8 επίλεκτους ανακριτές.  

Γιατί ήταν απαραίτητο να της πάρει κατάθεση ο Παντελής Ιορδάνους?  Η μόνη 

απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι επειδή έπρεπε να συνάδει με αυτήν του 

Φάνου και έτσι της πήραν κατάθεση μετά από 3 ολόκληρες μέρες. 
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Στην ίδια σελίδα (6751) ο Θωμάς αναφέρει ότι ο Φάνος το ίδιο βράδυ, στις 21, 

μεταφέρθηκε στο σταθμό της Ομορφίτας για λόγους ασφάλειας. 

 

Ο Θωμάς στη Σελίδα 6752-10, αναφέρεται ότι «είχε έρθει κάτω ο Κοσσιάρης και του 

λήφθηκε κατάθεση το ίδιο βράδυ», που είναι το Τεκμήριο 492. Στη συνέχεια ο Θωμάς 

αναφέρεται στο Τεκμήριο 35 που είναι το εξώστ το οποίο είχε δοθεί από τον Κοσσιάρη, 

το ίδιο βράδυ, το οποίο στην πορεία «μάθαμε ότι ήταν λάθος εξώστ». Ο Θωμάς 

συνεχίζει και λέγει ότι «το Τεκμήριο 110, είναι το εξώστ το οποίο μετά από καιρό 

παραλάβαμε με τον Παντελή Ιορδάνους, από τον Κοσσιάρη και το οποίο ήταν το σωστό 

εξώστ και το Τεκμήριο 482 είναι η κατάθεση του Κοσσιάρη στις 21/10/2010 που αφορά 

την παράδοση του εξώστ».  

 

Ο Θωμάς αναφέρει στη Σελίδα 6752-3, ότι είδε τον Κοσσιάρη όταν παρέδιδε το εξώστ 

στη 2η περίπτωση. Επίσης είδε τον Κοσσιάρη όταν ήρθε στη Νομική Υπηρεσία την 

21/10/2010.  

 

Στη Σελίδα 6752-5, ο Θωμάς λέγει ότι από τις 17 μέχρι τις 21, τον Φάνο «τον 

χειριζόμαστε εμείς και μετέπειτα ήταν κυρίως ευθύνη δική μου, εμένα και του Παντελή. 

 

Στη Σελίδα 6753-25, η κυρία Κλεόπα αναφέρει: «Πρώτον, ο Κυριάκος Κοσσιάρης,εμείς 

ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι είναι αναξιόπιστος. Εμείς είπαμε ότι δεν θα τον φέρουμε. 

Τους λόγους θα εξηγήσουμε όταν κλείσουμε την υπόθεση, δεν είναι εξ΄ακοής μαρτυρία 

κιόλας που προσπαθούμε να εισαγάγουμε, γιατί ο μάρτυρας ήταν παρόν μαζί με έναν 

άνθρωπο που του είπε κάτι και εάν ακόμα θα ήθελα να μπορούσε να κλητεύσει με βάση 

τον αποδείξεως Νόμο, τον Κοσσιάρη, αλλά είναι άσχετα αυτά. Ήταν παρόν σε μια 

συνάντηση και του είπαμε να πει τι του είπε. Τι είπε εκεί ο Κυριάκος Κοσσιάρης. Στο 

τέλος θα κρίνετε…» 

Δ: Κρίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού της μαρτυρίας. Η ερώτηση επιτρέπεται.  

κα Κλεόπα: Ο λόγος που ακολουθήθηκε στην Νομική Υπηρεσία και ήσασταν παρών, 

ποιος ήταν; 
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Θωμάς: Επειδή ήμουν ο ανακριτής της υπόθεσης, κλήθηκα από τη Νομική Υπηρεσία να 

παρευρίσκομαι στην συνάντηση που θα γίνετο με τον Κυριάκο Κοσσιάρη για να του 

δοθούν οι καταθέσεις του και αντιλαμβάνομαι να ζητηθούν κάποιες διευκρινήσεις. 

 

Στη Σελίδα 6754-10, ο Θωμάς αναφέρει «όταν ήρθε ο Κυριάκος ο Κοσσιάρης, του 

δόθηκαν οι καταθέσεις και πριν ουσιαστικά του ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση, είπε 

ότι «εγώ δεν έρχομαι να καταθέσω στο Δικαστήριο, εάν δεν μου κλείσετε μιαν υπόθεση 

και συγκεκριμένα ανέφερε μιαν υπόθεση με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών που 

εκκρεμούσε εναντίον του στο Δικαστήριο. Οι τρεις Δικηγόροι της Δημοκρατίας που ήσαν 

παρούσες του είπαν «να πάεις στο καλό, εμείς δεν διαπραγματευόμαστε, εάν θα πει 

κάποιος την αλήθεια ή όχι, εάν θα κλείσουμε την υπόθεση» Εξήλθε και έφυγε».  

 

Σελίδα 6754-20. Σε ερώτηση της κας Παπαναστασίου για το εξώστ, τον ρώτησε γιατί ο 

Κοσσιάτης έδωσε λάθος εξώστ και αυτός απάντησε «γιατί έτσι έθελε», βγήκε της 

πόρτας και έφυγε.  

 

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Κοσσιάρης ήθελε αναστολή ποινικής δίωξης στην 

υπόθεση 1509/09 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Τεκμήριο 513.  

 

Ο μάρτυρας αναφέρει στην Σελίδα 6755-30, ότι η συνάντηση με τον Κοσσιάρη έγινε 

μετά την 2η επανακαταχώρηση της υπόθεσης όταν είχε συλληφθεί ο Γρηγόρης και 

ξαναχρειάστηκε να ξαναξεκινήσει η δίκη από την αρχή.  

 

Στη Σελίδα 6756-1, ο Θωμάς αναφέρει ότι «οι υποδείξεις σκηνών έγιναν στις 22 και 23 

Ιανουαρίου με δικές του οδηγίες, επειδή συντόνιζε και το σύνολο των εξετάσεων οι 

ανακριτές επικοινωνούσαν μαζί του και του έλεγαν μέχρι του σημείου που 

βρισκόντουσαν, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, κάποια πράγματα που τους έλεγε ο 

Φάνος προφορικά για να τύχουν αξιοποίησης από κάποιους άλλους ανακριτές, γενικά  

συντόνιζε τις υποδείξεις και το ανακριτικό έργο. «Όταν ανατίθεντο σε αστυνομικούς να 

πάρουν μια κατάθεση σε γενικές γραμμές έπαιρναν οδηγίες από εμένα. Από εκεί και 
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πέρα είχαν και οι ίδιοι την ευθύνη να γνωρίζουν το ανακριτικό, το περιεχόμενο των 

ανακρίσεων και το που οδεύαμε και το που καταλήγαμε. Έτσι ώστε να είναι γνώστες 

της υπόθεσης και να διεξάγουν σωστά την ανάκριση».  

 

Στη Σελίδα 6756-30, ο Θωμάς αναφέρει «την επόμενη έγινε εκ νέου έρευνα μεταξύ 

των 8.25 – 10.30 μαζί με κάποιους της πυροσβεστικής, του κλάδου πυροτεχνουργών 

με αρνητικό και πάλι αποτέλεσμα» 

 

Στη Σελίδα 6757-1, «είναι μια άλλη έρευνα που έγινε την 1η Φεβρουαρίου με κάποιες 

υπηρεσίες και πάλι της ΥΠΕΓΕ, την ΕΜΑΚ κ.λ.π. υπό την αιγίδα του κ. Κρόκου που 

πάλι δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα.  

 

Στη Σελίδα 6757-10, γίνεται αναφορά στο Τεκμήριο 347, «μιας επιστολής του κ. 

Καζαφανιώτη, ο οποίος μας ενημέρωνε ότι είχε γίνει έρευνα από τις λεγόμενες 

τουρκοκυπριακές δυνάμεις κατοχής στην 31 Μαΐου από η ώρα 9.30 – 15.30 χωρίς να 

βρεθεί οτιδήποτε». 

 

Σελίδα 6757-25 ο κ. Θωμάς ερωτάται αν είναι ενήμερος για την έρευνα που έγινε στις 

31/1 με τον Φάνο για την ανεύρεση και σε ερώτηση ποιος ο λόγος που είχε γίνει η 

έρευνα αυτή, ο Θωμάς απαντά: «καταρχήν να πάμε λίγο πίσω, στις 22 του μήνα. Ο 

Φάνος είχε ενημερώσει τον Παντελή ότι ο 1ος κατηγορούμενος (ο Κασάπης) είχε 

ενημερωθεί προσωπικά από τον ίδιο για όλα όσα αφορούσε την εξέλιξη της υπόθεσης 

από την αρχή μέχρι το τέλος, διότι ήταν κατανοητό και σε εμάς, αλλά ήταν ο μάστρος 

του ο 1ος κατηγορούμενος, έτσι τον θεωρούσε, ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο 

έπαιρνε οδηγίες, τον ενημέρωσε για όλα όσα είχαν συμβεί περιλαμβανομένου και του 

χώρου που τοποθετήθηκε το όπλο». Σημείωση: Να ελεγχθεί τι ακριβώς κατέθεσε 

ενόρκως ο Φάνος επί του σημείου αυτού.  

 

Στη Σελίδα 6764-10, ο Θωμάς αναφερόμενος στο Τεκμήριο 363, που ήτο ένα 

ημερολόγιο ενεργείας που ετοιμάστηκε από τον λοχία Παντελή Ιορδάνους, και 

περιλάμβανε κάποια αναφορά που ισχυρίστηκε ότι του έκανε ο Φάνος, σε σχέση με 
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μια επένδυση που θα γινόταν με μια εταιρεία από το Κατάρ από τον 2ο και την 3η 

κατηγορούμενη, στην περιοχή Μενεού ισχυρίστηκε ότι ο λοχίας Παντελής έσπευσε να 

τον πληροφορήσει περί τούτου τηλεφωνικώς.  

 

«Ο Φάνος Χ’’Γεωργίου ανέφερε ότι θυμήθηκε ακόμα κάτι και συγκεκριμένα ανέφερε ότι 

κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος μαζί με τον Ανδρέα Γρηγορίου, Τάσο Κρασοπούλη 

και Έλενα  Σκορδέλη σχετικά με τη δολοφονία του Χ’’Κωστή ο Τάσος Κρασοπούλης 

μεταξύ άλλων τους είχε αναφέρει ότι πρόσωπο που θα ερχόταν από το εξωτερικό θα 

ενεργούσε ως μεσολαβητής μεταξύ εταιρείας από το Κατάρ και των αδελφών 

Κρασοπούλη με σκοπό μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή Μενεού της Λάρνακας. 

Περαιτέρω τους ανέφερε ότι ο ίδιος έδειξε στο πρόσωπο αυτό μεγάλη έκταση γης στο 

Μενεού με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου και εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με τον 

Χ’’Γεωργίου την πιο πάνω λεπτομέρεια τους την ανέφερε ο Κρασοπούλης κατά την 

συνάντηση που είχαν για να αντιληφθεί ο ίδιος και ο Γρηγορίου ότι αυτός και η αδελφή 

του ήταν πολύ ισχυροί οικονομικά». Υποδεικνύουμε στο σημείο αυτό ότι ενώ ο Φάνος 

ισχυρίζεται στο ημερολόγιο ενεργείας το οποίο έγινε από τον Παντελή Ιορδάνους και 

είναι το τεκμήριο 363 ότι τα πιο πάνω του αναφέρθησαν κατά την συνάντηση που είχε ο 

ίδιος μαζί με τον Ανδρέα Γρηγορίου, Τάσο Κρασοπούλη και Έλενα Σκορδέλλη.  

 

Στη Σελίδα 6765-10 ο Θωμάς αναφέρει ότι έλεγξε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 

Κατηγορούμενης 3, ο οποίος παρελήφθη το βράδυ της 21/1 και ότι στάληκε 4-5 μέρες 

μετά για να ξεκινήσει η διερεύνηση του περιεχομένου του γύρω στις 25-26. 

 

Δεν δεχόμαστε αυτή την εκδοχή, αυτό που είναι δεδομένο και αναντίλεκτο είναι ότι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής της κατηγορούμενης 3 ήταν στα χέρια τους από τις 

21/1/2010 και ότι οι ανακριτές δούλευαν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για αυτήν την 

υπόθεση.  

 

Στις Σελίδες 6765-6776, ο Θωμάς αναφέρεται λεπτομερώς στην κατάθεση και το 

επισυνημμένο σε αυτήν σχεδιάγραμμα που έκαμε ο Φάνος, και αναφέρει ότι από τις 
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έρευνες που διενήργησε όλα είναι ορθά και καταλήγει στο ότι ο Φάνος δεν είπε κανένα 

ψέμα. 

 

Στη Σελίδα 6776-25, ο Θωμάς αναφέρει και τα ακόλουθα: «πέραν της κατάθεσης του 

Φάνου, ο οποίος άνθρωπος έχει ένα δικό του σκεπτικό και αντιλαμβάνεται την μαρτυρία 

του με τον τρόπο που ο ίδιος μας την ανέφερε, στην πορεία και μέχρι την παραπομπή 

είχε αναφέρει κάποια άλλα πράγματα προφορικά. Κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες όσες 

μπορούσαν να διερευνηθούν, όντως αποδείχτηκε ότι ήσαν αληθινές. Για παράδειγμα: ο 

Φάνος «μας ανέφερε ότι ο 4ος κατηγορούμενος, διέμενε κοντά στην κατοικία του 

θύματος και γνώριζε την περιοχή, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε μέσα από άλλες 

καταθέσεις στην πορεία». Επίσης «είναι ο Φάνος εκτός κατάθεσης που ανέφερε για τον 

Κερτίκκη και την σύζυγο του 1ου κατηγορουμένου, ότι χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά 

των τηλεφώνων, πράγμα που επίσης επιβεβαιώθηκε.  

 

Να σημειωθεί ότι στις Σελίδες 6778 – ο Θωμάς κάνει αναφορά στα διάφορα κλειστά 

κυκλώματα παρακολούθησης Παπασάββα (Σελ. 6780-30), του Andrew Brear (Σελ. 

6782-1), του ταξί Φινλάνδια (Σελ. 6785-15) 

 

Στη Σελίδα 6787-10, σε ερώτηση/υποβολή της κυρίας Κλεόπα ότι «ο Φάνος παρόλο 

που προέβη σε ομολογία για την εμπλοκή στον φόνο του Άντη Χατζηκωστή, δεν 

διώχθηκε ποινικά, μπορείτε να μας πείτε πρώτα απ΄όλα, ποια ήταν η εισήγηση ή 

απόφαση από πλευράς αστυνομίας αρχικά, για μη δίωξη του Φάνου» και ο Θωμάς 

απαντά «από τις 21 που λήφθηκε η θεληματική του Φάνου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 

που έγινε η παραπομπή είχαμε ένα διάστημα περίπου 2 εβδομάδων να ελέγξουμε στο 

μέτρο του δυνατού τα όσα ανέφερε ο Φάνος και να δούμε κατά πόσο αυτός είχε πει την 

αλήθεια. Πράγματι, κομμάτι κομμάτι προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το σύνολο της 

κατάθεσης και στο τέλος είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός 

έλεγε την αλήθεια. Έτσι μετά από συνεννόηση με την ηγεσία της αστυνομίας, εγώ 

εισηγήθηκα ο άνθρωπος αυτός δεν θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά και να τοποθετηθεί 

ως μάρτυρας εναντίον των υπολοίπων. Θεωρούσα ότι ήταν μια εξαιρετικά σοβαρή 

υπόθεση. Ο μάρτυρας θα έπρεπε άφοβα να έρθει στο Δικαστήριο να πει την αλήθεια 
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αλλά παράλληλα θα έπρεπε να διασφαλίσω ως υπεύθυνος των ανακρίσεων ότι ο 

άνθρωπος αυτός δε κανένα στάδιο δεν θα υπαναχωρούσε, γιατί είναι θέμα να δίνεις 

κατάθεση στην αστυνομία, να γίνεται μια έρευνα και είναι άλλο θέμα σε κάποιο 

μεταγενέστερο χρόνο να έρθεις να πεις την αλήθεια ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Σημειώνω ότι οι φόβοι του δεν είχαν εκλείψει. Συμφωνώ ότι αντιλαμβανόμασταν όλοι ότι 

ο άνθρωπος έθετε πλέον την ζωή του σε κίνδυνο και την οικογένεια του και θα έπρεπε 

ως πολιτεία να διασφαλίσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα ερχόταν να καταθέσει ενώπιον 

του Δικαστηρίου γι΄αυτό και εισηγήθηκα προς τον Αρχηγό της αστυνομίας να μη διωχθεί 

και στη συνέχεια έγινε σχετική εισήγηση στον Γενικό Εισαγγελέα. 

 

Στη Σελίδα 6787-30, σε ερώτηση από την κυρία Κλεόπα εάν η εισήγηση στον Γενικό 

Εισαγγελέα έγινε γραπτώς ή προφορικά, ο Θωμάς απαντά «την μέρα της παραπομπής 

έγινε γραπτώς σημείωμα αλλά τον επισκέφθηκαν και στο γραφείο του και του εξήγησαν 

το σκεπτικό και ο Γενικός Εισαγγελέας συμφώνησε με την εισήγηση της αστυνομίας».  

 

Στη Σελίδα 6792-20, ο Θωμάς αναφέρεται στο Τεκμήριο 452, που είναι η άδεια 

παραμονής μιας Βιετναμέζας η οποία ήταν στο όνομα του Κατηγορούμενος 2υ, του 2ου 

κατηγορούμενου, εγγεγραμμένη ως οικιακή βοηθός. Η βιετναμέζα συνελήφθηκε και 

οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, νομίζω ενός 

μηνός, και απελάθηκε ως η συνήθης διαδικασία από τη Δημοκρατία.  

 

Στη Σελίδα 6804-1, ο Θωμάς αναφέρεται σε «μια πληροφορία που ήρθε μέσω 

αρχηγείου αστυνομίας, από τη φυλακή. Ουσιαστικά, ήταν μια κόλλα χαρτί και έγραφε 

«Γεράσιμος Καψάσκη» και η οποία ανέφερε ότι πιθανόν να ενέχεται στη διάπραξη του 

φόνου του Άντη Χατζηκωστή. Εκείνο που έγινε περαιτέρω, ήταν να την δώσω σε 

κάποιους ανακριτές που έκαναν κάποιες εξετάσεις και μου είπαν ότι είχαν βρει ότι 

τούτος ο άνθρωπος κατείχε μια μοτόρα μεγάλου κυβισμού και προχώρησαν μετά για να 

βγάλουμε ένταλμα ερεύνης κατοικίας και υποστατικών για να δούμε αν εντοπίσουμε την 

συγκεκριμένη μοτόρα για σκοπούς ανάκρισης, πράγματι εκδόθηκε το ένταλμα, 

μετέβησαν ανακριτές στην επαρχία Αμμοχώστου. Ενημερώθηκα μόλις έφτασαν εκεί, ότι 

μόλις έφτασαν οι συνάδελφοι που τους είχαν δώσει τη πληροφορία για τη μοτοσικλέτα 
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απολογήθηκαν και τους είπαν ότι είχαν κάνει λάθος διότι αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για 

άλλο επίσης αλλοδαπό που δρούσε στην ίδια περιοχή. Παραταύτα, εντόπισαν το 

πρόσωπο και έκαμαν έρευνες. Δεν προέκυψε οτιδήποτε και επέστρεψαν πίσω την ίδια 

ημέρα.  

 

Εδώ παρατηρούμε ότι ο κ. Θωμάς καταβάλλει προσπάθεια να αποκρύψει γεγονότα και 

προβάλλει δικαιολογίες ανυπόστατες και που δεν συνάδουν με κανένα τρόπο με μια 

σοβαρή προσπάθεια ανίχνευσης και διαλεύκανσης μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης. Τι 

σημαίνει ότι είχαν αστυνομικοί κάνει λάθος, και τι σημαίνει ότι απολογήθηκαν και γιατί 

δεν δίδονται τα ονόματα αυτών των άτακτων και απρόσεκτων αστυνομικών που 

απολογήθηκαν; Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και δεν αρμόζουν ούτε στο 

αξίωμα του κ. Θωμά αλλά ούτε και στο σοβαρό τρόπο που εδικαιούτο αυτή η υπόθεση 

να τύχει μιας ποιο ενδελεχούς και μιας πιο σοβαρής διερεύνησης. 

 

Στην ίδια σελίδα 6804-15, ο Θωμάς αναφέρει ότι ο Γεράσιμος Καψάσκη, με οδηγίες του 

είχε ανακριθεί και κατά την ανάκριση του ετέθη μία ερώτηση αν γνωρίζει τον Θωμά 

Βασίλη και ότι η ερώτηση αυτή έγινε κατόπιν οδηγιών του ιδίου (του Θωμά). Και ο λόγος 

ήταν απλός. Διότι και οι δύο ήσαν Ελληνοαμερικάνοι. Και επειδή υπήρχε και μια 

παράλληλη αν θέλετε, διερεύνηση, για να δούμε τις σχέσεις του Θωμά Βασίλη με του 

μακαρίτη Άντη Χατζηκωστή και οποιαδήποτε υπόνοια τα δύο πρόσωπα να 

γνωρίζονταν, θεώρησα σκόπιμο να μπει η συγκεκριμένη ερώτηση. Ώστε αν μελλοντικά 

βρίσκαμε ότι υπήρχε σχέση και ο ίδιος αρνείτο, να το κρατούσαμε ως μαρτυρία για 

σκοπούς δικαστηρίου. Στη γραμμή 25, ο Θωμάς αναφέρει ότι ο Γεράσιμος Καψάσκη, 

μετά από ενάμιση χρόνο μετά τη δολοφονία του Άντη απελάθηκε από τη Δημοκρατία. 

Και ο λόγος, είχαν συλληφθεί και απελαθεί κάποια πρόσωπα που δρούσαν σε κάποιες 

περιοχές Αμμοχώστου και Λάρνακας. Δεν ήταν ο μοναδικός. Και ήταν για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, γιατί ήταν άτομα επιρρεπή σε εγκλήματα.  

 

Να αναφέρουμε ότι από το μαρτυρικό υλικό δεν προκύπτει ότι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με 

αυτό το θέμα και ο Γεράσιμος Καψάσκη απαντούσε μόνο ‘I can’t answer’. Οι ανακριτές 

δεν σκάλιζαν οτιδήποτε άλλο το οποίο θα τους χαλούσε την υπόθεση από τον εύκολο 
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δρόμο που επέλεξαν για να κλείσουν την υπόθεση τους με τον Κρασοπούλη και την 

Σκορδέλη. 

 

Στη Σελίδα 6808 γίνεται αναφορά στον δημοσιογράφο Τάκη Κονναφή.  

 

 

Πρώτες Ερωτήσεις του Θωμά 

 

Κύριε Θωμά, το Τεκμήριο 446 αφορά ένα ένταλμα ερεύνης της κατοικίας του Φάνου με 

σκοπό την παραλαβή της μοτοσικλέτας και το ένταλμα αυτό εκδόθηκε την 18/1/2010. 

(Δέστε Σελίδα 6788-25). Το συγκεκριμένο αυτό ένταλμα δεν εκτελέστηκε μετά από δικές 

σου οδηγίες. Είναι σωστό ότι το ένταλμα αυτό έγινε σύμφωνα και κατ’ ακολουθία του 

άρθρου 28 της Ποινικής Δικονομίας; Να του υποδειχθούν όλα τα σχετικά άρθρα της 

Ποινικής Δικονομίας που άπτονται της έκδοσης τέτοιου διατάγματος και πως γίνεται η 

ακύρωση του.  

 

Β. Νεόφυτος Σιάηλος (Μ.Κ. 32) 

 

1. Να αναφερθεί ότι, στη Σελίδα 1492-20, «ο Ρουσογένης ο οποίος ήταν παρόν 

όταν έγινε και τηλέφωνο από την κυρία Σκορδέλη προς τον Κασάπη, το οποίο 

δεν απαντήθηκε. Εκ των υστέρων όμως συνομίλησε μαζί της ο κ. Κασάπης στην 

παρουσία του Φάνου. Ο Ρουσογένης απαντά το τηλέφωνο, μιλά στο τηλέφωνο 

με τον πατέρα του Κασάπη και την ίδια στιγμή καλεί η κυρία Σκορδέλη και βλέπει 

πάνω στο κινητό, σύμφωνα με την κατάθεση του την οποία φαντάζομαι 

ακούσατε το, ότι τον καλεί η κυρία Σκορδέλη». 

 

2. Σελίδα 1492-25 «Εκ των υστέρων έμεινε μέσα μόνο ο Φάνος και βγήκε έξω ο 

Ρουσογένης και συνομίλησε με τον κ. Κασάπη. Συνομίλησε ο Κασάπης με την 

κυρία Σκορδέλη και μέσα στο δωμάτιο ήτο και ο κ. Φάνος που τους άκουε που 

μιλούσαν. 
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Παρακαλώ να σημειωθεί ότι ο Φάνος δεν προέβαλε τέτοιο ισχυρισμό ότι άκουε 

που μιλούσαν ο Ανδρέας με την Σκορδέλλη. Άραγε να υποθέσουμε ότι έδειξε 

εύνοια στην Σκορδέλη και δεν ήθελε ο Φάνος να θίξει το γεγονός αυτό; 

Διαφορετικά η μόνη εξήγηση είναι ότι λέγει ψέματα. 

 

3. Σε ερώτηση στη Σελίδα 1492-35, «που λέει αυτό ο κ. Φάνος; (δηλαδή ότι τους 

άκουε που μιλούσαν;)» ο κ. Σιάηλος απαντά «το λέει στην κατάθεση του» Ε. Την 

οποία διάβασες εσύ; Α. Διάβασα την, ναι.  

Τέτοια μαρτυρία δεν δόθηκε από τον Φάνο. Ο Ρουσογένης δεν είπε ότι στη 

παρουσία του δεν μίλησε κανένας με την Σκορδέλη. Ο κ.Σιάηλος ψεύδεται και 

από εδώ διαπιστώνουμε την μεγάλη προκατάληψη που διακατείχε τα μέλη της 

ανακριτικής ομάδας για την Σκορδέλη. 

 

4. Στη Σελίδα 1493-10, Ε. «Κύριε μάρτυς για να σε διευκολύνω, δεν λέει ο Φάνος 

έτσι πράγματα». Και ο μάρτυρας απαντά «εδώ λέει ότι βρίσκονταν όλοι μέσα στο 

δωμάτιο και τους ζήτησε ο Κασάπης να βγουν έξω και ότι ήθελε να συνομιλήσει 

προσωπικά με τον Φάνο, και βγήκαν όλοι έξω εκτός από τον Φάνο, δεν άκουσα 

τι έλεγαν».  

 

5. Στη Σελίδα 1494-10. Κυπριανού: Σου λέω ότι ο Φάνος δεν λέει έτσι πράγμα, ότι 

άκουσε την Σκορδέλη να μιλά μαζί με τον Αντρέα Κασάπη και με τις 

λεπτομέρειες που τις έδωσες εσύ. Και ο κ. Σιάηλος απαντά: «εγώ ο ίδιος κύριε 

συνήγορε, είδα το τηλέφωνο της κυρίας Σκορδέλη, την πρώτη μέρα που ήρθε 

εκεί και είχε κλήση πάνω από τον κ. Αντρέα. Ε.: Τώρα εισάγει μαρτυρία. Α. ¨όχι 

δεν εισάγω τίποτα, λέω σας κάτι που το είδα με τα μάτια μου. Ε. Ναι αλλά αυτό 

που λέεις είναι αντισυνταγματικό και δεν… Α. Δεν είναι καθόλου 

αντισυνταγματικό, μου το έδωσε η ίδια, «ορίστε λέει, δεν έχω σχέση, δέστε το 

τηλέφωνο μου» και μάλιστα μας έδειξε το μενού, ποιους είχε πάνω στο μενού, 

και ποιους δεν είχε, από πού και ως που είναι αντισυνταγματικό; Ε. Αφού εσύ ο 

ίδιος στην ερώτηση 7 την ερώτησες: Τηλεφώνησες καμιά φορά του Αντρέα 

Γρηγορίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 για οποιαδήποτε λόγο; Και σου 
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απαντά «δεν του έχω τηλεφωνήσει κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2009 για 

οποιοδήποτε λόγο. Α. Ναι. Ε. Και η τελευταία φορά που μιλήσανε ήταν την 

Δευτέρα 11/1 το πρωί; Α. Ναι. Ε. Αυτό σου είπε. Πόσες φορές μίλησε, μίλησαν; 

Α. Εγώ είδα τουλάχιστον 3 πάνω στο τηλέφωνο. «Θυμούμαι να του 

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

κατάσταση της υγείας του». Α. Μάλιστα. Ε. «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». Α. Μάλιστα.  Α. Αυτό του είπε. Είμαι υπόχρεος να πιστέψω 

αυτά που μου είπε κ. Κυπριανού; Ε, δεν τα πιστεύω ούτε και ένα από αυτά όλα. 

Ε. Δηλαδή εσύ πίστεψες σε αυτά που σου είπε ο Φάνος; Α. Βεβαίως και 

πίστεψα. Και αυτό θα το αξιολογήσει το Δικαστήριο. Ούτε εγώ, ούτε εσείς.  

 

Ο μάρτυρας στη 1438-10 αναφέρει ότι «εν όψει του γεγονότος ότι αναφέρθηκε αυτή η 

πληροφορία για τα δύο άτομα και στη συνέχεια έφθασε κοντά μας μια άλλη πληροφορία 

ότι η Κατηγορούμενη 3 είχε ένα τηλέφωνο γύρω στο μεσημέρι με τον 1ο κατηγορούμενο 

και το τηλεφώνημα αυτό το είδε ο συνάδελφος Ρουσσογένης. «Λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορές που είχε η κατηγορούμενη με το ραδιοσταθμό ΣΙΓΜΑ καθ΄ ότι απολύθηκε πριν 

κάποιο χρονικό διάστημα για κάποιους λόγους τους οποίους προσπαθήσαμε να 

μάθουμε, θεωρήσαμε σκόπιμο όπως ότι έπρεπε να την καλέσουμε να έρθει στο ΤΑΕ 

Λευκωσίας για να της υποβάλουμε ερωτήσεις σύμφωνα με το Δικαστικό Κανόνα 1, διότι 

δεν είχαμε κάτι εύλογα ύποπτο εναντίον της. Όντως εκείνο το βράδυ γύρω στα 

μεσάνυχτα, πήγε κάποιος συνάδελφος, νομίζω ο Μάριος Ηροδότου, στο σπίτι της και 

την κάλεσε στο ΤΑΕ Λευκωσίας». 

 

Η Κατηγορούμενη 3 ήρθε στο ΤΑΕ μαζί με το σύζυγο της και την είδαμε σε ένα δωμάτιο 

με κάποιο άλλο συνάδελφο, τον Κώστα Σαριγιάννη.  

 

«Ζητήσαμε από την κα Σκορδέλη να δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά που η ίδια μας 

πρότεινε αν θέλουμε να πάμε και σπίτι της, για να ερευνήσουμε το σπίτι της. Η έρευνα 

έγινε μεταξύ των ωρών 03:30 – 4:00, στα Πέρα Ορεινής. Δέστε Σελίδα 1439-20. Η 
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έρευνα διήρκησε μισή ώρα και «συνεχίσαμε τις εξετάσεις μας σε σχέση με τα δύο άτομα 

που ανέφερε ο συνάδελφος αστυνομικός την πληροφορία του».  

 

Στη Σελίδα 1441, ο μάρτυρας αναφέρεται για συγκεκριμένες οδηγίες που του είχαν 

δοθεί για αντικείμενα που έπρεπε να αναζητήσουν κατά την έρευνα στο δωμάτιο του 

Αντρέα Κασάπη. «Εν΄όψει του γεγονότος ότι είχαμε κάποιες μαρτυρίες ότι το αδίκημα 

διαπράχθηκε με όπλο αναζητούσαμε όπλα, φυσίγγια, μοτοσικλέτα, κράνη, γάντια, 

ρούχα, τηλέφωνα και τηλεφωνικές κάρτες.  

 

Στη Σελίδα 1441-10, Ε. «στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνετο και το πέλμα 

μοτοσυκλέττας;» Α. «Μάλιστα. Και ο λόγος είναι ότι κοντά στη σκηνή βρέθηκε ένα 

πέλμα μοτοσυκλέττας το οποίο ανασηκώθηκε με επιστημονικό τρόπο και το είχαμε στην 

κατοχή μας, πέλμα ελαστικού μοτοσυκλέττας». 

 

Επίσης στη σελ. 1443 – 31 ο κ. Σιάηλος λέει «μετά το στείλαμε για επιστημονικές 

εξετάσεις». 

 

Παρατηρούμε ότι για πρώτη φορά αναφέρεται ότι ανασηκώθηκε με επιστημονικό τρόπο 

ένα πέλμα μοτοσυκλέττας και η απορία μας είναι γιατί δεν αποκαλύφθηκε το γεγονός 

αυτό από την ΚΑ στην Υπεράσπιση; Ανοίγουμε όμως μία παρένθεση για να σας 

παραπέμψουμε στο 1ο remand ημερ. 15/1/2010, Τεκμήριο 223, στο οποίο ο κ. Θωμάς 

Ευθυμίου αναφέρει ενόρκως «θα γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις σε σχέση με το 

αποτύπωμα του πέλματος της μοτοσυκλέττας που εντοπίστηκε στη σκηνή καθώς και 

χώματος από τη σκηνή σε σχέση με τη μοτοσυκλέττα που παραλήφθηκε και χώμα που 

ανευρέθηκε στο πέλμα της. Δεν θεώρησε η ΚΑ ότι αυτό το πέλμα θα μπορούσε μετά 

από επιστημονική εξέταση να μας αποκάλυπτε και την ταυτότητα της μοτόρας; Και γιατί 

δεν μας δόθηκε αυτό το δείγμα ή τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης άραγε να 

υποθέσουμε ότι αυτό το πέλμα δεν ταίριαζε με τη μοτόρα τεκμήριο 116 και ταίριαζε 

περισσότερο με τη μοτόρα του κ. Φάνου; 
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Μετά από υπόδειξη του κ. Σιάηλου, λήφθηκε την 21/1/2010 από τον Ιλαρίωνα Αστραίο, 

κατάθεση (Τεκμήριο 194) από την Σκορδέλη, στην παρουσία του Σιάηλου.  

