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AρlΘμ65 1060ι2014

To ΔlKAΣTHPlo ToY APEIoY ΠAΓoY
z, Πo|NlKo TMHMA
Συγκρoτ{θηκε απ6 ΤoUζ Δrκαoτ6E: ΠαvαγlΦτη Poυμπη,
Avτιπρ6εδρo τoυ Aρεioυ Πdγoυ, lωdvvη Γlαvvακ6πoυλo

Eloηγητη, Bαoiλεlo Kαπελo0ζo, Πdvo Πετρ6πoυλo Kαl
Δημητρlo Xovδρoγldvvη (κωλuoμ6voυ τoU AρεoπαγΙτη
KωvoταvτΙvoυ Φρdγκoυ), AρεoπαγiτεE.
Συvηλθε oε δημ6olα oυvεδρΙαση στo Kατdoτημd τoυ τηv
1η oκτωβρioυ 2o14, με τηv παρoυoΙα τoU Avτεloαγγελιiα ToU

AρεΙoυ Πdγoυ KωvoταvτΙvoυ ΠαραoκευαΤδη (γlατi κωλιiεται η
Εloαγγελ€αg) ,Kαl τoU Γραμματ6ωg Xρηoτoυ Πητα, γlα vα

δικdoεl Ttζ αlτηoεlE τoU αvα1ρεσεiovτoE - κατηγoρoυμ6voυ
Kωvoταvτivoυ Xρυolκo0 τoU ΔημητρΙoυ, κατoiκoυ MoυλκΙou
KoρlvΘ[αE, πoU παρ€oτη με Tov πληρεξo0olo δlκηγ6ρo ToU
ΠαναγlΦτη Kooμd Bαolλακ6πoυλo, γlα αvαiρεoη TηE
uπ,αρlΘ.20, 26,32, 39, 50, 51, 58, 60, 71l2o12, 10-1712013
απoφdoεωE τoU Mlκτo0 oρκωτo0 ΕφετεΙoυ Ναυπλioυ. Mε
πoλlτlκΦg εvdγoυoεE τIζ: 1)AlκατερΙvη Γlαμπoυρdvη ToU
ΘεoδΦρoυ, 2)Kωvoταvτivα Γlαμπoυριivη τoυ ΘεoδΦρou,
κdτolκol MoυλκΙoυ KoρlvΘ[αE, πoU παρf oτηoαv με Toυs
πληρεξoυoioυE δlκηγ6ρoυE Toυs tωdvvη ΓlαvvΙδη καl |ωdvvη
HρεlΦτη,3)ΓεωργΙα Γlαμπoυρdvη Toυ ΘεoδΦρoυ, κdτolκo
Mαρκ6πoυλoυ AττlκηE καl 4)Eλ€vη Xηρα ΘεoδΦρoυ
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M o Uλκ[o υ

τoυ Aoε[oυ Παvou
Ko ρIvΘ iαE,

πoU

εl(π.ρoσωπflΘηκαv απ6 τouE ΙδloυE ωg dvω δlκηγ6ρoUζ τoUζ.

To Mlκτ6 0ρκωτ6 EφετεΙo NαυπλΙoυ μt Tηv ωs dvω
αποφαoη τoυ δlιiταξε 6oα λεπτoμερΦE αvαφ6ρovταl σ. αυτη,

αvαlρεσεΙωv . κατηγoρo0μεvoE ζητεi τηv αvα[ρεση αυτηE,
Ψii} ΤοUζ λ6γoυE πoυ αvαφfρovταl στtE απ6 4 Φεβρoυαρiou
;i,.1{; O,.

.]ι]

':} Kαl 7 MαρτΙoυ 2014 δ0o 1ωρloτ6E αlτηoεlE

ToU

μετd τωv απ6 15 ΣεπτεμβρΙoυ 2o14 πρooθ6τωv
]'Ι,],,,οιιi\l. ΤC! oπoiα καTαxωρ[oτηκαv
στo olκεio πlvdκIo με Tov
:oι,θμ6 252l2o14.

{"Ι\,.τ1ρεσεω6

Aφoιi dκoυoε
l οug πληρεξoιjoloυE δlκηγ6ρoυE Tωv δlαδ.iκωv, πoU
. iι ',.;rαv 6oα αvαφ6ρovταl στα o1ετlκd πρακτlκd
καt τov
μ.ι:.i |αιrγγελθα, Trου πρ6τεlvε vα ατToρρlφΘo0v o| πρoκεΙμεvε5
,il..' iΟ"ι.ιq αvαlρfσεωζ καl ol επ,αυτΦv πρ6oΘετol λ6γol.
ΣKEΦΘHKE ΣYMΦΩNA ME To NoMo
ol κρlvoμεvεg αlτηoεlE, ητol η με αρlΘ. εκΘ. καT.

,j,*

?CI13 Καl η απ6 7.3.2014 (με αρlΘ. πρωT. 16g7t2o14) τoυ
;..ξ-;.,.'iι}l.αvτiιlοu Xρuolκo0 ToU ΔημητρΙoυ
Ι.-

μεtd Tωv

απ6
$,9.2a14 πρooΘ6τωv αυτΦv λ6γωv, γ!α αvαΙρεoη τηE 2o, 26,
.t; :}9, 50, δ1 58, 6ot2o12, 1 o .
,
17 t2o13 καταδlκαoτlκηE
:.:.ilc,φασεbJζ τoU Mlκτo0 oρκωτo0 EφετεΙoυ NαυπλΙoυ, 61oυv
αακ ηθεΙ voμoτOπωE , καl εμπρoΘθσμωζ Kαl πρ6πεl vα
,;

iii..r.5κδlκαoΘoUv,

.r$f*
{{/

IV

j

Γ

δε"rl

ωζ συvαφεiE. H δε0τερη αiτηαη, εv6ψεl

Toυ

TηE πρΦτηE αlτξαεωg

ToU

f1εl πρoηγηΘεΙ κρΙoη επi

lii.(:ι} αvαlρεσεiovτoE, εΙvαl παραδεκτη (dρΘρo 514 εδ. γ,
x ilοlιrA) ωs oυμπληρωματlκη Tηs πρΦτηE,
με τηv oπoΙα

υuvεξετdζεταl.

Kατd τo dρθρo 299 παρ. 1 τoυ ΠK, 6πωE lo10εl μετd τηv
μ.iJi{Ιμ}γηση Tηs πo]vηE τoυ Θαvdτou
με To dρΘρo 33 παρ. 1 τoυ
.l17211993,
<<6πolo9 με πρ6Θεoη oκ6Tωσε dλλov τlμωρεiταl
'.
..:i ry1lβlσ κdΘεlρξη>>. Aπ6 τη δldταξη αυτη πρoκUπτεl 6τl γ|α τη
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απoφασ

τoυ Aoε[oυ Πdvou

oυγκρ6τηση ToU εγκληματog Tηξ αvΘρωπoκτovΙαE με πρ6Θεoη
απαlτεΙταl αvτIκεlμεvlκΦs μεv η αφαiρεoη ξ6vηg ζωηs με Θετlκη
εv6ργεlα η με παρdλεlψη εvfργεlαζ τToU oφεΙλεταl απ6 τo v6μo,
UπoκεtμεvlκΦE δε δ6λoE πoU περlλαμβdvεl τη γvΦoη τωv

αvTlκεlμεvlκΦv oτol1εΙωv τηζ πρdξεωE καt Tη Θfληoη
αφαiρεoηE ζωηg dλλou αvΘρΦπoυ. Kατιi δε τo dρΘρo 27 παρ.1
τoU ΠK, με δ6λo πρdττεl 6πolog Θ6λεI τηv παραγωγη Tωv
περtσTατlκΦv πoυ κατd v6μo απαρτΙζoUv Tηv fvvolα αξl6πolvηg
πρdξεωE. EπΙoηE, 6πoloE γvωρiζεl 6τl απ6 τηv πρdξη τoυ
εvδ61εταl vα παρα1θo0v τα περloτατlκd αυτd τα απoδ61εταl.
Aπ6 Tη δldταξη αυτη oυvdγεταl 6τt με dμεoo δ6λo εvεργεΙ

εκεivoE πoυ ΘEλεl Τηv παραγωγ{ τoU

εγκλη ματlκo0

απoτελ6oματoζ, καΘΦE καl αυτ6E πoυ δεv τo επlδtΦκεl, αλλd
πρoβλEπεl 6τl τo0τo απoτελεi αvαγκαiα oυv6πεlα τηE πρdξεΦg
Toυ κα] δεv αφ[oταταl αυτηE, με εvδε16μεvo δε δ6λo πρdττεl
εκεΙvog, o oπoioE πρoβλ6πεl ωs δυvατ6 τo εγκληματlκ6
απoτEλεoμα κα! τo απoδ6Xετα|. H αvθρωπoκτ6vog πρ6Θεση τoU

δρdoτη δεv εivαl πdvτoτε εμφαvηg κα] κατd .τo πλεΙoτov
πρoκ0πτεl απ6 Tηv καταγραφη κα| εκτiμηoη δlαφ6ρωv
αvTtκεtμεvlκΦv, oτol11εiωv, 6πωg o| πρoηγo0μεvεζ o16oεlE

δρdoτη - Θ0ματoζ, τo εiδoE τoυ μEooU πoU xρησ|μoπo1ηΘηκε,
η
κατε0Θυvoη Toυ πληγματoE η Tηs βoλξs, o αρlΘμ6E τωv
πληγμdτωv, η απ6oταoη Tηs βoληξ, τo μ6ρoE τoυ oΦμαTos πoU

τυ16v επληγη, ol oυvθηκεE υπ6 τ1ζ oπoiεg €λαβε xωρα
πρdξη, η μεταγεv6oτερη σUμπερtφoρd τoυ δρdoτη κ.o.κ.

η

Eξdλλoυ, η καταδlκαστ|κη απ6φαoη €1εl Tηv απαlτoιiμεvη
απ6 τα dρθρα 93 παρ. 3 τoυ Συvτdγματoζ καl 139 τou KΠolvΔ
εlδlκη κα| εμπερIστατωμ6vη αlτloλoγΙα, η €λλεlψη TηE oπoiαE
lδριiεl λ6γo αvαlρ6oεΦs τηs απ6 τo dρΘρo 510 παρ. 1 oτo11. Δ.

τoU KΠolvΔ, 6ταv

αvαφf

ρovταl σ. αυτη, με oαφηvεlα,

πληρ6τητα καl xωρΙs αvτlφdoεlE, τα πραγματlκd περloτατlκd
πoU πρofκυψαv απ6 Tηv απoδεlκτlκη δlαδlκαo[α, σTα oπoΙα
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απoΦασ

ToU

Αρεioυ Παvoυ

η κρΙoη τoυ δlκαoτηρioυ γlα τη oυvδρoμη

τωv

αvτtκε|μεvlκΦv καl UπoκεlμεvlκΦv oτol1εΙωv τoU εγκληματoζ, ol

απoδεΙξεlE πoυ Τα ΘεμελlΦvoυv καt ot voμlκ6E oκ6ψεlg
υπαγωγηE τωv περlσTατlκΦv αυτΦv σTηv εφαρμoσΘεΙoα

ouσtαστlκη πolvlκη δldταξη. Γlα τηv 0παρξη τ€τolαg αlτloλoγiαE
εivαl παραδεκτη η αλληλooυμπλξρωση τoυ αlτloλoγlκoU με τo
δlατακτlκ6 τηE απoφdoεωs, τα oπoiα απoτελo0v εvlαΙo oιjvoλo.

H 0παρξη Tou δ6λoυ δεv εivαl καT, αρxηv αvαγκαΙo vα
αlτloλoγεΙταl lδlαlτ€ρωE, δl6τl εvυπdρ1εl στη Θ€ληoη

παραγωγηE τωv πραγμαTlκΦv περlστατlκΦv πoU oυγκρoτo0v
Tηv αvΤ]Kεlμεvlκr] υπ6oταoη τoU εγκλημαToζ καl εξυπακo0εταl
6τl υπdρ1εl σε κdΘε σUγκεκρlμεvη περΙπτωoη απ6 τηv
πραγμdτωoη τωv περtσΤαTlκΦν αυτΦv, εκτ6E αv o v6μoE
αξlΦvεl πρ6oΘετα oτol;1εiα γ1α To αξl6πolvo, 6πωE η γvΦoη
oρloμ6voυ περIoτατlκo0 η oκoπ6E επελε0oεωE oρloμfvoυ
πρ6oΘετoυ απoτελfoματoE. Ωg πρoζ Tα απoδεlκτlκd μ€oα, πoυ
εληφΘηoαv uπ6ψη απ6 To δlκαoτηρlo γlα τηv καταδlκαoτlκη
τoυ κρΙoη, Y]α τηv πληρ6τητα τηs α|τtoλoγΙαg αρκεi o κατ, εΙδoE

πρooδloρloμ69 τoUs, xωρiζ vα απαlτεiτα] κα| αvαλυτlκη
παρdΘεoη τoυζ καt μvεiα τoυ T| πρoκιiπτεl απ6 τo καΘ6vα
1ωρloτα, πρ€πεl 6μωs vα πρoκ0πτεl, 6τl τQ δlκαoτηρlo Tα
€λαβε υπ6ψη κα| τα σUvεκτΙμηoε 6λα καl o11l μ6vo μερlκd απ6
αuτd. Aκ6μη, δεv εivαl απαραiτητη η αξloλoγlκη oυo16τloη καt

o0γκρloη τωv δlαφ6ρωv απoδεlκτlκΦv

oωv καl

Tωv

oταv δε εξαΙρovταl oρloμ6vα απ6 τα απoδεlκτlκd μ€oα,

δεv

μf

μαρτUρ|κΦv καταθfoεωv μεταξ0 τoUE η vα πρooδloρΙζεταl πo|o
..,βdρυvε περloo6τερo γ!α τo σχηματloμ6 τηg δlκαvlκηE κρioεωs.

oημαivεl 6τl δεv εληφΘηoαv υπ6ψη τα dλλα, o0τε αvακι]πτεl
ανdγκη αlτloλoγησεωs γlατΙ δεv εξαiρovταl Tα dλλα. Δεv
απoτελεΙ, 6μωζ, λ6γo αvαlρ6oεωs η εoφαλμdvη εκτΙμηoη Tωv
απoδεiξεωv καl εlδlκ6τερα η εoφαλμ6vη εκτΙμηoη τωv
μαρτUρlκΦv καταΘ€oεωv, η παρdλεlψη αξloλoγησεωζ καt
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tou Aρεioυ Παγoυ

αvαφoρdg κdΘε απoδεlκτlκo0 μ6ooυ 1ωρloτd καI η παρdλεlψη

oυo1ετioεωg τωv απoδεlκτlκΦv μioωv, καΘ6oov

στ|s

περlπτΦoεlg αυτ€ζ, με τηv επΙφαση τηs ελλεiψεωE αlτloλoγiαs,
πλξττεταt η αvαlρετlκΦE αv€λεγκτη κρΙoη τoυ δlκαoτηρioυ τηg
oυoiαg.

Στηv πρoκεlμEvη περΙπτωoη, 6πωE πpoκ0πτεl απ6 τηv
πρooβαλλ6μεvη 20' 26, 32, 39, 50, 51, 58, 6ot2o12, 1o
1712013 απ6φαoξ τoU, To Mlκτ6 0ρκωτ6 EφετεΙo NαυπλΙoυ
κηpυξε 6vo;1o τov αvα|ρεoεiovτα αvΘρωπoκτoviαg απ6 πρ6θεoη

απ6 κolvoι] τoυ ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη, με To ελαφρυvτlκ6 6τl
σUμπερ|φ€ρθηκε καλd γ]α ο1ετlκιi μεγdλo 1ρovlκ6 δldoτημα
μετd τηv πρdξη τoυ, καl Τov καTαδΙκαoε oε πolvη καΘεiρξεωg
εΙκool (20) ετΦv κα| σε απooτf ρηoη Tωv πoλlτlκΦv τoU

δlκαlωμdτωv γlα π€vτε (5) f τη. Στo oκεπτlκ6 τηζ
πρooβαλλ6μεvηE απoφαoεωE, τo δlκdoαv Mlκτ6 oρκωτ6
Eφετεio, μετα απ6 εκτΙμηoη κα| αξloλ6γηoη 6λωv Tωv
μvημovευoμfvωv, κατd τo εiδog τoυζ, απoδεlκτlκΦv μfoωv,
δ61Θηκε, κατd πλεloψηφiα, αvελ6γκτωE, κατd λ6ξη, τα εξηg: <...

