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ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΗΣ – ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΗΣ 

 

Πρώτος Λόγος Έφεσης 

 

Η δίκη του Εφεσείοντα δεν ήταν δίκαιη και/ή υπήρξε ουσιώδης 

πλημμελής απονομή της δικαιοσύνης ενόψει του γεγονότος ότι ο 

δικηγόρος του Εφεσείοντα πρωτόδικα άσκησε έκδηλα ανεπαρκή 

δικηγορία όπου συγκεκριμένα σφάλματα και/ή παραλείψεις ήταν 

τέτοιας έκτασης και/ή μορφής ώστε η διαδικασία να είναι λανθασμένη 

περιέχουσα τέτοια λάθη και/ή ανωμαλίες τα οποία αυτόνομα 

καθιστούν τη διαδικασία άδικη και/ή ακροσφαλή αφού δεν υπάρχει 

ασφάλεια της καταδίκης (safety of the conviction). 

 

Λεπτομέρειες Πρώτου Λόγου 

 

Είναι εν προκειμένω η θέση του Εφεσείοντα ότι η καταδίκη του είναι 

ακροσφαλής (unsafe) και/ή η δίκη του δεν ήταν δίκαιη και/ή υπήρξε 

ουσιωδώς πλημμελής απονομή της δικαιοσύνης και τούτο γιατί ο 

δικηγόρος του Εφεσείοντα πρωτόδικα υπέπεσε μεταξύ άλλων στα 

ακόλουθα λάθη/ παραλείψεις και ή σφάλματα: 

Α.  Εσφαλμένα δεν προώθησε δεόντως, ορθά και επαρκής την 

υπεράσπιση του Εφεσείοντα αφού παρέλειψε να αντεξετάσει με 

επάρκεια και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εφεσείοντα τους μάρτυρες 

κατηγορίας  και ειδικότερα τους Μ.Κ.41 Χ’Γεωργίου Φάνο, Μ.Κ.81 

Γενναδίου, Μ.Κ.51Πεντόζη, Μ.Κ.25Γιώργου Ζαβράντωνα και Μ.Κ.37 
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Κώστα Προεστού. Ειδικότερα παρέλειψε να προετοιμάσει κατάλληλα 

την υπεράσπιση του Εφεσείοντα και παρέλειψε να καλέσει μάρτυρες ή 

να αντεξετάσει μάρτυρες και ή να παρουσιάσει μαρτυρία επί 

ουσιωδών πτυχών της υπεράσπισης του Εφεσείοντα.  Περαιτέρω 

λεπτομέρειες καθώς και επιπρόσθετες παραλείψεις που αφορούν και 

άλλους μάρτυρες κατηγορίας θα δοθούν κατά τις γραπτές 

αγορεύσεις. 

Β.  Ενόψει των λανθασμένων χειρισμών και ελλιπής προετοιμασίας 

απέτυχε να παρουσιάσει μαρτυρία στο Δικαστήριο που θα 

αποδείκνυε  ότι ουδέποτε έγινε η κατά ισχυρισμό συνάντηση στο σπίτι 

του Εφεσείοντα με τον Μ.Κ.41 ως οι λεπτομέρειες της 1ης κατηγορίας. 

Εάν η υπεράσπιση ακολουθούσε τις οδηγίες του Εφεσείοντα και είχε 

μελετήσει το μαρτυρικό υλικό στο σύνολο του θα ήταν σε θέση να 

παρουσιάσει ενώπιον του Πρωτόδικου Δικαστηρίου πραγματική 

μαρτυρία η οποία θα απέρριπτε τον ουσιαστικό ισχυρισμό του Μ.Κ.41 

πάντοτε εν σχέση με τον Εφεσείοντα. Συγκεκριμένα τηλεφωνικά 

δεδομένα είχαν δοθεί από την Κ.Α. στην υπεράσπιση σύμφωνα  με 

διατάγματα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου μεταξύ 

άλλων κατέγραφαν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Εφεσείοντα 

του Μ.Κ.41 καθώς και των υπόλοιπων κατηγορούμενων. Η 

υπεράσπιση ως διαφάνηκε παρέλειψε να μελετήσει το συγκεκριμένο 

μαρτυρικό υλικό το οποίο ουσιαστικά θα καταδείκνυε προς το 

Δικαστήριο τον Μ.Κ.41 ως το πρόσωπο φορέα του δικαιώματος 

χρήσης και κατοχής του αρ. 97796767  παρόλα αυτά η υπεράσπιση 

απέτυχε να πράξει το αυτονόητο, δεν προχώρησε σε ουσιαστική 
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αντεξέταση επί του σημείου ούτε και προέβηκε σε υποβολές για το εν 

λόγο θέμα και ως εκ τούτου ουδέποτε τέθηκε το υπόβαθρο για να 

μπορέσει να γίνει αποδεκτή ως τεκμήριο η έκθεση του M.K.17 

Παπαϊωάννου Γιάννη σύμφωνα με την οποία θα κατέρρεε η θέση της 

Κ.Α. και του Μ.Κ.41 ως οι λεπτομέρειες της 1ης κατηγορίας.  Μία απλή 

μελέτη της αίτησης 25/10 μέσω της οποίας εξασφαλίστηκε το 

διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο είχε 

εκδοθεί στις 3/2/10 καθώς και της Ένορκης Δήλωσης του Μ.Κ.81 

Γενναδίου και συγκεκριμένα στην σελ. 4 θα έθετε το αναγκαίο 

υπόβαθρο στο Δικαστήριο ως ήδη καταγράφεται πιο πάνω. 

Περαιτέρω ανάλυση και λεπτομέρειες επί των συγκεκριμένων πτυχών 

της μαρτυρίας καθώς και των παραλείψεων θα δοθούν κατά τις 

τελικές αγορεύσεις. 

Γ. Εν σχέση με τον Μ.Κ.41 Χ’Γεωργίου Φάνο, Μ.Κ.81 Γενναδίου και 

Μ.Κ51 Πεντόζη, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

i) Ο Μ.Κ.41 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ εάν η συσκευή και ο αριθμός 

τηλεφώνου 97796767 ήταν δικός του.  Ούτε και κανένας άλλος 

μάρτυρας κατηγορίας ρωτήθηκε σε σχέση με τον πιο πάνω 

αριθμό.  

ii) Καμία απόπειρα και/ή προσπάθεια είτε μέσω της αντεξέτασης είτε 

μέσω μαρτυρίας δια την υπεράσπιση δεν υπήρξε δια να 

καταδειχθεί ότι ο συνδρομητής και/ή χρήστης του πιο πάνω 

αριθμού ήταν ο Μ.Κ.41. 
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iii) Ο Μ.Κ.41 ουδέποτε ρωτήθηκε εάν ήταν πρόθυμος να 

συγκατατεθεί/συναινέσει στην αποκάλυψη των δεδομένων του 

συγκεκριμένου αριθμού.  

iv) Ενδεικτικό του λάθους χειρισμού ενός τόσο σοβαρού θέματος 

από την υπεράσπιση που θα οδηγούσε και στην αθώωση του 

Εφεσείοντα είναι το ίδιο το απόσπασμα ως καταγράφεται  στην 

ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου ημερομηνίας 25/10/12 

στις σελίδες 6-7.  

“Σε σχέση με το αίτημα για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης (και το 

λέμε αυτό ίσως εκ του περισσού με δεδομένο το σκεπτικό που 

έχουμε ήδη παραθέσει), όχι μόνο δεν συντρέχει καμία απολύτως 

προϋπόθεση για την καταφυγή σε μια τέτοια διαδικασία αλλά και 

εν πάση περιπτώσει και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί ο κ. 

Γεωργίου να λάβει χώραν η δίκη εντός δίκης, δηλαδή για να 

κλητεύσει τον Φάνο Χ’Γεωργίου (Μ.Κ.41) για να αναφέρει, καθώς 

μας λέχθηκε, κατά πόσον συναινεί ή όχι στην αποκάλυψη 

συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων, προσκρούει 

στη θεμελιώδη αρχή ότι η Υπεράσπιση δεν μπορεί να καλέσει ως 

μάρτυρα, μάρτυρα κατηγορίας που έχει ήδη δώσει μαρτυρία για 

την Κατηγορούσα Αρχή (R v Kelly, The Times, 27 July 1985).  Η 

προσπάθεια παράκαμψης της θεμελιώδους αυτής αρχής, υπό το 

περίβλημα της δίκης εντός δίκης, καθόλου δεν αλλοιώνει τη 

συζητούμενη αρχή, η οποία εν προκειμένω παραμένει 

αμετάβλητη. 
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v) Ο δικηγόρος του Εφεσείοντα παρέλειψε να αντεξετάσει τον Μ.Κ.81 

Γενναδίου επί των γεγονότων της ενόρκου δηλώσεως που 

αφορούσε την αίτηση 25/10 ενώ στην σελ. 4 της Ένορκης 

Δήλωσης ο Μ.Κ.81 καταγράφει τα τηλέφωνα 99967351 και 

97796767 ως τα τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του και ανήκαν 

ουσιαστικά στον Μ.Κ.41.  Η συγκεκριμένη παράλειψη της 

υπεράσπισης καθιστά την διαδικασία άδικη και/ή ακροσφαλή 

αφού είναι νομολογιακά καθιερωμένο ότι η υπεράσπιση έχει 

υποχρέωση όπως θέτει τα ζητήματα που έχει κατά νου στους 

μάρτυρες κατηγορίας ούτως ώστε οι μάρτυρες κατηγορίας να 

έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν δεόντως αφού σε αντίθετη 

περίπτωση το Δικαστήριο έχει δικαίωμα όπως αγνοήσει την 

μονομερή τεθείσα εκδοχή.    

 

Τα πιο πάνω σφάλματα και/ή παραλείψεις τα οποία ως έχει ήδη 

αναφερθεί καθιστούν την διαδικασία ακροσφαλή ουσιαστικά 

καταγράφονται και από το ίδιο το Πρωτόδικο Δικαστήριο.  Πλήρη 

καταγραφή των σχετικών αποσπασμάτων θα δοθούν κατά τις 

γραπτές αγορεύσεις. 

vi) Η υπεράσπιση είχε υποχρέωση και θα μπορούσε βασιζόμενη σε 

συγκεκριμένες νομοθεσίες  να προχωρήσει σε συγκεκριμένα 

διαβήματα προς παρουσίαση πραγματικής μαρτυρίας 

αθωωτικής δια τον Εφεσείοντα.  Η υπεράσπιση παράλειψε μεταξύ 

άλλων να αποταθεί στις  αντίστοιχες τηλεφωνικές εταιρείες και/ή 

δημόσιο παροχέα κατά παράβαση των οδηγιών του Εφεσείοντα 
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ζητώντας τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Εφεσείοντα καθώς 

και τα δεδομένα κίνησης ώστε να εντοπιστεί η ακριβής 

γεωγραφική θέση του Εφεσείοντα κατά τις επίδικες ημερομηνίες 

και ώρες  γνωρίζοντας ότι η αποκάλυψη των τηλεπικοινωνιακών 

δεδομένων του Εφεσείοντα γινόταν δια την περίοδο 20/12/09 ως 

12/1/10 και ενώ γνώριζε ότι στην κατάθεση του Μ.Κ.41 η 

ισχυριζόμενη συνομωσία δεν καθορίζετο επακριβώς αλλά 

αναφέρετο στο μήνα Δεκέμβριο. Η παράληψη και/ή αμέλια σε 

αντίθεση των οδηγιών του Εφεσείοντα από την υπεράσπιση να 

ζητήσει και αντιστοίχως να παρουσιάσει μαρτυρία εν σχέση με τα 

τηλεπικοινωνικά του Εφεσείοντα από 1η μέχρι 20η Δεκεμβρίου 

αποτελεί εγκληματικό σφάλμα που οδηγεί σε ουσιώδης πλημμελή 

απονομή της δικαιοσύνης.  Σχετικό σχόλιο το ίδιου του 

Πρωτόδικου Δικαστηρίου επί του σημείου ως καταγράφεται στην 

απόφαση θα παρουσιαστεί κατά τις αγορεύσεις. 