 

Στις 24/1/2010, ο Σιάηλος υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις στην Σκορδέλη σε σχέση 

με την κατάθεση που έδωσε στις 21/1/2010 – 22/1/2010. Οι ερωτήσεις αυτές 

αφορούσαν την αγορά των μετοχών, τις πωλήσεις των μετοχών, το ενδιαφέρον να 

αγοραστούν πίσω από τους ιδιοκτήτες.  

 

Στις 15/1/2010 μεταξύ 12 – 12:30 μετέβηκε στο σταθμό Αγίου Δομετίου για να δει τις 

συνθήκες κράτησης της Σκορδέλης και αν ήταν καλά στην υγεία της.  

 

Στη Σελίδα 1450-20, ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Τζιάγκας δεν ανέφερε σε κανέναν εκτός 

από το θύμα οτιδήποτε για αυτά που ανέφερε στο θύμα.  

 

Στη Σελίδα 1466-30, ο Σιάηλος αναφέρει σε ερώτηση κατά πόσο η πρακτική σε 

οποιαδήποτε υπόθεση εξετάζει η αστυνομία είναι να συντάσσεται αστυνομική έκθεση 

προς το Αρχηγείο με εισηγήσεις, ο Σιάηλος απαντά «ναι, όταν τελειώσει η υπόθεση. 

Τότε γίνεται μια έκθεση η οποία πηγαίνει ανάλογα, μέσω του αρχηγείου στην εισαγγελία 

ή στον γενικό εισαγγελέα για οδηγίες».  

 

Στη Σελίδα 1470-10, ο Σιάηλος αναφέρει ότι «δεν ξέρει αν ανακρίθηκε ο Jerry από 

κάποιον άλλο». 

 

Στη Σελίδα 1477-25, σε ερώτηση αν αυτή η μοτόρα πουλήθηκε ο Σιάηλος απαντά με 

ερώτηση «απαγορεύεται να την πουλήσει;» και σε ερώτηση «από τον κ. Φάνο ενόσω 

κρατείτο από εσάς και πουλήθηκε σε ένα αστυνομικό τι έχεις να πεις;» «εγώ δεν το 

ξέρω αυτό το πράμα». Ν.Β. Ιεραρχικά 2ος σε τάξη στην ανακριτική ομάδα. 

Υπαστυνόμος. 

 

Στη Σελίδα 1478 σε ερώτηση «και ενώ παραδέχτηκε ο ίδιος ότι εμπλέκεται στην 

δολοφονία του μακαρίτη του Άντη, του επιτράπηκε και πώλησε, από ξένο σε αυτή την 
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μεγάλη μοτόρα, μεταβιβάζοντας την πάνω σε ένα αστυνομικό;» ο μάρτυρας δείχνει 

πλήρη άγνοια αυτού του γεγονότος. Επομένως, στόχος ήταν να εξαφανιστεί ο μοτόρα 

του Φάνου με τον πιο έντεχνο τρόπο. 

 

Σελίδα 1478-25, σε ερώτηση «κύριε μάρτυς, το γεγονός ότι ο κ. Προεστός προέβαλε τον 

ισχυρισμό του ότι μέρος των χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι του προέρχονται από 

επιστροφή χρημάτων τα οποία ο ίδιος δάνεισε σε κάποιο πρόσωπο και κατά σατανική 

σύμπτωση, εκείνο το πρόσωπο του τα επέστρεψε λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, το 

γνωρίζατε ή τώρα το πληροφορήστε;» απαντά «μας το ανάφερε ο άνθρωπος» και 

συνεχίζει «βεβαίως η ανακριτική ομάδα προβληματίστηκε. Διερευνήθηκε από πού 

προέρχονται αυτά τα λεφτά και διαπιστώθηκε ότι ήταν προϊόν τοκογλυφίας».  

Σημείωση: Εδώ παρατηρούμε ότι ο κ. Σιάηλος αναφέρει με θετικό τρόπο ότι τα 

χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του Προεστού ήσαν προϊόν τοκογλυφίας αλλά το 

περίεργο είναι πώς γνώριζαν αυτό το γεγονός εφόσον ο ίδιος ο κ. Λουκάς Πιερή 

messenger του Υπουργείου Παιδείας, κάτοχος ενός αυτοκινήτου μάρκας Hummer ποτέ 

δεν αποκάλυψε σε κανένα ότι αυτά ήταν χρήματα τοκογλυφίας από φόβο ότι επρόκειτο 

περί ποινικού αδικήματος άρα δικαιολογημένο το ερώτημα μας. Αποφάσισε να το 

αποκαλύψει στις 28/1/2011 στη μαρτυρία του ενώπιον του Δικαστηρίου. Συνεπώς αφού 

ο κ. Λουκάς που το θεώρησε ως μυστικό και δεν μπορούσε να το αποκαλύψει σε 

κανένα πώς ήταν δυνατόν να γνωρίζει τέτοιο πράγμα ο κ. Σιάηλος και η ανακριτική 

ομάδα; 

 

Στη Σελίδα 1479-1, ο Σιάηλος διαβεβαιώνει ότι ο κ. Προεστός είπε ότι είναι από προϊόν 

τοκογλυφίας και συνεχίζει ότι τα χρειάζετο κάποιος τα λεφτά και τα πήρε από κάποιον 

και του τα έδωσε με τόκο, του τα δάνεισε.  

 

Στην ίδια σελίδα 1479-10, σε ερώτηση να μας πει ποιος ήταν αυτός ο μάρτυρας απαντά 

«δεν μπορώ να πω το όνομα». 
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Στη Σελίδα 1480 υποβάλλεται στο μάρτυρα ότι «κύριε, έχεις υποχρέωση και επιμένω να 

μας πεις τα ονόματα» ο Σιάηλος εξακολουθεί και αρνείται και επαναλαμβάνει «ναι, 

αρνούμαι να πω αυτά τα ονόματα διότι θα έρθουν να μαρτυρήσουν».  

 

Σε υποβολή ότι «είσαι υψηλόβαθμος και ανήκεις σε αυτή την ανακριτική ομάδα αυτής 

της σοβαρότατης υπόθεσης και αρνείσαι να μας πεις ποίο είναι το πρόσωπο που 

επέστρεψε την ημέρα του φόνου τον φάκελο γεμάτο ευρώ στον Προεστό;» και απαντά 

«η απάντηση θα σας δοθεί από τους αστυνομικούς ανακριτές που είχαν εμπλοκή με τον 

συγκεκριμένο άνθρωπο». 

 

Σε ερώτηση «μα εσύ μας είπες τώρα ότι τον ξέρεις, αλλά δεν κρίνεις σκόπιμο να μας το 

πεις διότι εν να έρθει να μαρτυρήσει. Έτσι δεν μας είπες;» και απαντά «πιθανόν να 

έρθει, ναι. Πιθανόν να έρθει να μαρτυρήσει».  

 

Μπροστά στη συνεχιζόμενη άρνηση του να πει ονόματα ο Μ. Κυπριανού απευθύνεται 

προς το Δικαστήριο και ζητά όπως ειδοποιηθεί ο μάρτυρας ότι έχει υποχρέωση να 

απαντά τις ερωτήσεις  και το Δικαστήριο τον διατάσσει να απαντήσει. Σελ. 1480-25.  

 

Ο Σιάηλος απαντά με υπεκφυγές και το Δικαστήριο στη Σελ. 1481-1, «ξέρετε τον κύριε, 

ξέρετε ποιος είναι;»  

 

Σιάηλος: «ξέρω ποιος του έδωσε την επιταγή» (των 12,000 ευρώ) 

 

Μ. Κυπριανού: Να μας το πείτε κύριε, να τελειώνουμε. 

 

Δικαστήριο: Πείτε το να τελειώνουμε. 

  

Μάρτυρας: Ο Κούλλης ο Κοσσιάρης.  

 

Στη Σελίδα 1481-35, ο Σιάηλος απαντά ότι αυτό το άκουσε από άλλους συναδέλφους 

της ανακριτικής ομάδας.  
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Στη Σελίδα 1482-20, υποβάλλεται στον μάρτυρα «ένας ήταν ο στόχος σας, η 

Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη, ένας και μοναδικός. Τα πάντα με στόχο να ενοχοποιήσετε 

την Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη. 

 

Στη Σελίδα 1484 ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι υπήρχε εξήγηση για τα δαχτυλικά 

αποτυπώματα και υποδεικνύεται στο μάρτυρα ότι αυτή η εξήγηση προέρχεται από τον 

ίδιο τον Προεστό και τον Φάνο.  

 

Στη Σελίδα 1486- ο Σιάηλος ανέκρινε την 21/1/2010 την Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη.  

Στη Σελίδα 1487-30, γίνεται αναφορά στην ερώτηση 8 με την οποία ο Σιάηλος ερωτά 

την Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη «μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2009, συναντήθηκες 

στο κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ με τον Αντρέα Γρηγορίου και ακόμα ένα πρόσωπο, οι οποίοι 

επέβαιναν μοτοσικλέτας;»  

 

Στη Σελίδα 1488-20, ο μάρτυρας λέγει ότι η συνάντηση έγινε εντός του κέντρου όπου 

είναι τα τραπέζια. Ο δε μάρτυρας επισκέφθηκε το κέντρο αυτό.  

 

Σελ. 1489-5, Ο μάρτυρας διευκρινίζει «και όταν λέμε μέσα στο μήνα Δεκέμβριο 

εννοούμε αυτό που είπατε από την 1η μέχρι την 31η.» 

 

Στη Σελίδα 1490-1, γίνεται αναφορά στην 10η ερώτηση προς την Σκορδέλη «σε 

πληροφορώ ότι έχω μαρτυρία ότι αρχές του μηνός Δεκεμβρίου του 2009, εσύ και ο 

αδερφός σου ο Κατηγορούμενος 2, είχες συνάντηση στο οικογενειακό σας κέντρο 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ, με τον Αντρέα Γρηγορίου Κασάπη και τον Φάνο Χατζηγεωργίου και 

συνωμοτήσατε να δολοφονήσετε τον Άντη Χατζηκωστή» και ο Σιάηλος ερωτήθηκε στη 

Σελίδα 1490, κατά πόσο η ερώτηση 8 που μιλά για μια συνάντηση με την ερώτηση 10, 

αν μιλούμε για τον ίδιο χρόνο και απαντά «ναι, για τον μήνα Δεκέμβριο». Το ίδιο και με 

την ερώτηση 11.  
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Στη Σελίδα 1492-1, γίνεται αναφορά στην ερώτηση 14, «κυρία Σκορδέλη, σε 

πληροφορώ ότι στις 11/1 συνομίλησες στο τηλέφωνο με τον Αντρέα Γρηγορίου Κασάπη 

και διευθέτησες μαζί του τις τελευταίες λεπτομέρειες του φόνου του Άντη Χατζηκωστή. 

Σωστό; Έτσι της υπέβαλες στην ερώτηση; Και απαντά «μάλιστα». 

 

Σελ. 1492-10. Ο μάρτυρας αναφέρει ότι η πιο πάνω πληροφορία προέρχεται από τον 

αστυνομικό Ρουσσογένη ο οποίος ήταν φρουρός του Κασάπη όταν ήταν τραυματίας στο 

Ιπποκράτειο και ο Σιάηλος διευκρινίζει ότι «ο κ. Ρουσογένης, ένας αυτός και δεύτερος ο 

Φάνος ο οποίος ήταν παρόν, ο ένας ήταν έξω και ο άλλος ήταν μέσα». «Ο 

Ρουσσόγένης ο οποίος ήταν παρόν όταν έγινε και τηλέφωνο από την κα Σκορδέλη προς 

τον κ. Γρηγορίου, το οποίο δεν απαντήθηκε, εκ των υστέρων όμως συνομίλησε μαζί της 

ο Κασάπης στην παρουσία του Φάνου». Στην Σελίδα 1492-20, ο Σιάηλος διευκρινίζει ότι 

«ο Ρουσσογένης απαντά το τηλέφωνο, μιλά στο τηλέφωνο με τον πατέρα του Κασάπη, 

την ίδια στιγμή καλεί η κυρία Σκορδέλη και βλέπει πάνω στο κινητό, σύμφωνα με την 

κατάθεση του την οποία φαντάζομαι ακούσατε το, ότι τον καλεί η κυρία Σκορδέλη» Σελ. 

1492-25, «Εκ των υστέρων έμεινε μέσα μόνο ο Φάνος και βγήκε έξω ο Ρουσσογένης 

και συνομίλησε (η Σκορδέλη) με τον κ. Κασάπη (στην παρουσία του Φάνου) και ο 

Φάνος τους άκουε που μιλούσαν» Σελ. 1492-35, «που το λέει αυτό ο Φάνος;» ο 

Σιάηλος απαντά «το λέει στην κατάθεση του». Σημείωση: Υποδεικνύεται στον Σιάηλο 

στη Σελίδα 1493-5, «κύριε, δες αυτή την κατάθεση του κ. Φάνου» και ο Σιάηλος ζητά να 

δει και την κατάθεση του κ. Ρουσσογένη και δίδεται στον μάρτυρα και η κατάθεση του κ. 

Ρουσσογένη, έγγραφο ΑΓ. Ο Μ. Κυπριανού υποβάλλει στον μάρτυρα (Σελ. 1493-10) 

«κύριε μάρτυς, για να σε διευκολύνω, δεν λέει ο Φάνος έτσι πράγματα» και ο Σιάηλος 

απαντά «εδώ λέει ότι «βρίσκονταν όλοι μέσα στο δωμάτιο και τους ζήτησε ο κ. 

Γρηγορίου να βγουν έξω και ότι ήθελε να συνομιλήσει προσωπικά με τον Φάνο και 

βγήκαν όλοι έξω εκτός από τον Φάνο, δεν άκουσα τι έλεγαν» και ο μάρτυρας 

ξεκαθαρίζει ότι τα πιο πάνω είναι ο κ. Ρουσσογένης που τα λέγει (Σελ.1493-20).  

 

Στη Σελίδα 1494, υποβάλλεται στον μάρτυρα 

 

Μ. Κυπριανού: ναι, ναι, σου λέω ότι ο Φάνος δεν λέει έτσι πράμα, ότι άκουσε την 
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Σκορδέλη να μιλά μαζί με τον Αντρέα και με τις λεπτομέρειες που τις έδωσες εσύ.  

Σιάηλος: εγώ ο ίδιος κύριε συνήγορε, είδα το τηλέφωνο της κυρίας Σκορδέλη την 1η 

μέρα που ήρθε εκεί και είχε κλήση πάνω από τον κ. Αντρέα και σε παρατήρηση «τώρα 

εισάγει μαρτυρία» ο Σιάηλος απαντά «όχι, δεν εισάγω τίποτε, λέω σας κάτι που το είδα 

με τα μάτια μου», «ναι αλλά αυτό που λέεις είναι αντισυνταγματικό και δεν…» και ο 

Σιάηλος απαντά «δεν είναι καθόλου αντισυνταγματικό. Μου το έδωσε η ίδια, ορίστε λέει, 

δεν έχω σχέση, δέστε το τηλέφωνο μου και μάλιστα μας έδειξε το μενού, ποιους είχε 

πάνω στο μενού, και ποιους δεν είχε, από πού και ως που είναι αντισυνταγματικό; Δεν 

είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να προέρχονται από μια κατάθεση, προέρχονται από 

διαφορετικά γεγονότα, από διάφορες μαρτυρίες, αυτό συμβαίνει στη λήψη μιας 

κατάθεσης ανακριτικής».  

 

Στη Σελίδα 1494-30, «και η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν την Δευτέρα 11/1 το 

πρωί. Απαντά Ναι. Σε ερώτηση πόσες φορές μίλησε, μίλησαν απαντά εγώ είδα 

τουλάχιστον 3 πάνω στο τηλέφωνο. «Θυμούμαι να του τηλεφώνησα, 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».  

 

Στη Σελίδα 1495- Κυπριανού: «Τώρα, δεν μου απάντησες ακόμα που στηρίχτηκες για 

να πεις στην κα Σκορδέλη ότι στο τηλεφώνημα αυτό διευθέτησε μαζί με τον Αντρέα 

Γρηγορίου Κασάπη, τις τελευταίες λεπτομέρειες του φόνου του Άντη Χατζηκωστή. Α. Η 

ερώτηση αυτή μπήκε λόγω της συνολικής μαρτυρίας που είχαμε, δηλαδή την μαρτυρία 

που είχα εγώ προσωπικά με τα τηλέφωνα και την μαρτυρία που είχαμε από τον κ. Φάνο 

Χατζηγεωργίου στην κατάθεση στην οποία ανάφερε με λεπτομέρεια τα γεγονότα. Άρα 

είχαμε δύο μαρτυρίες άμεσες από τις οποίες έγινε αυτή η ερώτηση.  

 

Στη Σελίδα 1496 ο κ. Σιάηλος ερωτάται  «κύριε είχες οποιαδήποτε μαρτυρία, κατάθεση, 

οτιδήποτε που έλεγε ότι ναι ο Αντρέας και η Κατηγορούμενη 3 στις 11 του μηνός 

μίλησαν και κανόνισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες του φόνου; Είχες; Ποιος σου το 

είπε;» Α: Σας απάντησα ξανά. Εν όψει της κατάθεσης η οποία λήφθηκε, τα γεγονότα τα 
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οποία αναφέρονται με λεπτομέρεια στη συγκεκριμένη κατάθεση και τα γεγονότα τα 

οποία προηγήθηκαν. Ε. Μα δεν λέει έτσι. Α. Την μέρα του φόνου δηλαδή, δεν είναι 

απαραίτητο να τα πει όλα αυτά στην ερώτηση. Ε. Α! Τα μάντεψες; Α: Όχι, δεν μάντεψα 

τίποτα. Ε: Πώς; Α: Τα είδα με τα μάτια μου στις καταθέσεις, τα γεγονότα, τα είδα. Την 

κατάθεση άλλη άμεση μαρτυρία και υποβλήθηκε η ερώτηση.  

 

Ο κύριος Σιάηλος αναφέρει «η Σκορδέλη ήταν συνεργάσιμη, ναι. Απαντούσε σε όλες τις 

ερωτήσεις. Αν το θέλετε έτσι, κανένα πρόβλημα».  

 

Στη Σελίδα 1498, Κυπριανού: «Για να μην έχουμε λάθος στην αναφορά που κάναμε, 

αναφέρομαι στην κατάθεση 29/1/2010 Τεκμ. 196. Λοιπόν, στην ερώτηση 9 η Σκορδέλη 

ερωτάται: Σελίδα 1498-5 «Στην ανακριτική σου κατάθεση, ημερομηνίας 21/1, ανέφερες 

ότι είχες τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και συγκεκριμένα δεν θυμόσουν αν του 

τηλεφώνησες ή αν σου τηλεφώνησε στις 11/1. Δεν ανέφερες ότι η συνομιλία σας ήταν 

γύρω από την κατάσταση της υγείας του και σας ρώτησε γιατί δεν πήγατε να τον 

επισκεφθείτε. Τώρα, όλα τούτα, πως γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρατε ότι η 

σχέση σας ήταν τυπική, δηλαδή όπως αναφέρατε, του ανοίγατε το κέντρο για να βάλει 

το κρέας στο ψυγείο, πως είναι δυνατόν να σας ρωτά γιατί δεν πήγατε να τον 

επισκεφθείτε ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο;» Η Σκορδέλη απαντά στη Σελίδα 1498-20: 

«γίνεται διότι οι οικογένειες μας γνωρίζονται χρόνια. Την προηγούμενη μέρα είχα 

ρωτήσει από ευγένεια τον πατέρα του που τον είδα στο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ τι κάνει ο Αντρέας 

και γενικά για την υγεία του». Ε: Σας λέω ότι η προηγούμενη μέρα στην οποία 

αναφέρεται η Σκορδέλη ότι είδε τον πατέρα του ήταν η βάφτιση του μωρού του 

κατηγορούμενου 2, δηλαδή του αδερφού της Κατηγορούμενης 3, του Κατηγορούμενου 

2.  

 

Στη Σελίδα 1499-5 ο Σιάηλος αναφέρεται στην έρευνα που έκαμαν στο σπίτι της κυρίας 

Σκορδέλη και αναφέρει: «έχουμε κατάσχει από την έρευνα 2 κινητά τηλέφωνα, αν 

θυμούμαι καλά, 3 έντυπα τα οποία είχαν κάποιες σημειώσεις πάνω δικές της κυρίας 

Σκορδέλη, και ένα πύργο ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιείτο από την 

ίδια. Αν θυμούμαι καλά αυτά κατασχέθηκαν. Ε: Ναι αλλά αναζητούσατε και 
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φωτογραφίες, έτσι; Α: Μάλιστα. Του θύματος. «Ο Φάνος αναφέρει στην κατάθεση του 

ότι ζήτησε φωτογραφία του θύματος».  

 

Σε ερώτηση αν ο μάρτυρας διάβασε όλες τις καταθέσεις του Φάνου, απαντά: «αυτή την 

συγκεκριμένη διάβασα μόνο, την θεληματική, πάνω στην οποία βασίστηκα και πήρα την 

κατάθεση από την κυρία Σκορδέλη». Ε: Και είπες ότι σε αυτή την συγκεκριμένη 

κατάθεση λέει ο Φάνος ότι ζήτησε από την κυρία Σκορδέλη φωτογραφίες; Α: Όχι από 

την κυρία Σκορδέλη. Ε: Από ποιον; Α. Από τον κύριο Κρασοπούλη. Ε: Στο σπίτι της 

κυρίας Σκορδέλη γιατί αναζητούσατε; Α: Αναζητούσαμε παντού αυτές τις φωτογραφίες. 

Οι έρευνες ήτανε εκεί που είχαμε τα εντάλματα και είχαμε το δικαίωμα να την 

αναζητήσουμε παντού αυτή την φωτογραφία, βάσει του εντάλματος που είχαμε, άρα δεν 

υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα.  

 

Στη Σελίδα 1500-5, σε ερώτηση «γιατί αναζητούσατε χρήματα στο σπίτι της Έλενας 

Σκορδέλη;» απαντά «διότι αναφέρει στην κατάθεση του ο κ. Φάνος ότι θα έπαιρνε ένα 

μεγάλο χρηματικό ποσό και συγκεκριμένα 50,000 Ευρώ» Ε: Και τι; Κοιτάζατε να τα 

βρείτε; Α: Να τα βρούμε, βέβαια Ε: Αν κρατούσε η κυρία Σκορδέλη τις 50,000; Α: 

Βεβαίως.  

 

Ο Σιάηλος στη 1438-10 αναφέρει ότι «εν όψει του γεγονότος ότι αναφέρθηκε αυτή η 

πληροφορία για τα δύο άτομα και στη συνέχεια έφθασε κοντά μας μια άλλη πληροφορία 

ότι η κατηγορούμενη 3 είχε ένα τηλέφωνο γύρω στο μεσημέρι με τον 1ο κατηγορούμενο 

και το τηλεφώνημα αυτό το είδε ο συνάδελφος Ρουσσογένης. «Λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορές που είχε η κατηγορούμενη με το ραδιοσταθμό ΣΙΓΜΑ καθ΄ ότι απολύθηκε πριν 

κάποιο χρονικό διάστημα για κάποιους λόγους τους οποίους προσπαθήσαμε να 

μάθουμε, θεωρήσαμε σκόπιμο όπως ότι έπρεπε να την καλέσουμε να έρθει στο ΤΑΕ 

Λευκωσίας για να της υποβάλουμε ερωτήσεις σύμφωνα με το Δικαστικό Κανόνα 1, διότι 

δεν είχαμε κάτι εύλογα ύποπτο εναντίον της. Όντως εκείνο το βράδυ γύρω στα 

μεσάνυχτα, πήγε κάποιος συνάδελφος, νομίζω ο Μάριος Ηροδότου, στο σπίτι της και 

την κάλεσε στο ΤΑΕ Λευκωσίας».  
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Γ. Παντελής Ιορδάνους 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ανακριτής, ο Παντελής Ιορδάνους, που πήρε την κατάθεση της 

Γιώτας Πεντόντζιη και του Κώστα Προεστού, κατέγραψε σχεδόν παρόμοιο λεκτικό όταν 

έπαιρνε την κατάθεση της Πεντόντζιη, έγγραφο ΑΑΔ, «Εγώ μετά που άκουσα όλα αυτά 

ειλικρινά σοκαρίστηκα και δεν ήξερα τι να κάμω ούτε τι να πω και σε ποιον να πω». Θα 

δείτε 4 μέρες αργότερα (28/1/2010) ο ίδιος ο ανακριτής, Παντελής Ιορδάνους, όταν 

παίρνει κατάθεση από τον Κώστα Προεστό καταγράφει στην 2η σελίδα ότι «Εγώ τζιήνη 

την ώρα άμα άκουσα τούτα που είπασι μεταξύ τους ειλικρινά εφοήθηκα και δεν ήξερα 

ούτε τι να κάνω, ούτε τι να πω». 

 

(α) Ο Α/Λοχίας 593 Παντελής Ιορδάνους ενώπιον του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή 

κατέθεσε ενόρκως μεταξύ άλλων ότι «Συγκεκριμένα πρόσωπο ανέφερε προφορικά σε 

μέλη της αστυνομίας ότι πριν 20 μέρες έλαβε μαρτυρία από πρόσωπο πολύ στενό και 

φιλικό του 1ου και 2ου υπόπτου και ότι το πρόσωπο αυτό τους είπε ότι ο Φάνος και ο 

Κασάπης του είχαν εκμυστηρευτεί ότι θα διέπρατταν δολοφονία κάποιου διευθυντικού 

στελέχους του ΣΙΓΜΑ χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα. Διευκρινίζει ότι το πρόσωπο αυτό 

το γνωρίζει καθ΄ότι εντόπισε τον Φάνο και τον Κασάπη και τους είδε να βρίσκονται κατά 

τις πιο πάνω ημερομηνίες πλησίον της Αμερικανικής Πρεσβείας. Επίσης ο Λοχίας 

Παντελής Ιορδάνους προσέθεσε ότι τα είπε σε μέλος της ΚΥΠ. Περαιτέρω αναφέρει ότι 

το πρόσωπο αυτό «Έλαβε μαρτυρία από το ίδιο φιλικό πρόσωπο των Φάνου και 

Κασάπη ότι τη δολοφονία του Άντη Χατζηκωστή διέπραξε ο 1ος ύποπτος (Φάνος) και ότι 

αυτό το πρόσωπο (ο Φάνος) είναι το πρόσωπο που τον πυροβόλησε και το άλλο 

πρόσωπο ήτο ο Γρηγόρης που ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγαν 

οι δράστες. Ενώ ο 3ος ύποπτος βρισκόταν στην περιοχή με μοτοσικλέτα και βοηθούσε 

με πληροφορίες τους πιο πάνω. Επίσης ότι το φιλικό πρόσωπο των υπόπτων (που 

ήσαν ο Φάνος και ο Κασάπης). Του εκμυστηρεύτηκαν τα πιο πάνω ο Φάνος μαζί με τον 

Γρηγόρη και ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε το έχουν σε συγκεκριμένη περιοχή στη 

Λευκωσία. Περαιτέρω το πρόσωπο αυτό ανέφερε ότι ο Γρηγόρης είναι πρόσωπο που 

επισκέπτεται τον Ανδρέα Κασάπη στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου κρατείται για νοσηλεία 

και παραμένει εκεί για να τον προσέχει.  
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Παρατηρήσεις μας:  

 

α. Παραλείπει ο Λοχίας Ιορδάνου να κατονομάσει το πρόσωπο το οποίο είχε αναφέρει 

προφορικά σε μέλη της αστυνομίας κ.λπ.. Ως επίσης παραλείπει να κατονομάσει τα 

μέλη της αστυνομίας.  

 

β. Αποκαλύπτεται στα πρώτα στάδια της διερεύνησης ότι ο εκτελεστής του φόνου ήτο ο 

Φάνος.  

 

γ. Επίσης αποκαλύπτεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται κρυμμένο «σε 

συγκεκριμένη περιοχή στη Λευκωσία».  

 

δ. Και ερωτάται ποιες ήσαν οι έρευνες δια ανεύρεση του όπλου που είναι κρυμμένο «σε 

συγκεκριμένη περιοχή στη Λευκωσία»;  

 

ε. Ο υπαστυνόμος Μ. Παπαευριβιάδης αναφέρει στον Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή την 

21/1/2010 ότι «Οι Κατηγορούμενος 2 και Έλλη Κρασοπούλη Κατηγορούμενη 3 

τηλεφώνησαν στον Ανδρέα Κασάπη και διευθέτησαν την πιο πάνω συνάντηση κατά την 

οποία έδωσαν οδηγίες στον Κασάπη και Φάνο όπως οργανώσουν και εκτελέσουν την 

εν λόγω δολοφονία.  

 

Παρατηρήσεις: Από πού βρήκε αυτά τα στοιχεία και τα ανέφερε ενόρκως στο 

Δικαστήριο;  

 

Ο Υπαστυνόμος Παπαευριβιάδης την 21/1/2010 ενώπιον Ανώτερου Επαρχιακού 

Δικαστή σε αίτηση  προσωποκράτησης, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Κατά τη 

θεληματική κατάθεση ο Φάνος ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση που είχαν στα Πέρα 

Ορεινής με τους δύο υπόπτους, (δηλαδή τον Κατηγορούμενο 2 και την Κατηγορούμενη 

3), στις αρχές Δεκεμβρίου του 2009, τους παραχωρήθηκε φωτογραφία του θύματος για 

σκοπούς αναγνώρισης του. Και ότι πριν, κατά και μετά τη δολοφονία τόσο ο Φάνος, όσο 
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και ο Κασάπης, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τους 2 υπόπτους (Κατηγορούμενη 3 

και Κατηγορούμενος 2) για σκοπούς ενημέρωσης. Ενώ όσον αφορά το ποσό των 

50,000 Ευρώ ανέφερε (ο Φάνος) ότι θα τους δινόταν μετά τη δολοφονία σε μετρητά».  

Παρατηρήσεις: Από πού προκύπτει η ένορκη δήλωση του κ. Παπαευριβιάδη ότι 

παραχωρήθηκε φωτογραφία του θύματος για σκοπούς αναγνώρισης του;  

 

Δεν είναι αυτή η πληροφόρηση αντίθετη με τα όσα διηγήθηκε ο Φάνος περί δήθεν 

προσπάθειας να δολοφονήσουν έναν άλλο πρόσωπο κοντά στην είσοδο του ΔΙΑ και 

τότε ο Φάνος ζήτησε από τον Αντρέα Κασάπη να ζητήσει από τον Κατηγορούμενος 2 να 

φέρει μια φωτογραφία του Άντη;  

 

Επίσης ο Παπαευριβιάδους αναφέρει στον Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή την 21/1/2010 

ότι «Μετά τη δολοφονία τόσο ο Φάνος όσο και ο Αντρέας Γρηγορίου είχαν τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους 2 υπόπτους (δηλαδή Κατηγορούμενη 3 και Κατηγορούμενος 2) για 

σκοπούς ενημέρωσης.  

 

Παρατήρηση: Που βασίστηκε ο κ. Παπαευριβιάδους και κατέθεσε ενόρκως ότι ο Φάνος 

και ο Κασάπης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με Κατηγορούμενη 3 και Κατηγορούμενο  

2; Παρατηρείται ότι ούτε κατά την ανάκριση της Κατηγορούμενης 3, ούτε κατά την 

ανάκριση του Κατηγορούμενου 2, ούτε και κατά την ανάκριση του Κασάπη ερωτούνται 

επί του θέματος αυτού.  

 

Φροντίσατε να ανακρίνετε τον Φάνο με σκοπό να μάθετε πότε έγινε η συνάντηση στα 

Πέρα Ορεινής και με αυτό τον τρόπο να σμικρύνετε την περίοδο την οποία αναφέρει 

στην ενοχοποιητική του κατάθεση της 21ης Ιανουαρίου; Δεν νομίζετε ότι με αυτό τον 

τρόπο θα ήσθο σε καλύτερη θέση; Να ανακρίνετε τους κατηγορούμενους 2 και 3 για τις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα σας έδιδε, όπως ο ίδιος τις έδωσε στην μαρτυρία 

του; Και για να είμαι πιο κατανοητός εάν εσείς εγνωρίζετε αυτά που ισχυρίστηκε 

ενώπιον του Δικαστηρίου ο Φάνος περί των ημερομηνιών που έλαβε χώραν η 

ισχυρισθείσα συνάντηση στα Πέρα και εάν τις θέτατε αυτές τις ημερομηνίες στους 

κατηγορούμενους 2 και 3 μπορούσαν να έχουν ένα ακλόνητο άλλοθι και τότε θα 
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ευρίσκεστο σε θέση να διερευνήσετε την υπόθεση από άλλη σκοπιά και να μην 

περιοριστείτε στις προειλημμένες κατευθύνσεις που ακολουθήσατε.  