πρo€κυψαv

Tα ακ6λoυΘα πραγματlκd περloτατlκd:

Tηv

14.3.2ο00, ημερα TρΙτη, επoμ6vη τηs αργiαg τηs Kαθαρηg
Δευτ€ραE, καl περi Φρα 08.οo,, o| εργαζ6μεvol Tηs oμ6ρρυΘμηg
εταlρεΙαg με τηv επωvυμiα (EΛENH ΓlAMΠOYPANH
KΩN/NoΣ XPYΣlKoΣ o.E.>, δlακρlτlκ6 τiτλo (APlΣToN> καl
€δρα τo Mo0λκl KoρlvθΙαE (θ6oη <Aρκo0δα>) μετ6βηoαv σTηv
επl1εiρηoη . σUσκευαoτηρlo γεωργlκΦv πρoT6vτωv τηζ dvω
oμ6ρρυθμηζ εTαIρε[αg, oμ6ρρυΘμol εταΙρol καt δlα1εlρIoτEg τηg
oπoiαE ηταv o καTηγoρoιjμεvoE KωvoταvτΙvog Xρυolκ69 καl η
EλEvη Γlαμπoυρdvη, πρoκεtμfvou vα ξεκlvηooυv Tηv εργαoΙα
τoUE. Mετd την εΙooδo τωv εργαζoμ6vωv στov πρoα0λlo XΦρo

τoU σUσκευαoτηρioυ, o| εργαζ6μεvol πρooπdΘησαv

vα

εlo6λθoυv σΤ|ζ κτlρlακEg εγκαTαστdoεl5 αυτo0, πληv 6μωξ
τoιiτo δεv κατ6oτη δυvατ6, δεδoμ€voυ 6τl η κιJρlα εΙooδoE τoυ

Σελiδα 6 τnc ,!060/2014 πolvlκlis απ6oαon< τoυ AoεΙoυ Πdγoυ

κτlρΙoυ ηταv κλεlδωμ€vη

εσωτερlκιi, με τα κλεlδld τηE αvωτ6ρω

εlo6δoυ επdvω στηv εoωτερlκη κλεlδαρld αυτηE. ol
εργαζ6μεvol δlαπioτωoαv 6τl o! υπ6λolπεE π6ρτεg κα| τα
παρdΘυρα Tωv κτlρlακΦv εγκαταoτdoεωv ToU σUσκευαoτηρΙoυ

ηταv κλεloτd καt αoφαλloμ€vα εoωτερlκd πληv

εv6E

αvαoφdλlσToυ παραθ0ρoυ (τηE τoυαλ€ταE) πoU υπηp1ε δεξld
Tηs κιiρlαE π6ρταE απ, 6πoυ αvαρρl1ηΘηκε καl εloηλΘε σTo
συσκεUαoτι]ρlo o εργαζ6μεvos BαoΙλεloE MπαvτoυvαE, ..., στηv
oυv€1εIα δε ξεκλεΙδωoε Τηv π6ρτα τηs κυρiαE εlo6δou. Tα

κλεlδld τηE εlo6δoυ, 6πωE δlαπloτΦΘηκε μετd τηv εiooδo τωv
εργαζoμ€vωv σTo εσωτερ|κ6 τoυ κτlρioυ, αvηκαv στov Θαv6vτα

Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη,

Aκoλo0ΘωE o εργαζ6μεvoζ
BαoΙλεloE MπαvτoιivαE πρo1Φρησε πρos τov εσωτερlκ6 xΦρo

τoU σUσκεUαoτηρioυ, ακoλoυΘo0μεvoζ απ6 τoUζ λolπo0g
εργαζoμ€voUt Tηζ επl1εiρηoηE. Tα φΦτα στo εoωτερtκ6 τoU
εργooταoioυ ηταv oβηoμ6vα, εvΦ τo φυolκ6 φωζ ηταv
αvεπαρκ€E. o εργαζ6μεvoE BαoΙλεlog Mπαvτo0vαg
πρo1ωρΦvΤαs τTρΦτos στo
εσωTερIκ6 xΦρo ToU
συσκευαoτηρΙou αvτlληφθηκε με δυoκoλiα, λ6γω τoυ
αvεπαρκo0E φωτ6E, τo απα|ωρoιiμεvo πτΦμα τoU θαv6vτoE
ΘεoδΦρoυ Γlbμπoυρdvη τoυ Γεωργioυ, ετΦv 63, oυζ0γoυ τηE

oμoρρ0θμoυ εταΙρoυ Eλ6vηE Γlαμπoυριivη καl αμ6oω9
oπloΘo;1Φρηoε τρoμαγμfvoE εlδoπolΦvταζ Toυ υπ6λolπoυE
εργαζ6μεvoUζ πoU τov ακoλoυθo0oαv γlα τη ιiπαρξη Toυ

απαlωρo0μεvoυ πτΦματoE τoU Θε6δωρoυ Γlαμπoυρdvη,
, Aμfoωg ol υπ6λolπol εργαζ6μεvot, ol oπoΙoI αvτlληφθησαv
oμoiωE Tηv ιiπαρξη τoυ απα!ωρoιjμεvou πτΦματog τoU

ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη εξηλθαv τoυ συσκεUαoτηρΙoυ,

παραμfvovTαζ στov πρoασλlo XΦρo αυτo0 καl ταυτ61ρovα
κdλεoαv Tηv αoτuvoμiα Toυ A.τ. Kldτoυ. ol αoτυvoμlκoΙ
...αφΙ1Θησαv στov xΦρo τηs επtxεΙρηoηE περi Φρα O8.20, Kαl
αφo0 απαγ6ρευσαv Tηv εiooδo στls κτlρlακ6E εγκατασTdoεlE
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τoU συσκευαoτηρioυ, δlεvηργησαv αυτoψΙα η

oπoΙα

oλoκληρΦθηκε περΙ Φρα 09.15, ... Σι1μφωvα με Tηv απ6 14.3.
20ο0 €κθεoη αυτoψiαE τoυ A.T. Kldτoυ, .., Oλα τα εUρ]σκ6μεvα
αvτlκεΙμεvα εvτ6g αυτo0 (πoλυθρ6vεg, καρ6κλεg, τραπ6ζlα)

ηoαv σε καvovlκη κατdoταoη xωρΙζ i1vog ακαταoταoiαg η
πρoηγηθεΙoηE πdληg, εμφαvΙζovτα εlκ6vα γραφεΙoυ εκτ6g
λεlτoυργiαE. Στo λoγloτηρlo επlκρατo0oε ακρlβιilE η Ιδlα
κατdoταoη. Στo γραφεio τoU λoγloτηρΙoυ, πoU η πλdτη τoU
εuρioκετo στov τoi1o τoυ 1ΦρoU τωv γραφεΙωv τωv lδloκτητΦv,
δεξld δε τηg εσωτερlκηg π6ρταζ πoU oυvδ€εl τoUζ διio 1Φρoυg,
τo κdΘloμα τoU γραφfα ηταv oε Θ6oη αvαμovηg. Aπ€vαvτl απ6
τo κdΘloμα επdvω σTo γραφεΙo και oτo μ6oov περiπoυ υπηρ11ε
6vα μπλoK σημεlΦoεωv αvolκτ6. Στo επdvω μερoζ τηg πρΦτηg
oελΙδαg με μα0pα γρdμματα ηταv γραμμ6vα τα εξηE: ΘEΛΩ
(ακoλoυθo0v τελεΙεE, ακαΘ6ρloτεt γραμμ69 καl o16δlα oε διjo

oεlρ6E) YΠAPXOYΝ ΛΕYτA NA BΓoYN ol YΠoXPEΓΩΣE|Σ
(αλλαγη oεlρdg) KA| NA MF|NOYN 50.ο00.000 NITΣA Γ|A ΣENA
(αλλαγη oεlρdE) KA| ΤA YΠoΛo|ΠA ΣτoN KΩΣTA. ... Eμπρ6g
καt δεξld τoυ μπλoκ με τo oημεiωμα υπξρ1ε 6vα γυdλlvo
πoτηρl περlθ1ov ελd1loτη πoo6τητα oυioκl. Eμπρooθεv τoU
μπλoκ υπηρ1ε Evα oτα1τoδo1εio, περl€1ov μεχρl τo μf oov

περiπou υπoλεiμματα τolγdρωv - (γ6πε9), τα oπoΙα
αvακατεUΘηκαv καI, 6πω9 δlαπloτΦΘηκε, ηoαv 6λα

MARLBORO. Aριoτερd δε 6μπρooΘεv τoυ μπλoκ υπηρ1ε μiα
φldλη oυΙoκl JOHNY WALKER, περl61ouσα oυioκι dvω τoU
ημΙoεωE, κλεloτη. Oλα τα υπ6λolπα αvτlκεΙμεvα ηoαv σε
καvovIκη κατdoταση Xωρiζ Ι1vog ακατασταoiαg η πρoηγηΘεΙoαE
πdληE. l.| iδlα κατdoταoη επlκρατoUoε κα| σTov xΦρo
αvαμovηE. ΣUμφωvα με τηv πρoαvαφερ6μεvη EκΘεoη αυτoψΙαg

τoυ A.T. Ktdτoυ, oε oρlζ6vτlα olδηρoδoκ6, πoU oτηρΙζεl Tηv
oρoφη, ευρloκ6μεvo επdvω ακρlβΦg απ6 τo τ€λoE τoυ 1Φρou
αvαμovηs καl Avατoλlκd πρog τov 1Φρo τoυ συσκεUαoτηρΙoυ,
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:,Ιiiι πρoοδεΘεΙ, δiπλα απ6 λαμπτηρα φθoρΙoυ, oτηρlζ6μεvo
κdτωθεv τηE olδηρoδoκo6, δlπλ6 λευκ6 vdlλov o11olvΙ
με

κ6κκlvεE ρiγεs καθ' 6λo τo μflκoE ToU με δ0o κ6μπoUξ, κα! στo
oημεΙo πρ6oδεoηs σxημdτlζε Θηλld, απ6 τo oπoΙo απαlωρεΙτo
τo πτΦμα Toυ ΓIAMΠOYPANH ΘεoδΦρou ..., o oπoΙog
ηταv o
εv ToIζ πρdγμαol δlα;1εlρloτflE Tηζ πρoαvαφερΘεioηE
επl1εlρησεωs καl κατ, ouoiαv lδρυτηE καl lΘ0vωv voUs αυτηg,
εvεργoιJoε δε γlα λoγαρlαoμ6 κα| επ, ωφελεiα τηs
με dτυπη
εvτoλη απ6 τouE αvωτ€ρω oμoρρυΘμoUs εταΙρoυE. Σ0μφωvα
με
τηv απ6 14.3.2000 €κΘεoη παριiδooηs καt κατdo;1εoηE τoυ A.T.
Kldτoυ, To σUvoλlκ6 μηκot τoυ o;1olvloO ηταv 7
'4o μ€τρα. To
rι rΦμα εi1ε μ€τωπo στo λευκ6 voβoπdv καl εφdπTεTo
σ, αυτ6,

καθΦE καl σTηv olδηρoδoκ6, εvΦ To αρloτερ6 ToU Tμημα
πρoεξεi1ε ελαφρd αυτηE (olδηρoδoκoι1). Kdτω απ6 Tα π6δlα
ToU υπξρ1ε 6vα τελdρo μεταφoρdE vωπΦv πρoT6vτωv τηE
εταlρεiαE. H απ6oταoη πoδlΦv - τελdρoυ εivαl 20 cm κα!
η
απ6oταoη πoδlΦv . δαπ6δoυ 50 cm. To τελαρo εφdπτovταv
To αvolχτ6 τoυ τμημα στov τoi1o τoυ κυλlκεiou. Π.ioω

με

απ6 αυτ6
τo τελdρo, υπι]ρ1ε 6vα dλλo iδlo καl με Tηv iδlα
φoρd. Evαvτl
αυτΦv uπηρ1αv dλλα δ0o 6μolα τελdρα τoπoΘετημEvα, τo 6vα
πdvω oτo ιiλλo με τo dvolγμα vα εφdπTεταl τoυ δαπ€δoυ καl
Τμημα τous vα ευρioκεταl κdτωΘεv τoU
μηχαvηματoE δlαλoγηg
αγρoΤlκΦv πρoΤ6vτωv. Δεξld τoU πτΦματoE επΙ τoυ δαπ6δoυ,
oε ακτΙvα 2 περiπoυ μ6τρωv, UπηρΧαv δldoπαρτα dλλα τρiα (3)
6μolα τελdρα με δlαφoρετlκη φoρd Θ6oη9. Σ0μφωvα με Tηv

πρoαvαφερθεΙoα 6κΘεoη αυτoψΙαE καl τηv με iδlα
ημερoμηvΙα
6κΘεoη παρdδooηζ καl κατdo;1εoηζ ToU A.T. Kldτou, πρoκι]πτεl
6τl τo πτΦμα ηταv καvovlκd εvδεδuμfvo με κooτo0μl
μα0ρou
;1ρΦματoE, πoυλδβερ γκρl 1ρΦματog, κdλτoεE κα| παπoUτolα
μα0ρα παvτoφλ€, γυαλld 6ραoηg καl ρoλ61 1εlρ6E. Tα εvδ0μαTα

δεv fφεραv ixvη κακΦoεωv η αλλolΦoεωv, oμoiωE δε καl Tα
γυαλlιi, τα oπoΙα εoτ€κovτo επ1 τηζ μι1Tηζ καvovlκd. Tα

.,
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υπoδηματα σTo εμπρ6oΘlo μερoζ στη o6λα fφεραv, lδiα

δεξl6, oημεiα βΙαloυ oυρoiματoE σ, επtφdvεlα

To

λευκo0

1ρΦματoE. Στηv πρoρρηθεioα €κΘεση αUτoψiαE τoυ A.Τ. Kldτou
περαιτ6ρω αvαφ€ρεταl 6τl τo πρ6oωπo τoυ Θαv6vτoE ηταv

πpηoμ€vo κα| μελαvo0 1ρΦματoE, εvΦ 6φερε εκ1ι1μωση σTo
επdvω μερos Tηs μ6τηζ 6πoυ τα γυαλld 6ραoηE. EπioηE θφερε
μiα εκ1ιiμωση σTo μfoov περiπoυ τoU μετΦπoυ καl μΙα στo
αρloτερ6 μερos αυτo0. H γλΦoσα πρoεξεi1ε τoυ oτ6ματos καl
στo dvω oημεio τoU λαlμo0 υπηρ1ε αι]λακα πρoκληΘεioα
πρoφαvΦE απ6 τov βρ6γΧo ToU δlπλoU o1olvlo0. H αγκ0λη τoυ
βρ6γ1oυ ευρioκετo κdτω τoυ αρ|στερoιj αυτlo0 καl δlερ16ταv
πioω απ' αυτ6. o κ6μπoE τoυ βρ61oυ ηταv κdτω απ6 τo
oαγ6vl. Tα x6ρlα ToU ηταv δεμfvα με λευκξ ταlviα σUσκευαoiαg
δΦρωv τηζ φiρμαs zoYΛoBlTΣ. H ταlviα διερ16ταv απ6 τo
μ6oov τηE ζιilvηζ καI μ6oα απ6 αυτηv. ,'.H ταlviα oτo δεξΙ 16ρl
εΙ1ε δεΘεi κ6μπo εvΦ oτo αρloτερ6 1fρl εi1ε περlτυλl1ΘεΙ γ0ρω
απ6 τov καρπ6. Στo oημεio αυτ6 πρ6πεl vα αvαφερΘεΙ 6τl η
dvω περtγραφη τηg 6κΘεσηζ αUτoψiαs εΙvαl εoφαλμ6vη, καΘΦg
η ταlviα σTo αρ|στερ6 16ρl δεv ε[1ε δεΘεΙ oταθερd, εvΦ oτo δεξf
Xfρl εi1ε περlτuλl1ΘεΙ oταθερd κα] επlμελΦg γ0ρω απ6 τov

καρπ6 καl Eφερε fvαv κ6μπo καl θvα εΙδoE φ16γκoυ. Tα
αvωτ6ρω πρoκ0πτoυv: α)
καl β)
καt γ) απ6 τηv απ6
14.3.2ο00 lατρoδlκαoτlκη €κΘεoη τηζ lατρoδlκαoτlκηg

Yπηρεoiαg ΠατρΦv, στηv oπoiα αvαφ6ρεταl 6τl κH περΙδεolE
εtζ Tov δεξι6v καρπ6 ητo o1oλαoτlκη καl oτερεd, εvΦ εlg τov

αρloτερ6ν λΙαv 1αλαρd>. Περαlτtρω, σΤηv Ιδlα f κθεoη

αυτoψΙαg αvαφEρεταl 6τl τo dvolγμα τωv δεμEvωv 1ερlΦv αυτoι]
ηταv 0,3ο μ€τρα, η απ6oταoη μεταξ0 βρ6γ1oυ κα] oημεΙoυ

oτηρ'ξηE τoυ (olδηρoδoκ6E) ηταv 2,45 μ6τρα, εvΦ η oυvoλtκξ
απ6oταoη ToU δαπ€δoυ, τoU αημεΙoυ oτηρlξηg κα| τoU βρ61oυ
ηταv 4,50 μ€τρα' l.l απ6oταση μεταξ0 τωv πoδlΦv τoυ Θαv6vτoζ
καl τoυ τελdρoυ {ταv 0,20 μfτρα, εvΦ η απ6oταoη μεταξ0 τωv

