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ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
 

Ποινική Έφεση 102/13 

Διάγραμμα Αγόρευσης   

Εφεσείοντα Κρασοπούλη Αναστάσιου 

 

Έντιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Έντιμοι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

 

Εισαγωγή 

Μετά από σε βάθος μελέτη της μαρτυρίας, των συμπερασμάτων του 

Δικαστηρίου και του τρόπου υπαγωγής τους στον Νόμο, η υπεράσπιση 

αποφάσισε να ασκήσει και να προωθήσει την παρούσα έφεση ενόψει του 

εσφαλμένου της απόφασης του Κακουργιοδικείου η οποία κατά την ταπεινή 

μας άποψη δεν υποστηρίζεται από το σύνολο της προσαχθείσας μαρτυρίας 

ενώπιον του Κακουργιοδικείου και ως εκ τούτου καταλήγει σε λάθος 

συμπεράσματα και η απόφαση καθίσταται ακροσφαλή, άδικη και αντινομική. 

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι συγκεκριμένοι λόγοι έφεσης αναπτύσσονται 

σε συνδυασμό, ενόψει του γεγονότος ότι αρκετοί λόγοι, εμπεριέχουν κοινά 

σημεία και ως εκ τούτου κρίναμε ορθό όπως αναπτυχθούν από κοινού. 

Προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των λόγων έφεσης θα θέλαμε να 

τονίσουμε ότι η υπεράσπιση του Εφεσείοντα προβληματίστηκε ιδιαίτερα κατά 

πόσο θα συμπεριλάμβανε και θα προωθούσε τον πρώτο λόγο έφεσης και 

νοιώθουμε την ανάγκη και υποχρέωση να τονίσουμε ότι η μοναδική μας 

επιδίωξη είναι η απονομή της δικαιοσύνης και κατουδένα λόγο δεν επιλέξαμε 

να προωθήσουμε τον συγκεκριμένο λόγο έφεσης είτε εσκεμμένα ή κακόπιστα 

εκτρέποντας την διαδικασία σε δίκη εναντίον του Δικηγόρου υπεράσπισης του 

Εφεσείοντα πρωτόδικα.  
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Δεν αμφισβητούμε την ακεραιτότητα, εντιμότητα, ικανότητα και εμπειρία του κ. 

Γεωργίου και η συγκεκριμένη επιλογή μας σίγουρα δεν οφείλεται σε αλλότρια 

διάθεση.  Νοιώθαμε την ανάγκη και θέλαμε να το καταστήσουμε απολύτως 

σαφές ότι η προώθηση του συγκεκριμένου λόγου έφεσης δεν έχει και δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί ότι έχει διαπροσωπική υφή αλλά αφορά το καθήκον μας 

να εκπροσωπήσουμε τον Εφεσείοντα ενσυνείδητα και χωρίς φόβο και αυτό 

πράξαμε. 

 

Πρώτος Λόγος Έφεσης σε συνδυασμό με Δεύτερο και με Δέκατο Τέταρτο 

Λόγο Έφεσης 

 

Το Π.Δ ως θα διαπιστώσετε από την απόφαση του καταγράφει με κάθε 

λεπτομέρεια του λανθασμένους χειρισμούς του Δικηγόρου του Εφεσείοντα, 

την σωρεία των παραλείψεων του καθώς και την αντιφατικότητα κατά την 

αντεξέταση των μαρτύρων κατηγορίας. Ως εκ τούτου ο Εφεσείοντας δεν είχε 

δίκαιη δίκη κατά παράβαση των προνοιών του Άρθρου 30(2) του 

Συντάγματος και του Άρθρου 3(2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αφού το Π.Δ. 

κατά παράβαση των προνοιών του Άρθρου 35 του Συντάγματος 

περιορίστηκε στον να καταγράψει με κάθε λεπτομέρεια τους λανθασμένους 

χειρισμούς της υπεράσπισης χωρίς ωστόσο κατά την διάρκεια της Δίκης να 

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ως όφειλε και ως είχε καθήκον για να 

προστατεύσει το δικαίωμα του Εφεσείοντα για δίκαιη δίκη. 

Είναι εν προκειμένω η θέση του Εφεσείοντα ότι η δίκη του δεν ήταν δίκαιη και/ή 

υπήρξε ουσιώδης πλημμελής απονομή της δικαιοσύνης ενόψει του γεγονότος 

ότι ο Δικηγόρος τους 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 την διαδικασία άδικη και/ή 
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ακροσφαλή αφού δεν υπάρχει ασφάλεια της καταδίκης (safety of the 

conviction).  

Σύμφωνα με Κυπριακή Νομολογία, (Βλ. ενδεικτικά Γιουρούκκης ν. 

Δημοκρατίας (1990) 2 ΑΑΔ 4021 η οποία κατά τον χρόνο δημιουργίας της 

ακολουθούσε την επικρατούσα τότε νομολογία στην Αγγλία, η καταδίκη 

μπορεί να ακυρωθεί λόγω των χειρισμών του δικηγόρου της υπεράσπισης 

μόνο όταν ο χειρισμός του δικηγόρου αποκάλυπτε έκδηλα ανίκανη δικηγορία 

(Flagrantly incompetent advocacy), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κακή 

απονομή της δικαιοσύνης, ή ότι το όλο θέμα δημιουργούσε αμφιβολίες, 

έκδηλες ή υποβόσκουσες (Βλ. επίσης Βύρωνος ν. Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας (2006) 2 ΑΑΔ 275, R. v. Swain [1988] Crim. L.R. 109, Regina v. 

Ensor [1989] 1 W.L.R. 497, R. v. Christopher Inch [1990] 91 Cr. App. R.51, R. v. 

Gautam [1988] Crim L.R.109. 

Όμως, σύμφωνα με την νεότερη νομολογία της Αγγλίας, το Δικαστήριο πλέον 

εφαρμόζει ένα test και συγκεκριμένα αυτό της ασφάλειας της καταδίκης 

(safety of the conviction] και όχι την έκδηλα ανίκανη δικηγορία (Flagrantly 

incompetent). 

Όπως λέχθηκε στην υπόθεση Day (2003 EWCA Crim 1060) από τον Buxton Lj: 

«We accept that following the decision of this Court in Thakrar (2001) EWCA 

Crim 1096, the test is indeed the single test of safety, and that the court no 

longer has to concern itself with intermediate questions such as whether the 

advocacy has been flagrantly incompetent. But in order to establish lack of 

safety in an incompetence case the appellant has to go beyond the 

incompetence and show that the incompetence led to identifiable errors or 

irregularities in the trial, which themselves rendered the process unfair or 

unsafe. 

Ουσιαστικά αυτό που καταγράφεται και έχει καθιερωθεί στη νομολογία είναι 

ότι  πέραν του σφάλματος και/ή της παράλειψης   θα πρέπει να καταδειχθεί 

ενώπιον του Εφετείου η επίδραση του συγκεκριμένου σφάλματος και/ή 
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παράλειψης του Δικηγόρου υπεράσπισης  επί της διαδικασίας η οποία θα 

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

λανθασμένη περιέχουσα λάθη ή ανωμαλίες τα οποία αυτόνομα την 

καθιστούν  άδικη ή ακροσφαλή. (Βλέπε Κυριάκος Ιωάννη Χρίστου ν. 

Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση Αρ.57/10 ημερομηνίας 16/05/12. 

Στην Gerrity (2008) EWCA Crim 241 παράγραφος 17  λέχθηκαν τα εξής: 

« Mr Bentley goes on to add a further ground, for which we have given 

leave, to the effect that the conduct of the appellant's defence at trial 

rendered the convictions unsafe. It is contended that the proper test to be 

applied in this respect is no longer whether there has been flagrant 

incompetence by defence counsel, but whether the conduct of a defence 

case has rendered the conviction unsafe. 

 Reliance is placed on the decision of this court in the case of Day [2003] 

EWCA Crim 1060, recently approved in Adams [2007] EWCA Crim 1.  

“ In addition Mr Bentley cites the Privy Council decision in Teeluck v. State of 

Trinidad and Tobago [2005] 1 WLR 2421. Two passages are drawn to our 

attention as being relevant. First, at paragraph 38 their Lordships said: 

"It should now be regarded as established law that in some circumstances 

the mistakes or omissions of counsel will be a sufficient ground to set aside a 

verdict of guilty as unsafe." 

Then at paragraph 39 this was said: 

"The focus of the appellate court ought to be on the impact which the errors 

of counsel have had on the trial and the verdict, rather than attempting to 

rate counsel's conduct of the case according to some scale of ineptitude." 

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: 
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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.51 Πεντόζη και Μ.Κ.37 Κώστα 

Προεστό. 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.   

Β.  Ενόψει των λανθασμένων χειρισμών και ελλιπής προετοιμασίας απέτυχε να 

παρουσιάσει μαρτυρία (μαρτυρία η οποία ήταν στην κατοχή της 

υπεράσπισης) 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 και ως η εκδοχή της Κ.Α. 

Εάν η υπεράσπιση προετοιμαζόταν κατάλληλα 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, των υπόλοιπων κατηγορούμενων καθώς και 

σημαντικών μαρτύρων κατηγορίας. 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 

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 
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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. Η Έκθεση του Μ.Υ.17 Παπαϊωάννου Γιάννη  θα 

έδειχνε   ότι σε καμιά από τις μέρες της περιόδου που ισχυριζόταν η Κ.Α και ο 

Μ.Κ.41 δεν έγινε συνάντηση στην οικία του Εφεσείοντα αφού ο Μ.Κ.41 δεν θα 

μπορούσε να βρισκόταν στο σπίτι του Εφεσείοντα κατά τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες.  Ουσιαστικά θα καταρρίπτετο η μόνη μαρτυρία εναντίον του 

Εφεσείοντα και ως αποτέλεσμα το Πρωτόδικο Δικαστήριο θα οδηγείτο στην 

αθώωση του. 

Το Π.Δ προβαίνει σε αναφορά επί του θέματος μεταξύ άλλων στις σελίδες 314 

και 315 της απόφασης όπου και επισημάνει  τα ακόλουθα: 

«Η ουσία αυτών που λέμε είναι ότι, όπως τέθηκε το θέμα από την Υπεράσπιση 

,τούτη απέτυχε να δώσει πειστικές εξηγήσεις ως προς τη θεμελίωση των 

προβαλλόμενων ισχυρισμών…..» 

Γ.  Εν σχέση με τον Μ.Κ.41 Χ’Γεωργίου Φάνο, Μ.Κ.81 Γενναδίου και Μ.Κ.51 

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 ενώ η Υπεράσπιση είχε στη 

κατοχή της την Ε.Δ του Μ.Κ. 81.  

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. 

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

συγκατατεθεί/συναινέσει στην αποκάλυψη των δεδομένων του 
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συγκεκριμένου αριθμού όπου τυχών άρνηση του θα δημιουργούσε 

τεράστια καχυποψία στο Π.Δ εν σχέση με την αξιοπιστία του. 

iv) Ενδεικτικό του λάθους χειρισμού ενός τόσο σοβαρού θέματος από την 

υπεράσπιση που λογικά 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. 

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.  Αντιθέτως και ενώ αρχικά είχε ζητήσει όπως κατατεθούν οι 

αιτήσεις (πρακτικά σελίδα 5787) στη συνέχεια η Κ.Α και η υπεράσπιση 

προχώρησαν σε παραδεκτά γεγονότα (έγγραφο Π.Γ 44) τη στιγμή που η 

Ε.Δ του Μ.Κ.81 ήταν καθοριστικής σημασίας δια την υπεράσπιση του 

Εφεσείοντα.  Επίσης παρέλειψε να αντεξετάσει τον Μ.Κ.81 και/ή 

οποιοδήποτε άλλο μάρτυρα ως προς τον αριθμό   97796767 ενώ ούτε και 
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ο Μ.Κ.41 ρωτήθηκε αν πράγματι κατείχε και/ή χρησιμοποίησε τον 

συγκεκριμένο αριθμό.   

Ο Μ.Κ.41  δεν ερωτείται δια να διευκρινίσει τους αριθμούς των τηλεφώνων 

του και δεν του υποβάλλεται η θέση της υπεράσπισης ότι το τηλέφωνο 

97796767 το χρησιμοποιούσε ο ίδιος και ειδικότερα κατά τις επίδικες 

ημερομηνίες. Ενόψει των πιο πάνω δύσκολα το Πρωτόδικο Δικαστήριο  θα 

μπορούσε να καταλήξει σε εύρημα δια το συγκεκριμένο αριθμό. Η 

υπεράσπιση όφειλε να θέσει τα ζητήματα που είχε κατά νου στους Μ.Κ και 

ειδικότερα στους Μ.Κ.41, 51 και 81 ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

απαντήσουν δεόντως.  Το Δικαστήριο στη απουσία ικανής δικαιολογίας 

ως προς το λόγο της παράλειψης, δικαιούται να αγνοήσει την μονομερής 

τεθείσα εκδοχή.  Τα πιο πάνω επισημαίνονται γιατί όπως θα διαφανεί από 

τα πρακτικά στο πιο σοβαρό ζήτημα που ανέκυπτε δια την υπεράσπιση 

του Εφεσείοντα ο δικηγόρος του δυστυχώς παρέλειψε να αντεξετάσει και/ή 

υποβάλει την συγκεκριμένη θέση.   

Το ίδιο το Πρωτόδικο Δικαστήριο καταγράφει στην απόφαση του και 

συγκεκριμένα στη σελ. 312 τα ακόλουθα: 

«Παρά ταύτα, κατά την αντεξέταση των κυριοτέρων μαρτύρων 

κατηγορίας, όπως των Φάνου Χατζηγεωργίου (Μ.Κ.41), Γιώργου 

Ζαβράντωνα (Μ.Κ.25) και Κώστα Προεστού (Μ.Κ.37), αλλά ακόμη και της 

Γιώτας Πεντόντζιη (Μ.Κ.51), το ζήτημα δεν προωθήθηκε με οποιαδήποτε 

συγκεκριμενοποιημένη στόχευση, κάτι που λογικώς και κατά νομική 

τάξη, θα αναμενόταν, μια που τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα θα πρέπει, 

υποθέτουμε, να απασχολούσαν εντόνως τους συνηγόρους 

Υπεράσπισης και να αποτελούσαν αντεξεταστική τους αιχμή έτσι και 

αλλιώς από την αρχή της δίκης. Ιδιαίτερα αν θυμηθούμε ότι κάποιοι εκ 

των συνηγόρων δήλωναν δεικτικά και προς κάθε κατεύθυνση, ότι το 

περιεχόμενο των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ήταν εξόχως αθωωτικό 

για κάποιους τουλάχιστον εκ των Κατηγορουμένων.» 
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Στη συνέχεια και στις σελ. 314, 315, 316 και 317 το Πρωτόδικο Δικαστήριο 

καταγράφει τα πιο κάτω τα οποία ενισχύουν τη θέση περί σφαλμάτων 

και/ή παραλείψεων της υπεράσπισης του Εφεσείοντα τέτοιας έκτασης και 

μορφής που καθιστούν τη διαδικασία ακροσφαλή αφού δεν υπάρχει 

ασφάλεια της καταδίκης. 

«Επανερχόμαστε στο ζήτημα της ενδιάμεσης απόφασης που εκδώσαμε 

στις 3.10.12, σε σχέση με τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Κ2, για να 

υπογραμμίσουμε ότι έκτοτε, οι δικηγόροι Υπεράσπισης δεν επανήλθαν με 

παρόμοια αιτήματα είτε σε σχέση με τον Κ2, είτε με τους υπόλοιπους 

Κατηγορούμενους, ζητώντας, λόγου χάριν, επανάκληση οποιουδήποτε 

μάρτυρα που θεωρούσαν σημαντικό από αυτής της απόψεως, έτσι ώστε 

να προωθήσουν ανάλογες εκδοχές.» 

«Προσθέτουμε, πως ούτε και μετά την έκδοση της ενδιάμεσης απόφασης 

μας με ημερομηνία 25.10.12, όταν έδινε μαρτυρία ο Γιάννης Παπαϊωάννου 

(Μ.Υ.17), η Υπεράσπιση προώθησε οποιοδήποτε διάβημα βασιζόμενη επί 

των νομοθεσιών που αναφέραμε εκεί ως σημαντικών για το θέμα που 

συζητούσαμε.» 

«Για να μπορούσε να γίνει αποδεκτή τέτοια μαρτυρία θα έπρεπε να τεθεί 

το υπόβαθρο σε όλους εκείνους τους μάρτυρες - είτε κατηγορίας είτε 

υπεράσπισης - για τους οποίους η Υπεράσπιση είχε ειδικό θέμα ή 

συγκεκριμένο ισχυρισμό να προωθήσει. Σε κανένα μάρτυρα, όπως 

είδαμε, δεν τέθηκε σχετική ερώτηση ή υπόβαθρο προς αυτή την 

κατεύθυνση, ούτε έστω - και το έχουμε ήδη αναφέρει και αυτό - ζητήθηκε η 

επανάκληση του για τον ειδικό αυτό σκοπό, που λογικώς επιδίωκε η 

Υπεράσπιση.» 

vi) Ο δικηγόρος του Εφεσείοντα παράλειψε να αποταθεί στις  αντίστοιχες 

τηλεφωνικές εταιρείες και/ή δημόσιο παροχέα κατά παράβαση των 

οδηγιών του Εφεσείοντα ζητώντας τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 

Εφεσείοντα καθώς και τα δεδομένα κίνησης ώστε να εντοπιστεί η ακριβής 
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γεωγραφική θέση του Εφεσείοντα κατά τις επίδικες ημερομηνίες και ώρες.  

Ενώ γνώριζε 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, παράλειψε και/ή 

αμέλησε να ζητήσει και αντιστοίχως να παρουσιάσει μαρτυρία εν σχέση 

με τα τηλεπικοινωνιακά του Εφεσείοντα από 1η μέχρι 20 Δεκεμβρίου. 

Η υπεράσπιση είχε υποχρέωση και θα μπορούσε βασιζόμενη σε 

συγκεκριμένες νομοθεσίες όπως ανέφερε και το ίδιο το Π.Δ  να 

προχωρήσει σε συγκεκριμένα διαβήματα προς παρουσίαση πραγματικής 

μαρτυρίας αθωωτικής δια τον Εφεσείοντα.   

Το ίδιο Πρωτόδικο Δικαστήριο καταγράφει στη σελ. 318 της απόφασης 

του, την παράλειψη του δικηγόρου του Εφεσείοντα παράλειψη τέτοιας 

έκτασης και μορφής που καθιστά τη διαδικασία ακροσφαλή αφού δεν 

υπάρχει ασφάλεια της καταδίκης ως οι αρχές της Νομολογίας. 

«Τα δεδομένα όμως αυτά ήσαν εξαρχής στην κατοχή της Υπεράσπισης 

και ήταν δικό της καθήκον και υποχρέωση, αφού παντοιοτρόπως τα 

επικαλείτο, να αποτεινόταν στον δημόσιο εκείνο παροχέα που παρείχε την 

υπηρεσία και τα διατηρούσε και να επιδιώξει να τα καταθέσει. Δεν το 

έπραξε και αρκέστηκε σε κατά περίπτωσιν γενικόλογες τοποθετήσεις και 

δηλώσεις των δικηγόρων. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μαρτυρία εν σχέση με τα 

τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Εφεσείοντα, του Μ.Κ.41 καθώς και των 

υπόλοιπων κατηγορουμένων ήταν ευθέως γνωστή και διαθέσιμη στην 

υπεράσπιση πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και ο 

Δικηγόρος του Εφεσείοντα είχε το αποδεικτικό βάρος να προσαγάγει το 

σύνολο της μαρτυρίας που θα στήριζε την υπεράσπιση του Εφεσείοντα 

στο Π.Δ.  Εξάλλου το Δικαστικό μας σύστημα βασίζεται στην αρχή ότι το 

πρωτοβάθμιο Δικαστήριο είναι ο χώρος για την κατάθεση και την 
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αξιολόγηση της μαρτυρίας.  Ο λόγος δια τον οποίο προβαίνουμε στην 

πιο πάνω αναφορά έγκειται στο γεγονός ότι η υπεράσπιση 

προβληματίστηκε και εξακολουθεί να προβληματίζεται  ιδιαίτερα κατά 

πόσο θα έπρεπε να είχε προχωρήσει ή θα πρέπει να προχωρήσει  με 

αίτηση δια προσκόμιση μαρτυρίας ενώπιον του Εφετείου  εν σχέση με τα 

τηλεπικοινωνιακά δεδομένα καθώς και διάφορα άλλα θέματα τα οποία 

ως καταγράφονται στο διάγραμμα δεν παρουσιάστηκαν ενώπιον του 

Π.Δ. Ο προβληματισμός της υπεράσπισης βασίζεται στην Αγγλική 

υπόθεση R. v. Cairns 2000 WR 331022 όπου διαφάνηκε ότι το Εφετείο 

μπορεί να δεχθεί μαρτυρία και αν ακόμη η μαρτυρία ήταν ευλόγως 

διαθέσιμη κατά την δίκη αν θεωρεί ότι τούτο είναι αναγκαίο ή πρόσφορο 

προς το συμφέρω της δικαιοσύνης.  Ταυτόχρονα όμως λαμβάνουμε 

υπόψη την επικρατούσα Νομολογία επί του θέματος ως διασαφηνίστηκε  

στην  Π.Ε 145/2013 απόφαση Ολομέλειας 11/2/14 όπου λέχθηκαν τα 

εξής: 

« Θεμελιακό εμπόδιο στην επιτυχία της ενώπιον μας αίτησης συνιστά το 

γεγονός ότι η μαρτυρία που επιδιώκεται να δοθεί ενώπιον του Εφετείου, 

αυτή του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν υπαρκτή και διαθέσιμη 

κατά την Δίκη και θα μπορούσε να προσκομίζετο τότε.»  

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι το συγκεκριμένο θέμα  θα πρέπει να σας 

απασχολήσει και εσάς όταν θα προβείτε σε ανάλυση των λαθών και/ή 

παραλείψεων που ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι υπήρξαν πρωτόδικα 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη σας και τις τοποθετήσεις της Κ.Α ως 

καταγράφονται στις σελίδες 8989 - 8991 των πρακτικών ημερομηνίας 

25/10/12. 

Οι τοποθετήσεις του ίδιου του Εφεσείοντα επί του θέματος κατά την 

αντεξέταση του από την Κ.Α είναι ενδεικτικές και ως εκ τούτου σας 

παραπέμπουμε σε συγκεκριμένα αποσπάσματα. 
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Σελίδα 8704 πρακτικών: 

« Κυρία Έλενα για να φανεί η αλήθεια εγώ θα σας παρακαλέσω εδώ στο 

Δικαστήριο και εσάς και τον κ. Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πέτρο 

Κληρίδη, καταθέστε τα τηλέφωνα του Θεοφάνη Χ’Γεωργίου, εγώ τα 

καταθέτω, καταθέστε τα να λάμψει η αλήθεια να δούμε που ήταν ο Φάνος 

Χ’Γεωργίου με ποιόν εμίλαν, που ήταν, που πήγαινε, με ποιόν έρκετουν, 

ανησυχά σε κάτι; Φοβίζει κάτι κα Έλενα; Καταθέστε τα τηλέφωνα του 

Θεοφάνη Χ’Γεωργίου, φέρτε τον Θεοφάνη Χ’Γεωργίου να δώσει την 

συγκατάθεση του να κατατεθούν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα να δούμε 

που βρισκόταν κ. Πρόεδρε με ποιόν εμίλαν, που ήταν, τι μέρα, τι 

ημερομηνία;  Τον παρακαλώ τον Γενικό Εισαγγελέα…» 

Στην σελίδα 8609 ο Εφεσείοντας δηλώνει: 

« Εγώ σας παρακάλεσα και χθες, βάλτε τα τηλεφωνικά δεδομένα του 

Φάνου Χ’Γεωργίου να δούμε ποιοί κρύβονται πίσω από αυτό το έγκλημα.» 

Επίσης στη σελίδα 8630 των πρακτικών ο Εφεσείοντας δηλώνει: 

« Κα Έλενα, καθαρός είμαι, καμία συνάντηση δεν έγινε.  Αυτά τα οποία 

μου λες είναι οι κλήσεις οι οποίες πήρα.  Φέρε μου και τις ληφθείσες.  Η 

Αστυνομία που έκαμε, γιατί δεν μου έφερε και τις ληφθείσες για να δούμε 

ποια τηλέφωνα έπιασα…  Φέρτε μου να δούμε πόσα τηλέφωνα είχα.  Γιατί 

τα κρύβουν, πούντα; 

Παράλειψη υπεράσπισης να προχωρήσει στην κλήτευση της αδελφής 

του Εφεσείοντα κας Ειρήνης Κρασοπούλη  της συζύγου του κας Ελισάβετ 

Ιωάννου καθώς και των παιδιών της Κ3 Κυριάκου Σκορδέλλη και 

Χαράλαμπου Σκορδέλλη. 

Ο δικηγόρος του Εφεσείοντα  όφειλε να παρουσίασει στο Δικαστήριο την 

Ειρήνη Κρασοπούλη ως μάρτυρα υπεράσπισης λαμβανομένου και της 

θέσης του Εφεσείοντα  ότι καθοδήγηση και συμβουλή δια ζητήματα 

αγοραπωλησίας μετοχών αποκόμιζε από την αδελφή του Ειρήνη (δες 

σελίδες 168 και 172 απόφασης). 
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Ταυτόχρονα όφειλε να αντεξετάσει και/ή διευκρινίσει μέσω ερωτήσεων 

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

Ειρήνης στις 5/3/08 κατά την υπογραφή του προσυμφωνητικού 

Εγγράφου Μεταβίβασης Μετοχών (Τεκ.415) κάτι που δεν έπραξε παρά τις 

οδηγίες του Κ2 (δες σελίδα 169 απόφασης).   

Ταυτόχρονα είχε υποχρέωση όπως παρουσιάσει την σύζυγο του 

Εφεσείοντα Ελισάβετ Ιωάννου καθώς και τα παιδιά της Κ3 Κυριάκου 

Σκορδέλλη και Χαράλαμπου Σκορδέλλη  ως μάρτυρες υπεράσπισης 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την μαρτυρία του Μ.Κ.41 και το γεγονός ότι 

η μόνη μαρτυρία ενάντια στον Εφεσείοντα η οποία οδήγησε στην 

καταδίκη του αφορούσε την κατά ισχυρισμό συνάντηση στην οικία του 

και μετέπειτα στο κέντρο Ταμασιάνα ενόψει του γεγονότος ότι τόσο η 

σύζυγος του όσο και τα παιδιά της Κ3 θα κατέρριπταν τον ψευδή 

ισχυρισμό του Μ.Κ.41. 

Ας σημειωθεί ότι η σύζυγος του Εφεσείοντα είχε δώσει κατάθεση στις 

22/1/2010 όπου αναφερόμενη στον Μ.Κ.41 είχε αναφέρει «αυτός ο 

άνθρωπος ουδέποτε μπήκε στο σπίτι μου». 

Ο Κυριάκος Σκορδέλλης υιός της Κ3 είχε δώσει κατάθεση στις 24/1/2010 

αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον Μ.Κ.41 και ότι ουδέποτε ο Μ.Κ.41 μαζί 

με τον Κ1 είχαν έρθει στο σπίτι του Εφεσείοντα.   

Ο Χαράλαμπος Σκορδέλλης είχε δώσει κατάθεση στις 24/1/2010 όπου 

είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε τον Μ.Κ.41 διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι 

δεν θυμόταν να είχε συναντήσει τον Μ.Κ.41 και τον Κ1 στις αρχές 

Δεκεμβρίου του 2009 κοντά στο κέντρο Ταμασιάνα όπου κατά τον 

ισχυρισμό του Μ.Κ.41 τον είχαν ρωτήσει αν ήξερε που βρισκόταν ο θείος 

του. 
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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.Κ.61 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.   

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 παρόλα αυτά η υπεράσπιση του Εφεσείοντα δεν 

συμμερίστηκε καν το αίτημα των άλλων  δικηγόρων κατά την ακρόαση 

της υπόθεσης γεγονός το οποίο καταγράφεται και στην αγόρευση της 

Κ.Α στη σελίδα 429  και το οποίο καταδεικνύει την προχειρότητα με την 

οποία χειρίστηκε την υπόθεση. 

Συγκεκριμένα η μαρτυρία  του Μ.Κ.61   θα μπορούσε να κλονίσει την 

αξιοπιστία του Μ.Κ.41 επί ουσιωδών πτυχών της υπόθεσης της Κ.Α και να 

αποκάλυπτε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:  

α) Εάν ο Μ.Κ.41 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 Μ.Κ.41  τοποθετεί τηλεφώνημα από την νεκρά ζώνη, 

γ) εάν ο Μ.Κ.41  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 
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μοτοσυκλέτα Tεκμήριο 116.  Σημειωτέον ότι ο Κώστας Προεστός στην 

μαρτυρία του δεν αναγνώρισε τη μοτοσυκλέτα Tεκμήριο 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.41όντως 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 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". 

Η συγκεκριμένη παράλειψη αποκτά  ιδιαίτερη αξία και καθίσταται  άκρως 

σημαντική   ενόψει και της δήλωσης της Κ.Α στη σελίδα 6530 των 

πρακτικών γραμμή 19 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. 

Είναι Νομολογικά καθιερωμένο ότι το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια 

να διατάξει τη κλήση ενός μάρτυρα, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στο 

κατηγορητήριο και τον οποίο η Κ.Α αποφασίζει να μην καλέσει (R. v. Olivia 

[1965] 3 All E.R 1028). 
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Είχε υποχρέωση και καθήκον ο δικηγόρος του Εφεσείοντα  να ζητήσει από 

το Σεβαστό Δικαστήριο την κλήση του Μ.Κ.61 επί του Κατηγορητηρίου 

αφού δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μ.Κ.61 ήταν μάρτυρας κλειδί ως προς 

διάφορες εκδοχές του Μ.Κ.41.  Η υποχρέωση και το καθήκον του 

δικηγόρου του Εφεσείοντα ήταν αυξημένο λαμβάνοντας υπόψη τόσο το 

περιεχόμενο των Τεκμηρίων 492, 493 και 494 (καταθέσεις Κοσιάρη) όσο 

και τη θέση της Κ.Α μα και του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ως καταγράφεται 

και στην ενδιάμεση απόφαση του ημερομηνίας 12/6/12. 