 

Στις 21/1/2010, καλέσατε τον Κούλλη Κοσιάρη στο γραφείο σας στο ΤΑΕ, και αφού 

έδωσε μια κατάθεση σας πήρε στο container του στην Περιστερώνα, πες μου, πήγατε 

μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο; Πόσοι άνδρες της αστυνομίας πήγαν μαζί σας; Και ποιοι 

μπήκαν μέσα στο container για την ανεύρεση του εξώστ μοτοσικλέτας; Εσείς 

θεωρήσατε αυτό το εξώστ ως ένα σημαντικό τεκμήριο του παζλ αναφορικά με το όχημα 

που χρησιμοποιήθηκε για μετάβαση στον τόπο του εγκλήματος και την μεταφορά του 

δράστη ή δραστών μετά το έγκλημα για την απόδραση τους; Και εφόσον επρόκειτο περί 

ενός σημαντικού τεκμηρίου δεν οφείλατε το συντομότερο δυνατόν να ελέγξετε τούτο με 

την μοτόρα τεκμήριο 116 για να δείτε ότι ταιριάζει, εφαρμόζει πάνω στην μοτόρα; Και 

θέλετε να πιστέψουμε ότι η καθυστέρηση επίδειξης του εξώστ αυτού οφείλεται απλά και 

μόνο σε ολιγωρία από μέρους σας και δεν εννοώ μόνο εσένα προσωπικά αλλά 

ολόκληρης της ανακριτικής μονάδας; Και μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθηκες να 

πληροφορηθείς εάν ο Φάνος πράγματι αναγνώρισε το εξώστ αυτό; Και δεν 

καταγράφηκε έστω και υπό μορφή ημερολογιακής καταχώρησης ποια ήταν η απάντηση 

του;  

 

Πήρατε κατάθεση από τον αδελφό του Φάνου για να διασταυρώσετε αυτά που σας 

ανέφερε για τηλεφώνημα που έγινε από τον ίδιο ειδοποιώντας τον ότι τον γυρεύει η 

αστυνομία στο σπίτι του;  

 

Ανακρίνατε την Γιώτα Πεντόντζιη. Τι της είχε πει φεύγοντας από το σπίτι του περί της 8 

το βράδυ της 11/1;  

 

Αντεξεταζόμενος από τον κ. Πική ο Παντελής ανάφερε ότι: Προσλήφθηκε στην 

αστυνομική δύναμη την 3/1-1994. Εργάστηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας από το καλοκαίρι του 

1998, με μια διακοπή 2 χρόνων από το 2003 μέχρι το 2005 όπου είχε μεταβεί στην  

Ευρώπη για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην ευρωπαϊκή Κύπρο,  και μετά από το 

2005 μέχρι σήμερα παραμένει στο ίδιο τμήμα. Δέστε Σελίδες 5185-5186. 
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 Εγίνοντο συσκέψεις μεταξύ των μελών της ανακριτικής ομάδας όταν το επέτρεπε η 

πορεία των εξετάσεων και οι συναντήσεις γίνοντο καθημερινά συνήθως τις πρωινές 

ώρες με την ανάληψη των καθηκόντων μας στην εργασία, μια πρωινή ενημέρωση από 

τον κ. Θωμά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αν είχε κάποια εξέλιξη μπορεί να γίνονταν 

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δέστε Σελίδα 5187.  

 

Η κατάθεση του Φάνου λήφθηκε το βράδυ της δολοφονίας (τεκμήριο 237) βάσει 

προειδοποίησης με το δεύτερο δικαστικό κανόνα, ότι «δηλαδή είχατε εύλογη υπόνοια 

ότι πιθανόν να ενέχεται στην δολοφονία». Να σημειωθεί ότι λήφθηκε κατάθεση το ίδιο 

βράδυ από τον Χάρη Γρηγορίου (Κυανούν 4) η οποία δεν λήφθηκε βάσει 

προειδοποίησης με το δεύτερο δικαστικό κανόνα διότι η πληροφορία από την ίδια 

νύχτα, αμέσως μετά τη δολοφονία του Άντη, αναφαίρετο σε εμπλοκή του Ανδρέα 

Κασάπη και Φάνου Χατζηγεωργίου (Δέστε Σελίδα 5988-15).  

 

(Σελίδα 5988-35) Δεν λήφθηκε κατάθεση από τον Αντρέα Κασάπη εκείνο το βράδυ αλλά 

αναζητήθηκε την επόμενη μέρα (Δέστε τεκμήριο 365). Δεν του λήφθηκε κατάθεση παρά 

μόνο ρωτήθηκε από αστυνομικό για κάποια πράγματα και έδωσε κάποιες απαντήσεις οι 

οποίες καταγράφονται σε ημερολόγιο ενεργείας (Τεκμήριο 365) και δεν φαίνεται να έγινε 

καμιά προειδοποίηση στον Κασάπη με βάση το δεύτερο δικαστικό κανόνα.  

 

 Η πληροφορία από το πρώτο βράδυ προέρχετο από τον συνάδελφο αστυνομικό της 

ΚΥΠ, η οποία αναφαίρετο ότι εμπλοκή στην δολοφονία είχαν ο Κασάπης και ο Φάνος 

Χατζηγεωργίου. Σημείωση: Εδώ ο Παντελής κάνει διάλεξη πάνω στους δικαστικούς 

κανόνες! 

 

Ο μάρτυρας ερωτάται να εξηγήσει γιατί στον Φάνο έγινε επίστηση με βάση το δεύτερο 

δικαστικό κανόνα ενώ στον Κασάπη (τεκμήριο 365) δεν φαίνεται να έγινε καμιά 

επίστηση.  
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Να σημειωθεί ότι ο κ. Πικής στη Σελίδα 5991-5 αναφέρει ότι η θέση του είναι ότι η 

πληροφόρηση η οποία υπήρχε εναντίον του Φάνου και η πληροφόρηση που υπήρχε σε 

σχέση με τον πελάτη του, τον Κασάπη, ήταν διαφορετική και τούτου αντικατοπτρίζεται 

από το ότι αφενός γίνεται επίστηση του Νόμου στον Φάνο και αφετέρου σε σχέση με 

τον Κασάπη, η αστυνομία περιορίζεται σε ένα ημερολόγιο ενεργείας την επόμενη χωρίς 

να καταγράφεται καμιά επίστηση στον Νόμο. 

 

Ο Παντελής αναφέρει ότι άλλοι δύο συνάδελφοι του επισκέφτηκαν τον Κασάπη στο 

Νοσοκομείο και όχι ο ίδιος. Σελίδα 5991. Σημείωση: Ο κ. Πικής θέτει στον μάρτυρα ότι 

το πρώτο βράδυ της δολοφονίας  

 

Σελίδα 5991-20. Σημείωση: Ο κ. Πικής θέτει στον μάρτυρα ότι το πρώτο βράδυ της 

δολοφονίας είχαν πληροφόρηση, ότι το μόνο πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία 

ήταν ο Φάνος και κανένας άλλος.  

 

Στη Σελίδα 5991-30 ο Παντελής αναφέρει ότι «πληροφορήθηκα γι’ αυτήν την 

πληροφόρηση, από τον κ. Θωμά, για την πληροφορία που έδινε ο συνάδελφος της 

ΚΥΠ, όταν βρισκόμουν στη σκηνή».  

 

Σημείωση: Ο Παντελής δεν τήρησε οποιαδήποτε σημείωση με αυτά που περιήλθαν σε 

γνώση του από τον κ. Θωμά σε σχέση με την εμπλοκή του Φάνου και του Κασάπη. 

Δέστε Σελίδα 5992-1.   

 

Ο υπαστυνόμος Σιάηλος θα μετέφερνε τον συγκεκριμένο συνάδελφο στο ΤΑΕ 

Λευκωσίας για να του ληφθεί κατάθεση.  

 

Σε υποβολή ότι δεν λήφθηκε κάποια σημείωση για τέτοια πληροφόρηση και ότι δεν 

λήφθηκε τέτοια πληροφορία από μέλος της ΚΥΠ το βράδυ της δολοφονίας ο Παντελής 

λέει ότι η υποβολή είναι λανθασμένη.    
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Στη Σελίδα 5992-15, ο Παντελής αναφέρει ότι «εξ’ όσων γνωρίζω το μέλος της ΚΥΠ, για 

δικούς του λόγους, αρνήθηκε να προβεί σε κατάθεση.  

 

Στη Σελίδα 5993-10 ο Παντελής διευκρινίζει ότι ο ίδιος δεν πήγε στο διαμέρισμα του 

Φάνου στην οδό Τήνου 2, στην Ανθούπολη, το βράδυ της δολοφονίας αλλά ήταν παρόν 

στο ΤΑΕ όταν επέστρεψε ο ένας ο συγκεκριμένος συνάδελφος του ο οποίος είχε 

εντοπίσει τον Φάνο και ανέφερνε και ενημέρωνε τον Θωμά για τις ενέργειες που είχε 

κάμει.  

 

Στη Σελίδα 5993-15, αναφέρει ότι ο αστυνομικός,  ονόματι Μιχάλης Πέτσας, ήταν του 

γραφείου συλλογής πληροφοριών αλλά δεν ήταν μέλος της ανακριτικής ομάδας. Ο 

Μιχάλης Πέτσας ήταν από τα άτομα που στάληκαν αμέσως μετά τη δολοφονία προς 

εντοπισμό του Φάνου και οι οδηγίες που είχαν από τον κ. Θωμά ήταν να κοιτάξουν κατά 

πόσο ο Φάνος είχε μοτοσικλέτα και να την δουν και στάληκαν για εντοπισμό του Φάνου 

και αναζήτηση και ελέγχου της μοτοσικλέτας.  

 

Στη Σελίδα 5994-1, οι οδηγίες του κ. Θωμά ήταν όπως ο Φάνος αναζητηθεί στο χωρίο 

Τσέρι όπου ήτο η κατοικία της μητέρας του και όπου ανακάλυψαν ότι ο Φάνος δεν 

διαμένει εκεί και στη συνέχεια ήρθε μια πληροφόρηση ότι ο Φάνος διέμενε στην οδό 

Τήνου, στην Ανθούπολη. 

 

Σε ερώτηση γιατί μεσολάβησε τόσος χρόνος από τον χρόνο άφιξης του Φάνου στις 

11:20 εώς 11:30, μέχρι που άρχισε η λήψη της κατάθεσης του στις 1:30 ο μάρτυρας 

απαντά ότι «τον οδηγήσαμε σε ένα γραφείο όπου εκεί ανακρίνετο προφορικά και στη 

συνέχεια του λήφθηκε κατάθεση». (Σελ. 5998-15) 

 

Στη Σελίδα 6367-35, ο Παντελής Ιορδάνους, «εσείς έχετε μάθει σε αυτόν τον τόπο 

κανένας να μην κάνει τη δουλειά του. Έχετε μάθει να γλυτώνουν οι πάντες και τα πάντα 

από τα πάντα. Όταν δείτε κάποιον που κάνει τη δουλειά του στο βαθμό που μπορεί 

τέλος πάντων καλά, κάποιους ενοχλεί. Αν έχετε προσωπικό συμφέρον και δεν γινόταν η 

δουλειά καλά, είχατε παράπονο…» και στη Σελίδα 6368-5, «προσπαθήσατε από την 
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αρχή της διερεύνησης της υπόθεσης όλοι, όλη η Υπεράσπιση, μηδενός εξαιρουμένου, 

διάφορα τεχνάσματα, διαφόρους τρόπους για να αποδείξετε στο τέλος τι; Να έρχομαι 

εδώ και να αφήνετε αιχμές συνέχεια εναντίον του ονόματος μου. Για το ένα και για το 

άλλο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Μέχρι εφημερίδες χρησιμοποιούσατε, μέχρι 

τα πάντα.  Μέχρι και σήμερα, μέχρι υπόθεση είπατε χθες θα μας ανοίξετε, εκεί που θα 

έπρεπε εσάς να ανοίξουμε υπόθεση που δεν μας αφήνει η Νομική Υπηρεσία για το 

απλούστατο λόγο να μην έρθετε μετά να πείτε ότι παρενοχλούμε μάρτυρες. Και κάθομαι 

εδώ και 11 μέρες, και το μόνο που λαμβάνω στο τέλος είναι υπονοούμενα για το άτομο 

μου και σας είχα προειδοποιήσει».  

 

Στη Σελίδα 6376-30, υποβάλλεται από Μιχαλάκη Κυπριανού προς τον Παντελή 

Ιορδάνους «Κύριε Παντελή Ιορδάνους, χτες (22/2/12) λίγα λεπτά πριν να τελειώσει  η 

συνεδρία του Δικαστηρίου, είπες ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ και οι συνάδελφοι 

μου εξέλαβαν ως μια μέθοδο απειλής προς την υπεράσπιση για όσα έκαμαν, τι κάμνουν 

στην δίκη και για να νοιώθω εγώ άνετα και ότι δεν επικρέμεται από πάνω μου 

οποιαδήποτε απειλή, θέλω να μου πεις, να πεις στο Δικαστήριο, τι έκαμε η υπεράσπιση 

που εσύ αποφάσισες να μας καταγγείλεις αλλά κατόπιν οδηγιών του γραφείου του 

Γενικού Εισαγγελέα δεν προχώρησε η υπόθεση εναντίον μας» και ο Παντελής 

Ιορδάνους απαντά στη Σελ. 6377-5 «εφόσον θέτετε το ερώτημα σημαίνει ότι ήρθε η 

στιγμή και η ώρα να μπουν όλα στο τραπέζι. Καταρχήν δεν έχω προσπαθήσει να 

αφήσω υπαινιγμούς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά που θα πω είναι πράγματα για τα οποία 

και μαρτυρίες υπάρχουν, και γνωστά εδώ και καιρό είναι και τα έχω πει διότι πρώτα 

εσείς ως υπεράσπιση εδώ και 11 μέρες που βρίσκομαι στο εδώλιο του μάρτυρα έχω 

ακούσει να λέτε για μένα διάφορα, για τον κ. Ευθυμίου και το κυριότερο για την 

περιβόητη κατάθεση που κρατάτε ότι υποσχεθήκαμε σε κάποιον να  του δώσουμε 

50,000 Ευρώ με σκοπό να δώσει κατάθεση και στην κατάθεση να αναφέρει ο Φάνος 

Χατζηγεωργίου ως ηθικούς αυτουργούς τον 2ο και την 3η κατηγορούμενη. Για αυτό το 

θέμα είμαι σίγουρος ότι τόσο οι ίδιοι, ο 2ος όσο και η 3η κατηγορούμενη, τόσο και εσείς, 

γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί». Στη συνέχεια αναπτύσσει μια 

φλυαρία άσχετη με το επί μέρους θέμα. 
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Στη Σελίδα 6382-5, ο Παντελής Ιορδάνους αναφέρει ότι «μετά ερχόμαστε στην 

ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου ή 5 Φεβρουαρίου του 2010, όπου ακολούθησε η 

παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο με την τότε διαδικασία που γινόταν με 

αποτέλεσμα μετά την παραπομπή, την αμέσως επόμενη μέρα να βρεθεί αυτούσια η 

θεληματική κατάθεση του Φάνου δημοσιευμένη σε εφημερίδα Πολίτης στην 1η σελίδα 

και αφήνετο η αιχμή ότι η εφημερίδα κατείχε την κατάθεση εδώ και μέρες. Από την 

αστυνομία δόθησαν οδηγίες και έγινε πειθαρχική έρευνα εναντίον μας που 

διερευνούσαμε την υπόθεση του Άντη Χατζηκωστή». Αφού ο Παντελής εξηγεί ότι δεν 

μπορούσε να θεωρείται ως ο ένοχος της διαρροής και καταλήγει ότι «ήταν καθαρό ότι το 

έγγραφο ήταν κάποιου από τα έγγραφα που είχαμε δώσει στην διάρκεια της 

παραπομπής και ότι στο τέλος δεν μένει τίποτε κρυφό «όπου είχαμε τον κ. Μιχαλάκη 

Κυπριανού να είναι το πρόσωπο το οποίο επισκέφτηκε μια άλλη εφημερίδα, μίλησε με 

κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο ζητώντας, αναφέροντας του και ζητώντας του «έχω 

αυτή την κατάθεση για την υπόθεση του Άντη Χατζηκωστή και θα με βοηθήσεις στην 

υπόθεση να τη δημοσιεύσεις» ο κύριος αυτός όπως μας είχε πει του αρνήθηκε λέγοντας 

του ότι είναι σοβαρά τα πράγματα…χαρακτηριστικά τον γνώριζε, όπως τον θυμούμαι, 

τον είχε αναφέρει με το όνομα Άκης και του είπε ο άνθρωπος της εφημερίδας πως 

«Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αν γίνει οποιαδήποτε δημοσίευση ίσως να υπάρξουν 

προβλήματα» και του είπε μάλιστα «σκέφτηκες για λίγο αν ήταν το δικό σου παιδί; Αν 

θα έκαμες αυτά τα πράγματα;». Έτσι ο κύριος της εφημερίδας αυτής του αρνήθηκε. 

Φαίνεται ότι στη συνέχεια πήγε σε άλλη εφημερίδα και δημοσιεύτηκε. Στη συνέχεια όσον 

αφορά τον κύριο αυτό γιατί μπορεί, δεν ξέρω, αν θα χρειαστεί να τον καλέσετε, είναι ο κ. 

Κονναφής της εφημερίδας Φιλελεύθερος.  

 

Στη Σελίδα 6384-25, γίνεται δήλωση από τον κ. Μιχαλάκη Κυπριανού «κύριε Πρόεδρε, 

θα κάνω και εγώ μια δήλωση. Κύριε Πρόεδρε ειλικρινά με στεναχωρεί πως ένας λοχίας 

της αστυνομίας τολμά να αναφέρει και να κατασκευάζει ένα τέτοιο ψέμα ότι εγώ μίλησα 

με τον κ. Κονναφή. Δίνω στη διάθεση της αστυνομίας και τα 3 τηλέφωνα μου για να 

ελέγξουν αν εγώ μίλησα με τον κ. Κονναφή. Τον κ. Κονναφή έχει τουλάχιστον 15 χρόνια 

να τον δω, έχει 15 χρόνια με 20 χρόνια να τον δω τούτον τον άνθρωπο. Ούτε του 

τηλεφώνησα ούτε τον είδα ούτε μίλησα ποτέ μαζί του γι΄ αυτή την υπόθεση. Μα αυτό 
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είναι σκάνδαλο. Να έρχεται ένας αστυνομικός και να πλάθει μια τέτοια ιστορία και 

απαιτώ κύριε Πρόεδρε και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του δικαστηρίου να προβεί 

σε έρευνες για αυτό το θέμα. Και αυτό το μυστηριώδες ότι με αποκαλούσε Άκη ήταν το 

όνομα μου όταν ήμουν μαθητής στο σχολείο. Τον κ. Κονναφή δεν τον ήξερα τότε, εν 

πάση περιπτώσει είναι ψέματα και με βάζει σε μεγάλη αμφιβολία, πως μπορούμε να 

ανεχόμαστε και να πληρώνουμε εμείς οι πολίτες τέτοιους αστυνομικούς. Δεν μπορεί 

αυτό α περάσει απαρατήρητο κ. πρόεδρε και δεν θα περάσει. Να προβάλει τέτοιες 

αήθεις, ψεύτικες κατηγορίες, για να πληγώσει το όνομα μου, ένας νεανίσκος 

αστυνομικός ο οποίος τα παραπάνω του χρόνια τα πέρασε ως σωφέρης σε διάφορους 

Υπουργούς. Αυτός είναι αυτός ο άνθρωπος και λυπούμαι για σένα. Ξεκινάς πολύ 

άσχημα αγαπητέ κύριε την καριέρα σου. Αυτά. Τώρα θα συνεχίσω την αντεξέταση μου.  

 

Στη Σελίδα 6385-25, ο Παντελής Ιορδάνους ερωτάται, «ποιο είναι το ποινικό αδίκημα το 

οποίο διέπραξα εγώ προσωπικά, σε αυτό που ανέφερες σε σχέση με τον κ. Κονναφή; 

Κατά την άποψη σου ποιο είναι το ποινικό αδίκημα;» και ο Παντελής Ιορδάνους απαντά 

«δεν ξέρω αν είναι ποινικό αδίκημα η δημοσίευση θεληματικής κατάθεσης σε ένα 

σοβαρό έγκλημα. Πιθανόν να είναι όμως πιθανόν να μην είναι».  

 

Σελ. 6385. Σε ερώτηση αν πήρε κατάθεση από τον κ. Κονναφή για αυτή την φερόμενη 

ομιλία ή συνάντηση που είχα μαζί του απαντά «έχω πει ότι ο κ. Κονναφής ανέφερε αυτά 

τα πράγματα απλά κατόπιν οδηγιών για να μην έρθουν σε αυτό το σημείο τα πράγματα 

δεν του λήφθηκε κατάθεση».  

 

Στη Σελίδα 6386- όπου αναφέρει ότι τα έμαθε από άλλον διότι και ερωτά «δεν έγινε κάτι 

τέτοιο;» ο κ. Κυπριανού απαντά «ασφαλώς όχι» Παντελής Ιορδάνους: Πώς δεν έγινε; Μ. 

Κυπριανού: Έχει 15 χρόνια ή 20 να μιλήσω με τον κ. Κουνναφή. Παντελής Ιορδάνους: 

Να έρθει ο κ. Κονναφής να δούμε αν έχει 15 χρόνια ή 20 να βρεθείτε. Σε ερώτηση αν 

πήραν κατάθεση απαντά «σας απάντησα δεν πήραμε για να μην έρθουν τα πράγματα 

σε αυτά τα σημεία. Να έρθει ο κ. Κονναφής να σας πει αν μιλήσατε». Ε. Εσένα ποιος 

σου το είπε; Α. Ο κ. Θωμάς Ευθυμίου και ο  κ. Παπαευριβιάδης τους οποίους κάλεσε ο 

ίδιος στο γραφείο του και τον επισκέφθηκαν.  
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Στη Σελίδα 6386-30 ο Παντελής αναφέρει «ούτε ήρθα εδώ όπως σας είπα την άλλη 

φορά με κανένα σκοπό να έρθω σε ρήξη μαζί σας ή σε οτιδήποτε. Εγώ έχω έρθει για να 

πω στο Δικαστήριο πως έζησα, τι ακριβώς έγινε και αυτά τα πράγματα».  

 

Στη Σελίδα 6387, Μ. Κυπριανού: Αυτός ο απολογητικός τρόπος που δίνεις τώρα, αυτή 

τη στιγμή τη μαρτυρία σου δεν περνά. Διότι εγώ θα προχωρήσω αυτά που είπες διότι 

πρόκειται περί ψευδορκίας. Ήρθες και ψευδόρκησες και έπλασες μια ιστορία εντελώς 

ανύπαρκτη. Ότι εγώ μίλησα με έναν άνθρωπο τον οποίος εγώ δεν τον έχω δει και δεν 

του μίλησα τα τελευταία15 χρόνια. Άρα ψεύδεσαι σκόπιμα και επιφυλάσσω όλα τα 

δικαιώματα μου.  

 

Στη Σελίδα 6387-25, είπα τα πράγματα όπως τα γνώριζα. Εσείς ίσως και με το δίκιο σας 

να νευριάζετε και να θυμώνετε αλλά εσείς με ρωτήσετε ο ίδιος και επαναλαμβάνω ότι με 

κανέναν απολύτως δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είχα έρθει εδώ για να πω αυτά που θα 

ρωτούσατε για την υπόθεση. Ούτε με τους κατηγορούμενους έχω οποιοδήποτε 

πρόβλημα, ούτε οτιδήποτε με κανέναν. Κάναμε τη δουλειά μας πως εξελίχθηκε η 

ιστορία με την υπόθεση. Και αν  νομίζετε ότι είναι εύκολη η θέση μου να λέω τέτοια 

πράγματα δεν είναι, και δεν ήταν σκοπός μου από την πρώτη στιγμή προτού έρθω να 

πω τέτοια πράγματα. Απλά, ίσως ο τρόπος σας κατά την αντεξέταση οδήγησαν τα 

πράγματα να με αναγκάσετε να πω αυτά που είπα.  

 

Στη Σελίδα 6421-10, ο Παντελής Ιορδάνους ερωτηθείς αν μέσα σε εκείνες τις 7 σελίδες 

της κατάθεσης του Φάνου, περιέχεται οτιδήποτε που κάνει καλό στους 

κατηγορουμένους 2 και 3, και αντί να δώσει μια σύντομη απάντηση, αναπτύσσει το 

θέμα ως εάν είναι καθηγητής φιλολογίας για να καταλήξει τελικά στη Σελ. 6422, ότι η 

κατάθεση αυτή εμπλέκει τους κατηγορούμενους 2 και 3 σε συνομωσία για διάπραξη 

φόνου. Ο Ιορδάνους στη Σελίδα 6422-25, ερωτάται εάν λήφθηκε οποιαδήποτε κατάθεση 

από οποιοδήποτε δικηγόρο για την ισχυριζόμενη διαρροή αυτού το εγγράφου στον 

Τύπο και απαντά «εξ όσων θυμούμαι δεν νομίζω να λήφθηκε». 
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Σε ερώτηση εάν συγκεκριμένα λήφθηκε οποιαδήποτε κατάθεση από τον ένα εκ των 

τεσσάρων δικηγόρων της υπεράσπισης, τον Μιχαλάκη Κυπριανού, απαντά στη σελ. 

6423-1 «αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι δεν είχαν δοθεί τέτοιες οδηγίες για να ληφθούν 

καταθέσεις είχε διεξαχθεί μια διοικητική έρευνα όσον αφορά την δική μας πλευρά, 

δηλαδή την ανακριτική ομάδα, κατά πόσο είχε διαρρεύσει από κάποιον από εμάς, 

περαιτέρω υπήρξαν οι εξελίξεις που ανέφερα προχθές, εξ όσον γνωρίζω δεν είχε 

νομίζω δοθεί συνέχεια στο θέμα όπως και σε άλλα θέματα τα οποία έχω αναφέρει πάλι 

και προχθές».  

 

Στη Σελίδα 6423-15, σε ερώτηση «πήρατε, λήφθηκε οποιαδήποτε κατάθεση από τον 

Φιλελεύθερο για όσα είχατε εσείς ενόρκως αναφέρει ότι έλαβαν χώραν στα γραφεία του 

Φιλελευθέρου και όταν λέγω Φιλελεύθερος περιλαμβάνει υπαλλήλους του 

φιλελευθέρου, από το θυρωρό, γραμματείς και τους πιο υψηλόβαθμους λειτουργούς, 

από το δικαστηριακό ή από τους συντάκτες και από τον αρχισυντάκτη Τάκη Κονναφή;» 

και απαντά «αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι καταρχήν δεν κατάλαβα γιατί να ληφθούν 

καταθέσεις που αναφέρετε από θυρωρούς ή άλλους υπάλληλους. Εγώ τα γεγονότα 

όσον αφορά αυτή την περίπτωση τα γνωρίζω ως εξής, ότι ο Ανώτερος Υπαστυνόμος 

τότε Θωμάς Ευθυμίου μαζί με τον Υπαστυνόμο Μάριο Παπαευριβιάδη είχαν επισκεφθεί 

τον κύριο Τάκη Κουνναφή, ο οποίος τους ανέφερε ότι είστε το πρόσωπο, δηλαδή εσείς 

ο κ. Μιχαλάκης Κυπριανού, ο οποίος επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας τους τη 

δημοσίευση της θεληματικής κατάθεσης του Φάνου Χατζηγεωργίου, περαιτέρω αυτό 

που γνωρίζω είναι ότι είχε ενημερώσει ο Θωμάς Ευθυμίου, την ηγεσία της αστυνομίας, 

ίσως και τον Γενικό Εισαγγελέα, δεν ξέρω να σας πει ο ίδιος, ο ίδιος ο κ. Κουνναφής 

ήταν σε θέση για να δώσει κατάθεση αλλά αυτό που γνωρίζω και ακόμη είναι μια 

περίπτωση από αυτές τις οποίες έχω αναφέρει και προχθές, ότι τρεις κοπέλες εδώ της 

Νομικής Υπηρεσίας, ήρθαν σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και είπαν όπως 

μην προχωρήσουν σε λήψη οποιασδήποτε κατάθεσης με σκοπό μη γίνει περισσότερος 

σάλος και θόρυβος με αποτέλεσμα στο τέλος εσείς να τα θεωρείτε αλλιώς και να 

προσπαθείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε».  
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Στη Σελίδα 6424-5, ο Παντελής Ιορδάνους ερωτάται «κύριε μάρτυς, πρόσεξα σε αυτή 

την μακρά απάντηση σας, ότι σήμερα μιλάς για το ότι εγώ επικοινώνησα, ότι ο 

Μιχαλάκης Κυπριανού απάντησε μαζί με τον κ. Κουνναφή, θέλεις να πεις ότι δεν 

μετέβηκε ο Μιχαλάκης Κυπριανού στα γραφεία του Φιλελευθέρου κρατώντας και την 

κατάθεση του Φάνου για να την ανταλλάξει με αντάλλαγμα, για να την πωλήσει με 

ανταλλάγματα;» και απαντά «ούτε και προχθές είχα πει ότι μεταβήκατε, και μάλιστα την 

ώρα που το ανέφερα ο συνήγορος υπεράσπισης ο κ. Βραχίμης, ανέφερε, με ρώτησε και 

του είπα ότι επικοινώνησε με τηλέφωνο και σας ανέφερε εσάς του ίδιου, ότι 

επικοινώνησες, ότι δεν επισκέφθηκες τον Φιλελεύθερο, εγώ έτσι γνωρίζω τα γεγονότα. 

Περαιτέρω τα γεγονότα τα γνωρίζει ο Θωμάς Ευθυμίου που ήταν το πρόσωπο που 

συνομίλησε» και σε ερώτηση «δηλαδή σήμερα λέεις τώρα ότι η επικοινωνία που έγινε 

δεν ήταν με το να πάει ο Μιχαλάκης Κυπριανού προσωπικά στα γραφεία του 

Φιλελευθέρου για να παραδώσει την κατάθεση αυτή;» απαντά «δεν ξέρω αν πήγατε, 

εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι επικοινωνήσατε, τώρα αν πήγατε και δεν το ξέρω άλλη 

κουβέντα, μπορεί και να πήγατε, ξέρω; Πέστε μας». «Κύριε μάρτυς, σας υποβάλλω, και 

μάλιστα είπατε ότι με αποκάλεσε και Άκη ο κ. Κουνναφής» και απαντά στην σελ. 6424-

20 «θυμούμαι χαρακτηριστικά, μετά από αυτή την επίσκεψη του Θωμά Ευθυμίου και 

του Μάριου Παπαευριβιάδη στον κ. Κουνναφή, όταν επέστρεψαν πίσω και μου έλεγαν 

το γεγονός, απλά μου είχε μείνει στο μυαλό αυτό που τους είχε πει ο κ. Κουνναφής, ότι 

σε αποκαλούσε με το όνομα Άκης για αυτό το είπα». Ε. Μήπως άραγε συγχύζετε την 

προέλευση του ονόματος Άκη από κάποια άλλη γωνία της υπόθεσης προερχόμενη από 

τη Μόρφου, γνωρίζετε ότι οι γονείς του Άντη από πού είναι; Απαντά «όχι». Στην 6424-

25 του γίνεται υποβολή «εντάξει κ. Μάρτυς, σου υποβάλλω  ότι όλα όσα κατέθεσες ήταν 

και είναι γραμμένα να μην τα επαναλάβω που εμπλέκουν τους 4 δικηγόρους της 

υπεράσπισης, Μιχαλάκη Κυπριανού, είναι κακόβουλα και κακοήθη ψέματα που τα 

κατασκεύασε η νοσηρή σου μανία να διασύρεις οποιοδήποτε που ασχολείται με την 

υπεράσπιση για να τον πλήξεις στο επάγγελμα του και να τον λοιδορήσεις και 

δυσφημίσεις τόσο στα μάτια του Δικαστηρίου αλλά και στο ευρύτερο κοινό με στόχο σου 

να αποδυναμώσεις την υπεράσπιση των κατηγορουμένων στο έργο της» απαντά «με 

όλο το σεβασμό, δεν έχω κανέναν τέτοιο σκοπό, ούτε προς το πρόσωπο σας, είστε 

ένας δικηγόρος γνωστός, εγώ όπως έχετε αναφέρει είμαι ένας…» Ε.«γνωστός και πάω 



59 

 

να πουλώ καταθέσεις;» απαντά «Να απαντήσω, εσείς όπως αναφέρετε είμαι ένας 

νεαρός αστυνομικός, πως τόλμησα και τα ανάφερα, δεν ξέρω στα τόσα χρόνια της 

καριέρας σας δεν βρέθηκε κάποιος να σας τα πει ευθέως, αν το ότι τόλμησα και τα είπα 

είναι παράπτωμα ή είναι αδίκημα, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία εναντίον μου ή 

οτιδήποτε άλλο νομίζετε σωστό. Ακόμη μια φορά σας λέω με όλο το σεβασμό, δεν έχω 

τίποτε το προσωπικό μαζί σας, ούτε να πλήξω το επάγγελμα σας προσπάθησα ούτε 

προσπαθώ, ούτε στόχος μου ήταν απλά και μόνο, θυμηθείτε, ότι από το πρωί με την 

πρώτη ερώτηση μόλις είχαμε έρθει εδώ στο Δικαστήριο, εσείς ο ίδιος θέλατε να 

απαντήσω σε μια συγκεκριμένη σας ερώτηση, απ΄ότι κατάλαβα στη συνέχεια δεν 

υπολογίσατε τι γνώριζα γι΄αυτό και ο τρόπος αντίδρασης σας αμέσως μετά, ο οποίος 

δεν χρειάζεται ειδικές ικανότητες, ούτε ανακριτικής, ούτε ψυχολογίας, για να καταλάβει 

κάποιος, ήταν φανερό, με τον τρόπο που αντιδράσατε, ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι 

έδειχνε ότι είχα δίκιο».  

 

δ) Σάββας Ρουσογένης 

 

Σελίδα 1351-20, Γνωρίζει τον Αντρέα Κασάπη αρκετά χρόνια πριν και οι σχέσεις τους 

είναι αρκετά καλές.  

 

Ανέλαβε καθήκον στις 11/1 και τον πρόσεχε ο Φάνος στις 9:00 το πρωί και τέλειωσε το 

καθήκον του η ώρα 1:00.  

 

Στη Σελίδα 1352, επισκέφθηκε τον Κασάπη στο Γενικό Νοσοκομείο γύρω στις 29-30 του 

Δεκέμβρη 2009.  

 

Ο Κασάπης  μου έδωσε στο τηλέφωνο να μιλήσω του πατέρα του διότι γνωριζόμαστε 

από παλιά, μου έδωκε να πω ένα γεια μαζί του. 

 

Στη Σελίδα 1353-5, ερωτάται «όταν του είπες ότι ήταν η Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλη 

στο τηλέφωνο τι έκανε ο κατηγορούμενος;» και απαντά «τίποτε. Δεν θυμάμαι. Έπιασεν 
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το τηλέφωνο. Ήταν εντάξει. Δεν προσπάθησε να ξαναμιλήσει μαζί της όταν ήμουν εγώ 

μαζί του».  

 

Στη Σελίδα 1353, γύρω στις 9:30 το βράδυ της 11 του Γενάρη, του τηλεφώνησε ένας 

συνάδελφος και του είπε ότι σκότωσαν κάποιον Άντη Χατζηκωστή. Στη συνέχεια 

τηλεφώνησε στον Υπαστυνόμο Παπαευριβιάδη και τον ρώτησε να του πει τι συμβαίνει.  