/ 'Ξ1γ,-)
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πoδlΦv τoυ Θαv6vτoE καl τoυ δαπ6δoυ ηταv o,5o μ6τρα. ...
Στηv αυτη δε 6κΘεoη αυτoψΙαE αvαφ6ρεταl 6τl, κατd τηv

δlεv€ργεlα αυτoψiα9 καt επloκ6πηoηE τoU

κτlρlακoι1

oυγκρoτηματoζ εoωτερlκd, δlαπloτΦΘηκε 6τl πoυΘεvd δεv
υπ{ρ1ε oημεΙo παραβiαoηE. Π6ρτεE κα| παρdΘυρα ηoαv
κλεloτιi καt ασφαλloμ6vα εσωτερtκd, πληv τηζ κUρΙαE εlo6δoυ
καt ToU παραΘ0ρoυ Tηs τoυαλ€ταE. ol δlεvεργησαvτεs τηv

αυτoψΙα αvακρlτlκoi υπιiλληλol στηv 6κθεoη αυτoψΙαg

αvαφdρoυv 6τt με τηv dφlξη τoUζ σTov τ6πo δηλΦΘηκε απ6 τov
επloτdτη παραλαβηE, Eυdγγελo Kαμπo0ρη, 6τl η κυρiα εΙooδog
τoU εργooταoΙoυ fiταv κλεlδωμ6vη καl τα κλεlδlα ηoαv απ6 τηv

εoωτερlκη πλευρd τηg π6ρτα9 καl €τol δεv μπoρo0oε vα τηv
αvoΙξεl απ6 fξω με Tα δlκd τou κλεlδld. EπΙoηE τoUζ δηλΦΘηκε
6τl απ6 To αvo|Kτ6 παρdΘυρo, τo oπoΙo κατα τov σuvεταiρo τηE
επl1εiρηoηE, xPYΣ!Ko Kωv/vo (κατηγoρo8μεvo), παρ6μεvε

πoλλ6E φoρεζ αvolκτ6 καiτol εΙ1ε επlσημαvΘεi στoUs
εργαζ6μεvouE vα τo κλεivoυv, εloηλθε βoηθo0μεvos
εργαζ6μεvos τηζ επl1εiρηoηE, o oπoioE ξεκλεΙδωσε τηv π6ρτα

απ6 To εoωτερlκ6 τηs με τα κλεlδld τΤoU ηoαv επi τηs
κλεlδαρldE τηζ. o επloτdτηE παραλαβηE, EυdγγελoE
Kαμπo0ρηg, ioυE δξλωoε 6τl αvαγvωρΙζεl τo vdlλov o;1olvΙ με
τo oπoio κρεμ6ταv τo πτΦμα τoυ ΓIAMΠOYPANH ΘεoδΦρou, o
oπoΙoE (ΘαvΦv) τo Σdββατo (11.g-2o00) τo πρωi ζητηoε απ6

τov Ιδlov (Eυdγγελo Kαμπoιiρη) vα τoυ βρεl 6vα o11olvi με τo
oπoio Θα fδεvε Tηv επoμfvη ημερα, 6πωE ToU εΙπε, μερlκd
τελdρα oε πελdτη πoυ Θα ερ16ταv στηv επl1εiρηoη. Mε εvτoλη
δε τoυ Kαμπo0ρη, εργdτηs βρηκε To vdlλov o1olvi καl,6ταv τo
θδεlξε σTov Γ|AMΠOYPANH, o τελευταioE τoυE εiπε: καφηoτε
τo εκεi>. Τo oημεio πoυ εΙ1ε τoπoΘετηθεi τo vdlλov o1olvi,
6πωE δηλωoε o επloτdτηE Kαμπo0ρηE, ηταv δiπλα απ6 €vα
γραφεΙo σε ραφ| πoυ ευρΙoκεταl σTη β6ρεlα πλευρd κα| σTo
μ6oov περΙπoυ ToU εργooταoioυ... Tηv iδlα ημερα (14.3-2ooo),
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με σχεTlκξ απ6 14.3.2000 παραγγελiα τoυ A.T. Kldτoυ πρoζ To
A. A.T. ΠατρΦv κα| στηv oυv61εlα με τηv απ6 14.3.2ooo
παραγγελiα τou εv λ6γω A' T. ΠατρΦv πρos τηv |ατρoδlκαoτlκη

YπηρεoΙα ΠατρΦv, παραγγ6λΘηκε η δlεvf ργεlα vεκρoψΙαgvεκρoτoμηE επΙ ToU πτΦματoE ToU Θαv6vτoE,
η oπoiα

δlεvεργηθηκε στηv tατρoδlκαoτlκη Yπηρεoiα Πατριilv απ6 Toυζ
|ωdvvη Avδρε6πoυλo κα! Iωdvvη Πετρ6;1εlλo, lατρoυE,
παΘoλ6γo καl 1εlρoυργ6 αvτloτoi1ωE. Στηv |ατρoδlκαoτlκη

Yπηρεoiα ΠατρΦv περi Φρα 13.oο Eωt 14.οο περiπoυ

μετfβηoαv o φiλos τoU Θαv6vτoE, AvαoτdoloE Kooκoλ6τoE, κα1
η dλλη κ6ρη τou θαv6vτos Alκατερivη Γlαμπouρdvη, δlκηγ6ρoE
AΘηvΦv, ... Aμφ6Tερo| ol τελευταiol (Av. KooκoλfτoE καl Alκ'

Γlαμπoυρdvη) σε oυζητηoη πoU εi11αv με Tov lωdvvη
Avδρε6πoυλo, πρtv απ6 Tη δlεvf ργεlα τηζ vεκρoψΙαg.
vεκρoτoμηE, δlατιjπωoαv καΤηγoρηματlκd τηv
γvΦμη 6τι o

ΘιivατoE τoυ ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη απoκλεΙεταl vα oφεiλεταl
σε αUToκτov[α, ...Tηv 14-3-2000 και περi Φρα 14.oo 6ωE 15.oo

ol πρoαvαφερ6μεvol lατρoi τηs

Iατρoδlκαoτlκηg YπηρεoiαE
ΠατρΦv, oυv6ταξαv τηv απ6 14-3-2000 (κolvη) lατρoδlκαoτlκη
€κΘεoη ToUζ, στηv oπoΙα αvαφ6ρovταl επi λEξεl τα ακ6λoυΘα:

(...,,. Tα απoτελ6oματα τωv τoξlκoλoγlκΦv

εξετdoεωv
κατ6oτηoαv γvωoτd στout dvω lατρoδlκαoτ6g τηv 17.4'2ooo,

δηλαδη μετd απ6 1ρovlκ6 δldoτημα εv6E καl πλfov
μηvos.
Σ0μφωvα δε, με τηv απ6 17 .4.2oo0 6κΘεoη τoξlκoλoγ|κηs
αvdλυoηζ ToU Eργαoτηρioυ Toξικoλoγiα6 καl ΦαρμακoκlvητlκηE
Toυ Παvεπloτημioυ ΠατρΦv, πρo6κυψε 6τl δεv αvl1vεOΘηκαv
vαρκωτlκ69, φαρμακευτlκ69 η dλλεE τoξlκ6E oυoΙεg σTα
δεΙγματα πoU απεoτdληoαv (απ6 τηv tατρoδlκαoτlκη Yπηρεoiα
τωv ΠατρΦv) πρos τoξlκoλoγlκη αvdλυoη. Aκoλo0ΘωE, κ6ρη
η

τoυ θαv6vτog, Alκατερivη Γlαμπoυρdvη, αμφloβητηoε τηv αlτiα
Θαvdτoυ τoυ πατ€ρα Tηs καl ζητηoε τη μεTαφoρd τoυ πτΦμαTos
στηv |ατρoδlκαoτlκη YπηρεoΙα AΘηvΦv κα| τη δlεv€ργεlα v€αE
rl
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απ6 14.3.2000 αiτηoη τηE πρoξ
τo A.T. Kldτoυ, αvαγρdφovταs σ, αυτliv (αiτηoη) σε o;1ετlκη

παραπoμπη 6τl δloρiζεl

τε11vlκ6

oιiμβoυλo τov tατρoδlκαoτd τηE

αvωτiρω Yπηρεoiα6, Φiλlππo Koυτoα0τη.

Περαlτ6ρω,

δυνrriμεl τηE απ6 15.3.2000 παραγγελiαE τoυ A.T. Kldτou πρoζ

ov

ΠρoΤoτdμεvo τηs |ατρoδlκαoτlκflE YπηρεoΙαE AΘηvΦv,
δοθηκε παραYγελΙα γlα τη δε0τερη κατd oεlριi vεκρoτoμlκη
"i

vεκρoψlακη δlερεovηoη ToU πτΦματoE τoυ ΘεoδΦρou

Ι"reJpπoupdvη. Tα ouμπληρωματIκιi πληρoφoρlακd oτol1εΙα πoυ

δοθηoαv απ6 τo A.T. Kldτoυ πρoζ τηv |ατρoδlκαoτlκη
.iτliρεoiα AΘηvΦv
ηταv 6τl o ΘαvΦv, Θε6δωρoE ΓlαμπoυρdvηE,
..ι μ''l'.Φη τηv 14.3.200ο κα Φρα o8.oo' σTov
XΦρo εvτ6g ToU
cιli}KtUσoτηρioυ τoU, πoU ευρioκεταl σTo Mo0λκl Koρlvθiαg,
η με μασμ6vog με o;1olvi απ6 olδηρoδoκ6, oτl
o ΘαvΦv εi1ε
δεμivα τα 1fρlα τoU στo OψoE τωv καρπιilv με vdlλov λευκη

,ι;ρδ€λα πoU χρησtμoπotεΙταl γlα τηv σUσκευαoiα δεμdτωv καl
6τl κι1τω απ6 τα π6δlα τo υπηρ1αv κlβΦτlα (τελdρα) σε
{itciφoρεζ Θ6oεlE. EπΙoηE, 6τl .., Tηv 16-3.2oo0, ημ6ρα Πfμπτη,
€'λαβε XΦρα vfα vεκρoψiα-vεκρoτoμη απ6 τov υπηρετoι1vτα
σTηv εv λ6γω |ατρoδlκασTlκη YπηρεoΙα lατρoδlκαoτη, ΦΙλlππo
Κουτoα6τη, o bπoΙo5 εi11ε εφημερΙα κατd τηv dvω
ημερoμηviα
παραλαβξE τoU πτΦματoE. Τo πτΦμα παραδ6Θηκε xωρiζ
εvδ0μαTα, XωρiE vα φ6ρεl τov βρ6γxo σTov λαlμ6 τoU καl
xωρΙs
vα φ€ρεl τηv ταlviα με τηv oπoiα ηταv δεμ6vα τα 1Eρlα τoυ. o
εv λ6γω lατρoδlκαoτηg, αφo0 δlεvηργησε vεκρoψiα.vεκρoτoμη
επi τoυ πτΦματoE, κατθληξε oτo oυμπ€ραoμα 6τl αlτΙα θαvdτoυ

αυτo0 δεv ηταv o απαγχovloμ69 δld βρ6γ1oυ, αλλd o
σTραγγαλloμ6g δl. αvΘρωπivωv 1εlρΦv. M6λlE o dvω

lατρoδlκασTηE εvημθρωoε τηλεφωvlκΦE τoUs δlεvεργoυvτεg τηv
αoτυvoμlκfl πρoαvdκρlση ασTUvoμtκouE τoυ A.T. Klιiτoυ ωs
πρos τo απoτ6λεoμα τηE δlεvεργηΘεioαζ vεκρoψΙαE.vεκρoToμηζ

(...), κληΘηκε απ6 ToUs τελευταΙoUζ σUvεργεio oημαvoηE απ6

i
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Tη Δlε0θuvoη EγκληματoλoγlκΦv EρεuvΦv τηζ

Eλληvlκηg

AoτυvoμΙαE. Τηv iδlα ημiρα 16.3.2000 (ημ6ρα Π6μπτη) καl Φρα
13.15, fωE 16.00', αστUvoμtκoΙ τηE dvω Yπηρεoiαg μετEβηoαv

στov xΦρo τoU σUσκευαoτηρΙoU πρoξ ληψη απoτUπωμdτωv γlα
Tηv περαlτ€ρω δlερε0vηoη Tηg υπ6θεoη9, επεlδη λ6γω Tηs
δl1oγvωμiαE τωv πραγμαToγvωμ6vωv-tατρoδlκαoτΦv, ωs πρos

Tα αΙτlα Θαvdτoυ τoU Θαv6vτog Θε6δωρoυ

Γlαμπouριivη,

δημloυργηΘηκαv <<υπ6volεg εγκληματlκηg εvfργεtαg>>, Στη
dvω 6κθεση αvαφ6ρεταl 6τl oτov χΦρo τoU σUσκευαoτηρioυ δεv
αvευρ€Θηκαv απoτυπΦματα, σTls δε παρατηρηoεlE τηζ εv λ6γω
€κΘεoη5

αvαγρdφεταl επi λfξεl 6τl:

σUσκεuαoτηρlo μετd τo
ouμβdv oυv61ιcrε vα λεlτouργεi. Eπioη5, λεlτoυργo0oαv
Kαvov|κd τα εoωτερlκd UπερUψωμ6vα γραφεΙα-λoγloτηρlo δ0o
<<To

δωματiωv. Σε €vα απ6 τα γραφεiα αυτd εi1ε αvευρεθεi
πρoφαvΦE ιδl61εlρo oημεiωμα τoU Θαv6vτα, τo oπoΙo €1εl
απooταλεΙ στηv YπηρεoΙα σαs απ6 To A.T Kldτoυ γtα

δακτυλooκoπlκη εξερειivηση - γραφoλoγlκη 6ρεUvα)). Tηv Ιδlα
ημερα 16-3.2000 τo Tμημα EγκληματoλoγlκΦv τηE Aoτυvoμlκηg
ΔlεUθυvoηE KoρlvθΙαE δlαβiβαoε τηv πρoαvαφερ6μεvη Uτt,
αρ, πρωT. 2a0ol68l16.3.200ο 6κΘεoη εξερε0vηoηg με Tηv

παρατηρηση 6τl <<δεv βρtθηκαv κατdλληλα γlα παραβoλη
απoτυπΦματα). Aκoλo0ΘωE, τo A.T. Kldτoυ με vε6τερη
παραγγελiα πρos τηv lατρoδlκαoτlκξ YπηρεoΙα AΘηvΦv
παρηγγεlλε vf α vεκρoψiα . vεκρoτoμη τoU πτΦματoE τoU
ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη πρoζ dρoη τηζ δlαφωvΙαs πoU εΙ1ε
αvακ0ψεl ωζ πρoE τηv αlτiα Θαvdτoυ αυτo0 ('..). Tηv 17.3.2000

(ημ6ρα Παραoκεuη), €λαβε XΦρα η τρΙτη κατd oεlρd
vεκρoτoμlκη - vεκρoψlακη δIερε0vηoη τoU πτΦματoE τoU
Θε6δωρoυ Γlαμπoυρdvη (δεUτερη κατd oεlρd Tηs
!ατρoδlκαoτlκηg YπηρεoΙαg AθηvΦv), η oπoiα δlεvεργηΘηκε
απ6 Toυs υπηρετo0vτεE στηv iδlα lατρoδlκαoτlκη YπηρεoΙα,
lατρoδlκαoτ€E,

Eμμαvoυr]λ N6vα καl Nlκ6λαo KαφΙρη' ... Tηv

ΣελΙδα 14 τnc 1060/2014 πolvlκli< απ6φαonc τoυ AoεΙoυ Πdvoυ

oI αvωT6ρω Iατρoδ lκασTεt σUvf ταξαv Τηv αTro
20.4.2000 (κolvfl) lατρoδlκαoτlκη €κΘεoη vεκρoψΙαE-

20.4.2000

vεκρoτoμηg Tηs lατρoδlκαoτlκηE YπηρεoiαE AθηvΦv, στηv
oπoiα αvαφ€ρovταl επΙ λθξεl τα ακ6λoυθα: <<...AIT|A ΘANATOY:
Στραγγαλloμ6E δt, αvθρωπivωv 1εlρΦv καl μεταΘαvdτtoE
απαlΦρηoη τoU oΦματoE δld βρ6γ1oυ - ANΘPΩΠOKTONlA
(ΦoNoΣ)Σ. Σ0μφωvα δε με τηv Uπ. αρ. πρωτ. 231l20.4.2000