Ο Μ.Κ.61 επί του κατηγορητηρίου είχε συναντηθεί με τον Μ.Κ.41 πριν από 

τον Μ.Κ.37 Κώστα Προεστού άρα ήταν το πρώτο άτομο που είχε επαφή 

και συνομιλία με τον Μ.Κ.41 μετά την διάπραξη του φόνου.  Ο δικηγόρος 

του Εφεσείοντα θα έπρεπε να προβεί σε όλα τα αναγκαία δικονομικά 

διαβήματα ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο Δικαστήριο να ακούσει την 

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

Στις σελίδες 109 με 110 το Πρωτόδικο Δικαστήριο προβαίνει στις 

ακόλουθες παρατηρήσεις: 

« Είναι άξιον απορίας, για ποιό λόγο η υπεράσπιση, αφού έτσι είχαν τα 

πράγματα κατά την άποψη της, δεν προσπάθησε να παρουσιάσει 

μαρτυρία τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του Κατηγορούμενου 4 (όπως 

έπραξε στην περίπτωση του Κατηγορούμενου 2 και ακόμη να καλέσει τον 

Κούλλη Κοσιάρη ως μάρτυρα για να πιστοποιήσει το γεγονός του 

τηλεφωνήματος στις 21:01 ή άλλης τέτοιας επικοινωνίας.»  

 

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 παρέλειψε να ζητήσει καλύτερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τις Κατηγορίες 1 και 2 οι οποίες έπασχαν από 

ελαττωματικότητα λόγω ασαφειών και πολλαπλότητας.  Συγκεκριμένα η 
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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. 

 Ως καταγράφετο στην κατάθεση του Μ.Κ.41 η υποτιθέμενη συνάντηση 

έλαβε χώρα αρχές Δεκεμβρίου και ως εκ τούτου ο δικηγόρος του 

Εφεσείοντα όφειλε να ζητήσει από την Κ.Α να τοποθετηθεί επί του θέματος 

ζητώντας καλύτερες λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας ως σημείο 

αναφοράς την ίδια τη κατάθεση του Μ.Κ.41.  Όφειλε επιπρόσθετα να 

αναφερθεί και στο Τεκμήριο 374 ημερολόγιο ενεργείας ημερομηνίας 

21/1/10 που κρατείτο από τον Μάριο Παπαευριβιάδη Μ.Κ….. 

 Ήταν καθοριστικό δια την υπεράσπιση του Εφεσείοντα να καθοριστεί με 

όση περισσότερη ακρίβεια ήτο δυνατόν η ημερομηνία της συνάντησης 

ούτως ώστε ο Εφεσείοντας να είχε τη δυνατότητα να  παρουσιάσει σχετική 

μαρτυρία για να δείξει που βρισκόταν κατά την ισχυριζόμενη ημερομηνία 

της συνωμοσίας. 

 

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.  
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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 καταγράφεται πιο κάτω όπου διαφαίνεται 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. 

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) Ποιές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέλαβε την μοτοσυκλέτα του 

Κ1(τεκ.116) το απόγευμα της 11/01/2010. Κατά 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 ευρίσκετο 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 Κ1 

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 
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εντολή του Κ1 τα οποία του παρέδωσε. 

 

       Παράλειψη Αντεξετάσης Πολάκη Σαρρή Μ.Κ.59 

Η υπεράσπιση παρέλειψε όπως αντεξετάσει και/ή υποβάλει συγκεκριμένες 

θέσεις στον Μ.Κ.59 ειδικότερα εν σχέση με το Τεκμήριο 128 (δες σελίδα 170 

της απόφασης). 

 

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

αντεξέταση 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 (σελίδα 178 

απόφασης). 

Κατά το στάδιο της ακρόασης της υπόθεσης η υπεράσπιση 

επιφυλάσσεται να επισημάνει επιπρόσθετα λάθη και/ή παραλείψεις ως 

καταγράφονται και διαφαίνονται από μελέτη των πρακτικών.  Προτού 

προχωρήσουμε σε ανάλυση των επόμενων λόγων έφεσης θα 

παραπέμψουμε σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες αναλύουν την 

προσέγγιση των Δικαστηρίων επί του θέματος τις οποίες θεωρούμε 

ιδιαίτερα σχετικές.  

Στην R. v. Nicholas Aneto [2005] EWCA Crim 1800  η καταδίκη ακυρώθηκε 

καθότι ο Δικηγόρος δεν έθεσε ορθά την υπόθεση του Κ και προκάλεσε 

την προσαγωγή επιζήμιας μαρτυρίας (προηγούμενες καταδίκες - κακό 
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χαρακτήρα). Το επίδικο και καθοριστικό σημείο έλαβε χώρα κατά την 

κυρίως εξέταση του Εφεσείοντα   και   καταγράφεται στη παράγραφο 11 

της απόφασης όπου λέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Q. Mr Aneto, have ever been involved with dealing or supplying of 

drugs? 

A.  I’ ve never, dealt with drugs. 

Counsel for the appellant then thanked Mr Aneto for the evidence he 

had given and asked him to remain there because there would be 

some questions.  The prosecution asked the Jury to retire so that he 

could raise a matter of law.  The matter of law, not surprisingly, raised 

was whether, by reference to what he had said in evidence, the 

appellant had put his character in to issue.   

Στην πιο πάνω υπόθεση όπως θα έχετε διαπιστώσει μία και μοναδική 

λανθασμένη ερώτηση του Δικηγόρου του Εφεσείοντα κατά την κυρίως 

εξέταση του πελάτη του κρίθηκε ως καθοριστική για να οδηγήσει το 

Εφετείο στην κατάληξη ότι η καταδίκη του Εφεσείοντα ήταν ακροσφαλής 

και η δίκη του δεν ήταν δίκαιη αφού υπήρξε ουσιωδώς πλημμελής 

απονομή της δικαιοσύνης. 

Στην R. v. Alexander Francis Alien [2001] EWCA Crim 1607 η καταδίκη 

ακυρώθηκε λόγω της παράλειψης του δικηγόρου του κατηγορούμενου 

να ενστεί στην κατάθεση μαρτυρίας επιζήμιας για τον κατηγορούμενο (εν 

προκειμένω των παραδοχών του που ακολούθησαν την σύλληψη του). 

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 43 της απόφασης του Εφετείου λέχθηκαν 

τα ακόλουθα: 

« Further, as a result of what seems to us to have been the misjudgment 

of his counsel, we cannot ourselves know whether, as may well be the 

position, the jury would have found the case proved in any event on the 

basis of the admissible evidence.  However, because of our lack of 

certainty upon that aspect, we are obliged to find that the conviction 
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was unsafe.» 

Πανομοιότυπη ήταν η  προσέγγιση  και στη R. v. Raphaie Daniel [1996] 

Crim L.R. 812 όπου ο Δικηγόρος του κατηγορούμενου δεν ήγειρε ένσταση 

κατά της προσαγωγής μαρτυρίας εν σχέση με κατά ισχυρισμό 

προφορικών παραδοχών στις οποίες ο κατηγορούμενος είχε προβεί στην 

Αστυνομία). 

Στην R. v. Christopher Patric Walters [2002] EWCA Crim 1603 η καταδίκη 

του Εφεσείοντα δια το αδίκημα του βιασμού  ακυρώθηκε λόγω της 

παράλειψης του Δικηγόρου να συμβουλεύσει τον πελάτη του να καλέσει 

ως μάρτυρα υπεράσπισης την αδερφή του. 

Παραθέτουμε αυτούσια αποσπάσματα της απόφασης όπου διαφαίνεται 

το σκεπτικό του Εφετείου: 

“There were obviously potential disadvantages in calling the sister. But in 

our view the advantages of calling her were overwhelming and so the 

appellant should have been advised that she should be called………… 

Finally we think that the summary of the potentially helpful aspects of the 

sister's evidence was an underestimate of their importance. 

At all events, for the reasons we have given, we reluctantly think this 

appeal against conviction must be allowed”. 

Επίσης στην R. v. Ivan Fergus [1994] 98 Cr. App, R. 313, η καταδίκη 

ακυρώθηκε λόγω του ότι ο δικηγόρος του κατηγορούμενου δεν 

προετοίμασε την υπεράσπιση του κατάλληλα ώστε να καλέσει στο 

Δικαστήριο διαθέσιμους μάρτυρες υπεράσπισης οι οποίοι θα 

υποστήριζαν την εκδοχή του. 

Συγκεκριμένα το Εφετείο μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα: 

“Clearly, a failure to call alibi evidence was calculated to prejudice 

Ivan’s case in the eyes of the jury.  The worst that could have happened 

if the alibi witnesses had been called was that they might be shaken on 

the date.  That was a risk that should have been taken.” 
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Το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε και στην R. v. Irwin [19871 1 W.L.R 902 όπου η 

καταδίκη ακυρώθηκε λόγω του ότι ο δικηγόρος του κατηγορούμενου 

αποφάσισε να μην κλητεύσει μάρτυρες οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να 

παρουσιάσουν άλλοθι δια τον Εφεσείοντα κρίνοντας την διαδικασία 

ακροσφαλή. 

Στην R. v. Nareed Ullah [2000] 1 Cr. Add R. 351 η καταδίκη παραμερίσθηκε 

ως ακροσφαλής καθότι πρωτόδικα, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου 

παρέλειψε να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συζήτησης 

που είχε η παραπονούμενη με μάρτυρα κατηγορίας που επρόκειτο να 

καταθέσει, το οποίο περιεχόμενο πιθανόν να οδηγούσε τους Ένορκους 

να κρίνουν διαφορετικά την αξιοπιστία της παραπονούμενης. 

Το απόσπασμα του Εφετείου που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό: 

The consequence was, as Mr Curran submits, that the verdict on count 2 

is rendered unsafe because it is likely that, had the jury known about 

these matters, they would have formed an even more skeptical view as 

to the credibility of the complainant. 

Στην Boodram v. The State [2002] 1 Cr. App.R 12 η καταδίκη ακυρώθηκε 

λόγω του ότι ο Δικηγόρος του κατηγορούμενου παρέλειψε να 

παρουσιάσει την μαρτυρία μάρτυρα που μεταξύ της πρώτης δίκης και της 

επανεξέτασης απεβίωσε, ούτε αντεξέτασε με βάση το περιεχόμενο της 

κατάθεσης του.  

Μεταξύ άλλων στην απόφαση τονίστηκαν τα ακόλουθα: 

In the circumstances of this case it could not be said with certainty that 

counsel's failures caused no material prejudice to the defence. The 

breaches of his duty were of such a fundamental nature that the 

conclusion must be that the appellant was deprived of due process. It 

was not possible to say that after a full and proper deployment of the 

appellant's case a reasonable jury would inevitably have convicted. 



23 
 

Ως καταγράφεται στις πιο πάνω αποφάσεις και έχει νομολογιακά 

καθιερωθεί η ουσία του ζητήματος επί του συγκεκριμένου λόγου έφεσης 

είναι να αξιολογήσετε τα  συγκεκριμένα λάθη/παραλείψεις και να 

αποφασίσετε ως προς την επίδραση τους επί της διαδικασίας και της 

ασφάλειας της καταδίκης. Εν όψει της φύσης των λαθών  που έχουν  

επισημανθεί και από το ίδιο το Π.Δ το ερώτημα που τίθεται είναι απλό και 

έγκειται στο κατά πόσο μπορείτε να καταλήξετε  ότι είσαστε χωρίς την 

παραμικρή αμφιβολία ικανοποιημένοι ότι το Κακουργιοδικείο που δίκασε 

τον Εφεσείοντα, όπως και οποιοδήποτε άλλο Κακουργιοδικείο 

επιφορτισμένο με την εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του Εφεσείοντα, θα 

έφταναν στο ίδιο καταδικαστικό αποτέλεσμα σε περίπτωση που η 

υπεράσπιση του Εφεσείοντα παρουσίαζε την υπόθεση με τον ενδεδειγμένο 

τρόπο και δεν προέβαινε στα συγκεκριμένα λάθη και/ή παραλείψεις.  

Ανεξάρτητα πόσο πιθανό πιστεύεται  ότι θα ήταν το καταδικαστικό 

αποτέλεσμα, δεν μπορείτε ευσεβάστως εισηγούμαστε  να αποκλείσετε  την 

πιθανότητα αθωωτικής απόφασης και ως εκ τούτου  δεν  μπορείτε  

επομένως να καταλήξετε  ότι είσαστε ικανοποιημένοι ότι δεν έχει προκύψει 

ουσιώδης πλημμελής απονομή της δικαιοσύνης. 

Το Δικαστήριο σας θα πρέπει να υποβάλλει στον εαυτό του ένα και μόνο 

υποκειμενικό ερώτημα, κατά πόσο ικανοποιείται στο να αφήσει το θέμα να 

παραμένει ως έχει ή κατά πόσο δεν υπάρχει κάποια υποβόσκουσα 

αμφιβολία στο μυαλό του η οποία το κάνει να διερωτάται κατά πόσο έχει 

προκληθεί αδικία.  Αυτή είναι μια αντίδραση η οποία δυνατόν να μη 

βασίζεται αυστηρώς επί συγκεκριμένου λάθους και/ή παραλείψεις  ως 

τέτοια είναι όμως  αντίδραση η οποία μπορεί να παραχθεί από τη γενική 

αφή της υπόθεσης όπως την βιώνει το Δικαστήριο." 

Στην υπόθεση Nangle, [2001] Crim L.R. 506, στην παράγραφο 24 λέχθηκαν 

τα εξής: 

 . ..« In any event in the light of the present requirement under the 
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European Convention on Human Rights "Flagrant incompetence" may 

no longer be the appropriate measure of when this court will quash a 

conviction. What article 6 requires in this context is that the hearing of the 

charges against the accused must be fair. If the conduct of the legal 

advisers has been such that this objective is not met, then this court may 

be compelled to intervene....». 

Στην Thrakar, ανωτέρω, λέχθηκαν τα εξής: 

«...the test is whether, in all the circumstances, the conviction is safe. 

Nonetheless, if such failures have prevented an appellant from having a 

fair trial within the meaning of article 6 of the European Convention on 

Human Rights, that will normally mean that the conviction in unsafe and 

should be quashed: Togher (2001) Crim L.R  124». 

 

 Τρίτος Λόγος Έφεσης σε συνδυασμό με Τέταρτο και Πέμπτο Λόγο. 

Η απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου να δεχθεί τη μαρτυρία του 

Μ.Κ.41 ως ασφαλή και αξιόπιστη 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 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. 

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 
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υπόλοιπης μαρτυρίας. 

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

είναι εσφαλμένο και/ή αντινομικό αφού η μαρτυρία του ως 

καταγράφεται 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 δεν έδωσε 

σημασία και/ή βαρύτητα και/ή αγνόησε τους ισχυρισμούς και θέσεις της 

Υπεράσπισης ότι η όλη συμπεριφορά του Μ.Κ.41 δημιουργεί μία 

ξεκάθαρη εικόνα αμφιβολίας και/ή καχυποψίας που εμπεριέχουν 

αλλότριους σκοπούς και/ή κίνητρα του Μ.Κ.41 προς ενοχοποίηση του 

Εφεσείοντα αφού αποδεδειγμένα προσδοκούσε σε προσωπικό όφελος 

το οποίο και εξασφάλισε. 

 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.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης υπήρξε μια έντονη και συνειδητή 

προσπάθεια τόσο από τον Μ.Κ.41  όσο και από την ανακριτική ομάδα 

να πείσουν το Κακουργιοδικείο ότι η ομολογία του Μ.Κ.41 ήταν προϊόν 

καθαρής μεταμέλειας, ότι δεν τον ενδιέφερε εάν θα διωκόταν και 

καταδικαζόταν, και ότι η ασυλία ποινικής δίωξης για το στυγερό έγκλημα 

για το οποίο ομολόγησε του προσφέρθηκε απλόχερα από το Κράτος 

χωρίς ο ίδιος ποτέ να το ζητήσει. Ο ίδιος ο Μ.Κ.41  ισχυρίστηκε ότι ο 

Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να μην ασκήσει εναντίον του ποινική 
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δίωξη παρόλο που ο ίδιος δεν το έθεσε ως προϋπόθεση για να δώσει 

κατάθεση (σελ.2177-2178). Τόσο ο Λοχίας Ιορδάνους όσο και ο 

Υπαστυνόμος Ευθυμίου ανέφεραν στην μαρτυρία τους ότι μετά που 

προέβη σε προφορική ομολογία και προτού καταγράψουν την κατάθεση 

του, έδωσαν στον Μ.Κ.41 τις ακόλουθες τρεις επιλογές: 

(α) να καταδικαστεί σε φυλάκιση και να εκτίσει την ποινή του εντός 

φυλακών, 

(β) να εκτίσει μέρος της ποινής του στην φυλακή και να του απονεμηθεί 

προεδρική χάρη, και 

(γ) μετά από εισήγηση των ανακριτών να μην διωχθεί και να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, δεδομένου ότι ομολογήσει και 

διαφανεί ότι είπε την αλήθεια. 

Αυτό που προκύπτει όμως μέσω της μαρτυρίας  είναι ότι μόνο η τρίτη 

υπόσχεση δόθηκε στον μάρτυρα. 

Ο Λοχίας Ιορδάνους ανέφερε επανειλημμένα ότι εν τέλει έγινε εισήγηση 

για ασυλία ποινικής δίωξης ώστε ο Μ.Κ.41  να μιλήσει ελεύθερα στη δίκη 

και να μην προσπαθήσει να υποβαθμίσει τον ρόλο του στο έγκλημα 

(σελ. 6097-6098). 

Ο κ. Ευθυμίου ανέφερε στη μαρτυρία του ότι η ασυλία ποινικής δίωξης 

δόθηκε στον μάρτυρα από τον Γενικό Εισαγγελέα κατόπιν δικής του 

γραπτής εισήγησης για να ερχόταν άφοβα να πει την αλήθεια (σελ. 

6563-6564) και διασφαλιστεί ότι ο Μ.Κ.41 δεν θα υπαναχωρούσε (σελ. 

6876) και θα υποστήριζε την κατάθεση ομολογίας του στο Δικαστήριο με 

το σκεπτικό όπως ο ίδιος δήλωσε  ότι εάν ήταν να πεθάνει ή «να σαπίσει» 

μέσα στην φυλακή και συνάμα να θέσει σε κίνδυνο την ζωή της 

οικογενείας και συγγενών του θα ήταν πιο ευάλωτος να μην μαρτυρήσει 

(βλέπε σελ. 6876 – 6881 πρακτικών).  

Είναι πασιφανές  ότι η ανακριτική ομάδα ήθελε και εν τέλει το πέτυχε να 

έχει κίνητρο ο Μ.Κ 41 κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του σε αντίθεση με 
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τη συνήθη πρακτική όπου όταν άτομο το οποίο κατηγορείται για 

συνομωσία παραδέχεται την ενοχή του και ομολογεί εναντίον των 

συνεργών του στο έγκλημα αφού του επιβληθεί ποινή δίνει μαρτυρία 

εναντίον των κατ’ ισχυρισμό συνεργών του ώστε να μην έχει να κερδίσει 

οτιδήποτε από την μαρτυρία του και να μιλήσει «ελεύθερα» σύμφωνα και 

με την έκφραση του Λοχία Ιορδάνους. 

Το ερώτημα που τίθεται και προκύπτει ξεκάθαρα από τα πρακτικά και θα 

πρέπει να σας προβληματίσει ιδιαίτερα είναι γιατί η αστυνομία φοβόταν 

ότι ο Μ.Κ.41  δεν θα μιλούσε ελεύθερα εάν διωκόταν ποινικά; 

Για ποιό λόγο δόθηκε στον Μ.Κ.41η επιλογή μη άσκησης δίωξης εναντίον 

του σε φόνο εκ προμελέτης τη στιγμή  που τον ίδιο τον μάρτυρα δεν τον 

ένοιαζε να πάει φυλακή και δεν ζήτησε ανταλλάγματα για την ομολογία 

του!!  

Μήπως η ασυλία ποινικής δίωξης δόθηκε σε αντάλλαγμα της ομολογίας 

και της κατάθεσης του Μ.Κ.41 στη δίκη εναντίον των κατ’ ισχυρισμό 

συνενόχων του, ως αναγκαία «θυσία» ώστε το Κράτος να μπορέσει να 

υπερπηδήσει την αδυναμία εξιχνίασης της υπόθεσης; 

Η μόνη λογική εξήγηση στην οποία οδηγείται κανείς για την πρωτοφανή 

χορήγηση ασυλίας ποινικής δίωξης για φόνο εκ προμελέτης, είναι ότι 

αυτό ήταν αποτέλεσμα  συνδιαλλαγής με αντάλλαγμα την ομολογία και 

μαρτυρία του Μ.Κ.41 στο Δικαστήριο εναντίον των κατ’ ισχυρισμό 

συνενόχων του.  

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η απόλυση του κ. Πική δικηγόρου που  

εκπροσωπούσε τη δεδομένη στιγμή τον Μ.Κ.41, αμέσως προτού δώσει 

κατάθεση ομολογίας, και ο μη διορισμός νέου δικηγόρου για να τον 

εκπροσωπήσει μετά την κατάθεση ομολογίας του για φόνο εκ 

προμελέτης. Η υπόθεση εναντίον των Κ1, 2 και 3 καταχωρήθηκε στο 

Δικαστήριο για σκοπούς παραπομπής στις 05/02/2010. Από την ημέρα 

που έδωσε την κατάθεση ομολογίας (21/01/2010) μέχρι τότε ο Μ.Κ.41  
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δεν εκπροσωπείτο από δικηγόρο για αυτή την υπόθεση. Η μόνη λογική 

εξήγηση για τον μη διορισμό δικηγόρου για να τον εκπροσωπήσει είναι 

ότι η αστυνομία του υποσχέθηκε τη μη άσκηση ποινικής δίωξης με 

αντάλλαγμα την εξασφάλιση της  μαρτυρίας του εναντίον των κατ’ 

ισχυρισμό συνενόχων του.  

Ενισχυτικό της πιο πάνω θέσης είναι και το γεγονός ότι ο Μ.Κ.41 

παρουσίασε διάφορες εκδοχές εν σχέση με το λόγο που ήθελε να δει τον 

Γενικό Εισαγγελέα.  Συγκεκριμένα ανέφερε   πως το Δικαστήριο για το 

αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης μπορεί να επιβάλει μόνο ποινή 

ισόβιας κάθειρξης και γι’ αυτό ήθελε να δει τον Γενικό Εισαγγελέα! (σελ. 

2509-2510) Με άλλα λόγια ο σκοπός της επιδιωκόμενης συνάντησης δεν 

ήταν μόνο για να πληροφορηθεί τα περί του προγράμματος 

προστασίας μαρτύρων σε περίπτωση ομολογίας, αλλά και για το θέμα 

της δια βίου φυλάκισης σε περίπτωση παραδοχής και καταδίκης. Η 

σύνδεση του θέματος της ποινής με την συνάντηση ενισχύει τη θέση δια  

ύπαρξη συμφωνίας και συνδιαλλαγής. 

Ο Μ.Κ.41 επίσης και σε αντίθεση της προηγούμενης του τοποθέτησης  

ανάφερε ότι δεν τον ενοχλούσε να του επιβληθεί μικρή ποινή (σελ. 2930-

2931) αλλά δεν ξέρει πως θα σκεφτόταν εάν του έλεγαν πως θα 

καταδικαστεί σε ισόβια (σελ. 2931-2932) τοποθέτηση η οποία τείνει να 

εξηγήσει το κίνητρο πίσω από την χορήγηση ασυλίας ποινικής διώξεως. 

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του ισχυρίστηκε πως ήταν με την 

εντύπωση πως για εκείνο που οδηγά την μοτοσυκλέτα προνοείται 

μικρότερη ποινή και πως με τον δικηγόρο του δεν έκανε κουβέντα για την 

ποινή διότι στον δικηγόρο του έλεγε ότι ήταν αθώος (σελ. 2512).  Μπορεί 

να γίνει πιστευτό ότι ο Μ.Κ.41  δεν ενδιαφέρθηκε να πληροφορηθεί ποιά 

είναι η δια νόμου προβλεπόμενη ποινή διότι δήθεν αυτό ισοδυναμούσε με 

παραδοχή για το αδίκημα για το οποίο συνελήφθη; 
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Είναι ποτέ δυνατόν να εκπροσωπείτο από δικηγόρο για 6 ημέρες, να 

ανακρινόταν καθημερινά από αστυνομικά όργανα, να εκδόθηκαν και 

ανανεώθηκαν διατάγματα προσωποκράτησης εναντίον του και να μην 

περιήλθε στην αντίληψη του έστω και μια φορά, ότι σε περίπτωση 

καταδίκης αντιμετώπιζε ποινή ισόβιας φυλάκισης; 

Ο ισχυρισμός του Μ.Κ.41 ότι δεν γνώριζε ότι για το αδίκημα του φόνου εκ 

προμελέτης η ποινή είναι φυλάκιση δια βίου, είναι εμφανέστατο ψέμα 

στην προσπάθεια του να καλύψει την συνδιαλλαγή που έκανε με το 

Κράτος για την ομολογία του. Εν πάση περιπτώσει, ως έχει ήδη 

αναφερθεί ο μάρτυρας αυτοαναιρείται, καθότι σε άλλο σημείο της 

μαρτυρίας του παραδέχεται ότι γνώριζε για την προβλεπόμενη ποινή και 

για αυτό ήθελε να δει τον Γενικό Εισαγγελέα (σελ. 2509-2510).   

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Μ.Κ.41 είχε κάθε συμφέρον 

να μειώσει όσο το δυνατό  περισσότερο τη δική του συμμετοχή στο 

αποτρόπαιο έγκλημα. Ως θα καταγραφεί στην συνέχεια η μαρτυρία του 

ενώπιον του Δικαστηρίου καθώς και η κατάθεση/ομολογία του ήταν 

οπωσδήποτε σπιλωμένη από τη συμμετοχή του στο έγκλημα. Υπό τας 

περιστάσεις,  ήταν καθήκον του Κακουργιοδικείου να προσεγγίσει την 

μαρτυρία του με μεγάλη καχυποψία και χωρίς να του διαφεύγει το 

γεγονός ότι κατά κανόνα οι συναυτουργοί επιδεικνύουν στο εδώλιο του 

μάρτυρα σταθερότητα στις απαντήσεις τους η οποία οφείλεται στο 

γεγονός ότι αφηγούνται περιστατικά που έζησαν και η οποία, ως εκ 

τούτου, πιθανόν να μην ενέχει τη βαρύτητα που συνήθως ενέχει για 

άλλους μάρτυρες ως στοιχείο ενδεικτικό της αξιοπιστίας τους.  

Έχοντας υπόψη μας τη μαρτυρία στο σύνολο της στο παρόν στάδιο θα 

αναφερθούμε και θα αναλύσουμε τις πιο βασικές  πτυχές της μαρτυρίας 

του Μ.Κ.41 όπου κατά την ταπεινή μας άποψη θα διαφανεί ότι η 

μαρτυρία του Μ.Κ.41 δεν είναι μόνο εγγενώς ύποπτη ,αλλά αποτιμούμενη 

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



30 
 

ενώπιον του Δικαστηρίου κρίνεται ως εντελώς αναξιόπιστη και 

απορριπτέα.   

 

 Ψευδείς Καταθέσεις του Μ.Κ41 

 Το Πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε να αξιολογήσει στην σωστή 

διάσταση το γεγονός ότι ο Μ.Κ41 έδωσε τρείς ψευδείς καταθέσεις στην 

Αστυνομία προτού ομολογήσει την ενοχή του στην δολοφονία και 

εμπλέξει τον Εφεσείοντα όπως επίσης και το γεγονός ότι η ανακριτική 

ομάδα είχε  θέση  το σύνολο της μαρτυρίας που είχε στον Μ.Κ.41 

συμπεριλαμβανομένων  νέων  καταθέσεων  όπως η μαρτυρία της Άννας 

Ζαπίτη Μ.Κ.36 η οποία ουσιαστικά κατέρριπτε το άλλοθι του. 

 Τα συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία υιοθετεί  και η Κ.Α (βλέπε γραπτή 

αγόρευση Κ.Α κατά τη πρωτόδικη διαδικασία  σελίδες 15 και 16) κατά 

την ταπεινή μας άποψη καθιστούν 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. 

 Σημαντικό επίσης να καταγραφεί ότι ο Μ.Κ.41 είχε πει ψέματα και στον 

τότε Δικηγόρο του Κώστα Ευσταθίου αμέσως μετά την σύλληψη του.  

Συγκεκριμένα στην σελίδα 2082 των πρακτικών καταγράφονται τα 

ακόλουθα: 

 « Ε. Είχες νομική συμβουλή πριν να δώσεις αυτή την κατάθεση; 

 Α.  Όταν είδα από την τηλεόραση ότι έππεσε τζιήνο το πράμα το κράνος, 

το κομμάτι του κράνους, πήγα στον Ευσταθίου τον Κωστάκη που ήταν 

φίλος του Αντρέα και είπα του ψέματα ότι εκλέψαν μου ένα κράνος που 

το Ιπποκράτειο…» 

 Να σημειωθεί ότι έδωσε κατάθεση ομολογίας ενώ τελούσε υπό κράτηση 

την 7η ημέρα (συνελήφθει στις 14/01/2010 και ομολόγησε την 

21/01/2010). Η συνδιαλλαγή για μη άσκηση ποινικής δίωξης με 
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αντάλλαγμα την ομολογία και μαρτυρία του στο Δικαστήριο, η οποία 

έτυχε της έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα, προδίδει την έλλειψη 

μεταμέλειας του Μ.Κ.41 για το στυγερό έγκλημα που διέπραξε. 

 Στη σελίδα 2393 των πρακτικών ο Μ.Κ41 αναφέρει τα ακόλουθα: 

 «Εγώ εθώρουν τζιαμέ πως θα ξεμπλέξω…….» 

 Είναι ξεκάθαρο ως καταγράφεται και πιο πάνω  ότι πρόκειται για άτομο 

το οποίο ζήτησε και έλαβε σοβαρά ανταλλάγματα και το συγκεκριμένο 

γεγονός είναι αυταπόδεικτο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί από μόνο του 

σοβαρά ερωτηματικά και αμφιβολίες για την αξιοπιστία του μάρτυρα 

καθώς και για τα συμπεράσματα του Π.Δ.  Στην Χριστοδούλου άλλως 

Ρόπα και ν. Δημοκρατίας (2000) 2 ΑΑΔ 628, στην σελίδα 652 λέχθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 « Ότι είναι μεμπτό και απαράδεκτο, είναι η παροχή ενθάρυνσης προς τον 

μάρτυρα, με υποσχέσεις ή ανταλλάγματα που του δίνονται, να πει 

οτιδήποτε άλλο από την αλήθεια ή να παραποιήσει την μαρτυρία του για 

την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αλλότριου σκοπού». 