 

Παράλειψη υπεράσπισης να ζητήσει την κλήτευση του Μ.Κ.61 επί 

του κατηγορητηρίου του Κυριάκου Παναγή Κοσιάρη. 

 

Επιπρόσθετα  εσφαλμένα ο δικηγόρος του Εφεσείοντα δεν ζήτησε 

από το Δικαστήριο τη κλήτευση του Μ.Κ61 επί του 

κατηγορητηρίου Κυριάκου Παναγή Κοσιάρη.   

Ο συγκεκριμένος χειρισμός συνιστά ουσιώδη παράλειψη της 

υπεράσπισης που είχε ως αποτέλεσμα τον δυσμενή επηρεασμό 

των δικαιωμάτων του Εφεσείοντα.   
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Η μαρτυρία του Μ.Κ.61 Κυριάκου Κοσιάρη  ήταν άκρως 

σημαντική προς επιβεβαίωση και/ή απόρριψη συγκεκριμένων 

πτυχών της μαρτυρίας του Μ.Κ.41 ως προς τα διαδραματισθέντα 

στο χωράφι του Μ.Κ.61 στην Περιστερώνα το βράδυ της 

δολοφονίας αλλά και τα όσα προηγήθηκαν και επακολούθησαν.  

Λεπτομέρειες εν σχέση με την μαρτυρία του Μ.Κ.61 η οποία θα 

μπορούσε να κλονίσει την αξιοπιστία του Μ.Κ.41 επί ουσιωδών 

πτυχών της υπόθεσης της Κ.Α θα δοθεί κατά το στάδιο των 

τελικών αγορεύσεων.   

 

Τα πιο πάνω σημεία τα οποία θα παρουσιαστούν μέσω τελικών 

αγορεύσεων αποκτούν ιδιαίτερη αξία και καθίστανται άκρως 

σημαντικά  ενόψει και της δήλωσης της Κ.Α στη σελίδα 6753 των 

πρακτικών γραμμή 25 όπου η κ. Κλεόπα είχε δηλώσει: 

 “ Ο Κυριάκος Κοσιάρης εμείς ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι είναι 

αναξιόπιστος, εμείς είπαμε ότι δεν θα τον φέρουμε”. 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μ.Κ.61 ήταν μάρτυρας κλειδί και θα 

μπορούσε να διαφωτίσει το Δικαστήριο ως προς τις διάφορες 

εκδοχές του Μ.Κ.41, γεγονός το οποίο επισημάνει και το ίδιο το 

Π.Δ. τόσο στην απόφαση του καθώς και στην ενδιάμεση 

απόφαση του λεπτομέρειες των οποίων θα παρουσιαστούν κατά 

το στάδιο των τελικών αγορεύσεων. 
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Παράλειψη υπεράσπισης να ζητήσει την κλήτευση του Μ.Κ.46 επί του 

κατηγορητηρίου του κ. Κκερτίκη Πέτρου. 

 

 Εσφαλμένα ο δικηγόρος του Εφεσείοντα δεν ζήτησε από το 

Δικαστήριο τη κλήτευση του Μ.Κ.46 επί του κατηγορητηρίου Κκερτίκκη 

Πέτρου.  

Ο συγκεκριμένος χειρισμός συνιστά ουσιώδη παράλειψη της 

υπεράσπισης που είχε ως αποτέλεσμα τον δυσμενή επηρεασμό των 

δικαιωμάτων του Εφεσείοντα.   

Η μαρτυρία του Μ.Κ.46  ήταν άκρως σημαντική προς επιβεβαίωση  

και/ή απόρριψη συγκεκριμένων πτυχών της μαρτυρίας που 

παρουσίασε η Κ.Α και ειδικότερα εν σχέση με ουσιώδη γεγονότα πριν 

και μετά την δολοφονία στα οποία αναφέρθηκε ο Μ.Κ.41. 

Λεπτομέρειες της συγκεκριμένης μαρτυρίας θα παρουσιαστεί κατά το 

στάδιο των τελικών αγορεύσεων όπου θα διαφανεί ότι η  μαρτυρία 

του Μ.Κ.46 θα μπορούσε να κλονίσει την αξιοπιστία του Μ.Κ.41 επί 

ουσιωδών πτυχών της υπόθεσης της Κ.Α. 

 

Παράλειψη υπεράσπισης να ζητήσει καλύτερες λεπτομέρειες και να 

φέρει ένσταση ως προς το κατηγορητήριο. 

  

Εσφαλμένα ο δικηγόρος του Εφεσείοντα δεν έφερε ένσταση ως προς 

το κατηγορητήριο και ειδικότερα λανθασμένα  παρέλειψε να ζητήσει 

καλύτερες λεπτομέρειες εν σχέση με τις Κατηγορίες 1 και 2 οι οποίες 

μεταξύ άλλων έπασχαν από ελαττωματικότητα λόγω ασαφειών και 
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πολλαπλότητας.  Συγκεκριμένα η 1Κ παραλείπει να διευκρινίσει τη 

διενέργεια δύο συναντήσεων με διαφορετική σύνθεση συνωμοτών ως 

επίσης ήταν ασαφές ως προς την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε 

χώρα η συνωμοσία γεγονός άκρως σημαντικό και ουσιαστικό δια τον 

Κ2 ενόψει και του γεγονότος ότι καμιά άλλη μαρτυρία και/η γεγονός 

δεν τον συνδέει με τη διάπραξη των κατά ισχυρισμών αδικημάτων  

ενώ η 2Κ αναφέρεται σε συνάντηση που ουσιαστικά δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ και ούτε προέκυπτε από το μαρτυρικό υλικό 

που βρισκόταν στην κατοχή του δικηγόρου του Εφεσείοντα, με 

αποτέλεσμα να συναινέσει στη διατύπωση  και περιεχόμενο του 

Κατηγορητηρίου  χωρίς υποβολή  ένστασης με όλα τα συνεπόμενα. 

  Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τις τελικές αγορεύσεις. 

  

  

Παράλειψη υπεράσπισης να προχωρήσει στην κλήτευση της 

αδελφής του Εφεσείοντα κας Ειρήνης Κρασοπούλη καθώς και της 

συζύγου του. 

 

Ο δικηγόρος του Κ2 όφειλε να παρουσίαση στο Δικαστήριο την 

Ειρήνη Κρασοπουλη ως μάρτυρα υπεράσπισης λαμβανομένου και 

της θέσης του Κ2 ότι καθοδήγηση και συμβουλή δια ζητήματα 

αγοραπωλησίας μετοχών αποκόμιζε από την αδελφή του Ειρήνη. 

Ταυτόχρονα όφειλε να αντεξετάσει και/η διευκρίνιση μέσω ερωτήσεων 

και/η υποβολών προς   τον Μ.Κ.75 Γ. Καλλή περί της παρουσίας της 

Ειρήνης στις 5/3/08 κατά την υπογραφή του προσυμφωνητικού 
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Εγγράφου Μεταβίβασης Μετοχών(τεκ.415)κάτι που δεν έπραξε παρά 

τις οδηγίες του Κ2.   

Ταυτόχρονα είχε υποχρέωση όπως παρουσιάσει την σύζυγο του 

Εφεσείοντα ως μάρτυρα υπεράσπισης λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη 

την μαρτυρία του Μ.Κ.41 Φάνου Χατζηγεωργίου εν σχέση με την κατά 

ισχυρισμό συνάντηση στην οικία του Εφεσείοντα. 

 

Παράλειψη Αντεξετάσης Πολάκη Σαρρή Μ.Κ.59 

Η υπεράσπιση παρέλειψε σε αντίθεση με τις οδηγίες του Εφεσείοντα 

όπως αντεξετάσει και/ή υποβάλει συγκεκριμένες θέσεις στον Μ.Κ.59 

ειδικότερα εν σχέση με το Τεκμήριο 128.  Περισσότερες λεπτομέρειες 

θα δοθούν κατά τις τελικές αγορεύσεις.  

 

Παράλειψη Υποβολών και Ερωτήσεων προς Μ.Κ.41 και Μ.Κ.25  κατά 

την αντεξετάση τους εν σχέση με τα όσα ανέφερε ο Μ.Υ.23 Μενέλαος 

Αντωνίου 

 

 Είχε υποχρέωση και καθήκον ο δικηγόρος του Εφεσείοντα να 

υποβάλει και/η να θέση τις θέσεις και τοποθετήσεις του 

συγκεκριμένου μάρτυρα υπεράσπισης στους Μ.Κ.41 και Μ.Κ.25 ώστε 

να μπορέσουν να τοποθετηθούν αναλόγως. 

Η υπεράσπιση όφειλε να θέση τα ζητήματα που είχε κατά νουν στους 

μάρτυρες κατηγορίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν 

δεόντως αφού σε αντίθετη περίπτωση το Δικαστήριο δικαιούτο να 

αγνοήσει τη μονομερώς τεθείσα εκδοχή όπως και έπραξε. 
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Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τις τελικές αγορεύσεις.  

 

 

 Δεύτερος Λόγος Έφεσης 

 

Η απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου να δεχθεί τη μαρτυρία του 

Μ.Κ.41 ως ασφαλή και αξιόπιστη μαρτυρία σε βαθμό τέτοιο ώστε να 

στηριχθεί επ’ αυτής για την καταδίκη του Εφεσείοντα, είναι εσφαλμένη 

διότι ενώ το Δικαστήριο τον έκρινε ως συναυτουργό παρέλειψε να 

λάβει υπόψη του ότι η μαρτυρία του περιείχε κενά, αντιφάσεις ήτο 

ύποπτη και ο Μ.Κ.41 είχε ξεκάθαρο προσωπικό και ουσιαστικό 

όφελος ως αποτέλεσμα της μαρτυρίας του πρωτόγνωρο και 

πρωτοφανές σε Ποινική Δίκη.   

 

Το Π.Δ. λανθασμένα περιορίστηκε στην ατομική κρίση της αξιοπιστίας 

του Μ.Κ.41 και ενάντια στις αρχές της Νομολογίας παρέλειψε να 

αντιπαραβάλει και διερευνήσει την μαρτυρία του με το σύνολο της 

υπόλοιπης μαρτυρίας. 

 

Λεπτομέρειες Δεύτερου Λόγου Έφεσης. 

 

Το εύρημα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο Μ.Κ.41 είναι αξιόπιστος 

είναι εσφαλμένο και/ή αντινομικό αφού η μαρτυρία του ως 

καταγράφεται  (ουσιαστική ανάλυση της συγκεκριμένης μαρτυρίας 

θα παρουσιασθεί με λεπτομέρεια και θα καταγραφεί κατά το στάδιο 
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των τελικών αγορεύσεων) εμπεριείχε σωρεία αντιφάσεων και/ή κενών 

και/ή υστερόβουλων δηλώσεων και ισχυρισμών και/ή είναι αντιφατική 

και σε πλήρη αντίθεση τόσο με άλλη προσαχθείσα μαρτυρία καθώς 

και με πραγματική μαρτυρία η οποία ήταν ενώπιον του Δικαστηρίου 

και/ή μαρτυρία η οποία δεν παρουσιάστηκε λόγω έκδηλα ανεπαρκής 

δικηγορίας και/ή μαρτυρίας η οποία δεν παρουσιάστηκε λόγω 

πλημμελής αστυνομικής διερεύνησης.  