εργαoτηρlακη €κθεoη

τoξlκoλoγtκηξ εξ6ταoηE τηt
lατρoδlκαoτlκηE YπηρεoΙαE AθηvΦv, δεv αvεUρ6Θηκαv

vαρκωτtκ6s η τoξlκfE oυoiεE, δηλητηρ|α η φdρμακα oτo πτΦμα
τoυ θαv6vτoζ. ΔlαπloτΦΘηκε 6μωs 6τl <τo αΙμα καl τα oιiρα τoυ
πτΦματog περl€1oυv olv6πvεUμα, τo αiμα oε oυγκ6vτρωση στo
αΙμα 1,o2 %o>. Aπ6 τα αvωτ€ρω oυvdγεταl 6τl o| τρεlt

lατρoδlκαoτ€E

τηζ |ατρoδlκαοτlκξg YπηρεoΙαg

AΘηvΦv

αv€μεναv τα απoτελ6oματα τωv τoξlκoλoγlκΦv εξετdoεωv πρlv
τηv oOvταξη τηs lατρoδlκαoτlκηg τoUζ θκθεoηE, πρoκεlμ€voυ vα
Tα oυμπερlλιiβoυv o, αυτηv, 6πω9 κα| 6γlvε, oε αvτiθεoη με

τoUs lατρoι1g τηζ IατρoδlκαoτlκηE YπηρεoiαE
Παραλληλωs

δlεvεργηθηκε

πραγματoγvωμooOvη

{:w

γραφoλoγ| Kη
oη

μεiωμα,

πoυ

λoγloτηρioυ τoυ σUσκεUαoτηρΙoυ καl
περlγρdφετα| αvωτ6ρω στηv 6κθεoη αυτoψiαg Tωv αστUvoμlκΦv
τou A.T Kldτoυ. Eπioηg απεoτdλη €vα φ0λλo ημερoλoγioυ, oτo
oπoio δlαλαμβαv6ταv δεΙγμα γραφηζ τoU ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη, τo oπoio απoτEλεσε καl σUγKρtτlκ6 υλlκ6 γlα τηv
γραφoλoγΙα πραγμαToγvωμooιivη. Σ0μφωvα με Tηv απ6
12.4.2000 6κΘεoη γραφoλoγlκηξ πραγμαToγvωμoσ0vηζ τωv ...,
αvεUρ€θηκε

"$'Φ

σTo καταo1εΘ€v

ΠατρΦv.

o,ε γραφεΙ τoυ

1εlρ6γραφεg εvδεiξεlE πoU δlαλαμβdvovταl σΤo εv λ6γω
oημεΙωμα 61oυv 1αρα1ΘεΙ απ6 €vα dτoμo, τo oπoΙo δlαΘ€τεl

μεση ευ16ρεlα 1αρdξεωs, με xρηση oτuλoγρdφoυ ρoflζ μαι]ρηζ
μελdvηg (μαρκαδδρo), πληv τηζ 6vδεlξηg (ΘEΛΩ) 6πoυ
χρησlμoπol{θηκε oτυλoγρdφoζ γραφΙτη (μoλ0β'). Στlg εv λ6γω
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πεlσTηρIεζ
εvδεiξεIζ
ρoγραφεζ
παρoUσιαζovTα|
αδlκαloλ6γητεE oτdoεlg γραφlκo0 μfoou (τελεiεE) καΘιilg καl
τρoμΦδηE xdραξη oρloμ6vωv γραμμdτωv, oτol1εiα τα oπoiα
ΧεI

καταδεlκvιjoυv 6τl o γρdφωv (κατd τη oτlγμη τηξ xdραξηs)
ευρΙoκετo σε Iδlαiτερη ψυ1oλoγlκη φ6ρτloη αλλd σε καμΙα
περiπτωoη δεv oυvloτoι]v πλαoτ6τητα. AvτΙθετα, ωζ πρos To
φ0λλo ημερoλoγioυ, στo o δlαλαμβαv6ταv δεiγμα γραφηg τoυ
ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυριivη (oυγκρlτlκ6 υλlκ6), δlαπloτΦΘηκε 6τl
επρ6κεlτo γtα καvυπ6πτoυ 1ρ6voυ>> 1εlρ6γραφη δεlγματlκη

γραφη,6πω9 xαρακτηρloτlκd αvαφ6ρoυv στηv dvω €κθεoη
ΤoUE, η oπoΙα δεv παρouoldζεl αδlκαloλ6γητεg oτdoεlE τoυ

γραφlκo0 μ€ooυ η dλλoυ τ0πoυ αλλolΦoεlg, εκ μ€ρoυg τoU
γρdφovτoE, o oπoioE φ6ρεταl vα δlαθfτεl lκαvoπotητlκη
ευ1€ρεlα

1αρdξεωE. Mετd τηv αvωτ6ρω γραφoλoγIκη αvdλuoη

εξ6ταoη, πραγματoπolξΘηκε oυγκρlτlκη εξ€ταoη

-

τωv

γραφoλoγlκΦv xαρακΤηρloτlκΦv τωv δ0o ωζ dvω εγγρdφωv,
oιiμφωvα με τηv oπoΙα η 1εlρ6γραφη γραφη πoυ δlαλαμβdvεταl
oτo εξεταoΘ6v πεloτηρlo oημεiωμα 61εl αvαμφ1β6λωE 1αρα1θεi
απ6 τo iδlo ιiτoμo πoU φ6ρετα1 6τ1 1dραξε T|s 1εlρ6γραφε9
εvδεiξεlE τoU,αvωτ6ρω αvαφερoμ6voυ δεlγματlκo0 εγγρdφoυ
(φιiλλoυ ημερoλoγioυ). Kατ6ληξαv δε στo oυμπ6ραoμα 6τl
αμφ6τερα τα εξεταoΘfvτα 6γγραφα 61oυv 1αρα1θεi απ6 τov
Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη. Στo oημεio αυτ6 πρ6πεl v, αvαφερΘεi
6τl κατd τo oτdδlo τηg κιiρlαE αvιiκρ|σηs, πρoσκoμioΘηKε στηv

AvακρΙτρlα B' TμηματoE Πλημ/κΦv KoρΙvΘoυ απ6 τηv
olκoγ6vεtα τoυ θαv6vτoE καl tvα dλλo oημεiωμα τo oπoio εΙ1ε
αvεUρεθεΙ απ6 τηv κ6ρη τoU, Kωv/vα Γlαμπoυρdvη, τηv
Tετdρτη (15.3.2ο00), τεμα11loμ6vo σε μIκρd κoμμdτlα μ€oα oτo

καλdΘl τωv α1ρr]oτωv στo γραφεΙo τoU Θαv6vτog στo

σUσκεUαoτηρlo, καθΦE μετd τηv αvειiρεση τoυ πτΦματoζ τoυ

ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη, o] 1Φρol τωv γραφεΙωv

τoU

συσκεUαoτηρioυ δεv εi1αv καΘαρloθεi απ6 τlE εργαζ6μεvεE oτo

6)
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σUσκεUαoτηρlo, XρloτΙvα Toαγκλη, Eλ6vη Γεωργioυ fωζ Tηv
Π€μπτη 16.3.20ο0. To εv λ6γω (τεμα1loμ6vo) oημεiωμα, μετd
Tηv σUγκ6λληoη τoυ, εΙ;1ε τo εξηE περlε16μεvo: (ENA ΛAΘoΣ
ΣoBA... KΛEΦTHΣ... EΠ|ΠoΛA|oΣ HMoYN KAt ΠΛHPΩΣA. o

KΩΣTAΣ TA EXE! ΦAH oΛA TA ΛEΦTA MoNoΣ ToY. TA
ΛEΦTA ΠoY YΠAPXoYN ΦTANoYN NA ΓlΛHPΩΘoYN oΛEΣ
ol YΠOXPEΩΣE|Σ ΤHΣ A|TEP!AΣ KA| MENoYN). Mε τlE υπ,
αρlθμo0E B68/2ooo καl B 11t2oo1 δlατιiξεls τηs AvακρΙτρlαE B,
Tμt]ματoE Πλημ/κΦv KoρivΘoυ δlετd1θη η γραφoλoγlκ{
πραγμαToγvωμoo0vη στα δι]o πλ6ov πρoαvαφερΘfvτα
oημεlΦματα με αvτtκεΙμεvo τα κdτωΘl ζητηματα: α)
β)
καl γ) '.. Σ0μφωvα με τηv απ6 7.5.2001 6κΘεoη γραφoλoγ|κηζ
πραγμαToγvωμoσ0vηξ TηE αvωτEρω πραγματoγvΦμovα,
δlκαoτlκηs γραφoλ6γoυ Bαolλlκξg ΣαλεolΦτoυ, αυτη κατ€ληξε
στα ακ6λouΘα oυμπερdσμαΤα: A) ΩE πρoE τo πρωτ6τυπo
1εlρ6γραφo oημεiωμα πoU βρεθηκε απ6 ToUs ασΤUvoμlκoΟE τoυ
A.T. Kldτou πιivω σTo γραφεio κατd τη δldρκε|α τηs αυτoψΙαE
... <<To φυλλo 1dρτou 6πoυ αυτ6 ηταv καταρ1ηv γραμμ6vo €;1εl

απoκoπεi με επlμ6λεlα απ6 τo τρΙτo τεμd1lo 1dρτoυ πoυ
υπdρ1εl σTo oτ6λε1oE ToU μπλoκ>> B) ΩE πρoζ τo

πρωτ6τυπo 1Elρ6γραφo oημεiωμα πou βρθΘηκε Tεμα1loμ€vo oε
μlκρd κoμμdτlα ... <<Τo φι1λλo 1dρτoυ 6πoυ αυτ6 ηταv καταρ1ηv

γραμμ6vo f1εl απoκoπεi βΙαlα απ6 τo πρΦτo τεμα1lo 1ι5ρτoυ
πoU υπdρ1εl σTo oτfλε1og τoυ μπλoκ>>. Mετα Tηv βiαlη
απoκoπη τoυ βρ6Θηκε ιivα μlκρ6 εvαπoμεΙvαv τεμd1lo 11ιiρτoυ
oτo oτfλεXos τoυ μπλoκ στo oπoio αvαγρdφετα| (EIXA KA...).
'. Mετd απ6 αυτ6
τo φ0λλo, Uτrηρ1ε 6vα ακ6μη λευκ6 φ0λλo, σTo
oπoΙo βρ6Θηκαv iχvη λαvΘdvoUσαE (η αμελdvωτηg) γραφηζ.
Aπ6 τηv cρευvα τηE λαvΘιivoυoαg (αμελdvωτηg) γραφηζ σTo
πρΦτo λευκ6 φι1λλo τoU μπλoκ μετd τo A2 oημεiωμα (πou
βρ€Θηκε τεμα1loμfvo) δlαπloτΦΘηκε 6τI τo ωs ιivω 6γγραφo
εi1ε πρo ToU τεμα1loμo0 τoυ To εξηs περlε;16μεvo: (EIxA
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U

KANEl EΝA ΛAΘoΣ ΣoBAPo AΛΛA ΔEN ElMA1 KΛEΦΤHΣ.
EΠIΠoΛA|oΣ HMoYN KAl ΠΛHPΩΣA. o KΩΣTAΣ TA EXEI
ΦAF| oΛA TA ΛEΦTA MoNoΣ ΤoY. TA ΛEΦTA ΠoY
YΠAPXoYN ΦTANoYN NA ΠΛHPΩΘoYN oΛEΣ ol
YΠoXPEΩΣElΣ THΣ ETAIPE|AΣ KAl MENoYN). Aπ6 τα
αvωτfρω oυvdγεταl 6τl σε πρoγεv6oτερo 1ρ6vo γρdφηκε To
τεμα1loμfvo oημεΙωμα (A2), τo oπoio εi1ε απoκoπεi απ6 τo

πρΦτo φUλλo τoU μπλoκ, με εvαπoμε[vαv 6vα μlκρ6 τεμd1lo
1dρτou με τηv αvαγραφη uElXA KA...Σ, στηv oυvf1εlα υπηρ1ε
fvα λευκ6 φ0λλo, 6πoυ δlαπIoτΦθηκε η 0παρξη λαvΘdvoUσαs
(αμελdvωτηζ) γραφηE τoυ ωE dvω A2 oημεlιirματog καl με τov
τρ6πo αυτ6 oυμπληρΦθηκαv 6λε9 ol φρdoεIE τoU, καt τ6λoE

σTηv oυv€1εlα (oε μεταγεv6στερo 1ρ6vo) γρdφηκε

To

καταo1εθ6v απo τo A,T. Kldτoυ oλ6κληρo 1εlρ6γραφo
oημε[ωμα (A1) απ6 τov Θε6δωρo Γιαμπoυpdvη. Aπ6 τηv
oυγκρIτlκη εξfταoη καt τωv δ0o εγγρdφωv, oι1μφωvα με τηv
iδlα €κθεoη γραφoλoγIκηζ πραγματoγvωμoσ0vηt Tηs

πραγματoγvΦμovα BαolλlκηE ΣαλεolΦτoυ, πρoκ0πτεl oτl 61oυv
γραφεΙ απ6 τo iδlo πρ6σωπo (τov Θαv6vτα), αλλd κdτω απ6
δlαφoρετlκ69 oυvΘηκεg xdραξηE (δrαφoρετlκoι1g εvδoγεvεiE καl
εξωγεvεΙE παρdγovτεE), oε δlαφoρετlκE5 oυvΘηκεE 1dραξηg καl

ψUXoπvεUματ|κηE κατdστασηs ToU γραφfα. AκoλoOΘωE, η αvω
πραγμαToγvΦμovαE καταληγε| στα ακ6λoυΘα oυμπερdσματα:

(A. H

B.

...Γ.

Στα iδlα ωE dvω oυμπερdσματα κατιiληξε
κα| o δloρloθεiξ ωE Tεχv|κ69 oιiμβoυλog απ6 τηv olκoγfvεlα τoU

ΘεoδΦρou Γlαμπoυρdvη, ΓεΦργlog Χαλκldg, δlκαoτlκ6E
γραφoλ6γo9, o0μφωvα με τηv απ6 20.3'2oo2 γραφoλoγlκη
γvωμoδ6τηση αυτoU' Avτiθετα, o δloρloθεΙE απ6 Tov
κατηγoρo0μεvo τε1vlκ6E oUμβoυλog ΔημητρloE KαλαvτζηE,
δlκαoτlκ6E γραφoλ6γoE, σTov oπoio αvατfΘηκε η Ypαφoλoγlκη

εξEταoη Tωv πρoαvαφερΘ€vτωv

δUo 1εlρ6γραφωv σημεlωμdτωv

κα| η oυγκρlτlκη μελ€τη Tωv διio πρoηγo0μεvωv εκΘ6oεωv

ΣελΙδα 18

T

1

ο6 al2014 πo |vIK

απ6ιoασ

IoMρεΙoυ

Παvou

γραφoλoγlκηs πραγματoγvωμoσOvηζ κατfληξε εv μ€ρεl σε
δlαφoρετlκd ouμπερdσμαTα. AvτiΘετα, κατfληξε μεταξ0
dλλωv: α) 6τl η γραφη τoυ Al oημεlΦματoE εivαl φυoloλoγlκηE
xιiραξηs γραφη τoU ΘεoδΦρou Γlαμπouρdvη καl δεv περl€;1εl
καv6vα oτol1εΙo απ6 To oπoio vα πρoκιiπτεl υπoψΙα 6τl η
γραφη αuτη δεv εivαl καρπ69 ελε0Θερηg βoUληoηE καt
1αρdξεωζ, β) 6τl η παρατηρηση τωv KΦτoυζα καl Mακρr] περΙ
1αρdξεωE τηE γραφηs ToU εv λ6γω oημεlΦματoE (...) με
αδlκαloλ6γητεE τελεiεE καt με τρoμΦδη xdραξη τωv γραμμdτωv,
απ6 τα oπoiα καταδεlκv0εταl 6τl o γρdφωv ευρΙoκεταl σε

lδlαΙτερη ψυ1oλoγlκη φ6ρτroη, δεv αvTαπoκρivεταl στηv
πραγμαTlκ6τητα καl δεv μαρτυρεΙ ψu1oλoγlκη φ6ρτloη ToU
γραφ6α τoU oημεlΦματoE, γlατ[ τα oτol11εiα αυτd απoτελoOv

γvωρΙoματα φυσloλoγlκηE 1αρα1ΘεΙoηE γραφξE τoυ ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη καl γ) 6τl τα oυμπερdσματα τηE ΣαλεolΦτoυ 6τl η
γραφη τoU εv λ6γω oημεlΦματog (δηλ. ToU A|) 61εl γραφεΙ με
εξαvαγκαoμ6 ToU γραφfα τηζ καl παρd τηv Θ6ληoη τoU δεv
περlγρdφouv τηv πραγματlκη κατdoταoη τηζ γραφηt ToU εv
λ6γω oημεlΦματos, γlατi Tα σTolXεΙα πoυ παραθ€τε| η αvωτ6ρω
δlκαoτlκη γραφoλ6γoE 6τl απoτελoOv δlαφoρ6E καr απoκλΙoεlE

απ6 τη φυoιoλoγlκξ γραφη τoU ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη εivαl
αvακρlβη, αφo0 6λα τα Xαρακτηρloτlκd τηs γραφηE τoυ εv λ6γω
oημεlΦμαToE αvεUρioκovταl 6μolα oτη γραφη τoU σUγκρlτlκo0