 

Στη Σελίδα 1353-15, ο Υπαστυνόμος Παπαευριβιάδης του είπε ότι «πρόκειται για τον 

Άντη Χατζηκωστή του ΣΙΓΜΑ διότι στο μέρος βρισκόταν ο Χρίστος της ΚΥΠ ο Τσιάγκας 

και φώναζε ότι τον φόνο τον έκανε ο Κασάπης μαζί με τον Φάνο και αν γνωρίζει 

οτιδήποτε να μας βοηθήσει». 

 

Στη Σελίδα 1553-15, ο μάρτυρας αναφέρει ότι το είπε στον Αντρέα τον Πέττη, ο οποίος 

τον πληροφόρησε ότι ήδη το γνώριζε και είχε ενημερώσει τον αρχηγό της αστυνομίας.  

 

Στις 15/1/2010, κλήθηκε από το ΤΑΕ Λευκωσίας όπου εκεί ο υπεύθυνος του υπέδειξε 

αριθμό φωτογραφιών και τον ρώτησαν αν γνώριζε τα πρόσωπα αυτά και αν τα είδε 

κατά την υπηρεσία του στο Ιπποκράτειο και αν επισκέφθηκε το Γρηγορούι και του 

υπέδειξε τον Γρηγόρη Ξενοφώντος.  

 

Στη Σελίδα 1355-30, αναφέρει «τα πράγματα που δεν αναφέρονται στην κατάθεση μου 

είναι ότι είχα επικοινωνία με τον αστυνόμο Πέττη και Παπαευριβιάδη».  

 

Στη Σελίδα 1356-10, στις 14 του μήνα καλέστηκα να αναγνωρίσω τον Γρηγόρη 

Ξενοφώντος αλλά μου υπέδειξαν κάποιου Γρηγόρη από το Γέρι που δεν είχε καμιά 

σχέση.   

 

Στη Σελίδα 1366-15, σε ερώτηση λέτε ακολούθως «στις 12:30 ήρθε ο Γρηγόρης για να 

αλλάξει τον Φάνο, ενώ βρισκόμασταν όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι στο δωμάτιο και 

συνομιλούσαμε. Σε κάποια στιγμή ο Γρηγορίου μας είπε να βγούμε όλοι γιατί ήθελε να 
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μιλήσει προσωπικά με τον Φάνο και βγήκαμε όλοι έξω και δεν άκουσα τι έλεγαν. 

Εννοείται βγήκε ο Κοσσιάρης και ο Κερτίκκης έξω από το δωμάτιο».  

 

Στη Σελίδα 1367-25, αντεξεταζόμενος από τον Μάριο Γεωργίου, ο μάρτυρας αναφέρει 

«τον δεύτερο κατηγορούμενο τον Κατηγορούμενος 2 Κρασοπούλη, τον γνωρίζει, ήταν 

συμμαθητής του και νομίζει ότι τον είδε στο Ιπποκράτειο στις αρχές που πήγα 

επίσκεψη. Ξέρω ότι είναι κουμπάροι. Τον είδα να είναι μαζί με το μωρό του και άλλα 

πρόσωπα που δεν θυμάται. Μιλούσαν φυσιολογικά όλοι μεταξύ τους και δεν ψιθύρισε 

με κανέναν». Δεν θυμάται αν ήταν και ο Φάνος τζιαμαί την ημέρα που ήταν ο 

Κατηγορούμενος 2.  

 

Στη Σελίδα 1369 συμφωνεί ότι η επαφή με μέλη του υπόκοσμου είναι μέσα στα 

καθήκοντα των αντρών του ΓΣΠ και ότι ο Ανδρέας Πέττης ήταν ο προϊστάμενος του 

γραφείου συλλογής πληροφοριών (ΓΣΠ).  

 

Στη Σελίδα 1369-20, θεωρεί τον ισχυρισμό ότι ο Αντρέας Πέττης λάμβανε χρηματικά 

ποσά ύψους 3,000 Ευρώ κάθε 15ήμερο ως γελοίο ισχυρισμό.  

 

Κεφάλαιο 20: Ο ισχυρισμός της ΚΑ ότι η κατηγορούμενη 3 είπε ψέματα 

 

1. Να σημειωθεί η «ενδιαφέρουσα» εκδοχή του Γιάννου Αντρονίκου ότι την επιστολή 

προς Χατζηκωστή (που τον απειλούσε για Δικαστήρια) δεν την έκανε ο ίδιος αλλά 

την συνέταξε η Ρέα και τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο της και δεν είχε λόγο (η 

Ρέα) να του πει ψέματα. (Σελίδα 5268-25). Αλλά στη σελίδα 5269-5 λέγει «Έστειλα 

μια επιστολή που σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη και τον τρόπο που σκεφτόμουν, 

πίσω από τα σίδερα…». Και επίσης στη σελίδα 5269-20 «Εγώ αυτή την επιστολή 

την συνέταξα κάτω από κάποιες συνθήκες».  

 

2. Να τονισθεί ότι σύμφωνα με τον Γιάννο Αντρονίκου Σελίδα 5273-1, «Αυτές οι 

μετοχές που αγόρασε ο Άντης από την Μιράντα ήταν υποχρεωμένος για περίοδο 30 

μηνών να τις κρατήσει για λογαριασμό του». Άρα υπάρχει άμεση δοσοληψία μεταξύ 



62 

 

οικογένειας Αντρονίκου και Άντη σε αντίθεση με την Κατηγορούμενη 3, 

περιλαμβανομένης και της οικογενειακής εταιρείας ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ και Άντη 

Χατζηκωστή.  

 

3. Στις Σελίδες 9836-10 για την επίσκεψη της στο Φανιέρο. «Έδωσες μια απάντηση 

στην αστυνομία φαίνεται 12/1 και 21/1 και έρχεσαι εδώ στο Δικαστήριο και λες ότι 

είπα ψέματα και του Φανιέρου και της αστυνομίας». Απαντά «Γνώριζε πάρα πολύ 

καλά η Ρέα ότι θα πήγαινα στον Φανιέρο για το πακέτο της και μάλιστα έβαλε και τον 

φίλο της τον Άκη Αβρααμίδη και του τηλεφώνησε και ήμουν εκεί, παρούσα όταν 

πήρα τηλέφωνο, ήξερε την ώρα η κα Ρέα και έπιασε ο Άκης Αβρααμίδης και μίλησε 

μαζί του». Και ερωτάται «Γιατί τότε δεν πήγε ο Άκης ο Αβρααμίδης που τον ήξερε και 

έπρεπε να σηκωστείς από τη Λευκωσία να πεις του Αζά να μεσολαβήσει να σε 

πάρει στον Φανιέρο εφόσον εφοβάσουν να πάεις μόνη σου;» και η Κατηγορούμενη 

3 απαντά στη 9836-20 «Πήγε και ο Άκης Αβρααμίδης αργότερα».  

 
ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

 

Καταφυγή κατηγορουμένου σε ψεύδος δημιουργεί τεκμήριο ενοχής, όχι όμως 

συμπερασματικό για την ενοχή του ανεξάρτητο από τα γεγονότα της υπόθεσης και τις 

συνθήκες που την περιστοιχίζουν. Δέστε Παφίτης και άλλος ν Δημοκρατίας (1990) 

2ΑΑΔ 102.  

 

Στην υπόθεση Δημοκρατία ν 1. Mansour Jawad, 2. Mohammed Asad, 7755/2000 

(τον Σολομωνίδη, Σάντη και Γιαπανά) την 30/6/2011.  

 

«Αναφορικά με τα ψεύδη του Κατηγορούμενου 1 στο πως τα αξιολογήσαμε, 

είχαμε συνεχώς κατά νου, δίκην αυτοκαθοδήγησης αυτά που αναφέρθηκαν, 

μεταξύ άλλων στην Κωνσταντίνου ν Δημοκρατίας (1999) 2 ΑΑΔ 260, 268 – 270, 

(με αναφορά στην R vs Loucas (1981) 73 CR. App. R. 159, (162-163) ότι η 

απόρριψης της εκδοχής του και μόνο δεν συνιστά στοιχείο περιστατικής 

μαρτυρίας ενισχυτικού της θέσης της Κατηγορούσας Αρχής και αυτοτελώς 
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αποδεικτικού των επίδικων κατηγοριών. Τα ψέματα όμως που είπε, τόσο εντός 

όσο και εκτός Δικαστηρίου, μπορούν να αποτελέσουν περιστατική μαρτυρία σε 

βάρος του εφόσον κριθεί ότι ήσαν ηθελημένα, αναφέρονταν σε ουσιώδες ζήτημα, 

το κίνητρο τους ήταν η επίγνωση ενοχής και ο φόβος της αλήθειας (με άποψη ότι 

είναι ενδεχόμενο κάποιος να λέει ψέματα στην προσπάθεια του να προβάλει μια 

δίκαιη υπόθεση, ή από ντροπή, ή από πανικό, κάτι που δεν αποτελεί εδώ την 

περίπτωση) και αποδειχθούν, είτε με παραδοχή είτε με μαρτυρία από ανεξάρτητο 

μάρτυρα (Βλέπε επίσης Blackstones Criminal Practise (2011) F.1 18 – F1 -20)».  

 

 

 

21. Οι καταληκτικές υποβολές της κυρίας Κλεόπα προς την Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3.  

 

Στη σελ. 9903-16 (Αντεξέταση) της υποβάλλει ότι στη κατάθεση της Τεκ. 195 ημερ. 

12/1/2010 (η πρώτη της κατάθεση) δεν έπρεπε μαζί με το άνοιγμα της τηλεόρασης για 

να μάθεις για το θάνατο του Αντη δεν έπρεπε το λογικό να αρχίσεις να τηλεφωνάς 

στους φίλους σου πχ προς Ανδρέα Αζά να μάθεις. 

 

Ημουν συγκλονισμένη και περίμενα να με πάρει η Γιώτα Δημητρίου να μου πει. 

 

Υποβολή:  

(1) Κυρία Σκορδέλλη ήξερες γι΄αυτό δεν ήσουν περίεργη να μάθεις (9903-24) 

(2) Σου λέγω κα Σκορδέλλη ότι με τον 1ο κατηγορούμενο οι σχέσεις σου ήταν πολύ πιο 

στενές από ότι περιγράφεις και σου λέγω ότι ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης σου. 

ΝΒ Όμως παραλείπει να την ερωτήσει για το ισχυριζόμενο φιλί που είδε ο Φάνος. 

- Αυτή είναι η δική σας θέση δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η σχέση μου 

ήταν τυπική. Να ανοίγω το εστιατόριο για να ανοίγει το κρέας. 

Να αντικρουσθεί το επιχείρημα της Κλεόπα ότι επειδή ο Ανδρέας Κασάπης ήτο υπό 

συνεχή νάρκωση δεν θα μπορούσε να τηλεφωνήσει την Παρασκευή δηλ. την 8/1/2010 

και στη σελ. 9904-19 προκαλεί την ΚΑ να ανοίξετε τα τηλεφωνικά δεδομένα και θα δείτε 
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και τον χρόνο που μίλησα με τον κατηγορούμενο και αν μπορούσα να πω οτιδήποτε 

άλλο πέραν από το να τον ρωτήσω αν είναι καλά στην υγεία του. 

 

Επίσης και αν είχα εγώ άλλες επικοινωνίες μαζί του οποιεσδήποτε άλλες ημέρες. Εψαξα 

είχα στα χέρια μου τα τηλεφωνικά δεδομένα, καμιά κλήση προς το Κατηγορούμενο δεν 

είχα, ήταν δικές του των δευτερολέπτων κλήσεις της ημέρας της 11/1/2010 ημέρα του 

φόνου. 

 

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ και στην Γραπτή Κατάθεση του Ανδρέα Κασάπη 

επί του σημείου αυτού ως επίσης και στη μαρτυρία του. Να ελεγχθούν και να τα 

αναφέρουμε. 

 

Να αντικρουσθεί το επιχείρημα γιατί ο πατέρας (θείος Δημήτρη) να πει στην Σκορδέλλη 

την 10/1/2010 (βάφτιση) ότι ο γιος του ο Ανδρέας Κασάπης είχε παράπονο διότι δεν τον 

επισκέφθηκε εφόσο είχαν ήδη μιλήσει την Παρασκευή 8/1/2010. Η απάντηση είναι ότι 

είναι πιθανόν ο 1ος κατηγορούμενος να μην είχε δει το πατέρα του μετά το τηλεφώνημα 

της Παρασκευής 8/1/2010. (Να ελεγχθεί αν ο 1ος κατηγορούμενος είπε ότι ο πατέρας 

του τον επισκέπτετο καθημερινά) 

 

Στην σελ. 9906-9 Εγώ σου λέγω ότι οι επικοινωνίες που αφορούσαν τον 1ο 

κατηγορούμενο αφορούσαν την υλοποίηση του σχεδίου της δολοφονίας του Αντη 

Χ’’Κωστή. 

 

Ψεύδεστε και εσείς και ο Φάνος που μεταφέρετε τα ψέματα του Φάνου και εσείς που 

προσπαθείτε να υποστηρίξετε για να κερδίσετε την υπόθεση σας. Όλα αυτά είναι 

ψέματα.  

 

Στην σελ. 9809-20 (Αντεξέταση της Σκορδέλλης)  

 

«Όταν κατάλαβες ότι με το 209 δεν πρόκειται να έχεις λόγο στο σταθμό και δεν 

εξασφάλιζες  τη θέση σου αποφάσισες ότι έπρεπε να κινηθείς προς τη κατεύθυνση να 
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πάρεις τον έλεγχο του σταθμού και γι΄αυτό ζήτησες από την κα Λαζαρίδου να σε φέρει 

σε επαφή με την Ρέα Ανδρονίκιου για να δεις τι εσκόπευε  να κάμει με το δικαίωμα που 

είχε για επαναγορά του 17% του μετοχικού κεφαλαίου. 

(Σημ. πώς γνώριζες για το Option κλπ;) 

 

Ότι σε κάποια μέρα ακαθόριστου ημερομηνίας και αορίστου ώρας βρέθηκε μαζί με 

Φάνο, τον αδελφό της Κατηγορούμενος 2 και τον Ανδρέα Κασάπη στο Ταμασιάνα όπου 

έγινε μια συνάθροιση με σκοπό την διάπραξη μιας συνωμοσίας, της συνωμοσίας για τη 

δολοφονία του Αντη Χ΄΄Κωστή. (Να βρεθεί από τα πρακτικά τι ακριβώς λέει η Κλεόπα. 

Ποια ημερομηνία αναφέρει)  

Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι παρά την έντονη θέση της Υπεράσπισης ότι δεν έγινε 

τέτοια συνάντηση θα δείτε ότι η κυρία Κλεόπα έκδηλα  αποφεύγει να θέσει σ΄αυτήν την 

υποβολή την ώρα που η ΚΑ θεωρεί ότι έγινε αυτή η συνάντηση, και σε ποιο ακριβώς 

μέρος του Ταμασιάνα κάθησαν για να συνωμοτήσουν. Εμείς λέμε ότι αυτή η παράλειψη 

από την ΚΑ δεν οφείλεται ούτε σε αβλεψία ή απροσεξία, ούτε σε απειρία, αλλ΄ούτε από 

άγνοια αλλά επειδή δεν έγινε ποτέ τέτοια συνάντηση, γι΄αυτό και ο Φάνος δεν 

μπορούσε να διαφωτίσει την Αστυνομία και την ΚΑ επί του σημείου αυτού.  

 

Γι΄αυτό μένει κανείς άφωνος και διερωτάται πως είναι δυνατόν ο Φάνος να μην είναι 

ικανός να διαφωτίσει το Δικαστήριο επί των στοιχείων αυτών? Η απάντηση είναι απλή 

και καθοριστική. Επειδή δεν έλαβε χώραν ποτέ, μα ποτέ τέτοια συνάντηση. 

 

Η άλλη υποβολή αφορά ισχυρισμό της ΚΑ ότι η Κατηγορούμενη 3 μετέφερε και είχε μαζί 

της σουβλάκια για να φαν οι φιλοξενούμενοι τους, Ανδρέας Κασάπης, και Φάνος. Και ο 

ανεξάρτητος παρατηρητής αυτής της δίκης δικαίως θα διερωτηθεί. Μα αν έτσι είχαν τα 

πράγματα δεν θα αναμένετο από μία επίλεκτη Ανακριτική ομάδα αποτελούμενη από τον 

Διευθυντή του ΤΑΕ Λευκωσίας, πλαισιωμένη από ένα Υπαστυνόμο και άλλα έξη 

έμπειρα στελέχη του ΤΑΕ να εξέταζαν αυτό τον ισχυρισμό του Φάνου. Τι το πιο εύκολο 

γι΄αυτούς να διερευνούσαν αυτό τον ισχυρισμό δεδομένης της μικρής έκτασης του 

χωριού Πέρα Ορεινής και του αριθμού των σουγλιτζιδίκων. Εξάλλου εφόσο η ΚΑ 

παρουσιάζεται από την υποβολή που έκαμε στην Κατηγορούμενη (δέστε σελ. 9901)  
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Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 ότι θα πρέπει να είχε αγοράσει τα σουβλάκια από 

ένα εκ των δύο συλλόγων του χωριού που βρίσκονται μόνο 500 μέτρα μακριά από το 

κέντρο Ταμασιάνα (σχετικά αποσπάσματα των πρακτικών παραθέτουμε). Δεν 

μπορούμε να δεχθούμε ότι μια επίλεκτη ανακριτική ομάδα σε μια υπόθεση φόνου εκ 

προμελέτης που πήρε τέτοιες διαστάσεις λόγω της πρωτόγνωρης δημοσιότητας που 

δόθηκε από όλα τα ΜΜΕ,  να έδειχνε τέτοια ασύγγνωστη αδιαφορία για να μην τη 

χαρακτηρίσω επαγγελματική αμέλεια και να μη προσπαθήσει να διερευνήσει και 

διασταυρώσει αυτή τη σημαντική πτυχή της υπόθεσης. Ασφαλώς επιβεβαίωση του 

ισχυρισμού αυτού θα ενίσχυε την αξιοπιστία του Φάνου και θα επιβεβαίωνε ότι 

πράγματι είχε γίνει τέτοια συνάντηση και ότι είχε πράγματι δει την Κατηγορούμενη 3 να 

φέρνει μαζί της τα σουβλάκια. 

 

Ένα άλλο σημείο εξίσου σημαντικό θα ήτο η επιβεβαίωση του ισχυρισμού του Φάνου ότι 

εκεί βρίσκετο και ο ανήλικος γιος της Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3 

περιμένοντας τη μητέρα του και ότι τα πράγματα εξελίχθησαν όπως τα διηγήθηκε ο 

Φάνος. Και διερωτούμαστε γιατί η ανακριτική ομάδα δεν διερεύνησε τέτοιο ισχυρισμό? 

Αντίθετα, από την ενώπιον σας προσαχθείσα μαρτυρία προκύπτει ότι παρόλο που η 

Αστυνομία προσέγγισε και τα δύο παιδιά της Κατηγορούμενη 3ς και πήρε καταθέσεις 

στις 24/1/2010 (Τεκμήριο Κυριάκου Κατηγορούμενη 3 457 και Χαράλαμπου 

Κατηγορούμενη 3 Κυανούν 312, Βοx File 302), εν τούτοις κανένα από τα δυο παιδιά της 

δεν ερωτήθηκε αν πράγματι συνέβηκε τέτοιο περιστατικό. Θα μπορούσε η αστυνομία να 

ρωτήσει τα παιδιά της αν κάποιο από τα δύο περίμενε τη μάνα του στο Ταμασιάνα για 

να του δώσει χαρτζιλίκι, και αν πράγματι συνέβησαν αυτά που ισχυρίστηκε ο Φάνος 

στην μαρτυρία του; Και αδυνατούμε να δεχθούμε ότι οφείλεται σε παράλειψη ή απειρία 

της αστυνομίας, αλλά η θέση μας είναι ότι όσα λέχθησαν περί παρουσίας του γιου της, 

είναι μέρος μιας πλαστής ιστορίας. Μια τέτοια αναφορά σε δήθεν παρουσία του γιου της 

κατηγορούμενης 3, το πονηρό μυαλό του Φάνου πίστεψε ότι θα έκανε την ιστορία του 

πιο αληθοφανή.  

 

Η πιο σημαντική όμως υποβολή που έγινε στην Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 

σχεδόν στο τέλος της Αντεξέτασης της για να ενοχοποιήσει και θυματοποιήσει την 3η 
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κατηγορούμενη φαίνεται στη σελίδα 9901-17 και έχει ως ακολούθως:  . Πρόθεση του 

ήτο να δημιουργήσει κάποια αληθοφάνεια για να τσιμεντώσει την πλαστή και 

υποβολιμαία πλαστής ιστορίας που παρουσιάζεται στη σελ. 9901 των πρακτικών και 

έχει σε συντομία ως ακολούθως: «Στο τέλος (προφανώς της συνάντησης) είπες 

στον 1ο κατηγορούμενο, στο Φάνο Χ’ Γεωργίου «Κανονίστε τι θα κάνετε, πρέπει 

να σκοτωθεί θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος».   

 

Η Υπεράσπιση θεωρεί ότι τέτοια υποβολή είναι της τελευταίας ώρας και έγινε σκόπιμα 

για να εξουδετερώσει και πλήξει την επιχειρηματολογία μας ότι το νόημα ή η ερμηνεία 

της φράσης αυτής που μπορεί να δοθεί στην φερόμενη δήλωση της 3ης κατηγορούμενης 

όπως αρχικά διατυπώθηκε στο Έγγραφο ΑΤ από τον Φάνο ήτοι «θέλω τούτος ο 

άνθρωπος να πεθάνει».  

 

Όπως εξάλλου ο ίδιος την είχε επαναλάβει στην κύρια εξέταση του « στη σελ. 1976-

1977 <<Κανονίστε τι θα κάνετε, απευθύνθηκε στον Ανδρέα θέλω να πεθάνει τούτος ο 

άνθρωπος>> και στην Αντεξέταση της στη σελ. 9901-17 <<στο τέλος είπε στον 1ο 

κατηγορούμενο, στον Φάνο Χ΄΄Γεωργίου, κανονίστε τι θα κάνετε, πρέπει να σκοτωθεί, 

θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος.>> Επίσης η ίδια δήλωση με το ίδιο λεκτικό τέθηκε 

κατά την κύρια εξέταση και Αντεξέταση της Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3ς σελ. 

9901-17. Στο τέλος είπες στον 1ο κατηγορούμενο στο Φάνο Χ’ Γεωργίου «κανονίστε τι 

θα κάνετε, πρέπει να σκοτωθεί θέλω να πεθάνει τούτος ο άνθρωπος.»   

 

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή προς το Φάνο και τον 1ο κατηγορούμενο για να 

σκοτώσουν τον Άντη. Η Υπεράσπιση το διευκρίνισε ότι η φράση αυτή εκδηλώνει μια 

επιπόλαιη κραυγή αγανάκτησης της, που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

πρόκειται περί συμμετοχής της ιδίας σε συνωμοτικό σχέδιο δολοφονίας του Άντη. 

Υποβάλλουμε με σεβασμό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πολλοί άνθρωποι σε στιγμές 

απογοήτευσης, θυμού, δυσφορίας, αγανάκτησης ή συναισθηματικής φόρτισης 

ξεστομίζουν τέτοιες ή παρόμοιες φράσεις «Να τον δώ σκοτωμένο, να πάει στ΄ ανάθεμα, 

ψόφο να φκάλει». Στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείτε για τέτοιες περιπτώσεις η 

φράση Idle Talk. Και πράγματι υποβάλλουμε ότι η φράση αυτή συνιστά μία ανεπαρκή 
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απειλή, είναι μία κενή απειλή,  μια απειλή χωρίς νόημα. Βεβαίως θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι  δεν είχε γίνει ποτέ τέτοια συνάντηση    και ως εκ τούτου πρόκειται περί 

ενός κακόγουστου μυθεύματος του Φάνου. Για αυτό το λόγο, κατανοώντας τη δυσκολία 

που θα είχε να αντιμετωπίσει η ΚΑ, εάν περιορίζετο ο Φάνος μόνο στη φράση «Θέλω 

τούτος ο άνθρωπος να πεθάνει», ο Φάνος διορθώνει και συμπληρώνει,15 μήνες 

αργότερα, με τη φράση «Κανονίστε τι θα κάμετε. Θέλω τούτος ο άνθρωπος να 

πεθάνει». Με αυτό τον τρόπο θα αποδυναμώνετο το επιχείρημα της υπεράσπισης και 

θα ερμηνεύετο ως οδηγία ή εντολή προς τον Φάνο και τον 1ο κατηγορούμενο για να 

δολοφονήσουν τον Άντη. Δεν μπορεί μια έκφραση αποτροπιασμού και απέχθειας να 

συνιστά προτροπή για θανάτωση.  

 

Θα ασχοληθώ τώρα με την υποβολή που έγινε από την κα Κλεόπα στην 3η 

κατηγορούμενη ότι «Σκόπιμα δεν πήγε να επισκεφθεί τον Αντρέα Κασάπη στο 

νοσοκομείο μετά τη βομβιστική απόπειρα κατά της ζωής του για να μη δώσει υποψίες 

και για να μη την συνδέσουν με το έγκλημα που θα εγίνετο την 11/1/2012, δύο 

εβδομάδες αργότερα. Ασφαλώς τέτοιο συμπέρασμα είναι εντελώς παράλογο και 

εξωπραγματικό. Και τι θα πούμε τότε για τον αδελφό της τον Κατηγορούμενος 2 

Κρασοπούλη, τον 2ο κατηγορούμενο που μια την άλλη επισκέπτετο τον 1ον 

κατηγορούμενο στο νοσοκομείο και στην κλινική? Αυτός δεν εφοβάτο ότι θα τον 

υποψιάζετο η Αστυνομία για το έγκλημα που θα εγίνετο την 11/1/2012. Ασφαλώς τέτοιο 

συμπέρασμα είναι εντελώς παράλογο και εξωπραγματικό.  

 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα μεν αλλά πλήρως ατεκμηρίωτη υποβολή φαίνεται στη Σελίδα 

9901-20 «Έδωσες στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις του θύματος σε μεταγενέστερο 

στάδιο για το αυτοκίνητο του, για τις ώρες του και τους δώσατε εσύ (η Κατηγορούμενη 

3) και ο 1ος κατηγορούμενος μια φωτογραφία του θύματος από τα περιοδικά για να 

μπορούν να τον αναγνωρίσουν». Αυτή είναι μια εντελώς αυθαίρετη υποβολή από την 

ΚΑ. Πόθεν προκύπτει τέτοιο γεγονός, δηλαδή ότι η 3η κατηγορούμενη έδωσε στοιχεία 

για τις κινήσεις του Άντη; Η ΚΑ πρέπει να είχε λησμονήσει ότι η 3η κατηγορούμενη είχε 

εγκαταλείψει το Σίγμα 15 μήνες προηγουμένως. Και ως εκ τούτου ήτο αδύνατο για 

αυτήν να γνωρίζει τις κινήσεις του Άντη. Αλλά για το θέμα της φωτογραφίας η 
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Υπεράσπιση θα αφιερώσει ένα άλλο ειδικό τμήμα της αγόρευσης της. Ίσως εδώ είναι 

κατάλληλη ευκαιρία να αναφερθούμε στην μαρτυρία της κατηγορούμενης 3 στη σελίδα 

9672-23 και στη σελίδα 9673-1 όπου αναφέρει ότι ο χώρος στάθμευσης του 

αυτοκινήτου του Άντη δεν ήταν ο ίδιος με τον χώρο στάθμευσης της ιδίας και η ΚΑ δεν 

αμφισβήτησε το γεγονός αυτό στην αντεξέταση της Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 

3. Εξάλλου η ίδια αναφέρει στη Σελίδα 9673-10 ότι όταν η ίδια εργάζετο στο Σίγμα 

έβλεπε τον Άντη να οδηγά ένα μαύρο Jeep «Εγώ όσες φορές τον είδα ήτο με το μαύρο 

το Jeep». Ενώ όσες φορές η κατηγορούμενη 3 είδε το smart που ήταν αυτοκίνητο που 

έφερε διαφημίσεις των περιοδικών του συγκροτήματος τούτο οδηγείτο από άτομα των 

περιοδικών. (Σελίδα 9673-12) Την θέση της Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3 την 

υποστηρίζει και η σύζυγος του Άντη, Φωτεινή Παπαιωάννου, ΜΚ 58 (Έγγραφο ΑΑΙ) 

λέγοντας στην κατάθεση της «Ο Άντης διακινείτο με όποιο αυτοκίνητο μας ήταν 

διαθέσιμο, όμως τις περισσότερες φορές διακινείτο με το Cherokee (Jeep). Το smart δεν 

το έπιανε συχνά».  

 

Στη σελ. 9900-5 που στηρίζεται η κα Κλεόπα και θέτει στην Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3 ότι «συνάντηση θα κάνατε μετά τον Γενάρη? Σε ποια μαρτυρία 

βασίστηκε και υπέβαλε τέτοια θέση η οποία ασφαλώς στόχευε να ανατρέψει την 

πραγματικότητα ότι η συνάντηση θα εγίνετο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων όταν 

θα επέστρεφε ο Κώστας Χ’’Κωστής από την Ελλάδα (Δέστε σελ. 9718 <<εννα 

απουσιάζω στο εξωτερικό τζαι θα συναντηθούμε μετά τις διακοπές λαλεί μου, εννα 

εχουμε επικοινωνία, να ξαναβρεθούμε λαλεί μου, να τα πούμε>>). 

 

Στη σελ. 9901-10 η κα Κλεόπα θέτει στην Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 ότι «Εσύ 

στη συνάντηση αυτή είπες ότι χρωστούσατε 4 εκατομμύρια και ότι είχατε κάνει δάνειο 

για να αγοράσετε το 20% του Σίγμα και ότι ο Χ’’Κωστής σε κατέστρεψε και ότι σε έσυρε 

όπως το σκύλο έξω από το Σίγμα. 

 

Στη σελ. 9901-3 η κα Κλεόπα υποβάλλει στη Σκορδέλη ότι «είναι από το σύλλογο που 

πήρε τα σουγλάκια και τα έφερε στο Ταμασιάνα. Και ερωτούμε, βάσει ποιας μαρτυρίας 

η ΚΑ υποβάλλει αυτή τη θέση? Να υπενθυμίσουμε ότι η Ανακριτική Ομάδα ούτε καν 
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διανοήθηκε να ερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο. Ούτε και ρώτησε την ίδια την 3η 

κατηγορούμενη επί του σημείου αυτού? 

 

 

 

 

22. Το αποδιδόμενο από την ΚΑ κίνητρο/ελατήριο της 3ης κατηγορούμενης. 

 

Στην εξέταση του ο ΜΚ 39, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, παραπέμπεται από την κα 

Κλεόπα στην κατάθεση του (διαβάζει) «Συμφωνήθηκε όπως θα βρισκόμουν σε επαφή… 

βγάλει έξω που το γραφείο του. Και συνεχίζετε και λέτε (διαβάζει) «Η εκτίμηση του 

Άντη…Κατηγορούμενος 2». «Αυτή η εκτίμηση του θύματος την γνώριζαν ο 2ος και η 3η 

κατηγορούμενοι;» ο μάρτυς απαντά «Δεν γνωρίζω εάν την γνώριζαν». 

 

Στη Σελίδα 1900-5 ο μάρτυς συνεχίζει και λέγει «Ο λόγος που θυμούμαι έντονα αυτή την 

συνομιλία είναι διότι ο μακαρίτης ο Άντης, όταν είπα εγώ ότι μου έκανε καλή εντύπωση 

ο κ. Κρασοπούλης και είναι ένας ήπιος χαρακτήρας, απάντησε «Πάντα ήσουν κακός 

κριτής χαρακτήρων» και μου είπε ότι είχε μια κακή εμπειρία, με την έννοια ότι 

τσακώθηκαν στο γραφείο του και ήταν από τα λίγα άτομα που τους ζήτησε να βγουν 

έξω. Ο λόγος που η Κατηγορούμενη 3 επιθυμούσε διακαώς να επιστρέψει στα παλιά 

της καθήκοντα και επίσης να δοθεί μια λύση στο θέμα των μετοχών ήτο διότι όπως είπε 

σε εμένα αλλά και στη συνάντηση είχε αναφερθεί σε κάποιο διακανονισμό.  

 

Στη Σελίδα 1900-20 ο ΜΚ Παπαγεωργίου, αναφέρει «Η απόφαση για το ποιοι θα 

παρίσταντο στη συνάντηση στο Hilton Park ελήφθηκε από την οικογένεια Χατζηκωστή. 

Μαζί είχαμε δει, μαζί με τον κ. Κώστα Χατζηκωστή, τον Άντη, πριν από την συνάντηση 

και αυτός είπε πηγαίνετε εσείς.  

 

Στη Σελίδα 1901-15 ο ΜΚ Παπαγεωργίου, στην ερώτηση της κυρίας Κλεόπα αν 

γνωρίζει εάν ο Άντης Χατζηκωστής, εάν ήθελε την 3η κατηγορούμενη να επιστρέψει στο 
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ΣΙΓΜΑ, στη Σελίδα 1902-5 απαντά «Ο θανών δεν είχε αντίρρηση στην συνάντηση με 

την οικογένεια της κυρίας Κατηγορούμενη 3 και δεν μας είπε ότι δεν επιθυμούσε την 

επιστροφή, δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Αυτό που έλεγε είναι ότι δεν θα τα βρούμε διότι η 

επιστροφή συνδεόταν με τη λύση του προβλήματος των μετοχών». Να σημειωθεί ότι η 

δήλωση αυτή διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι ο Άντης κατά την Γενική Συνέλευση (ή 

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου) δήλωσε για τη Κατηγορούμενη 3 «Αν έρθει αυτή, 

θα φύγω εγώ). Επίσης να σημειωθεί ότι ο μάρτυρας Παπαγεωργίου στην μαρτυρία του 

δεν αναφέρει ότι πληροφόρησε ποτέ την Κατηγορούμενη 3 για τα αισθήματα του Άντη 

προς αυτήν και τον αδερφό της Κατηγορούμενος 2, ή της μετέφερε αυτά που του έλεγε 

ο Άντης ή αυτά που έλεγε ο Άντης στον πατέρα Χατζηκωστή για την Κατηγορούμενη 3 

και τον Κατηγορούμενο 2.  