 

Το Δικαστήριο έσφαλλε νομικά και/ή ενέργησε αντίθετα με την 

Νομολογία όταν αποφάσισε να βασιστεί στην μαρτυρία του Μ.Κ.41 

χωρίς να αναζητήσει ενισχυτική μαρτυρία χωρίς να λάβει ουσιαστικά 

υπόψη ότι η εν λόγω μαρτυρία πάσχει από πληθώρα καίριων 

αντιφάσεων και αντινομιών, ενώ σημαντικά σημεία της μαρτυρίας του 

χαρακτηρίζονται από ασάφεια και αοριστία.  

 

Αδυναμία του Μ.Κ.41 να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 

 

Οι ασάφειες και αοριστίες του βασικού μάρτυρα κατηγορίας και η 

αδυναμία του να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε σχέση 

με βασικές πτυχές της μαρτυρίας του ειδικότερα εν σχέση με τη κατά 

ισχυρισμό συνάντηση στο σπίτι του Εφεσείοντα η οποία σύμφωνα με 

το κατηγορητήριο έγινε μεταξυ 1/12/09 και 25/12/09(λαμβάνοντας 

υπόψη ότι έδωσε την κατάθεση του έγγραφο Α.Τ στις 21/1/10)  ήταν 

τόσο μεγάλες που πλήττουν καίρια την αξιοπιστία του. Πρόσθετα 

είχαν ως αποτέλεσμα να αποστερήσουν στον Εφεσείοντα σε 
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ουσιαστικό βαθμό την ευκαιρία να υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό 

του, ειδικά σε ότι αφορά την ημερομηνία της κατ’ ισχυρισμό 

συνάντησης στην κατοικία του και μετέπειτα με τους 

κατηγορούμενους 1 και 3 στο κέντρο Ταμασιάνα, όπου έγινε η κατ’ 

ισχυρισμό συμφωνία για την δολοφονία του θύματος με εκτελεστή 

τον Θεοφάνη Χατζηγεωργίου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και 

εργασίας. 

 

Το όλο οικοδόμημα της υπόθεσης της Κατηγορούσας Αρχής 

στηρίζεται στην μαρτυρία του (Μ.Κ.41), ενός συναυτουργού στο 

έγκλημα βάσει δικής του παραδοχής, εναντίον του οποίου δεν 

ασκήθηκε ποινική δίωξη με εισήγηση της αστυνομίας και απόφαση 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ενός μάρτυρα στον οποίο 

δόθηκε ασυλία ποινικής διώξεως για το αδίκημα του φόνου εκ 

προμελέτης, πράγμα πρωτοφανές στα ιστορικά της Κυπριακής 

δικαιοσύνης.  

 

Το Δικαστήριο έσφαλε νομικά και/ή ενήργησε αντίθετα με τη 

Νομολογία όταν αποφάσισε να βασιστεί στη μαρτυρία του Μ.Κ.41 

χωρίς να αναζητήσει ενισχυτική μαρτυρία αφήνοντας να αιωρείται 

αμφιβολία και/ή υποβόσκουσα αμφιβολία αναφορικά με την ενοχή 

του Εφεσείοντα και/ή το Δικαστήριο εναπόθεσε βάρος απόδειξης 

στον Εφεσείοντα. 

 

Nilda Montecalvo Μ.Κ 11- Αυτόπτης Μάρτυρας 
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Η συγκεκριμένη μάρτυρας διαψεύδει ουσιαστικά τον Μ.Κ.41 και τον 

φωτογραφίζει ως τον εκτελεστή του θύματος και όχι ως τον οδηγό 

της μοτοσυκλέτας ως η θέση του Μ.Κ.41 ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μαρτυρία της συγκεκριμένης 

μάρτυρος ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και από το CCTV όπου 

διαφαίνεται ότι η μοτοσυκλέτα η οποία εξέρχεται του οικοπέδου δίπλα 

από το σπίτι του Andrew Brear οδηγείται από τους δολοφόνους του 

θύματος και ένας εξ’ αυτών είναι ο Μ.Κ.41.  Οι απαντήσεις της Μ.Κ.11 

ως καταγράφονται στα πρακτικά σε συνδυασμό με την ένορκη 

μαρτυρία του Μ.Κ.41 οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα, ότι ο 

εκτελεστής ήταν ο Μ.Κ.41.  Παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες των 

πρακτικών καθώς και στις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις τόσο 

της Μ.Κ.11 όσο και του Μ.Κ.41 θα δοθούν κατά το στάδιο των τελικών 

αγορεύσεων. 

 

Έξαλλου το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τις απαντήσεις του 

Μ.Κ.41 ως καταγράφονται στα πρακτικά λεπτομέρειες οι οποίες κατά 

το στάδιο των τελικών αγορεύσεων. 

 

Τα πειστήρια του εγκλήματος δεν ανευρέθηκαν.  

 

Ως έχει ήδη αναφερθεί η μαρτυρία του Μ.Κ.41 χαρακτηρίζεται από 

ασάφεια και αοριστία ενώ στην πλειονότητα τους οι ισχυρισμοί τους 

οποίους προέβαλε αντιστρατεύονται την κοινή λογική. 



15 
 

Τα πειστήρια του εγκλήματος τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 

το φονικό όπλο, τα ρούχα καθώς και τα γάντια των δραστών της 

δολοφονίας όπως και η κουκούλα του εκτελεστή δεν έχουν ανευρεθεί 

δημιουργώντας ένα σημαντικό και ουσιαστικό κενό στην όλη 

υπόθεση της Κ.Α.  

Ο Μ.Κ.41δια πρώτη φορά και ουσιαστικά σε αντίθεση με την 

κατάθεση ομολογίας του (έγγραφο ΑΤ) ισχυρίστηκε ενώπιον του 

Δικαστηρίου ότι το όπλα πιθανό να είχε μετακινηθεί από τις πρώτες 

μέρες της δολοφονίας υπονοώντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια 

έλαβε χώρα μετά από οδηγίες του Κ1.  Η συγκεκριμένη τοποθέτηση η 

οποία ουσιαστικά δείχνει και την ευκολία με την οποία ο 

συγκεκριμένος μάρτυρας κατηγορίας είναι πρόθυμος να αλλάζει 

εκδοχές θα πρέπει να αξιολογηθεί και με το γεγονός ότι η Αστυνομία 

διενεργούσε έρευνες δια αρκετούς μήνες βάση των υποδείξεων και 

της κατάθεσης ομολογίας του Μ.Κ.41.  Σημαντικό επίσης να 

σημειωθεί επί του προκειμένου σημείου ότι καμία ημερολογιακή 

καταχώρηση δεν έγινε από την Αστυνομία για ένα τόσο σημαντικό 

γεγονός το οποίο αφορούσε και την ουσία της υπόθεσης.    

 

Ψευδείς Καταθέσεις του Μ.Κ41 

 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε να αξιολογήσει στην σωστή 

διάσταση το γεγονός ότι ο Μ.Κ41 έδωσε τρεις ψευδείς καταθέσεις 

στην Αστυνομία προτού ομολογήσει την ενοχή του στην δολοφονία 

και εμπλέξει τον Εφεσείοντα.  
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Το συγκεκριμένο γεγονός κατά την ταπεινή μας άποψη καθιστά την 

διαδικασία άδικη και/ή ακροσφαλή αφού αποδεδειγμένα ο Μ.Κ.41  

προέβαλε ψευδές άλλοθι προς υποστήριξη του οποίου επιστράτευσε 

και την συμβία του Μ.Κ.51 μεταξύ άλλων η οποία επίσης έδωσε δυο 

ψευδείς καταθέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την συνδιαλλαγή η οποία υπήρξε και έτυχε της 

έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα όπου είναι ξεκάθαρο ότι ο Μ.Κ.41 

έλαβε ανταλλάγματα πρωτόγνωρα σε Ποινική υπόθεση που 

αφορούσε φόνο εκ προμελέτης ως επίσης συγκεκριμένες θέσεις του 

Μ.Κ.41 ως καταγράφονται στα πρακτικά και οι οποίες θα αναλυθούν 

κατά τις γραπτές αγορεύσεις το Πρωτόδικο Δικαστήριο είναι 

ξεκάθαρο ότι η μαρτυρία του Μ.Κ.41 θα έπρεπε να κριθεί ως 

αναξιόπιστη και ως εκ τούτου οι κατηγορίες εναντίον του Εφεσείοντα 

θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί.  Η καταδίκη του Εφεσείοντα στην 

βάση της πιο πάνω μαρτυρίας χωρίς ενίσχυση από άλλη ανεξάρτητη 

μαρτυρία καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνη και ως εκ τούτου είναι η 

θέση μας ότι δεν υπήρξε ασφάλεια της καταδίκης (safety of the 

conviction). 

 

Αποφυγή και/ή παράλειψη καθορισμού συγκεκριμένης ημερομηνίας 

 

Η αποφυγή και/ή παράλειψη καθορισμού συγκεκριμένης 

ημερομηνίας από τον Μ.Κ.41 δείχνει και πάλι  τις ασάφειες και 

αοριστίες του βασικού μάρτυρα κατηγορίας και η αδυναμία του να 

αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τουλάχιστον σε σχέση με 
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βασικές πτυχές της υπόθεσης και ειδικότερα εν σχέση με την πιο 

σημαντική πτυχή της υπόθεσης όσο αφορά τον Εφεσείοντα και η 

οποία σχετίζεται με την κατά ισχυρισμό συνάντηση στο σπίτι του 

Εφεσείοντα η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έλαβε χώρα 

μεταξύ 1/12/09 και 25/12/09 πλήττουν και πάλι καίρια την αξιοπιστία 

του Μ.Κ.41 αποστερώντας ταυτόχρονα στον Εφεσείοντα την ευκαιρία 

να υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό του.  Το Πρωτόδικο Δικαστήριο 

είχε υποχρέωση όπως δώσει την απαραίτητη σημασία και/ή 

βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα όμως δυστυχώς επί της ουσίας 

αγνόησε και δεν έλαβε υπόψη τις θέσεις της υπεράσπισης επί του 

σημείου.  Όπως θα δείτε κατά το στάδιο των αγορεύσεων όταν θα 

σας παραπέμψουμε στα πρακτικά για ακόμη μία φορά ο Μ.Κ.41 

παρουσιάζει ουσιαστικά δύο διαφορετικές εκδοχές εν σχέση με την 

κατά ισχυρισμό συνάντηση.  Αντίφαση προκύπτει και από 

καταγραφεί που υπάρχει σε ημερολόγιο ενεργείας το οποίο έγινε 

Τεκμήριο κατά την Πρωτόδικη διαδικασία και στο οποίο θα 

αναφερθούμε κατά το στάδιο των αγορεύσεων.   

Επί του συγκεκριμένου σημείου και την ευθύνη της Αστυνομίας η 

οποία παρέλειψε ουσιαστικά να ανακρίνει και να καταγράψει τις 

απαντήσεις του Μ.Κ.41 ως προς την ημερομηνία που έγινε η κατά 

ισχυρισμό συνάντηση αναφερόμαστε σε άλλο λόγο Έφεση.  

 

Η έλλειψη χρηματικού ανταλλάγματος. 