υλlκo0 καl oυvεπΦg δεv παρf1εταl βdoη γtα oτξρlξη γvΦμηs
περi εξαvαγκαoμo0 τou θαv6vTos κατd τηv 1dραξη τηs γραφηζ
ToU εv λoγω oημεlΦματoE, η oπoiα εΙvαl καvovlκη9 1αρdξεωg
γραφη ToU ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη
Στηv oυv61εlα,
δlεvεργξΘηκαv εργαστηρlακ€g εξετdoεlE-αvdλυoη τUπoυ D.N.A.
τoU γεvετlκo0 υλlκo0 πoU αvl;1vε0τηκε στo παvτελ6vt καl στo
εoΦρoυ1o κα| δlαπloτΦΘηκε 6τl αμφ6τερα απ€δωoαv Tα iδlα
αλληλlα απ6 τηv αvdλυoη ToU πυρηvlκo0 D.N.A., δηλαδη 6τl τo
γεvετIκ6 υλlκ6 πρoερ16ταv απ6 τov iδro dvδρα. Πληv 6μωE δεv
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κατ6oτη, τ6τε, δυvατ6v vα απoφαvθεΙ o

αvωτfρω

πραγματoγvΦμovαE 6τl τo βloλoγlκ6 uλlκ6 πρo6ρ1εταl απ6 τov
Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη καθΦg δεv εΙ1ε απooταλεi ταυτ61ρovα

oυγκρlτlκ6 βloλoγικ6 υλlκ6 ToU Θαv6vτoE (...). Aκoλo0ΘωE,
εκκρεμoιjσηξ τηζ υπ6θεoηt στηv επ, ακρoατηρiω πρωτoβdθμlα
δtαδlκαo[α, με τηv υπ, αρlΘμ6 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29,30, 31. 32,33, 3412007 αvαβλητlκη απ6φαση τoU M.o.Δ.
ΣπdρτηE, δloρioτηκε πραγματoγvΦμovαg o Νlκ6λαo9 TαTρηg,
Aoτυv6μog A' Xημlκ65-Blo1ημlκ6E, υπηρετΦv στo Τμημα
AvαλU ση ζ

BloλoγlKΦv

YλlκΦv

Tηζ

ΔlευθUvσηζ

EγκληματoλoγlκΦv EρευvΦv Tηζ Eλληvlκηg AoτυvoμΙαE,
πρoKεlμ6vou o τελευταioE vα πρoβεi σε εξετdoεlg αvdλuoηE
D.N.A. κα| vα απoφαvθεΙ με αlτloλoγημfvη EκΘεoη τoU γlα τηv
0παρξη η μη αξloπotηolμoυ βloλoγlκo0 uλlκo0 καl τov
πρooδloρloμ6 γεvετικo0 υλlκo0 σTα αvαφερ6μεvα σTηv απ6
14.3.20ο0 €κθεoη κατdo1εoηg τoυ Bαolλεiou Aγγελ6πoυλoυ,
UπασTUvoμoυ τoυ A.T. Kιατoυ, πεloτηρlα, ητol: α) ivα vdlλov
o1olvi με κ6κκlvα olρΙτlα καΘ, 6λo τo μηκos 7,4. μ κα| β) μiα

λευκη ταlviα περlτυλiγματos δΦρωv μηκoυE 1,84 μ καl πλdτoυg

18 mm αvαγρdφouσα με μπλε γρdμματα τηv φiρμα
(ZoYΛoB1TΣ> καl B) σε καταφατlκη περΙπτωoη τoU υπ6

oτol1εio A. γlα τη o0μπτωση η oxl τoU αvευρεΘfvτoE γεvετlκo0
υλικoιj αυτoιj, καt σε κdθε περΙπτωoη τoυ γεvετlκo0 υλlκo0,
πoυ ηδη 61εl αvευρεΘεi καl αvαφ6ρεταl σTηv υπ, αρlΘμ, πρωτ.
30
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εργασΤη ρ|ακηζ

πραγματoγvωμoσιjvηζ τoυ Νlκ6λαou ΤαTρη, (.,.) με τo γεvετlκ6
υλlκ6 τoU κατηγoρoυμθvoυ Kωvoταvτivoυ Xρυolκo0 τoυ

ΔημητρΙoυ. Aμφ6τερεE oI δldδlκεE πλεuρ6E, πoλlτlκΦE
εvdγoυoεg καl κατηγoρo0μεvoE, δl6ρloαv, σι]μφωvα με τα
oριζ6μεvα σTov K.Π.Δ, ωs τεΧvIκo0E oυμβoUλoUζ τov βloλ6γo
Σταιiρo Mπoυρvιiζo κα1 τηv lατρ6 καI μoρlακη βloλ6γo MαρΙα
ΓεωργΙou. ΘεoδωρoπoUλoυ, αvτΙoτol1α, Tηv 14-9.2007 €λαβε
\
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συγκρtτlκ6 υλlκ6 πρoερ16Tαv αφεv6E μεv απ6 τη o0ζυγo, Eλ€vη
Γlαμπoυρdvη, κα| τts Tρεtζ κ6ρεE τoυ θαv6vτoE, Alκατερivη,

ΓεωργΙα κα| Kωv/vα Γlαμπoυρdvη, κα| αφετ€ρoυ απ6 To
βloλoγlκ6 uλlκ6 πoυ εi1ε αvI1vευτεi σTηv πρoηγηΘεΙoα 6μolα
εξ€ταoη,

δηλαδη απ6 τρi1εs καl σπερματlκ6 uγρ6 oτα εvδ0μαTα
Toυ Θε6δωρoυ Γlαμπoυρdvη. Σ0μφωvα με τα oυμπερdσματα
Tηζ
ατTo
24.3.20ο8
6 κθεση s
εργασTη ρIαKηs
πραγματoγvωμoσuvηE τoυ Nlκoλdou ΤαTρη, απ6 τηv αvdλυoη

πoλυμoρφlσμoιi πυρηvlκoιj uλlκo0 D.N.A. πρofκυψαv με
βεβαl6τηTα τα ακ6λoυΘα: 1) oτηv ταlviα περlτυλiγματoξ ... καl
σε κdπolα τμηματα αυτηE (6xl σε 6λo To μηκos αuτξE),
αvl;1vε0τηκε γεvετlκ6 υλlκ6 πoU απoτελεi μiγμα βloλoγlκΦv
υλlκΦv τouλd;1loτov δ0o dγvωoτωv αvδρΦv, πληv 6μωζ δεv
αvl;1vε0τηκε σε καv6vα oημεio τηs ταlviαg γεvετlκ6 υλlκ6 ToU

Θαv6vτoE, 2) oτo o11olvi με κ6κκlvα olρΙτlα (..,) gvευρεΘη
μ6vov
σε €vα oημεΙo αυτoU γεvετlκ6 υλlκ6 τoU ΘεoδΦρoυ

Γlαμπouρdvη, αv καl η εξfταoη αφoρo0oε 6λo τo μdκoE αυτo0.
Στo oημεio iιυτ6 πlθαvoλoγηΘηκε 6τl ηταv . η αγκυλη τoυ
o1olvloU, 6πou ακoUμπo0oε o λαlμ69 τoυ Θαv6vτos ... Aπo τα

αvωτ6ρω ouμπερdσματα

πρo€κυψαv

Tα

ακ6λoυΘα

oυμπερdσμαTα : A) ΩE πρos τηv αlτiα Θαvdτoυ τoυ Θε6δωρoU
Γlαμπoυρdvη καl εlδlκ6τερα αv o θdvατoE αυτo0 επηλθε
oυvεπεiα αvθρωπoκτoviαE εκ πρoΘEoεωE (oτραγγαλloμ6E δl,
αvΘρωπivωv xεlριbv) η αUτoκToviαξ..' Elδlκ6τερα, ωζ πρoζ Tα
αvτiΘετα oυμπερdσματα τωv lατρoδlκαoτlκΦv εκΘ6oεωv τηs
|ατρoδlκαoτlκηE YπηρεoiαE ΠατρΦv καt AΘηvΦv αvτΙoτol;1α,
πoυ εξετ€Θηoαv αvωτfρω, πρo6κυΨαv τα ακ6λoυΘα: 1) ... 12)...
Στηv πρoκεlμ€vη περΙπτωoη γtα vα γΙvεl δεκτ6 6τ1 6λεE ol
πρoπερlγραφ6μεvεg κακΦoεlg πρoκληΘηκαv- στov Θε6δωρo
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Π
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xΦρα oυνιivτηoη τoυ πραγματoγvΦμovoE καI Tωv τε;1vlκΦv
oυμβo0λωv, o| oπoiol κατ€γραψαv Τα πεloτηρlα καl
oυμφΦvησαv: To γεvετlκ6 υλlκ6 πoυ αξloλoγηΘηκε ωs

l
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Γlαμπoυρdvη, κατd τη δlιiρκεlα τηs απαlΦρηoηg, κατd τo
oτdδlo τωv σπαoμΦv, πρ6πεl vα γivεl δεκτ6 6τl o ΘαvΦv κατd
τov αμEoωE πρ6τερo ToU θαvdτoυ τou 1ρ6vo, κατd τov oπoio
ξεκlvd η απΦλεlα τωv αloΘξoεωv, κlvηΘηκε περ!μετρlκd τoU
dξovd τoU καl 1τUπηoε αφεv6g μεv σTo κεφdλl, στηv
1εlλεoπαρεlακη XΦρα, στη ρα;1lαiα επlφdvεlα Tηζ ρlv6E, στηv
μετωπlαiα 1Φρα, στηv κρoταφIκη 1Φρα, στηv lvlακη XΦρα, στηv
τρα1ηλlκη 1Φρα, αφετ6ρoυ δε oτα 16ρlα, στo μEoo δdκτυλo τoυ
αρlσTερoιi 1ερlo0 καI τ6λoE, στo oτ€ρvo. H αvωτ6ρω υπ6Θεoη
δεv μπoρεΙ vα oτηρ11θεΙ oε αvτlκεlμεv|κd oτol1εiα καl τoιiτo για
τoUζ ακ6λoυθoυE λ6γoυE:1) ... 6) Eπlπλ6ov, αv o θdvατoE τoυ

ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη oφεiλεταl σε (απαγxovloμ6 δld
βρ6γ1oυ εκ 1ovδρoιi o;1olvlo0>>,6πωE αvαγρdφεταl στηv
lατρoδlκαoτlκξ f κΘεoη τωv lατρΦv τηζ lατρoδlκαoτlκηg
Yπηρεoiαg ΠατρΦv, Θα 6πρεπε επlπλ€ov vα δlαπloτωθo0v
αIμoρραγlκ69 δlηΘξoεlE στo σημεio δρdσηs Tηζ αγκ0ληg καl τoυ
βρ61oυ, δηλαδη κdτω απ6 τηv περγαμηvoεlδη αιjλακα, αv αυτη
πρoκλflΘηκε απ6 τη δρdoη ToU σΧolvloιi πρo η κατd τov ;1ρ6vo

τoU Θαvdτou (δπωg στIζ περlπτΦoεlE τoU απαγxovloμo0 δld

βρ6γ1oυ), ol,oπoiεg δεv δlαπιoτΦθηκαv oιjτε απ6 τηv
lατρoδlκαoτlκη Yπηρεoiα ΠατρΦv o0τε απ6 τηv |ατρoδlκαoτlκη
YπηρεoΙα AθηvΦv... .To αvωτf ρω γεγov65 υπoδηλΦvεl με
oαφηvεlα 6τl o Θε6δωρoE Γlαμπouρdvηs δεv βρloκ6ταv εv ζιυη
6ταv απαlωρηθηκε καI 6τl o ΘdvατoE τoυ επηλθε πρtv
κρεμαoτεi,'. 8) Τo oυμπ€ραoμα τηE lατρoδlκαoτlκηE fκθεoηg
Tηt lατρoδlκαoτlκηg Yπηρεoiαg ΓlατρΦv 6τl η αlτΙα Θαvdτoυ τoυ

ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη oφεiλετα! σε <απαγxovloμ6 δld
βρ6γ1oυ εκ 11ovδρoU o;1olvlo0>>, απoδυvαμΦvεταl πληρωE με

τηv 6voρκη κατdΘεoη στo ακρoατηρlo τoU lατρo0 1εlρo0ργoυ
lωdvvη Πετρ61εlλoυ πoυ δlεvηργησε κα| σUvυπ€γραψε τηv απ6

14.3,200ο lατρoδlκαoτlκη ιiκθεoη τηE lατρoδlκαoτlκηg
YπηρεoΙαg ΠατρΦv, μαζΙ με τov ιατρ6 παΘoλ6γo |ωdvvη
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Avδρε6πoυλo. oπωE κατ€Θεoε στo ακρoατηρlo o αvωτ6ρω
lατρ6E, η δlεvεργηΘεΙoα απ, αυτo0E vεκρoψiα.vεκρoτoμη ToU

πτΦματoE τoU ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη ξταv

ατελflE.

Elδlκ6τερα, o0μφωvα με Tηv κατdΘεoη ToU στo ακρoατηρlo, o
εv λ6γω lατρ6E καT, oυoiαv δεv πρo€βη σε vεκρoτoμlκη

δtερεOvηoη

τoU πτΦματoE, με To oπoio

αo1oληθηκε
απoκλεloτlκΦE o lωdvvηE Avδρε6πoυλog. ..' Aπ6 τα αvωτ€ριυ

oυvdγεταl με oαφηvεlα 6τl η lατρoδlκαoτlκη 6κΘεoη Tηζ
lατρoδlκαoτlκηg Yπηρεoiαg ΠατpΦv δεv μπoρεi vα

xαρακTηρloτεi ωs αξ16πloτη, δ16τl ηταv ατεληE, oυμπθραoμα
στo oπoΙo καταληγεl τ6oov o lατρoδlκασTηs Koυτoα0τηE,
xαρακτηρΙζovταE τηv ωs καπ6πεlρα vεκρoτoμηtΣ, 6σov καl ol
oυvdδελφoΙ τoU, BoυγloυκλdκηE, ΤoερΦvηg καl AΙβατiδηg, ot
oπoiol τηv απoκαλo0v <<ατελη vεκρoτoμη>, o δε επioηE

lατρoδlκαστηs MεooγεiτηE τηv 1αρακτηρiζεl ωs <€κθεoη
lδεΦv>. Kαl τo0τo γlα τoUs εξηs λ6γoυE: 1)...6)... AvτlΘ6τωE,
απ6 τov oυvδuαoμ6 καt τηv αξloλ6γηoη τωv κdτωΘl ευρημdτωv
Aπ6 Tα πρoαvαφερθfvτα αvαλυτlκΦg περlγραφ6μεvα

εUρηματα πρoκ0πτεt με oαφdvεlα 6τl o θdVατoE τoυ ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη δεv oφεiλεταl σε απαγXovloμ6 δlα βρ6γ1oυ, αλλd
σε σTραγγαλloμ6 δl. αvΘρωπivωv ;1εlρΦv, ... ol ]σxuρlσμoi τηE
υπερdoπloηE 6τl ... εivαl oUσlασTtκd αβdolμol γ!α ToUE κdτωΘl
λ6γoυ5; α)... ζ)...Περαlτfρω 6μωE o απαγXovloμ6E
o1olvi

$t

με
(αυτo1εlρiα) απoκλεiεταl στηv πρoκε1μεvη περiπτωoη vα
απετ6λεoε τo αiτlo Tou εv λ6γω θαvιiτoυ καl εξ αlτΙαE λ6γωv
αvαγ6μεvωv σTα δlδdγματα τηζ κolvηE πεΙραE καl λoγlκηE,
συvεκτ1μωμ6voυ καl τoU λolπo0 απoδεlκτlκo0 υλlκo0. Πλ€ov
σUγκεκρ|μ6vα δε γIα τoUs κατωτ6ρω λ6γoυE απoκλεiεταl o
απαγXovloμ6E (αuτo;1εlρiα): .t) ...2)... 3) ... 4)... 5) ... Aπ6 τα
ανωτ€ρω oτol1εΙα oυvδυαζ6μεvα, η εκδo1η περΙ αυτoκτov1αE
τoU Θε6δωρoυ Γlαμπoυρdvη εivαl αδ0vατη, o0μφωvα με τα
δlδdγματα Tηs λoγlκηE κα| τηξ κolvηE πεΙραE, καΘ6oov δεv
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δlκαloλoγεiταl πΦE o ΘαvΦv, ιiψoυE 1,7o μ6τρωv, αφo0 γ[vεl
υπoθετlκd δεκτ6 6τl καταoκειjαoε o Ιδlog τη θηλld τηE αγ16vηE,
στη oυv61εlα πρ6oδεoε oταΘερd με κ6μπo τo o1olvi στηv
oρlζ6vτlα olδηρoδoκ6, xωρiζ vα πρoκιiψεl με βεβαl6τητα απ6
τηv απoδεlκτlκη δlαδlκαoΙα με πol6v τρ6πo, καl εUρlσκ6μεvo5
υπ6 τηv επ[δραoη olvoπvει]μαTos, περπdτηoε σε απ6λυτo

oκoτdδl με To ooβαρ6 πρ6βλημα 6ραoηE πoU εi11ε,
αvαρρ11ηΘη κε σε διjo τoυλd1loτov τελdρα σUσκευαoiαg