 

Στη Σελίδα 1917 σε ερώτηση «Και η κα Κατηγορούμενη 3 για τα θέματα των μετοχών, 

έκανε καμιά παραχώρηση;» ο μάρτυς απαντά «Έχετε δίκαιο ότι υπήρξε διαλλακτική, με 

την έννοια ότι στην περίπτωση που θα γινόταν η επιστροφή της κατά τρόπο άμεσο, θα 

ήταν διατεθειμένη να δεχτεί άμεση διευθέτηση του θέματος». 

 

Στη Σελίδα 1917-10 σε ερώτηση «Έτυχε καμιά φορά η Κατηγορούμενη 3 ή ο 

Κατηγορούμενος 2 να σου πουν «Πρέπει να φύγει τούτος (ο Άντης) που δαμαί σιόρ, εν 

τέλεια σκάρτος, δεν καταλάβει τίποτε?» ο μάρτυς απαντά «Όχι, στη συνάντηση δεν 

έθεσαν θέμα αλλαγών διοικητών, ούτε στις συνομιλίες που είχαν». Και σε ερώτηση 

«Δηλαδή σου έκαμε η Κατηγορούμενη 3 ποτέ παράπονο ότι «Δεν κρατά καλά το 

σταθμό τούτος και πάει να μας βυθίσει κάτω;» ο μάρτυς απαντά «Όχι».  

 

Δεν μπορούσαν Κατηγορούμενος 2 και Κατηγορούμενη 3 να επιδιώκουν την δολοφονία 

του Άντη εφόσον επρόκειτο περί μιας επιχείρησης με προοπτική, είχε μια συντονισμένη 

ομάδα που δούλευε αποτελεσματικά και ήταν μια εταιρεία η οποία άξιζε τον κόπο να 

επενδύσει κανείς. Δέστε μαρτυρία ΜΚ 39, Χαράλαμπου Παπαγεωργίου, Σελίδα 1888 – 

1889. 
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Είναι η δική μας θέση ότι η εισήγηση από την ΚΑ ενός λανθασμένου ή ανύπαρκτου 

ελατηρίου είναι δυνατόν να παραπλανήσει και οδηγήσει το Δικαστήριο σε λανθασμένα 

μονοπάτια. Δέστε υπόθεση Dwarka v. Emp., (1931) Oudh 119: 131 I.C. 439. Δέστε 

WILLS ON CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ΣΕΛ. 66. Η δική μας θέση είναι ότι το 

κίνητρο που επικαλείται η ΚΑ δεν ισχύει ούτε και έχει αποδειχθεί από την μαρτυρία.  

 

Η κατάθεση της Γιώτας Δημητρίου παραδεχτό γεγονός της 26/1/2010 αναφέρει ότι «Δεν 

την άκουσα ποτέ την Κατηγορούμενη 3 να εκφράσει οποιαδήποτε παράπονα εναντίον 

του Αντη Χ΄΄Κωστή. 

 

Εξάλλου η ΜΚ48 Ρέα Ανδρονίκου στη μαρτυρία της αναφέρει ότι ουδέποτε άκουσε είτε 

τη Σκορδέλη είτε το Κατηγορούμενος 2 να εκφράζονται με αρνητικό τρόπο στην 

οικογένεια Χ΄΄Κωστή. Στη σελ. 4316-10 Δεν μου είπε ποτέ «μισώ την οικογένεια 

Χ΄΄Κωστή όχι δεν μου το είπε δεν μου είπε ούτε ο Τάσος ούτε η Έλενα ότι μισούν την 

οικογένεια Χ΄΄Κωστή, τη Τούλλα, τον Κωστή, τον Αντη και τον Νίκο». 

 

Στη Σελίδα 1900 ο μάρτυρας Χαράλαμπος Παπαγεωργίου  διευκρινίζει ότι, σε αναφορά 

στην κατάθεση του για «τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί με τη Κατηγορούμενη 3 

ήταν όταν με πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά τη λήξη στη συνέλευση. Και πρέπει να έγινε 

κατά τον μήνα Ιούλιο του 2009. Αμέσως μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. Ήταν πολύ αναστατωμένη η κυρία Σκορδέλλη. Μου ανέφερε ότι την 

πρόσβαλλαν ότι δεν της συμπεριφέρθηκαν καλά και ήταν πάρα πολύ έντονη και σε 

βαθμό που δεν μπορέσαμε να έχουμε μια κανονική συνομιλία. Βεβαίως δεν τα είχε μαζί 

μου, ήταν αναστατωμένη για αυτά που συνέβησαν στη συνέλευση στην οποία όμως 

πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είχα παραστεί». 

 

Στη μαρτυρία της ΜΚ64 Νατάσας Αγαθοκλέους σελ. 4975-9, Ε. «Και για το οποίο έφταιε 

τον κύριο Χ΄΄Κωστή γι΄αυτό και εκφραζόταν εναντίον του και εκφράστηκε και εναντίον 

του και ενώπιον σας; Αυτή είναι η θέση μου. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;» Α. «Συμφωνώ» 

(Η μάρτυρας αναφέρεται στην Ρέα Ανδρονίκου). Ε. «Και ότι μάλιστα έκαμνε και 

παράπονο ότι ήταν κουμπάρος της και παρ΄όλα αυτά προσπαθούσε να την 
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εκμεταλλευτεί γι΄αυτό το θέμα, μιλώ για τον κύριο Κωστή Χ’’Κωστή;» Α. «Ναι 

συμφωνώ.» 

 

Η ίδια μάρτυρας ΜΚ 64 Νατάσα Αγαθοκλέους στη σελ. 4979 -23 αναφέρει Ε. «Είπατε 

όμως ότι εκφράστηκε εναντίον του Κώστα Χ΄΄Κωστή, μιλούμε για την Ρέα Ανδρονίκου. 

Με ποιο τρόπο εκφράστηκε εναντίον του και αν εκφράστηκε στην παρουσία σας; Α. 

«Στην παρουσία μου εκφράστηκε κάποια δυσαρέσκεια.» Ε. «Πώς εκδηλώθηκε 

δηλαδή;» Α. Γιατί απ΄ότι πληροφορήθηκε εκείνη την ώρα ο σύζυγος της κυρίας Ρέας 

Ανδρονίκου ήταν φυλακή και είχε μια δυσαρέσκεια για τούντο γεγονός.» 

 

Η νομική θέση:  

 

α) See Blackstone F1.17 p. 2320 Ball (1911) AC 47 at p.68 affirmed in Williams 

(1986) 84 Cr. App. R. 299.  

 

β) Berry (1986) 83 Cr. App. R 7 

 

γ) Philips (2003) 2 Cr. App. R p. 28 at 261 was a continuance of events or on the 

contrary a τερματισμός an interruption of events which possibly could supply a motive.  

 

Χρόνο της εργασίας της και του θυμού και του ξεσκάσματος. 

 

Όμως ας δούμε πρώτα ποιος είναι ο Ντίνος Μενελάου και τα δικά του κίνητρα για να 

παρουσιάσει την Κατηγορούμενη 3 με τον τρόπο που την παρουσίασε στο Δικαστήριο. 

Όχι στην αυθόρμητη κατάθεση του που έδωσε την επομένη του φόνου αλλά κατά την 

μαρτυρία του στο δικαστήριο 1 ½ χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία 

στο Δικαστήριο ήταν αυτός που προσέλαβε την Κατηγορούμενη 3 στο Σταθμό και ήταν 

αυτός ο άμεσα υπεύθυνος για την εργασία της. Ως χαρακτήρας δεν φαίνεται και να ήτο 

άμεπτα αν τον κρίνουμε για την προηγούμενη ποινική του καταδίκη. 
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Οι υποθέσεις Φουρνίδη και Παφίτη είναι πολύ διαφωτιστικές ως προς την σχέση ή 

συνάφεια που έχει η οικονομική κατάσταση των κατηγορουμένων κατά ή περί τον χρόνο 

της ισχυριζόμενης διάπραξης του εγκλήματος. 

 

Η μαρτυρία του ΜΚ54 Κώστα  Λοϊζίδη, λειτουργού στην Τράπεζα Κύπρου, παρουσιάζει 

την επιχείρηση ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ και τους εγγυητές της φερέγγυους και αξιόχρεους για το 

δάνειο που έκαμαν για την αγορά των μετοχών του ΣΙΓΜΑ. 

 

Ο ίδιος μάρτυρας στη σελ. 4349 των πρακτικών αναφέρει ότι ο λογαριασμός του 

ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ δεν παρουσίασε καμιά, μα καμιά καθυστέρηση στην αποπληρωμή των 

δόσεων μέχρι το τέλος του 2009. 

 

Περαιτέρω ο μάρτυρας διευκρινίζει και τα ακόλουθα σχετικά με το δάνειο που έγινε από 

το ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ και την οικογένεια: 

 

α) Εγγυητές για την εταιρεία ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ δεν ήσαν μόνο οι κατηγορούμενοι 2 και 3 

αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, περιλαμβανομένων και του πατέρα 

τους, του Χαράλαμπου Κρασοπούλη. 

  

β)  Η Έλενα Σκορδέλη ποτέ δεν αναμείχθηκε στα οικονομικά της εταιρείας. Η τράπεζα 

συνομιλούσε μόνο με τον Αναστάσιο Κρασοπούλη και την Ειρήνη Κρασοπούλη, 

αδελφή των Κατηγορούμενων 2 και 3 και τον Σάββα Κρασοπούλη, επίσης αδελφός 

των Κατηγορούμενων 2 και 3. 

 

γ)  Η κατηγορούμενη 3 δεν είχε ενεργή ανάμειξη στη διαχείριση των οικονομικών. 

 

δ)  Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τους λογαριασμούς τους και πάντοτε πλήρωναν 

κανονικά τις υποχρεώσεις τους και ουδέποτε αποστάληκε επιστολή για 

καθυστερημένες δόσεις. 

 



75 

 

Και στη σελ. 4352-10 των πρακτικών ο μάρτυρας τονίζει ότι δεν έχουν ποτέ θεωρηθεί 

προβληματικοί οι λογαριασμοί του ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ ούτε τοποθετήθηκαν ποτέ στο recovery 

της Τράπεζας. 

 

Η εμπλοκή της Ειρήνης Κρασοπούλη, αδελφής των 2 και 3 κατηγορουμένων στην 

υπόθεση αγοράς των μετοχών της εταιρείας ΣΙΓΜΑ ότι ήταν από την πρώτη στιγμή και 

αυτό φαίνεται και τεκμηριώνεται από το φωτοαντίγραφο επιταγής το οποίο έχει 

προμηθεύσει ο κ. Καλλής την αστυνομία. 

 

Η επιταγή αυτή φέρει ημερομηνία 9/4/2008 με ποσό €54.990 δικαιούχο τον κ. Γιώργο 

Καλλή και εκδότη την Ειρήνη Κρασοπούλη Σαμούτη. Η επιταγή αυτή επισυνάπτεται 

στην κατάθεση του κ. Καλλή που δόθηκε στις 27/5/2010 (ΜΚ 75 Γιώργος Καλλής 

Έγγραφο ΑΑΧ και Κυανούν 604). 

 

Η ΚΑ ουσιαστικά προβάλλει τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν δύο κίνητρα.  

 

Σε καμιά από τις υποθέσεις φόνου ή ανθρωποκτονίας που απασχόλησαν τα κυπριακά 

δικαστήρια δεν υποδείχθηκε ως κίνητρο/ελατήριο το μίσος ή εκδίκηση που 

δημιουργήθηκε λόγω της απόλυσης του κατηγορουμένου από την εργασία του. Έχω 

διεξέλθει όλες τις υποθέσεις φόνου εκ προμελέτης και ανθρωποκτονίας από τα Cyprus 

Law Reports από την 1η υπόθεση του Besh Besh v Apostolides and Others (March 

26,1883) μέχρι σήμερα και η έρευνα μου απεκάλυψε ότι στην Κύπρο τα ελατήρια σε 

τέτοιες υποθέσεις είναι οικογενειακοί λόγοι, κτηματικές διαφορές, θέματα τιμής, ληστείες. 

Το τι είμαι σίγουρος όμως είναι ότι δεν υπήρξε καμιά υπόθεση από το 1883 μέχρι 

σήμερα, δηλαδή 130 χρόνια, που παρουσιάστηκε σε υπόθεση δολοφονίας ο 

κατηγορούμενος να είχε κίνητρο το μίσος που έτρεφε ή την εκδίκηση για την απόλυση 

του από την εργασία του.  

 

Η υπόθεση της Χριστάκης Φιλίππου Παφίτης κ. άλλος ν Δημοκρατίας ( Ποινικές 

Εφέσεις 5173 και 5174) αναφέρονται και τα ακόλουθα πάνω στο θέμα Ελατήριο στη 

σελίδα 121 και 122 «Όπως έχει επανειλημμένα τονισθεί το ελατήριο δεν αποτελεί 
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συστατικό στοιχείο του εγκλήματος, γίνεται όμως δεκτή μαρτυρία για την ύπαρξη του, 

επειδή τείνει να διαφωτίσει ως προς την κινητήρια δύναμη που τον ώθησε να δράσει 

όπως έδρασε. Κανένας δεν γνωρίζει με βεβαιότητα, όπως έχει πολλές φορές λεχθεί, τις 

νοητικές διεργασίες του άλλου. (Βλ. μεταξύ άλλων Anastassiades v Republic (1977) 2 

C.L.R. 97, Fournides v Republic (1986) 2 C.L.R., 73 p.79, Hadjisabbas v Republic 

(1998) 2 C.L.R. 37, και Μιχαηλίδης ν Δημοκρατίας (1989) 2 Α.Α.Δ.172. Το συμφέρον 

όμως, όπως καταδεικνύει η ανθρώπινη εμπειρία, αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη η 

οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε δράση. Η επίτευξη του, όχι σπάνια, επιδιώκεται με 

φαινομενικά αθώες πράξεις. Ο μανδύας της αθωότητας μπορεί να αποβληθεί όταν 

γίνουν γνωστά τα συμφέροντα και επιδιώξεις εκείνου που τον φέρει».  

 

Η μαρτυρία της κας Ρέας Ανδρονίκου που προέκυψε μετά από δική της 

πρωτοβουλία, ήτο δηλαδή μια αυτόκλητη μάρτυρας που εκ των πραγμάτων φαίνεται 

ότι σκοπός της ήτο να προσφέρει εξυπηρέτηση στην αστυνομία, για να διαλύσει 

κάθε υποψία που στρέφεται εναντίον του συζύγου της για εμπλοκή του στο έγκλημα.  

 

Ο Γιάννος Ανδρονίκου, καταδικασθείς για εγκλήματα απάτης και δόλου που 

απαραίτητα εμπεριέχουν και το στοιχείο του ψεύδους, επ’ ουδενί λόγο μπορεί ένα 

Δικαστήριο να στηριχθεί στην μαρτυρία του δεδομένου ότι αυτός εθεωρείτο από την 

αστυνομία από τα πρώτα ύποπτα πρόσωπα για τη δολοφονία του Άντη. Ο ίδιος 

επικαλέστηκε τις άριστες σχέσεις του με το θύμα και την οικογένεια του αλλά 

διαψεύστηκε από τα ίδια τα γραφόμενα του (Δέστε Τεκμήριο 330).  

 

Α. Απόλυση  

 

Είναι η θέση μας ότι στην υπόθεση μας, υπάρχει αποδεδειγμένη απουσία 

οποιουδήποτε κινήτρου διότι: δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός ότι η Κατηγορούμενη 

3 εξαπατήθηκε από το θύμα ή από το οικογενειακό του περιβάλλον για να αγοράσει 

μετοχές με συνέπεια να χάσει χρήματα. Αντίθετα, η μαρτυρία δείχνει ότι οι μετοχές 

αγοράσθησαν κατά τρόπο που δεν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος να αιτιάται το 

θύμα.  
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Από την προκύψασα μαρτυρία, το προτεινόμενο κίνητρο της εκδίκησης από την 

απόλυση της που έγινε τον Οκτώβριο του 2008, δεν φαίνεται η απόλυση να έγινε 

από το θύμα αλλά λόγω ισχυριζόμενης παρακοής της Κατηγορούμενη 3 σε οδηγίες 

του Διευθυντού Ειδήσεων, κ. Ντίνου Μενελάου. Υπάρχει επίσης μαρτυρία ότι υπήρξε 

μία σύγκρουση μεταξύ Ντίνου Μενελάου και Κατηγορούμενης 3 και επακολούθησε 

αμέσως η απόλυση της. Και ερωτάται κάθε καλόπιστος παρατηρητής, και γιατί η 

Κατηγορούμενη 3 να μη σκοτώσει τον Ντίνο Μενελάου και να προτιμήσει τον Άντη ή 

άλλο μέλος της οικογένειας του; Πέραν όμως τούτου, ερωτώ, υπήρξαν ποτέ στην 

Κύπρο, προηγούμενη περίπτωση που εργοδοτούμενος σκοτώνει τον εργοδότη του 

διότι τον απέλυσε από την εργασία του; Εξάλλου στη δική μας περίπτωση, η 

μαρτυρία δείχνει ότι η Κατηγορούμενη 3 μετά την απόλυση της δεν έμεινε στους 5 

δρόμους αλλά βρήκε τις επόμενες μέρες βρήκε δουλειά σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι 

με μεγαλύτερο μισθό. Και εξάλλου μέσα στη δημοσιογραφική οικογένεια είναι 

σύνηθες ο τερματισμός υπηρεσιών και η μετάβαση από ένα κανάλι σε άλλο. 

Διαφορετικά θα αναμέναμε την Κατηγορούμενη 3 να δολοφονούσε τουλάχιστον 2 

φορές τον κ. Παπαφιλίππου του ΑΝΤ1 που είχαν διαφορές που οδήγησαν στην 

απόλυση της 2 φορές και από το ΣΙΓΜΑ το 2005 και το 2008. Όσων αφορά το 

προτεινόμενο κίνητρο που άπτεται της αγοράς μετοχών του ΣΙΓΜΑ, δεν είναι απλώς 

ανύπαρκτο και ανυπόστατο αλλά και γελοίο. Μέχρι σήμερα εμείς στην Κύπρο, 

γνωρίσαμε δοσοληψίες μετοχών που οδήγησαν σε απάτες όπως στην περίπτωση 

του κ. Ανδρόνικου, αλλά δεν γνωρίσαμε απόπειρες δολοφονίας διότι κάποιος 

αγοράζει μετοχές ή εμπορεύεται μετοχές. Και τέλος θα πρέπει να πούμε ότι από το 

καλοκαίρι του 2009, άρχισαν διάφορες επαφές μεταξύ Κατηγορούμενης 3 και ΣΙΓΜΑ 

για να επιστρέψει η Κατηγορούμενη 3 πίσω στη δουλειά της. Οι επαφές 

συνεχίσθησαν και τον Δεκέμβριο του 2009, δηλαδή μόλις 1 μήνα πριν τη δολοφονία, 

είχαν καταλήξει όπως γίνει νέα συνάντηση μεταξύ Κώστα Χατζηκωστή και 

Κατηγορούμενης 3, όταν ο κ. Χατζηκωστής θα επέστρεφε από το εξωτερικό μετά τις 

γιορτές των Χριστουγένννων.  

 

Να προσεχθεί ότι ενώ ο Κώστας Χ’’Κωστής στην κατάθεση του που έγινε παραδεκτή 
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αναφέρει ότι ο Αντης σε συνεδρία του Δ.Σ. ενώπιον των παρόντων μελών δήλωσε την 

κάθετη αντίθεση του σε οποιαδήποτε προοπτική επάνοδο της με την φράση «αν έλθει 

αυτή θα φύγω εγώ.» Ενώ ο Χ’’Μάρκου στη σελ. 5035-5 των πρακτικών είπε ότι άκουσε 

τον Αντη να λέγει «αν έλθει αυτός θα φύγω εγώ» δηλ. υπάρχει μια τεράστια διαφορά 

μεταξύ των δύο εκδοχών ο μεν Κώστας Χ’’Κωστής λέγει ότι ο γιος του δεν ήθελε την 

Κατηγορούμενη 3 ενώ ο Ανδρέας Χ’’Μάρκου λέγει ότι ο Αντης δεν ήθελε τον 

Κατηγορούμενο 2. 

 

Η πικρία που αισθάνθηκε τις πρώτες μέρες μετά την απόλυση της εν μπορεί να 

ερμηνευτεί ότι ήταν τέτοιου βαθμού που την οδήγησε μετά 15 μήνες να συνωμοτήσει και 

να δώσει οδηγίες για την θανάτωση του Άντη.  

 

Β. Λόγω της αγοράς των μετοχών του ΣΙΓΜΑ από την εταιρεία ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ.  

 

1. Διευθυντής Ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ έδωσε μαρτυρία την 28/6/2011 ενώ  είχε δώσει 

κατάθεση και σημειώθηκε με τα γράμματα «ΑΩ».  

 

2. Στη Σελίδα 3456-20, αναφέρει ότι γνώρισε την Κατηγορούμενη 3 όταν ήρθε και 

ζήτησε δουλειά το 2005. «Ήμουν ο προϊστάμενος της και προσελήφθηκε ως 

συντάκτης ειδήσεων στο Τμήμα Ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ και ήμουν ο προϊστάμενος της. 

Μετά από ένα περίπου χρόνο, η Κατηγορούμενη 3 αποφάσισε η ίδια να αποχωρήσει 

από το ΣΙΓΜΑ με το λόγο ότι δεν αναγνωριζόταν η αξία της και οι ικανότητες της. 

Οπότε επαναπροσελήφθη στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1». Το καλοκαίρι του 2007 ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΙΓΜΑ Άντης Χατζηκωστής και αφού συμφώνησε και ο 

Διευθυντής Προγραμμάτων ο Δημήτρης Ττοκαρής, ο κ. Μενελάου έκαμε επαφή με 

την Κατηγορούμενη 3 τηλεφωνικώς και της ζήτησε να έρθει στο κανάλι για να 

συζητήσει μαζί με τον Άντη Χατζηκωστή τους όρους εργοδότησης της. Η 

Κατηγορούμενη 3 συζήτησε μαζί με τον Άντη Χατζηκωστή και με τον προσωπάρχη 

Αντώνη Καρατζιά, Διευθυντή του Ανθρώπινου Δυναμικού τους όρους εργοδότησης. 

Και η Κατηγορούμενη 3 επανήλθε στο κανάλι με τον τίτλο της Βοηθού Αρχισυντάκτη 

την οποία κατείχε στον ΑΝΤ1 και έκανε το καλοκαίρι την πρωινή ζώνη μέχρις ότου 
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επανήλθαν οι κανονικοί παρουσιαστές και επέστρεψε στο δελτίο ειδήσεων. Σελίδα 

3457-15.  

 

3. Όταν επαναπροσελήφθη η σχέση της με τον Άντη Χατζηκωστή ήταν αυτή του 

εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις.  

 

4. Στη Σελίδα 3457-25, ο Μενελάου αναφέρει ότι ο Άντης Χατζηκωστής τον 

πληροφόρησε  ότι η Κατηγορούμενη 3 εν αγνοία της διεύθυνσης και κατά τρόπο 

συνωμοτικό εξασφάλισε ένα ποσοστό μετοχών. Η αντίδραση του Άντη ήτο πολύ 

θυμωμένη και θεωρήθηκε η πράξη της εχθρική ενέργεια προς τον σταθμό και προς 

το συγκρότημα. Ο Άντης θύμωσε πάρα πολύ και μου είπε ότι «Αν ήταν εδώ ο 

πατέρας μου θα την απέλυε αμέσως». Η Σκορδέλη εθεωρείτο πλέον από τη 

διεύθυνση ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε για να εξασφαλίσει τις μετοχές δεν 

ήταν ο ενδεδειγμένος. Δεν ήταν σωστός και ήταν ως μια εχθρική ενέργεια. Ο Άντης 

ήρθε στο σπίτι μου και με πληροφόρησε για τα πιο πάνω και του είπα «Να μιλήσω 

μαζί με την κυρία Κατηγορούμενη 3 και να δούμε πως μπορούμε και με ποιο τρόπο 

να επιστραφούν οι μετοχές». Δεν υπήρχε διάθεση επιστροφής των μετοχών διότι η 

Κατηγορούμενη 3 απαιτούσε υλοποίηση του συμβολαίου της και να αποκτήσει τον 

τίτλο του Βοηθού Αρχισυντάκτη το οποίο δεν της είχε δοθεί.  

 

5. Ο Ντίνος Μενελάου στη Σελίδα 3459-15, «Τι είχε ακριβώς στο μυαλό της η 

Κατηγορούμενη 3 δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες 

πληροφορίες ότι θα σταματούσε να εκφωνεί δελτία ειδήσεων και αυτό που θεώρησε 

είναι ότι αγοράζοντας τις μετοχές θα κατοχύρωνε την θέση της στο συγκρότημα». 

 

6. Στη Σελίδα 3459-20, «όταν επέστρεψε ο κ. Χατζηκωστής από την Αθήνα όπου 

απουσίαζε έγινε μια συνάντηση κατά την οποία πάλι κλήθηκε η κυρία 

Κατηγορούμενη 3 να παραδώσει τις μετοχές. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία 

της διεύθυνσης, του κ. Χατζηκωστή. Κλήθηκε η Κατηγορούμενη 3, ήμουν εγώ και ο 

κ. Χατζηκωστής, δεν θυμούμαι αν υπήρχε άλλος. Εκεί ο κ. Χατζηκωστής της 

πρότεινε να επιστρέψει τις μετοχές της, είπε ότι έχει δημιουργηθεί μία ένταση στο 
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τμήμα ειδήσεων λόγω αυτής της κατάστασης, να φύγει κατά κάποιο τρόπο με άδεια 

μέχρι τον Γενάρη, όταν θα δώσει τις μετοχές και επιστρέψει τον Γενάρη να της δοθεί 

κάποια εκπομπή χωρίς να καθορίζεται το είδος της εκπομπής. Όχι όμως η 

εκφώνηση δελτίων ειδήσεων. Η κυρία Κατηγορούμενη 3 θεώρησε ότι αυτό δεν ήταν 

ικανοποιητικό. Ζητούσε κάποια κατοχύρωση «και θυμούμαι καλά ότι ο κ. 

Χατζηκωστής της είπε ότι «Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, ρώτα και τον κ. 

Ντίνο τον Μενελάου. 

 

7. Στη Σελίδα 3460-20, «Τις σχέσεις της με τον Άντη Χατζηκωστή μετά την αγορά των 

μετοχών, ο Άντης ήταν οργισμένος με αυτή την κατάσταση. Ο Άντης ήταν ανένδοτος 

και έλεγε ότι δεν υπάρχει περιθώριο πλέον συνεργασίας και ότι έπρεπε να φύγει από 

το κανάλι. Ήταν πολύ άσχημες οι σχέσεις».  

 

8. Η Κατηγορούμενη 3 μου είχε στείλει και επιστολή (Τεκμήριο 113) με την οποία έλεγε 

ότι έχουμε δηλητηριάσει τη ζωή της και ότι της αφαιρέσαμε καθήκοντα ενώ μέχρι 

τότε εκτιμάτο η δουλειά της.  

 

9. Στη Σελίδα 3465-15 η Κατηγορούμενη 3 συνέχισε να παραπονείται και να 

διαμαρτύρεται πολύ έντονα για τα θέματα τα οποία της ανέθεταν να επιτελέσει. «Σε 

μια από τις πρωινές συσκέψεις που έκανε μαζί με τα μέλη του συμβατικού 

προσωπικού, της είχαν αναθέσει να κάνει ένα θέμα που αφορούσε το debate των 

Αμερικάνικων εκλογών. Η Κατηγορούμενη 3 αντέδρασε κατά πολύ έντονο τρόπο, 

εφώναζε, ακουγόταν σε ολόκληρο το κτίριο, ήταν οργίλη και απεχώρησε και είπε ότι 

δεν μπορώ να κάνω αυτό το θέμα. Μετά της έστειλα αμέσως επιστολή με την οποία 

χαρακτήριζα την αντίδραση της απαράδεκτη και της είπα ότι δεν θα γίνει ξανά ανεκτή 

τέτοια συμπεριφορά. Όταν την παρέλαβε την επιστολή, ήρθε στο γραφείο μου και με 

πολύ οργισμένο τρόπο την ξέσκισε και μου είπε ότι «Δεν θα κάμω το θέμα, 

απολύστε με, διώξετε με». Δηλαδή μιλούσε σε σημείο υστερίας. Ήρθε μπροστά μου 

και έσκισε την επιστολή (Τεκμήριο 306). Δέστε επίσης Σελίδα 3485-25 «Η ίδια 

φώναζε και ακουγόταν σε όλο τον όροφο «Διώξετε με, απολύστε με». 
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10. Στη Σελίδα 3468-30, «Μετά από αυτή την συμπεριφορά, ανέβηκα στο γραφείο του 

Άντη Χατζηκωστή και του είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και ότι 

πρέπει η κυρία Κατηγορούμενη 3 να φύγει από το σταθμό διότι δημιουργούνται 

πλέον αρκετά προβλήματα. Ο Άντης συμφώνησε μαζί μου ότι έπρεπε να είχε φύγει, 

πήγαμε στο διπλανό γραφείο που ήταν ο πατέρας του, του ανακοινώσαμε την 

απόφαση μας και αυτός επίσης συμφώνησε ότι πρέπει να φύγει από το σταθμό η κα 

Σκορδέλλη. Μετά από αυτό ανατέθηκε στον Διευθυντή, κ. Καρατζιά, να συντάξει την 

επιστολή απόλυσης.  

 

11. Στη Σελίδα 3469-5, ο κ. Μενελάου αναφέρει «Εξ΄όσων γνωρίζω, η κα 

Κατηγορούμενη 3 κατά καιρούς ήρθε σε επαφή με τον κ. Κώστα Χατζηκωστή για να 

συζητήσουν το θέμα των μετοχών. Στην τελευταία συνάντηση της κυρίας Σκορδέλη 

με τον κ. Χατζηκωστή, στο γραφείο του κ. Κώστα Χατζηκωστή, ο κ. Χατζηκωστής με 

κάλεσε να πάω στο γραφείο του και εκεί ήταν η κυρία Κατηγορούμενη 3 και ο κ. 

Αντρέας Χατζημάρκου του συγκροτήματος.  

 

12. Στη Σελίδα 3469-12, «Μετά την αποχώρηση της κας Σκορδέλλη από το συγκρότημα, 

συνεχίσαμε να έχουμε κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε μια από αυτές τις 

τηλεφωνικές επικοινωνίες, βεβαίως την συμβούλεψα ότι πρέπει να επιστρέψει τις 

μετοχές και σε μια από αυτές της είπα να διευθετήσει συνάντηση με τον κ. 

Χατζηκωστή και να βρεθούν, να τα πουν και να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Η 

συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία δική μου σε συνεννόηση με τον κ. Χατζηκωστή. 

Της είπα ότι πρέπει να έρθει με συγκεκριμένη πρόταση, της εξήγησα ότι δεν υπάρχει 

περίπτωση να επανέλθει στα δελτία ειδήσεων και ότι πρέπει να έρθει εκεί να 

κουβεντιάσουν για να λήξει αυτή η ιστορία. Πράγματι εκείνη την ημέρα, ήταν αρχές 

Δεκεμβρίου νομίζω, πράγματι η κα Σκορδέλλη έκλεισε ραντεβού μετά που της είπα 

τηλεφωνικά να κλείσει ραντεβού. Έκλεισε ραντεβού και ενώ γινόταν η συζήτηση στο 

γραφείο του Κώστα Χατζηκωστή, με πήρε τηλέφωνο στο γραφείο μου ο κ. 

Χατζηκωστής και μου είπε «Έλα πάνω». Εκεί ήταν η κα Κατηγορούμενη 3 και ο κ. 

Αντρέας Χατζημάρκου. Συνεχίστηκε η συζήτηση και η κα Σκορδέλλη επαναλάμβανε 

ότι θέλει να επιστρέψει εις τα καθήκοντα της όπως προνοούσε το συμβόλαιο της, και 
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ότι δεν ήρθε εκεί εκείνη τη στιγμή να συζητήσει θέμα μετοχών. Στη συζήτηση 

λέχθηκε ότι πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των μετοχών και θα εξετάζετο το 

ενδεχόμενο σε κάποια στιγμή επαναπρόσληψης της κας Σκορδέλλη, όχι όμως στην 

τηλεόραση αλλά είτε στα περιοδικά είτε στην εφημερίδα. Δεν υπήρξε κατάληξη και η 

κα Σκορδέλλη αποχώρησε.  

 

13. Στη Σελίδα 3470-15, «Μετά την απόλυση της, οι σχέσεις μου με την κατηγορούμενη, 

μετά από μια ένταση στην αρχή, μετά άρχισαν και επανήλθαν και έγιναν φιλικές, 

συναδελφικές. Ανταλλάζαμε απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα, που αφορούσαν 

ειδησεογραφικά θέματα, με συμβουλευόταν σε αρκετές περιπτώσεις και υπήρχε 

αυτή η επικοινωνία. Ως και επικοινωνίες που αφορούσαν καθυστερημένα που δεν 

είχε πληρωθεί η κα Κατηγορούμενη 3, άδεια της, 13ος μισθός κ.λ.π..  

 

14. Στη Σελίδα 3470-30, ο κ. Μενελάου λέει ότι στις 9 παρά 1 λεπτό, πήρε τηλέφωνο 

από τον συντάκτη του Κώστα Κωνσταντίνου ότι επαίξαν τον Άντη.  

 

15. Στη Σελίδα 3471-15, στις 9:05 – 9:06 ξεκίνησε για το σπίτι του Άντη και πριν φύγει 

από το σπίτι του, τον πήρε ο Κώστας Χατζηκωστής από την Αθήνα. Δεν του είπε τα 

κακά μαντάτα. Σε ελάχιστα λεπτά τον ξαναπαίρνει τηλεφωνο ο Χατζηκωστής από 

την Αθήνα και του λέει «Επαίξαν τον Άντη;» του λέω «Εντάξει κάτι άκουσα, δεν ξέρω 

συγκεκριμένα πράγματα. Πάω τώρα στο σπίτι του Άντη να δω τι γίνεται. Και μου λέει 

«Εντάξει πήγαινε και μόλις πάεις πάρε με να μου πεις τι συμβαίνει» Καθοδόν προς 

το σπίτι του Άντη, πήρα τηλέφωνο την κα Σκορδέλλη και της είπα «Άκου τι θα σου 

πω, μην μου ζητήσεις καμιά λεπτομέρεια, δεν ξέρω, επαίξαν τον Άντη». Η αντίδραση 

της ήταν «Τι;» και τίποτε άλλο. Ήταν μια αντίδραση που είχε το στοιχείο ως να 

πληροφορείτο εκείνη την στιγμή το γεγονός και ήταν αντίδραση έκπληξης ως να μην 

ανέμενε να ακούσει κάτι τέτοιο. Το τηλέφωνο έγινε λίγο πριν τις 9:15.  