 Κατά την αντεξέταση του από τον κ. Γεωργίου όταν τον ρωτούσε κατά 

πόσο γνώριζε την ποινή δια το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης και 

συγκεκριμένα στη σελίδα 2509-2510 των πρακτικών αναφέρει:  

 «Τούτος ήταν ο λόγος που ήθελα να δω τον Γενικό Εισαγγελέα» 

 Τύψεις συνειδήσεως 

 Ο Μ.Κ41 ισχυρίστηκε ότι άρχισε να έχει τύψεις από την επομένη της 

δολοφονίας που έδειχνε νέα η τηλεόραση. Παρά τις τύψεις τις οποίες 

ισχυρίστηκε ότι ένοιωθε από την επομένη της δολοφονίας, όταν 

συνελήφθηκε και παρουσιάστηκε για έκδοση διατάγματος 

προσωποκράτησης στις 15/01/2010, εξερχόμενος του αστυνομικού 

οχήματος που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου θα 

λάμβανε χώρα η διαδικασία, ανέφερε με στομφώδες ύφος στα 

τηλεοπτικά συνεργεία «Είμαστε αθώοι»!. (τεκμήριο 241) 
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 Σημαντικό να σημειωθεί ότι στην μαρτυρία του ανάφερε ότι όταν άκουσε 

τους πυροβολισμούς δεν είχε τύψεις συνειδήσεως διότι δεν ήξερε τον 

άνθρωπο και πως το μόνο που ένιωσε ήταν αμηχανία (σελ. 2898-2899) 

πρακτικών). Μετά από λίγο άλλαξε την εκδοχή του και ισχυρίστηκε το 

αντίθετο, ότι δηλαδή ένοιωσε τύψεις συνειδήσεως την στιγμή που άκουσε 

τους πυροβολισμούς (σελ. 2898-2899).  

Έχουμε λοιπόν συνειδητή, ηθελημένη, υπολογισμένη και διαπιστωθείσα  

καταφυγή του Μ.Κ.41  σε ψεύδη όμως παρόλα αυτά το Πρωτόδικο 

Δικαστήριο λανθασμένα και αντινομικά ως καταγράφεται στην 

απόφαση του επιχείρησε να εξάξει ορισμένα συμπεράσματα 

επεξηγηματικά της όλης στάσης του Μ.Κ.41   προσέγγιση την οποία 

θεωρούμε  αντινομική. Η  ύπαρξη των καταθέσεων του Μ.Κ.41 ως 

καταγράφονται πιο πάνω και η  διαπίστωση για καταφυγή του Μ.Κ.41  σε 

ψεύδη θα μπορούσε, για να πούμε το λιγότερο, να οδηγήσει σε 

αμφιβολίες για την αξιοπιστία του και όχι να οδηγήσει σε συμπεράσματα 

επεξηγηματικά. 

Υπενθυμίζουμε το σεβαστό σας Δικαστήριο  τις τοποθετήσεις του Μ.Κ.41. 

 «Εγώ εθώρουν τζιαμέ πως θα ξεμπλέξω…….» 

 «Τούτος ήταν ο λόγος που ήθελα να δω τον Γενικό Εισαγγελέα» 

 Nilda Montecalvo Μ.Κ.11- Αυτόπτης Μάρτυρας 

 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 εύλογα 
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μπορεί να οδηγήσουν στο συμπέρασμα, ότι ο εκτελεστής ήταν ο Μ.Κ.41.   

 Στη σελίδα 422 των πρακτικών η Μ.Κ.11 κατά την αντεξετάση της   

αναφέρει τα ακόλουθα: 

 Ε. Ο άνδρας  αυτός φορεί σκούρο χρώματος κράνος (οδηγός μοτόρας) 

 Α.  Ναι. 

 Ε. Το οποίο μας είπατε την περασμένη φορά που καταθέτατε, αποκλείεται 

να ήταν άσπρου χρώματος, ήταν σίγουρα σκούρο χρώμα. 

 Α.  Ναι. 

Οι συγκεκριμένες απαντήσεις ως έχει λεχθεί και πιο πάνω οδηγούν 

εύλογα στο συμπέρασμα ότι ο Μ.Κ.41 πιθανόν να ήταν ο εκτελεστής    

λαμβάνοντας ταυτόχρονα  υπόψη ότι ο Μ.Κ.41 ανέφερε ενόρκως ότι 

φορούσε ανοιχτόχρωμο κράνος, άσπρου χρώματος. 

 Έξαλλου το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τις απαντήσεις του 

Μ.Κ.41 ως καταγράφονται στα πρακτικά και συγκεκριμένα στις  σελίδες 

2368-2369, 2497 αντίστοιχα. 

 Θέλω να μου πεις πότε άρχισε να σε βασανίζει η συνείδηση σου άμα λες 

εδώ και λίγες μέρες. 

 «Μετά όταν κατάλαβα μετά που τις 11 που γίνηκε η κουβέντα μετά από 2 

μέρες μετά ώστε να φέρω τον νου μου , κατάλαβα πόσες διαστάσεις 

πήρε κατάλαβα πως ο άνθρωπος βοηθούσε τζαι κατάλαβα ότι ήμουν 

τέλεια άχρηστος που επήα τζαι έκαμα έτσι πράμα, ήμουν τέλεια 

άχρηστος να πάω να παίξω έτσι άνθρωπο, τελεία, αυτό ένιωσα…».  

 Και στη σελίδα 2497 απαντά: 

“Εβκήκα έτσι που το πεζοδρόμιο τζαι την ώρα που εβκήκα που τον 

πεζόδρομο δίκλησα πίσω τζαι είδα τη” 

Διερωτάται κανείς εάν τα πιο πάνω αποσπάσματα μπορούν να τύχουν 

οποιασδήποτε ερμηνείας αφού πρόκειται δια σαφή και άμεση 

παραδοχή. 
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 Μιχάλη Κουρσάρου (ΜΚ.10) Αυτόπτης Μάρτυρας 

Ένα άλλο σημείο το οποίο χρήζει επισήμανσης είναι η μαρτυρία του 

άλλου αυτόπτη μάρτυρα κ. Μιχάλη Κουρσάρου (Μ.Κ.10) ως προς την 

εντύπωση που του έκανε το πόσο γρήγορα έτρεχε ο δράστης της 

δολοφονίας, τον οποίο είχε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει την 

ώρα που διένυε τον πεζόδρομο που ενώνει τις οδούς Αγίας Ελένης με 

Βασίλη Μιχαηλίδη (απόσταση 49 μέτρα). 

Ο μάρτυς φώναξε στον δράστη «είδα σε» (στην αρχή του πεζόδρομου) 

και ο δράστης γύρισε το κεφάλι του πίσω και συνέχισε να τρέχει. Δεν 

μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπο του λόγω του κακού φωτισμού 

στον πεζόδρομο. Ούτε για το χρώμα των ρούχων μπορούσε να 

απαντήσει με βεβαιότητα, πέραν του ότι φορούσε αθλητικό μπουφάν. 

Νομίζει ότι είχε και σκούφο ενσωματωμένο (σελ. 391-392), τον οποίο είχε 

στο κεφάλι. (σελ. 392-393). Ο δράστης έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. 

Κάλυψε 49 μέτρα σε 5 δευτερόλεπτα (δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά 

να τρέξει 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα που είναι χρόνος αγώνων). Του 

έκανε εντύπωση ο τρόπος που έτρεχε. Ο δρασκελισμός του ήταν 

μεγάλος. Έτσι τρέξιμο γρήγορο και αθλητικό του έκανε εντύπωση (σελ. 

405-406). Η εν λόγω περιγραφή την οποία σας καλώ να εντοπίσετε 

αυτούσια από τα πρακτικά και να την αξιολογήσετε έχοντας ενώπιον 

σας τον Κ4 καθόλου δεν συνάδει με την κορμοστασιά και εμφάνιση του 

Κ4. Δεν δόθηκε καμία μαρτυρία ότι είναι αθλητής ούτε ότι ασχολήθηκε 

ποτέ με αθλητισμό ή με κάποιο άθλημα που προϋποθέτει καλή φυσική 

κατάσταση. Πέραν του ότι εμφανισιακά είναι αδύναμος και καμπούρης.  

Εάν ο μάρτυρας έβλεπε τον Κ4 να τρέχει σίγουρα δεν θα προέβαινε στη 

συγκεκριμένη περιγραφή και θα ήταν ίσως αναμενόμενο να έλεγε ότι ο 

δράστης ήταν καμπούρης.  Όπως ήταν η περιγραφή η οποία δόθηκε για 

τον Κ4 όταν τον αναζητούσε η αστυνομία (σελ.5933-5934). Ο 

διασκελισμός και ταχύτητα που έτρεχε ο δράστης προϋποθέτει άτομο σε 
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άριστη φυσική και σωματική κατάσταση. Το οποίο με βάση την μαρτυρία 

παραπέμπει πολύ περισσότερο στον Μ.Κ.41 παρά στον Κ4. Επίσης ο 

μεγάλος  διασκελισμός παραπέμπει σε άτομο με ψηλά πόδια. Ο Μ.Κ41 

σε αντίθεση με τον Κ4, έχει ψηλά πόδια όπως φαίνεται στο κλειστό 

κύκλωμα παρακολούθησης του διαμερίσματος του το βράδυ της 

δολοφονίας καθώς και στις φωτογραφίες του Τεκμηρίου 13, όπου ο 

Μ.Κ.41  φωτογραφίζεται σε υποδείξεις σκηνών. 

 

Ταυτοποίησης του τεκμηρίου 116 με την μοτοσυκλέτα των δραστών 

Ο Μ.Κ.41 αρνήθηκε στη μαρτυρία του ότι στη δολοφονία 

χρησιμοποιήθηκε η δική του μοτοσυκλέτα. Τα μέλη της ανακριτικής 

ομάδας που κατέθεσαν, ισχυρίστηκαν ότι απέκλεισαν την μοτοσυκλέτα 

του Μ.Κ.41  από το βράδυ της δολοφονίας επειδή ήταν καθαρή και η 

μηχανή της κρύα.  Σε πλήρη αντίθεση με την τοποθέτηση αυτή βρίσκεται 

το ένταλμα έρευνας (τεκμήριο 446) για τα υποστατικά του Μ.Κ.41 

ημερομηνίας 18/01/2010, το οποίο ουδέποτε εκτελέστηκε από την 

αστυνομία. Το εν λόγω ένταλμα εξεδόθη τέσσερεις ημέρες μετά την 

κατάσχεση της μοτοσυκλέτας του Κ1 (Τεκμήριο 116) από την αστυνομία.  

Στο ένταλμα αναγράφεται ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι στην 

οικία του Μ.Κ.41 αποκρύπτεται παράνομα η μοτοσυκλέτα που 

χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας.  

Το εν λόγω ένταλμα έρευνας και περιεχόμενο του έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι η μοτοσυκλέτα η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες είναι το Τεκμήριο 116 που ανήκει 

στον Κ1.  

Εύλογα ερωτηματικά δημιουργούνται εάν ο πραγματικός λόγος μη 

εκτέλεσης του εντάλματος δεν είναι το λάθος το οποίο προφασίστηκαν 

στην μαρτυρία τους τα αστυνομικά όργανα, αλλά η συνδιαλλαγή με τον 

Μ.Κ41 η οποία κατέληξε στη ομολογία του την 21/01/2010.  Επομένως η 
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εκδοχή του Μ.Κ41 περί χρησιμοποίησης της μοτοσυκλέτας του Κ1  για 

την δολοφονία όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται από άλλη ανεξάρτητη 

μαρτυρία αλλά αντικρούεται από το ρηθέν ένταλμα έρευνας.  

Καταβλήθηκε από τους μάρτυρες κατηγορίας κάποια προσπάθεια 

ταυτοποίησης του Τεκμηρίου 116 με την μοτοσυκλέτα των δραστών, 

στηριζόμενη στο γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα που απεικονίζεται από το 

ΚΚΠ του Andrew Brear και του ταξί Φιλάνδια φαίνεται να έχει σβηστό το 

ένα από τα δυο πισινά φώτα (βλέπε ειδικά μαρτυρία Catalin Gregoras) 

σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα του Κ1 όταν την παίρνει 

ο Κερτίκκης από την πολυκατοικία του την 01/01/2010, φαίνεται από το 

ΚΚΠ του Κ1 να έχει το ένα από τα δύο πισινά φώτα σβησμένο. 

Ευσεβάστως εισηγούμασθε ότι  τούτο δεν αποτελεί βάση για εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων στον βαθμό που απαιτείται σε ποινική 

υπόθεση.  Σημαντικό να σημειωθεί ότι  η αστυνομία η οποία είχε την 

μοτοσυκλέτα του Κ1 για μήνες στην κατοχή της, σε καμία περίπτωση δεν 

υπέβαλε την μοτοσυκλέτα σε μηχανολογικό έλεγχο για να εξακριβώσει 

κατά πόσο όντως το ένα από τα δυο πισινά φώτα ήταν χαλασμένο. 

Πρόκειται για σοβαρή παράληψη της αστυνομίας κατά την διερεύνηση 

της υπόθεσης. Υπάρχει η μαρτυρία του Περικλή Πολυδώρου ο οποίος 

πώλησε την μοτοσυκλέτα στον Κ1 περί τον Οκτώβριο του 2010 αλλά 

αυτό συνέβη μήνες πριν την δολοφονία. Ούτε ο Κερτίκης ερωτήθηκε από 

την αστυνομία κατά πόσο το ένα από τα δυο πισινά φώτα του Τεκμηρίου 

116 ήταν χαλασμένο, δεδομένου ότι είχε την μοτοσυκλέτα στην κατοχή 

του από την 01/01/2010 μέχρι τις 11/01/2010, και σύμφωνα με τον Μ.Κ.41 

πηγαινοερχόταν με την μοτοσυκλέτα στο Νοσοκομείο και Ιπποκράτειο.  

Και εάν ήταν χαλασμένο κατά πόσο το επιδιόρθωσε στο διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ 01/01/2010 και 11/01/2010. Ούτε από το ΚΚΠ του 

Μ.Κ.41 μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ότι η μοτοσυκλέτα η 

οποία απεικονίζεται το απόγευμα και νωρίς το βράδυ της 11/01/2010 
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είναι η μοτοσυκλέτα του Κ1. Μόνο ο Κοσιάρης θα μπορούσε να 

επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του Μ.Κ.41 ότι η μοτοσυκλέτα με την οποία 

μετέβη στο χωράφι του στην Περιστερώνα είναι η μοτοσυκλέτα Τεκμήριο 

116, και επομένως είναι μοτοσυκλέτα των δραστών της δολοφονίας. 

Όμως η κατηγορούσα αρχή αποφάσισε να μην καλέσει τον Κοσιάρη 

όπως και η υπεράσπιση. 

Σχετική επί του θέματος είναι και η πληροφόρηση την οποία  είχε η 

αστυνομία την 13/01/2010 από τον Αλέξη Μαυρομιχάλη, η οποία 

καταγράφεται στο Τεκμήριο 432. Σύμφωνα με την πληροφορία αυτή, η 

οποία επικαλείται πληροφόρηση την οποία είχε ο πληροφοριοδότης από 

πρόσωπο πολύ στενό και φιλικό στους Κ1 και Χάρη Γρηγορίου και 

Μ.Κ.41, ο τελευταίος είναι το πρόσωπο το οποίο πυροβόλησε το θύμα 

και ο Γρηγόρης Γρηγορίου από το Γέρι άλλως «Γληορούιν» είναι ο 

οδηγός της μοτοσυκλέτας με την οποία διέφυγαν οι δράστες. Το δε όπλο 

που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία βρίσκεται κρυμμένο κάτω από 

κιούγκι στην περιοχή Τσερίου το οποίο οι δράστες έδειξαν στο φιλικό 

αυτό πρόσωπο. Τα πιο πάνω τα γνώριζε ο πληροφοριοδότης του 

Μαυρομιχάλη επειδή του τα εκμυστηρεύτηκαν οι δράστες.  Η εν λόγω 

πληροφόρηση και πλημμελής διερεύνηση της οποίας έτυχε από την 

αστυνομία αφήνουν πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά για την εκδοχή 

γεγονότων του Μ.Κ.41 και δη κατά πόσο αυτός ήταν στην 

πραγματικότητα ο δολοφόνος του θύματος και το όπλο απεκρύβει κάτω 

από κιούγκι στο Τσέρι.  Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος 

καταγράφονται σε μεταγενέστερο λόγο έφεσης και συγκεκριμένα στο 

κεφάλαιο που αφορά την πλημμελή αστυνομική διερεύνηση και την 

παράλειψη της Κ.Α να προσαγάγει στο σύνολο της την ουσιώδη 

μαρτυρία που είχε στην διάθεση της. 
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 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. 

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 (στην κατάθεση του έγγραφο ΑΤ ισχυρίστηκε ότι το 

φονικό όπλο, ρούχα, κουκούλα και γάντια τα τοποθέτησε σε σακούλα 

και τα πέταξε στη νεκρά ζώνη στην περιοχή της Περιστερώνας) 

ισχυρίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι το όπλο 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 ενόψει  και του γεγονότος ότι ο 

συγκεκριμένος   ισχυρισμός διερευνήθηκε από την αστυνομία, την 

πυροσβεστική και την ΜΜΑΔ σχεδόν αμέσως (μετά τη λήψη της 

κατάθεσης ομολογίας του Μ.Κ.41), 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 Μ.Κ.41 

ισχυρίστηκε ότι πέταξε μαζί με το όπλο, στην παλλούρα!!!! 

 Και ενώ η αστυνομία διενεργούσε έρευνες  για μήνες με βάση την 

υπόδειξη του Μ.Κ.41, ενώπιον του Δικαστηρίου ακούστηκε για πρώτη 
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φορά ότι πιθανόν το όπλο να είχε μετακινηθεί από τις πρώτες μέρες 

κι’όλας. 

 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

 Στην ομολογία του (έγγραφο «ΑΤ» σελ. 5) ισχυρίστηκε ότι το όπλο και τα 

ρούχα που φορούσαν τα πέταξε βαθιά μέσα στην νεκρά ζώνη. Σε καμία 

περίπτωση δεν ανέφερε και δεν καταγράφει ότι το όπλο μπορούσε να 

είναι οπουδήποτε αλλού. 

 Την επομένη της ομολογίας του (22/01/2010) οδήγησε την Αστυνομία 

στο μέρος όπου κατ’ ισχυρισμό πέταξε το όπλο και ρούχα μέσα στην 

νεκρά ζώνη σε μια παλλούρα.  Σχετικές είναι οι υποδείξεις σκηνών στο 

Τεκμήριο 13 και έγγραφο «ΑΤ1».  Όταν μετέβη στην περιοχή με την 

αστυνομία στις 22/01/2010, το μέρος στο οποίο ισχυρίστηκε ότι πέταξε το 

όπλο και τα ρούχα, γνωστό και ως «φράγμα του Μάσσαρη» ήταν 

πλημυρισμένο λόγω της έντονης βροχόπτωσης των αμέσως 

προηγούμενων ημερών (βλέπε σχετικά Τεκμήριο 342). Όταν πέταξε το 

όπλο και τα ρούχα το μέρος ήταν ξερό. Τίποτα δεν ανευρέθηκε από τις 

έρευνες της αστυνομίας στις 22/01/2010 παρόλο που κλήθηκαν και 

άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας (σχετικό είναι το Τεκμήριο 246).  

Ακολούθησε δεύτερη αστυνομική έρευνα την επομένη ημέρα η οποία και 

πάλι δεν έφερε αποτέλεσμα (βλέπε Τεκμήριο 247).  Άκαρπη υπήρξε και 

τρίτη μεγάλη επιχείρηση έρευνας της αστυνομίας η οποία διεξήχθη την 

01/02/2010, την οποία συντόνιζε ο βοηθός αρχηγός επιχειρήσεως κ Α. 

Κρόκος, και μετείχαν άντρες της ΥΠΕΓΕ, ΜΑΕΚ, και ΕΜΑΚ (βλέπε Τεκμήριο 

248). Λόγω των δυσκολιών και αντιδράσεων που υπήρξαν από πλευράς 

Τουρκικών στρατευμάτων στην προσπάθεια της Κυπριακής αστυνομίας 

και των Ηνωμένων Εθνών να προβούν σε έρευνα του φράκτη, στις 

09/02/2010 η Ελληνοκυπριακή Ομάδα Επαφής υπέβαλε επίσημο γραπτό 

αίτημα στο Δικοινοτικό Γραφείο Επαφής των Ηνωμένων Εθνών για τη 

χρήση βάρκας και δυτών (Τεκμήριο 249). Αλλά ούτε η επιστράτευση 
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βάρκας και δυτών έφερε αποτέλεσμα στις έρευνες της αστυνομίας. Εξ 

όσων καθίσταται γνωστό από τα αποκαλυφθέντα στην υπεράσπιση 

έγγραφα, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν μέχρι την 31/05/2010 με 

πολύωρη έρευνα ιδίας ημερομηνίας από τις Τουρκοκυπριακές δυνάμεις 

κατοχής στο φράγμα πλησίον του Τουρκοκυπριακού χωριού Αυλώνα, 

υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτή η προσπάθεια απέβη 

άκαρπη (βλέπε Τεκμήριο 447). Τονίζεται ότι πουθενά δεν υπάρχει 

καταγραμμένο στα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν στην υπεράσπιση και 

κατατέθηκαν στην δίκη ότι οι έρευνες της Αστυνομίας προς ανεύρεση 

του φονικού όπλου στράφηκαν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση άλλη από 

το φράγμα του Μάσσαρη στη νεκρά ζώνη.  

Κατά την μαρτυρία του αντεξεταζόμενος ο Μ.Κ.41 προέβαλε εντελώς νέο 

ισχυρισμό για το που βρίσκεται το φονικό όπλο. Ισχυρίστηκε 

επανειλημμένα ότι ο Κ1 γνωρίζει που βρίσκεται και να το ψάξουμε από 

τον ίδιο! (σελ. 2087-2088 πρακτικών). 

  Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του αντεξεταζόμενος από τον κ. Πική είπε 

«Αν θέλεις να βρεθεί το όπλο ρώτα τον πελάτη σου» (σελ. 2146 

πρακτικών). 

Μετά τον φόνο είπε κατ’ ισχυρισμό στον Κ1 να διευθετήσει την 

απομάκρυνση του φονικού όπλου και των ρούχων διότι τους ψάχνει η 

Αστυνομία (σελ. 2135-2136 πρακτικών). 

Είπε στον Κ1  που βρίσκεται το φονικό όπλο και τα ρούχα (σελ. 2133-

2134 πρακτικών) ζητώντας του  να στείλει κάποιον να απομακρύνει το 

όπλο και ο Κ1  του είπε ότι θα τα κανονίσει (σελ. 2096-2097 πρακτικών) 

χωρίς να του πει ποίον θα στείλει (σελ. 2201-2202 πρακτικών). 

Σύμφωνα πάντα με τον Μ.Κ.41 ο Κ1 του είπε ότι «θα τα κανονίσει και θα 

πέψει πλάσμα από κείνη τη στιγμή», δηλαδή από τις 12/01/2010 (σελ. 

2204-2205 πρακτικών). Μετά προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο Κ1 του είπε 

ότι «τα εκανόνισε» με το όπλο (σελ. 2204-2205 πρακτικών), ότι «έστειλε 
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πλάσμα τζιαι έπιασε το όπλο» (σελ. 2205-2206 πρακτικών) . Ισχυρίστηκε 

δε ότι είπε στην Αστυνομία ότι ο Κ1 «έπεψε πλάσμα να τα κανονίσει», 

δηλαδή για να μετακινήσει το φονικό όπλο (σελ. 2206-2207 πρακτικών).  

Ερωτηθείς γιατί τότε κορόιδευε την αστυνομία τόσο καιρό ότι το όπλο 

βρίσκεται στο φράγμα και αναλώθηκε τόσος χρόνος και κόπος σε 

αστυνομικές έρευνες προς εντοπισμό του φονικού όπλου (σελ. 2204-

2205 πρακτικών) εφόσον ο Κ1 του είπε ότι «τα εκανόνισε με το όπλο» και 

ο ίδιος κατάλαβε ότι τα κανόνισε, ο Μ.Κ.41 άρχισε κυριολεκτικά να 

μεταβάλλει συνεχώς τη θέση του, πέφτοντας σε απανωτές αντιφάσεις 

και αυτοαναιρέσεις. 

Ο ισχυρισμός ότι ο Κ1  του είπε ότι «τα εκανόνισε» με το όπλο σιγά σιγά 

μεταβλήθηκε σε έδειξε του «ότι τα εκανόνισε» με ένα καθησυχαστικό 

νεύμα του χεριού του, και ότι ο ίδιος πίστεψε ότι τα εκανόνισε (σελ. 

2210-2211 πρακτικών).  

Τελικά το πίστεψε ότι τα «εκανόνισε» μετετράπη σε αβεβαιότητα της τάξης 

του 50-50 (σελ. 2215-2216 πρακτικών). 

Αντεξεταζόμενος  επί του ιδίου σημείου (σελ. 2557-2558), είπε ότι με το 

καθησυχαστικό νεύμα του χεριού κατάλαβε ότι ο Ανδρέας «θα τα 

κανονίσει» αντί «τα εκανόνισε» αναφερόμενος σε μέλλοντα παρά σε 

παρελθοντικό χρόνο. Οι απαντήσεις και θέσεις του μάρτυρα επί του 

καίριου αυτού σημείου της υπόθεσης, αποτελούν κλασσικό παράδειγμα 

αντιφατικής και αντινομικής μαρτυρίας. 

Αφού η πρώτη του έγνοια ήταν να μην εντοπιστεί το φονικό όπλο, πως 

μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι ικανοποιήθηκε με ένα καθησυχαστικό 

νεύμα του χεριού του Κ1; 

Και αφού όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεση ομολογίας του μετά την 

δολοφονία ο Κ1 τους έδωσε καινούργια κινητά τηλέφωνα γα να μιλούν 

μεταξύ τους, γιατί δεν επικοινώνησε μαζί του για να δει τις έγινε με την 

μετακίνηση του φονικού όπλου και των ρούχων. 
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Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μ.Κ.41 τόνιζε κατά την κατάθεση του στο 

Δικαστήριο ότι είχε έγνοια να αλλάξει την εμφάνιση της μοτοσυκλέτας 

του Κ1 τρεις μέρες μετά την δολοφονία, με την αλλαγή του εξώστ ώστε 

να αποφύγει σύνδεση της με τον φόνο, αλλά δεν είχε την ανάλογη 

έγνοια να βεβαιωθεί για την μετακίνηση του φονικού όπλου; Και 

περιορίστηκε σε ένα καθησυχαστικό νεύμα;  

Η συγκεκριμένη εκδοχή του Μ.Κ.41 στερείται πειστικότητας και 

αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά το μέγεθος της ψευδολογίας του αφού 

έρχεται και σε αντίθεση με τη μαρτυρία των αστυνομικών οργάνων η 

μαρτυρία των οποίων διαφέρει αισθητά επί του σημείου. 

Ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους ισχυρίστηκε ότι στις 22/01/2010 όταν 

πήγε να παραλάβει του Μ.Κ.41 από τον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας 

όπου κρατείτο, για να μεταβούν στη νεκρά ζώνη προς υπόδειξη του 

σημείου όπου κατ’ ισχυρισμό άφησε το φονικό όπλο και ρούχα, του 

ανάφερε ότι ο Κ1  ήταν ενήμερος του σημείου στο οποίο πετάχτηκε το 

όπλο (σελ. 5971 πρακτικών). Ο Λοχίας Παντελής δεν αναφέρει στη 

μαρτυρία του πως ο Μ.Κ.41 του είπε ότι ο Κ1  θα φρόντιζε για την 

μετακίνηση του όπλου. Παρατηρούμε επίσης ότι αυτή η κατ’ ισχυρισμό 

αναφορά του Μ.Κ.41 στον Λοχία Παντελή δεν υπάρχει πουθενά 

καταγραμμένη σε ημερολόγιο ενέργειας ή σημείωμα, ως θα αναμενόταν 

λογικά δεδομένου ότι αφορούσε το θέμα εντοπισμού του φονικού 

όπλου, ενώ ένας άλλος, λιγότερο σημαντικός ισχυρισμός για επένδυση 

του Εφεσείοντα στο Μενεού, που ανεφέρθη από του Μ.Κ.41  στον Λοχία 

Παντελή καθοδόν προς τη νεκρά ζώνη την ίδια μέρα, καταγράφεται σε 

ημερολόγιο ενέργειας. Το γεγονός αυτό θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση 

την αξιοπιστία του συγκεκριμένου Λοχία. Ξενίζει επίσης και προκαλεί 

τρομερή έκπληξη ο ισχυρισμός ότι ενώ μια τόσο σημαντική πληροφορία 

δόθηκε από τον Μ.Κ.41 στην αστυνομία δεν του ελήφθη 

συμπληρωματική ανακριτική κατάθεση στην οποία να ερωτάται να 
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αναφέρει επακριβώς τα όσα σχετίζονται με αυτό το καίριο ζήτημα. 

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο και τόσο ο 

Μ.Κ.41 όσο και τα αστυνομικά όργανα τα οποία επιχείρησαν να 

στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό δεν είπαν την αλήθεια στο Δικαστήριο. 

Δεν μπορεί ο Μ.Κ.41  να λέγει την μια μέρα στην ομολογία του ότι το 

φονικό όπλο το πέταξε βαθιά μέσα στην νεκρά ζώνη και την επομένη 

όταν έρχεται η αστυνομία για υπόδειξη σκηνών να της λέει ότι είπε του Κ1  

που το πέταξε και ο Κ1  γνωρίζει το σημείο, με εμφανές υπονοούμενο ότι 

ίσως και να έστειλε κάποιον να το μετακινήσει και το συγκεκριμένο σημείο 

να μην δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες στην αστυνομία ότι ο μάρτυρας 

δεν έλεγε την αλήθεια. Αντ’ αυτού εδόθη ασυλία ποινικής διώξεως διότι 

σύμφωνα με την ανακριτική ομάδα όλα όσα είχε αναφέρει ο Μ.Κ.41  

επιβεβαιώθηκαν χωρίς ωστόσο μέχρι και σήμερα να έχουμε αντιληφθεί 

ποια σημεία της μαρτυρίας του έχουν επιβεβαιωθεί και με ποιο τρόπο. 