αγρoT!κΦv πρoT6vτωv π6ραoε τη θηλld oτo λαlμ6 ToU, 6δεoε
περiτε1vα τα 1fρlα τoU με τηv vdlλov ταlviα, lδiα δε τo δεξi τoυ
Χ€ρl, καΘΦE o iδloE ηταv δεξl61εlραE, π€ρασε τηv ταlviα μ6oα
στηv ζΦvη Toυ παvτελovlo0 τoU, μετακivηoε τηv π6ρπη τηs

ζΦvηζ σTo oπioΘlo Kαl αρlσTερ6 μ€ρoE, oτερoUμεvoζ κατ, αυτ6v
Τov τρ6πo oπolαoδηπoτε δυvατ6τηταg ευ1ερoιig κivηoηE τωv
1εlρΦv, lδΙωg δε τηv αvdταoη τωv 1εlριi:v, καl τ6λoE εκτ6λεoε
αλμα πρoκε|μ6voυ vα Θ6oεl τfλoE στηv ζωη τoU. Eπlπλ€ov,
απoδεlκτlκd τoυ oυμπερdσμαTos 6τl o Θdvατog τou Θε6δωρoU
Γlαμπoυρdvη oφεiλεταl oε δoλoφoviα καt oxl σε αυτoκτoviα
εivαl η αvUπαρξiα κlvητρoυ τoυ θαv6vτoζ vα αUToκτovηoεl γlα
τoUζ ακ6λoυΘoug λ6γoυ9: α) Aπ6 τo oιivoλo τωv εv6ρκωv
καταΘ6oεωv (εργαζoμEvωv, oυvεργατΦv, oυγγεvΦv καt φiλωv
αuτo0) πρof κυψε 6τl, o Θε6δωρog Γlαμπouρdvηg δεv εi1ε
πρooωπlκd, olκoγεvεlακd η lδlαΙτερα επαγγελματlκd
πρoβληματα (...). t|ταv ευδldθετoE Kαt δεv εμφdvlζε κατd τo

1ρovlκ6 δldoτημα πρo τoU θαvdτoυ Toυ μελαγ1oλΙα

η

oυvαloΘηματlκη κατdπτωση Kαl δεv εi1ε αλλdξεl τlE oυvηθεlεg
τoυ. Eργαζ6ταv σTo σUσκευαoτηρ|o τov Ιδlo 1ρ6vo καt κατd τlg

αργiεE (Σαββατoκ0ρlακα, KαΘαρd Δευτ6ρα) (...).
oυμπερlφoρd τoυ, η oπoiα ηταv η oυvηΘloμ6vη, κατd

H

τls

πρoηγo0μεvεs πρo Tou Θαvdτoυ ToU ημερεE, lδiα δε κατd τηv
Kαθαρη Δευτ€ρα (13.3,200ο) τiπoτα σTηv oυμπερlφoρd ToU,
δεv uπoδεΙκvυε, €oτω καl εv oπ6ρματl, αυτ6 τo εvδε16μεvo
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(...). Mdλloτα τηv αργiα τηs Kαθαρds Δευτ€ραE, δlαoκ€δαζε
στηv oρεlvη KoρlvΘΙα με τηv olκoγ6vεld τoυ καl φiλoυs, με ToUs

oπoioυE -κατιi Tη δlιiρκεlα τoU γε0ματoE- o1εδiαζε τov
εoρταoμ6 Tηs ovoμαoτlκηg τoU εoρτηE μετd απ6 λΙγεs ημερεζ
(...).Aγαπo0oε τηv ζωη, δlαoκ€δαζε σε καθημερlv{ βdoη
δαπαvΦvταE μεγdλα 1ρηματlκd πood κατd τls καΘημερlv€E
δlαoκεδdoεlE με Tηv olκoγfvεlιi ToU, με φΙλoυE, παρ6ε9 καl

γυvαiκεE τηg v01ταE, πoυ αv6ρ1ovταv o8μφωvα με τtE fvoρκεs
καταΘ6oεlζ τωv μαρτ0ρωv στo πoo6 τωv 1oο.ooo €ωg 3OO.οoo
δρα1μΦv Tη φoρd. Δlατηρo0oε σTo παρελΘ6v δldφoρεE
εξωouζυγlκ€E o;16oε19, dλλoτε εv γvΦoεl καt dλλoτε με τηv
αvo1η τηE oυζιiγou τoυ, Eλ6vηE Γlαμπoυρdvη. ... β) o θαvΦv
εi11ε o16δlα επεκΤdoεωE Tηζ επlxεlρηoεωE τoU σUσκεuαoτηρioυ

(...).

Γlα τo λ6γo τo0τo, εi1ε πρoγραμματioεl κατd τ|s
αμ€oωg επ6μεvεE Tηs KαΘαρdg Δεuτ€ραE ημερεs μiα
oυvdvτηoη με Tov πρΦηv Yπoυργ6 ΓεωργiαE Πoττdκη (...).
EπΙoηE, πρooδoκo0oε καl παρ6τρUvε τη μεγαλ0τερη κ6ρη τoυ
Alκατερivη Γlαμπoυρdvη, δlκηγ6ρo, vα αvαλdβεl τηv Θ€oη τou
σTην επl1εΙρηoη τoU σUσκεUαoτηρioυ (...). γ) o ΘαvΦv δεv
πΙoτευε στηv αυτo1εlρΙα. δ) o ΘαvΦv φoβ6ταv τo oκoτdδI
καl δεv πηγαlνε πoτ6 v01τα σTo συσκευαoτηρl.o. o ΙδloE 6δlvε

εvτoλ6E σToUζ εργαζoμf vous τηs επl1εiρηoηE vα μηv
μεταβαivoυv μ6vol ToUξ στo σUσκεUαoτηρlo, κατd τ|ζ
vUXτερ]v€E

ΦρεE, δεδoμ6voυ 6τl ευρΙoκετo σε ερημlκη περlo1η

τoU MoυλκΙoυ KoρlvθiαE Eπlπλ6ov, απoδεlκτlκιi ToU
ouμπερdσμαΤos 6τl o θdvατog τoυ Θε6δωρoυ Γlαμπoυρdvη
oφεΙλεταl σε δoλoφoviα καl 6χl σε αυτoκτoviα εivαl κα| τα
ακ6λoυΘα oτol1εΙα: 1) o ΘαvΦv Θε6δωρoE ΓlαμπoυρdvηE δεv

€πlαoε

o0τε επεξεργdστηκε τηv ταlviα σuσκεUαoΙαE δΦρωv με
Tηv oπoΙα βρf Θηκαv περlτ€1vωg δεμ6vα τα 1€ρlα Toυ.
Πρdγματl, o ΘαvΦv εΙ1ε ζητηoεl Evα o1olvi απ6 τov επlστdτη
Eudγγελo Kαμπo0ρη, o oπoΙoE στη oυvf1εlα 6δωoε o1ετlκη
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εvτoλξ σTov ηδη απoβlΦoαvτα εργdτη Σωτηρlo MατooUκα πρos
αvε0ρεση ToU σXolvlo0, 6πω9 καl iγlvε (...)' o dvω μdρτUραs
(Σωτ. MατooUκαE) εv6ρκωg εΙ1ε καταθ6oει, μεταξ0 dλλωv, 6ταv

τoυ εΙ1ε πρωτoβαθμΙωE επlδεl1θεi τo o1olvi, 6τI <...,lδlo τ0πo
o;1olvloU 6δωoα με μtκρ6τερo μηκos... To oκolvi πoυ εiδα στηv
AoτυvoμΙα €μorαζε με εκεivo πoυ τoU 6δωoα...To oκolvΙ πoυ

εiδα σTηv AoτυvoμΙα εiδα τo πd1oE καl τo υλlκ6 τoυ, 6Xl τo
μηκos τoU, δεv μαζ εiπε καv6vαE π6oo μακρ0 ηταv... ). o

αvωτEρω μdρτuραg κατ6Θεoε εv6ρκωζ στov πρΦτo βαθμ6 6τl
τo σXο]vi πoυ o ΙδloE εΙ1ε βρεl ηταv μηκoυg περiπoυ 3,O0 6ωE
3,50 μθτρωv, εvΦ αυτ6 με To oπoio αvευρ€θη απαIωρημ6vo τo
πτΦμα τou ΘεoδΦρou Γlαμπoυρdvη ηταv μηκoυg 7,4o μf τρωv,

2. Eπioηg, oπωg

πρoεκτ6θηκε, κατd τηv δlεvfργεlα τηs
αυτoψiαE απ6 τoUs ασTUvoμ|κo0E τoυ A.T. Kldτoυ KoρlvΘiαg
αvεUρεΘη κα] καταo1EΘηκε lδ161ε|ρo σημεiωμα τoυ ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη, ευρloκ6μεvo σε €vα εκ τωv γραφεΙωv ToU
λoγloτηρioυ τηE επl1εΙρηoηζ. ... Σιiμφωvα με τηv απ6 7 '5.2oo1
€κΘεoη γραφoλoγlκηζ TTραγματoγvωμoσιivηE τ"ηζ αvωτf ρω

πραγματoγvΦμovα, δlκαoτlκηE γραφoλ6γoυ Bαolλlκηg
ΣαλεolΦτoυ κατ6ληξε 6τl: A).,. B)... Γ)... Δ)... Aπ6 τlg αvωτfρω

πρoαvαφερΘεioεE γραφoλoγlκ€E πραγμαΤoγvωμoσ0vεg,
oυvdγεταl 6τι o θαvΦv δεv 6γραψε τo oημεiωμα πoυ βρ6Θηκε
πdvω στo γραφεio με τηv ελε0θερη βo0ληoη ToU κα1 με
αuθoρμητloμ6, αλλd αvτiθετα 6τ1 6ταv τo 6γραφε δεv ηθελε vα
διατυπΦσεl τo v6ημα ToU περtε1oμ6voυ τoU κα| εξαvαγκdστηκε
vα To κdvεl. Aπ6 τηv επlσκ6πηoη τoυ περ|ε11oμ6voυ τωv δ0o
lδl6γραφωv oημεlωμdτωv ToU θαv6vτoE πρoκ0πτεl 6τl εivαl
εvτελΦE αvτlφατlκd ωζ πρos To περlε16μεv6 τoUs. Στo
1ρovoλoγlκd πρΦτo oημεiωμα (τεμα1loμ6vo), o θαvιilv

αvαγρdφεl, μεταξ0 dλλωv,

6τl (o KΩΣτAΣ (δηλαδη

o

κατηγoρo6μεvog) ΤA EXEI ΦAl-| oΛA TA ΛEΦTA MoNoΣ ToY.

TA ΛEΦΤA ΠoY YΓ]APXoYN ΦTANoYN NA ΠΛHPΩΘoYN
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oΛΕΣ ol YΠOXPEΩΣEIΣ THΣ ETAIPEIAΣ KAt MENOYN>, εvd)
στo xρovoλoγlκd δε0τερo oημε[ωμα (πoυ βρ6θηκε πιivω σTo

γραφεio), o ΘαvΦv αvαγρdφεt, μεταξ0 dλλωv, 6τl <<YΠAPXOYN
ΛEΦTA NA BΓoYN ot YΠoxPEΩΣEtΣ KA| NA MEINoYN

50.000.ο00 (εvvoεΙ δρα1μ6E) N|ΤΣA ΓlA ΣENA KAt TA
YΠoΛolΠA ΣToN KΩΣTA) (δηλαδη στov καTηγoρo0μεvo).
Aκ6μα καl απ6 μlα απλη αvdγvωoη αυτΦv ευκ6λωE oυvdγεταl,
o0μφωvα με τα δlδdγματα τηζ κotvηE πεiραE καt λoγlκηg, τo
ouμπ€ραoμα

6τl o θαvΦv δεv εivαl δuvατ6v vα απoδ61εταl oτo

μυαλ6 ToU καl τo 6vα κα] τo dλλo oημεiωμα ωs πρoζ To
περlε16μεv6 τoυE' ... 3) l.{ απoυoiα απoτυπωμdτωv oτo 1Φρo
τoU σUσκεUαoτηρioυ. Elδlκ6τερα ol εργαζ6μεvol τηs
επl1εiρηoηg εi1αv εργαoτεi τελευταiα φoρd τηv 12'3.2ooo

ημερα Kυρlακη, τη δε αργiα τηE KαθαρηE Δευτ6ραs (13.3.2οοο)
To σUσκεUαoτηρlo δεv λεlτo0ργηoε καt τηv TρΙτη (4.3.2ooο)
αvεUρ6θη τo πτΦμα τoυ ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη. Tηv Kυρlακη

(12.3.2000), ot εργαζ6μεvεE στo σUσκεUαoτηρlo Mαρiα
Γραβdvη, Eλ6vη ΓεωργΙoυ καl Xρloτivα Toαγκλη, ol oπoiεE
ηταv εργdτρlεE απαo;1oλoιiμεvεE στηv ouoκευαoΙα τωv
αγρoτlκΦv πρoT6vτωv, ol oπoΙεt 6μωs απαo;1oλo0vταv καl
με
Tηv καθαρl6iητα τoU 1Φρoυ (κuρΙωE Tωv γραφεΙωv Tηs

επl11εiρησηs καl τηg κouζivαE), πρo€βησαv

σε καθαρ16τητα Tωv

1Φρωv αυτo0. Elδlκ6τερα, καΘdρloαv 6λα Tα

καλdΘlα

απoρρlμμdτωv τωv γραφεiωv καl 6πλυvαv 6λα τα πoτξρlα πoυ
εi1αv xρησlμoπolηΘεΙ tωE τ6τε. Δεv oυvηΘlζαv vα καΘαρiζoυv
τηv κouπαoτη τηE oκdλαs πoU oδηγo0oε στα γραφεΙα, o0τε τα

oρlζ6vτlα δoκιiρlα oτηplξηg τoU σUσκεUαoτηρioυ, o0τε Tα
περβdζlα Τωv παραΘ0ρωv αυτo0, καθΦE δεv εi1αv τθτolα
εvτoλt] απ6 τoυg εργoδ6τε9 τoυs (...). Aκoλo0ΘωE 6ταv
μετEβη,
τηv 16.3.2000, μετd απ6 o1ετlκη παραγγελiα τoυ A.T. Kldτou,
oυvεργεio oημαvoηE τηs Δlε0Θυvoηg EγκληματoλoγlκΦv
EρεuvΦv Tηs EλληvlκηE Aoτuvoμ iαg (. .'), δεv βρη κε
-

ffi
ξ,γ
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απoτυπΦματα, oιiτε τoU εργαζ6μεvoυ Bαolλεioυ Mπαvτo0vα
πoυ εloηλΘε απ6 τo παρdθUρo στo συσκεUαoτηρlo τo πρωΙ τηE
ΤρiτηE (14.3.20οο), o0τε Tηs XρloτivαE Toαγκλη, η oπoiα

6πIασε To

παραΘυρo (,..),

o0τε

ToU

ΔημηTρioU

Avαγvωoτ6πoυλoU πoU €πlαoε τηv olδηρoδoκ6 6πoυ δfθηκε τo
o1olvi (...),...Kατd τα δlδdγματα τηE κolvηE πεΙρα6 καl λoγlκ{E
6μωζ fπρεπε vα βρεθoιjv απoτυπΦματα τωv ατ6μωv πoU εΙ;1αv

ακoυμπηoεl τα αvωτ6ρω oημεΙα, εvΦ

αvτlΘf

τωg

αυτd

εuρ6θηoαv vα εΙvαl πεvτακdθαρα. To παραπdvω εivαl 6vα
επlπλf ov απoδεlκτlκo oτo11εio τoU oυμπερdσμαTos 6τl o
ΘdvατoE τoυ Θε6δωρou Γlαμπoυραvη oφεΙλεταl oε δoλoφovΙα
καl 6Xl σε αυτoκτoviα, καθ6oov, στη υπoΘετlκfl εκδo1η τηζ
αυτoκτoviαE, o XΦρoζ θα εi1ε παραμεivεl αv€παφoE καt Θα
εi1αv ευρεΘεi απoτυπΦμαTα σTα παραπdvω oημεiα, Συvoπτlκd,
6πωE θα αvαφερθεi εκτεvfoτερα κατωτ6ρω, γ|α Tηv τEλεoη τηE
αvωτ€ρω περlγραφεioηE αvΘρωπoκτ6voυ πρdξεωE, o μ6voE,
απ6 τo oτεv6 περlβdλλov (olκoγεvεtακ6, φlλlκ6, επαγγελματlκ6)
τoυ θιiματos, πoυ εi1ε τo κivητρo γlα vα πραγματoπoIηoεl τηv

παραπdvω πρdξη ξταv o καT, oυoiαv oυvεταiρoE

τoU

Kωvoταvτivog,XρυoIκ6E. Περlληπτικd αυτd ηταv τα ακ6λoυΘα;
α) olκovoμlκ€g δlαφoρεE με τo θιiμα, αφoιi o κατηγoρo0μεvo6
εi1ε παρακρατηoεl 1ρηματα απ6 τo ταμεio τηζ επl1εiρηoηE
πρoκε|μfvoυ vα τα xρησtμoπo|ηoεl γlα Ιδlov 6φελoE, γεγov6E
πoυ ηδη εi1ε αvτlληφΘεi o ΘαvΦv, απoτελo0oε δε καl τo λ6γo
πoU o τελευταioE ηθελε vα 11ωρiooυv τηv εταlρεΙα. Mdλloτα
oκoπ6E τoυ κατηγoρoυμ€voυ ηταv τ6oov vα μηv απoκαλυφθεi η
δρdoη τoυ απ6 Tov μovαδlκ6 πoυ γvΦρlζε dρloτα τα olκovoμlκd
Tηs εταlρεiαE, ητol τov Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη, αφoιj αυτ6E εi1ε
Tηv oUσtαoτlκη δlα1εiρloη τηξ εταlρεiαg, 6oov κα| vα επlρρΙψεl
τlg εuΘιivεζ γlα τηv απΦλεlα τωv 1ρημdτωv στov Γlαμπoυρdvη
lo1υρlζ6μεvot 6τl εκεΙvoE ηταv πoU κατα1ρdoτηκε τα 1ρξματα
ξoδε0ovτdE τα σε πρoσωπlκ6E τoυ απoλα0oεlg (δηλαδη στηv
-.ξ
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6).