 

16. Κατά την αντεξέταση ερωτηθείς γιατί δεν ανάφερε το τηλεφώνημα στην κατάθεση 

του και στην κατάθεση του τις τελευταίες 3 γραμμές (Έγγραφο ΑΩ) λέγει: «Αυτά είναι 

όλα όσα γνωρίζω και αν θυμηθώ οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο έρθει στην 
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αντίληψη μου θα σας το αναφέρω». Και ο κ. Μενελάου στη Σελίδα 3474-5 λέγει: «Τα 

αναφέρω τώρα. Έχει σημασία πότε θα τα αναφέρω; Είναι ένα γεγονός που έγινε.  

 

17. Στη Σελίδα 3486-25, σε υποβολή ότι «Αναδείξατε μια πρωτοβουλία κατόπιν 

συνεννόησης με την Κατηγορούμενη 3 για να διαπραγματευτεί την επάνοδο της στο 

συγκρότημα» ο Μενελάου απαντά «Όχι μόνο την επάνοδο αλλά και διευθέτηση της 

αιτίας για την οποία απολύθηκε και η αιτία ήσαν οι μετοχές, να βρεθεί τρόπος να 

διευθετηθεί το θέμα των μετοχών και να επανέλθει στο συγκρότημα και όπως σας 

έχω εξηγήσει, η διεύθυνση και ο Άντης και ο κ. Χατζηκωστής ήταν κάθετοι 

τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα να μην επιστρέψει στην τηλεόραση.  

 

18. Στη Σελίδα 3487-5 ο Μενελάου αναφέρει ότι η τελευταία συνάντηση έγινε αρχές 

Δεκεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 2009. Ο κ. Μενελάου στη 

3487-10 αναφέρει «Σας έχω πει στην κατάθεση μου, έχω πει ότι όταν έγινε και 

απέτυχε η συνάντηση του Δεκεμβρίου, όταν έφυγε η κυρία Κατηγορούμενη 3, ο κ. 

Κωστής Χατζηκωστής, μου είπε «Πάρτην τηλέφωνο. Πες της την επόμενη φορά που 

θα έρθει, κλείσε ένα ραντεβού να έρτει με συγκεκριμένες προτάσεις και 

συγκεκριμένες εισηγήσεις και αυτό θα γινόταν μετά τις γιορτές. Την πήρα τηλέφωνο 

την κα Κατηγορούμενη 3, της εξήγησα αυτά τα πράγματα και της είπα, όταν θα 

έρθεις έλα πιο οργανωμένη και έλα και με τον δικηγόρο σου για να κουβεντιάσετε 

αυτά τα πράγματα.  

 

19. Στη Σελίδα 3487-25 Η αντίδραση της κυρίας Κατηγορούμενη 3 ήταν θετική, «Δηλαδή 

σας είπε εντάξει θα επανέλθω μετά τις γιορτές για να ξανασυζητήσουμε και θα σας 

ειδοποιήσω» ο κ. Μενελάου απαντά «Αυτή την εντύπωση μου έδωσε η κα 

Σκορδέλλη, ότι θα ερχόταν να συζητήσει μετά τις γιορτές τουλάχιστον όταν της είπα 

εγώ. Πρέπει να ήταν πριν τις 7 του μήνα του Δεκέμβρη που έγινε το τηλεφώνημα 

προς την κα Σκορδέλλη, διότι μετά έφυγα, πήγα στο Λονδίνο.  

 

Κατά την αντεξέταση από Μ. Κυπριανού: 
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1. Στη Σελίδα 3495-1 ο κ. Μενελάου λέγει ότι οι σχέσεις του με τον κ. Χατζηκωστή δεν 

ήσαν όπως πριν τη δολοφονία για κάποιους λόγους.  

 

2. Στη Σελίδα 3495-15 υποβάλλεται στον Ντίνο Μενελάου ότι «Ένα από τα κίνητρα 

σου για να δώσεις τη μαρτυρία σου όπως την έδωσες σήμερα είναι για να 

εξευμενίσεις τον κ. Χατζηκωστή και να του αποδείξεις πόσο πιστός και 

πειθαρχημένος του είσαι γι’ αυτό και πρόσθεσες τόσα πολλά σε μια κατάθεση την 

οποία είχες δώσει τότε χωρίς καμιά προσυνεννόηση με κανέναν.  

 

3. Στη Σελίδα 3496-25 ο Μενελάου λέγει ότι «Δεν υπήρχε μετά από τις πρώτες 

εντάσεις, μετά από την απόλυση και την οργή και το ξέσπασμα που οδήγησε στην 

απόλυση της, μετά από λίγες μέρες, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι σχέσεις 

αποκαταστάθησαν και είχαμε τηλεφωνική επαφή πολύ συχνά.  

 

4. Στη Σελίδα 3498-20 ο Μενελάου λέγει ότι η Κατηγορούμενη 3 «θα πήγαινε στα 

περιοδικά και στην εφημερίδα και μετά θα μελετάτο το ενδεχόμενο επαναφοράς 

της στην τηλεόραση». Στη 3498-30 «Θα μελετάτο το ενδεχόμενο επιστροφής της 

στην τηλεόραση, σε κάποιο χρονικό διάστημα, αφού καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις 

που υπήρχαν κ.λ.π. και αφού ξεχαστεί το θέμα των μετοχών. Αυτό της το είπε ο κ. 

Κωστής Χατζηκωστής (Σελίδα 3499-1). Ήμουν εκεί και της το είπα και εγώ.  

 

5. Στη Σελίδα 3499-10 «δεν καθορίσαμε την ημερομηνία, πάντως θα ήταν μετά τις 

γιορτές. Δεν είχε καθοριστεί η ημερομηνία, μετά τις γιορτές θα γινόταν η συνάντηση 

και εξήγησα στην κα Κατηγορούμενη 3 ότι πρέπει να έρθει με συγκεκριμένη 

εισήγηση και πρέπει αν με ρωτάς να έρθεις με τον δικηγόρο σου για να μιλάτε 

συγκεκριμένα. Μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και όταν θα επέστρεφε ο 

κ. Χατζηκωστής. Ο κ. Χατζηκωστής βρίσκετο στην Αθήνα μέχρι την 11/1/2010 που 

μου τηλεφώνησε».  

 

6. Στη Σελίδα 3500-15 ο Ντίνος Μενελάου συμφωνεί ότι η κα Κατηγορούμενη 3 θα 

συζητούσε το θέμα, είτε από μόνη της είτε με τον δικηγόρο της, μια μέρα μετά τις 
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11 του μηνός. Και στην ερώτηση «Άρα θα προέβλεπε η κα Σκορδέλλη ότι θα 

μπορούσε να γίνετο μια διευθέτηση για τις μετοχές;» Ο Μενελάου απαντά «Αν 

ήταν έτοιμη να δώσει τις μετοχές, να τις επιστρέψει, θα μπορούσε να γίνει μια 

διευθέτηση».  

 

7. Στη Σελίδα 3505-20 υποβλήθηκε στον μάρτυρα ότι «Εις την μαρτυρία σου άφησες 

να εννοηθεί ή να διατυπωθεί το υπονοούμενο ότι ελατήριο και κίνητρο για τη 

δολοφονία του Άντη είχε η Κατηγορούμενη 3;» και ο κ. Μενελάου απαντά «Αυτό 

λέτε εσείς κ. Κυπριανού.  

 
 

Ε: Δεν εννοούσες τέτοιο πράμα;  

 

Α. Εγώ είπα απλώς τα γεγονότα. Μην με βάζετε να ερμηνεύσω τα γεγονότα.  

 

Ε. Σας λέω αυτό το υιοθετείτε ή δεν το υιοθετείτε;  

 

Α. Τα γεγονότα όπως τα έχω τα υιοθετώ. Την ερμηνεία που δίδεται εσείς είναι δική 

σας υπόθεση. Είναι ερμηνεία που δίδεται εσείς.  

 

Ε. Την ασπάζεστε; 

  

Α. Την ερμηνεία τη δική σας;  

 

Ε. Ναι 

 

Α. Εγώ λέω δέχομαι τα γεγονότα όπως τα έχω περιγράψει. 

  

Ε. Ναι κύριε. Μην αποφεύγετε να μου απαντήσετε. 

  

Α. Δεν αποφεύγω.  
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8. Στη Σελίδα 3506-5, υποβάλλεται στον μάρτυρα ότι: «Πέστε μου σας παρακαλώ, εις 

την κατάθεση σου λέεις, όταν ρωτήθηκες μόλις 12 ώρες μετά το συμβάν, ότι είπες 

στον αστυνομικό «Μου είναι αδύνατον να φανταστώ ποια είναι τα πραγματικά 

ελατήρια ή κίνητρα της δολοφονίας του Άντη. Αυτό το είπες;»  

 

Α. Μάλιστα 

 

Ε. Αυτό το υιοθετείς και σήμερα; 

 

Α. Το υιοθετώ. Λίγες ώρες μετά, είμαι τίποτε αστυνομικός να ξέρω ποια είναι τα 

ελατήρια;  

 

Ε. Ασφαλώς όχι. Άρα το υιοθετείς και σήμερα αυτό που λες.  

 

Α. Ναι.  

 

Ε. Και επίσης όμως, ανάφερες, εκφράζοντας την δική σου άποψη «Μπορεί να 

κρύβονται πολιτικοί λόγοι». Αυτό το είπες στην κατάθεση σου την οποία 

υιοθέτησες; 

 

Α. Κύριε Κυπριανού, λίγες ώρες μετά το φόνο η αστυνομία εξέταζε σωρεία 

υποθέσεων, κίνητρα. Είναι η μέθοδος των αστυνομικών, μελετώνται όλα τα 

ενδεχόμενα, τι θέλετε;  

 

Ε. Και εσύ εξεδήλωσες την άποψη ότι μπορεί να είναι και πολιτικοί λόγοι;  

 

Α. Εκείνη τη στιγμή, με εκείνα τα δεδομένα μπορούσε.  
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9. Στη Σελίδα 3507-1 ο κ. Μενελάου λέει: «Ίσως ο Άντης είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, 

άρα αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εξεταστεί». Και ερωτάται «Πέραν των 

πολιτικών που είπες, είπες οικονομικοί λόγοι. Μάλιστα, τους συγκεκριμενοποίησες 

κάπως λέγοντας «Όπως δημοσιεύτηκαν και σε μια εφημερίδα» και 

παρεμπιπτόντως πάρε το Τεκμήριο αυτό της κατάθεσης σου, την χειρόγραφη 

Έγγραφο ΑΩ, Σελίδα 2, είναι 6 γραμμές από το τέλος, το είδατε»;  

 

10. Στη Σελίδα 3511-1 ο Μενελάου αναφέρει «Ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν οι 

μετοχές είναι συνωμοτικός.  

 
Ε. Εν κρυπτώ και παραδίστω, σωστό; 

Α. Ναι. 

 

11. Στη Σελίδα 3512-5 σε ερώτηση «Είναι αλήθεια ότι αγόρασε μετοχές από τον 

Γεώργιο Καλλή; 

 

Α. Είχα ακούσει αυτό το όνομα, ναι.  

 

Ε. Και ο Γεώργιος Καλλής είναι ένα επίλεκτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

που κατά τον ουσιώδη χρόνο της αγοράς… Και γνωρίζεις ότι το άλλο πρόσωπο 

από το οποίο η κα Κατηγορούμενη 3 αγόρασε μετοχές, ήταν ο κ. Πολάκης Σαρρής, 

ακόμα ένα επίλεκτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΙΓΜΑ, το γνωρίζεις 

αυτό; 

 

Α. Το γνωρίζω. Μετά το έμαθα, ναι.  

 

12. Στη Σελίδα 3512-15 ερωτάται «Άρα κ. Μενελάου, που βρίσκεις ότι αυτή η γυναίκα 

ενεργούσε κρυφίως όταν αγόραζε από τα ίδια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

σας;» και Στη 3512-20 ερωτάται «Και γνωρίζεις κ. Μενελάου ότι το πρώτο διάβημα 

πριν αποκτηθούν οι μετοχές, γίνεται μέσω του κ. Πέτρου Ζαχαριάδη;» 
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13. Στη Σελίδα 3513-1 ο κ. Μενελάου ερωτάται εάν κατά τη δική του εντύπωση, 

γνώμη, επρόκειτο περί μιας παράνομης ενέργειας αυτό που έκαμε η κα 

Κατηγορούμενη 3 να αγοράσει μετοχές και απαντά «Δεν νομίζω ότι η αγορά 

μετοχών είναι παράνομη. Απλώς εγώ είπα για τον τρόπο με τον οποίο 

αποκτήθηκαν.  

 

14. Στη Σελίδα 3513-10 υποδεικνύεται στον κ. Μενελάου το συμβόλαιο εργοδότησης 

της κας Κατηγορούμενη 3 και λέγει ότι δεν υπάρχει οποιοιδήποτε περιορισμοί ως 

προς την αγορά μετοχών από την κα Κατηγορούμενη 3.  

 

15. Στη Σελίδα 3516-5 υποβάλλεται στον μάρτυρα ότι η κα Κατηγορούμενη 3 της 28 

Ιουνίου 2008 έδωσε συνέντευξη στο κυπριακό περιοδικό Beautiful People στο 

οποίο έλεγε ότι είχε τις μετοχές. Τι λες γι αυτό κ. Μενελάου; 

Α. Αυτό δεν το έχω υπόψη μου κ. Κυπριανού.  

 

16. Στη 3516-20 «Εγώ σου λέγω ότι η κα Κατηγορούμενη 3 έδωσε συνέντευξη και 

μιλούσε ότι αγόρασε μετοχές, δεν το έκανε μυστικά, με χρήματα δικά της».  

Α. Τι θέλετε να σας πω κ. Κυπριανού;  

 

Σημείωση: Το περιοδικό κατατίθεται ως Τεκμήριο 770.  

 

17. Στη Σελίδα 3517-1 ο Μενελάου ερωτάται «Γνωρίζεις ότι η Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3 για συμπλήρωση της διαδικασία απόκτησης των μετοχών έδωσε 

συνέντευξη στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τον Φεβρουάριο του 2009, δηλαδή το 

διατυμπάνισε πριν ακόμα η Ραδιοτηλεόραση δώσει το ΟΚ της ότι μπορεί να 

αγοράσει τις μετοχές. Άρα που είναι αυτό το συνωμοτικό πνεύμα της 

Κατηγορούμενης;  

 

18. Στη σελίδα 3517-30 ο κ. Μενελάου ερωτάται «Τις 11 Δεκεμβρίου 2008 η κυρία 

Κατηγορούμενη 3 έδωσε μία συνέντευξη στο Beautiful People και σε αυτή τη 
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συνέντευξη μιλά για τις μετοχές στο ΣΙΓΜΑ. Το διάβασες;» Α. Όχι.  

Ε. Ορίστε, δέστε το. Ήταν πολύ πολύ τυπική για τις μετοχές της.  

 

19. Στη Σελίδες 3519 – 3522, γίνεται αναφορά επεισοδίου μεταξύ Ντίνου Μενελάου και 

μίας υπαλλήλου ονόματι Αντιγόνη Λουκά, το οποίο κατέληξε στο Δικαστήριο με 

κατηγορούμενο τον κ. Μενελάου.  

 

20. Στη Σελίδα 3523-5 ο κ. Μενελάου σε ερώτηση κατά πόσο μετά από την 

αλληλογραφία και μετά από την απόλυση της Κατηγορούμενη 3ς, οι σχέσεις 

Μενελάου – Κατηγορούμενη 3ς ήσαν καλές, ο Μενελάου απαντά: «Συνηθίζαμε 

(συνεχίσαμε) να έχουμε καλές σχέσεις διότι μεσολαβούσα πρώτα απ’ όλα για αυτό 

το θέμα των μετοχών και νομίζω ήμουν αποδεκτός και από τις δύο πλευρές». 

 

Θα πρέπει να αναφέρουμε στο Δικαστήριο ότι μέρος των ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

4 χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης έπειτα από την μαρτυρία που έχει παρουσιάσει η ΚΑ 

στο δικαστήριο. 

 

Παραθέτουμε το Παραδεκτό Γεγονός 4 στις σελ.14-15 για εύκολη αναφορά: 

 

«Κατά την 1.12.2009, η 3η κατηγορούμενη αγόρασε από τον Γιώργο Ποταμίτη ΜΚ72 

(στο κατηγορητήριο), 33,250 συνήθεις μετοχές της Δημόσιας Εταιρείας Sigma Radio TV 

Public Ltd οι οποίες αποτελούν ποσοστό 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω 

εταιρείας.» 

 

«Η 3η κατηγορούμενη πλήρωσε το συνολικό ποσό των €47.569,26». 

 

«Κατά την 1.12.2009, η 3η κατηγορούμενη αγόρασε από τον Αλέξη Γαλανό ΜΚ77 (στο 

κατηγορητήριο), 23,528 συνήθεις μετοχές της Δημόσιας Εταιρείας Sigma Radio TV 

Public Ltd οι οποίες αποτελούν ποσοστό 0,17% του μετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω 

εταιρείας.» 

 



90 

 

«Η 3η κατηγορούμενη πλήρωσε το συνολικό ποσό των €30,586». 

 

«Κατά την 17.11.2009, ο 2ος κατηγορούμενος συμφώνησε και αγόρασε από τον 

Χριστάκη Λαζαρίδη 199,500 συνήθεις μετοχές της Δημόσιας Εταιρείας Sigma Radio TV 

Public Ltd οι οποίες αποτελούν ποσοστό 1,50% του μετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω 

εταιρείας.» 

 

«Προς τούτο υπεγράφη Συμφωνία πώλησης μετοχών η οποία κατατίθεται ως Τεκμήριο 

132. Το Έγγραφο μεταβιβάσεως κατατίθεται ως Τεκμήριο 133. Η μεταβίβαση δεν 

ολοκληρώθηκε διότι τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στην Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης αφού μεσολάβησε η σύλληψη του 2ου κατηγορουμένου.» 

 

«Ο 2ος κατηγορούμενος αγόρασε τις πιο πάνω μετοχές και πλήρωσε το συνολικό ποσό 

των €200.000.» 

 

Διευκρινίζουμε ότι τα πιο πάνω πακέτα μετοχών αγοράστηκαν και ανήκουν στον ΜΚ68 

Γιώργο Παπαχριστοφόρου, αυτός έχει πληρώσει για την αγορά των πιο πάνω μετοχών. 

Παραπέμπουμε στις σελ.5155-5158 των πρακτικών  και στα σχετικά τεκμήρια 408, 409, 

410. 

 

Παραθέτουμε μέρος των πρακτικών για εύκολη αναφορά: 

 

Σελ. 5155, γρ.19-26: Ε.«Τώρα επειδή ετέθηκε θέμα ότι αγοράσετε μετοχές και δεν σας 

τις έγραψαν, παρόλο που ήσασταν σαφής ότι ο λόγος που έγινε ήταν ότι δεν πιέσετε 

εσείς;» 

Α.«Δεν το ζήτησα ποτέ μου ναι». 

Ε. «Η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Αλέξης Γαλανός, ο κύριος Γιώργος Ποταμίτης 

και το άλλο πρόσωπο ο κύριος Λαζαρίδης έχουν υπογράψει κενά μεταβιβαστήρια 

μετοχών;» 

Α. «Ναι, σωστό». 

Ε. «Τα λεφτά για αυτά τα πληρώσατε εσείς;» 
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Α. «Σωστά». 

 

Είναι απλά μαθηματικά! Η οικογένεια Κρασοπούλη έκανε δάνεια συνολικού ποσού € 

3.385.000 και όχι € 4.000.000, και αυτό προκύπτει από τα Παραδεκτά Γεγονότα 4 και 

συγκεκριμένα στις σελ.12-13. 

 

Σημείο 3) σελ.12 του ΠΓ4: «Χορήγηση δανείου τακτής προθεσμίας ύψους € 2.735.000 

με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αγορά 1.822.949 μετοχών της Εταιρείας Sigma 

Radio TV Public Ltd προς € 1,50 έκαστη από την Χριστίνα Σαρρή». 

 

Σελ.13 του ΠΓ4: «Ο 2ος κατηγορούμενος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2008 αιτήθηκε 

προσωπικό δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου για το χρηματικό ποσό των  

€ 650.000 με σκοπό να καλύψει μέρος του ποσού που απαιτείτο για την αγορά των 

733.000 μετοχών της εταιρείας που θα αγοράζονταν από την αδελφή του δηλ. την 3η 

κατηγορούμενη». 

 

Άδικο τρόπο αντεξέτασης επιλέγει να ακολουθήσει η κ. Κλεόπα για τον κατηγορούμενο 

2, όπου στις σελ.8652 των πρακτικών λέει: «Πλήρωσες στο τέλος κύριε, με τα δάνεια 

που έκαμες στην Τράπεζα Κύπρου θα έπρεπε να πληρώσεις πλήρωνες 34.000 το μήνα 

τόκους, κάθε μήνα τζαι για να ξεπληρώσεις η συμφωνία σου ήταν 180 μηνιαίες δώσεις 

και στο τέλος θα έπρεπε να πληρώσεις 4.402.008,000 ευρώ και σου λέω τούτα εν 

παραδεκτά γεγονότα, εν αμφισβητούνται».  

 

Δεν υπάρχει τέτοιο παραδεκτό γεγονός και για σκοπούς διαφάνειας παραπέμπουμε 

στην πολύ σημαντική μαρτυρία του ΜΚ54 Κώστα Λοϊζίδη σελ.4347-4353, τραπεζικού 

Υπαλλήλου της Τράπεζας Κύπρου ο οποίος διαχειριζόταν τους λογαριασμούς της 

οικογένειας Κρασοπούλη και της Εταιρείας Ταμασιάνα και είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός 

ότι οι λογαριασμοί δεν παρουσίαζαν κανένα πρόβλημα αποπληρωμής και η οικογένεια 

δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα.   
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Επομένως, ο ισχυρισμός του Φάνου ότι ο Κατηγορούμενος 2 και η Κατηγορούμενη 3 

στη συνάντηση είπαν του τάχα μου «ότι χρωστούν 4 εκατομμύρια, εκάμαν δάνεια 4 

εκατομμύρια για να αγοράσουν το 20% του ΣΙΓΜΑ» δεν επιβεβαιώθηκε όπως 

ισχυρίστηκε και ΜΚ84 Παντελής Ιορδάνους. Το ότι κατείχαν το 20% των μετοχών του 

ΣΙΓΜΑ ήταν παντού γνωστό, βούιξαν τα περιοδικά και τα κουτσομπολιά όταν 

αγοράστηκε το 20% των μετοχών του ΣΙΓΜΑ από μία δημοσιογράφο και ότι λίγο 

αργότερα την απέλυσαν από το Σίγμα. Σχετικά είναι τα τεκμήρια 770 και 771 περιοδικά 

με τις συνεντεύξεις της Κατηγορούμενη 3ς Σκορδέλη καθώς επίσης και τα Τεκμ. 136 

(Αποκόμματα εφημερίδων ΠΓ5 [1-18] ), 137 (Ψηφιακοί Δίσκοι από Τηλεοπτικές και 

Ραδιοφωνικές εκπομπές ΠΓ5[1-9] ) και Τεκμ. 138 (Blogs από διαδίκτυο ΠΓ5 [1-12] ) 

από τα οποία διαπιστώνουμε ότι όλα τα ΜΜΕ από το ίδιο βράδυ του φόνου 

ασχολούνταν με την δημοσιογράφο Κατηγορούμενη 3 Σκορδέλα  που κατείχε το 20% 

του Σίγμα και την έδιωξαν από τον σταθμό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο Φάνο 

Χατζηγεωργίου να μάθει όλα αυτά γύρω από το όνομα της και να τα χρησιμοποιήσει 

μετά από 10 ολόκληρες  μέρες από το φόνο αφού είχε ήδη φτιάξει στο μυαλό του το 

τέλειο παραμύθι εμπλέκοντας τον Κατηγορούμενο 2 και την Κατηγορούμενη 3 για να 

σώσει το τομάρι του.         

 

Ο Φάνος διαψεύδεται. 

 

Είναι λογιστής και από το 1980 εργάζετο στο συγκρότημα εταιρειών ΔΙΑΣ και ΣΙΓΜΑ και 

συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των πιο πάνω εταιρειών.  

 

1. Επισκέφτηκε μαζί με τον Κωστή Χ΄ Κωστή, τον Ιωάννη Ανδρονίκου στις Κεντρικές 

Φυλακές. Σημείωση: Να ελεγχθεί με την κατάθεση Κώστα Χ΄ Κωστή, Σελίδα 4. 

 

2. Τι αναφέρει για την ίδρυση της εταιρείας Ludo και τι στοίχισε.  

 

3. Στην κατάθεση του που έδωσε στην Λοχία Ν. Αναστασιάδου στις 11/1/2010 και 

ώρα 23:35 – 01:30. Αναφέρει στην ίδια κατάθεση ότι «Όσον αφορά αγοραπωλησίες 

των μετοχών γίνονται σπάνια όμως πρόσφατα μεγάλες αγοραπωλησίες που έγιναν 



93 

 

αφορούσαν μία επένδυση που έγινε από την οικογένεια Κατηγορούμενος 2υ 

Κρασοπούλη και Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3 στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ για 

ποσοστό 21% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αυτή η επένδυση 

έγινε πριν 2 χρόνια περίπου. Μετά την επένδυση η συμπεριφορά της 

Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3, έναντι των συναδέλφων της είχε αλλάξει 

σημαντικά σε βαθμό που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στο τμήμα που 

απασχολείτο. Σημείωση: Αντίθετα 5 συνάδελφοι της ανάφεραν γραπτώς ότι δεν 

είχαν κανένα παράπονο εναντίον της Κατηγορούμενη 3ς. Και συνεχίζει «Για την όλη 

αρνητική κατάσταση που δημιουργήθηκε και την απρεπή συμπεριφορά της έναντι 

του διευθυντή δελτίου ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ  Ντίνου Μενελάου, απελύθηκε από την 

εταιρεία και συγκεκριμένα από τον Υπεύθυνο προσωπικού Αντώνη Καρατζιά. Αυτό 

έγινε το 2008. Σημείωση: Άρα η Κατηγορούμενη 3 θα έπρεπε να ζητούσε την 

θανάτωση του Ντίνου Μενελάου εφόσον απελύθηκε λόγω της απρεπούς 

συμπεριφοράς της έναντι του κ. Ντίνου Μενελάου. Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει ότι: 

«Περί τα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου 2009 η Κατηγορούμενη 3 ζήτησε 

συνάντηση με τον Κώστα Χ’ Κωστή. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Κώστα Χ’ 

Κωστή στην παρουσία του ιδίου (Ανδρέα Χατζημάρκου) και του Ντίνου Μενελάου. 

Η Κατηγορούμενη 3 ζήτησε όπως επαναπροσληφθεί στο συγκρότημα και δεν ήθελε 

να συνδυάσει ή να συζητήσει το θέμα της επένδυσης της στην εταιρεία. Της είπανε 

ότι θα δούνε το αίτημα της μετά τις γιορτές οπότε θα ολοκληρωθούν και οι 

προϋπολογισμοί και τα προγράμματα των δύο εταιρειών και να δούμε αν μπορούσε 

να απασχοληθεί σε κάποιο έντυπο μέσω του συγκροτήματος που να μην 

δημιουργεί προβλήματα σε εκείνη ή στο συγκρότημα. Λόγω των γιορτών και της 

απουσίας του κ. Κωστή Χ΄ Κωστή στο εξωτερικό, αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα. 

Σημείωση: Να σημειωθεί ότι ο κ. Χ΄ Μάρκου δεν αναφέρει στην κατάθεση του αυτά 

που αναφέρει ο κ. Κωστής Χ΄ Κωστής ότι δήθεν είπε σε συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο Άντης «Αν έρθει αυτή θα φύγω εγώ» παρότι ο κ. Χ΄ Μάρκου 

συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια στις εταιρείες ΔΙΑΣ και ΣΙΓΜΑ.  

 

Σημείωση: Να σημειωθεί ότι στην κατάθεση του ο Ανδρέας Χ΄ Μάρκου αναφέρει 

ότι «Η Κατηγορούμενη 3 από ότι γνωρίζω κατά την απόλυση της δεν είχε καμιά 
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επικοινωνία με τον Άντη Χατζηκωστή όσον αφορά την απόλυση την ή γενικά. Πριν 

την απόλυση της είχε κάποιες διαφωνίες μαζί του σε σχέση με τη συμπεριφορά της 

και την εργοδότηση της». ΟΜΩΣ δεν αναφέρει πόσο χρόνο πριν την απόλυση της 

είχε κάποιες διαφωνίες; Ούτε και μας αναφέρει πόσο σοβαρές ήσαν αυτές οι 

διαφωνίες.   

 

 Ο χρόνος της απόλυσης της και του θυμού που ακολούθησε με το ξέσπασμα της 

απέχουν περίπου 15 ολόκληρους μήνες. Είναι γνωστό ότι μπορούν να διαπραχθούν 

εν βρασμώ ψυχής και τα πιο στυγερά εγκλήματα. Αλλά ας μου επιτραπεί να 

αναφέρω ότι είναι δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι θα μπορούσε ένα πρόσωπο που 

απολύθηκε από την εργασία του για οποιοδήποτε λόγο, να διαπράξει φόνο εκ 

προμελέτης, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι από την ημερομηνία της απόλυσης 

μέχρι και την ημερομηνία που έγινε η ισχυριζόμενη συνομωσία μεσολάβησαν τόσα 

γεγονότα και έγιναν τέτοια διαβήματα που αποδεικνύει ότι είχε εξαλειφθεί κάθε ίχνος 

απογοήτευσης και πικρίας. Σας παραπέμπω στις δύο συναντήσεις που έγιναν 

μεταξύ Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3 και Κώστα Χατζηκωστή, η μία στο 

Hilton Park τον Ιούνιο του 2009 και η δεύτερη αρχές Δεκεμβρίου του 2009 στο 

γραφείο του Κώστα Χατζηκωστή (Παραδεκτό γεγονός ΠΓ 45 Κατάθεση Κώστα 

Χατζηκωστή, ημερομηνίας 20/7/2010 καθώς και Μαρτυρία Ντίνου Μενελάου, 

Κατάθεση ΑΩ ). Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η προγραμματισθείσα νέα 

συνάντηση που θα εγίνετο μεταξύ Κατηγορούμενη 3ς Κατηγορούμενη 3 και του κ. 

Κώστα Χατζηκωστή όταν αυτός θα επέστρεφε από τις Χριστουγεννιάτικες του 

διακοπές, μετά την Πρωτοχρονιά.  

 

 

Επίσης ένα άλλο στοιχείο που είμαι βέβαιος ότι το Σεβαστό Δικαστήριο θα λάβει 

υπόψη του, ότι η κατηγορούμενη 3, σχεδόν αμέσως μετά την απόλυση της βρήκε 

άλλη δουλειά στο Plus TV με ελαφρώς πιο ψηλό μισθό και έγραφε και στην 

Espresso.  

 

Επίσης στις 6 Δεκεμβρίου της έγινε πρόταση να αναλάβει Διευθυντική θέση στην 
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εφημερίδα Espresso, (Δέστε μαρτυρία Στέφου Νικόλαος ΜΚ 47, Σελίδες 3527 - 

3553) σε πάρτι που έκανε επί ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής. Ασχολήθηκε πιο 

εντατικά με τις οικογενειακές της επιχειρήσεις, έκανε τα ταξίδια της το ένα με το γιο 

της στην Αγγλία και το άλλο με τον σύζυγο της στην Ελλάδα για προσκύνημα.   

 

Η ΚΑ για να υποστηρίξει το φερόμενο κίνητρο βασίστηκε σε 2 επιστολές Τεκ. 

428,429 που ετοίμασε η Κατηγορούμενη 3 για να στείλει στον Κωστή Χ’Κωστή. Είμαι 

βέβαιος ότι οι Έντιμοι Δικαστές θα διαβάσουν με προσοχή αυτές τις επιστολές. Η 

θέση μας είναι ότι δεν περιέχουν ίχνος υλικού που να υποστηρίζει ότι είχαν 

απειλητικό χαρακτήρα ή πρόδιδαν εκ μέρους της Σκορδέλης να σκοτώσει είτε τον 

Αντη είτε τον Κωστή Χ’Κωστή. Είμαστε της άποψης ότι χρειάζεται πολλή κακή πίστη 

και εωσφορική φαντασία για κάποιο να βλέπει σ΄αυτή την επιστολή κακή πρόθεση 

κλπ. Να αναγνωσθούν ορισμένα αποσπάσματα των 2 επιστολών. Επίσης, η 

επιστολή της Τεκ. 315 προς Αρχή Ραδιοτηλεόρασης προς τον Αντη δεν περιέχει 

κανένα στοιχείο εχθρότητας ή μίσους τέτοιου μεγέθους που να προμηνύουν 

πρόθεση της να σκοτώσει τον Αντη.  

  

Η κατάθεση της Γιώτας Δημητρίου παραδεχτό γεγονός της 26/1/2010 αναφέρει ότι 

«Δεν την άκουσα ποτέ την Κατηγορούμενη 3 να εκφράσει οποιαδήποτε παράπονα 

εναντίον του Αντη Χ’’Κωστή. 

 

Εξάλλου η ΜΚ48 Ρέα Ανδρονίκου στη μαρτυρία της αναφέρει ότι ουδέποτε άκουσε 

είτε τη Σκορδέλη είτε τον Κατηγορούμενος 2 να εκφράζονται με αρνητικό τρόπο στην 

οικογένεια Χ’’Κωστή. Στη σελ.4316-10 δεν μου είπε ποτέ μισώ την οικογένεια του 

Χ’’Κωστή όχι δεν μου το είπε δεν μου είπε ούτε ο Κατηγορούμενος 2 ούτε η 

Κατηγορούμενη 3 ότι μισούν την οικογένεια Χ’’Κωστή, τη Τούλλα, τον Κωστή, τον 

Αντη και τον Νίκο.  