 Το Δικαστήριο σας θα πρέπει να προβληματιστεί σοβαρά ως προς τον 

λόγο που ο Μ.Κ.41 προέβαλε αυτή την καθόλα ανακόλουθη και 

αντιφατική εκδοχή για το φονικό όπλο.  Υπάρχει εξήγηση και είναι απλή 

και υποστηρίζεται εν μέρει και από την μαρτυρία των Μ.Κ.10 και Μ.Κ.11. 

Ο Μ.Κ.41 δεν ήθελε να ανευρεθεί διότι τυχόν ανεύρεση του φονικού 

όπλου με τα ρούχα και την κουκούλα την οποία φορούσε ο δράστης θα 

αποκάλυπτε ενδεχομένως, κατόπιν επιστημονικών εξετάσεων, ότι αυτός 

και όχι ο Κ4 ήταν  ο δολοφόνος του θύματος.  

Επί του ιδίου θέματος ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας αστυνόμος 

Ευθυμίου, ανέφερε στη μαρτυρία του ότι ο Μ.Κ.41 είπε στον Λοχία 

Παντελή ότι ο  Κ1 γνώριζε το σημείο που είχε κρυμμένο το όπλο αλλά δεν 

μπορεί να πει εάν το είχε μετακινήσει κάποιος ή είχε προλάβει να στείλει 

κάποιον να το μετακινήσει και ότι ο Μ.Κ.41 είχε ζητήσει από τον Κ1  να 

φροντίσει ο ίδιος για τη μετακίνηση του όπλου και των ρούχων (σελ. 

6890-6891 πρακτικών) αλλά δεν μπορούσε να πει κατά πόσο το είχε 
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μετακινήσει κάποιος. Σε ένα άλλο σημείο της μαρτυρίας του ο 

Υπαστυνόμος Ευθυμίου αναφέρει πως «είναι καθαρό ότι ως τις 14 που 

συνελήφθηκε δεν του είπε ότι το μετακίνησε ούτε ότι έστειλε τον Α ή τον Β 

να το μετακινήσει» (σελ. 6901 πρακτικών), και τέλος ότι εκείνο που είπε ο 

Μ.Κ.41 είναι ότι μέχρι τις 14 που συνελήφθηκε δεν είχε ξεκαθαρίσει εάν είχε 

μετακινήσει ο Κ1  το όπλο, δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να 

είχε μετακινηθεί είτε να είχε παρασυρθεί από τον ποταμό. Ενώ αντίθετα ο 

Μ.Κ.41  ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του ότι ο Κ1 του είπε ότι «έπεψε 

πλάσμα να τα κανονίσει», επανειλημμένα ισχυρίστηκε ότι ο Κ1 γνωρίζει 

που βρίσκεται το όπλο και άρα το μετακίνησε, και ότι ο Κ1 του είπε ότι τα 

εκανόνισε με το όπλο και ότι ο ίδιος πίστεψε ότι τα εκανόνισε. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει  σοβαρότατη αντίφαση και αντινομία μεταξύ 

(α) του ισχυρισμού τον οποίο προέβαλε στην κατάθεση ομολογίας του ο 

Μ.Κ.41 στην αστυνομία (έγγραφο «ΑΤ») καταγράφοντας ότι το όπλο 

βρισκόταν στο φράγμα του Μάσαρη στην νεκρά ζώνη, και (β) του νέου 

ισχυρισμού τον οποίο προέβαλε κατά την διάρκεια της κατάθεσης του 

στο Δικαστήριο ισχυριζόμενος ότι είπε στον Κ1 να στείλει κάποιον να 

μετακινήσει το φονικό όπλο και είτε ο Κ1 το μετακίνησε και να ρωτηθεί 

που βρίσκεται είτε θα το μετακινούσε και δεν είναι σίγουρος εάν το 

μετακίνησε. 

Πρόσθετα, σύμφωνα με την μαρτυρία του Παντελή Ιορδάνους, 

ερωτούμενος ο Μ.Κ.41  ως προς την πιθανότητα να μεσολαβήσει ο Κ1  

για την μετακίνηση του φονικού όπλου, ο Μ.Κ.41 αναφέρθηκε σε σημείο 

κοντά στις μάντρες του Κ1 στο Τσέρι όπου κατ’ ισχυρισμό συνήθιζε να 

φυλάει τον οπλισμό του μέσα σε μια σωλήνα (σελ. 6150-6151 

πρακτικών). Τονίζεται και πάλι ότι περί πιθανότητας και όχι βεβαιότητας 

μετακίνησης ο λόγος, αντίθετα με τη θέση την οποία ο Μ.Κ.41 εξέφρασε 

αρχικά στη μαρτυρία του στο δικαστήριο ότι ο Κ1  γνωρίζει που βρίσκεται 

το φονικό όπλο.  Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι μετέβη στο σημείο αυτό την 
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31/01/2010, παρόλο που δεν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αναφορά 

της συγκεκριμένης έρευνας, είτε σε ημερολόγιο ενεργείας ή άλλως πως. 

Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με την μαρτυρία ουδέν ανευρέθη κατά 

την συγκεκριμένη έρευνα το οποίο να επιβεβαιώνει έστω κατ’ ελάχιστο 

τους ισχυρισμούς του Μ.Κ.41. Ούτε καν η σωλήνα μέσα στην οποία 

ισχυρίστηκε ότι ο Κ1  απέκρυβε τον οπλισμό του δεν ανεβρέθηκε.  

Τονίζεται ότι η αστυνομία δεν προχώρησε να εξασφαλίσει  οποιοδήποτε 

ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του Κ1  με σκοπό τον εντοπισμό του 

φονικού όπλου, ως θα αναμενόταν εάν η αστυνομία είχε τέτοια 

πληροφορία. Τονίζεται περαιτέρω ότι στην ανακριτική κατάθεση 

ημερομηνίας 30/01/2010 που ελήφθη από τον Κ1  μετά την ομολογία του 

Μ.Κ.41, ο Κ1  δεν ερωτήθηκε οτιδήποτε περί μετακίνησης του φονικού 

όπλου, το οποίο λογικά θα ερωτάτο εάν όντως ο Μ.Κ.41 είχε δώσει   

τέτοια πληροφορία στην αστυνομία. Ο Υπαστυνόμος Ευθυμίου 

ισχυρίστηκε στην μαρτυρία του ότι ο λόγος που δεν ερωτήθηκε ο Κ1  

είναι επειδή ο ίδιος κράτησε την πληροφορία αυτή μυστική από τον κ. 

Γιώργο Γεωργιάδη ο οποίος έλαβε την κατάθεση, επειδή φοβόταν μήπως 

διαρρεύσει. Με άλλα λόγια δεν είχε εμπιστοσύνη του κ Γεωργιάδη. Δεν 

έδωσε κανένα πειστικό λόγο γιατί δεν εμπιστευόταν τον κ Γεωργιάδη. 

Σημειωτέον ότι ο κ Γεωργιάδης ήταν μεταξύ των ατόμων που ανέκριναν 

τον Μ.Κ41 (σελ. 2387-2388).  

Η μη υποβολή οποιασδήποτε ερώτησης στον Κ1 για αυτό το καίριο 

ζήτημα το οποίο καθάπτεται της πεμπτουσίας της υπόθεσης, οδηγεί στο 

μόνο λογικό συμπέρασμα ότι τέτοιος ισχυρισμός ουδέποτε προβλήθηκε 

από τον Μ.Κ.41  και οι κύριοι Ευθυμίου, Ιορδάνους και  Παπαευριβιάδους 

δυστυχώς δεν είπαν την αλήθεια επί του προκειμένου. Τούτο ενισχύεται 

από την μαρτυρία του κ. Γεωργιάδη ο οποίος ανέφερε ότι δεν άκουσε σε 

κανένα στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης περί μετακίνησης του 

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

Οι ασάφειες και αοριστίες του Μ.Κ.41και 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 

μεταξύ 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 ουσιαστικό βαθμό την ευκαιρία να 

υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό του και να παρουσίαση άλλοθι.  

 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  

Ο Μ.Κ.41 στη μαρτυρία του δεν μπορούσε να προσδιορίσει πότε στις 

αρχές Δεκεμβρίου 2009,  ο Κ1 του έκανε την πρόταση για δολοφονία του 

θύματος.  Όσον αφορά την συνάντηση με τον Εφεσείοντα και την Κ3 δεν 

θυμόταν πότε ακριβώς έλαβε χώρα. Στην μαρτυρία του στην δίκη την 

τοποθέτησε σε μία από τις ημέρες μεταξύ 15 - 17 περιλαμβανομένης του 

μήνα Δεκεμβρίου 2009 (σελ. 2406-2407) ενώ στην κατάθεση του 

τοποθετεί την συνάντηση με τον Εφεσείοντα και την Κ3 περί τις αρχές 

Δεκεμβρίου το οποίο συνάγεται από την φράση «μέσα σε τζιήνες τις 

ημέρες». Ταυτόχρονα κατά την  μαρτυρία του στο Δικαστήριο  τοποθετεί 

την συνάντηση από τα μέσα του μήνα και μετά και όχι στις αρχές 

Δεκεμβρίου.  

Σημαντικό επί του σημείου το γεγονός ότι  στο ημερολόγιο ενέργειας 

(Τεκμήριο 374) το οποίο καταρτίστηκε κατά τον χρόνο λήψης της 

κατάθεσης ομολογίας του Μ.Κ.41 και καταγράφει την θέση του μάρτυρα, 
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αναφέρεται ότι η συνάντηση έλαβε χώρα το πρώτο δεκαήμερο του 

Δεκεμβρίου 2009, το οποίο συνάδει με την θέση την οποία ο Μ.Κ.41 

εκφράζει στην κατάθεση ομολογίας σε αντιδιαστολή με την θέση την 

οποία εξέφρασε στο Δικαστήριο. 

Αναντίλεκτα προκύπτει ουσιώδης αντίφαση μεταξύ των δύο διά το πλέον 

σημαντικό γεγονός της υπόθεσης.  

Η αοριστία και αδυναμία να ανακαλέσει στη μνήμη του την ακριβή 

ημερομηνία της συνάντησης και οι αντιφάσεις στις οποίες περιέπεσε, 

δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την αξιοπιστία του ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψη ως αναφέρεται και πιο πάνω το γεγονός ότι η 

κατάθεση του  έγγραφο Α.Τ δόθηκε στις 21/1/10 και αναφέρετε σε ένα 

γεγονός το όποιο έλαβε χώρα δυο μήνες προηγουμένως. . Είναι επίσης 

μεγάλη η ευθύνη της αστυνομίας η οποία παρέλειψε να ανακρίνει τον 

Μ.Κ.41 και να καταγράψει τις απαντήσεις του ως προς το πότε έγινε η 

κατ’ ισχυρισμό πρόταση στον ίδιο από τον Κ1 για δολοφονία του 

θύματος και πότε έλαβε χώρα η κατ’ ισχυρισμό συνάντηση με τον 

Εφεσείοντα και την Κ3,  ώστε ο Εφεσείοντας να γνωρίζει επακριβώς την 

υπόθεση την οποία είχε να αντιμετωπίσει, συμφώνως του δικαιώματος 

δικαίας δίκης. 

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 κατέγραφε στην κατάθεση του έγγραφο Α.Τ ότι θα 

πληρωνόταν 50,000 ευρώ για την δολοφονία.  Στην μαρτυρία του στην 

δίκη πρόσθεσε ότι στην συνάντηση στην κατοικία του Εφεσείοντα ζήτησε 

από τον Κ1 να  πει στον Κ2  να τους δώσει προκαταβολικά από 10,000 
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ευρώ.  Ο Κ1 το ζήτησε και ο Εφεσείοντας κατά ισχυρισμό τους είπε ότι θα 

τους δώσει (σελ. 2002-2003 πρακτικών).  Σε άλλο σημείο της μαρτυρία 

του ο Μ.Κ.41 ανάφερε ότι  ο Κ1 ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του 

είπε  να πει στον Εφεσείοντα (Κ2) να στείλει τις 10,000 ευρώ και ο Κ1 τον 

διαβεβαίωσε ότι θα τα στείλει. Μάλιστα πήρε τηλέφωνο τον Εφεσείοντα 

στην παρουσία του Μ.Κ.41 και του είπε να στείλει τα χρήματα (σελ. 2461-

2462). Όμως ο Μ.Κ.41 στην μαρτυρία του είπε ότι δεν έλαβε οποιοδήποτε 

χρηματικό αντάλλαγμα για την δολοφονία και επομένως δεν εστάλη το εν 

λόγω ποσό. 

Αντιλαμβανόμενος προφανώς την αντικειμενική δυσκολία που 

προέκυπτε από την μη ύπαρξη μαρτυρίας χρηματικού ανταλλάγματος 

για την δολοφονία, ο Μ.Κ.41 προέβαλε τον καθόλα παράλογο ισχυρισμό 

ότι δεν έλαβαν οτιδήποτε εκ του συμφωνηθέντος ποσού πριν την 

δολοφονία και ότι τούτο θα ελαμβάνετο μετά την δολοφονία.  

 

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  και καταγράφεται 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 διευθετημένος να προβεί σε 

υστερόβουλες δηλώσεις, αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις στην 

απέλπιδα προσπάθεια να στηρίξει θέσεις τις οποίες ο ίδιος προέβαλε 

κατά την ομολογία του σύμφωνα με το έγγραφο ΑΤ. 

Απλά καταγράφουμε ότι ο πεθερός του Εφεσείοντα είναι νεκρός εδώ και 

αρκετά χρόνια .  Τα αστυνομικά όργανα στη μαρτυρία τους, και 
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αναφέρομαι ιδιαίτερα στους Λοχία Παντελή Ιορδάνους (βλέπε σελ. 5997-

5999 πρακτικών) και Υπαστυνόμο Ευθυμίου, επιχείρησαν να 

υποβαθμίσουν  την σημασία του εν λόγω ισχυρισμού επειδή είναι κάτι το 

οποίο είπε στον Μ.Κ.41 ο Εφεσείοντας ο οποίος πιθανόν να είχε τους 

λόγους του να πει αυτό το πράγμα. 

Στη σελίδα 2979 στην αντεξέταση του Μ.Κ.41 από τον κ. Βραχίμη, ενώ 

συζητείτο το πρόσωπο του κ. Πέτρου Κληρίδη (η φάτσα του) και 

αναφέρθηκε το μουστάκι του, ο Μ.Κ.41 στη σελίδα 2979-7 είπε «Εν 

χαρακτηριστικός, έχει μουστάκι (ο Πέτρος Κληρίδης). 

Ερωτάται ευθύς αμέσως «Είχε και ο πεθερός του Τασου μουστάκι; 

Ο Μ.Κ.41 απαντά « Έτσι μου είπαν» 

Ε. Ότι είχε μουστάκι; 

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

μουστάκι… 

 

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

Στις 24/1/2010 η ανακριτική ομάδα έλαβε καταθέσεις από τα δύο παιδιά 

της Κ3.  Ο Αστ. Ζαχαρίου Μ.Κ.61, στις σελίδες 4771-4772 αναφέρει ότι 

κατά την διερεύνηση της υπόθεσης έπαιρνε οδηγίες από τον ανώτερο 

υπαστυνόμο Ευθυμίου και ενεργούσε συντονισμένα με τους υπόλοιπους 

της ομάδας.  

Στις 24/1/2010 και ώρα 12:15 υπήρχε σχετική καταχώρηση όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Σε τούτο το σημείο δαμαί εσυναντηθήκαμε εγώ, ο Ανδρέας ο Κασάπης, 

ο Τάσος ο Κρασοπούλης, η Σκορδέλλη τζιαι ήταν τζιαί ο γιός της 

Σκορδέλλη αλλά έφυε πριν να αρκέψουμε να μιλούμε».   

Είναι αξιοπερίεργο ότι σε καμία ανακριτική κατάθεση ούτε ο Εφεσείων, 

ούτε η Κ3 αλλά ούτε και ο Κ1  δεν ρωτήθησαν για την δήθεν παρουσία 
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του γιου της Κ3 στη δεύτερη συνάντηση όπως ισχυρίζεται ψευδώς ο 

Μ.Κ.41.  

Επιπρόσθετα ο Αστ. Μ.Κ.61 στη σελίδα 4774-15, αναφέρει: 

 «Σκοπός ήταν να ρωτήσουμε κατά πόσο βρέθηκαν τα εν λόγω 

πρόσωπα (Φάνος και Κασάπης) με τον Χαράλαμπο Σκορδέλλη κι αν τον 

ρώτησαν που βρισκόταν ο θείος του». 

Στην ίδια σελίδα αναφέρει ότι οι ανακριτές ήθελαν να μάθουν κατά πόσο 

ο Χαράλαμπος είχε μοτοποδήλατο ή μοτόρα.  

Στη σελίδα 4774-22 ο μάρτυρας λέγει: 

 «Εντάξει, ο ανήλικος δεν ανακρίθηκε, ρωτήθηκε για κάποια πράγματα τα 

οποία έπρεπε είτε να επιβεβαιωθούν είτε να απορριφθούν» και διερωτάται 

γιατί δεν ερωτήθηκε ο Χαράλαμπος για τον προβληθέντα από τον Φάνο 

ισχυρισμό ότι ο υιός της Σκορδέλλη ευρίσκετο στο Ταμασιάνα μια μέρα 

του Δεκέμβρη όπου είδε τον Φάνο, τον Ανδρέα Κασάπη και τον θείο του 

Τάσο να βρίσκονται εκεί και με τους οποίους μάλιστα μίλησε. 

Ο Μ.Κ.61 Σωτήρης Ζαχαρίου στη σελίδα 4774-33 και 4775 σε 

συγκεκριμένη ερώτηση του κ. Κυπριανού 

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

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

Ε. Μάλιστα;  

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

Μ.Κ. Χατζηγεωργίου και τον ρώτησαν που βρισκόταν ο θείος του, ο 2ος 

κατηγορούμενος;  

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

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

Σημείωση: Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι τη ημέρας λήψης της 

κατάθεσης του Χαράλαμπου την 24/1/2010, η ανακριτική ομάδα 

τοποθετούσε την ισχυριζόμενη συνάντηση αρχές του Δεκέμβρη 2009. 

Είναι μετά που η ημερομηνία μετακινήθηκε χωρίς όμως να καθορίζεται  
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Ε. Ώστε ήταν καθαρό, εάν ο μικρός συνάντησε τον 1ο κατηγορούμενο και 

τον κ. Φάνο, έτσι; Αρχές Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, δεν είναι 

έτσι;  

Α. Μάλιστα 

Στη σελίδα 4748-8 καταγράφονται τα ακόλουθα: 

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

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

μάρτυρας απαντά: «Υποθέτω πως ναι». 

 Στη σελ. 4748-20 ερωτάται: 

 «Δηλαδή ο Φάνος πρέπει να είπε αυτή την κουβέντα, σωστό;» και ο 

μάρτυρας απαντά  

«Ναι σωστό».  

Στη σελίδα 4777 ο μάρτυρας συμφωνά ότι ρώτησε τον Χαράλαμπο αν 

γνώριζε τον Ανδρέα Γρηγορίου και τον Φάνο Χατζηγεωργίου και ότι στη 

σελίδα 4777 γρ. 16 ο Χαράλαμπος απαντά ότι δεν τους γνωρίζει 

καθόλου.  

Στη σελίδα 4777 γρ. 26 ο Χαράλαμπος ρωτήθηκε: 

«κατά πόσο στις αρχές του Δεκέμβρη πέρσι, δηλαδή το 2009, ο Φάνος 

και ο Ανδρέας Κασάπης με βρήκαν κοντά στο κέντρο Ταμασιάνα ενώ 

ήταν με την μοτόρα μάρκας Chaly, και τον ρώτησαν αν ήξερε που 

βρισκόταν ο θείος του ο Τάσος Κρασοπούλης, ο Χαράλαμπος 

απάντησε πως δεν θυμάται να έγινε τέτοιο πράμα».  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε προς το Σεβαστό Δικαστήριο ότι κατά 

το στάδιο της μαρτυρίας του Αστ. Ζαχαρίου Μ.Κ.61 ο ίδιος είχε δηλώσει 

στην σελίδα 4778 γρ. 32 ότι «Δεν περιήλθε οτιδήποτε άλλο σε γνώση του 

που αν τον ανέκρινε και σήμερα ακόμα τον μικρό, θα ήθελε να μάθει από 

αυτόν».  Αυτό που προκύπτει είναι ότι η αναφορά του Μ.Κ.41 περί της 

ισχυριζόμενης παρουσίας του υιού της Κ3 στο Ταμασιάνα πρόκειται δια 

ακόμη μία επινόηση του μάρτυρα η οποία ξεκάθαρα διαφαίνεται ότι δεν 
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ανταποκρίνετο στην πραγματικότητα διαφορετικά το θεωρούμε βέβαιο 

ότι η ανακριτική ομάδα δεν θα παρέλειπε να ερωτήσει τον υιό της Κ3 δια 

να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον Μ.Κ.41.   

Ενόψει των πιο πάνω είναι σημαντικό όπως σημειωθούν τα ακόλουθα: 

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

3 εντός του Ταμασιάνα αρχές Δεκεμβρίου, όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται 

αλλά καταρρίπτεται. Εάν ο ισχυρισμός εγίνετο πιστευτός από την 

ανακριτική ομάδα, θα αναμένετο όπως ο Χαράλαμπος να ερωτάτο επί 

του τόσο σοβαρού σημείου. Αλλά τουναντίον. Η αστυνομία ακολουθεί 

μια άλλη εντελώς διαφορετική εκδοχή θέτοντας ερωτήσεις το περιεχόμενο 

των οποίων αφήνει να νοηθεί ότι είχαν τεθεί κάποιοι άλλοι ισχυρισμοί.  

Όπως εάν πράγματι ο Κ1 μαζί με τον Μ.Κ.41 είχαν πάει αρχές του 

Δεκέμβρη, και έψαχναν τον Εφεσείοντα.  Όμως υπενθυμίζουμε ότι 

σύμφωνα με τον Μ.Κ.41 (έγγραφο ΑΤ), η συνάντηση ήτο 

προκαθορισμένη (Δέστε Κατάθεση Έγγραφο ΑΤ «Εγώ εδέχτηκα τζιαι τότε 

ο Αντρέας εκανόνισε μια συνάντηση με τζιήνους που ήθελαν να 

παίξουμεν τούτον τον πλούσιο. Μέσα σε τζιήνες τες ημέρες επήρεν με ο 

Αντρέας ο Κασάπης με την μοτόραν του στο κέντρο Ταμασιάνα στα 

Πέρα. Τζιαμαί επήαμεν στο σπίτι του Τάσου που έσιει το Ταμασιάνα που 

εν ακριβώς που πάνω που το κέντρο. Εκάμαμεν μία συνάντηση».  

Να σημειώσουμε ότι στη μαρτυρία του ο Μ.Κ.41 δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι 

καθοδόν προς το σπίτι του Εφεσείοντα συνάντησαν οποιοδήποτε 

πρόσωπο και το ρώτησαν  για το που βρίσκοταν ο Εφεσείων. 

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

του υιού της Κ3 από τον Μ.Κ.61 Ζαχαρίου, δεν ήταν γνωστή  η 

συγκεκριμενη  εκδοχή στην αστυνομία και ότι αυτή την εκδοχή την 

άκουσαν μεταγενέστερα, και πάλι θα αναμένετο  από την ανακριτική 

ομάδα, να έπαιρνε μια συμπληρωματική κατάθεση από τον νεαρό 
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Χαράλαμπο επί του συγκεκριμένου γεγονότος το οποίο θα ήταν και 

καθοριστικό δια την αξιοπιστία του Μ.Κ.41 και την εκδοχή της Κ.Α. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Μ.Κ.41  είπε στην μαρτυρία του ότι για 

όλα αυτά είχε ενημερώσει τους ανακριτές, 2-3 μέρες μετά την κατάθεση 

που είχε δώσει στις 21/1 βλέπε σελίδα 2112-2113 πρακτικών.  

Ακόμη ένα σημείο το οποίο θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαντικό εν σχέση 

με τη συγκεκριμένη πτυχή της μαρτυρίας του Μ.Κ.41 αφορά την εξήγηση 

που δίδεται για την αναγνώριση που έκαμε ο Μ.Κ.41  εντός του 

Δικαστηρίου όταν του επιδείχθηκε η φωτογραφία 243. Σύμφωνα με τη 

μαρτυρία της Κ3, η οποία παρέμεινε αναντίλεκτη, ο νεαρός Χαράλαμπος  

σύχναζε στο Ταμασιάνα και μάλιστα βοηθούσε πίσω από το μπαρ. 

Συνεπώς είναι δυνατόν ο Μ.Κ.41  να τον είχε δει στο Ταμασιάνα όταν 

επισκέπτετο τούτο, βοηθώντας τον Κ1 στον εφοδιασμό του κέντρου με 

κρέατα. Υπενθυμίζουμε το σεβαστό Δικαστήριο το τι είπε ο Μ.Κ.41 όταν 

του επιδείχθηκε η φωτογραφία  στη σελίδα 2411-22 των πρακτικών: 

«Λαλώ στο δεν είμαι σίγουρος ότι εν τούτος».  

Τέλος να σημειωθεί και το Τεκμήριο 457, που αφορά τη κατάθεση που 

λήφθηκε από τον δεύτερο γιο της Κ3, Κυριάκο όπου μεταξύ άλλων 

καταγράφονται τα ακόλουθα: 

« Όσο αφορά ερώτηση σου αν αρχές Δεκεμβρίου 2009 ενώ ήμουν στο 

σπίτι του Τάσου, ήρθαν οι Ανδρέας Γρηγορίου και Φάνος 

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

 

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 
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Αντωνίου ως καταγράφεται στα πρακτικά της υπόθεσης. 

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.    

Να σημειωθεί ότι η παθολογοανατόμος Ελένη Αντωνίου στη σελίδα 8104 

αναφέρει ότι «ο 1ος τραυματίας που εξέτασα (αναφερόμενη στον Κ1) είχε 

αρκετά σοβαρά τραύματα, συγκεκριμένα κατάγματα και έπρεπε να τον 

δω επειγόντως για να εισαχθεί στο χειρουργείο, προ της εισαγωγής του 

στο χειρουργείο. 

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. 

Στη σελίδα 8109-4 κατά την αντεξέταση της κας Αντωνίου από την κα 

Κλεόπα λέχθηκαν τα εξής: 

«Με το συγκεκριμένο ασθενή τι ακριβώς ελέχθη 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. 

Διερωτόμαστε εάν εν όψει της μαρτυρίας της παθολογοανατόμου δεν 

θα ήτο άκρως επικίνδυνο για οποιοδήποτε Δικαστήριο να πιστέψει ότι ο 

Κ1 ήτο σε θέση να πει στο Μ.Κ.41 αυτά που ο ίδιος του καταλογίζει. 
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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.  

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. 

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

απόσταση κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τον  Μ.Κ.41 κατέθεσε 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 
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της κυρίως εξέτασης του καθώς και κατά την αντεξέταση του δήλωσε ότι 

δεν είδε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 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 σοβαρότητας και πειστικότητας και 

καταδεικνύει για ακόμη μία φορά το αναξιόπιστο της εκδοχής του 

μάρτυρα.  

Στην υπό κρίση υπόθεση το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα και κατά 

παράβαση της σχετικής Νομολογίας και αγνοώντας τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν όπως ήδη έχει καταγραφεί σε προγενέστερο σημείο του 

διαγράμματος απέδωσε υπέρμετρη βαρύτητα στα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 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. 

Στη σελ.53 της απόφασης καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«Ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί στο να μην αποδώσουμε υπέρμετρη 

βαρύτητα στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους 

γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να ενέχει κινδύνους (βλ. κατ’ 

αναλογίαν, Νικολάου ν Παπαϊωάννου ΠΕ 250/08, ημ. 20.10.11), επειδή 

δεν είναι σπάνιο κάποιοι μάρτυρες να έχουν ιδιαίτερη ικανότητα στο να 

προβάλλουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από εκείνη που πραγματικά 

τους χαρακτηρίζει (βλ. κατ' αναλογίαν, Χριστοφή ν Ζαχαριάδη (2002) 

1(Α) ΑΑΔ 401, 406) μα και διότι κάποιες συμπεριφορές στο εδώλιο του 

μάρτυρα μπορεί να ορμώνται από πλειάδα αιτιών χωρίς αναγκαστικώς 

αυτές να εκπορεύονται από διάθεση ψεύδους ή παραπλάνησης (βλ. 

κατ' αναλογίαν, Χρίστου ν Ηροδότου και Άλλων (2008) 1(Α) ΑΑΔ 676, 

685).» 
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Σε αντίθεση όμως από το πιο πάνω απόσπασμα ευσεβάστως 

εισηγούμαστε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο απέδωσε εν τέλει 

λανθασμένα υπέρμετρη βαρύτητα στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς του Μ.Κ.41 ως καταγράφεται στη σελ.66 της απόφασης. 

«Ήταν αφοπλιστικά γνήσιος, γλαφυρότατος και παραστατικός στις 

περιγραφές του, στις οποίες προέβαινε με ένα απλό και ανεπιτήδευτο 

τρόπο, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η ιδιοτυπία στην 

προφορική έκφραση και η συχνή χρήση της κυπριακής διαλέκτου». 

Το Πρωτόδικο Δικαστηρίου διαφαίνεται και από το πιο πάνω 

απόσπασμα ότι κατά παράβαση της σχετικής Νομολογίας και 

αγνοώντας τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν απέδωσε εντέλει 

λανθασμένα υπέρμετρη βαρύτητα στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του 

Μ.Κ.41. 