Ettr-l

πριilηv o0vτρoφ6 τoU, Δημητρα Παπαγlαvvoπo0λoυ), γεγov6E

πoυ τov oδξγηoε, λ6γω τ0ψεωv καl εvo1Φv σTηv αuToκToviα. β)
Πρooωπlκ€6 δlαφoρ€E με τo Θ0μα, καΘΦE
τov μηvα

oκτΦβρlo 1998, o θαvΦv δlαπΙoτωoε 6τl o υl6E τoυ
κατηγoρo0μεvoυ, ΔημξτρloE Xρυolκ6E, εΙ;1ε κλfψεl 1ρηματα
απ6 Tηv επl1εΙρηoη, γlα τηv oπoiα κλoπη €1εl καταδlκαoτεΙ
αμετακλητωg με τηv υπ, αρlΘμ6v 11012005 απ6φαoη τoυ
Τρlμελo0E EφετεΙoυ Nαυπλioυ. Mετd ταUτα o ΘαvΦv καl o
κατηγoρo0μεvog απαγ6ρεUσαv Tηv εiooδo τoU Δημητρioυ
Xρυolκo0 στηv επl1εiρηoη ακ6μη κα| τηv μελλovτlκη Evταξη τoυ
στo πρooωπlκ6 αυτηg μ6λlE τελεiωvε τηv oτρατlωτlκη τoU
θητεiα τo Θ6ρoE τoυ €τoυE 2000. ...Στηv εv λ6γω εv€ργεlα εi11ε,
ωs πρoεκετθθηκε, αρ;1lκΦs συμφωvηoεl κα| o κατηγoρo0μεvog,

στηv oυv€1εlα 6μωζ μετ€βαλε τηv oτdoη ToU, καΘΦE
επlθυμo0oε vα απαo1oληΘεi στηv επl1εiρηoη o υl69 τoU

Δημητρlog Xρυolκ6E μετd τηv ληξη Tηζ oτρατlωτlκηE ΘητεΙαE
κατd μηvα Σεπτ€μβρlo 2000, εvΦ o θαvΦv δεv εΙ;1ε oυμφωvηoεl
με Τα αvωτ6ρω, πΙεζε δε τov θαv6vτα vα δε1Θεi τov υl6 τoυ oτo
σUσκευαoτηρlo, κυρΙωE To τελευταio πρo ToU θαvdτoυ ToU
1ρovlκ6 δldoτημα (απ6 τα Xρloτo0γεvvα Toυ 1999), γεγov6E
πoυ τoU εΙ1ε ,πρoκαλfoεl 6vτovo πρoβληματloμ6 Aπ6 τα
αvωτ€ρω oυvdγεταl αφεv6g μεv 6τl o| αρ1lκ69 uπoψiεg Toυ
θαv6vτoE, iδη απ6 τo Θ6ρoE τoυ f τoυE 1999, oτρ€φovταv ε!ζ
βdρos τoU κατ. oυoiαv oυvεταiρoυ τoU, Kωv/voυ Xρυolκo0
(κατηγoρoυμ6voυ), καt αφετ6ρoυ 6τι oI lo;1υρloμo[ τηE

υπερdoπlσηE, 6τl o ΘαvΦv εΙ1ε υπεξαlp€oεl

xρηματα τηζ

επl1εiρησηt καl 6τl αυτoκτ6vηoε λ6γω τωv τ0ψεωv πoU εΙ1ε καl
η επΙκληση ToU oημεlιilματoζ τoυ Θαv6vΤoζ πoυ βρ6Θηκε πdvω
σTo γραφεio, καΘioταvταl ouolαoτlκd αβdolμol... Aλλωoτε, o
κατηγoρo0μεvoE oυδ6πoτε lo1υρioτηκε 6τl o Θε6δωρog
Γlαμπoυρdvηs εΙ;1ε υπεξαlρ€oεl Χρiματα Tηξ επtxεΙρηoηE, 6oo
o τελευταioE f,ταv εv ζωη. AvτlΘ6τω9, αμ6oωE μετd τo Θdvατo
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αuτo0, δl6δlδε σTo o|κoγεvεlακ6, φlλlκ6 καl επαγγελματlκ6
περ!βdλλov ToU Θαv6vτoE, αλλd καl στov ευρ0τερo κolv6
κolvωvlκ6 τoυg κ0κλo, 6τl η εταIρεiα 6φεlλε πoλλd 1ρηματα oε
τρiτoυg, 6τl o Θαvιilv εi1ε υπεξαlρ6oε1 1ρηματα τηt επl1εΙρηoηg

Tα oπoiα κατασπατιiληoε με τηv πρΦηv oUvτρoφ6 ToU,
Δημητρα Παπαγlαvvoπo0λoυ, καθΦg καl 6τl Yt, αυτ6
αυτoκτ6vηoε απ6 τιjψεlE ... 2, Eπioηg, πρ6πεl vα αvαφερΘoιiv
Kα| o1 πρoσωπlκ6E o1€oεts τωv δUo αvδρΦv. Aρ1lκd ηταv πoλι]
καλ6E σε πρoσωπlκ6, o|κoγεvεlακ6 Kαt επαγγελματlκ6 επΙπεδo.
ol δ0o KαT, ouoΙαv oυvεταΙρol (ΘαvΦv κα! κατηγoρoUμεvoE)

αυvηΘlζαv vα διαoκεδdζoυv μαζi σε δldφoρα

vυ11τερlvd

καταoτηματα τηE ευριiτερηs περlo11ηg τoυ Kldτoυ, δlατηρouoαv

δlιiφoρε5 εξωoυζuγlκ€E

o16oεlg με γυvαiκεE Tηζ v01ταE, o!
oπoΙεE ηταv γνωoτ69 στov κolv6 κo|vωv|κ6 τoυE κ0κλo, dλλoτε
εv γvΦoεt Kαt dλλoτε με Tηv αvoxη τωv oυζ0γωv ToUζ. ... Tov
μηvα oκτΦβρlo 1998, o Θαvιilv δlαπioτωoε 6τl o u169 ToU
κατηγoρoUμεvoυ, ΔημητρloE Xρυolκ6E εi1ε κλ6ψε1 11ρηματα απ6
Tηv επt1εΙρηoη (...). Aκoλo0ΘωE o ΘαvΦv καl o κατηγoρo0μεvoE

απαγ6ρεUσαv Tηv εiooδo ToU ΔημητρΙoυ Xρυolκo0 στηv
επl1εiρηoη, ακ6μη κα| Tηv μελλovτικη €vταξη τoυ στo
πρ0σωπlκ6 αυτηE μ6λlE τελεΙωvε τηv στραTlωτtκη τoυ Θητεiα τo
Θdρog τoU 6τoυE 200ο.
Στηv εv λ6γω εvθργεlα εΙ;1ε, ωE

πρoεκτ6θηκε, αρ11lκΦE oυμφωvηoεl καt o καTηγoρo0μεvog
Στη oυvf1εIα o κατηγoρo0μεvog μετ€βαλε τη oτdoη τoU... To
γεγov6E αuτ6 σε oυvδuαoμ6 με Tηv πρoκ0ψασα μεταξιj Toυζ
otκovoμ|κη δlαφoρd απoτ6λεoε Kα] Tηv αlτ[α δldλυoηg τηE oE

τov Iαvoυdρlo 2001 (μετd To θdvατo ToU

ΘεoδΦρoυ

Γlαμπoυριivη)
κατd τo φαlv6μεvo καλη μεταξ0 Toυs o1€οη, αμφ6τερol εΙ1αv
συvαπoφαoioεl τη δldλυση Tηζ εταlρiαE, η oπoiα θα ελdμβαvε
Xωρα εvτ6E τoυ 6τoυ9 2000 μετd τηv εξωλoγloτlκfl δlαvoμη τωv
καθαρΦv κερδΦv τηE δlετiαg 1998.1999, τov Mdρτlo τoυ €τoυE

'.k
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ta
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2000. Tα αvωτ6ρω, βεβαΙωE, δεv υλoπolηΘηκαv λ6γω

ToU

Aπ6 τα αvωτ€ρω πρoκΟπτεl 6τl

o

κατηγoρo0μεvog, παρd τov απρδσμεvo Θdvατo τoU κατ. ouoiαv

oυvεταΙρoυ τoU καt φΙλou τoU, εi1ε τηv ψυ11ραlμΙα KαI τηv
ψυ1lκf, δ0vαμη vα ασxoληΘεΙ με τts oυvf,θεlg επαγγελματlκ6E
υπo1ρεΦoεlE τηt επl1ε[ρηoηE. To γεγov6E αυτ6, δηλαδη τηs
dμεoηE λεlτouργΙαE τoυ σUσκεUαoτηρioυ αμEoωE μετd Tηv

απooτoλη τoU πτΦματoE στηv |ατρoδlκαoτlκξ YπηρεoΙα

Y

ΠατρΦv, πρoκdλεoε απoρiα κα| δυoμεvfl o1δλlα μεταξ0 τωv
εργαζoμfvωv σ, αυτ6 καl τωv κατoiκωv Τηζ περlo1ηE Τoυ
Moυλκiou (...). H εv λ6γω απ6φαoη αvηκε απoκλεloτlκd oτov
καTηγoρo0μεvo, ...Aπ6 Tα αvωτ6'ρω oυvdγεταl 6τl τo
(τεμα1loμ€vo) oημεiωμα πoU βρηκε η κ6ρη τoU Θαv6vτoE,
Kωv/vα Γlαμπoυρdvη, τηv Tετdρτη, 15.3.2000, στo καλdθl
ατΤoρρIμμdτωv τoU γραφεΙoυ τoU πατ6ρα Τηs, καΘΦg καt τα
τfooερα πoτηρlα με υπoλεiμμαTα απ6 oυioκl πoυ βρηκε τηv
Tρiτη
' 14.ο.2ooo, η XρloτΙvα Toαγκλη στηv κoυζΙvα τoU
συσκεUαoτηρioυ, πρoηλΘαv απ6 ατoμα πoU μετ6βηoαv στo
συσκεUαoτηρlo μετd τηv KυρIακη 6ωE τo πρωΙ τηE ΤρΙτηE. ol εv
λ6γω 1Φρol τωv γραφεiωv ΤoU σUσκευαoτηρioυ καΘαρΙoτηκαv
lγ€αvα τηv Π€μπτη (16.3.2000), εvΦ τηv TρΙτη (14.3.20oo) η
,o'αζ6μεvη XρloτΙvα Τoαγκλη καΘdρloε μ6vov τηv κoυζΙvα
(...).To βρdδυ, τηs iδlαg ημ6ρα9 πoυ βρεθηκε τo πτΦμα τoυ
ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη (14.3.2000), o καΤηγoρo0μεvoE μετ€βη
oτo Kldτo στo μπαρ (RlLLY> (η αλλlΦζ (μπαρ τηg Eλεvαζ)),
lδloκτηoiαE τηζ MαρΙαE-N6λληE Koρτ€ζ.Mπαρρ6ρα, 6πoυ
δlαoκ6δαoε με παρEα καl 6xl μ6vog τoU (...), Aπ6 τα
αvωτ€ρω περlληπτlκΦE αvαφερ6μεvα καl αξl9λoγo0μεvα εv

-'y|-
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επελΘ6vτoE Θαvdτoυ τoυ ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη. Aκoλo0ΘωE
πρ6πεl αvαφερΘεΙ η oτdoη καl η εv γ€vεl oυμπερlφoριi τoU
κατηγoρoυμ6voυ κατd τlζ αμ€oωg επ6μεvεg ημ€ρεs μετd τηv
ε0ρεoη τoU πτΦματog τoU Θε6δωρoυ Γlαμπoυρdvη, τo πρωΙ

Tηs 14.3.2000.
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oυv6λω, πρo€κυψε 6τl o κατηγoρoUμεvog ευρioκετo τo βρdδυ
τηE KαθαρηE Δεuτ6ραs σTo σUσκευαoτηρto, 6πoυ oυvαvτηΘηκε
με τo Θαv6vτα μεταξ0 τoU Xρovlκo0 δlαoτηματog απ6 τηv Φpα
22.06'τηζ 13.3.200ο 6ωE τηv Φρα 08.00,τηE 14.3.2000, o δε
ακρlβηE 1ρ6voE oυvdvτηoηE αυτΦv δεv εξακρlβΦθηκε απ6 τηv
επ, ακρoατηρiω δlαδlκαoiα. [ΣημειΦvεταl 6τl περi Φρα 22.06,
Tηs 13.3-2000, o θαvΦv επlκolvΦvησε τηλεφωvlκΦg με Tηv
o0ζυγ6 τoυ, 6πω9 πρoκιiπτεl απ6 τlg αvαλυτlκ€E καταoτdoεlE

τωv κλξoεωv αυτo0, μετd Tηv dρoη ToU

τηλεφωvlκo0

απopρητoυ]. EπioηE, πρo€κυψε 6τl o κατηγoρoιjμεvoE γ!α Tηv
εv λ6γω oυvdvτηoη, παρEoυρε τov θαv6vτα στov XΦρo τoυ
συσκευαoτηρioυ, γvωρiζovταg 6τl δεv επρ6κεlτo vα βρiακεταt
εκεΙ καvεΙE dλλoE απ6 τoυg εργαζoμ6vous τoU σUσKεUασTηρ[oυ,
επlλ6γovταg τ6oo τov 11ιitρo 6oo καl τov 1ρ6vo τηs oυvdvτηoηg.
Στo σUσKεUαoτηρlo εκεivo τo βρdδυ ευρΙoκovτo καl dλλα
ατoμα, oπωg απoδεlκvOεταl απ6 τηv δlαπΙoτωση τηζ Uπαρξηg
τεoodρωv πoτηρlΦv με uπoλεiμματα oυioκι σTηv κoυζivα απo
ToUs εργαζ6μεvouζ τoU συσκευαoτηρΙou τo επ6μεvo πρωi. Tα
πρ6oωπα αυτd ηταv γvωoτd τ6oo σTov κατηγoρoOμεvo 6oo καl
σTov θαv6vτα, ,η δε ταυτ6τητd τoυg δεv εξακρlβΦθηκε κατd τηv
δlαδlκαoiα στo ακρoατηρlo. Kατd τηv oυvdντηoη τoUζ, εκεivo
To βρdδυ, στo σUσκεUαoτηρIo, o| δ0o κατ, oυoiαv ouvεταiρoι

αo1oλξΘηκαv με τα olκovoμlκd τηζ επr1εΙρηoηg, καΘΦg
επρ6κεlτo vα πρoβo0v με τηv εξωλoγloτlκη δlαvoμη Tωv
καΘαρΦv κερδΦv γlα τη δlετ[α 1998-1999, με βdoη τlζ
εγγραφ69-καταXωρηoεlE στo πρoαvαφερθfv εξωλoγloτlκ6
βlβλio, καθΦg καl τov τρ6πo δtακoπηg τηζ μεταξιi τoυs
σUvεργαoiαE, η oπoΙα - 6πωE εi1αv ηδη oυμφωvηoεl oI
αvωτEρω απ6 τo Θiρog τoU €τoυg 1999 - θα λdμβαvε xΦρα

εvτ6E τoυ

f

τoυE 2000.

κατηγoρoιlμεvog

...