 

Ο Μ.Κ.41 κατά την Ένορκη μαρτυρία του στο Δικαστήριο δήλωσε ότι 
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δεν έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα για την δολοφονία και 

ότι το συμφωνηθέν ποσό ως η κατάθεση του έγγραφο ΑΤ των ευρώ 

50,000 θα λαμβάνετο μετά την διάπραξη του εγκλήματος.  Οι 

συγκεκριμένες τοποθετήσεις του μάρτυρα ως θα παρουσιαστούν με 

λεπτομέρεια κατά το στάδιο των αγορεύσεων με παραπομπή στα 

πρακτικά θα καταδείξουν και πάλι ότι η όλη συμπεριφορά του Μ.Κ.41 

καθώς και οι τοποθετήσεις του δημιουργούν μία ξεκάθαρη εικόνα 

αμφιβολίας και καχυποψίας καθιστώντας επικίνδυνη και ακροσφαλή 

την καταδίκη του Εφεσείοντα μία καταδίκη η οποία εξασφαλίστηκε 

στην βάση της μαρτυρίας του Μ.Κ.41 χωρίς ενίσχυση από άλλη 

μαρτυρία.   

 

Η παρουσία του πεθερού του Εφεσείοντα κατά την κατά ισχυρισμό 

συνάντηση στο σπίτι του Εφεσείοντα. 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο  αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο το οποίο 

προσθέτει στην έκδηλη αναξιοπιστία και ψευδολογία του βασικού 

μάρτυρα κατηγορίας αφού ως θα διαφανεί κατά το στάδιο των 

αγορεύσεων με παραπομπή στα πρακτικά υπάρχει και πάλι ψεύδος εκ 

μέρους του Μ.Κ.41 και παρόλη την προσπάθεια της Κ.Α. και την 

μαρτυρία των ανακριτών της υπόθεσης ενώπιον του Πρωτόδικου 

Δικαστηρίου παραμένει το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά ο Μ.Κ.41 

ήταν διαθετημένος να προβεί σε υστερόβουλες δηλώσεις, 

αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις στην απέλπιδα προσπάθεια να 

στηρίξει θέσεις τις οποίες ο ίδιος προέβαλε κατά την ομολογία του 
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σύμφωνα με το έγγραφο ΑΤ. Απλά καταγράφουμε ότι ο πεθερός του 

Εφεσείοντα είναι νεκρός εδώ και αρκετά χρόνια και περαιτέρω 

λεπτομέρειες θα δοθούν κατά το στάδιο των τελικών αγορεύσεων.   

 

Ισχυριζόμενη παρουσία του υιού της Κ3 σύμφωνα πάλι με τον Μ.Κ.41 

 

Η εκδοχή του Μ.Κ.41 περί της παρουσίας του υιού της 

κατηγορούμενης 3 εντός του Ταμασιάνα αρχές Δεκεμβρίου όπου 

σύμφωνα με τον Μ.Κ.41 έλαβε χώρα η κατά ισχυρισμό συνομωσία, 

όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται αλλά καταρρίπτεται επιβεβαιώνοντας για 

ακόμη μία φορά το αναξιόπιστο του μάρτυρα. Λεπτομέρειες θα 

δοθούν κατά το στάδιο των αγορεύσεων με παραπομπή στα 

πρακτικά, σε καταθέσεις που λήφθησαν από τα παιδιά της Κ3 καθώς 

και από σχετικές καταχωρήσεις ως καταγράφονται σε ημερολόγια 

ενεργείας που έγιναν Τεκμήρια και βρίσκονται ενώπιον του 

Δικαστηρίου.  

 

Συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του Μ.Κ41 βρίσκονται σε αντίφαση με την 

μαρτυρία της παθολογοανατόμου Δρ. Ελένης Αντωνίου. 

 

Ο ισχυρισμός του Μ.Κ.41 ότι την 25/12/2009 λίγη ώρα μετά την άφιξη 

του στο Γενικό Νοσοκομείο,  ο Κ1 του ζήτησε να μετακινήσει τα 

χασισοδεντρύλλια που βρίσκονταν στο σπίτι του, διαψεύδεται και 

καταρρίπτεται από την μαρτυρία της παθολογοανατόμου Δρ. Ελένης 

Αντωνίου ως καταγράφεται στα πρακτικά της υπόθεσης στα οποία 
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θα σας παραπέμψουμε κατά το στάδιο των τελικών αγορεύσεων.  

Είμαστε βέβαιοι ότι ενόψει της μαρτυρίας της παθολογοανατόμου Δρ. 

Ελένης Αντωνίου θα διαπιστώσετε ότι θα ήταν άκρως επικίνδυνο και 

εντελώς παράλογο για οποιοδήποτε Δικαστήριο να αποδεχτεί ότι ο 

Κ1στις 25/12/09 ήτο σε θέση να μεταφέρει στο Μ.Κ.41 αυτά που ο 

ίδιος ισχυρίζεται.     

 

 

Συγκεκριμένοι ισχυρισμοί και θέσεις του Μ.Κ.41 βρίσκονται σε 

αντίφαση με συγκεκριμένους Μάρτυρες Υπεράσπισης. 

 

Οι θέσεις των Μ.Υ. 54, 55 και 59 καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά 

το αναξιόπιστο της εκδοχής του Μ.Κ.41 ιδιαίτερα εν σχέση με τις 

κινήσεις του μετά το έγκλημα και την εκδοχή την οποία παρουσίασε.  

Ως θα διαφανεί από την παρουσίαση και καταγραφεί των πρακτικών 

κατά το στάδιο των τελικών αγορεύσεων ο Μ.Υ. 54 Δημήτριου 

Αθανάσιος είχε δηλώσει ότι είναι αδύνατο να διανυθεί η απόσταση 

μεταξύ της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη και του κτήματος Κοσιάρη στο 

χρόνο που είχε αναφέρει ο Μ.Κ.41. 

Ο Μ.Κ. 55 Συνταγματάρχης Βιολετή εμπειρογνώμονας οφθαλμίατρος 

κατάθεσε ότι δεν είναι δυνατό να δεις στο σκοτάδι ως η εκδοχή του 

Μ.Κ.41(λεπτομέρειες και παραπομπή στα πρακτικά θα 

παρουσιαστούν κατά τις τελικές αγορεύσεις). 

Ο Μ.Κ.59 Καρασαβαίδης έφεδρος καταδρομέας ο οποίος διάνυσε 

την απόσταση κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τον  Μ.Κ.41 κατέθεσε 
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ότι θα ήταν αδύνατο η διαδρομή να μπορούσε να γίνει στο χρόνο 

που ισχυρίστηκε ο Μ.Κ.41.  

 

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο   

 

Οι θέσεις και τοποθετήσεις του Μ.Κ.41 εν σχέση με την ύπαρξη του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο σπίτι του Εφεσείοντα συνηγορεί και 

πάλι προς την εισήγηση ότι ο Μ.Κ.41 ουδέποτε επισκέφθηκε το 

εσωτερικό της οικίας του Εφεσείοντα κατά τον Δεκέμβριο του 2009 

εφόσον δεν είδε και δεν θυμόταν τον Χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Επί 

του σημείου είναι σημαντικό να σημειωθεί η θέση της υπεράσπισης 

ότι τα ευρήματα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου για την ύπαρξη του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι ασαφή και διαζευκτικά και ως εκ 

τούτου εσφαλμένα.  Ο Μ.Κ.41 δεν αναφέρεται στην ύπαρξη του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην ομολογία του έγγραφο ΑΤ ενώ 

ταυτόχρονα τόσο κατά την διάρκεια της κυρίως εξέτασης του καθώς 

και κατά την αντεξέταση του δήλωσε ότι δεν είδε το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο.  Κατά το στάδιο των τελικών αγορεύσεων θα παραπέμψουμε 

το σεβαστό Δικαστήριο σε πραγματική μαρτυρία και τεκμήρια τα 

οποία κατατέθησαν ενώπιον του Πρωτόδικου Δικαστηρίου σύμφωνα 

με τα οποία το Χριστουγεννιάτικο δέντρο βρισκόταν εκεί και ως εκ 

τούτου η όλη στάση του Μ.Κ.41 επί του σημείου δημιουργεί και πάλι 

σοβαρές αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία του.  Η εκδοχή του 

Μ.Κ.41 κατά την αντεξέταση του ότι σχεδίασε και ανάφερε μόνο ότι 

του έκανε εντύπωση ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι στερείτε 
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σοβαρότητας και πειστικότητας και καταδεικνύει για ακόμη μία φορά 

το αναξιόπιστο της εκδοχής του μάρτυρα.  

 

Τρίτος Λόγος Έφεσης 

 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα και κατά παράβαση της 

σχετικής Νομολογίας και αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν 

απέδωσε υπέρμετρη βαρύτητα στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς συγκεκριμένων μαρτύρων κατηγορίας  και ειδικότερα 

του Μ.Κ.41 μη λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαρτυρία του Μ.Κ.41 ως 

αναφέρεται πιο πάνω εμπεριείχε σωρεία αντιφάσεων και/ή ψευδών 

και/ή κενών και/ή ήταν αντιφατική και/ή αλληλοσυγκρουόμενη με τη 

προσαχθείσα μαρτυρία. 

 

Λεπτομέρειες Τρίτου Λόγου Έφεσης. 

Το σεβαστό σας Δικαστήριο θα διαπιστώσει μέσω των γραπτών 

αγορεύσεων  μέσω τον παραπομπών μας σε συγκεκριμένες σελίδες 

και επισημάνσεις της απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι   το 

Δικαστήριο σε διαφορετικά σημεία της απόφασης του καταγράφει 

ασαφή και διαζευκτικά σχόλια επί του σημείου όπου ξεκάθαρα 

διαφαίνεται ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο κατά παράβαση της 

σχετικής Νομολογίας και αγνοώντας τους σοβαρούς κινδύνους που 

ελλοχεύουν απέδωσε εντέλει λανθασμένα υπέρμετρη βαρύτητα στα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά του Μ.Κ.41.  Παρόμοια προσέγγιση 

ακολουθήθηκε από το Πρωτόδικο Δικαστήριο εν σχέση και με άλλους 
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μάρτυρες για του οποίους επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε κατά 

τις γραπτές αγορεύσεις. 

 

Τέταρτος Λόγος Έφεσης 

 

Το συμπέρασμα και η κατάληξη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι 

εναντίον του Μ.Κ.41 δεν υπήρχε ίχνος βαρύνουσας μαρτυρίας ως 

καταγράφεται στη σελ.78 της απόφασης είναι αυθαίρετο και 

λανθασμένο και δεν ανταποκρίνεται στην ενώπιον του τεθείσα 

μαρτυρία.   

 

Λεπτομέρειες Τέταρτου Λόγου Έφεσης 

 

Το πιο πάνω συμπέρασμα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου είναι 

αυθαίρετο και λανθασμένο και σε πλήρη αντίθεση με την μαρτυρία 

που παρουσιάστηκε ενώπιον του.  Ενδεικτικά αναφέρομε τα 

ακόλουθα δεδομένα τα οποία θα αναλύσουμε με περισσότερη 

λεπτομέρεια καθώς και με παραπομπή στα πρακτικά κατά το στάδιο 

των τελικών αγορεύσεων. 

1. Ο Μ.Κ.41 είχε συλληφθεί και είχε εναντίον του εκδοθεί διάταγμα 

προσωποκράτησης από αρμόδιο Δικαστήριο.    

2. Υπήρξε πραγματικό γεγονός ενώπιον του Π.Δ. ότι ο Μ.Κ.41 είχε 

δώσει τρεις ψευδείς καταθέσεις στην Αστυνομία προτού προβεί 

στην κατάθεση-ομολογία έγγραφο ΑΤ. 

3. Η Μ.Κ.51 έδωσε δύο ψευδής καταθέσεις μετά από υπόδειξη του 
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Μ.Κ.41 προς υποστήριξη των ψευδών ισχυρισμών τους οποίους 

προέβαλε ο Μ.Κ.41. 