Επί του προκειμένου είναι η θέση της υπεράσπισης ότι , παρά το γεγονός 

της ρητής αναφοράς του Κακουργιοδικείου στην απόφαση του στις 

αρχές που καθορίζουν την ορθή προσέγγιση σε θέματα μαρτυρίας 

συναυτουργού και παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στην 

απόφαση, το Κακουργιοδικείο λέγει ότι εξέτασε τη μαρτυρία του 

συναυτουργού Φάνου Χατζηγεωργίου υπό το φως του συνόλου της 

μαρτυρίας ενώπιον του μετά που προειδοποίησαν τους εαυτούς τους 

για τον κίνδυνο η μαρτυρία του να είναι σπιλωμένη και να επηρεάζεται 

από τη σχέση του με το έγκλημα, στην πραγματικότητα το 

Κακουργιοδικείο δεν εξέτασε την αξιοπιστία της μαρτυρίας του ούτε με 

την αναγκαία καχυποψία, ούτε σε συσχετισμό με τη μαρτυρία άλλων 

ανεξάρτητων μαρτύρων κατηγορίας, ούτε σε συσχετισμό με την ολότητα 

της μαρτυρίας ενώπιον του. Τουναντίον, προκύπτει καθαρά από το 

κείμενο της απόφασης ότι- 

(α) το εύρημα για την αξιοπιστία της μαρτυρίας του Μ.Κ.41 στηρίχτηκε 

αποκλειστικά στη δήθεν θαυμάσια και ανεπανάληπτη εντύπωση που ο 
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Φάνος Χατζηγεωργίου ένας απόλυτα αναξιόπιστος, κατά την εισήγησή 

μας, μάρτυρας προκάλεσε στο Κακουργιοδικείο από τη σταθερότητα 

των απαντήσεων του και την όλη συμπεριφορά του στο εδώλιο του 

μάρτυρα, και – 

(β) το Κακουργιοδικείο, αφού αποφάνθηκε για την αξιοπιστία του  με 

αναφορά στην πιο πάνω εντύπωση, χρησιμοποίησε τη μαρτυρία του 

σαν μέτρο κρίσης της αξιοπιστίας άλλων ανεξάρτητων μαρτύρων 

κατηγορίας των οποίων τη μαρτυρία απόρριψε σε όσα σημεία αυτή 

ερχόταν σε αντίθεση με εκείνη του Μ.Κ.41 και που καθιστούσε φανερό ότι 

η μαρτυρία του Χατζηγεωργίου  ήταν αναξιόπιστη και ψευδής.  

Ως λέχθηκε στη  Βούτουνος ν. Αστυνομίας (2008) 2 A.A.Δ. 71  η 

εκτίμηση  της αξιοπιστίας ενός μάρτυρα δεν βασίζεται μόνο στην 

πειστικότητα  που μεταδίδει το ύφος και ο τρόπος που αρθρώνει τη 

μαρτυρία του αλλά και στο περιεχόμενο της, συγκρινόμενο με το 

υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό που υπάρχει στην υπόθεση. Η αρχή αυτή έχει 

μεγαλύτερη δύναμη στην ποινική δίκη όπου η κατηγορούσα αρχή οφείλει 

να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου πέραν πάσης λογικής 

αμφιβολίας, σε αντίθεση με την πολιτική δίκη στην οποία ο ενάγων 

αποδεικνύει την υπόθεση του στο ισοζύγιο της πιθανότητας να έχει δίκαιο 

στην αξίωση του. 

Η ορθή προσέγγιση της μαρτυρίας συναυτουργού ενέχει μεγάλη 

σημασία για την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και  η παρατήρηση 

του Αγγλικού Ποινικού Εφετείου στην υπόθεση McKenna and others 

[1960] 44Cr. App. R. 63, ότι "η αρχή που διακυβεύεται έχει μεγαλύτερη 

σημασία από την υπόθεση" έχει εφαρμογή και στην παρούσα 

περίπτωση. 

Στην Αεροπόρος κ.α. ν. Αστυνομίας (1993) 2 Α.Α.Δ. 362 η μόνη 

μαρτυρία προερχόταν από έναν μάρτυρα - τον Τζιαπούρα - ο οποίος 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2008/rep/2008_2_0071.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/1993/rep/1993_2_0362.htm
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ήταν συναυτουργός. Το Πρωτόδικο Δικαστήριο αναφερόμενο στην 

μαρτυρία του κατέγραψε τα εξής:  

«Η πεποίθηση μου ότι είπε την αλήθεια είναι τόσο ισχυρή ώστε ευρίσκω 

ότι μπορώ να βασιστώ πάνω στη μαρτυρία του χωρίς την αναζήτηση 

οποιασδήποτε ενισχυτικής μαρτυρίας». Το Εφετείο έθεσε το θέμα ως εξής 

στη σελ. 371: 

«Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση για να πούμε πως από ενδελεχή μελέτη 

που έχουμε κάμει του πρακτικού της δίκης διαπιστώνουμε πως δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία που να αποδεικνύει την ενοχή των 

κατηγορουμένων. Η πεποίθηση του Δικαστή πως ένας μάρτυρας λέγει 

την αλήθεια, ασφαλώς είναι το καλύτερο εχέγγυο της ετυμηγορίας του. Η 

πεποίθηση όμως αυτή δεν αρκεί να βεβαιώνεται αλλά και να 

αιτιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσης όταν σ' αυτήν 

υπάρχουν γεγονότα που καθιστούν αναγκαία την αιτιολόγηση. Αυτό δεν 

έχει γίνει στην εξεταζόμενη υπόθεση. Ο Δικαστής είχε μεν την πεποίθηση 

πως ο Τζιαπούρας είπε ενώπιον του την αλήθεια, αλλά τα αντικειμενικά 

στοιχεία που προσκομίστηκαν, και που έχουμε απαριθμήσει, 

καταδεικνύουν πως ο Τζιαπούρας δεν έπρεπε να θεωρηθεί μάρτυρας της 

αλήθειας, αλλά αντίθετα αναξιόπιστος.» 

Η υπεράσπιση του Εφεσείοντα έχει υπόψη την πάγια θέση της 

νομολογίας ότι το Εφετείο δεν επεμβαίνει στα ευρήματα του πρωτόδικου 

δικαστηρίου που σχετίζονται με την αξιοπιστία των μαρτύρων. Επεμβαίνει 

μόνο όταν τα ευρήματα καταφαίνονται εξ αντικειμένου ανυπόστατα ή 

όταν είναι παράλογα ή αυθαίρετα ή δεν υποστηρίζονται από τη 

μαρτυρία που το Πρωτόδικο Δικαστήριο έχει αποδεχθεί ως αξιόπιστη. 

Εάν ήταν εύλογα επιτρεπτό στο Πρωτόδικο Δικαστήριο να προβεί στα 

ευρήματα στα οποία κατέληξε σε σχέση με την αξιοπιστία, το Εφετείο δεν 

επεμβαίνει (Βλ. Αθηνής ν. Δημοκρατίας (1990) 2 Α.Α.Δ. 41). 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/1990/rep/1990_2_0041.htm
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Αναφορικά με τις αντιφάσεις παρέχεται πεδίο επέμβασης του Εφετείου 

μόνο όπου αυτές είναι τέτοιες που να δημιουργούν ρήγμα στην 

υπόθεση. Πρέπει να είναι ουσιαστικής μορφής δηλαδή να πλήττουν 

καίρια την αξιοπιστία ενός μάρτυρα ή να φανερώνουν τη διάθεση του να 

ψευσθεί. Πρέπει να είναι τέτοιας φύσης και περιεχομένου που να 

μολύνουν τη μαρτυρία στο βαθμό που να καθίσταται επικίνδυνη η 

αποδοχή της από το δικαστήριο. 

Στην Katsiamalis (1980) 2 C.L.R. 107, μετά από επισκόπηση της σχετικής 

νομολογίας   το Εφετείο κατέληξε ως πιο κάτω: 

"It emerges, however, clearly from the above dicta that this Court is 

entitled, and duty bound, to intervene when it is of the opinion that 

findings as to credibility were not reasonably open to the trial Court, 

even if the trial Court was impressed by the demeanor of the witnesses; 

and the present case is one of those cases. 

In this case, however, the discrepancies are of such a material nature 

that we cannot say that the appellant could be convicted on the 

evidence of the three eyewitnesses without, at least, a lurking doubt 

being entertained in relation to the safety of the verdict. 

As it has been put in Djemal v. The Republic (1966) 2 C.L.R. 21, by 

Vassiliades J., as he then was, this is a matter of cogency of the 

evidence and we do not find the evidence for the prosecution as 

regards the commission by the appellant of the offences in question 

cogent enough to warrant his conviction." 

Σε μετάφραση: 

"Προκύπτει, όμως, από τα πιο πάνω αποφθέγματα ότι αυτό το 

δικαστήριο έχει δικαίωμα και καθήκον να επέμβει οσάκις έχει τη γνώμη ότι 

ευρήματα ως προς την αξιοπιστία δεν ήταν εύλογα επιτρεπτά στο 

πρωτόδικο δικαστήριο, έστω και αν το πρωτόδικο δικαστήριο είχε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1980/1980_2_107.pdf
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/clr/1966/1966_2_21.pdf
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εντυπωσιασθεί από την συμπεριφορά των μαρτύρων και η παρούσα 

υπόθεση είναι μια από εκείνες τις υποθέσεις. 

Στην παρούσα υπόθεση, όμως, οι αντιφάσεις είναι τέτοιας σημαντικής 

φύσεως που δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Εφεσείων θα μπορούσε να 

καταδικαστεί με βάση την μαρτυρία των τριών αυτόπτων μαρτύρων 

χωρίς, τουλάχιστο, να πλανάται υποβόσκουσα αμφιβολία σε σχέση με 

την ασφάλεια της ετυμηγορίας. 

Στην R. v. Cooper (1969) 1 All E.R. 32, 33 λέχθηκαν τα ακόλουθα: 

"It has been said over and over again throughout the years that this 

court must recognise the advantage which a jury has in seeing and 

hearing the witnesses, and if all the material was before the jury and the 

summing-up was impeccable, this court should not lightly interfere. 

Indeed, until the passing of the Criminal Appeal Act 1966 - provisions 

which are now to be found in s.2 of the Criminal Appeal Act 1968 - it 

was almost unheard of for this court to interfere in such a case. 

However, now our powers are somewhat different, and we are indeed 

charged to allow an appeal against conviction if we think that the 

verdict of the jury should be set aside on the ground that under all the 

circumstances of the case it is unsafe or unsatisfactory. That means that 

in cases of this kind the court must in the end ask itself a subjective 

question, whether we are content to let the matter stand as it is, or 

whether there is not some lurking doubt in our minds which makes us 

wonder whether an injustice has been done. This is a reaction which 

may not be based strictly on the evidence as such; it is a reaction which 

can be produced by the general feel of the case as the court 

experiences it." 

 Όπως υποδείχτηκε και  στην υπόθεση Βούτουνος, το γεγονός πως 

καταγράφεται η αυτοπροειδοποίηση του Κακουργιοδικείου για μια τέτοια 

απόφαση, δεν έχει καμιά σημασία.  Γι' αυτό εξάλλου και στην πιο πάνω 
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υπόθεση το Εφετείο έκρινε ότι δεν χρειάζεται να καταγράφεται η 

προειδοποίηση. Η κρίση του Δικαστηρίου ελέγχεται στη βάση των 

πραγματικών γεγονότων της υπόθεσης. 

Χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί από την απόφαση του 

εφετείου στην R. v. Pattison (1974) 58 Cr.App.R.417. 

“The Court of Appeal shall allow an appeal against conviction if they 

think (a) that the verdict of the jury should be set aside on the ground 

that under all the circumstances of the case it is unsafe or 

unsatisfactory.” 

The provisions are mandatory. This Court is gravely concerned about 

the state of the evidence in this case. It has to make a subjective 

judgment, as was pointed out in the case of Cooper (1968) 53 Cr.App.R. 

82; [1969] 1 Q.B. 267 . The problem for us on this evidence is this: have 

we got a lurking doubt about this case? I say on behalf of the Court 

that we have. We do not like this kind of evidence. It follows that the 

conviction of Pattinson must be quashed. 

Now I turn to the case of Laws. As I have indicated, the only evidence 

against him which was at all conclusive was that of Gibson. Gibson had 

the clearest possible motive for shifting responsibility from himself to 

another. It was pointed out by Mr. Taylor, who has appeared on Laws's 

behalf before this Court that Gibson's evidence at the trial was in many 

places in contradiction to what he had said in statements to the police 

and at the Magistrates' court when he was giving evidence for the 

purposes of the depositions. He cannot be regarded as a satisfactory 

witness. 

Σημαντική επί του θέματος είναι και η υπόθεση Benedetto v The Queen 

(2003) 1W.L.R1545 όπου μεταξύ άλλων λέχθηκαν τα εξής σημαντικά: 

But evidence of the kind on which the Crown relies in this case, where 

an untried prisoner claims that a fellow untried prisoner confessed to 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=25&crumb-action=replace&docguid=I3E373081E42811DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=25&crumb-action=replace&docguid=I3E373081E42811DA8FC2A0F0355337E9
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him that he was guilty of the crime for which he was then being held in 

custody, raises an acute problem which will always call for special 

attention in view of the danger that it may lead to a miscarriage of 

justice………. 

In the case of a cell confession it is that the evidence of a prison 

informer is inherently unreliable, in view of the personal advantage 

which such witnesses think they may obtain by providing information to 

the authorities. Witnesses who fall into this category tend to have no 

interest whatsoever in the proper course of justice. They are men who, 

as Simon Brown LJ put in R. v. Bailey [1993] 3 All ER 513, 523 J , tend not 

to have shrunk from trickery and a good deal worse. And they will 

almost always have strong reasons of self-interest for seeking to 

ingratiate themselves with those who may be in a position to reward 

them for volunteering confession evidence. The prisoner against whom 

that evidence is given is always at a disadvantage. He is afforded none 

of the usual protections against the inaccurate recording or invention of 

words used by him when interviewed by the police. And it may be 

difficult for him to obtain all the information that is needed to expose 

fully the informer's bad character….. 

The problem as to how to deal with evidence of a cell confession is not 

new, as was observed in Pringle v. The Queen [2003] UKPC 9 at [25]. 

Writing in 1833, Alison, Practice of the Criminal Law of Scotland (1989 

reprint), pp 584–585 said that from a remote period in Scots practice it 

had been held competent to prove confessions made in jail by one 

prisoner to another, or which had been overheard by the turnkeys and 

jailers. But he referred tothis as a delicate branch of the law of evidence 

and concluded, after a review of the authorities, at p 586: 

“it is the duty of the judge to sift narrowly, by previous examination, the 

circumstances in which it has been obtained, and of the jury to 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=41&crumb-action=replace&docguid=I32C53260E42811DA8FC2A0F0355337E9
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remember that even when presented in the most unexceptionable 

form, it is always of a suspicious character; that it often proceeds from a 

hoped or obtained exemption from prosecution, in consideration of the 

evidence so tendered, and generally flows from the most worthless of 

the community, who have superadded to the crimes for which they 

were themselves placed in confinement, the betrayal of their fellow 

prisoners, who had incautiously confided to them the secrets of their 

lives.” 

Human nature being what it is, the risks mentioned in that passage are 

still present in every legal system under which cell confessions are held 

to be admissible in evidence. 

Συγκρίνοντας τα αποσπάσματα από τις δύο πιο πάνω Αγγλικές 

υποθέσεις θα θέλαμε καταληκτικά να σας υπενθυμίσουμε δια τα 

ακόλουθα: 

1) Είναι δεδομένο ότι το συμπέρασμα και η κατάληξη του Π.Δ ότι εναντίον 

του Μ.Κ.41 δεν υπήρχε ίχνος βαρύνουσας μαρτυρίας (σελ.78 

απόφασης) είναι αυθαίρετο και λανθασμένο αφού ενώπιον του 

Δικαστηρίου υπήρχαν τα ακόλουθα δεδομένα. 

α)  Ο Μ.Κ.41 είχε συλληφθεί μετά από αρμόδιο Δικαστήριο είχε εκδώσει 

εναντίον του ένταλμα έρευνας και στην συνέχεια εκδόθηκαν εναντίον του 

διατάγματα προσωποκράτησης. 

β)    Ο Μ.Κ.41 είχε δώσει τρεις ψευδείς καταθέσεις στην Αστυνομία. 

γ)  Η Μ.Κ.51 έδωσε δύο ψευδείς καταθέσεις μετά από υπόδειξη του 

Μ.Κ.41 προς υποστήριξη των δικών του ψευδών ισχυρισμών. 

δ)  Η ανακριτική ομάδα ως διαφαίνεται μέσω της αίτησης 25/10 

σύμφωνα με την οποία εξασφαλίστηκε διάταγμα του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 3/2/10 είχε στην κατοχή της τα 

τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Μ.Κ.41. 
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ε)  Η ανακριτική ομάδα είχε στην κατοχή της κατάθεση από την Μ.Κ.36 

Ζαπίτη Άννα η μαρτυρία της οποίας κατέρριπτε το άλλοθι των Μ.Κ.41και 

Μ.Κ.51. 

στ) Υπήρχε ένταλμα έρευνας δια την μοτοσυκλέτα του Μ.Κ.41. 

2) Ο Μ.Κ.41 προσδοκούσε σε προσωπικό όφελος το οποίο και 

εξασφάλισε. Στην σελ. 2393 - 25 των πρακτικών ο ίδιος δήλωσε « Εγώ 

εθώρουν τζιαμέ πως θα ξεμπλέξω». 

3) Υπήρξε πρωτοφανή χορήγηση ασυλίας ποινικής δίωξης δια το αδίκημα 

του φόνου εκ προμελέτης. 

4) Θα ήταν ιδανικό αν το Δικαστήριο σας επιθεωρούσε το Τεκμήριο 241 

όπου ο Μ.Κ.41 στις 15/1/10 εξερχόμενος του αστυνομικού οχήματος 

κατά την διαδικασία προσωποκράτησης ανέφερε με στομφώδες ύφος 

στα τηλεοπτικά συνεργεία. «Είμαστε αθώοι». 

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι το Π.Δ δεν αξιολόγησε δεόντως ή και 

παράλειψε να αξιολογήσει στην σωστή διάσταση την μαρτυρία του 

Μ.Κ.41 και ως εκ τούτου η διαδικασία καθίσταται άδικη και/ή 

ακροσφαλή. 

 

Έκτος Λόγος Έφεσης σε συνδυασμό με Έννατο Λόγο 

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 που 

θίγεται το δικαίωμα του Εφεσείοντα δια δίκαιη δίκη.  

Στην υπόθεση Papageorgiou v. Greece (2004) 38 EHRR  30, η Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέληξε ότι υπήρξε «a violation of Article 6 
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(3) (d) in circumstances where vital item of evidence were not 

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

opportunity to use evidence which was potentially exculpatory».  

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 

αφού ως προκύπτει από την μελέτη των πρακτικών προέκυπτε ξεκάθαρα 

πλημμελή αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης και παρόλα αυτά το 

Π.Δ αντιθέτως υιοθέτησε  πράξεις και/ή 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 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

30(2) του Συντάγματος.  

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: 

 

Μη εντοπισμός του φονικού όπλου 

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. Ας σημειωθεί ότι ο Υπαστυνόμος Ευθυμίου 

ανέφερε πως ελήφθη κατ’ ισχυρισμό πληροφορία από το Γραφείο 

Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) ότι το Τσέρι είναι μια τεράστια 

γεωγραφική περιοχή, και κιούγκια μπορεί να είναι οτιδήποτε ή μέσα σε  

χωράφια ή κάτω από υπόνομο. Ερωτηθείς ποία ήταν η πηγή 
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πληροφόρησης του Γ.Σ.Π. αναφέρθηκε σε τρεις γεωργούς τα ονόματα 

των οποίων δεν γνώριζε ούτε οιαδήποτε άλλα στοιχεία. Τονίστηκε δε ότι 

τέτοια έρευνα θα έφτανε στα αυτιά εκείνων που είχαν κρύψει το όπλο και 

θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το μετακινούσαν (σελ. 5936-5937, 6086-

6087). Ο αριθμός των αντρών και ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να 

γίνουν οι απαιτούμενες έρευνες αντικειμενικά δεν συνιστούν και δεν 

μπορεί να συνιστούσαν εμπόδιο (σελ. 6088-6089) εάν μάλιστα 

αναλογιστεί κανείς τον χρόνο και μέσα που επιστράτευσε η αστυνομία 

προς ανεύρεση του φονικού όπλου σύμφωνα με τον ισχυρισμό του 

Μ.Κ.41 ως καταγράφεται στη κατάθεση του. Βλέπε (Τεκμήρια 246, 247, 

248, 249, 447). Παρά ταύτα δεν ανευρέθηκε το φονικό όπλο, ούτε το 

περιεχόμενο της σακούλας που ο Μ.Κ.41 ισχυρίστηκε ότι πέταξε μαζί με 

το όπλο, στην παλλούρα. 

Εύλογα κανείς διερωτάται γιατί η αρχική πληροφορία δεν αξιοποιήθηκε 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι και τις 17/1/2010 ήταν και η μοναδική που 

κατείχε η ανακριτική ομάδα σχετικά με το φονικό όπλο. Είναι αντιληπτό 

ότι τυχόν εντοπισμός του φονικού όπλου κάτω από κιούγκι στο Τσέρι θα 

ανέτρεπε όλα τα δεδομένα της υπόθεσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Η 

αστυνομία δεν φαίνεται να επέμενε στον απαιτούμενο βαθμό να μάθει 

από τον πληροφοριοδότη της που εβρίσκετο αυτό το κιούγκι. Δύσκολα 

μπορεί κανείς να πιστέψει και δεν προβλήθηκε πειστικός λόγος γιατί ο 

Αλέξης Μαυρομιχάλης δεν μπορούσε να πληροφορηθεί και να 

αποκαλύψει στην αστυνομία την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν το 

συγκεκριμένο κιούγκι.  Το μόνο που ανέφερε ο Λοχίας Ιορδάνους ήταν 

ότι στις 17/01/2010 που είχε την τελευταία επικοινωνία με τον 

Μαυρομιχάλη κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τα 

πράγματα (σελ. 6084-6085). Η αστυνομία δεν  κυνήγησε την 

πληροφορία ως είχε καθήκον και υποχρέωση να πράξει (σελ. 6087-

6088). Δεν επικοινώνησε μαζί του Μαυρομιχάλη έκτοτε. Φαίνεται να 
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εφησυχάστηκε με την ομολογία του Μ.Κ.41 (σελ. 6086-6087). Το πράγμα 

αφέθηκε εκεί παρόλο που ως καταγράφεται πιο πάνω η αναφορά του 

Μ.Κ.41 στην κατάθεση του ως προς το μέρος που πέταξε το φονικό 

όπλο και οι εντατικές και αλλεπάλληλες έρευνες της αστυνομίας προς 

ανεύρεση του δεν έφεραν αποτέλεσμα. 

 

Παράληψη της ανακριτικής ομάδας να λάβει συμπληρωματικές 

καταθέσεις από τον Μ.Κ.41 

Η ανακριτική ομάδα μεταξύ άλλων παρέλειψε να λάβει συμπληρωματική 

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

σοβαρές και άκρως σημαντικές πτυχές της υπόθεσης (βλέπε φονικό 

όπλο πιο πάνω)  σε συνεχεία της μίας 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 του 

Κ1τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός το είχε αναφέρει στην 

ανακριτική ομάδα γεγονός το όποιο ουσιαστικά δεν αρνήθηκαν οι Υπ. 

Ευθύμιου και Λοχία Ιορδάνους σε αντίθεση με τη μαρτυρία του 

κ.Γεωργιάδη. 

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 . 
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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 . 

Έγινε προσπάθεια από ορισμένους μάρτυρες κατηγορίας να πείσουν το 

Δικαστήριο ότι το κιούγκι ήταν η σωλήνα στην οποία ο Μ.Κ.41 

ισχυρίστηκε ότι έκρυβε ο Κ1  τον οπλισμό του, (σελ. 6066). Συγκεκριμένα 

όταν ο Λοχίας Ιορδάνους αναφέρθηκε στην κατ’ ισχυρισμό πληροφορία 

του Μ.Κ.41 για απόκρυψη οπλισμού από τον Κ1  περιλαμβανομένου 

πιθανώς του φονικού όπλου, αναφέρθηκε σε σωλήνα. Κάτω από την 

πίεση της αντεξέτασης για την μη διενέργεια έρευνας προς εντοπισμό 

του φονικού όπλου κάτω από κιούγκι στο Τσέρι παρατηρούμε ότι η 

«σωλήνα» μετατρέπεται σε «κιούγκι», ενώ ο Μ.Κ.41 αναφέρθηκε μόνο σε 

σωλήνα σύμφωνα με τα λεγόμενα του. Και ο Μ.Κ.41 στην μαρτυρία του 

αναφέρεται επανειλημμένα σε σωλήνα στην οποία ο Κ1  απέκρυβε κατ’ 

ισχυρισμό παράνομο οπλισμό και εκρηκτικά. Είναι πασιφανές η 

προσπάθεια του Λοχία Ιορδάνους να μετονομάσει την σωλήνα σε 

κιούγκι στην προσπάθεια του να φέρει τα γραφόμενα στο ημερολόγιο 

ενέργειας τεκμήριο 432 πιο κοντά στις κατ’ ισχυρισμό ενέργειες της 

αστυνομίας και να υποβαθμίσει την μη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας 

προς ανεύρεση του φονικού όπλου κάτω από κιούγκι στο Τσέρι βάσει 

της πληροφορίας που ελήφθη στις 13/01/2010. 
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Σημαντικό να σημειωθεί παρόλο που το θέμα άπτεται περισσότερο σε 

θέματα αξιοπιστίας εντούτοις και ενόψει της σοβαρότητας του θέματος 

καταγράφεται το γεγονός ότι ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους (Μ.Κ.84) 

ισχυρίστηκε ότι στις 30/01/2010 ρώτησε τον Μ.Κ.41  αν μπορούσε να 

σκεφτεί κάποιον τόπο που πιθανότατα να είχε μετακινηθεί το φονικό 

όπλο οπόταν ο Μ.Κ.41  τον πληροφόρησε και οδήγησε σε χωράφι πάνω 

από την μάντρα του Κ1 στο Τσέρι, όπου πιθανόν ο Κ1 να μετακίνησε και 

απέκρυψε το φονικό όπλο (σελ. 6002-6003). Σύμφωνα με την μαρτυρία 

του εν λόγω αστυνομικού οργάνου ο Μ.Κ.41 του ανάφερε κάποιο σημείο 

κοντά στις μάντρες του Κ1.  Όταν παρέλαβε τον Μ.Κ.41  την επομένη το 

πρωί για να μεταβούν και να τους υποδείξει το μέρος του ανάφερε ότι 

εβρίσκεται σε μια σωλήνα η οποία έκλεινε με τάππους στις άκρες στην 

οποία μέσα είχε διαφόρου είδους οπλισμό όπως ένα τσέχικο, 

χειροβομβίδες και πιστόλια, μεταξύ των οποίων και πιστόλι μάρκας κλόγκ 

με το οποίο κατ΄αρχάς θα δολοφονούσαν το θύμα κατά τις 

παρακολουθήσεις που έκαναν με τον Κ1. Μαζί του ήταν ο Υπαστυνόμος 

Μάριος Παπαευριβιάδης και ακόμη ένα άτομο για ασφάλεια.  Όταν 

έφθασαν εκεί είδαν ότι η σωλήνα που ήταν μέσα στο βουναλάκι έλειπε 

και είδαν ίχνη, αντροσιές τετράτροχης μοτοσυκλέτας πάνω σε χόρτα που 

υπήρχαν στο συγκεκριμένο χωράφι. Δεν βρέθηκε τίποτα και έφυγαν (σελ. 

6002-6003).  Ερωτώμενος από την κατηγορούσα αρχή ο μάρτυς 

ανέφερε ότι εξ όσων γνωρίζει ο Κ1  έχει τετράτροχη μοτοσυκλέτα.  Την πιο 

πάνω έρευνα αναφέρει και ο Μ.Κ.41 στην μαρτυρία του (σελίδα 2249-8 

πρακτικών). Δεν αναφέρει όμως ότι είπε στον Λοχία Παντελή ότι θα 

χρησιμοποιούσαν όπλο κλόγκ για την εκτέλεση του θύματος κατά τις 

παρακολουθήσεις με τον Κ1. Από τα πιο πάνω προκύπτει σωρεία 

ερωτημάτων. 
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Πρώτον, η πιο πάνω ενέργεια της αστυνομίας δεν είναι πουθενά 

καταγεγραμμένη έστω υπό μορφή σημείωσης ως θα ήταν λογικά 

αναμενόμενο εφόσον αφορούσε το φονικό όπλο. 

Δεύτερον, όσα ανέφερε κατ’ ισχυρισμό ο Μ.Κ.41  δεν καταγράφονται σε 

ημερολόγιο ενέργειας, και πρόσθετα για την σημαντική αναφορά ότι θα 

εκτελούσαν το θύμα με πιστόλι κατά τις παρακολουθήσεις δεν του 

λήφθηκε συμπληρωματική κατάθεση και δεν ανακρίθηκε π.χ. γιατί άλλαξε 

το δολοφονικό σχέδιο, πότε αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί 

κοντόκαννο κυνηγετικό όπλο κτλ. Εκείνο το οποίο ξενίζει είναι πως είναι 

δυνατόν να είπε τέτοια πράγματα ο Μ.Κ.41 και να μην κατεγράφησαν σε 

ημερολόγιο ενέργειας ενώ όσα είπε κατ’ ισχυρισμό καθοδόν για τις 

υποδείξεις σκηνών την 22/01/2010 στο ίδιο αστυνομικό όργανο, για 

κάποια επένδυση του Εφεσείοντα  στο Μενεού καταγράφονται. 

Τρίτον, δεν λήφθηκε καμία φωτογραφία του μέρους στο οποίο ο Μ.Κ.41 

ισχυρίστηκε ότι αποκρυβόταν ο οπλισμός ούτε στα ίχνη από τετράτροχη 

μοτοσυκλέτα. 

Τέταρτον ως έχει ήδη αναφερθεί ενώ η αστυνομία γνώριζε ότι ο Κ1  είχε 

τετράτροχη μοτοσυκλέτα δεν ερεύνησαν να την εντοπίσουν για να δουν 

εάν είχε πάνω χώμα, ή πυλό ή χορτάρι το οποίο να είναι ίδιο ή παρόμοιο 

με το χορτάρι του μέρους που επισκέφθηκαν. Στην απουσία όλων αυτών 

δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες και ερωτηματικά 

(α) εάν έγινε ποτέ τέτοια έρευνα, 

(β) εάν έγινε κατά πόσο αφορούσε και το φονικό όπλο, 

(γ) εάν ο Μ.Κ.41 είπε όσα του αποδίδει ο Λοχία Ιορδάνους.  

 

Καμία επιστημονική έρευνα δεν διεξήχθη εν σχέση με την μοτοσυκλέτα 

του Μ.Κ.41. 