 

Να διερευνηθεί κατά πόσο η Νατάσα Αγαθοκλέους και ο Γιώργος Παπαχριστοφόρου 

αναφέρουν ότι άκουσαν την Κατηγορούμενη 3 να ομιλεί υπέρ ή κατά της οικογένειας 

Χατζηκωστή.  
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Να σχολιαστεί η μαρτυρία του Νίκου Στέφου ΜΚ47  ότι του φάνηκε ότι η 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 «δεν γούσταρε» την οικογένεια Χατζηκωστή.  

 

Θα δείτε ότι οι ακόλουθοι μάρτυρες πως παρουσιάζουν τον Άντη τις τελευταίες μέρες 

πριν το φόνο:  

 

(α)ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΜΚ 49: Έδωσε κατάθεση την 12/1 στον Α/Αστυφύλακα 

1327 Μ. Κουτούρη. Είναι Διευθυντής του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δία και 

εργάζεται στο συγκρότημα ΔΙΑΣ από τον Σεπτέμβρη του 2004. Ενημερώθηκε για τον 

φόνο κατά τις 21:00. Αναφέρει στην κατάθεση του «Εξ΄όσων γνωρίζω δεν είχε 

διαφορές με κανέναν και ούτε ο ίδιος μου ανέφερε οτιδήποτε ή αν δέχτηκε απειλές 

από κάποιον».  

 

(β) Γίνεται κάποια προσπάθεια από μέρος του Αντρέα Χατζημάρκου ΜΚ 66, 

Κατάθεση έγγραφο ΑΑΡ, ότι η κατηγορούμενη 3 μετά την αγορά των μετοχών 

δημιουργούσε προβλήματα στους συναδέλφους της. Όμως αυτός ο ισχυρισμός 

καταρρίπτεται από τους ίδιους τους συναδέλφους της. Παρακαλώ δέστε Τεκμήριο 

377 ημερολόγιο ενεργείας 28/1/2010 με τη δήλωση 5 συναδέλφων της. Όπου 

αναφέρεται ότι δεν άκουσαν την κατηγορούμενη 3 να τους λέει ότι προτίθεται είτε να 

τους απολύσει ή να τους προάγει αν αναλάβει τη διοίκηση του ΣΙΓΜΑ λόγω αγοράς 

μετοχών του ΣΙΓΜΑ. Αυτός ο μάρτυρας αποδίδει απρεπή συμπεριφορά στην 

Κατηγορούμενη 3 προς τον Ντίνο Μενελάου και λέγει ότι η απόλυση της οφείλετο 

στην σύγκρουση που είχε η Κατηγορούμενη 3 με τον προϊστάμενο της Ντίνο 

Μενελάου. Όμως η μαρτυρία μάλλον έδειξε ότι η Κατηγορούμενη 3 γρήγορα 

ξεπέρασε οποιαδήποτε πικρία, στενοχώρια και «μίσος» προς τον άμεσα υπεύθυνο 

για την απόλυση της Ντίνο Μενελάου. Τούτο προκύπτει και από τη μαρτυρία του 

ίδιου του Ντίνου Μενελάου. Συνεπώς, διερωτώμαστε γιατί η ΚΑ παρουσιάζει την 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 ότι νοιώθει και συμπεριφέρεται με μοχθηρία, 

εμμονή και μνησικακία. Με τέτοια μοχθηρία διαρκείας πέραν των 15 μηνών.  
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Σημείωση: Άρα η Κατηγορούμενη 3 θα έπρεπε να ζητούσε την θανάτωση του Ντίνου 

Μενελάου εφόσον απελύθηκε λόγω της απρεπούς συμπεριφοράς της έναντι του κ. 

Ντίνου Μενελάου. Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει ότι: «Περί τα τέλη Νοεμβρίου, αρχές 

Δεκεμβρίου 2009 η Κατηγορούμενη 3 ζήτησε συνάντηση με τον Κώστα Χ’ Κωστή. Η 

συνάντηση έγινε στο γραφείο του Κώστα Χ’ Κωστή στην παρουσία του ιδίου (Ανδρέα 

Χατζημάρκου) και του Ντίνου Μενελάου. Η Κατηγορούμενη 3 ζήτησε όπως 

επαναπροσληφθεί στο συγκρότημα και δεν ήθελε να συνδυάσει ή να συζητήσει το θέμα 

της επένδυσης της στην εταιρεία. Της είπανε ότι θα δούνε το αίτημα της μετά τις γιορτές 

οπότε θα ολοκληρωθούν και οι προϋπολογισμοί και τα προγράμματα των δύο εταιρειών 

και να δούμε αν μπορούσε να απασχοληθεί σε κάποιο έντυπο μέσω του συγκροτήματος 

που να μην δημιουργεί προβλήματα σε εκείνη ή στο συγκρότημα. Λόγω των γιορτών και 

της απουσίας του κ. Κωστή Χ΄ Κωστή στο εξωτερικό, αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα. 

Σημείωση: Να σημειωθεί ότι ο κ. Χ΄ Μάρκου δεν αναφέρει στην κατάθεση του αυτά που 

αναφέρει ο κ. Κωστής Χ΄ Κωστής ότι δήθεν είπε σε συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο Άντης «Αν έρθει αυτή θα φύγω εγώ» παρότι ο κ. Χ΄ Μάρκου συμμετέχει 

στα Διοικητικά Συμβούλια στις εταιρείες ΔΙΑΣ και ΣΙΓΜΑ.  

Σημείωση: Να σημειωθεί ότι στην κατάθεση του ο Ανδρέας Χ΄ Μάρκου αναφέρει ότι «Η 

Κατηγορούμενη 3 από ότι γνωρίζω κατά την απόλυση της δεν είχε καμιά επικοινωνία με 

τον Άντη Χατζηκωστή όσον αφορά την απόλυση την ή γενικά. Πριν την απόλυση της 

είχε κάποιες διαφωνίες μαζί του σε σχέση με τη συμπεριφορά της και την εργοδότηση 

της». ΟΜΩΣ δεν αναφέρει πόσο χρόνο πριν την απόλυση της είχε κάποιες διαφωνίες; 

Ούτε και μας αναφέρει πόσο σοβαρές ήσαν αυτές οι διαφωνίες. 

 

Η Γιώτα Δημητρίου, αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα Espresso στη Λευκωσία έδωσε 

κατάθεση στην αστυνομία την  26/1/2010 και αυτή η κατάθεση έγινε παραδεκτή και 

κατατέθηκε ως Τεκμήριο ΠΓ43. Στην κατάθεση της αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2009 

πήρε συνέντευξη από την Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3, κατηγορούμενη 3, όπου 

εξέφρασε κάποια παράπονα για τον τρόπο που έφυγε από το σταθμό ΣΙΓΜΑ. Η Γιώτα 

Δημητρίου αναφέρει ότι το τέλος Ιουλίου 2009, η Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 

μετά από απόφαση του Διευθυντή του Espresso κ. Νίκου Στέφου, ξεκίνησε να γράφει 

και ως συνεργάτης στην Espresso, πολιτικά κυρίως θέματα. Στην ίδια κατάθεση της, η 
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κα Δημητρίου αναφέρει ότι όσο καιρό γνωρίζει την Κατηγορούμενη 3, δεν την άκουσε 

ποτέ να εκφράσει οποιαδήποτε παράπονα εναντίον του Άντη Χατζηκωστή, ο οποίος να 

σημειωθεί ότι στο παρελθόν ήταν ο εκδότης της όσο εργαζόταν στο ΔΙΑ. Αυτό το 

γνώριζε η Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3. Και συνεχίζει «Μια φορά η 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 μου είπε ότι σκεφτόταν να πάρει και άλλες μετοχές 

του ΣΙΓΜΑ. Αυτό δεν θυμούμαι πότε ακριβώς μου το είπε». Την 11/1/2010 γύρω στις 

20:55 περίπου, ενώ ήμουν στο σπίτι μου, ενημερώθηκα τηλεφωνικώς με sms από τη 

συνάδελφο μου Πώλα Τσόνη στο ΣΙΓΜΑ ότι δολοφονήθηκε ο Άντης Χατζηκωστής. 

Μόλις το έμαθε άρχισε να τηλεφωνά σε φίλους της από τον ΔΙΑ, σε φίλους της στην 

Ελλάδα, στον Διευθυντή της καθώς και στην Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3. Η 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 μου είπε «Ναι; Εν το πιστεύκω. Αν μάθεις 

παραπάνω τηλεφώνα μου». Την νύχτα εκείνη δεν μίλησε ξανά με την Κατηγορούμενη 3. 

Μίλησε ξανά μαζί της την ημέρα της κηδείας, αφού όταν τέλειωσε η κηδεία αυτή ήρθε 

εδώ στο γραφείο μου με τον Διευθυντή μου. Αυτή φαινόταν θλιμμένη αλλά δεν μιλήσαμε 

κάτι συγκεκριμένο για το θέμα του Άντη. Παρέδωσε την εφημερίδα Espresso 

ημερομηνίας 14/6/2009 όπου υπάρχει η συνέντευξη της Κατηγορούμενη 3ς 

Κατηγορούμενη 3.  

 

Ο Στέφος Νικόλαος ΜΚ47 έδωσε κατάθεση, Έγγραφο ΑΑΑ1 την 28/1/2010. Στην 

κατάθεση του ο κ. Στέφος Νικόλαος αναφέρει ότι «Κατά τη συνεργασία μας με την 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 έτυχε να μου αναφέρει την δυσφορία της λόγω της 

απόλυσης της από το κανάλι ΣΙΓΜΑ. Λέγοντας μου ότι ένοιωθε αδικημένη και ότι απλά 

ήθελε να επιστρέψει πίσω στη δουλειά της εκεί. Ουδέποτε μου κατονόμασε κάποιον 

ως υπαίτιο και ουδέποτε έδειξε απρεπή χαρακτήρα κατά τις αναφορές της αυτές 

για το κανάλι ΣΙΓΜΑ. Αυτό το παράπονο της έτυχε να μου το αναφέρει 2 φορές. Όσο 

για τον Γιάννη Εγγορφόπουλο που με ρωτάς σου αναφέρω ότι είναι προσωπικός μου 

φίλος ο οποίος μένει μόνιμα στην Ελλάδα. Εργάζεται σε μια εταιρεία η οποία έχει έδρα 

την Αμερική με ονομασία Thiros and Thiros η οποία εκπροσωπεί συμφέροντα του 

Κατάρ. Τον Δεκέμβριο του 2009 η Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 μου ζήτησε να 

την φέρω σε επαφή με τον Γιάννη ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο με σκοπό την 

αξιοποίηση εκτάσεων γης στη Λάρνακα με ξένους επενδυτές από το Κατάρ. Εγώ τους 
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έφερα σε επαφή αλλά μετά από διάφορες ενέργειες για αξιοποίηση αυτής της γης, το 

θέμα έμεινε στάσιμο». Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει επίσης ότι «η Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3 έτυχε και μου ανάφερε χαρακτηριστικά αν θα μας ενδιέφερε σαν 

όμιλος να μπούμε στο ΣΙΓΜΑ, εννοώντας την αγορά μετοχών από το ΣΙΓΜΑ. Αλλά η 

πρόταση αυτή απορρίφθηκε γνωρίζοντας τις φιλικές και στενές σχέσεις των ιδιοκτητών 

του ομίλου μας με τους ιδιοκτήτες του ΣΙΓΜΑ. Η πρόταση της Κατηγορούμενη 3ς 

Κατηγορούμενη 3ς διότι δεν μας ενδιαφέρει σαν όμιλος η αγορά ή η συμμετοχή σε 

οποιοδήποτε δημοσιογραφικό οργανισμό της Κύπρου και πολύ περισσότερο του ΣΙΓΜΑ 

όταν είναι δεδομένες οι στενές φιλικές σχέσεις των ιδιοκτητών του ομίλου μας με τους 

ιδιοκτήτες του συγκροτήματος. Εγώ από την Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 

βοηθήθηκα πάρα πολύ σαν διευθυντής της εφημερίδας Espresso. Από τις γνωριμίες 

που είχε και από συνεντεύξεις που πήρε από διάφορους επώνυμους όπως η κα 

Χριστόφια, τον Πρόεδρο της Βουλής, την Δήμαρχο Λευκωσίας, τον Διευθυντή της ΚΥΠ. 

Σημείωση: Να εξεταστεί κατά πόσο ο Νίκος Στέφου στην μαρτυρία του αν είπε στις 6 

Δεκεμβρίου 2009 (του Αγίου Νικολάου) ότι ανακοίνωσε δημοσίως ότι η Κατηγορούμενη 

3 Κατηγορούμενη 3 θα αναλάμβανε σύμβουλος έκδοσης της Εσπρέσσο με μισθό γύρω 

στα 2,500 Ευρώ. 

 

Σημείωση: Φαίνεται ότι την 17/5/2010 ο κ. Στέφος δίδει μία συμπληρωματική κατάθεση 

και αναφέρεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που του παρουσίασε ο Αστυφύλακας 119 

Χ. Χαραλάμπους σε μια δισέλιδη επιστολή που έφερε ως τίτλο  «Strictly Confidential» 

και στο 2ο μέρος «Σκέψεις για την μελλοντική συνεργασία μας». Να σημειωθεί ότι αυτής 

της επιστολής προηγήθηκε μια συνάντηση που ζήτησε η Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3 μέσω της αρχισυντάκτριας της εφημερίδας μας Γιώτας Δημητρίου 

που επιγραμματικά μου ανάφερε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής. 

Επιγραμματικά μου ανάφερε ότι υπήρχε μια ομάδα μετόχων και επενδυτών οι οποίοι θα 

γίνονταν ομάδα για να φέρουν στην κατοχή τους πέραν του 50% των μετοχών του 

σταθμού ΣΙΓΜΑ και να αναλάβουν την διοίκηση του. Βασικά εμάς θα μας 

χρησιμοποιούσαν για να αγοράσουμε το 17,11% των μετοχών του ΣΙΓΜΑ που ανήκαν 

στον Γιάννο Ανδρονίκου, οι οποίες όμως την επόμενη στιγμή βρίσκονταν στην κατοχή 2 

άλλων προσώπων. Αναφορικά με τη 2η ηλεκτρονική αλληλογραφία που μου 
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παρουσιάζεται σε έντυπη μορφή έχω να σας αναφέρω ότι αυτή αποστάληκε από την 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 και αναφέρεται για μια παρουσίαση που έγινε για 

επένδυση στην περιοχή Μενεού. Η εν λόγω επιστολή απευθυνόταν προς τον κ. 

Εγγορφόπουλο με κοινοποίηση σε εμένα αφού εγώ τους έφερα σε επικοινωνία. Να 

σημειωθεί ότι η Πρόταση Συνεργασίας CY Τεκμήριο 314 (Sent: Tuesday 29 Sep 2009), 

η οποία φέρει τον τίτλο Strictly Confidential περιέχει και τα ακόλουθα: «Μια ομάδα 

μετόχων οι οποίοι νοιώθουν έντονα δυσαρεστημένοι με την μέχρι τώρα διαχείριση του 

σταθμού, θέλει να κάνει κίνηση αλλαγής. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση 

των μετόχων από την υφιστάμενη διοίκηση του σταθμού. Απ΄ όλες τις απόψεις και 

αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε 

τα συμφέροντα μας. Στη συνέχεια αναφέρεται και το ακόλουθο απόσπασμα: «Το κλειδί 

στην όλη υπόθεση είναι το 17% το οποίο διαχειρίζεται η υφιστάμενη διοίκηση. Αυτό το 

ποσοστό ανήκε σε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος ΣΙΓΜΑ (Α. Γ. 

Προφανώς Ανδρονίκου Γιάννος) ο οποίος είναι μεγάλος μέτοχος και στο συγκρότημα 

ΔΙΑΣ. Ο μέτοχος αυτός το 2006 είχε κάποια οικονομικά προβλήματα (σας εξήγησα από 

κοντά). Έτσι έγιναν κάποιες διευθετήσεις ώστε να εξασφαλίσει το χρηματικό ποσό που 

χρειαζόταν για να καλύψει τις οικονομικές του τότε υποχρεώσεις. Μετέφερε τις μετοχές 

το 17,11 σε δύο άτομα (Ν.Α. και Π.Χ.) της κοινής επιλογής, διεύθυνσης και του ιδίου με 

option να τις πάρει πίσω σε 30 μήνες. Δηλαδή έγιναν συμφωνίες μέσω Δικηγόρων 

μεταξύ των δύο πλευρών που υποχρεώνουν τα δύο πρόσωπα (Ν.Α. και Π.Χ) στην 

προθεσμία που καθόρισαν να τις δώσουν πίσω και να πληρωθούν το κόστος των 

μετοχών συν τόκους συν έξοδα. Ο συγκεκριμένος μέτοχος (Α.Γ.) θέλει όπως θα 

διαπιστώσετε κι εσείς αν τον συναντήσετε να πάρει πίσω τις μετοχές του και να 

αφαιρέσει έτσι και την πλειοψηφία από τους υφιστάμενους διοικούντες αφού έχουν τη 

διαχείριση των μετοχών αυτών. Το ποσό που χρειάζεται είναι αυτό που είπαμε στη 

συνάντηση μας. Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η τιμή των μετοχών συν οι τόκοι στην 

Τράπεζα και έξοδα, αφού για να πάρει τότε τα χρήματα που χρειαζόταν, τα δύο 

πρόσωπα έκαναν δάνειο στην Τράπεζα. Πρέπει δηλαδή να αποπληρωθεί το δάνειο γι’ 

αυτό και είναι συγκεκριμένη η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,11%.  Σκέψεις για 

τη μελλοντική συνεργασία μας «Θα θέλαμε να συμμετέχετε ως επενδυτής σε αυτή την 

προσπάθεια. Δηλαδή να πάρουμε πίσω το 17,11%. Ο μέτοχος (Α.Γ) θέλει όμως σε 3 
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χρόνια να έχει το option να πάρει πίσω τις μετοχές του, ή μέρος αυτών που φθάνει το 

12% καταβάλλοντας σας πίσω το ποσό αξίας των μετοχών συν τόκο συν έξοδα (Θα 

γίνει συμφωνία που θα ετοιμάσουν τα δύο μέρη και θα συμφωνήσουν). Δηλαδή ως 

επενδυτής σήμερα, αν σε περίοδο 3 χρόνων θέλετε να αποχωρήσετε θα έχετε επιπλέον 

και την ευκαιρεία να πάρετε όλα τα χρήματα πίσω συν τόκους συν έξοδα. Αν θελήσετε 

να μείνετε θα έχετε ένα 5% το οποίο με κάποιες διευθετήσεις μεταξύ της ομάδας, αν 

μπορείτε να αυξήσετε ώστε να είναι όλα τα μέρη ευχαριστημένα και να λειτουργούν 

ισότιμα, δίκαια και να μην σπάσει η ομάδα συνεργασίας. Ακόμη και αν στα 3 χρόνια 

συμμετέχετε στην ομάδα με μικρότερο ποσοστό, αυτό δηλαδή που θα σας μείνει μόνο 

θα διασφαλιστεί με συμφωνία μεταξύ μας, ότι τίποτα δεν αλλάζει όσο αφορά το ρόλο 

σας και το management. Έτσι είναι δίκαιο και σωστό να γίνει. Επίσης αναφέρεται ότι 

«Αφού αναληφθεί το management από εσάς να δούμε και τι ρόλο μπορεί να έχουν και 

τα υπόλοιπα μέρη (εμείς) ώστε η ομάδα να λειτουργεί ομαλά χωρίς προβλήματα. 

…Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά και έρευνα ώστε να γνωρίζουμε ότι το 17,11% μαζί με 

το 22-23% μπορεί να πάρουν τον έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία. Η 

προσπάθεια μας βέβαια θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Αυτά θα σας τα 

παρουσιάσουμε από κοντά. …Επίσης να πούμε ότι τον τελευταίο χρόνο άλλαξαν χέρια 

μετοχές του σταθμού. Πωλήθηκαν σε διάφορες τιμές. Από 1,10, 1,30, 1,50 ακόμη και 2 

Ευρώ την μετοχή. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι η οικονομική εικόνα που 

παρουσιάζουν για το σταθμό είναι πλασματική. Ο σταθμός έχει τη δυνατότητα και τα 

μέσα να κάνει κέρδη και μάλιστα υπερκέρδη, παρά την οικονομική κρίση και να δίνει 

μέρισμα και στους μετόχους».  

Είναι Διευθυντής των Εταιρειών του Γιάννη Αθηαινίτη . 

 

Του είπε ο Γιάννης Αθηαινίτης ότι υπήρχε πρόταση από τον Κατηγορούμενος 2 και την 

Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 να αγοράσουμε μετοχές του Σίγμα. Ο κος Φωκάς 

τηλεφώνησε στις αρχές Οκτωβρίου 2009 και αρχές Οκτωβρίου πήγαν ο 

Κατηγορούμενος 2 και η Κατηγορούμενη 3 στο γραφείο του. Η Κατηγορούμενη 3 του 

είπε ότι το 17.11% ανήκε στη Ρέα Ανδρονίκου και κατά πόσον ενδιαφέρονται να 

αγοράσουν και ότι η Ρέα ζητούσε το ποσό των €3.000.000 ευρώ και θα το 

διαχειρίζονταν για περίοδο 3 χρόνων. Μετά τα 3 χρόνια θα τις επέστρεφαν στην 
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οικογένεια Ανδρονίκου και θα τους κατέβαλλε το ποσό αυτό και πλέον τόκους. Ο ίδιος 

ζήτησε κάποιες εγγυήσεις για το ποσό που θα εδίδετο όταν θα επιστρέφοντο οι μετοχές. 

Η Κατηγορούμενη 3 του τόνισε ότι η πράξη θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το τέλος του 

χρόνου (δηλ. το 2009). Του ανέφερε πως το όνειρο της ήτο να επιστρέψει πίσω στο 

Σίγμα και ότι ένοιωθε αδικημένη διότι ενώ κατείχε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του 

Σίγμα και δεν εργαζόταν εκεί. Σκοπός της ήταν να επιστρέψει σε κάποια φάση στη θέση 

που κατείχε πριν να την διώξουν από το κανάλι τον Νοέμβριο 2009 η Κατηγορούμενη 3 

θα κανόνιζε συνάντηση με την Ρέα στο Pralina. Από εκεί η Κατηγορούμενη 3 τον πήρε 

στο γραφείο της Ρέας Ανδρονίκου. Η Ρέα του είπε ότι οι μετοχές ήσαν γραμμένες σε 

άλλο πρόσωπο για να μην τις χάσουν από καταδίκη του συζύγου της. Όμως δεν έδωσε 

εγγυήσεις και εξασφαλίσεις των χρημάτων τους και ενημέρωσε ότι δεν τους ενδιέφερε η 

αγορά των μετοχών. 

 

Η Κατηγορούμενη 3 του είπε ότι ήτο σε άσχημη οικονομική κατάσταση και είχε πιέσεις 

από την οικογένεια της και τις τράπεζες για τη κακή επένδυση που έκαμε στο Σίγμα και 

έψαχνε να βρει λύσεις. Η Κατηγορούμενη 3 του είπε ότι ήθελε να πωλήσει ορισμένα 

κτήματα της για να εξασφαλίσει τα χρέη της. 

 

Σε συζήτηση που είχαν η Κατηγορούμενη 3 ρώτησε την άποψη του πως μπορεί να 

λειτουργήσει ένα Διοικητικό Συμβούλιο με διάφορες συνεργασίες που κατέχουν όλες 

μαζί ποσοστό πέραν του 50% και ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός από αυτούς; Της 

εισηγήθηκα να συμβουλευτεί δικηγόρο. Η Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 μου 

απέστειλε στις 22/1/2009 προσχέδιο ζητώντας μου τις εισηγήσεις μου. Μετά που το 

μελέτησα θεώρησα ότι δεν μας ενδιέφερε και έτσι δεν της απάντησα. Ο μάρτυρας 

παρουσίασε τα εν λόγω έγγραφα. Στις 4/12/09 ο μάρτυρας συναντήθηκε με την 

Κατηγορούμενη 3 και τον Κατηγορούμενος 2 στο Μπραλίνα και μου σύστησε κάποιο 

Γιώργο λογιστή και κάποια Νατάσα που ενδιαφέροντο και αυτοί να αγοράσουν ένα 

ποσοστό από τις μετοχές του Σίγμα. Μου ζήτησαν την άποψη μου αν θα αγοράσουν 

μετοχές του Σίγμα. Ο μάρτυρας δεν πήγε μαζί με τους υπόλοιπους στο γραφείο της 

Ρέας μετά από το Πραλίνα. 
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Ο Γιάννος Αθηαινίτης ανάφερε στην Κατηγορούμενη 3 ότι δεν θα τους ενδιέφερε η 

πρόταση της και αυτή ένιωθε απογοητευμένη. Στις επόμενες μέρες η Κατηγορούμενη 3 

τον πήρε μερικές φορές τηλέφωνο κλαίγοντας και του είπε ότι δεν ήξερε τι να κάμει 

αφού δεν μπορούσε να πετύχει τον στόχο της. 

 

Κεφάλαιο 23:Τα πιθανά κίνητρα άλλων προσώπων.  

 

Ποιος ή ποιοι είχαν οποιοδήποτε κίνητρο για να δολοφονήσουν τον Άντη Χ΄Κωστή ως 

προς το 1ο ερώτημα ο Θωμάς Ευθυμίου ορκίστηκε ότι είναι ο Φάνος.  

 

Επίσης στο ημερολόγιο ενεργείας (Σελ. 6181 του Παντελή Ιορδάνους, Τεκμ. 432) 

κατεγράφηκε ότι εκτελεστής είναι ο Φάνος, βάσει πληροφορίας που έδωσε ο Αλέξης 

Μαυρομιχάλης. Όμως η Ανακριτική Ομάδα δεν πήρε καμιά γραπτή κατάθεση από τον 

Αλέξη. Και ούτε τον παρουσίασε ως μάρτυρα στο Δικαστήριο. Γιατί άραγε εξαφανίστηκε 

ο Αλέξης; Ποιος απείλησε τον Αλέξη για να εξαφανισθεί; Πάντως δεν υπάρχει ούτε ίχνος 

υπόνοιας ότι είναι οι πελάτες μας οι κατηγορούμενοι 2 και 3.  

 

Αυτά είναι ερωτήματα που θα βασανίσουν την εντιμότητα σας όπως θα βασάνιζαν κάθε 

ορκωτό Δικαστήριο στην Ευρώπη ή σε κάθε άλλη χώρα που έχουμε το ίδιο νομικό 

σύστημα, το common law, στην Αγγλία. 

 

Επίσης στη σελίδα 37-15(α) ο Φάνος λέγει «…ήμουν τέλεια άχρηστος που επήγα να 

παίξω τον άνθρωπο».  

 

Επίσης ο Κουρσάρος περιγράφει το πρόσωπο που είδε να είχε το ίδιο σώμα με τον 

Φάνο και όχι του «καμπούρη» του Γρηγόρη Acc. 4 (6182).  

 

Επίσης ο Αρχηγός Αστυνομίας είπε στη Κενεβέζου ότι υπάρχουν ακόμα 2 άτομα που 

έχουν περιφερειακό ρόλο και ότι η Αστυνομία γνωρίζει και κάτι περισσότερο.  
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See Blackstone F1.17 p. 2320 Ball (1911) AC 47 at p.68 affirmed in Williams (1986) 84 

Cr. App. R. 299.  

 

Berry (1986) 83 Cr. App. R 7 

 

Philips (2003) 2 Cr. App. R p. 28 at 261 was a continuance of events or on the contrary 

a τερματισμός an interruption of events which possibly could supply a motive.  

 

Δέστε Blackstone’s Criminal Practice 2009, F1.17 pg 2321 

”…evidence that the accused lacked a motive to commit the crime charged may be 

admissible to show the comparative improbability of his having committed it (Grant 

(1865) 4 F & F 322). He may also adduce evidence that someone else had such motive, 

as in Greenwood [2005] 1 Cr App R 99 where, in the case of an undisputed murder, it 

was held that the accused was entitled to adduce evidence to show that the victim’s ex-

boyfriend was near the murder scene and appeared to have a motive. “ 

 

Α. Γιάννος Ανδρονίκου 

 

1. Ήτο κοινή προσπάθεια και των δύο για να διαλύσουν κάθε υποψία εναντίον τους για 

τον φόνο.  

 

2. Να σημειωθεί η «ενδιαφέρουσα» εκδοχή του Γιάννου Αντρονίκου ότι την επιστολή 

προς Χατζηκωστή (που τον απειλούσε για Δικαστήρια) δεν την έκανε ο ίδιος αλλά 

την συνέταξε η Ρέα και τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο της και δεν είχε λόγο (η 

Ρέα) να του πει ψέματα. (Σελίδα 5268-25). Αλλά στη σελίδα 5269-5 λέγει «Έστειλα 

μια επιστολή που σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη και τον τρόπο που σκεφτόμουν, 

πίσω από τα σίδερα…». Και επίσης στη σελίδα 5269-20 «Εγώ αυτή την επιστολή 

την συνέταξα κάτω από κάποιες συνθήκες».  

 

3. Να τονισθεί ότι σύμφωνα με τον Γιάννο Αντρονίκου Σελίδα 5273-1, «Αυτές οι 

μετοχές που αγόρασε ο Άντης από την Μιράντα ήταν υποχρεωμένος για περίοδο 30 
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μηνών να τις κρατήσει για λογαριασμό του». Άρα υπάρχει άμεση δοσοληψία μεταξύ 

οικογένειας Αντρονίκου και Άντη σε αντίθεση με την Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3, περιλαμβανομένης και της οικογενειακής εταιρείας ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ 

και Άντη Χατζηκωστή.  

 

4. Πριν το Σεπτέμβριο του 2008, η Ρέα Αντρονίκου πληροφορείτε με επιστολή του 

Αντρέα Χατζημάρκου ότι λήγει η προθεσμία για άσκηση του option της για τις 

μετοχές.  

 

5. Η πιο πάνω επιστολή είχε συνέπεια την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ρέας και 

τον Χάρη Νικολαΐδη και συμφώνησαν όπως ο κ. Νικολαΐδης με Τεκμ. 224, 

αγοράσει από τη Ρέα τις μετοχές της με παραχώρηση σε αυτήν δικαίωμα 

επαναγοράς των.   

 

6. Το Σεπτέμβριο του 2008 ο Άντης μαζί με Αντρέα Χατζημάρκου επισκέπτονται τον 

Γιάννο Αντρονίκου στις Κεντρικές Φυλακές (Σελίδα 5305-5) για να του δώσουν 

extension της συμφωνίας επαναγοράς.  

 

7.  Αφού ενημερώθηκε η Ρέα για το extension που τους δόθηκε, ενημερώνει τον κ. 

Νικολαίδη και ακυρώνεται η μεταξύ τους συμφωνία, Τεκμ. 224. 

 

8. Περί τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2009,  Σελίδα 5307-20, η Ρέα παρουσιάζει στον 

Γιάννο στις φυλακές, την συμφωνία (Τεκμήριο 203Α) που περιείχε χειρόγραφες 

παρατηρήσεις του Γιώργου Φωκά, που ενεργούσε ως εκπρόσωπος του Αθηαινίτη 

και την σκίζει και την πετά στο κάλαθο των αχρήστων.  

 

9. Συνάντηση Γιάννου στην οικία του στις 26 Δεκεμβρίου μαζί με Κατηγορούμενη 3, 

Γιώργο Παπαχριστοφόρου–λογιστή και Ρέας, (Σελίδα 5306-15) όπου διαπιστώνεται 

το ναυάγιο της συνεργασίας αλλά κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η εξεύρεση νέου 

επενδυτή για τις μετοχές του Γιάννου και Ρέας Αντρονίκου. Ο Γιώργος ο λογιστής 

είπε ότι θα φρόντιζε να εξασφαλίσει κάποιο δάνειο, θα μπορούσε να αγοράσει 
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μετοχές και ο ίδιος, θα έπαιρνε και κάποιο φίλο από Τράπεζα ο οποίος θα τον 

βοηθούσε να εξασφαλίσει κάποιο δάνειο για τις μετοχές της Ρέας. Είχε συμφωνηθεί 

επίσης ότι η Ρέα θα του έστελνε τα χρεόγραφα που είχαν στην Ελληνική Τράπεζα 

για να δει κατά πόσο θα μπορούσε να εξασφαλίσει κάποιο δανεισμό με βάση την 

αξιολόγηση των χρεογράφων (Τεκμ. 323, Αποστολή φαξ από Ρέα προς Γιώργο 

Παπαχριστοφόρου). Να σημειωθεί ότι ναυάγησε μεν το θέμα συνεργασίας με τον 

Αθηαινίτη αλλά όχι η συνεργασία με τους άλλους (Σελίδα 5307-10, Δέστε μαρτυρία 

Νατάσας και Γιώργου Παπαχριστοφόρου).  

 

(α)Ούτε καν ερωτήθηκε από τον κ. Γεωργιάδη για την καταγγελία/πληροφορία που 

έλεγε ότι ο Γιάννος Αντρονίκου εμπλέκετο στον φόνο. Σελίδα 5264-20.  

 

(β) Γνωρίζει τον Πανίκκο Παναγιώτου, άλλως Πανικκάς - τον εργοδότησε από τον 

Δεκέμβριο – Μάρτη 2005, με καθήκοντα επί της ασφάλειας του χώρου. Σελίδα 5265-5. 

Στο γραφείο της Suphire. Γνωρίζει ότι έχει ένα γιο στην ΚΥΠ ονόματι Χρήστο αλλά δεν 

γνωρίζει αν είναι ο Χρήστος Ιωάννου Τσιάγκας. Μετά που έφυγε από την υπηρεσία του 

Γιάννου, ο Γιάννος γνωρίζει ότι ο Πανίκκος Παναγιώτου είχε συλληφθεί ως ύποπτος για 

το φόνο του Φάντικ. Δεν θυμάται να είχε δει τον Χρίστο Ιωάννου, άλλως Τσιάγκα ως 

πρώτο κουμπάρο στο γάμο του Άντη και της Έφης παρότι ο ίδιος (ο Γιάννος) είχε πάει 

στο γάμο τους (Σελίδα 5265-30). 