4. Η Αστυνομία ως διαφαίνεται μέσω της αίτησης 25/10 σύμφωνα με 

την οποία εξασφαλίστηκε το διάταγμα του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο είχε εκδοθεί στις 3/2/10 καθώς 

και της Ένορκης Δήλωσης του Μ.Κ.81 Γενναδίου είχε στην κατοχή 

της τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που αφορούσαν τον Μ.Κ.41.   

 

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι το συγκεκριμένο λανθασμένο 

συμπέρασμα του Π.Δ. καθιστά την όλη διαδικασία ακροσφαλή αφού 

προκύπτει ξεκάθαρα μέσω της συγκεκριμένης τοποθέτησης ότι το 

Π.Δ. δεν έλαβε υπόψη το ξεκάθαρο προσωπικό και ουσιαστικό 

όφελος που είχε ο Μ.Κ.41 ενόψει της μαρτυρίας του καθώς και της 

συνδιαλλαγής η οποία ξεκάθαρα προκύπτει ότι έλαβε χώρα μεταξύ 

του Μ.Κ.41 και της Κ.Α. 

 

Πέμπτος Λόγος Έφεσης 

 

Είναι η θέση της υπεράσπισης του Εφεσείοντα ότι υπήρξε   

κατάχρηση της διαδικασίας από τη Κατηγορούσα Αρχή ή/και την 

Αστυνομία ή/και παραβίαση των Αρχών της Δίκαιης Δίκης  του 

Εφεσείοντα ως κατοχυρώνονται από τα Άρθρα 12 και 30 του 

Συντάγματος και Άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. 

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρξε 

πλημμελής Αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης σε τέτοιο βαθμό 
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που θίγεται το δικαίωμα του Εφεσείοντα δια δίκαιη δίκη.   

 

 

Λεπτομέρειες Πέμπτου Λόγου Έφεσης. 

 

Το συμπέρασμα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ως καταγράφεται στη 

σελίδα 257 της απόφασης του όπου έκρινε ως άρτιο το ανακριτικό 

έργο  είναι εσφαλμένο και αυθαίρετο και αντίθετο με την ενώπιον του 

μαρτυρία.   

Εσφαλμένα το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν αξιολόγησε ορθά την 

ενώπιον του μαρτυρία καθώς και τα επιχειρήματα τα οποία τεθήκαν 

όπου ξεκάθαρα πρόεκυπτε πλημμελή αστυνομική διερεύνηση της 

υπόθεσης  και αντιθέτως υιοθέτησε  πράξεις και/η παραλείψεις της 

ανακριτικής ομάδας προς στήριξη της καταδίκης του Εφεσείοντα και 

ως εκ τούτου θίγεται το δικαίωμα του Εφεσείοντα δια δίκαιη δίκη σε 

αντίθεση με  τα Άρθρα 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και 30(2) του Συντάγματος.  

 

Κατά το στάδιο των αγορεύσεων το συγκεκριμένο θέμα θα αναλυθεί 

εις βάθος και θα παραπέμψουμε το Σεβαστό σας Δικαστήριο σε 

διάφορες πράξεις και/ή παραλείψεις της ανακριτικής ομάδας οι 

οποίες περίτρανα κατά την ταπεινή μας άποψη καταδεικνύουν της 

πλημμελή αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης.  Ενδεικτικά και 

περιληπτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω. 
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Α)  Σύμφωνα με τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιων του Δικαστηρίου 

δεν υπήρξε ουσιαστικά καμιά απολύτως ενέργεια προς εντοπισμό του 

φονικού όπλου κάτω από το κιούγκι στο Τσέρι ως η αρχική 

πληροφορία η οποία δόθηκε από τον Αλέξη Μαυρομιχάλη παρόλο 

που η συγκεκριμένη πληροφορία είχε δοθεί μόλις δύο μέρες μετά την 

διάπραξη του στυγερού εγκλήματος.   

Συγκεκριμένοι ισχυρισμοί και δικαιολογίες ως καταγράφονται από 

συγκεκριμένους μάρτυρες κατηγορίας θεωρούμε ότι στερούνται 

πειστικότητας καθώς και σοβαρότητας.  Εξάλλου οι πιο πάνω 

ισχυρισμοί των συγκεκριμένων μαρτύρων κατηγορίας όπως θα σας 

υποδείξουμε κατά το στάδιο των αγορεύσεων βρίσκεται σε πλήρη 

αντίθεση με άλλες ενέργειες στις οποίες οι ίδιοι είχαν προβεί μετά από 

υποδείξεις του Μ.Κ.41.   

Β) Η ανακριτική ομάδα παρέλειψε να λάβει συμπληρωματική 

κατάθεση από τον Μ.Κ.41εν σχέση με ισχυρισμούς που αφορούσαν 

σοβαρές και άκρως σημαντικές πτυχές της υπόθεσης  σε συνεχεία 

της μιας και μοναδικής  κατάθεσης του μαρτύρα η οποία δόθηκε στις 

21/1/2010. 

Το συγκεκριμένο γεγονός δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στη 

μαρτυρία και στη δυνατότητα του Εφεσείοντα να αντικρούσει τους 

ψευδής ισχυρισμούς του Μ.Κ.41 αφού τα συγκεκριμένα γεγονότα 

ακουστήκαν δια πρώτη φόρα κατά το στάδιο της ένορκης μαρτυρίας 

του Μ.Κ.41. 

Ο Μ.Κ.41 κατά την ένορκη του μαρτυρία αποκάλυψε δια πρώτη φόρα 

κατά ισχυρισμό ότι το φονικό όπλο μετακινήθηκε μετά από οδηγίες 
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του Κ1τονιζοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός το είχε αναφέρει στην 

ανακριτική ομάδα γεγονός το όποιο ουσιαστικά δεν αρνήθηκαν οι 

Υπ. Ευθύμιου και Λοχία Ιορδάνους. 

Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός ο οποίος και πάλι αφορά 

το πιο σημαντικό και ουσιώδες τεκμήριο/στοιχείο της υπόθεσης δεν 

καταγράφηκε μα ούτε και εξετάστηκε και με κανένα τρόπο δεν 

επιβεβαιώθηκε από την ανακριτική ομάδα δημιουργεί εύλογα απορία 

ως προς το συμπέρασμα του Δικαστηρίου δια άρτιο ανακριτικό έργο.  

 

Γ) Η ανακριτική ομάδα παρέλειψε να καταγράψει σε ημερολόγιο 

ενεργείας και/η να λάβει συμπληρωματική κατάθεση από τον Μ.Κ.41 

εν σχέση με τον ισχυρισμό του Μ.Κ.41 προς τον Λοχία Ιορδάνους στις 

30/1/2010 όπου πάντοτε κατά ισχυρισμό ο Μ.Κ.41 ανέφερε στο Λοχία 

ότι πιθανών το φονικό όπλο να βρισκόταν στη μάντρα του Κ1 στο 

Τσέρι σε συγκεκριμένη σωλήνα . 

Σύμφωνα με τη προφορική μαρτυρία ενώπιων του Δικαστηρίου 

διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα όπου διαπιστώθηκε ότι η σωλήνα είχε 

μετακινηθεί ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη από τετράτροχη μοτοσικλέτα.  

Κατά παράξενο και παράδοξο τρόπο όμως και πάλι δεν υπάρχει 

καμία καταγραφή ως προς τα λεχθέντα του Μ.Κ.41 κατά την έρευνα 

ούτε και φωτογραφίες ληφθείσα που να δείχνουν την έρευνα και τα 

ίχνη της μοτοσυκλέτας. 

Ταυτόχρονα και ενώ η ανακριτική ομάδα γνώριζε ότι ο Κ1 κατείχε 

τετράτροχη μοτοσικλέτα δεν προέβηκε σε καμία επιστημονική εξέταση 

της μοτοσυκλέτας του . 
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Δ)  Η ανακριτική ομάδα δεν διενέργησε καμία επιστημονική έρευνα εν 

σχέση με τη μοτοσικλέτα του Μ.Κ.41. 

Σημαντικό να σημειωθεί ότι στις 18/1/2010 είχε εκδοθεί ένταλμα 

έρευνας δια τη μοτοσικλέτα το οποίο όμως παρέμεινε ανεκτέλεστο. 

Ε) Η ανακριτική ομάδα δεν προχώρησε σε αναπαραστάσεις 

γεγονότων τα οποία πάντοτε κατά ισχυρισμό του Μ.Κ.41 

διαδραματίστηκαν και αφορούσαν την ουσία της υπόθεσης προς 

επιβεβαίωση με ανεξάρτητη και πραγματική μαρτυρία των θέσεων του 

Μ.Κ.41. 

Συγκεκριμένα το άρτιο ανακριτικό έργο μεταξυ άλλων  δεν 

περιλαμβάνει τα  ακόλουθα τα οποία θα μπορούσαν να 

επιβεβαιώσουν η διαψεύσουν τον Μ.Κ.41. 

 

 1)Αναπαράσταση της σκηνής μετάβασης του Μ.Κ.41 από τη 

σκηνή του εγκλήματος στα υποστατικά Κοσιάρη. 

 2) Αναπαράσταση της σκηνής μετάβασης του Μ.Κ.41(μέτρηση 

της απόστασης)από τα υποστατικά Κοσιάρη στη Νεκρή Ζώνη. 

 

ΣΤ) Η ανακριτική ομάδα και η Κ.Α αδικαιολόγητα παρέλειψε να 

διερευνήσει και/η παρουσίαση τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 

αριθμού 97796767 κάτοχος του οποίου ήταν ο Μ.Κ.41 σύμφωνα και 

με την ένορκη δήλωση του Μ.Κ.81 Γενναδίου στην αίτηση 25/10 

ημερομηνίας 3/2/10. 

Ζ) Η ανακριτική ομάδα δεν πραγματοποίησε ορθή  διερεύνηση της 

σκηνής του φόνου καθώς και άλλων σημαντικών σημείων και 
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τεκμηρίων  με αποτέλεσμα ο Εφεσείοντας να στερηθεί του 

δικαιώματος  επιθεώρησης και επιστημονικής εξέτασης σημαντικού  

μαρτυρικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 

1)  Δεν έλαβαν και/η απέτυχαν να λάβουν αποτυπώματα από τα 

υποδήματα του δράστη/δραστών στη σκηνή του φόνου  ως επίσης 

και στο σημείο το οποίο στάθμευσε η μοτοσυκλέτα. 

2)   Παρέλειψαν να λάβουν παρειακά επιχρίσματα από το αυτοκίνητο 

του Μ.Κ. 37 Προεστού και γενικότερα δεν προέβηκαν σε καμία 

ουσιαστική διερεύνηση εν σχέση με τους ισχυρισμούς του 

συγκεκριμένου ατόμου ο όποιος ας σημειωθεί ήταν ανάμεσα στους 

αρχικούς συλληφθέντες και το μοναδικό άτομο το οποίο συνδέεται 

επιστημονικά με τη σκηνή του φόνου. 

3)  Παρέλειψαν να αξιοποιήσουν την κάμερα 3 από τα υποστατικά του 

ταξί Filandia . 

4) Παρέλειψαν να λάβουν κατάθεση από τον Αστυφύλακα Χρίστο 

Ιωάννου της ΚΥΠ. 

5)  Παρέλειψαν να λάβουν κατάθεση από την οικιακή βοηθό η οποία 

ήταν εγγεγραμμένη επ’ ονόματι του Εφεσείοντα. Αντί αυτού και ενώ η 

οικιακή βοηθός βρισκόταν υπό κράτηση για ένα μήνα ,απελάθηκε 

χωρίς να ερωτηθεί δια το πλέον σημαντικό γεγονός και στοιχείο της 

υπόθεσης εν σχέση με τον Εφεσείοντα, δηλαδή την κατά ισχυρισμό 

συνάντηση του Μ.Κ.41 στο σπίτι του Εφεσείοντα. 