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

δια τη μοτοσικλέτα για την έκδοση του οποίου ο υπαστυνόμος Μάριος 
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Παπαευριβιάδους ορκίστηκε (τεκμήριο 446) ότι «από περαιτέρω 

εξετάσεις που έγιναν στον χώρο της δολοφονίας, τόσο από ίχνη 

τροχών που πιστεύεται ότι ανήκει στην μοτοσυκλέτα των δραστών, όσο 

και από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης οικίας που συνορεύει με 

την σκηνή του εγκλήματος στο οποίο φαίνονται οι δράστες να 

απομακρύνονται με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία μοιάζει με 

αυτή του Θεοφάνη Χατζηγεωργίου που υπάρχει στον χώρο της 

κατοικίας του». Ας σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ένταλμα παρέμεινε 

ανεκτέλεστο.  

Ο Λοχίας Παντελής Ιορδάνους (ΜΚ.84) κατά τη μαρτυρία του στο 

Δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι η μοτοσυκλέτα του Μ.Κ.41  αποκλείστηκε από 

το πρώτο βράδυ επειδή ήταν καθαρή αλλά όχι φρεσκοπλυμένη (είχε 

ελαφρύ στρώμα σκόνης), η μηχανή της ήταν κρύα κτλ (σελ. 6021,6022, 

6023) και τα λάστιχα της φαίνονταν να είναι πιο λεπτά από τα ίχνη 

ελαστικών μοτοσυκλέτας που υπήρχαν στο χωράφι παρά της κατοικίας 

του Andrew Brear (σελ. 6024-6025). Αιτήθηκαν την έκδοση του ρηθέντος 

εντάλματος επειδή πίστευαν ότι ίσως να είναι η δεύτερη υποστηρικτική 

μοτοσυκλέτα για την οποία είχαν αρχικά πληροφόρηση (σελ. 6040-

6041). Είπε ότι η όλη σύγχυση δημιουργήθηκε επειδή τα αστυνομικά 

όργανα τα οποία εξέτασαν το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του 

γραφείου Ταξί Φιλάνδια σε σχέση με την ημερομηνία και ώρα της 

δολοφονίας κατέληξαν στο συμπέρασμα, το οποίο καταγράφεται σε 

ημερολόγιο ενέργειας (Τεκμήριο 474), ότι ένας ήταν ο επιβαίνων στην 

μοτοσυκλέτα αντί δυο (σελ. 6034-6035, 6038-6039). Εν συνεχεία όμως 

επισκέφθηκαν το ταξί Φιλλάνδια και είδαν το κλειστό κύκλωμα ο 

υπαστυνόμος Μάριος Παπαευριβιάδης και ο αστυφύλακας 1896 

Γιώργος Γεωργιάδης, και την ημέρα έκδοσης του εντάλματος οι 

Παντελής Ιορδάνους και Θωμάς Ευθυμίου. Οι δύο τελευταίοι κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η αρχική διαπίστωση ήταν εσφαλμένη και οι 
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επιβαίνοντες ήταν δυο, οπόταν ο κ Θωμάς έδωσε οδηγίες να μην 

εκτελεστεί το ένταλμα. Δεν τηρήθηκε κανένα ημερολόγιο ενέργειας και 

δεν έγινε καμία καταγραφή της εν λόγω διαπίστωσης. Η δε αναφορά 

στον όρκο σε μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσαν οι δράστες οφειλόταν 

σε λάθος διατύπωση (σελ. 6036-6037, 6565-6566). Εκείνο το οποίο 

αναζητούσε η αστυνομία την δεδομένη στιγμή ήταν η δεύτερη 

υποστηρικτική μοτοσυκλέτα.  

Ως έχει ήδη επισημανθεί πιο πάνω όχι μόνο δεν εκτελέστηκε το ένταλμα το 

οποίο ήτο διαταγή Δικαστηρίου, αλλά η αστυνομία δεν μερίμνησε να το 

επιστρέψει στον Δικαστή που το εξέδωσε για να το ακυρώσει, 

συμφώνως των Δικονομικών Θεσμών. Γίνεται αντιληπτό ότι η 

συγκεκριμένη παράλειψη ουσιαστικά επέτρεψε στον Μ.Κ.41 να 

αποξενώσει την μοτοσυκλέτα, ενώ εκκρεμούσε ανεκτέλεστο δικαστικό 

ένταλμα, πουλώντας της σε αστυνομικό όργανο (Δημήτρης Ροβέρτος 

Μ.Κ.57) το οποίο εμπλέκετο στην διερεύνηση της υπόθεσης. 

Από τα πιο πάνω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: 

(α) Γιατί η αστυνομία έκδωσε ένταλμα έρευνας για την μοτοσυκλέτα του 

Μ.Κ.41 αφής στιγμής αποκλείστηκε από το πρώτο βράδυ; Ο ισχυρισμός 

ότι έψαχναν την 2η υποστηρικτική μοτοσυκλέτα δεν αναιρεί τους λόγους 

αποκλεισμού της μοτοσυκλέτας του Μ.Κ41 τους οποίους επικαλέστηκε ο 

Λοχίας Παντελής Ιορδάνους, 

(β) Για ποίον λόγο ο υπαστυνόμος Θωμάς Ευθυμίου να δώσει οδηγίες 

για έκδοση εντάλματος έρευνας εάν είχε αμφιβολίες για την ορθότητα 

των διαπιστώσεων των αστυνομικών οργάνων που εξέτασαν το κλειστό 

κύκλωμα του Ταξί Φιλλάνδια στις 12/01/2010; Oι οποίες τους οδήγησαν 

να πιστέψουν ότι δυνατόν να επρόκειτο για την 2η υποστηρικτική 

μοτοσυκλέτα; 

(γ) Για ποίον λόγο να δώσει οδηγίες στον υπαστυνόμο Μάριο 

Παπαευριβιάδους να αιτηθεί την έκδοση του εντάλματος εφόσον την ίδια 
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ημέρα σκόπευε ο ίδιος να επισκεφθεί το Ταξί Φιλλάνδια για να 

διαπιστώσει ιδίοις όμμασι εάν οι επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα ήταν 

δυο ή ένας; 

(δ) Μπορεί ποτέ να γίνει πιστευτό ότι ο υπαστυνόμος Μάριος 

Παπαευριβιάδους δεν αντιλήφθηκε τι του είπε ο υπαστυνόμος Ευθυμίου 

(σελ. 6781-6782) και υπέπεσε σε τέτοιο τραγικό λάθος στον όρκο του 

στο Δικαστήριο για την έκδοση του εντάλματος; Ενώ δηλαδή έψαχναν 

για την 2η υποστηρικτική μοτοσυκλέτα ορκίστηκε ότι επρόκειτο για την 

μοτοσυκλέτα των δραστών και ότι κατέληξαν στο εν λόγω συμπέρασμα 

βάσει περαιτέρω εξετάσεων από τα ίχνη ελαστικών στην σκηνή και από 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης οικίας που συνορεύει με την σκηνή 

του εγκλήματος, ενώ όλα αυτά ουδόλως ανταποκρίνονταν στις 

εξετάσεις της αστυνομίας την δεδομένη χρονική στιγμή; Δεν επρόκειτο 

δηλαδή για λεκτικό λάθος ή λανθασμένη λεκτική διατύπωση. Εάν γίνει 

πιστευτή η θέση της αστυνομίας, όλα όσα ορκίστηκε ο υπαστυνόμος 

Μάριος Παπαευριβιάδους ήταν εσφαλμένα από αρχή μέχρι τέλους. 

Σημειωτέον ότι κάθε πρωί γινόταν συνάντηση μεταξύ των μελών της 

ανακριτικής ομάδας για σκοπούς ενημέρωσης και ανταλλαγής 

πληροφοριών για την πορεία του ανακριτικού έργου και οδηγιών για 

περαιτέρω ενέργειες. Είναι ποτέ δυνατόν ο κ Θωμάς Ευθυμίου να του 

έδωσε οδηγίες να εκδώσει ένταλμα έρευνας επειδή πίστευαν ότι επρόκειτο 

για την 2η υποστηρικτική μοτοσυκλέτα και αντί αυτού να ορκίστηκε τα 

όσα καταγράφονται στον όρκο του; 

(ε) Εάν ο υπαστυνόμος Θωμάς Ευθυμίου και ο Λοχίας Παντελής 

Ιορδάνους κατέληξαν κατόπιν δικής τους εξέτασης στο συγκεκριμένο 

συμπέρασμα για τους επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα που περνούν 

μπροστά στο Ταξί Φιλλάνδια, πως συμβαίνει και δεν κατέγραψαν τις 

διαπιστώσεις τους έστω σε ένα ημερολόγιο ενέργειας ή ένα σημείωμα, 

εφόσον μάλιστα ήταν και ο λόγος μη εκτέλεσης του δικαστικού 
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εντάλματος; Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι απλά αστυνομικά όργανα που 

εξέτασαν το κλειστό κύκλωμα του Ταξί Φιλλάνδια κατέγραψαν τις 

διαπιστώσεις τους και ο υπεύθυνος της ανακριτικής ομάδας παρέλειψε 

να το πράξει;  Έστω εάν ήθελε γίνει δεκτή η θέση ότι εκ των υστέρων 

διεφάνει πως ορθά έπραξε η αστυνομία που δεν εκτέλεσε το ένταλμα, τα 

πιο πάνω ερωτήματα δημιουργούν πολλές αμφιβολίες για την αξιοπιστία 

των εν λόγω αστυνομικών οργάνων. 

 

Παράλειψη της ανακριτικής ομάδας να υποβάλει σε μηχανολογικό 

έλεγχο την μοτοσυκλέτα του Κ1. 

Η δικαιολογία την οποία προέβαλε ο κ. Ευθυμίου στερείται σοβαρότητας 

και πειστικότητας.  Η θέση του ότι θεώρησαν ότι δεν θα πρέπει να 

παρέμβουν καθοιονδήποτε τρόπο στο Τεκμήριο βλέπε σελ.6572 ενόψει 

και του γεγονότος ότι η μπαταρία της μοτοσυκλέτας είχε ανάποδους 

πόλους και δεν μπορούσε να ξεκινήσει είναι πρωτοφανή. Από πότε η 

αστυνομία θεωρεί ότι η εξέταση επιστημονικών τεκμηρίων θα πρέπει να 

γίνεται ενώπιον του Δικαστηρίου για να μην «παρέμβει» στο τεκμήριο;  

Δεν είναι καθήκον της αστυνομίας να υποβάλει το τεκμήριο σε 

επιστημονικό ή μηχανολογικό έλεγχο εκεί όπου καθίσταται αναγκαίο για 

την διερεύνηση της υπόθεσης; Πρόκειται για πρωτοφανή, παιδαριώδη 

και ανυπόστατη δικαιολογία. Η εν λόγω παράλειψη αφήνει 

ανεπιβεβαίωτο τον ισχυρισμό του Μ.Κ.41 ότι η μοτοσυκλέτα δεν είχε 

κανένα πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της και ότι αυτό ήταν το ψέμα που 

συνεννοήθηκαν να πουν με τον Κ1 ο οποίος διαψεύδει τον Μ.Κ.41 κατά 

την μαρτυρία του στο Δικαστήριο. Ταυτόχρονα αποστέρησαν το 

Δικαστήριο από το μοναδικό μέσο το οποίο θα του επέτρεπε να γνωρίζει 

αντικειμενικά κατά πόσο η εκδοχή του Μ.Κ.41 επί του προκειμένου είναι 

αληθής ή ψευδής. Ήταν καθήκον της αστυνομίας να το πράξει εν όψει 

του ισχυρισμού του Κ1  ότι σύμφωνα με τα όσα του ελέχθησαν από τον 
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Πέτρο Κερτίκη η μοτοσυκλέτα είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά της και 

καμία ανάμειξη δεν είχε στην δολοφονία του θύματος. Η μη υποβολή της 

μοτοσυκλέτας σε μηχανολογικό έλεγχο αποστέρησε από το Δικαστήριο 

να διαπιστώσει με πραγματική μαρτυρία ένα από τα πολλά ψεύδη του 

Μ.Κ.41.  (βλέπε Πέγκερος ν Αστυνομίας (1995) 2 ΑΑΔ 157).  

 

Καμία ουσιαστική αναπαράσταση γεγονότων δεν διεξήχθει και υπήρξε 

και δεν πραγματοποιήθηκε ορθή διερεύνηση τόσο της σκηνής του 

φόνου καθώς και άλλων σημαντικών Τεκμηρίων. 

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων το άρτιο ανακριτικό έργο 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. 

Οι δυο αυτές αναπαραστάσεις ήταν επιβεβλημένες να γίνουν για 

σκοπούς πλήρους και ολοκληρωμένης αστυνομικής διερεύνησης και θα 

επέτρεπαν στην αστυνομία και κατ’ επέκταση στο Δικαστήριο να ελέγξει 

κατά πόσο ο Μ.Κ.41 λέει την αλήθεια σε σχέση με την απόκρυψη του 

φονικού όπλου.   

3) Δεν έλαβαν και/ή απέτυχαν να λάβουν αποτυπώματα από τα 

υποδήματα του δράστη/δραστών στη σκηνή του φόνου  ως επίσης και 

στο σημείο το οποίο στάθμευσε η μοτοσυκλέτα. 

4)   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 
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φόνου στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν χρηματικά ποσά που δεν 

συνάδουν με την οικονομική του κατάσταση. 

Σημαντικό να επισημανθεί επί του σημείου η μη καταχώρηση κατηγορίας 

εναντίον του ύποπτου Κώστα Προεστού εναντίον του οποίου ως έχει ήδη 

αναφερθεί  υπήρχε μαρτυρικό υλικό με την ανεύρεση του Τεκμηρίου 33 

κοντά στη σκηνή του εγκλήματος, ως επίσης η παραδοχή του ότι 

μετέφερε τους φερόμενους δράστες της δολοφονικής ενέργειας, από 

Περιστερώνα στο σπίτι του Μ.Κ.41 1½ ώρα μετά την διάπραξη του 

εγκλήματος. Ενώ ο Προεστός βρίσκετο υπό κράτηση μέχρι και την 

28/1/2010 και ενώ λήφθηκε κατάθεση από αυτόν την 15/1/2010 και ώρα 

00:20-01.30, στην οποία εφίσταται η προσοχή του ότι η αστυνομία κατέχει 

μαρτυρία ότι εμπλέκεται στο φόνο εν τούτοις ευθύς μετά την 

συμπλήρωση της κατάθεσης του περί την ώρα 14.05-14.35, αφήνεται 

ελεύθερος χωρίς να καταχωρηθεί οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον του. 

5) Παρέλειψαν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες κάμερες από τα 

υποστατικά του ταξί Filandia ενώ ταυτόχρονα  η αστυνομία δεν 

περισυνέλεξε και δεν εξέτασε την καταγραφή της κάμερας νούμερο 4 του 

Ταξί Φιλλάνδια η οποία καταγράφει τις κινήσεις στην Λεωφόρο Γρίβα 

Διγενή και θα έριπτε φως στο κατά πόσο οι επιβαίνοντες στην 

μοτοσυκλέτα που περνά μπροστά από το Ταξί Φιλλάνδια περί την ώρα 

της δολοφονίας είναι δυο ή ένας. 

6) Η αστυνομία δεν εντόπισε την ακριβή ώρα της δολοφονίας μέσω 

σύγκρισης της ώρας που καταγράφει τους δράστες να φεύγουν από 

την σκηνή το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Andrew Brear και 

της επίσημης ώρας την οποία η αστυνομία μπορούσε να πληροφορηθεί 

μέσω του αριθμού 90901895 της ΑΤΗΚ. Τοιουτοτρόπως δεν εντόπισε 

μέσω του ιδίου αριθμού της ΑΤΗΚ την ακριβή ώρα που καταγράφεται 

από το κλειστό κύκλωμα του Ταξί Φιλλάνδια η διερχόμενη μοτοσυκλέτα, 

ούτως ώστε δια της συγκρίσεως των δυο χρονικών στιγμών να μπορεί 
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να εξακριβωθεί κατά πόσο πρόκειται για την ίδια ή διαφορετική 

μοτοσυκλέτα. Εάν δηλαδή το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα επέτρεπε 

στους δράστες να φτάσουν μπροστά από το ταξί Φιλλάνδια ή, κατά 

πόσο η μοτοσυκλέτα διέρχεται μπροστά από το ταξί Φιλλάνδια πριν ή 

κατά τον χρόνο της δολοφονίας, ή 2-3 δευτερόλεπτα μετά την 

δολοφονία το οποίο θα διέψευδε τον ισχυρισμό του Μ.Κ.41  ότι πρόκειται 

για την μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε ο ίδιος με τον Κ4, αφήνοντας 

ανοικτό το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρίτο άτομο το οποίο ενεργούσε 

υποστηρικτικά προς τους δράστες ή ακόμη και για άσχετο άτομο. 

Λεπτομερής μαρτυρία περί τούτου έδωσε ο μάρτυρας υπεράσπισης και 

μέλος της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιωάννης Πάσχος (Μ.Υ.12). Τούτο θα 

έρριπτε φως στο καθόλα αμφισβητούμενο ζήτημα στη δίκη κατά πόσο 

στη μοτοσυκλέτα που διέρχεται μπροστά από το ταξί Φιλλάνδια επιβαίνει 

ένα πρόσωπο ή δυο το οποίο άπτεται της αξιοπιστίας του Μ.Κ.41 ο 

οποίος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για την μοτοσυκλέτα στην οποία 

επέβαινε με τον Κ4 αμέσως μετά την διάπραξη της δολοφονίας.   

7) Παρέλειψαν να λάβουν κατάθεση από τον Αστυφύλακα Χρίστο 

Ιωάννου της ΚΥΠ. 

8)  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. 

9) 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. 
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Σε εκείνο το γραπτό μήνυμα  στο τηλέφωνο του με αριθμό 99303033, με 

αποστολέα το κινητό 97785601, ο κ. Χατζηκωστής προειδοποιείτο ως 

ακολούθως:  

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

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

Στο σεντούτζι θα καταλήξεις όπως ούλλοι». .   

10) Παρέλειψαν να διερευνήσουν  περί της εμπλοκής του Jerry  στο φόνο 

και επί τούτου σχετικό είναι  το Κ.33 από το Τεκμήριο 301. Η ανακριτική 

ομάδα προέβηκε σε λήψη κατάθεσης του Jerry (Τεκ. 471) και προφανώς 

για λόγους που η ίδια γνώριζε καλύτερα του έθεσαν ερωτήσεις που 

απέβλεπαν στη σύνδεση του με τον Βασίλη Θωμά, πρώην σύζυγο της 

Μ.Κ. 58, Έφης Παπαϊωάννου η οποία ήτο η σύζυγος του μακαρίτη. 

Αφού λήφθηκε κατάθεση από τον Jerry και ο ίδιος αρνείτο να δώσει 

οποιαδήποτε στοιχεία επιδεικνύοντας πλήρη άρνηση να συνεργαστεί με 

την Αστυνομία, η ανακριτική ομάδα διεξήγαγε έρευνα στο αυτοκίνητο του 

το οποίο η Αστυνομία προφανώς πίστευε ότι  πιθανόν να διαδραμάτισε 

κάποιο ρόλο στη δολοφονία του θύματος. Υποδεικνύουμε ότι στο 

αυτοκίνητο του το οποίο χρησιμοποιούσε ο Jerry, έγινε έρευνα διότι είχε 

μεταφερθεί την επόμενη μέρα του φόνου σε γκαράζ για αλλαγή της 

οροφής του αυτοκινήτου. Προφανώς η αστυνομία αναζητούσε 

ορισμένα αντικείμενα. Επίσης υποδεικνύουμε ότι αυτό το αυτοκίνητο με 

αριθμό KCA 998 εμπλέκεται σε υπόθεση δολοφονίας 5 ανθρώπων με 

κατηγορούμενους 2 Ελλαδίτες. Το πλέον αξιοσημείωτο σημείο το οποίο 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από το Σεβαστό Δικαστήριο σας είναι τα 

ακόλουθα σημεία: 

i. Η μαρτυρία της Αστυνομίας ότι είχε ληφθεί πληροφόρηση από τις 

Κεντρικές φυλακές περί της εμπλοκής του Γεράσιμου Καψάσκη στον 

φόνο του Άντη Χατζηκωστή. 
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ii. Η επιστολή αυτή καθαυτή που στάλθηκε από τις κεντρικές φυλακές 

στην Αστυνομία, απουσιάζει από τον φάκελο. Και διερωτόμαστε. Πως 

είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό τεκμήριο να μην βρίσκεται στην 

κατοχή της αστυνομίας για να τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου και της 

Υπεράσπισης; Και έτσι παραμένει άγνωστο σε όλους ποιό ήτο το 

πραγματικό περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Μπορεί να αποκλειστεί 

το ενδεχόμενο, η επιστολή αυτή να έδιδε αρκετές πληροφορίες και να 

συνέδεε τον Jerry με το έγκλημα.  

iii. Είναι σύμπτωση ότι ο Jerry είχε τοποθετηθεί στο stop list αλλά κατά 

περίεργο λόγο αφέθηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο παρά το γεγονός 

ότι η Υπεράσπιση της Κ3 κατά την ακροαματική διαδικασία εμμέσως 

πλην σαφώς το έκαμε σαφές ότι στήριζε σε μεγάλο βαθμό μια πτυχή 

της υπεράσπισης της; 

iv. Ο ισχυρισμός της Αστυνομίας ότι δεν θεωρήθηκε σκόπιμο όπως 

συνεχισθούν οι έρευνες εναντίον του Jerry διότι κάποιος αστυνομικός 

ειδοποίησε την Ανακριτική ομάδα ότι ο Jerry δεν οδηγά μοτόρα, ο 

οποίος όμως δεν παρουσιάσθηκε να δώσει μαρτυρία γι΄αυτό το 

θέμα σίγουρα στερείται σοβαρότητας και πειστικότητας. Μάλιστα, 

ούτε καν το όνομα του αστυνομικού αυτού κοινοποιήθηκε στο 

Δικαστήριο, ούτε βέβαια και στην Υπεράσπιση. 

 

Παράλειψη λήψης και παρουσίασης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων 

Η ανακριτική ομάδα και η Κ.Α αδικαιολόγητα παρέλειψε να διερευνήσει 

και/ή παρουσιάσει μεταξύ άλλων 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 σελίδα 4. 

 Η συγκεκριμένη παράλειψη  ήταν η πλέον καθοριστική αφού εάν και 

εφόσον η ανακριτική ομάδα και/η η Κ.Α προέβαιναν στη διερεύνηση θα 
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πρόεκυπτε ότι το κινητό τηλέφωνο με αριθμό 97796767 δεν μπορούσε να 

βρισκόταν στο σημείο Ταμασιάνα  και/ή στο σπίτι του Κ2 σε 

οποιαδήποτε μέρα από 1/12/09 μέχρι και 18/12/09 

συμπεριλαμβανομένου και των δυο ημερομηνιών, μεταξύ των ωρών 

19.30 και 21.00 γεγονός το οποίο θα αποδείκνυε με πραγματική μαρτυρία 

το ψεύδος του Μ.Κ.41. 

Η μοναδική μαρτυρία επί της οποίας λανθασμένα βασίστηκε το 

Πρωτόδικο Δικαστήριο και κατέληξε στη καταδίκη του Εφεσείοντα  

αφορούσε τη κατά ισχυρισμό συνάντηση στην οικία του η οποία 

διαφάνηκε ότι έλαβε χώρα μεταξύ 1 και 18 Δεκεμβρίου του 2009. Ενόψει 

του γεγονότος ότι  η Κ.Α και η ανακριτική ομάδα γνώριζαν το 

συγκεκριμένο γεγονός εύλογα διερωτάται κανείς δια τον λόγο που 

παρέλειψαν/απέφυγαν να διερευνήσουν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα 

του Μ.Κ.41 δια την συγκεκριμένη περίοδο.  

Ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι τα συμπεράσματα του Π.Δ επί του 

θέματος ως καταγράφονται στις σελίδες 313 και 314 ενισχύουν τη θέση 

της υπεράσπισης ότι ο συνολικός μηχανισμός της δίωξης (αστυνομία 

και κατηγορούσα αρχή) παρέλειψε να παρουσιάσει ενώπιον του Π.Δ όλη 

την ουσιώδη μαρτυρία. 

Είναι νομολογιακά γνωστό ότι η ετυμηγορία ποινικού δικαστηρίου 

κρίνεται άδικη ή εμπεριέχει το σπέρμα της αδικίας (potentially unjust), 

οποτεδήποτε η Κατηγορούσα Αρχή αφίσταται του καθήκοντος να 

προσαγάγει το σύνολο της ουσιώδους μαρτυρίας στη διάθεση της. Η 

αρχή αυτή διατυπώνεται στην R. v. Liverpool Crown Court, ex p. Roberts 

[1986] 622 Crim.L.R., με το ακόλουθο λεκτικό: 

"The total apparatus of prosecution had failed to carry out its duty to 

bring before the Court all the material evidence.... 
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Η συνολική ευθύνη αστυνομίας και κατηγορούσας αρχής έχει 

αναγνωριστεί και στην υπόθεση R. v. Birmingham Crown Court, ex p. 

Ricketts [1991] RTR 105, 108.   

Στην R. v. Hennesey (1978) 68 Cr. App. 419, 426 το καθήκον για 

παρουσίαση ή αποκάλυψη όλης της σχετικής μαρτυρίας προς 

υποβοήθηση του κατηγορούμενου προσδιορίστηκε όχι μόνο σωρευτικά 

ως καθήκον εκείνων που προετοιμάζουν και εκείνων που χειρίζονται τις 

κατηγορίες, αλλά και ως καθήκον έναντι του δικαστηρίου. 

Το θέμα αυτό, ήτοι της μη αποκάλυψης μαρτυρίας, απασχόλησε το 

Εφετείο στην υπόθεση R. v. Ward (1993) 2 All ER 577:    

Σχετικό επί του θέματος είναι το πιο κάτω απόσπασμα από την απόφαση 

R. v. Maguire (1992) All ER 433, 446, το οποίο υιοθετήθηκε στην 

απόφαση R v. Ward:    

" ... The court has now consistently taken the view that a failure to 

disclose what is known or possessed and which ought to have 

been disclosed is an irregularity in the course of the trial.  Why 

there was no disclosure is an irrelevant question, and if it be  asked 

how the irregularity was "in the course of the trial" it can be 

answered that the duty of disclosure is a continuing one."  

 

Δεν έχει σημασία το ελατήριο του όλου μηχανισμού της δίωξης  για τη 

συνολική παράλειψη.  Όταν η παράλειψη είναι τέτοια ώστε να είναι 

δυνατό να προκληθεί αδικία στον κατηγορούμενο, η παράλειψη από 

μόνη της μπορεί να καταστήσει άδικη τη δίκη ανεξάρτητα από το 

ελατήριο.  [R. v. Bolton Justices, ex p. Scally [1991] 2 All ER 619, R. v. 

Criminal Injuries Compensation Board, ex p. A [1977] 3 All ER 745, R. v. 

Leyland Magistrates, ex p. Hawthorn [1979] 1 All ER 200]. 

Ταυτόχρονα με την πλημελή αστυνομική διερεύνηση ως αναλύθηκε πιο 

πάνω θεωρούμε ότι το συμπέρασμα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ως 
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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 η 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 (εν σχέση με την απουσία 

άλλων μαρτύρων και μαρτυρικού υλικού θα αναφερθούμε κατά την 

ακρόαση). 

 Η Κ.Α οφείλει να είναι δίκαιη προς τον κατηγορούμενο και να παρέχει 

βοήθεια προς το Δικαστήριο να απομένει δικαιοσύνη.  Το έργο της Κ.Α 

δεν είναι η προσαγωγή του κατηγορούμενου στο Δικαστήριο με 

αποκλειστικό γνώμονα την καταδίκη του αλλά η ανίχνευση όλων των 

ουσιωδών γεγονότων προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Το κενό που 

δημιουργήθηκε από την μη κλήτευση των πιο πάνω μαρτύρων 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 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 
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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 εξώστ 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. 

 

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, 
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 (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 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 

ποιό λόγο". 

Το θέμα της κλήτευσης ή της μη κλήτευσης ενός μάρτυρος κατηγορίας 

εξετάστηκε πρόσφατα στην απόφαση Μαρία Ιωάννου και Ανδριανή 

Ηρακλέους ν. Δημοκρατίας (Ποινικές Εφέσεις 7060 και 7061 της 

25/9/2001) στις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού προέβηκε σε μια 

αναφορά στη νομολογία, υιοθέτησε την προσέγγιση της Αγγλικής 

νομολογίας όπως αυτή καθορίστηκε στην υπόθεση Brown v. Brown 

(1997) 1 Cr. App. R. 112.  

Σύμφωνα με την 4η κατευθυντήρια γραμμή της πιο πάνω απόφασης, 

"Η Κατηγορούσα Αρχή κανονικά πρέπει να καλεί ή να προσφέρει όλους 

τους μάρτυρες που μπορούν να δώσουν άμεση μαρτυρία για τα κύρια 

γεγονότα της υπόθεσης, εκτός αν ο Δημόσιος Κατήγορος θεωρεί τη 

μαρτυρία ως μη ικανή να γίνει πιστευτή. Η Κατηγορούσα Αρχή δεν είναι 
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υπόχρεη να προσφέρει ένα μάρτυρα (πάνω στη μαρτυρία του οποίου 

δεν προτίθεται να βασισθεί), για να δώσει την ευχέρεια στην 

Υπεράσπιση να τον χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί εναντίον της 

αξιοπιστίας των υπόλοιπων μαρτύρων κατηγορίας (στη μαρτυρία των 

οποίων προτίθεται να βασισθεί). Μια τέτοια διαδικασία απλά προκαλεί 

σύγχυση. Η υποχρέωση της Κατηγορούσας Αρχής είναι να έχει τέτοιους 

μάρτυρες στη διάθεση της Υπεράσπισης, για να δώσει την ευχέρεια στην 

Υπεράσπιση να τους καλέσει αν η Υπεράσπιση το κρίνει σκόπιμο." 

Στην Πέγκερος (Ποινική Έφεση Αρ. 5735) αποφασίστηκε ότι οι ίδιες οι 

διαπιστώσεις του Δικαστηρίου καθιστούσαν συγκεκριμένο πρόσωπο 

ουσιώδη μάρτυρα «... για την αξιολόγηση της εκδοχής του Εφεσείοντα η 

οποία τέθηκε στην Κατηγορούσα Αρχή.» (σελ. 160).  Ως αποτέλεσμα, 

κρίθηκε ότι: (σελ. 160)  

«Η απουσία του από το εδώλιο του μάρτυρα αποστέρησε το Δικαστήριο 

ουσιώδους μαρτυρίας για την εκδοχή του Εφεσείοντα για τα 

διαδραματισθέντα.» 