 

(γ) Η Νατάσα Αγαθοκλέους μίλησε για τις κακές σχέσεις Ρέας με Χ΄ Κωστήδες. Δέστε 

Σελίδα 4975-5. 

 

Εφόσον σύμφωνα με τον Γιάννο – certified Accountant κλπ το Σίγμα ήτο πρώτο σε 

τηλεθέαση με ένα συγκεκριμένο structure στη διοίκηση του με άτομα πεπειραμένα στο 

χώρο αυτό, να θέλω εγώ να βγάλω τα άτομα αυτά που τζιαμαί τζιαι να θέλω να βάλω 

άλλα (σελ. 5308-1). 
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Β. Θωμάς Βασίλη (μέσω Jerry) 

 

(α) Παραθέτουμε την μαρτυρία της Έφης Σελ. 4529-4535 για παρενοχλήσεις Τεκμήριο 

450. 

 

 Σχέσεις πρώην συζύγου με χήρα. Οι δίδυμες κόρες. Ο φυσιολογικός πατέρας. Οι 

απειλές του. Υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία για παρενοχλήσεις του Ελλαδίτη; 

Κατέληξαν να το αποστείλουν από την Κύπρο και να τον θέσουν στο Stop List. Σε ποιο 

βαθμό να έγιναν οι καταγγελίες κατά του Ελλαδίτη; 

Εγιναν διαβήματα για υιοθεσία των δίδυμων θυγατέρων; Ο Ελλαδίτης είναι άνθρωπος 

του υπόκοσμου στην Αμερική; 

 

Γ. Ηλεκτρονικός τζόγος και ανάμιξη Άντη μαζί με τον Δημήτρη Δημητρίου, Μ.Κ. 63 

(Έγγραφα ΑΑ6 και ΑΑ6,1) – συνέταιρος Άντη.  

 

1. Στη Σελίδα 3475-5, στον Ντίνο Μενελάου υποβάλλεται ότι έγινε λόγος από άλλους 

συναδέλφους του ότι το θύμα είχε κάποιες δραστηριότητες που είχαν σχέση με 

στοιχήματα, με εταιρείες στοιχημάτων.  

 

2. Στη Σελίδα 4988-30 «ο Δημήτρης Δημητρίου είναι ένας οικογενειακός φίλος της 

οικογένειας Χατζηκωστή, φίλος του Άντη» και προσθέτει «Ο Δημήτρης είχε έρθει 

στον Άντη τότε και του είπε για την ιδέα του να κάνουν το Hellenic Poker, ένα online 

παιχνίδι πόκερ, λεπτομέρειες δεν ξέρω».  

 

3. Στη σελίδα 4989-1 ο μάρτυς προχωρεί και προσθέτει «Ο Άντης του είπε «εντάξει, 

εμένα με ενδιαφέρει, μπορεί να βγει και στην τηλεόραση το συγκεκριμένο προϊόν» 

και ο Άντης του είπε «Εντάξει, να το δούμε, μπορεί να μας ενδιαφέρει». Ξεκίνησε ο 

Δημήτρης την δημιουργία του συγκεκριμένου site, δημιουργία και λειτουργία του, 

δώσαμε εμείς κάποια προβολή, αλλά όταν προσπαθήσαμε να δούμε πως 
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μπορούσαμε να μεταφέρουμε το συγκεκριμένο προϊόν στην τηλεόραση, είδαμε ότι 

δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ΣΙΓΜΑ, δεν ήταν προϊόν το Poker το οποίο θα θέλαμε 

έστω και για μεταμεσονύκτιες ώρες και έτσι είπαμε στον Δημήτρη «Σόρυ δεν μας 

κάνει το συγκεκριμένο προϊόν, έλα να δούμε πως θα σε τιμολογήσουμε».  

 

4. Ο μάρτυρας σε ερώτηση/υποβολή στη Σελίδα 4989-10 «Κατά τον Δεκέμβριο του 

2009, ο Άντης ζήτησε να εμβάσετε στην Αγγλία από τον προσωπικό του λογαριασμό 

ένα ποσόν των 30,000 Ευρώ» Και ο μάρτυρας απαντά στη 4989-15 «Σωστό». Και 

ερωτάται «Για ένα online casino μαζί με τον Δημήτρη, τον Δημητρίου, το αναφέρατε 

στις 20/1 στην κατάθεση σας στην αστυνομία;» και ο μάρτυρας απαντά «Νομίζω το 

είχα αναφέρει και πριν τις πρώτες μέρες όταν πηγαινοέρχαιτουν η αστυνομία εκεί 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΣΙΓΜΑ, θυμούμαι να το είχα αναφέρει σε κάποιον κ. 

Θωμά της αστυνομίας, όταν με ρώτησαν «συνέβη κάποιες οικονομικές πράξεις τις 

οποίες είχε κάνει ο Άντης τον τελευταίο καιρό;» ήταν το μόνο πράγμα το οποίο 

μπορούσα να θυμηθώ, αυτό το έμβασμα το οποίο μου ζήτησε να κάνουμε τον 

Δεκέμβρη του 2009 και μετά το ανάφερα και στην κατάθεση μου.  

 

5. Ο Μ.Κ. 65 Αλέξης Νικολάου, στη Σελίδα 5010-25 σε υποβολή «Και σαν κατακλείδα, 

σαν τελευταία απάντηση σου, που προφανώς πρέπει να προέκυψε από ερώτηση κ. 

Αλέξη, του κ. Γεωργιάδη, του λέεις «Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να εστιαστώ 

κάπου, για το κίνητρο της δολοφονίας του Άντη Χατζηκωστή. Αυτά τα είπες έτσι;» ο 

μάρτυρας απαντά «Πολύ σωστά». Και στην ερώτηση Σελίδα 5010-30, «Συμφωνάς 

μαζί μου ότι αυτό το είπες κατόπιν μίας ερώτησης από μέρους του κ. Γεωργιάδη, 

που σου είπε «Ε καλά κύριε, πες μας ποιο είναι νομίζεις το κίνητρο, ποιος είχε λόγο 

να σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο;» και εσύ του δίδεις αυτή την απάντηση, σωστό;» 

απαντά «Πολύ σωστά». 

 

Κατά την μαρτυρία του Αλέξη Νικολάου, Γενικό Διευθυντή του ΔΙΑ και του ΣΙΓΜΑ, ο 

ίδιος κατέθεσε ενόρκως ότι κατά ή περί τον Δεκέμβριο του 2009, ο ίδιος μερίμνησε 

κατόπιν οδηγιών του μ. Άντη Χατζηκωστή, όπως η Τράπεζα σας προβεί σε έμβασμα 
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ποσού 30,000 Ευρώ σε εταιρεία στην Αγγλία. Το ποσό αυτό πρέπει να δόθηκε είτε σε 

μετρητά είτε από λογαριασμό του μ. Άντη Χατζηκωστή.  

 

 

 

Δέστε Memorandum and Articles of Association της LUDO Investments Ltd, Τεκμ. 382 

Incorporated 25/5/2005 British Virgin Islands 

 

Στην μαρτυρία του ΜΚ 33 Γιώργου Μιχαήλ στη σελ. 1535-28 αναφέρει: «Ηξερε πάρα 

πολύ καλά να χρησιμοποιεί το κομπιούτερ.» Είχε πρωτοπορήσει με το Sigma Live» «Ο 

Αντης ήταν ο εμπνευστής του Sigma Live». 

Στη σελ. 1536-2-6: «Ήρθε να μου μιλήσει για μια πρόταση φιλόδοξη αλλά πλήρως 

επεξηγηματική, σε μορφή ηλεκτρονική, με λεπτομέρειες που φώτιζαν το βάθος της 

δουλειάς που είχε κάνει.» 

Στη μαρτυρία του ΜΚ65 Αλέξη Νικολάου στη σελ.  5018-11-15, Α. «Δεν είναι από τις 

εταιρείες δεν είναι ούτε από το Sigma, ούτε από τον Δία.» Ε.  Ώστε ήταν καθαρά 

απόφαση του Αντη.» Α. «Ναι» 

 

Στη σελ. 5023-27 σε ερώτηση του κ. Βραχίμη «και τα λεφτά από πού τα πήρατε εσείς; Ο 

μάρτυρας απαντά ήταν προσωπικά λεφτά του Αντη.» 

Στη σελ. 5025-10-12 «Το έμβασμα των 30.000 αφορούσε κάποια άλλη εργασία την 

οποία θα έκανε ο Αντης μαζί με τον Δημήτρη Δημητρίου. 

 

Ο ΜΚ 65 Αλέξης Νικολάου στη σελ. 4988-30 και στην σελ. 4989 αναφέρει ο Δημήτρης 

Δημητρίου φίλος της οικογένειας Χατζηκωστή και φίλος του Αντη είχε έρθει στον Αντη 

τότε και του είπε για την ιδέα του να κάνουν το Hellenic Poker ένα οnline παιχνίδι 

πόκερ. Ο Αντης του είπε «εντάξει εμένα με ενδιαφέρει» και εξεκίνησε ο Δημήτρης την 

δημιουργία και την λειτουργία του. 

 

Στην σελ. 4989-10 η κα Κλεόπα τον ερωτά «μετά αναφέρεστε ότι κατά τον Δεκέμβριο 

του 2009 ο Αντης ζήτησε να εμβάσετε στην Αγγλία από τον προσωπικό του λογαριασμό 
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ένα ποσό των €30.000 για ένα online casino μαζί με τον Δημήτρη πάλε τον Δημητρίου 

και ο μάρτυρας απαντά «σωστό». 

 

Αυτό το γεγονός το αναφέρατε στις 20/1/2010 στην κατάθεση σας, ήταν η πρώτη φορά 

που το αναφέρατε στην αστυνομία. Απαντά «νομίζω ότι είχα αναφέρει και πριν τις 

πρώτες μέρες όταν πηγαινοέρχετουν η Αστυνομία εκεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

ΣΙΓΜΑ. Θυμάμαι να το είχα αναφέρει σε κάποιον κύριο Θωμά της αστυνομίας όταν με 

ρώτησαν «συνέβη κάτι, κάποιες οικονομικές πράξεις τις οποίες είχε κάνει ο Αντης το 

τελευταίο καιρό». Ήταν το μόνο πράμα το οποίο μπορούσα να θυμηθώ αυτό το 

έμβασμα το οποίο μου ζήτησε να κάνουμε τον Δεκέμβριο του 2009 και μετά το ανάφερα 

και στην κατάθεση μου.» 

Η ανταγωνιστική φύση του ηλεκτρονικού τζόγου. 

Σχέσεις του με Bookika και άλλα τυχερά παιχνίδια. 

 

O Παντελής Ιορδάνους πήρε κατάθεση από τον κ. Μαυρή του τμήματος ανιχνεύσεως 

εγκλημάτων του αρχηγείου της αστυνομίας για να τον ρωτήσει για ποιο σκοπό βρίσκετο 

εκεί ο κ. Αλέξης Μαυρομιχάλης. Είναι η θέση μας ότι ο κ. Μαυρής κάλεσε τον κ. 

Μαυρομιχάλη για να τον ανακρίνει και αυτός για θέματα του φόνου σε μια προσπάθεια 

να πληροφορηθεί πιθανά κίνητρα που είχαν βάση τους τον ηλεκτρονικό τζόγο και ως 

επίσης πιθανότατα να θεωρήθηκε και ο κ. Μαυρομιχάλης ως ύποπτος στην υπόθεση 

του φόνου του Άντη.  

 

Κεφάλαιο 24.Προσπάθειες για εξομάλυνση σχέσεων και γεφύρωση σχέσεων 

μεταξύ 3ης κατηγορούμενης και της Διεύθυνσης Σίγμα 

 

Στη Σελίδα 1898-20 ο ΜΚ Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στη συνάντηση έγινε στο Hilton 

Park στο lobby  του ξενοδοχείου και παρόντες ήσαν ο κ. Κώστας Χατζηκωστής και ο κ. 

Κατηγορούμενος 2 Κρασοπούλης, Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 και του ιδίου 

(Παπαγεωργίου), η κυρία Κατηγορούμενη 3 έλεγε «εμπιστευόταν την  οικογένεια για τη 

διαχείριση του σταθμού στην οποία είχε αποκτήσει σημαντικό μερίδιο».  
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Ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου έδωσε την κατάθεση του στον Υπαστυνόμο Μάριο 

Παπαευριβιάδη την 19/5/2010. Δηλαδή 4 μήνες μετά τη δολοφονία του Άντη. Είναι 

καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεργάζεται επαγγελματικά με το 

ΣΙΓΜΑ. Και συνδέεται φιλικά με την οικογένεια Χατζηκωστή. Το Μάιο του 2009 του 

τηλεφώνησε η Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 και του ζήτησε όπως μεσολαβήσει 

για να επιστρέψει στη παλιά της δουλειά στο ΣΙΓΜΑ. Ενημέρωσε την οικογένεια 

Χατζηκωστή και συγκεκριμένα τον Κώστα Χατζηκωστή για την επιθυμία της 

Κατηγορούμενη 3ς και ενθυμείται ότι παρών ήταν και ο Άντης ο οποίος Άντης όπως ο 

ίδιος αντιλήφθηκε (ο Παπαγεωργίου) είχε έντονες επιφυλάξεις για την πιθανότητα να 

υπάρξει προσέγγιση από τις δύο πλευρές. Κατά τον Ιούνιο του 2009 ο Παπαγεωργίου 

διευθέτησε μια συνάντηση στο Hilton Park όπου παρευρέθησαν οι Κατηγορούμενη 3 με 

τον αδερφό της Κατηγορούμενος 2 τον οποίο έβλεπε για πρώτη φορά και ο Κώστας 

Χατζηκωστής. Η Κατηγορούμενη 3 έθεσε το θέμα της επιστροφής της στο ΣΙΓΜΑ ως 

παρουσιάστρια και δημοσιογράφος, στα παλιά της καθήκοντα και δήλωνε πρόθυμη να 

συζητήσει διάφορα ενδεχόμενα για το μεγάλο ποσοστό μετοχών που είχε η ίδια με τον 

αδερφό της. Η θέση του Κώστα Χατζηκωστή ήταν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει άμεσα η 

επιθυμία της λόγω των εντάσεων που έγιναν με συναδέλφους της που έγιναν πριν την 

απόλυση της. Και επειδή υπήρξε σειρά ειρωνικών και εχθρικών δημοσιευμάτων προς το 

ΣΙΓΜΑ γύρω από αυτό το θέμα. Ο Χατζηκωστής τους είπε ότι αγόρασαν τις μετοχές σε 

υπερβολικά ψηλή τιμή και παρά το γεγονός αυτό θα προσπαθούσε να τους βρει 

ενδιαφερόμενους αγοραστές. Για την επιστροφή της ο κ. Κώστας Χατζηκωστής την 

έβλεπε σε βάθος χρόνου. Και μάλιστα σταδιακά μέσω του έντυπου τύπου. Η συνάντηση 

κύλησε ομαλά χωρίς εντάσεις αλλά και χωρίς συγκεκριμένη κατάληξη. Συμφωνήθηκε ότι 

ο Παπαγεωργίου θα βρίσκετο σε επαφή με τα δύο μέρη. Μερικές μέρες μετά την πιο 

πάνω συνάντηση ο Παπαγεωργίου είχε μια συνομιλία με τον Άντη Χατζηκωστή στο 

γραφείο του. Και ο Παπαγεωργίου του ανέφερε ότι η εντύπωση που απεκόμισε για τον 

Κατηγορούμενος 2 ήταν ότι είναι πολύ ήπιος χαρακτήρας.  

 

Η Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 του τηλεφώνησε σε 2-3 περιπτώσεις και 

επανατόνιζε την επιθυμία της να επιστρέψει πίσω στο ΣΙΓΜΑ και στα καθήκοντα της. Η 

τελευταία επικοινωνία της Κατηγορούμενη 3ς μαζί του ήταν όταν η Κατηγορούμενη 3 
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τον πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά την λήξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων του 

ΣΙΓΜΑ το καλοκαίρι του 2009. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε στο τηλέφωνο. 

Από ότι μπορούσε να αντιληφθεί η Κατηγορούμενη 3 ήταν έντονα αναστατωμένη γιατί 

όπως έλεγε, την πρόσβαλαν και δεν της συμπεριφέρθηκαν καλά στη συνέλευση. Έκτοτε 

δεν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί με την Κατηγορούμενη 3 και τον αδερφό της.  

Σημείωση: Να δούμε τα πρακτικά της δίκης (την μαρτυρία του Χαράλαμπου 

Παπαγεωργίου).  

 

Να αναφερθεί στην συνάντηση Κατηγορούμενη 3 – Ντίνου Μενελάου και Κώστα 

Χ’’Κωστή (Δες σελ. 3460 (Μαρτυρία Ντίνου Μενέλαου). 

Για να γίνει μεταπώληση των μετοχών. Αναστάτωση του συντακτικού προσωπικού (σελ. 

3460). 

 

Ο ΜΚ Παπαγεωργίου στη Σελίδα 1896- αναφέρει ότι η Κατηγορούμενη 3 ερωτηθείσα 

γιατί είχε προβεί σε αυτή την αγορά των μετοχών, ότι του απάντησε «Μου είπε ότι 

θεωρούσε ότι ήταν μια καλή επένδυση και στην πορεία των συνομιλιών μας, διότι είχαμε 

συνομιλίες μετά, όταν έκανα μια διαμεσολάβηση για να λυθεί ένα πρόβλημα που 

προέκυψε ότι πίστευε ότι αυτό διασφάλιζε και την εργασιακή της θέση.  

 

Στη Σελίδα 1898-20 ο ΜΚ Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στη συνάντηση που έγινε στο 

Hilton Park στο lobby του ξενοδοχείου μεταξύ του κ. Κώστα Χατζηκωστή, 

Κατηγορούμενος 2υ Κρασοπούλης, Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 και του ιδίου 

(Παπαγεωργίου), η κυρία Κατηγορούμενη 3 έλεγε «εμπιστευόταν την  οικογένεια για τη 

διαχείριση του σταθμού στην οποία είχε αποκτήσει σημαντικό μερίδιο». Ο κ. Κώστας 

Χατζηκωστής έλεγε ότι το θέμα των μετοχών ήταν πρόβλημα και ότι θα έπρεπε 

τουλάχιστον μέρος αυτών των μετοχών να διατεθεί σε τρίτους. Μάλιστα, της είπε ότι θα 

μπορούσε να ψάξει να βρει αγοραστές αν και η τιμή στην οποία είχε αγοράσει εκρίνετο 

από τον ίδιο όπως είπε ψηλή. Θα προσπαθούσε να ψάξει να βρει αγοραστές 

τουλάχιστον για το 50% των μετοχών. Όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής, εκεί 

επεσήμανε (ο Κώστας Χατζηκωστής) ότι δεν μπορούσε να γίνει αμέσως, διότι υπήρχαν 

πολλά αρνητικά και ειρωνικά δημοσιεύματα στον Τύπο και ότι είχαν δημιουργηθεί και 
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κάποιες εντάσεις εντός του σταθμού τις οποίες εγώ δεν γνωρίζω και αυτό έπρεπε να 

γίνει με ένα μακρύ χρονοδιάγραμμα και μάλιστα με επιστροφή πρώτα στον έντυπο τύπο 

και μετά στην τηλεόραση.  

 

Στη Σελίδα 1899 συνεχίζει ο μάρτυρας «Ήταν μια συζήτηση σε ήπιο κλίμα, δεν υπήρξαν 

εντάσεις, η Κατηγορούμενη 3 δεν αντέδρασε αρνητικά σε αυτό. Όμως από τις 

συζητήσεις που παρακολουθούσα, υπήρχε διαφορά ως προς το πότε θα γινόταν η 

επιστροφή και σε ποιο βαθμό θα αναλάμβανε τα παλιά της καθήκοντα». 

 

Να τεθεί στην Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 η δήλωση/μαρτυρία του μάρτυρα 

Παπαγεωργίου, στη Σελίδα 1899-20, «Το πρόβλημα το οποίο συζητούσαμε ήταν το 

γεγονός ότι είχε να απολυθεί από τη δουλειά της και ταυτόχρονα κατείχε η οικογένεια 

της μεγάλο μέρος των μετοχών της εταιρείας η οποία την απέλυσε. Η οικογένεια 

Χατζηκωστή το θεωρούσε πρόβλημα, την κατοχή των μετοχών και η κα Κατηγορούμενη 

3 θεωρούσε πρόβλημα την απόλυση της (Σελίδα 1899-25).  

 

Στη Σελίδα 1900-5 ο μάρτυς συνεχίζει και λέγει «Ο λόγος που θυμούμαι έντονα αυτή την 

συνομιλία είναι διότι ο μακαρίτης ο Άντης, όταν είπα εγώ ότι μου έκανε καλή εντύπωση 

ο κ. Κρασοπούλης και είναι ένας ήπιος χαρακτήρας, απάντησε «Πάντα ήσουν κακός 

κριτής χαρακτήρων» και μου είπε ότι είχε μια κακή εμπειρία, με την έννοια ότι 

τσακώθηκαν στο γραφείο του και ήταν από τα λίγα άτομα που τους ζήτησε να βγουν 

έξω. Ο λόγος που η Κατηγορούμενη 3 επιθυμούσε διακαώς να επιστρέψει στα παλιά 

της καθήκοντα και επίσης να δοθεί μια λύση στο θέμα των μετοχών ήτο διότι όπως είπε 

σε εμένα αλλά και στη συνάντηση είχε αναφερθεί σε κάποιο διακανονισμό.  

 

Στη Σελίδα 1900 ο μάρτυρας διευκρινίζει ότι, σε αναφορά στην κατάθεση του για 

«τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί με τη Κατηγορούμενη 3 ήταν όταν με πήρε 

τηλέφωνο αμέσως μετά τη λήξη στη συνέλευση. Και πρέπει να έγινε κατά τον μήνα 

Ιούλιο του 2009. Αμέσως μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ήταν 

πολύ αναστατωμένη η κυρία Κατηγορούμενη 3. Μου ανέφερε ότι την πρόσβαλλαν ότι 

δεν της συμπεριφέρθηκαν καλά και ήταν πάρα πολύ έντονη και σε βαθμό που δεν 
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μπορέσαμε να έχουμε μια κανονική συνομιλία. Βεβαίως δεν τα είχε μαζί μου, ήταν 

αναστατωμένη για αυτά που συνέβησαν στη συνέλευση στην οποία όμως πρέπει να 

σας πω ότι εγώ δεν είχα παραστεί».  

 

Στη Σελίδα 1901-15 ο ΜΚ Παπαγεωργίου, στην ερώτηση της κυρίας Κλεόπα αν 

γνωρίζει εάν ο Άντης Χατζηκωστής, εάν ήθελε την 3η κατηγορούμενη να επιστρέψει στο 

ΣΙΓΜΑ, στη Σελίδα 1902-5 απαντά «Ο θανών δεν είχε αντίρρηση στην συνάντηση με 

την οικογένεια της κυρίας Κατηγορούμενη 3 και δεν μας είπε ότι δεν επιθυμούσε την 

επιστροφή, δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Αυτό που έλεγε είναι ότι δεν θα τα βρούμε διότι η 

επιστροφή συνδεόταν με τη λύση του προβλήματος των μετοχών».  

 

Στη Σελίδα 1911 σε αντεξέταση του Μ. Κυπριανού, ερωτάται ο Παπαγεωργίου «Είναι 

πιθανόν εσύ να ήσουν αυτός που πήρε τηλέφωνο την Κατηγορούμενη 3 

Κατηγορούμενη 3 για πρώτη φορά, πάνω σε αυτό το θέμα και θα σου θυμίσω ορισμένα 

άλλα γεγονότα αλλά αν το θυμάσαι». Στη Σελίδα 1912 ο μάρτυρας απαντά «Όχι για 

αυτό το θέμα δεν πήρα εγώ πρώτη φορά» 

Ε. για την πρώτη επαφή που θα έκανες με την Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3, την 

πρώτη φορά που σου ζητήθηκε να γίνει αυτή η επαφή, βρίσκεσουν στον Πρωταρά, 

θυμάσαι;» ο μάρτυς απαντά «Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Θυμάμαι ότι μετέβαινα στον 

Πρωταρά εκείνες τις μέρες αλλά δεν θυμούμαι κατά πόσο ήμουν ή όχι» 

Ε. Και τότε ο κ. Κώστας Χατζηκωστής, θορυβημένος σου ζήτησε να μεσολαβήσεις και 

να κανονίσει ς μια συνάντηση με την Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3 για θέματα 

μετοχών. Αυτό έγινε; 

 

Στη Σελίδα 1912-15 «Η πρώτη κρούση έγινε από την κα Κατηγορούμενη 3. Ακολούθως 

εγώ είχα επαφές με την οικογένεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών βεβαίως 

υπήρχαν τηλεφωνήματα με τον κ. Κώστα Χατζηκωστή και καθορίστηκε η συνάντηση 

στο Hilton Park». Και στην υποβολή ότι «Ενώ ήσουν στον Πρωταρά, ο κ. Χατζηκωστής 

σου τηλεφώνησε και σου είπε «Πρέπει άμεσα να μεσολαβήσεις να γίνει μία συνάντηση 

με την κατηγορούμενη για θέματα μετοχών και εσύ πράγματι πήρες την Κατηγορούμενη 

3 και επέμενες όπως η συνάντηση διευθετηθεί την επόμενη μέρα. Είναι αλήθεια αυτό ή 
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είναι ψέματα;» και απαντά «Εξ΄ όσων θυμούμαι, έγιναν πολλές επαφές οι οποίες 

κατέληξαν σε αυτή την συνάντηση. Αυτά είναι που θυμούμαι».  

 

Στη 1912-30 σε ερώτηση «Και όταν πήρες την Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3, σου 

είπε ότι είναι αδύνατο να γίνει τέτοια συνάντηση την επόμενη διότι είχε μια 

προειλημμένη υποχρέωση αλλά σου είπε «Αγαπητέ μου μπορώ την μεθεπόμενη» ο 

μάρτυς απαντά «όχι δεν το θυμούμαι, δεν το αποκλείω, δεν το θυμάμαι».  

Ε. Και πράγματι η συνάντηση έγινε την μεθεπόμενη μέρα και παρόντες ήσουν εσύ, η 

Κατηγορούμενη 3, ο Κατηγορούμενος 2 και ο Χατζηκωστής;  

Α. Μάλιστα.  

Ε. Είναι αλήθεια ότι το αρχικό τηλεφώνημα από τον κ. Χατζηκωστή έγινε για να σου πει 

ότι θορυβήθηκε για κάποιες μετοχές του Παντελή Κωνσταντίνου και του Pokka Coffee; 

Α. Δεν έγινε αναφορά σε συγκεκριμένους μετόχους. Δεν είχαμε μια τόσο λεπτομερή 

συζήτηση.  

 

Στη 1913-20 σε ερώτηση «Θυμάσαι καμιά φορά όταν ευρίσκεσουν στο σπίτι του Ντίνου 

Μενελάου και επαίζετε τάβλι, εσύ τηλεφώνησες της κατηγορούμενης για να την 

συναντήσεις στο Hilton Park και για να της μεταφέρεις ορισμένα πράγματα που σου 

ανέθεσε ο κ. Χατζηκωστής να πεις στην Κατηγορούμενη 3;  

Α. όχι. Δεν θυμάμαι. 

Να σημειωθεί ότι ο μάρτυς επίμονα ισχυρίζεται στις Σελίδες 1913, 1914, 1915 ότι δεν 

θυμάται.  

 

Στη Σελίδα 1917 σε ερώτηση «Και η κα Κατηγορούμενη 3 για τα θέματα των μετοχών, 

έκανε καμιά παραχώρηση;» ο μάρτυς απαντά «Έχετε δίκαιο ότι υπήρξε διαλλακτική, με 

την έννοια ότι στην περίπτωση που θα γινόταν η επιστροφή της κατά τρόπο άμεσο, θα 

ήταν διατεθειμένη να δεχτεί άμεση διευθέτηση του θέματος». 

 

Στη Σελίδα 1917-10 σε ερώτηση «Έτυχε καμιά φορά η Κατηγορούμενη 3 ή ο 

Κατηγορούμενος 2 να σου πουν «Πρέπει να φύγει τούτος (ο Άντης) που δαμαί σιόρ, εν 

τέλεια σκάρτος, δεν καταλάβει τίποτε?» ο μάρτυς απαντά «Όχι, στη συνάντηση δεν 
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έθεσαν θέμα αλλαγών διοικητών, ούτε στις συνομιλίες που είχαν». Και σε ερώτηση 

«Δηλαδή σου έκαμε η Κατηγορούμενη 3 ποτέ παράπονο ότι «Δεν κρατά καλά το 

σταθμό τούτος και πάει να μας βυθίσει κάτω;» ο μάρτυς απαντά «Όχι».  

 

Στη Σελίδα 1919-25 ερωτάται «Μίλησες για ένα τηλεφώνημα που σου έκανε η 

Κατηγορούμενη 3 και σε αυτό το τηλεφώνημα ήταν πολύ έξαλλη. Δεν είναι αλήθεια ότι η 

Κατηγορούμενη 3 σου μίλησε για την αίτηση του αδερφού της Κατηγορούμενος 2υ για 

να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο;» απαντά «Δεν θυμάμαι εάν μου το ανέφερε στο 

συγκεκριμένο τηλεφώνημα γιατί ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη, αλλά γνώριζα για αυτό 

το θέμα από τον κ. Κώστα Χατζηκωστή. Γνώριζα πως θα αποτελούσε σημείο τριβής στη 

Γενική Συνέλευση». Και σε ερώτηση «Δεν είναι αλήθεια ότι εσύ που γνώριζες ότι θα 

αποτελούσε σημείο τριβής είπες εμίλησες με τον Χατζηκωστή και σου είπε ο Κώστας 

Χατζηκωστής «Πε της Σκορδέλης, επειδή υπεβλήθηκε πολύ πρόσφατα σε σχέση με τη 

Γενική Συνέλευση, να αφήσει τούτο το θέμα της συμμετοχής του αδερφού της εις το 

Συμβούλιο και να το δούμε στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση» ο μάρτυρας 

απαντά στη 1920-5 «Είναι αλήθεια ότι μου είπε αυτό». Και σε ερώτηση «Κύριε 

Παπαγεωργίου, δεν είναι αλήθεια ότι εσύ δυστυχώς ξέχασες να το πεις της 

Κατηγορούμενης 3 «Ρε Έλενα, είπα του το του Χατζηκωστή για τούτο και είπε κάμε 

υπομονή στο άλλο εν να το δούμε, και για αυτό δεν το είπες» ο μάρτυς απαντά 

«Ακριβώς» 

Ε. Και για αυτό το λόγο που η Κατηγορούμενη 3 εξεμάνει μαζί σου και σου είπε «Ρε 

Πάμπο, για το όνομα του Θεού, γιατί δεν μου το είπες; Γιατί δεν μου είπες σε εμένα ότι 

είχε τέτοια πρόθεση ο κ. Χατζηκωστής οπότε δεν θα ήγειρα εγώ στη συνέλευση αυτό το 

θέμα το οποίο δημιούργησε περαιτέρω τριβή;» απαντά «Όχι δεν είναι για αυτό το λόγο».  

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η μη ύπαρξη μαρτυρίας ή έστω και ισχυρισμού ότι η Κατηγορούμενη 3 έδωσε χρήματα 

για την θανάτωση του Αντη δημιουργεί ένα τεράστιο κενό μία μεγάλη οπή (flaw) στη 
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προσπάθεια της ΚΑ να εμπλέξει την Κατηγορούμενη 3 στις κατηγορίες συνωμοσίας και 

στη κατηγορία διάπραξης φόνου που επιφέρει την εσχάτη των ποινών.  

 

Η παντελής απουσία οποιασδήποτε μαρτυρίας ή έστω και ισχυρισμού ότι η 

Κατηγορούμενη 3 εγνώριζε ή έστω  μίλησε καθόλου ή συναντήθηκε ποτέ  με τους 

φερόμενους, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχυρισμούς της Κατηγορούσας Αρχής, 

εκτελεστές του εγκλήματος δηλ. των πραγματικών συντελεστών του εγκλήματος ήτοι 

του Προεστού, του Κούλλη Κοσιάρη, του φερόμενου 4ου κατηγορούμενου. Τούτο 

δημιουργεί ακόμη ένα μεγάλο ρήγμα ένα αγεφύρωτο κενό στην υπόθεση κατά της 

Κατηγορούμενη 3. 

 

Για όλους τους λόγους που εκθέσαμε υποβάλλουμε με ταπεινότητα στο Σεβαστό 

Δικαστήριο ότι η ΚΑ απέτυχε παταγωδώς να αποδείξει πέραν πάσης λογικής 

αμφιβολίας την ενοχή της κατηγορούμενης 3. Γνωρίζουμε και προσδοκούμε ότι οι 

εντιμότητες σας θα κωφεύσουν στις συντονισμένες κραυγές και την ομοβρωντία των 

κακόβουλων δημοσιευμάτων  και των εντυπώσεων που σκόπιμα καλλιέργησαν σε 

βάρος της Κατηγορούμενης 3. Εμείς είμαστε περήφανοι για το δικό μας σύστημα 

δικαιοσύνης. Η Υπεράπιση δεν αμφιβάλλει ούτε αμφισβητεί ότι τα δικαστήρια μας 

δικάζουν αποκλειστικά και μόνον με βάση την ενώπιον τους μαρτυρία.  

Εμείς τρέφουμε εμπιστοσύνη στη δικαστική σας συνείδηση και στον σεβασμό σας προς 

τον όρκο σας ότι θα απονέμετε δικαιοσύνη σύμφωνα με το Νόμο και το Σύνταγμα. 

 

Η ΚΑ απέτυχε να αποσύσει από τους νόμους της το βάρος της να αποδείξει την ενοχή 

των κατηγορουμένων 3+2 και συνεπώς δικάζονται στην αθώωση και απαλλαγή τους. 

 

Δεν θα υπάρχει στο μέλλον ευκολότερος τρόπος απαλλαγής από παρόμοιο έγκλημα 

όταν επιτρέπεται ελαφρά τη καρδιά να απαλλάσσεται ο δολοφόνος απλά και μόνο αν 

θελήσει να ενοχοποιήσει άλλο πρόσωπο ως τον ηθικό αυτουργό ή τον παροτρύνοντα 

αυτόν να διαπράξει το έγκλημα. 

 