6)  Παράλειψαν να αποταθούν στις  αντίστοιχες τηλεφωνικές εταιρείες 

και/ή δημόσιο παροχέα  ζητώντας τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 
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Εφεσείοντα καθώς και τα δεδομένα κίνησης ώστε να εντοπιστεί η 

ακριβής γεωγραφική θέση του Εφεσείοντα κατά τις επίδικες 

ημερομηνίες και ώρες.  Ενώ γνώριζαν ότι η αποκάλυψη των 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του Εφεσείοντα γινόταν δια την 

περίοδο 20/12/09 ως 12/1/10 και ενώ γνώριζαν ότι στην κατάθεση 

του Μ.Κ.41 η ισχυριζόμενη συνομωσία δεν καθορίζετο επακριβώς 

αλλά αναφέρετο στο μήνα Δεκέμβριο, παράλειψαν και/ή αμέλησαν 

και/η απέφυγαν  σε αντίθεση με τις αρχές της δίκαιης δίκης  να 

ζητήσουν και αντιστοίχως να παρουσιάσουν μαρτυρία εν σχέση με τα 

τηλεπικοινωνιακά του Εφεσείοντα  από 1η μέχρι 20η Δεκεμβρίου. 

7)  Παρέλειψαν να διερευνήσουν απειλητικό μήνυμα το οποίο είχε 

λάβει το θύμα στις 9/1/2010 και ώρα 22:08 ως το Κυανού 239(τεκ.302) 

γεγονός το οποίο περιήλθε σε γνώση της αστυνομίας στις 16/1/2010. 

 

Έκτος Λόγος Έφεσης 

 

Διαζευκτικά με τον πρώτο λόγο έφεσης είναι η θέση της υπεράσπισης 

ότι εσφαλμένα το Πρωτόδικο  Δικαστήριο  δε αποδέχτηκε την 

κατάθεση της έκθεσης του εμπειρογνώμονα Γιάννου Παπαϊωάννου η 

οποία θα αποδεικνύει ότι ουδέποτε έγινε η κατά ισχυρισμό συνάντηση 

του Μ.Κ. 41 με τον Εφεσείοντα στην οικία του τελευταίου.  
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Λεπτομέρειες Έκτου Λόγου Έφεσης. 

 

Εσφαλμένα το Πρωτόδικο  Δικαστήριο δεν αποδέχτηκε την κατάθεση 

της εν λόγο έκθεσης αποκλείοντας ουσιαστικά μαρτυρία των 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του Μ.Κ.41 που αφορούσαν την 

περίοδο 01-18/12/2009 στερώντας με αυτό τον τρόπο στον 

Εφεσείοντα το δικαίωμα να αντικρούσει τον ισχυρισμό του Μ.Κ.41 εν 

σχέση με την κατά ισχυρισμό συνάντηση προς υλοποίηση της 

συνομωσίας. 

Η συγκεκριμένη έκθεση αφορούσε τον αριθμό 97796767 ο οποίος 

σύμφωνα με την αίτηση 25/10 και την Ένορκη Δήλωση του Μ.Κ.81 

Γενναδίου  βρισκόταν στην κατοχή και/ή χρησιμοποιήτο από τον 

Μ.Κ.41.  Συνεπώς η ενδιάμεση απόφαση του Π.Δ. ημερομηνίας 

25/10/12 είναι εσφαλμένη και ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι το Π.Δ. 

θα μπορούσε να αποδεκτή την κατάθεση της συγκεκριμένης έκθεσης 

του πιο πάνω εμπειρογνώμονα λαμβάνοντας υπόψη και της 

σημαντικότητας της συγκεκριμένης θέσης ως προς το αποτέλεσμα 

της δίκης δια τον Εφεσείοντα αφού η συγκεκριμένη έκθεση θα 

κατέρριπτε ουσιαστικά την μαρτυρία του Μ.Κ.41 επί του πιο 

σημαντικού γεγονότος δηλαδή της κατά ισχυρισμού συνομωσίας. 

 

Έβδομος Λόγος Έφεσης. 

 

Υπήρξε παραβίαση των άρθρων 6 της ΕΣΑΔ και 30,2 του 

Συντάγματος συμφώνα με τα οποία ένα Δικαστήριο πρέπει να είναι 
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ανεξάρτητο και αμερόληπτο ενόψει του γεγονότος ότι δυο Δικαστές 

απέρριψαν αίτημα της υπεράσπισης για να εξαιρεθούν από τη δική 

καθότι ήταν προσωπικά γνωστοί με ουσιώδης μαρτύρα κατηγορίας 

δηλαδή την Ρέα Ανδρονίκου Μ.Κ.53. 

 

Λεπτομέρειες Έβδομου Λόγου Έφεσης 

Η μη αποκάλυψη της γνωριμίας και της σχέσης  των δυο Δικαστών με 

τη Μ.Κ.53 παραβίασε το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ και 30,2 του Συντάγματος. 

Το Πρωτόδικο  Δικαστήριο γνώριζε από την καταχώρηση της 

υπόθεσης ότι η Μ.Κ.53 ήταν μάρτυρας κατηγορίας αφού ένας από 

τους παράγοντες τους οποίους το πρωτόδικο Δικαστήριο έλαβε 

υπόψη του όταν εξεταζόταν το θέμα κράτησης ήταν ισχυριζόμενο 

τηλεφώνημα της Κ3 προς τη Μ.Κ.53.  

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Μ.Κ.53 ενώπιων του δικαστηρίου 

και μετά που δεν επιτράπηκε η κατάθεση των τηλεπικοινωνιακών 

δεδομένων της Μ.Κ.53 διαφάνηκε ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους δυο Δικαστές.  

Το Δικαστήριο συνήλθε  σε γραφείο όπου καταρτίστηκε πρακτικό το 

οποίο αναφέρεται ότι δυο εκ των δικαστών είναι κοινωνικά γνωστοί με 

την εν λόγο μάρτυρα. Το εν λόγο πρακτικό επαναλήφθηκε σε δημόσια 

δίκη. Ακολούθησε αίτηση εξαίρεσης και το δικαστήριο απέρριψε το 

αίτημα με ενδιάμεση απόφαση. Είναι η θέση μας ότι εσφαλμένα το 

δικαστήριο απέρριψε το αίτημα όπως και εσφαλμένα τα δυο μέλη του 

δικαστηρίου έδωσαν μαρτυρία για την φύση και την έκταση της 

σχέσης τους με μια ουσιώδη μάρτυρα κρίνοντας τη δική τους 
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μαρτυρία κατά παράβαση των Άρθρων 6 της ΕΣΑΔ και 30,2 του 

Συντάγματος. 

 

Όγδοος Λόγος Έφεσης. 

 

Το συμπέρασμα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ως καταγράφεται στις 

σελίδες 294 μέχρι 302 όπου έκρινε ότι κανένα κενό δεν πρόεκυψε από 

τη   παρουσίαση της υπόθεσης της Κατηγορούσας  Αρχής και ότι δεν 

εντοπίζει την απουσία μάρτυρα κατηγόριας του οποίου η μαρτυρία 

θα ήταν ουσιαστική προς απόδειξη των κατηγοριών είναι εσφαλμένο 

και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μαρτύρια η οποία 

παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου ευσεβάστως 

εισηγούμαστε ότι ενδιάμεση απόφαση του Π.Δ. ημερομηνίας 12/6/12 

είναι εσφαλμένη και έχει δημιουργηθεί τεράστιο κενό στην υπόθεση 

της Κ.Α. ειδικότερα από την μη κλήτευση  των Μ.Κ.61 και Μ.Κ.46.  

 

Λεπτομέρειες Όγδοου Λόγου Έφεσης. 

 

Το συγκεκριμένο κενό στην  μαρτυρία της Κατηγορούσας Αρχής δεν 

άφησε περιθώριο στο Πρωτόδικο Δικαστήριο να εξετάσει και να 

αντιπαραβάλει την αξιοπιστία του Μ.Κ.41 ενόψει και των σημαντικών 

γεγονότων στα οποία αναφέρονταν οι Μ.Κ.46 και Μ.Κ.61 τα οποία 

αφορούσαν ουσιαστικά γεγονότα εν σχέση με τις ενέργειες και 

κινήσεις του Μ.Κ.41 μετά την διάπραξη του στυγερού εγκλήματος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε συγκεκριμένα γεγονότα δια τα οποία οι δύο 
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πιο πάνω μάρτυρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Δικαστήριο να 

διαπιστώσει το αληθές ή μη της εκδοχής του Μ.Κ.41. 

 

Εν σχέση με τον Μ.Κ.46 Κκερτίκη  

 

1)  Τι διημείφθη στη συνάντηση με τον Κ1 στο Ιπποκράτειο στην οποία 

παρόντες ήσαν οι Μ.Κ.41 και Μ.Κ.61και συγκεκριμένα κατά πόσο ο 

Μ.Κ.46 ανέφερε στον Κ1 ότι η μοτοσυκλέτα είχε πρόβλημα με τα 

ηλεκτρονικά και ότι ο Κ1 είπε στον Μ.Κ.41 να πάρει την μοτοσυκλέτα 

στον Μ.Κ.61 για επιδιόρθωση η κατά πόσο επρόκειτο δια ψέμα το 

οποίο συνεννοήθηκε να πει ο Μ.Κ.41 με τον Κ1. 

2)  Ποιες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέλαβε την μοτοσυκλέτα 

του Κ1(τεκ.116) το απόγευμα της 11/01/2010.Κατα πόσο ο Μ.Κ.46 

αντέδρασε ως η μαρτυρία του Μ.Κ.41 η κατά πόσο δεν αντέδρασε 

ενόψει του γεγονότος ότι ήταν συνεννοημένος με τον Κ1. 

3)  Κατά πόσο η μοτοσυκλέτα η οποία βρίσκετο στη κατοχή του 

Μ.Κ.46 από την 1/1/2010 είχε πράγματι πρόβλημα . 

4)    Κατά πόσο ο Μ.Κ.46 έδωσε στον Μ.Κ.41 στις 14/1/2010 το εξωστ 

και μπαταρία τα οποία συμφώνα με τον Μ.Κ.41 τοποθέτησε στη 

μοτοσυκλέτα του Κ.1. 

5)  Κατά πόσο ο Μ.Κ.46 έδωσε στον Μ.Κ.41 κατά εντολή του Κ1 Ευρώ 

2,500 για να δώσει στον Κ4 για να διαφύγει στο εξωτερικό καθώς και 

Ευρώ 1,200 στον ίδιο δια να πληρώσει διατροφές. 