Νωρίτερα, στην απόφαση του Δικαστηρίου, έγινε αναφορά σε σειρά 

αγγλικών αποφάσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι παράλειψη της 

κατηγορούσας αρχής «... να καλέσει ουσιώδη μάρτυρα, κλονίζει το 

θεμέλιο της κατηγορίας διότι αφήνει σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης που 

θα μπορούσαν να φωτιστούν με τη μαρτυρία του ...»  (σελ. 151). 

Τελικά, το Εφετείο θεώρησε την ετυμηγορία του ποινικού δικαστηρίου 

ακροσφαλή, και για το λόγο ότι καταφαίνεται ως «... άδικη ή εμπεριέχει το 

σπέρμα της αδικίας (potentially unjust), οποτεδήποτε η Κατηγορούσα 

Αρχή αφίσταται του καθήκοντος να προσαγάγει το σύνολο της 

ουσιώδους μαρτυρίας στη διάθεσή της.»  (σελ. 152).  

επιβεβαιώνοντας στην ουσία τον Μ.Κ.41 από την άλλη ήταν πιθανό να 

διαψεύδετο η όλη του μαρτυρία μέσω πραγματικής μαρτυρίας.  Σημασία 

έχει ότι το Δικαστήριο στερήθηκε όλης αυτής της μαρτυρίας που 
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περιγράψαμε πιο πάνω. Υπό αυτές τις περιστάσεις ευσεβάστως 

εισηγούμαστε ότι έστω και αν αξιολογώντας υπόλοιπα στοιχεία και ή 

μαρτυρία θα μπορούσατε να τείνατε προς καταδίκη είμαστε της άποψης 

ότι δεν θα μπορούσατε να αισθάνεστε ασφαλείς για την ορθότητα 

τέτοιας καταδίκης αφού τα όσα καταγράφονται πιο πάνω θεωρούμε ότι 

εύλογα δημιουργούν στο μυαλό σας μία υποβόσκουσα αμφιβολία.  

Υπενθυμίζουμε την αναφορά του Δικαστή Macfarlan όπου στην 

υπόθεση McKenna ανέφερε ότι η αμφιβολία μπορεί να προκαλείται είτε 

από την μαρτυρία που υπάρχει είτε από την απουσία μαρτυρίας.  Στην 

ενώπιον σας υπόθεση ισχύουν και τα δύο. 

 

Έβδομος Λόγος Έφεσης 

Διαζευκτικά με τον Πρώτο Λόγο Έφεσης είναι η θέση της υπεράσπισης 

ότι εσφαλμένα το Π.Δ. δεν επέτρεψε την κατάθεση της έκθεσης του 

Μ.Υ.17 Γιάννου Παπαϊωάννου και ως εκ τούτου απέκλεισε μαρτυρία 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων η οποία ουσιαστικά θα αποδείκνυε ότι 

ουδέποτε έγινε συνάντηση μεταξύ του Εφεσείοντα, του Μ.Κ.41, του Κ1 και 

της Κ3 είτε στο σπίτι του Κ2 είτε στο κέντρο ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ μεταξύ των 

ημερομηνιών 01-18/12/2009. 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο απέκλεισε την μαρτυρία των 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που αφορούσαν τηλεπικοινωνιακά 

δεδομένα του Μ.Κ.41 μεταξύ της περιόδου 01-18/12/2009 στερώντας έτσι 

το δικαίωμα του Κ2 να παρουσιάσει υπεράσπιση άλλοθι για την 

ισχυριζόμενη συνάντηση που έγινε και να αντικρούσει τον ισχυρισμό του 

Μ.Κ.41 για υπεράσπιση συνομωσίας. 

Σύμφωνα με το παραδεκτό γεγονός 44 που καταχωρήθηκε στο 

Δικαστήριο έγινε παραδεκτό γεγονός το εξής: «Στα πλαίσια διερεύνησης 

της πιο πάνω υπόθεσης: 1. Το ΤΑΕ Λευκωσίας οι ανακριτικές αρχές του 

και κατόπιν αιτημάτων προς το Δικαστήριο με βάση το Ν.183(Ι)/2007 τα 
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οποία εγκρίθηκαν έλαβε τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των τεσσάρων 

κατηγορουμένων καθώς επίσης και του Φάνου Χατζηγεωργίου και του 

Κώστα Προεστού οι οποίοι στα πρώτα στάδια της υπόθεσης τελούσαν 

υπό κράτηση ως ύποπτοι. Τα αιτήματα είχαν αριθμούς 11/10, 18/10, 

22/10, 25/10 και 79/10 και εκδόθηκαν στις 18.1.10, 20.1.10, 25.1.10, 3.2.10 

και 20.5.10 αντίστοιχα. 2. Κατόπιν τούτου και με την ολοκλήρωση του 

φακέλου αντίγραφα των αποτελεσμάτων των πιο πάνω 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων δόθηκαν σε όλους τους δικηγόρους 

υπεράσπισης». 

Παράλληλα και κατά την κατάθεση της Πρωτοκολλητή του Ποινικού 

Τμήματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κας Άντρης Μακρή 

κατατέθηκε ο φάκελος τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στην αίτηση 25/10 

που αφορούσε μεταξύ άλλων την λήψη από την ΟΥΤΑ των 

τηλεπικοινωνιακών δεδομένων μεταξύ των ημερ. 01/11/2009 έως 

01/02/2010 του αριθμού κινητής τηλεφωνίας 97796767. Ο φάκελος 

αυτός κατατέθηκε χωρίς ένσταση. 

Απόρροια της αίτησης 25/10 καθώς και των παραδεκτών γεγονότων 44 

ήταν και η κλήση του Γιάννου Παπαϊωάννου, εμπειρογνώμονα ο οποίος 

ετοίμασε έκθεση σχετικά με την γεωγραφική θέση του κατόχου του 

τηλεφώνου με αριθμό 97796767 η οποία αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της 

κάρτας κινητής τηλεφωνίας με τον πιο πάνω αριθμό ουδέποτε μετέβηκε 

στην περιοχή του σπιτιού του Κ2 μεταξύ των ημερομηνιών 01 και 18 

Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ των ωρών 19:30 και 21:00 καταρρίπτοντας έτσι 

την θέση της κατηγορούσας αρχής η οποία είναι ότι η συνάντηση για 

συνομωσία έλαβε χώρα μεταξύ των 01 και 18 Δεκεμβρίου 2009, μεταξύ 

των ωρών 19:30 και 21:00, 

Στα πλαίσια της κυρίως εξέτασης της κας Άντρης Μακρή κατατέθηκε και 

ο φάκελος τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στην αίτηση 18/10 που 

αφορούσε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα μεταξύ των ημερομηνιών 
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20/12/2009 - 14/01/2010 χωρίς ένσταση. Κατά την αντεξέταση η 

κατηγορούσα αρχή ζήτησε και κατατέθηκαν από την ίδια μάρτυρα οι 

αιτήσεις 11/10 και 22/10 που αφορούσαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα 

μεταξύ των ημερομηνιών 20/12/2009 μέχρι 12/01/2010 και 01/11/2009 

μέχρι 01/02/2010 αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι η μόνη άλλη αίτηση στην 

οποία εκδόθηκε διάταγμα είναι κατατεθειμένη ως τεκμήριο και φέρει τον 

αριθμό 79/10 για δεδομένα μεταξύ των ημερ.01/11/2009 μέχρι 

01/02/2010. 

Το ότι ο επίδικος αριθμός 97796767 βρισκόταν στην κατοχή του Μ.Κ41 

προκύπτει τόσο από τον φάκελο της υπόθεσης 25/10 όσο και από τις 

καταθέσεις της συμβίας του Γιώτας Πεντόντζιη (σελ. 4024-4027 των 

πρακτικών) και η οποία κλήθηκε ως Μ.Κ.51 μετά τον Μ.Κ.41. Επομένως ο 

φορέας του τηλεφώνου δεν είναι άγνωστος όπως ισχυρίστηκε η 

Κατηγορούσα Αρχή και αποδέχτηκε το Δικαστήριο με την 

προσβαλλόμενη απόφαση. Αυτό αποτέλεσε και εύρημα του Έντιμου 

Δικαστή κου Λ. Παρπαρίνου στην απόφαση ημερ. 5/11/2012 στην 

αίτηση με αριθμό 162/2012 των Κ2 και Κ3 για να χορηγηθεί άδεια με 

απώτερο σκοπό την καταχώρηση αίτησης για έκδοσης προνομιακών 

ενταλμάτων, τύπου Certiorari και Mandamus. 

Η μαρτυρία αυτή ως φαίνεται από τα ως άνω γεγονότα είναι σχετική με 

την υπόθεση και είναι σε άμεση συνάρτηση με τις επίδικες κατηγορίες και 

δόθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με την 

κατάθεση της κας Άντρης Μακρή. 

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας κατά τις 24/10/2012 

και 25/10/2012 εκτέθηκαν έξι διαζευκτικές νομικές θέσεις γιατί η μαρτυρία 

είναι αποδεκτή ως μαρτυρία και ότι θα έπρεπε να κατατεθεί η θέση του 

εμπειρογνώμονα που κάλεσε η υπεράσπιση. 

(α) Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι δεν αφορά σε αντισυνταγματική ή 

παράνομα ληφθείσα μαρτυρία αλλά αφορά σε νόμιμα ληφθείσα 



90 
 

μαρτυρία που λήφθηκε κατόπιν αίτησης που έγινε σε άλλο δικαστήριο 

στα πλαίσια της αίτησης 25/10 και δεν ετίθετο θέμα για παράνομα ή 

αντισυνταγματικά ληφθείσα μαρτυρία. 

(β) Το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι με την μαρτυρία δεν έμπαινε θέμα 

προσαγωγής τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που να αφορούν στην 

επικοινωνία μεταξύ δύο προσώπων αλλά μόνο στην γεωγραφική θέση 

του κατόχου του αριθμού κινητής τηλεφωνίας 97796767 που στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν ο Μ.Κ.41. Συνεπώς δεν ετίθετο θέμα 

παραβίασης ή εμπλοκής των άρθρων 15 και 17 του Συντάγματος. 

(γ) Το τρίτο επιχείρημα ήταν ότι ακόμη και αν ετίθετο θέμα εφαρμογής 

των άρθρων 15 και 17 του Συντάγματος αυτά θα έπρεπε να ειδωθούν 

ως είναι συνταγμένα μετά την έκτη τροποποίηση του Συντάγματος (Ν. 

51(Ι)/2010) που το άρθρο 17 επιτρέπει την χρήση τηλεπικοινωνιακών 

δεδομένων σε υποθέσεις φόνου εκ προμελέτης όπως είναι η παρούσα. 

Το Δικαστήριο έπρεπε να εφαρμόσει τη Νομολογία που προκύπτει από 

την υπόθεση Σοφρώνη Κλείτου ν. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση Αρ. 

173/2009 και Δημήτρη Σιάμιση V. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση Αρ. 

135/2008, στις οποίες αναφέρονται τα κάτωθι: 

Συγκεκριμένα στην Σοφρώνης Κλείτου -ν- Αστυνομίας αναφέρονται τα 

εξής: «Είναι η εισήγηση του ευπαίδευτου συνηγόρου του Εφεσείοντα, ότι, 

αφού η τροποποίηση αυτή έγινε μετά τη διάπραξη των αδικημάτων, δεν 

είχε αναδρομική εφαρμογή και έτσι, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην 

περίπτωση μας, έστω και αν η απόφαση επί του προκειμένου εκδόθηκε 

μετά την τροποποίηση. Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ στις 6.3.09, μετά 

την καταχώρηση της υπόθεσης, πριν όμως την ολοκλήρωση της 

ακρόασης. Άμεσα σχετική με το ερώτημα που εγείρεται είναι η American 

Express v. Pavemar Hotels (1992)1 Α.Α.Δ. 1204, όπου στις σελίδες 1208 - 

1209 λέχθηκαν τα ακόλουθα: "Τα δικαστήρια ανέκαθεν έκαναν τη 

διάκριση ανάμεσα στους νόμους που μεταρρυθμίζουν το υφιστάμενο 
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ουσιαστικό δίκαιο και εκείνους που τροποποιούν απλώς τη δικονομία ή 

τους κανόνες αποδείξεως (για πλήρη ανάλυση βλέπε 36 Halsbury's Laws 

of England 3η  έκδοση, παραγ. 644 και 647). Η ταξινόμηση αυτή έχει 

σημαντικές πρακτικές συνέπειες. Τις εξηγά με καθαρότητα η απόφαση   

R. v. 35 Harris (Richard) (1970) 3 All E.R. 746 orq 754: «Where the trial is 

held after the substantive law is changed, they apply the old law to 

transactions taking place before the change was made and the new 

law only to subsequent transactions. But where the change is in the 

rules of procedure or the law of evidence the new law is applied in 

both cases. Whether this is to give statutes about procedure and 

evidence retrospective effect, as Lord Blackburn said in Gardner v. 

Lucas (1878) 3 App.Cas. 582 at 603, or whether these statutes are 

construed as giving directions to the court about its mode of hearing all 

future cases and are in that sense not retrospective at all, as Harmah 

L.J. said in Blyth v. Blyth and Pugh (1965) 2 All E.R. 817 at 826, is a 

difference of words only. However the matter is expressed, we have 

Lord Blackburn's authority in Gardner's case for holding that the rule is 

the same both for criminal and civil cases. "Χρήσιμη αναφορά μπορεί 

να γίνει και στην. Το σκεπτικό της ακολούθησε η Buckman v. Button 

(1943) 2 All E.R. 82 το οποίο επικρότησε το Εφετείο στην R. v. Oliver 

(1943) 2 All E.R. 800. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η επιβολή 

μεγαλύτερου προστίμου που προβλέφθηκε από μεταγενέστερο της 

διάπραξης των αδικημάτων κανονισμό, ο οποίος ήταν σε ισχύ κατά το 

χρόνο της ακρόασης. Το επιχείρημα που προβλήθηκε ήταν ότι η 

τροποποίηση του σχετικού κανονισμού, που αύξησε τις ποινές, δεν 

μπορούσε να επηρεάσει την τιμωρία αδικήματος που τελέστηκε πριν από 

αυτή. Απορρίφθηκε όμως διότι κρίθηκε ότι, κατά την αληθινή του 

ερμηνεία, ο κανονισμός αναφερόταν σε καταδίκες μετά την ημερομηνία 

που η τροποποίηση του είχε τεθεί σε εφαρμογή. Επομένως το γεγονός 
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πως το αδίκημα διαπράχθηκε προγενέστερα ήταν άσχετο. Έτσι, 

καταλήγουμε ότι, εφόσον το θέμα είναι διαδικαστικής φύσης και αφορά 

κανόνες απόδειξης, ορθά το Κακουργιοδικείο εφάρμοσε τις νέες 

πρόνοιες του σχετικού Νόμου». 

Στην υπόθεση Δημήτρης Σιάμισης -ν- Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής: 

« Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να κριθεί με βάση το άρθρο 17 του 

Συντάγματος όπως ήταν πριν την ταυτοποίηση του με το Ν.51 (Ι)/2010 

(έκτη τροποποίηση του Συντάγματος), επειδή η τροποποίηση έγινε μετά 

την καταδικαστική απόφαση». 

(δ) Το τέταρτο επιχείρημα ήταν ότι ακόμη και αν εφαρμοζόταν το 

καθεστώς του Συντάγματος όπως ήταν πριν την έκτη τροποποίηση του 

Συντάγματος τότε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Συντάγματος που 

προνοεί ότι επιτρέπεται μαρτυρία που παραβιάζει το απόρρητο της 

ιδιωτικής ζωής όταν αφορούν τα ιδιωτικά δικαιώματα και θεμελιώδεις 

ελευθερίες άλλων προσώπων. Επομένως αφού η μαρτυρία αυτή είχε 

σχέση με τα ατομικά δικαιώματα άλλου προσώπου και συγκεκριμένα του 

κατηγορούμενου 2 έπρεπε να επιτραπεί η κατάθεση. 

(ε) Το πέμπτο επιχείρημα ήταν ότι εν’ όψει της εξαίρεσης του άρθρου 15 

του Συντάγματος, του Άρθρου 12 και 30.2 του Συντάγματος και του 

άρθρου 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και εφόσον ο Κ2 στην υπόθεση αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης 

για την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης θα έπρεπε να κατατεθούν 

τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα αφού αποκαλύπτουν την γεωγραφική 

θέση και κίνηση μεταξύ των ωρών 19:30 και 21:00 την περίοδο 1η με 

18.12.2009 που ισχυρίζεται ότι συνωμότησε με τους κατηγορούμενους 1, 

2 και 3 για τη διάπραξη του φόνου ώστε να αποδειχθεί ότι ουδέποτε πήγε 

στον χώρο όπου αναφέρει ότι έγινε η συνωμοσία. ; 

(στ) Το έκτο επιχείρημα ήταν δεδομένου ότι στην υπόθεση ενώπιον του 
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Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας κρίνεται η ελευθερία του Κ2 η 

οποία κατοχυρώνεται βάσει του άρθρου 11 του Συντάγματος και 

δεδομένου ότι το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 15) και 

το δικαίωμα της επικοινωνίας του Μ.Κ.41 συγκρούονται με την εφαρμογή 

του Άρθρου 11 αλλά και του Άρθρου 12 του Συντάγματος που 

κατοχυρώνει τα δικαιώματα του κατηγορούμενου (σελ.12 παράγραφοι 4 

και 5 Δ) και Άρθρο 30.2 του Συντάγματος και δεδομένης της εξαίρεσης 

που υπάρχει στο Άρθρο 15 δηλαδή ότι επιτρέπεται επέμβαση στο 

δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής αν αυτή είναι αναγκαία για την προστασία 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εγγυάται το Σύνταγμα σε όλα 

τα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου και του Κ2 δεν θα ήταν ορθό να 

αποκλειστεί και να γίνει αποδεκτή η μαρτυρία του Μ.Υ.17 Γιάννου 

Παπαϊωάννου. 

Συνεπώς η ενδιάμεση απόφαση ημερομηνίας 25/10/2012 είναι 

εσφαλμένη ως επίσης και κατ’ επέκταση η οποιαδήποτε αναφορά γίνεται 

για το θέμα αυτό στην απόφαση. 

 

Όγδοος Λόγος Έφεσης. 

Η αμεροληψία του Δικαστηρίου αποτελεί ένα από τα βασικά εχέγγυα της 

ορθής απονομής της δικαιοσύνης που κατοχυρώνεται τόσο με την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, όσο και με τις πρόνοιες του Συντάγματος. 

Το άρθρο 6(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης προνοεί ότι, 

"Παν πρόσωπο έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσης του δικασθεί δικαίως, 

δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας, υπό ανεξαρτήτου και 

αμερόληπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα 

αποφασίσει είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βάσιμου πάσης 

εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως." 
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Η ανεξαρτησία και αμεροληψία του εκδικάζοντας Δικαστηρίου 

κατοχυρώνεται και με το άρθρο 30.2 του Συντάγματος το οποίο προνοεί 

τα ακόλουθα, 

"Έκαστος κατά την διάγνωση των αστικών αυτού δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ' αυτού ποινικής κατηγορίας, 

δικαιούται ανεπηρέαστου, δημοσίας ακροαματικής διαδικασίας εντός 

ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, αμερόληπτου και αρμοδίου 

δικαστηρίου ιδρυομένου διά νόμου.» 

Οι προεκτάσεις του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος εξετάστηκαν   από το 

Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση Πίτσιλλος ν. Δημοκρατίας (1994) 1 

ΑΑΔ 268, όπου ο Δικαστής Στυλιανίδης εκδίδοντας την ομόφωνη 

απόφαση του Δικαστηρίου τόνισε ότι, 

"Το κριτήριο για την εξαίρεση Δικαστή είναι η δημιουργία 

δικαιολογημένης εντύπωσης ύπαρξης πραγματικής πιθανότητας 

προκατάληψης από το Δικαστή στο νου του μέσου εχέφρονα πολίτη, ο 

οποίος γνωρίζει όλα τα γεγονότα. Εικασίες και καχυποψίες μόνο δεν 

είναι αρκετές." 

Στην υπό κρίση υπόθεση ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι επί του θέματος 

οι θέσεις που προβάλλονται δεν αφορούν εικασίες και καχυποψίες αλλά 

πραγματικά γεγονότα τα οποία δικαιολογημένα δημιουργούν ύπαρξη 

πραγματικής πιθανότητας προκατάληψης στον μέσο εχέφρονα πολίτη. 

Το θέμα της προκατάληψης εξετάστηκε στην Αγγλική  

απόφαση Locabail Ltd v. Bayfield Properties (2001) 1 All ER 65, στην 

οποία καθορίσθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν το θέμα. 

(Βλ. επίσης Ex p. Pinochet Ugarte (No.2) (1999) 1 All ER 577 (HL) 

και Taylor and another v. Lawrence and another (2002) 2 All ER 353). 

Το καίριο και  βασικό ερώτημα είναι αν η αμφιβολία για τη μη ύπαρξη 

αμεροληψίας είναι "υποκειμενικά δικαιολογημένη". 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0268.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0268.htm
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1999/1.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/90.html
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Στην υπόθεση Hauschildt v. Denmark (A 154 para 59 (1989) ένας 

Δικαστής στη Δανία που είχε εκδώσει διατάγματα για την κράτηση και 

απομόνωση του κατηγορουμένου, συμμετέσχε αργότερα ως Πρόεδρος 

του Δικαστηρίου που θα εκδίκαζε την ποινική υπόθεση εναντίον του ίδιου 

κατηγορουμένου. Αν και για την έκδοση των διαταγμάτων κράτησης ο 

Δικαστής θα έπρεπε να ικανοποιηθεί ότι υπήρχε "μια ιδιαίτερα 

επιβεβαιωτική υποψία ενοχής" (particularly confirmed suspicion of guilt), 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι 

δεν υπήρχαν ειδικά περιστατικά (special circumstances) που θα 

δημιουργούσαν μια νόμιμη αμφιβολία (legitimate doubt) ως προς την 

αμεροληψία του Δικαστή για τη μετέπειτα εξαίρεση του. 

Ο διάδικος που επιζητεί την εξαίρεση ενός δικαστή θα πρέπει να 

στοιχειοθετήσει την ύπαρξη πραγματικής πιθανότητας προκατάληψης 

για να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του για παραβίαση του άρθρου 6(1) 

της Σύμβασης. 

Στην υπό κρίση υπόθεση ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι υπήρξε 

παραβίαση των άρθρων 6 της ΕΣΑΔ και 30,2 του Συντάγματος ενόψει 

του γεγονότος ότι δύο εκ των Δικαστών απέρριψαν αίτημα της 

υπεράσπισης για να εξαιρεθούν από τη δίκη καθότι ήταν προσωπικά 

γνωστοί με ουσιώδης μάρτυρα κατηγορίας δηλαδή την Ρέα Ανδρονίκου 

Μ.Κ.53. 

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.  
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Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Μ.Κ.53 ενώπιων του Π.Δ και μετά 

που δεν επιτράπηκε η κατάθεση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων της 

Μ.Κ.53 διαφάνηκε ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε τηλεφωνικές 

επικοινωνίες με δύο εκ των Δικαστών.  

Το Δικαστήριο συνήλθε  σε γραφείο όπου καταρτίστηκε πρακτικό στο 

οποίο αναφέρεται ότι δύο 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 δύο μέλη του 

δικαστηρίου έδωσαν ουσιαστικά μαρτυρία για την φύση και την έκταση 

της σχέσης τους με μια ουσιώδη μάρτυρα κρίνοντας τη δική τους 

μαρτυρία κατά παράβαση των Άρθρων 6 της ΕΣΑΔ και 30,2 του 

Συντάγματος (βλέπε Kyprianou ν. Cyprus, Application No.73797/01,15 

December 2005). 

Ως καθορίζεται από την νομολογία το ερώτημα που τίθεται είναι κατά 

πόσο στο μυαλό του μέσου αντικειμενικού, εχέφρονα και δικαιόφρονα 

παρατηρητή που γνωρίζει τα γεγονότα δημιουργείται  δικαιολογημένα 

εντύπωσης περί ύπαρξης πραγματικής πιθανότητας ή πραγματικού 

κινδύνου προκατάληψης. 

Σύμφωνα και με την Pal. ν. Δημοκρατίας Π.Ε 4/10 ημερομηνίας 3/12/10 ο 

παρατηρητής αυτός είναι ο άνθρωπος που πάντα αποφασίζει έχοντας 

πρώτα ζυγιάσει και κατανοήσει πλήρως όλες τις πτυχές μιας 

κατάστασης και που δεν είναι αδικαιολόγητα ευαίσθητος ή καχύποπτος 

αλλά ούτε και αυτάρεσκος, ξέροντας, συν τω χρόνο, ότι το δίκαιο του 

πράγματος απαιτεί από τον Δικαστή όχι μόνον να είναι αλλά φανερώς 

και αδιαμφισβητήτως να φαίνεται ότι είναι αμερόληπτος. 

Σε αντίθεση με το σκεπτικό  της  ενδιάμεσης απόφασης του Π.Δ οι 

δικηγόροι υπεράσπισης δεν προφασίστηκαν ποικίλα επιχειρήματα και 
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αιτιάσεις αντιθέτως παρουσίασαν συγκεκριμένο λόγο βάση του οποίου 

ζητούσαν την εξαίρεση.  

Διά του παρόντος λόγου η υπεράσπιση δεν αμφισβητεί το κύρος της 

δικαιοσύνης και το κύρος και εντιμότητα  του Π.Δ. Το όλο θέμα δεν έχει 

διαπροσωπική υφή αλλά είναι ζήτημα αυστηρώς θεσμικό . 

Είναι πραγματικό γεγονός ότι η σχέση του Δικαστηρίου δεν 

αποκαλύφθηκε αμέσως προς δικηγόρους και κατηγορουμένους, στις 

22/2/10 όταν η υπόθεση τέθηκε δια πρώτη φορά ενώπιον του 

Δικαστηρίου στην υπό αριθμό 400/10. 

Είναι επίσης πραγματικό γεγονός ότι η συγκεκριμένη σχέση δεν 

αποκαλύφθηκε ούτε και κατά την πρώτη εμφάνιση στην παρούσα 

υπόθεση στις 25/10/10 μετά που είχε ανασταλεί η υπόθεση 400/10.  Είναι 

επίσης πραγματικό γεγονός ότι υπήρξαν τηλεφωνικές επαφές 

μεταξύ της Μ.Κ.53 και μελών του εκδικάζοντας δικαστηρίου. 

Είναι επίσης πραγματικό γεγονός ότι η κατάθεση της Μ.Κ.53 λήφθηκε 

υπόψη κατά το στάδιο του αιτήματος κράτησης. 

Η επιλογή του Π.Δ να μη δηλώσει τη συγκεκριμένη σχέση με τη μάρτυρα 

παρόλο που κάτι τέτοιο σύμφωνα και με τη Locabail Ltd.V.Bayfield 

Properties Ltd and Another (2000)1 All E.R.65 είναι η πλέον ενδεδειγμένη 

και επιθυμητή προσέγγιση  είναι άνευ ουσιαστικής σημασίας και δεν 

αλλοιώνει το πραγματικό υπόβαθρο του αιτήματος  αφού τα πιο πάνω 

πραγματικά γεγονότα παραμένουν η ουσία του όλου θέματος όπου 

φυσιολογικά δημιουργούν ή και ενισχύουν την ύπαρξη πιθανότητας 

αντικειμενικής προκατάληψης στον αντικειμενικό παρατηρητή. 

Υπό τις ιδιάζουσες περιστάσεις προκύπτει ότι η σύνθεση του 

Δικαστηρίου έπασχε δια λόγους αντικειμενικής προκατάληψης και ως εκ 

τούτου υπήρξε παραβίαση των Άρθρων 6 της ΕΣΔΑΔ και 30.2 του 

Συντάγματος. 
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Δέκατος Λόγος Έφεσης σε συνδυασμό με Ενδέκατο και Δέκατο Πέμπτο 

Λόγο 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/ή 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. 

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. 

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 απαντήσει 

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. 
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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 

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 της ακρόασης  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 ως προς τη 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 και ότι ουδέποτε 
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ακολούθησε συνάντηση στο κέντρο Ταμασιάνα η μαρτυρία του 

Εφεσείοντα δεν κλονίστηκε αλλά αντιθέτως θα μπορούσε να είχε 

επιβεβαιωθεί με πραγματική μαρτυρία.  

Ταυτόχρονα το Π.Δ εσφαλμένα και/ή αδικαιολόγητα έκρινε την μαρτυρία 

των Μαρτύρων Υπεράσπισης και ειδικότερα των Μ.Υ.12 Ιωάννης 

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

Πρόδρομος Αντρέου, Μ.Υ.20 Ζήνωνας Θεοφάνους, ως αναξιόπιστη και 

απέρριψε αυτές στο σύνολο τους. 

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

μαρτυρίες ως αναξιόπιστες ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συγκεκριμένοι μάρτυρες δεν αντικρούστηκαν  από άλλη μαρτυρία .  

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 εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο εν σχέση με την 

αξιολόγησης της μαρτυρίας των πιο πάνω μαρτύρων υπεράσπισης θα 

δοθούν κατά το στάδιο της ακρόασης. 

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 που 
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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. 

Αντιθέτως το Π.Δ  εσφαλμένα και αντινομικά   ρητά θεώρησε  σαν 

δεδομένη την αξιοπιστία του Μ.Κ.41  σε βαθμό που χρησιμοποιήθηκε 

σαν μέτρο κρίσης και ελέγχου της αξιοπιστίας των μαρτύρων 

υπεράσπισης γεγονός που προκύπτει και διαφαίνεται από προσεκτική 

μελέτη του κειμένου της απόφασης στην ολότητα του. 

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 της ακρόασης  όπου 

θα δοθεί και παρουσιαστεί 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 και 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.   

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 
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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. 

 

Δωδέκατος  Λόγος σε συνδυασμό με Δέκατο Τρίτο Λόγο  Έφεσης 

 

Η κατάληξη του Π.Δ. ως καταγράφεται στην σελ. 379 της απόφασης 

όπου έκρινε ότι ο Εφεσείοντας με την απαιτούμενη ειδική πρόθεση 

συνωμότησε με τους Κ1, Κ3, Κ4 και τον Μ.Κ.41 να φονεύσουν εκ 

προμελέτης το θύμα κατά παράβαση του Άρθρου 217 του Ποινικού 

Κώδικα Κεφ.154 ως οι κατηγορίες 1 και 2 και ότι εκ προμελέτης επέφεραν 

τον θάνατο του ως η κατηγορία 3 στο κατηγορητήριο 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 

και/ή την συνάντηση στο Κέντρο Ταμασιάνα όπου κατά ισχυρισμό 

πάντοτε του Μ.Κ.41 συμφωνήθηκε μεταξύ του Εφεσείοντα, του Κ1, της Κ3  

και του Μ.Κ.41 η διάπραξη του εγκλήματος.   
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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 Κ1 και Κ3, 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. 