6)  Κατά πόσο ο Μ.Κ.46 μετά τη δολοφονία αγόρασε δυο κινητά κατά 

εντολή του Κ1 τα οποία του παρέδωσε. 
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Εν σχέση με το Μ.Κ.61 ΚΟΣΙΑΡΗ 

 

(α) Eάν ο Φάνος όντως τηλεφώνησε του Κοσιάρη για να μεταβεί 

στο χωράφι λίγη ώρα μετά την δολοφονία για να επιδιορθώσει 

την μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε επικαλούμενος πρόβλημα 

με τα ηλεκτρονικά,  

(β) εάν έγινε τέτοιο τηλεφώνημα τι ώρα έγινε και κατά πόσο τούτο 

συνάδει με την ώρα που ο Φάνος τοποθετεί το τηλεφώνημα από 

την νεκρά ζώνη, 

 (γ) εάν ο Φάνος του παρέδωσε την μοτοσυκλέτα το βράδυ της 

δολοφονίας ή ενωρίτερα την ίδια ημέρα, 

 (δ) Εάν η μοτοσυκλέτα την οποία του παρέδωσε το βράδυ εκείνο 

είναι η μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116. Σημειωτέον ότι ο Κώστας 

Προεστός στην μαρτυρία του δεν αναγνώρισε τη μοτοσυκλέτα 

τεκμήριο 116 ως την μοτοσυκλέτα την οποία είδε το βράδυ που 

μετέβη στο χωράφι του Κοσιάρη, 

 (ε) Εάν παραδίνοντας του την μοτοσυκλέτα του έδωσε και ένα 

εξώστ και κατά πόσο αυτό είναι το εξώστ που είναι κατατεθειμένο 

ως τεκμήριο στο Δικαστήριο, 

 (στ) Εάν ο Κοσιάρης διορθώνει μοτοσυκλέτες και κατά πόσο 

ήταν σε θέση να διορθώσει τα ηλεκτρονικά της μοτοσυκλέτας  

τεκμήριο 116,  

(ζ) Εάν ο Μ.Κ.41 όντως τηλεφώνησε στον Κοσιάρη αργότερα το 

βράδυ της δολοφονίας μετά που επέστρεψε στο διαμέρισμα του 

και του είπε ότι σε περίπτωση που ερωτηθεί από την αστυνομία 
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να πει ότι η μοτοσυκλέτα τεκμήριο 116 είχε πρόβλημα με τα 

ηλεκτρονικά της και μεταφέρθηκε στο χωράφι του από το 

απόγευμα της 11/01/2010, 

 (η) Εάν στις 14/01/2010 έγινε αλλαγή εξώστ της μοτοσυκλέτας και 

για ποιο λόγο". 

 

 Ένατος Λόγος Έφεσης 

 

Η κατάληξη του Π.Δ  ως καταγράφεται στη σελίδα 173 της απόφασης  

όπου έκρινε τη μαρτυρία του Εφεσείοντα ως αναξιόπιστη  είναι 

εσφαλμένη και/ή αντινομική και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την 

ενώπιον του  μαρτυρία. 

Το Π.Δ στις σελίδες 168-173 της απόφασης του εσφαλμένα και/ή 

αδικαιολόγητα και/η αντινομικά προβαίνει σε μια εντελώς 

περιορισμένη εξέταση της μαρτυρίας του Εφεσείοντα όπου επί της 

ουσίας σχολιάζει τα λάθη/παραλείψεις της υπεράσπισης χωρίς να 

προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και/ή 

μαρτυρίας του Εφεσείοντα. 

 

Λεπτομέρειες Ένατου Λόγου Έφεσης 

 

Το Π.Δ εσφαλμένα και αντινομικά δεν αξιολόγησε τη 

μαρτυρία/κατάθεση του Εφεσείοντα επί της ουσίας των όσων 

ανέφερε όπου θα διαπίστωνε ότι ο Εφεσείοντας δεν περιέπεσε σε 

ουσιώδεις αντιφάσεις  η επέδειξε  συμπεριφορά τέτοια που θα 

μπορούσε, αντικειμενικώς να οδηγήσει σε εύρημα αναξιοπιστίας. 
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Μέσα από τη μελέτη των πρακτικών θα διαφανεί ότι ο Εφεσείοντας 

κατά τη μαρτυρία του ενώπιο του Π.Δ αφηγείτο τα σχετικά γεγονότα 

και απαντούσε τις ερωτήσεις που του υποβάλλοντο με απλό τρόπο 

αλλά ταυτόχρονα σαφή και θετικό.  Υπήρξε σαφήνεια στις θέσεις και 

απαντήσεις του και σε κανένα στάδιο δεν απέφυγε να απάντηση 

οποιοδήποτε ερώτημα.  Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου  περιέπεσε 

είτε σε κάποιες μικροαντιφάσεις είτε σε ανακολουθίες ευσεβάστως 

εισηγούμαστε ότι καμία από αυτές τις μικροαντιφάσεις και 

ανακολουθίες  δεν ήταν αρκετή, ιδωμένη μεμονωμένος η συνολικώς 

με τις υπόλοιπες δια να πλήξει την αξιοπιστία του. Επιπρόσθετα 

αφορούσαν περιθωριακά και επουσιώδη ζητήματα και σε καμία 

περίπτωση δεν αποδυνάμωσαν την αξιόπιστη μαρτυρία του 

Εφεσείοντα. 

Το Π.Δ δεν καταγράφει και/ή σημειώνει οποιαδήποτε αντίφαση επί της 

ουσίας της μαρτυρίας του Εφεσείοντα ούτε και καταλήγει σε εύρημα 

αναξιοπιστίας επί σημαντικών γεγονότων .  Όλες οι αναφορές του 

Π.Δ απλά επιβεβαιώνουν την έκδηλα ανεπαρκή δικηγορία όπου 

μεταξύ άλλων σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Α)  Το ίδιο το Π.Δ σχολιάζει στην σελίδα 168 της απόφασης ότι η 

Ειρήνη Κρασοπούλη δεν κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης.   

Β)  Στην σελίδα 169 το Π.Δ καταγράφει την παράλειψη και πάλι της 

υπεράσπισης όπως διευκρινιστεί η παρουσία ή μη της Ειρήνης 

Κρασοπούλη κατά την αντεξέταση του Μ.Κ.75.   

Γ)  Στην σελίδα 170 και πάλι το Δικαστήριο σημειώνει την παράληψη 

αμφισβήτησης και/ή αντεξέτασης του Μ.Κ.75 εν σχέση με την 

αναφορά του ότι ήταν η Κ3 η οποία τον είχε προσεγγίσει και ερωτήσει 

εάν ενδιαφερόταν να πωλήσει τις μετοχές του. 

Δ)  Στην σελίδα 171 και πάλι το Π.Δ καταγράφει και σχολιάζει την 

παράλειψη αντεξέτασης και/ή υποβολών στον Μ.Κ.59 εν σχέση με 
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γεγονότα τα οποία ανέφερε ο Εφεσείοντας και βρισκόταν σε αντίθεση 

κατά το Δικαστήριο με την μαρτυρία του συγκεκριμένου μάρτυρα. 

Ε)  Το Π.Δ προέβηκε σε παρόμοιες αναφορές ως τα σημεία Β-Δ πιο 

πάνω εν σχέση με τους Μ.Κ. 52, 53, 64 και 82. 

Ως θα διαπιστωθεί και κατά το στάδιο των τελικών αγορεύσεων όπου 

θα προβούμε και σε λεπτομερή αναφορά της μαρτυρία του 

Εφεσείοντα ως καταγράφεται στα πρακτικά δεν υπήρξε καμία 

αντίφαση και ως εκ τούτου καμία αναξιοπιστία επί σημαντικών 

γεγονότων που αφορούν την ουσία της υπόθεσης και απλά ως έχει 

ήδη αναφερθεί οι αναφορές του Δικαστηρίου επιβεβαιώνουν την 

έκδηλα ανεπαρκή δικηγορία.  Επί της ουσίας της υπόθεσης και πιο 

συγκεκριμένα η θέση του Εφεσείοντα ότι σε καμία περίπτωση δεν 

υπήρξε συνάντηση στο σπίτι του με τον Μ.Κ.41 και τον Κ1 σε πρώτο 

χρόνο όπως ουδέποτε ακολούθησε συνάντηση στο κέντρο 

Ταμασιάνα δεν κλονίστηκε σε καμία περίπτωση αντιθέτως 

επιβεβαιώνεται με πραγματική μαρτυρία.   

 

Δέκατος Λόγος Έφεσης 

 

Το Π.Δ εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα έκρινε την μαρτυρία των 

Μαρτύρων Υπεράσπισης και ειδικότερα των Μ.Υ12 Ιωάννης Πάσχος, 

Μ.Υ 14 Ιωάννης Ράσπας, Μ.Υ.23 Μενέλαος Αντωνίου, Μ.Υ.22 

Πρόδρομος Αντρέου, Μ.Υ.20 Ζήνωνας Θεοφάνους, ως αναξιόπιστοι 

και απέρριψε αυτές στο σύνολο τους.  

Εν σχέση με το σύνολο των μαρτύρων υπεράσπισης θα προβούμε σε 

περαιτέρω τοποθετήσεις κατά το στάδιο των τελικών αγορεύσεων και 

μετά από ενδελεχή μελέτη των πρακτικών. 
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Λεπτομέρειες Δέκατου Λόγου Έφεσης 

 

Το Π.Δ εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα έκρινε τις συγκεκριμένες 

μαρτυρίες ως αναξιόπιστες ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 

καμία αντίκρουση από άλλη μαρτυρία δεν αντιμετώπισε.  Μέσα από 

προσεκτική μελέτη και ανάλυση των πρακτικών θα διαφανεί ότι το Π.Δ 

παρέλειψε επί της ουσίας να αξιολογήσει πλήρως στον επιτρεπτό 

βαθμό κάθε αποδεκτή αναφορά των πιο πάνω μαρτύρων 

υπεράσπισης περιλαμβανομένων και κατατεθέντων τεκμηρίων και ως 

εκ τούτου η τοποθέτησης του Δικαστηρίου ως καταγράφεται στις 

σελίδες 8 και 9 της απόφασης του όπου αναφέρει ότι αξιολογήθηκε 

πλήρες στον επιτρεπτό βαθμό κάθε μορφή μαρτυρίας δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου η όλη 

διαδικασία καθώς και η καταδίκη του Εφεσείοντα καθίσταται άδικη 

και/ή ακροσφαλή.   

 

Λεπτομέρειες εν σχέση με την αξιολόγησης της μαρτυρίας των πιο 

πάνω μαρτύρων υπεράσπισης θα δοθούν κατά το στάδιο των 

τελικών αγορεύσεων.  Στο παρόν στάδιο ενδεικτικά αναφέρουμε τα 

ακόλουθα: 

Α)  Κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας του Μ.Υ.12 Ιωάννη Πάσχου 

ως καταγράφεται στην σελίδα 173 της απόφασης, το Π.Δ παραλείπει 

να αξιολογήσει την έκθεση Πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε ο 

μάρτυρας σε σχέση με τα τεκμήρια 234, 243 και 628 όπως παραλείπει 

να αναφερθεί και στην ένορκη του μαρτυρία σε σχέση με γεγονότα 
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που άπτονται της ουσίας της υπεράσπισης και αφορούν την κατά 

ισχυρισμό επίσκεψη του Μ.Κ.41 στο σπίτι του Εφεσείοντα κατά τον 

Δεκέμβριο του 2009.  Η συγκεκριμένη παράλειψη είναι ουσιαστικής 

σημασίας και ενισχύει την θέση της υπεράσπισης όπως 

καταγράφεται σε άλλο λόγο έφεσης όπου διαφαίνεται ότι το Π.Δ 

παρέλειψε να αντιπαραβάλει και διερευνήσει την μαρτυρία του Μ.Κ.41 

με το σύνολο της υπόλοιπης μαρτυρίας. 

 

Β)  Κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας του Μ.Υ.14 Ιωάννη Ράσπα το 

Π.Δ καταπιάστηκε με ένα συγκεκριμένο γεγονός κρίνοντας την 

μαρτυρία του συγκεκριμένου μάρτυρα ως αναξιόπιστη.  Ευσεβάστως 

εισηγούμαστε ότι η συγκεκριμένη προσέγγισης του Π.Δ είναι 

λανθασμένη και αυτό θα διαφανεί κατά το στάδιο των τελικών 

αγορεύσεων με παραπομπή και πλήρη καταγραφή των απαντήσεων 

του μάρτυρα κατά την αντεξέταση του ενώπιον του Δικαστηρίου.  Ο 

συγκεκριμένος μάρτυρας έλαβε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών οι 

οποίες περιέρχονται στο τεκμήριο 595, φωτογραφίες τις οποίες το Π.Δ 

δεν αξιολόγησε γεγονός που προκύπτει ξεκάθαρα από την αποδοχή 

της μαρτυρίας του Μ.Κ.41 εν σχέση με το εσωτερικό – εξωτερικό της 

οικίας του Εφεσείοντα.   