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.  

Tο ίδιο το Πρωτόδικο Δικαστήριο, στις σελίδες 355 και επόμενες της 

απόφασης του, διαχωρίζει τη συνομωσία και τη συμφωνία βάση της 

οποίας έγινε το έγκλημα και στην οποία στηρίχθηκε για να καταδικάσει 

τον Εφεσείοντα.  

Το Π.Δ αναφέρεται σε συμφωνία και συνομωσία που έγινε μεταξύ  

01/12/2009 και 25/12/2009 μεταξύ των κατηγορούμενων 1, 2 3 και του 

Μ.Κ.41 και στη συνέχεια σε δεύτερη συνομωσία μεταξύ των ημερομηνιών 

02/01/2010 και 11/01/2010, μεταξύ των πιο πάνω και του 

κατηγορούμενου 4.  

Ενδεικτικό είναι ότι στην σελίδα 355 το Π.Δ καταγράφει το εξής 

απόσπασμα: "οι σχεδιασμοί ανατράπηκαν και ανεστάλησαν 

προσωρινώς μετά τη βομβιστική επίθεση εναντίον του κατηγορουμένου 

στις 25/12/2009 ".  

Είναι η θέση του Εφεσείοντα, ότι αυτή η ανατροπή των σχεδίων  που και 

το ίδιο το Δικαστήριο αποδέχεται και η δημιουργία μιας δεύτερης 

συνομωσίας, είναι αυτή ακριβώς που διακόπτει και εκφυλίζει τον 

οποιονδήποτε τυχόν προσχεδιασμό και/ή σκέψη για θανάτωση τυχόν 
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υπήρχε στο μυαλό του Εφεσείοντα. Ακόμα και αν ήθελε αποδειχθεί ότι 

υπήρξε προμελέτη και/ή προσχεδιασμός πριν τις 25/12/2009 και/ή 

συνομωσία και συμφωνία για τον φόνο εκ προμελέτης στην οποία 

συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο ο Εφετείων, τούτη διακόπηκε στις 

25/12/2009. 

Στη σελίδα 358 της απόφασης γίνεται αναφορά σε συνομωσία που 

συντελέστηκε στην οικία του 2ου κατηγορούμενου  και στο Ταμασιάνα , 

ως η πρώτη συνομωσία ενώ το Π.Δ αναφέρεται και σε μια δεύτερη 

συνομωσία, η οποία κατά το Δικαστήριο φαίνεται να έγινε στις 

04/01/2010 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μεταξύ των κατηγορούμενων 

1 και 4 και του Μ.Κ.41 και στην απουσία των κατηγορούμενων 2 και 3. 

Μέσα από μελέτη των πρακτικών θα διαπιστώσετε το σφάλμα του Π.Δ 

ως καταγράφεται στη σελίδα 357 , με το οποίο τοποθέτησε χωρίς καμία 

μαρτυρία, την επίτευξη της εν λόγω συνομωσίας στις 04/01/2010. Καμία 

μαρτυρία δεν είχε για τούτο, αφού ξεκάθαρα ο Μ.Κ.41 κατά το στάδιο της 

αντεξέτασης του είπε ότι δεν θυμάται και δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο 

ποιά μέρα ακριβώς ήταν που κατ’ ισχυρισμό του βρέθηκαν στο 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μαζί με τους κατηγορούμενους 1 και 4 και 

συναποφάσισαν την εκτέλεση του εγκλήματος από τον κατηγορούμενο 

4. 

Εν σχέση με την συνομωσία στην οποία αναφέρεται το Δικαστήριο η 

οποία κατά ισχυρισμό έλαβε χώρα στις 4/1/2010  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 
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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.  

Στο σύγγραμμα Archbold Criminal Pleading Evidence and Practice 

2014 Edition και συγκεκριμένα στην σελ. 3232 παράγραφος 18-8, 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

« Where, however, the agent acts with full knowledge of the facts, but 

not in concert with the principal, but for his own purposes, his conduct 

will fall within the general principle of causation that the free, deliberate 

and informed intervention of a second person, intending to exploit a 

situation created by the first but not acting in concert with him, relieves 

the first of criminal responsibility: R. v. Latif and Shahzad [1996] 2 

Cr.App.R. 92, HL ». 

Στην σελίδα 364 της απόφασης το Π.Δ αναφέρει τα ακόλουθα: 

«… ανεξαρτήτως του ότι οι κατηγορούμενοι 2 και 3 και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό, ο κατηγορούμενος 1 δεν γνώριζαν τις ακριβείς 

λεπτομέρειες δράσης των Φάνου Χ’Γεωργίου (Μ.Κ.41) και 

κατηγορούμενου 4 (ή και καθόλου)». 

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.  

Η ουσία του αδικήματος της συνωμοσίας βρίσκεται, όχι στην εκτέλεση 

της πράξης ή στην πραγματοποίηση του σκοπού της συνωμοσίας, ή 

στην απόπειρα διάπραξης τους ή στην υποκίνηση άλλων για διάπραξη 

τους, αλλά στον καταρτισμό σχεδίου ή συμφωνίας μεταξύ των μερών.  

Απλή γνώση ή ακόμα συζήτηση του σχεδίου δεν είναι από μόνη της 

αρκετή για σκοπούς στοιχειοθέτησης του αδικήματος της συνωμοσίας.  
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύναψη συμφωνίας, η οποία συνιστά 

και το Actus Reus του αδικήματος της συνωμοσίας. (Βλ. Kenny's Outlines 

of Criminal Law, 19η έκδοση, παρ. 448-449 και Mulcahy v. R. (1868) L.R. 

306 στην οποία διατυπώνεται ο κλασσικός, όπως κατέστη γνωστό πλέον 

κανόνας επί του θέματος).  

Στις περιπτώσεις που φαίνεται ή δεν αποκλείεται να παρέμειναν οι 

επίδοξοι συνωμότες στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ή διαφορετικά 

στο στάδιο της εξέτασης της πιθανότητας να διαπράξουν αδίκημα, δεν 

υπάρχει τελική συμφωνία και συνεπώς ούτε συνωμοσία και το πότε 

συμβαίνει το ένα και πότε το άλλο και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

τους είναι πολύ λεπτή και δεν είναι δυνατό να καθοριστεί και συνεπώς το 

ζήτημα είναι πραγματικό. 

Δεν υπάρχει αδίκημα ενόσω ο σχεδιασμός παραμένει στο στάδιο της 

πρόθεσης μόνο.  Είναι η συμφωνημένη συμπεριφορά η οποία αποτελεί 

τη βάση της κατηγορίας.  

Τα γεγονότα τα οποία υπήρχαν ενώπιον του Δικαστηρίου αναφορικά με 

τον Εφεσείοντα, οδηγούν αναπόδραστα στο συμπέρασμα: δεν υπήρξε 

προσυμφωνία, δεν υπήρξε προσυνεννόηση, δεν υπήρξε σχηματισμός 

κοινού σκοπού,  σύμπτωση και συντονισμός ενεργειών αλλά και ούτε 

κοινό όφελος για όλους τους  κατηγορουμένους (βλ. R. v. Nock (1978) 2 

All E.R. 654, R. v. Criffiths (1965) 49 Cr. Ap. R. 279 , Mulcahy (1868) L.R. 3 

HL 306). 

Στο σύγγραμμα Archbold Criminal Pleading Evidence and Practice 

2014 Edition και συγκεκριμένα στην σελ. 4862 παράγραφος 33-6 

καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«An agreement may amount to a conspiracy even if it contains some 

reservation, express or implied.  The question depends largely on the 

form of the reservation.  If, for instance, it is no more than that a pre-
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arranged crime will not be attempted if a policeman is at the scene, 

there is an agreement amounting to conspiracy to commit the crime.  

If, on the other hand, the matters left outstanding or reserved are of a 

substantial nature, the arrangement may amount only to negotiation 

falling short of conspiracy: R. v. Mills [1963] 1 Q.B. 522, 47 Cr.App.R. 49, 

CCA; R. v. O’Brien (P.J.), 59 Cr.App.R. 222, CA; and see R. v. Saik, ante, § 

33-4 (per Lord Nichols (at[5])».  

Έχοντας κατά νου, όλες τις νομικές αρχές που διέπουν το αδίκημα της 

Συνομωσίας και παρ’ όλες τις  ασάφειες  και/ή κενά που προκύπτουν 

ακόμη και από την ίδια την απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου περί 

πρώτης, περί δεύτερης και η επί μιας συνεχιζόμενης συνομωσίας , είναι η 

θέση μας ότι και στην περίπτωση που ήθελε αποδειχθεί ότι ο Εφεσείων 

έλαβε μέρος και/ή συνωμότησε με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, 

το Πρωτόδικο Δικαστήριο όφειλε με βάση την ενώπιον του μαρτυρία να 

διαχωρίσει τη θέση του αυτή σε σχέση με το πρόσωπο του Εφεσείοντα 

και αν η μαρτυρία ήταν τέτοια και/ή ικανοποιητική θα μπορούσε να 

καταδικάσει αυτόν μόνο , σε σχέση με το αδίκημα της Πρώτης 

Συνομωσίας εάν αυτή πράγματι υφίσταται ως ανεξάρτητη Συνομωσία και 

όχι για τη διάπραξη του αδικήματος του φόνου με βάση το άρθρο 217 

του ΠΚ. (Λαζάρου και Άλλου ν. Δημοκρατίας (2010) 2ΑΑΔ 633, 670 -

671.) Αφού όπως ξεκάθαρα το ίδιο αναφέρει, « οι σχεδιασμοί 

ανατράπηκαν ». Η αναφορά του Πρωτόδικου, συνδέεται άμεσα με το 

αδίκημα και καταλήγει τοιουτοτρόπως σε εύρημα ότι ο φόνος 

συντελέσθηκε με βάση τη μετέπειτα συνομωσία, στις 04/01/2010 και όχι 

με βάση τη συμφωνία που έγινε μια μέρα του Δεκέμβρη.  

Εντούτοις, τα πιο πάνω αναφέρονται με κάθε επιφύλαξη καθ’ ότι οι 

αντινομίες και/ή οι ασάφειες που διαπνέουν την απόφαση του 

Πρωτόδικου είναι τέτοιου βαθμού που δεν θα επέτρεπαν ούτε την 

καταδίκη του Εφεσείοντα για τα πιο πάνω.  
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 Καταληκτικό Σχόλιο 

Στο Σύγγραμμα, Το δίκαιο της Απόδειξης , Δικονομικές και Ουσιαστικές 

Πτυχές, του αείμνηστου Τάκη Ηλιάδη και του Έντιμου Προέδρου του 

Κακουργιοδικείου Λάρνακος κ. Νικόλα Σάντη, στην σελίδα 186, στο 

κεφάλαιο 4, το βάρος και επίπεδο απόδειξης, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Δεν επιτρέπονται οι εικασίες προς συμπλήρωση κενών στη μαρτυρία της 

Κατηγορούσας αρχής. Οι εικασίες όπως και οι υποψίες (Nobels 

Explosives Co. V. Jones , Scott & co (1882) LR 8 App Cas 9 ), και/ή 

σοβαρές υποψίες δεν έχουν νομική ισχύ είτε στις ποινικές υποθέσεις είτε 

στις πολιτικές υποθέσεις (βλ. Μιχαηλίδης ν. Δημοκρατίας ,1989, 2 ΑΑΔ 

172.) Οι εικασίες είναι άγνωστες στο νομικό μας σύστημα παρόλο που η 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους και των συμπερασμάτων είναι συχνά 

πολύ δύσκολο να συρθεί. (Jones v. Great Western Railway Co (1930) 47 

TLT). Μια εικασία είναι ευλογοφανής αλλά δεν έχει νομική ισχύ επειδή στην 

ουσία, αποτελεί μια πιθανολόγηση. Ένα συμπέρασμα, με την νομική 

έννοια, συνάγεται από τη μαρτυρία και, αν είναι εύλογο , δυνατότητα να 

έχει την αξία νομικής απόδειξης. (Σοφοκλέους ν. Καλογήρου (1997) 1 

(Α)ΑΑΔ 368).  

Είναι νομολογιακά καθιερωμένο ότι τα κενά τα οποία η Κ.Α δημιουργεί 

λόγω των κενών της μαρτυρίας της, είναι αδύνατο και ανεπίτρεπτο να 

οδηγήσουν το Δικαστήριο σε ευρήματα στηριγμένα σε εικασίες και 

υποψίες Ντίνος Λοΐζου ν. Αστυνομία Ποινική Έφεση 5109.  Πρέπει τα 

ευρήματα του Δικαστηρίου, να προκύπτουν αβίαστα μέσα από την 

προσφερθείσα μαρτυρία και σε καμία περίπτωση να μην αφήνουν την 

παραμικρή αμφιβολία ως προς το εύρημα.  Στην υπό κρίση υπόθεση 
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δυστυχώς έχει συμβεί το αντίθετο και ως προς το επιχείρημα μας 

παραπέμπουμε το Σεβαστό Δικαστήριο σε συγκεκριμένα σημεία και 

αποσπάσματα της Πρωτόδικης Απόφασης. 

Στην σελίδα 349 το Δικαστήριο αναφέρει ότι η κατά ισχυρισμό 

συνάντηση στην οικία του Εφεσείοντα έλαβε χώρα μεταξύ 10/12/09 και 

17/12/09, ενώ στην σελίδα 106 της απόφασης το Π.Δ σχολιάζοντας την 

αντεξέταση του Μ.Κ.41 επί του σημείου αναφέρει την αδυναμία του 

μάρτυρα να θυμηθεί επακριβώς την ημερομηνία συνάντησης 

καταγράφοντας όμως ότι η συνάντηση «ήταν πάντως σίγουρα πριν την 

19/12/09, που άρχισαν οι παρακολουθήσεις και μετά τις πρώτες ημέρες 

του Δεκέμβρη».  Το Π.Δ προβαίνει σε επεξηγηματική προσέγγιση δια την 

αδυναμία του Μ.Κ.41 να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία 

τονίζοντας ότι δεν οφειλόταν σε οτιδήποτε άλλο παρά στο γεγονός ότι ο 

μάρτυρας δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην σχετική ημερομηνία ενώ 

ταυτόχρονα στην σελίδα 107 της απόφασης μεταφέρει το βάρος 

απόδειξης στον Εφεσείοντα καταγράφοντας τα ακόλουθα: 

«Τίποτα δεν εμπόδιζε τους κατηγορούμενους 1-3 να παρουσιάσουν 

μαρτυρία άλλοθι για όλες τις ημερομηνίες που έστω υπολόγιζαν ότι 

εννοούσε ο Μ.Κ.41…». 

Είναι η ταπεινή μας εισήγηση ότι η προσέγγιση του Π.Δ είναι λανθασμένη 

και ενώ όφειλε να δώσει ιδιαίτερη σημασία και να δει με τον μέγιστο 

βαθμό καχυποψίας το αλλοπρόσαλλο των απαντήσεων του Μ.Κ.41 επί 

του μοναδικού σημείου που εμπλέκει η μαρτυρία τον Εφεσείοντα 

αντιθέτως ως έχει ήδη αναφερθεί προσέγγισε το όλο θέμα με 

επεξηγηματικό τρόπο συμπληρώνοντας ουσιαστικά το κενό στην 

μαρτυρία της Κ.Α και προβαίνοντας σε εύρημα γεγονότος το οποίο δεν 

συνάδει με την μαρτυρία ως αυτή καταγράφεται πιο πάνω και 



110 
 

συγκεκριμένα το συμπέρασμα του Π.Δ ότι η κατά ισχυρισμό συνάντηση 

έλαβε χώρα μεταξύ 10/12/09 και 17/12/09. 

Στις σελίδες 120 και 121 της απόφασης το Π.Δ σχολιάζοντας το γεγονός 

ότι ο Μ.Κ.41 έδωσε τέσσερεις ψευδής και παραπλανητικές καταθέσεις 

προς την Αστυνομία μεταξύ 12/1/10 – 18/1/10 πριν δηλαδή την γραπτή 

του ομολογία αποδέχεται το ευνοϊκό σενάριο για τον μάρτυρα 

αποδεχόμενο το γεγονός ότι στόχευση του ήταν να αποτρέψει την 

προσοχή της Αστυνομίας από το πρόσωπο του καταλήγοντας ότι οι 

εξηγήσεις του μάρτυρα επί του σημείου ήταν απολύτως φυσιολογικές και 

δεν ήταν προϊόν αθέμιτης συναλλαγής με τις ανακριτικές αρχές.  Το Π.Δ 

παραλείπει να λάβει υπόψη ότι ο Μ.Κ.41 κατέληγε σε ψεύδη και 

ανακρίβειες προς εξυπηρέτηση ιδίου συμφέροντος.  Ως καταγράφεται 

και στην σελίδα 2393-2394 των πρακτικών ο Μ.Κ.41 ανέφερε επί λέξη: 

« Εγώ εθώρουν τζιαμέ πως θα ξεμπλέξω». 

Το Π.Δ με επεξηγηματικό και ευνοϊκό τρόπο προσέγγιζε την μαρτυρία 

όλων των μαρτύρων κατηγορίας σε πλήρη αντίθεση με την προσέγγιση 

του εν σχέση με την μαρτυρία του Εφεσείοντα αλλά και των μαρτύρων 

υπεράσπισης. 

Στις σελίδες 128 και 129 της απόφασης όπου το Π.Δ σχολιάζει και 

αναλύει την μαρτυρία του Μ.Κ.37 Προεστού Κώστα και πάλι προβαίνει σε 

ευρήματα στηριγμένα σε εικασίες και/ή υποψίες τα οποία δεν 

προκύπτουν μέσα από την προσφερθείσα μαρτυρία αφήνοντας έτσι 

ουσιαστική αμφιβολία ως προς το εύρημα.  Συγκεκριμένα, το Π.Δ στο 

τέλος της σελίδας 128 σχολιάζει με θετικό τρόπο ότι ο Μ.Κ.37 κάλεσε την 

Αστυνομία να ελέγξει τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που ίσως 

να βρίσκονταν στις περιοχές που διακινήθηκε τις κρίσιμες ώρες που 

πρόβαλε όμως το εν λόγο κύκλωμα δεν κάλυπτε το σημείο στο οποίο είχε 
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σταθμεύσει (κάτι που δεν γνώριζε ο μάρτυς) με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να εξαχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα.  Πραγματικά είναι 

άξιο απορίας πως το Π.Δ καταλήγει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα;  

Παραμένει όμως το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά το Π.Δ επέλεξε να 

εκλάβει ως δεδομένο το ευνοϊκό σενάριο δια τον Μ.Κ.37.  Στην σελίδα 129 

και πάλι το Δικαστήριο προβαίνει σε εικασίες και με επεξηγηματικό τρόπο 

για την στάση και τοποθετήσεις του Μ.Κ.37 επιλέγει το ευνοϊκό σενάριο 

προς όφελος του Μ.Κ.37 κάτι που δεν πράττει σε καμία περίπτωση για 

τον Εφεσείοντα και/ή τους μάρτυρες υπεράσπισης.  Συγκεκριμένα το 

Δικαστήριο αναφέρεται σε άλλη παρότρυνση του Μ.Κ.37 προς την 

Αστυνομία και πάλι εν σχέση με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε 

Σταθμό Βενζίνης που είχε επισκεφθεί ο Μ.Κ.37 στο Ακάκι, που και πάλι 

όμως δεν τελεσφόρησε αφού ο εν λόγο Σταθμός δεν ήταν εξοπλισμένος 

με τέτοιο σύστημα. Κατά παράξενο τρόπο και πάλι ο Μ.Κ.37 δεν γνώριζε 

ότι δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα.  Στην συνέχεια της σελ. 129 το Δικαστήριο 

καταλήγει ότι ο μάρτυς επέλεξε το δρόμο της αλήθειας αφού δεν υπήρχε 

πλέον λόγος να κρύβεται πίσω από ψέματα για να αποτρέψει άδικη 

εμπλοκή του στα της δολοφονίας όπως έπραξε όταν έδινε τις 

παραπλανητικές για τις ανακριτικές αρχές καταθέσεις.  Είναι φανερό ότι 

το συγκεκριμένο συμπέρασμα του Π.Δ Δικαστηρίου είναι παντελώς 

λανθασμένο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με την δική του 

επισήμανση ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 23 του Ποινικού 

Κώδικα, Κεφ.154 ο Μ.Κ.37 κατέστη συνεργός μετά την διάπραξη του 

αδικήματος αφού αποδεδειγμένα παρείχε στον Μ.Κ.41 βοήθεια με σκοπό 

να του παρέχει την δυνατότητα διαφυγής της τιμωρίας.   

Επίσης στην σελίδα 358 της απόφασης γίνεται αναφορά σε μία δεύτερη 

συνομωσία η οποία κατά το Δικαστήριο φαίνεται να έγινε στις 4/1/10 

στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μεταξύ των Κ1 και Κ4 και του Μ.Κ.41 στην 

απουσία των κατηγορουμένων 2 και 3.  Μέσα από μελέτη των 
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πρακτικών θα διαπιστώσετε ότι η συγκεκριμένη κατάληξη ως 

καταγράφεται στην σελίδα 357 της απόφασης είναι ανεπίτρεπτη αφού 

στηρίζεται σε εικασίες και/ή υποψίες και δεν προκύπτει μέσα από την 

προσφερθείσα μαρτυρία αφού ξεκάθαρα ο Μ.Κ.41 κατά το στάδιο της 

αντεξέτασης του είχε αναφέρει ότι δεν θυμόταν και δεν μπορούσε να 

τοποθετηθεί επακριβώς για την ημέρα που βρέθηκε στο Ιπποκράτειο μαζί 

με τους Κ1 και Κ4 όπου και συναποφάσισαν την εκτέλεση του 

εγκλήματος. 

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εν σχέση με τον τρόπο 

προσέγγισης του Π.Δ που αφορούν και άλλους μάρτυρες κατηγορίας 

(Μ.Κ.51, Μ.Κ.10, Μ.Κ.11, Μ.Κ.57, Μ.Κ.25) και αν και εφόσον κρίνουμε 

σκόπιμο θα αναλύσουμε περαιτέρω κατά το στάδιο της ακρόασης. 

Στις σελίδες 271-274 της απόφασης το Π.Δ προχωρά και δίνει 

παραδείγματα τα οποία κατά την άποψη του δείχνουν παραδείγματα 

επιβεβαιώσεων στα οποία προέβησαν οι ανακριτές εν σχέση με την 

κατάθεση του Μ.Κ.41.  Είναι σημαντικό να σημειωθεί επί του σημείου ότι 

αυτά που περιγράφει στις πιο πάνω σελίδες το Π.Δ δεν έχουν καμία 

σχέση και ούτε επιβεβαιώνουν την κατά ισχυρισμό συνάντηση του 

Μ.Κ.41 στο σπίτι του Εφεσείοντα και στο κέντρο Ταμασιάνα.  Αντιθέτως 

ως έχει ήδη αναφερθεί υπήρχε πραγματική μαρτυρία η οποία λόγω 

λαθών και/η παραλείψεων του Δικηγόρου του Εφεσείοντα πρωτοδίκως 

δεν παρουσιάστηκε.   

Είναι δεδομένο και αναντίλεκτο ότι η μοναδική μαρτυρία επί της οποίας 

λανθασμένα βασίστηκε το Πρωτόδικο Δικαστήριο και κατέληξε στη 

καταδίκη του Εφεσείοντα  αφορούσε τη κατά ισχυρισμό συνάντηση στην 

οικία του. Ενόψει του γεγονότος ότι  η Κ.Α και η ανακριτική ομάδα 

γνώριζαν το συγκεκριμένο γεγονός εύλογα διερωτάται κανείς δια τον 

λόγο που παρέλειψαν/απέφυγαν να διερευνήσουν τα τηλεπικοινωνιακά 

δεδομένα του Μ.Κ.41 δια την συγκεκριμένη περίοδο.  
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Ταυτόχρονα ας σημειωθεί ότι η σύζυγος του Εφεσείοντα είχε δώσει 

κατάθεση στις 22/1/2010 όπου αναφερόμενη στον Μ.Κ.41 είχε αναφέρει 

«αυτός ο άνθρωπος ουδέποτε μπήκε στο σπίτι μου». 

Ο Κυριάκος Σκορδέλλης υιός της Κ3 είχε δώσει κατάθεση στις 24/1/2010 

αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον Μ.Κ.41 και ότι ουδέποτε ο Μ.Κ.41 μαζί 

με τον Κ1 είχαν έρθει στο σπίτι του Εφεσείοντα.   

Ο Χαράλαμπος Σκορδέλλης είχε δώσει κατάθεση στις 24/1/2010 όπου 

είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε τον Μ.Κ.41 διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι 

δεν θυμόταν να είχε συναντήσει τον Μ.Κ.41 και τον Κ1 στις αρχές 

Δεκεμβρίου του 2009 κοντά στο κέντρο Ταμασιάνα όπου κατά τον 

ισχυρισμό του Μ.Κ.41 τον είχαν ρωτήσει αν ήξερε που βρισκόταν ο 

θείος του.   

Είναι επίσης σημαντικό χωρίς να θέλουμε να κουράζουμε το Σεβαστό 

Δικαστήριο να υπενθυμίσουμε τις κραυγές απόγνωσης του Εφεσείοντα 

ως καταγράφονται στα πρακτικά. 

        Σελίδα 8590-8591 πρακτικών: 

« Κυρία Έλενα για να φανεί η αλήθεια εγώ θα σας παρακαλέσω εδώ στο 

Δικαστήριο και εσάς και τον κ. Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πέτρο 

Κληρίδη, καταθέστε τα τηλέφωνα του Θεοφάνη Χ’Γεωργίου, εγώ τα 

καταθέτω, καταθέστε τα να λάμψει η αλήθεια να δούμε που ήταν ο 

Φάνος Χ’Γεωργίου με ποιόν εμίλαν, που ήταν, που πήγαινε, με ποιόν 

έρκετουν, ανησυχά σε κάτι; Φοβίζει κάτι κα Έλενα; Καταθέστε τα 

τηλέφωνα του Θεοφάνη Χ’Γεωργίου, φέρτε τον Θεοφάνη Χ’Γεωργίου να 

δώσει την συγκατάθεση του να κατατεθούν τα τηλεπικοινωνιακά 

δεδομένα να δούμε που βρισκόταν κ. Πρόεδρε με ποιόν εμίλαν, που 

ήταν, τι μέρα, τι ημερομηνία;  Τον παρακαλώ τον Γενικό Εισαγγελέα…» 

Στην σελίδα 8609 ο Εφεσείοντας δηλώνει: 
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« Εγώ σας παρακάλεσα και χθες, βάλτε τα τηλεφωνικά δεδομένα του 

Φάνου Χ’Γεωργίου να δούμε ποιοί κρύβονται πίσω από αυτό το 

έγκλημα.» 

Επίσης στη σελίδα 8630 των πρακτικών ο Εφεσείοντας δηλώνει: 

« Κα Έλενα, καθαρός είμαι, καμία συνάντηση δεν έγινε.  Αυτά τα οποία 

μου λες είναι οι κλήσεις οι οποίες πήρα.  Φέρε μου και τις ληφθείσες.  Η 

Αστυνομία που έκαμε, γιατί δεν μου έφερε και τις ληφθείσες για να δούμε 

ποια τηλέφωνα έπιασα…  Φέρτε μου να δούμε πόσα τηλέφωνα είχα.  Γιατί 

τα κρύβουν, πούντα; 

Ενόψει όλων των λόγων Έφεσης ως αναλύονται και προωθούνται 

ευσεβάστως εισηγούμαστε ότι δεν μπορείτε να αποκλείσετε  την 

πιθανότητα αθωωτικής απόφασης και ως εκ τούτου  δεν  μπορείτε  

επομένως να καταλήξετε  ότι είσαστε ικανοποιημένοι ότι δεν έχει προκύψει 

ουσιώδης πλημμελής απονομή της δικαιοσύνης. 

Το Δικαστήριο σας θα πρέπει να υποβάλλει στον εαυτό του ένα και μόνο 

υποκειμενικό ερώτημα, κατά πόσο ικανοποιείται στο να αφήσει το θέμα να 

παραμένει ως έχει ή κατά πόσο δεν υπάρχει κάποια υποβόσκουσα 

αμφιβολία στο μυαλό του η οποία το κάνει να διερωτάται κατά πόσο έχει 

προκληθεί αδικία.  Αυτή είναι μια αντίδραση η οποία δυνατόν να μη 

βασίζεται αυστηρώς επί συγκεκριμένου λάθους και/ή παραλείψεις  ως 

τέτοια είναι όμως  αντίδραση η οποία μπορεί να παραχθεί από τη γενική 

αφή της υπόθεσης όπως την βιώνει το Δικαστήριο." 

Επαναλαμβάνουμε αποσπάσματα από την Cooper και Boodram τα 

οποία  θεωρούμε ότι ισχύουν στην υπό κρίση υπόθεση. 

The problem for us on this evidence is this: have we got a lurking doubt 

about this case? I say on behalf of the Court that we have. We do not 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=25&crumb-action=replace&docguid=I3E373081E42811DA8FC2A0F0355337E9
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like this kind of evidence. It follows that the conviction of Pattinson must 

be quashed. 

Now I turn to the case of Laws. As I have indicated, the only evidence 

against him which was at all conclusive was that of Gibson. Gibson had 

the clearest possible motive for shifting responsibility from himself to 

another. It was pointed out by Mr. Taylor, who has appeared on Laws's 

behalf before this Court that Gibson's evidence at the trial was in many 

places in contradiction to what he had said in statements to the police 

and at the Magistrates' court when he was giving evidence for the 

purposes of the depositions. He cannot be regarded as a satisfactory 

witness. 

Boodram 

In the circumstances of this case it could not be said with certainty that 

counsel's failures caused no material prejudice to the defence. The 

breaches of his duty were of such a fundamental nature that the 

conclusion must be that the appellant was deprived of due process. It 

was not possible to say that after a full and proper deployment of the 

appellant's case a reasonable jury would inevitably have convicted. 
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