 

Γ)  Είναι εισήγηση μας ότι ο Μ.Υ.23 Μενέλαος Αντωνίου ήταν καθόλα 

αξιόπιστος μάρτυρας για τα θέματα τα οποία κατέθεσε και η 

μαρτυρία του ενισχύεται από τον Μ.Υ.22 Πρόδρομο Αντρέου.   
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Δ)  Οι δύο καταθέσεις του Μ.Υ.20 οι οποίες κατατέθηκαν ενώπιον του 

Π.Δ ως τεκμήρια 701 και 702 λανθασμένα δεν αξιολογήθηκαν από το 

Π.Δ ενόψει και των σημαντικών γεγονότων τα οποία καταγράφονται 

και δείχνουν ξεκάθαρα την συναλλαγή που υπήρξε μεταξύ του Μ.Κ.41 

και της Κ.Α.  Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας αρνήθηκε να 

δώσει ουσιαστική μαρτυρία για αυτά που ανέφερε στις γραπτές του 

καταθέσεις τεκμήρια 701 και 702 προς τον Δικηγόρο Βασίλη Μπίσσα 

Μ.Υ.19 επικαλούμενος απώλεια μνήμης θα έπρεπε να προβληματίσει 

έντονα το Δικαστήριο αφού ήταν φανερό ότι ο συγκεκριμένος 

μάρτυρας ήταν φοβισμένος για λόγους άγνωστους προς την 

υπεράσπιση.  Παρόλο ότι κηρύχτηκε εχθρικός μάρτυρας κατά την 

δίκη το περιεχόμενο των γραπτών του καταθέσεων βρισκόταν 

ενώπιον του Δικαστηρίου και ως εκ τούτου μέρος του μαρτυρικού 

υλικού και το Δικαστήριο μπορούσε και όφειλε σύμφωνα με την 

Νομολογία να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες θέσεις. 

 

Ενδέκατος Λόγος Έφεσης 

 

Το Π.Δ εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα κατέληξε στην καταδίκη του 

Εφεσείοντα  εν σχέση με τις κατηγορίες 1 και 2 για το αδίκημα της 

συνομωσίας για φόνο με βάση το Άρθρο 217 του Ποινικού Κώδικα, 

ότι δηλαδή μεταξύ την 1/12/09 και 25/12/09 μαζί με άλλους στο χωριό 

Πέρα Ορεινής της Επαρχίας Λευκωσίας συνωμότησαν μεταξύ τους 

για να φονεύσουν τον Άντη Χατζηκωστή.   
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Λεπτομέρειες Ενδέκατου Λόγου Έφεσης 

 

Η κατάληξη του Π.Δ ως καταγράφεται στις σελίδες 354-379 της 

απόφασης όπου αναφέρει ότι έχουν αποδειχθεί τα συστατικά στοιχεία 

του αδικήματος της συνομωσίας για φόνο είναι εσφαλμένη και ως εκ 

τούτου η καταδίκη του Εφεσείοντα είναι ακροσφαλής και άδικη. 

Το Π.Δ αδικαιολόγητα δεν έλαβε υπόψη του την απουσία μαρτυρίας 

που να ενισχύει την μαρτυρία του Μ.Κ.41 και η οποία να αποδεικνύει 

και/ή επιμαρτυρεί την κατά ισχυρισμό συνάντηση στην οικία του 

Εφεσείοντα κατά την οποία κατά ισχυρισμό πάντοτε του Μ.Κ.41 

συμφωνήθηκε μεταξύ του Εφεσείοντα του Κ1 και του Μ.Κ.41 η 

διάπραξη του εγκλήματος.   

 

Το Π.Δ λανθασμένα περιορίστηκε στην ατομική κρίση της αξιοπιστίας 

του Μ.Κ.41 και ενάντια στις αρχές της Νομολογίας παρέλειψε να 

αντιπαραβάλει και διερευνήσει την μαρτυρία του Μ.Κ.41 ειδικότερα επί 

του συγκεκριμένου σημείου με το σύνολο της υπόλοιπης μαρτυρίας.  

 

Ως εκ τούτου το συμπέρασμα του Π.Δ ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία 

μεταξύ του Εφεσείοντα, του Μ.Κ.41 και των κατηγορουμένων 1 και 3, 

πλήρως και αμοιβαίως και με την απαιτούμενη και αναγκαία πρόθεση 

του καθενός από αυτούς, με σύμπνοια σχεδιασμού και στόχευσης για 

εκτέλεση του παράνομου σκοπού της δολοφονίας είναι λανθασμένο. 
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Σε κάθε περίπτωση το Π.Δ παρέλειψε να λάβει υπόψη του ότι η 

οποιαδήποτε κατά ισχυρισμό συμφωνία που τυχόν ήθελε να 

αποδειχθεί διακόπηκε κατά τις 25/12/09 ημερομηνία κατά την οποία ο 

Κ1 είχε δεχθεί βομβιστική επίθεση ενόψει της οποίας είχε περιέλθει σε 

τέτοια νοητική κατάσταση που τον καθιστούσε ανίκανο να λάβει 

μέρος σε μία συμφωνία ως το Π.Δ την περιγράφει στην σελίδα 354 

της απόφασης του.  Ενόψει του συγκεκριμένου γεγονότος ήταν 

πρακτικά αδύνατο να υπάρξει συμφωνία με την έννοια που την 

εννοούμε στην καθημερινότητα κατά την R v. Walker (1962) Crim. LR 

458.  

Εν σχέση με την συνομωσία στην οποία αναφέρεται η δεύτερη 

κατηγορία είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο Εφεσείοντας ουδέποτε 

ήταν παρόν και ουδέποτε έλαβε μέρος κατά τις διαβουλεύσεις στις 

οποίες ψευδώς αναφέρθηκε ο Μ.Κ.41.  Το Π.Δ εσφαλμένα παραλείπει 

να λάβει υπόψη του ότι οποιαδήποτε προμελέτη και/ή προσχεδιασμό 

που τυχόν ήθελε αποδειχθεί δεν αφορά τον Εφεσείοντα και υπό τις 

περιστάσεις ή μη φυσική του παρουσία ήταν αναγκαία αφού αυτό 

που περιγράφει ο Μ.Κ.41 αφορά καινούργια συμφωνία και 

καινούργιους σχεδιασμούς οι οποίοι ουδέποτε ήσαν εις γνώση του 

Εφεσείοντα.  Δεν υπήρχε κοινός σκοπός και οι οποιεσδήποτε ενέργειες 

του Μ.Κ.41 θα ήταν αδύνατο να δεσμεύουν τον Εφεσείοντα ο οποίος 

δεν είχε καμία επικοινωνία ούτε με τον Μ.Κ.41 ούτε και με τον Κ4 και ως 

εκ τούτου καμία αμοιβαία συναντίληψη δεν θα μπορούσε να υπάρχει.   

 

 



44 
 

Δωδέκατος Λόγος Έφεσης 

 

Το Π.Δ εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα κατέληξε στην καταδίκη του 

Εφεσείοντα για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης κατά παράβαση 

των Άρθρων 20, 203 και 240 του Ποινικού Κώδικα καταλήγοντας ότι 

έχουν αποδειχθεί τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος και ως εκ 

τούτου εσφαλμένα κατέληξε σε εύρημα ενοχής του Εφεσείοντα πέραν 

πάσης λογικής αμφιβολίας καταδικάζοντας τον στην κατηγορία του 

φόνου εκ προμελέτης. 

 

Λεπτομέρειες Δωδέκατου Λόγου Έφεσης 

 

Ως έχει ήδη αναφερθεί σε προγενέστερο λόγο έφεσης το Π.Δ 

εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα παρέλειψε να λάβει υπόψη του ότι 

οποιαδήποτε προμελέτη και/ή προσχεδιασμός που τυχόν ήθελε 

αποδειχθεί ότι έλαβε χώρα από τον Εφεσείοντα τερματίστηκε κατά τις 

25/12/09 ημερομηνία κατά την οποία ο Κ1 μετά από βομβιστική 

επίθεση που δέχθηκε περιήλθε σε τέτοια νοητική κατάσταση που  

καθιστούσε αδύνατο να λάβει μέρος ως συνεργός.   

 

Ως το ίδιο το Π.Δ καταγράφει ο Εφεσείοντας δεν ήταν παρόν και δεν 

έλαβε μέρος κατά τις διαβουλεύσεις τις οποίες ο Μ.Κ.41 περιγράφει 

και αφορούν την συνομωσία στην οποία αναφέρεται η 2Κ.  Το 

συγκεκριμένο γεγονός αφορά μία καινούργια συμφωνία και νέους 

σχεδιασμούς και δεν σχετίζονται με τον Εφεσείοντα ο οποίος δεν είχε 
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καμία επικοινωνία ούτε με τον Μ.Κ.41 ούτε με τον Κ4 και ως εκ τούτου 

καμία αμοιβαία συναντίληψη δεν θα μπορούσε να υπάρχει.   

Το Π.Δ αδικαιολόγητα δεν έλαβε υπόψη του την απουσία 

οποιασδήποτε μαρτυρίας που να ενισχύει την μαρτυρία του Μ.Κ.41 

και η οποία να αποδεικνύει και ή επιμαρτυρεί τις θέσεις του 

συγκεκριμένου μάρτυρα.   

Εσφαλμένα το Π.Δ δεν έλαβε υπόψη του την μαρτυρία του Εφεσείοντα 

η οποία ως έχει ήδη αναφερθεί σε κανένα σημείο δεν κλονίστηκε κατά 

την αντεξέταση και η οποία αντιθέτως υποστηρίζεται από πραγματική 

μαρτυρία η οποία βρισκόταν ενώπιον του Π.Δ και καταδείκνυε ότι οι 

ισχυρισμοί καθώς και οι θέσεις του Μ.Κ.41 θα πρέπει να 

απορριφθούν αφού πάσχουν από πληθώρα καίριων αντιφάσεων και 

αντινομιών, ενώ σημαντικά σημεία της μαρτυρίας του 

χαρακτηρίζονται από ασάφεια και αοριστία.   

Εσφαλμένα και εντελώς αντίθετα με την ενώπιον του μαρτυρία και 

παραγνωρίζοντας τα δικά του ευρήματα το Π.Δ καταλήγει ότι έχουν 

αποδειχθεί τα συστατικά στοιχεία των Άρθρων 203 και 204 του 

Ποινικού Κώδικα δια τον Εφεσείοντα στη βάση των συνδυαζόμενων 

προνοιών των Άρθρων 20 και 204 του Ποινικού Κώδικα στα πλαίσια 

της συμμετοχής του Εφεσείοντα δια της παροχής συμβουλής, 

προαγωγής και παρακίνησης του Κ4 και του Μ.Κ.41 

παραγνωρίζοντας και πάλι ότι δεν αποδείχθηκε το στοιχείο της ένοχης 

διάνοιας (mens rea) αναφορικά με τον Εφεσείοντα, το οποίο 

απαιτείται για την απόδειξη της συνομοσίας.  Το συγκεκριμένο 

γεγονός επιμαρτυρεί την λανθασμένη κατάληξη αφού δεν προκύπτει 
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δημιουργία και διατήρηση της απαιτούμενης σκέψης και πρόθεσης, η 

οποία να συμπίπτει με τους υπόλοιπους κατά ισχυρισμό συνωμότες. 