Στηv πρooπdΘεld τoυ

o

vα αvτlκρoUoεl τov Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη,

lo1υp[oτηκε 6τl o τελευταΙoE uπεξαΙρεoε 1ρηματα Tηζ
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επl1εΙρηoηE, Tα oπoiα καTασπατdληoε κατd Tη δldρκεlα τηs
εξωoυζυγlκηs o1€oηE πoυ o ΘαvΦv δlατηρoιiσε στo παρελΘ6v
με τηv Δημητρα Παπαγlαvvoπo0λoυ. o ΘαvΦv πρoτlΘfμεvoζ vα
απoδεiξεl 6τl ol εv λ6γω IσXUρtσμoΙ τoυ καTηγoρoυμ€voυ ηταv

αβdolμol, €γραψε βlαoτlκd, XωρΙζ o1 υπ6λolπol vα τov
αvτlληφθo0v, τo oημεiωμα με περ!ε16μεvo (ElxA KANEI ENA
ΛAΘoΣ ΣoBAPo AΛΛA ΔEN ElMAt KΛEΦTHΣ. EΠ|ΠoΛA|oΣ
HMoYN KAl ΠΛHPΩΣA. o KΩΣΤAΣ TA ΕxE| ΦAH oΛA TA
ΛEΦTA MoNoΣ ToY. TA ΛEΦTA ΠoY YΠAPXoYN ΦTANoYN
ΝA ΠΛl-|PΩΘoYN oΛEΣ ot YΠoxPEΩΣEtΣ THΣ EΤAlPElAΣ
KA| MENOYΝ). To εv λ6γω oημεiωμα 61εl γραφεΙ απ6 τo

Θαv6vτα με βo0ληση καl απoδo1η ωs πρoζ τo περlεχ6μεv6 τoυ,
αλλd βlαoτlκd, oε πΙεoη 1ρ6voυ γtα τηv εκoι]olα εξωτερΙκεUση
τηg oκ6ψηs ToU. Γlα αuτ6v τov λ6γo, στηv oυv6;1εlα, o ΘαvΦv

€oκloε κα] π6ταξε To εv λ6γω oημεiωμα στo

καλdΘl

απoρρIμμdτωv τoυ γραφεΙoυ τoυ, 6πoυ τo βρηκε τεμαXlσμ€vo
η
κ6ρη τoυ, Kωv/vα Γlαμπoυρdvη, o δε Kατηγoρo0μεvoE, 61ovταE

ξδη

πρoαπoφαoΙoεl

vα oκoτΦoεl, απ6 κolvo0 με

τoUs

dγvωoτoυE δρdoτεξ, τov Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη ευβloκ6μεv6E
oε ηρεμη ψυ11lκη κατdoταoη, 6πω9 πρoκι1πτεl απ6 τηv επlλoγη
ToU τ6πoυ κcιl τoυ ;1ρ6voυ τηg oυvιivτηoηE τ9Uζ, εξαvdγκαoε
τov Θαv6vτα vα γριiψεl τo σημεiωμα με περ1ε16μεvo (ΘEΛΩ...

YΠAPXoYN AΕYτA NA BΓoYN ol YΠoXPEΩΣE!Σ KA| NA
Ml.|NoYN 50.000.000 NITΣA Γ|A ΣENA KAl TA YΠoΛolΠA

ΣToN KΩΣTA), τo oπoΙo βρ€Θηκε πdvω σTo γραφεΙo τηE κ6ρηs
τoU Θαv6vτoE Kωv/vαg Γlαμπoυρdvη κατd Tηv αυτoψ[α απ6
ToUt αστUvoμlκoιiE τou A.T. Kldτoυ. To εv λ6γω oημεiωμα, To
περlε16μεvo τoU oπoΙoυ εivαl lδlαΙτερα ευvo.fκ6 γ|α Tov
κατηγoρo0μεvo, 61εl γραφεΙ απ6 τo Θαv6vτα ακo0olα,
με
απoυoiα ελε0ΘερηE βoUληoηE, μετd απ6 πiεoη καl
εξαvαγκασμ6, xωρΙζ vα απoδ61εταl o θαvΦv τo v6ημα τoU
τTερ|εXoμ6voυ αUToU. ΣTηv αvωTf ρω Trραξη πρ9εβη αφεvoζ
μεv
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Φoτε vα φαivεταl 6τl o ΘαvΦv τακτoπotoιioε T|ξ olκovoμlκfg
εκκρεμ6τητεt με τov κατηγoρoUμεvo πρlv απ6 τov επερ16μεvo
θdvατ6 τoυ δl, απαγxovloμoU, αφετ€ρoυ δε Φoτε vα φαivεταl
6τl To εv λ6γω oημεΙωμα εκφρdζεl Tηv τελευταiα βoιiληoη
αυτ61εlρα επ' ωφελεΙα ToU καTηγoρoυμθvou! o oπoiog επεδiωκε
vα εκμεταλλευτεΙ τηv 0παρξη τoυ εv λ6γω oημεlΦματog
εγεΙρovταg μελλovτlκ6E olκovoμlκ6E απαlτηoεlg κατd τηs
olκoγ6vεlαE τoU θαv6vτoE. Στη oυv61εlα, o κατηγoρoι1μεvog
εvεργΦvταE απ6 κolvo0 με τous dγvωoτoυE δρdoτεE,
αlφvlδiαoαv τov θαv6vτα, τov fπληξαv σTηv lvlακ{ xΦρα,
πρoκαλΦvταζ εκτεταμfvεE αlμoρραγIκ6E διηθηoεlE επΙ τωv
μαλακΦv μoρiωv τηs lvlακξE XΦραζ καt στηv oυv€1εlα τov
ακlvηToπoΙηoαv σTo EδαφoE, εvτ6g τoυ σUσκεUαoτηρΙoυ, σΕ
0πτlα θιioη. Kατd τη δldρκεlα τηζ ακ|vητoπoiηoηg, o Θαvιilv
αvτloτdΘηκε, πληv 6μωζ η αvτioταoη ToU δεv ηταv oΘεvαρη
αφεv6g μεv δl6τl o ΘαvΦv εi;1ε μειωμ6vη lκαv6τητα αvτioτασηζ
λ6γω μ6Θηs εξαlτiαE τoυ αλκo6λ πoυ εΙ1ε ηδη καταvαλΦσεl καl
αφετ6ρoυ δ16τl η ακlvητoπoiηoη τoU απ6 τoUζ δρdoτε6 ηταv
dμεoη, γρηγoρη κα! απoτελεoματIκη. Kατd τη δldρκεlα τηζ
ακ|vηToπoiηoηg τoU στo €δαφog κα| τηE μεlωμ6vη6 αvτioταoηg
ToU θαv6vτoE, πρoκληθηκαv απ6 Tov καTηγoρoUμεvo, απ6
κolvo0 με ToUE dγvωoτoυE δρdoτεE, τα κατωθl: 1) βαΘld

κυκλoτερηE εκδoρd επΙ τηg δεξIdE 1εlλεoπαρεlακηg xιilραζ, 2)
εκδoρd επi τηg ρlv6g, 3) αlμoρραγlκη δlηθηoη επi τηg μεσηs

καl αρloτερηE μετωπlαiαE χΦραt, 4) oiδημα Kαt

€vτovoE

εκ10μωση επΙ τηg ρα1lαiαg επlφαvε[αζ Toυ μ6ooυ δακτ6λoυ τηE
αρloτερdg dκραg 1εlρ69, ιδiωE κατd τηv πρΦτη
φαλαγγoφαλαγγlκη dρΘρωoη, 5) εκτεταμ€vη δερματlκη
απ6oπαoη μετd αlμoρραγlκηg δlηΘηoεωg τωv ;trεlλ€ωv τηE επΙ
τηE 6ξω (ωλεvεΙoυ) επlφαvεiαE τηs ovuΧoφ6ρoυ φdλαγγoE τoU
μ€ooυ δακτUλoυ Tηs αρ|στερdE dκραg 1εlρ69, 6) αlμoρραγlκη
δlηΘηoη μαλακΦv μoρΙωv αρloτερdζ KρoTαφlκηg 1ιilραE, 7) μΙα
{

1
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εvτoπloμEvη κα| 6vτovη κυκλoτερηE αlμoρραγlκξ δlηΘηoη επi
Tηs αρlστερdE πλαγΙαg τρα1ηλlκηs xΦραζ στα μαλακιi μ6ρlα,
καl τfλoE 8) αIμoρραγlκη δlfΘηoη επΙ τωv μαλακΦv μoρiωv τoυ
oτ6ρvoυ. To δε τελευταΙo ε6ρημα πρoκλiΘηκε απ6 τo γ6vατo
εv6E εK τωv δραoτΦv, κατd τηv πρooπdΘεlα ακlvητoπoΙηoηE

τoυ Θ. Γlαμπoυρdvη στo 6δαφoE. Mετd τα0τα

o

καTηγoρo0μεvoE, εvεργΦvταg απ6 κolvoιj, με ToUζ dγvωoτoυE
δρdoτεg oτραγγdλtσε με τα 1€ρIα τov Θε6δωρo Γlαμπoυρdvη,

επlφtρovταs εκ τou λ6γoυ τo0τoυ ωs μ6vη γεvεσlouργ6 αlτΙα
τov Θdvατo αυτoιj. o ακρlβηs xρ6voE επdλεUσηξ τoυ Θαvdτoυ

τoυ αvωτ6ρω, o oπoioE επηλΘε μεταξιi Toυ

1ρovlκo0
δlαoτflματoE απ6 την 22.06, Φρα ΤηE 13.3.2οοο θωE τηv ο8.00,
Φρα τηE 14.3.2000 δεv εξακρlβΦΘηκε απ6 τηv επ, ακρoατηρΙω

δlαδlκαoiα. ol πρoπερ|γραφ6μεvεg κlvt]oεlE τωv δραoτΦv
oυvloτoιiv πρoΤ6v oιiμπραξηE τoυ κατηγoρoυμEvoυ καl τωv
αγvΦoτωv δραoτΦv. H δε o0μπραξη σTηv εκτ€λεoη αυτΦv ηταv
dμεoη, αUToπρ6oωπη κα1 6λαβε xΦρα, με oυγκλivouσεζ επi
μ6ρoυE πρdξεlE τωv oυμμ6τo1ωv, Xωρiζ μdλloτα vα εΙvαl
απαραiτηTη η αvαφoρd τωv ετTlμ6ρoυE εvεργεlΦv κdΘε εv6E τωv

--$ff
ξ'{Λ

{Li

I

σUvαUτoυργΦv γlα τηv απ6 κolvo0 πραγμdτωoη Tηζ
αvτlκεlμεvlκηζ υπ6oταoξE ΤoU εγκλημαTot καl Xωρis vα
απαlτεΙταl vα πρooδloρiζεταl κα1 πolot ακρlβΦE απ6 αυτoιjE
επ€τυ;1ε τη Θαvατηφ6ρα περioφυξη τoυ λαlμo0 ToU Θαv6vτog,
o0μφωvα με 6oα €;1ouv ηδη εκτεθεi στηv μεiζovα oκ6ψη τηs
παρo0oηζ κα| τηv πdγlα voμoλoγiα τωv ελληvlκΦv δlκαoτηρΙωv
(...). Eπiσηζ, κolv6E ηταv Kαt o δ6λo9 τωv σUμμ6τo1ωv. T6oo o
καTηγoρo0μεvoE 6oo κα1 ol dγvωoτol δρdoτεg τ€λεoαv Tηv
αvωτ€ρω πρdξη με σUvαπ6φαoη, Tηv oπoΙα 6λαβαv πρlv απ6
τηv τ€λεoη τηζ πρdξηζ. o καΘ€vαE απ6 αυτo0g γvΦρlζε καl
ηΘελε τηv τfλεoη τηg πρdξηE, καΘΦE επΙoηE o καθ6vαg απ6
αυτo0g γvΦριζε καl ηΘελε vα εvΦoεt τηv εγκληματlκη δρdoη τou

με τηv εγκληματlκη δρdoη Τωv dλλωv πρoE επiτευξη

ffi
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εγκληματlκoιj ToUζ oκoπo0 πoυ ηταν o θdvατoζ τoυ ΘεoδΦρoυ
Γιαμπoυρdvη ouvεπεiα oτραγγαλloμo0 δl, αvΘρωπivωv
1εlpΦv....Στη oυv61εlα κα1 αφo0 o Θdvατog τoU ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη εi1ε ηδη επ6λΘεl, o κατηγoρo0μεvog, εvεργΦvTαζ
απ6 κolvo0 με τoUζ dγvωoτoυE δρdoτεg, π€ραoε βρ6γ1o oτo
λαlμ6 αυτo0 καl στηv oυv61εlα πρoEβη στηv απαlΦρηoη τoU
πτΦματog αυτo0, με xρηση o1olvloιj μηκoυg 7,4 μfτρωv, τo
oπoΙo €δεoε oταΘερd σε oιδερfvlo olδηρoδoκ6, ευρloκ6μεvo
εvτ6g Toυ σUσκεUαoτηρioυ oτo 1Φρo αvαμovηE, αφoιi πρΦτα
6δεoε τα 1Eρlα τoυ Θαv6vτoζ oτo ι]ψoζ Τωv καρπΦv (με λευκη

ταlviα σUσκεUαoiαg δΦρωv, η oπoΙα δlερ16ταv απ6 τo μ6oov
τηE ζιilvηζ τoU Θαv6vτog καl μ6oα απ6 αυτηv, oτρ€φovταζ τηv

π6ρπη τηs ζΦvηE ηταv στo πioω μερoξ τηs μεσηξ

τoυ

πτΦματog καl αριoτερd), με τρ6πo oταΘερ6 καt επ1μελη τo δεξΙ
Xfρι, με περ1τ0λlξη τηg ταιviαt γ0ρω απ6 τov καρπ6, η oπoΙα
oxημdτlζε Evαv κ6μπo καl 6vα εiδoE φ16γκoυ, oε αvτiΘεση με τo
αριoτερ6 1€ρl αυτo0, τo oπoio 6δεoε 1αλαρd. Στηv oυv61εlα, ol
αvωτ6ρω τoπoΘθτηoαv δ0o τελdρα συσκευαoiαE αγρoτικΦv
πρoΤ6vτωv, To fvα πioω απ6 τo dλλo, με Tηv Ιδlα φoρd καl oε
Θ6oη πoU vα εφdπτεταl τo αvolκτ6 τμημα τoU πρΦτoυ εξ αυτΦv
με τo παρακεiμεvo τoI1io κατασκευαoμ6vo απo λευκ6 voβoπdv,
κdτω απ6 τα π6δlα τoυ απαlωρημ6voυ πτΦματog, τα oπoΙα
ευρΙoκovτo σε απ6oταoη 0,50 μfτρωv απ6 τo €δαφog. Kαl,
τ€λoE, αvα1Φρηoαv απ6 τo σUσKευαoτηρlo, κλεΙvovταξ τα φΦτα
αuτoO, απ6 τηv αvo|γ6μεvη π6ρτα (πoρτdκl), η oπoiα βρΙoκεταl
επi εv6g φ0λλoυ τηE μπλε μεγdληg δΙφυλληq π6ρτα9, η oπoΙα

απoτελoιjoε τηv κ0ρlα εiooδo τoU συσκεUαoτηρioυ, πρlv τηv
επ€κταoη τωv κτηρlακΦv εγκαταστdoεωv αυτoιj, καΘΦg o
κατηγoρo0μεvog εi;1ε τo κλεlδi τηs, αφo0 πρΦτα τoπoΘ6τηoαv
εσωτερlκd τα κλεlδld τoυ Θαv6vτoE σTηv π6ρτα τηg v6αE κ0ρlαE

εlo6δou τoU συσκεUαoτηρioυ. Aπ6 Tηv δlαδlκαoΙα στo
ακρoατηριo δεv εξακρlβΦΘηκε o ακρlβflg 1ρ6voE τηs
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απαlΦρησηξ ToU πτΦματoζ τoU ΘεoδΦρou Γlαμπoυρdvη o0τε o
ακρlβηE 1ρ6voE πoυ μεooλdβηoε μεταξ0 τoU επελΘ6vτoE δld

σTραγγαλloμo0 Θαvdτoυ αυτo0 καt Tηs μεταγεv€σTερηs
απαlΦρηoηg τoU πτΦματ6E τoU, η oπoΙα €λαβε xΦρα
μεταΘαvατiωE ωζ πρoεκτ6Θηκε' H απαIΦρηoη τoυ πτΦματoE
αυτo0 μπoρεΙ vα €γlvε μετd τηv πιiρoδo κdπolωv ωρΦv απ6
Tov oτραγγαλloμ6 η κα| αμf oωE μετd απ6 αuτ6v. ΣτlE
πρoπερlγραφ6μεvεg εv€ργεlεE πρo€βηoαv πρoκε|μf voυ vα
oυγκαλ0ψoυv To 6γκλημα, τo oπoΙo εΙ;1αv ηδη απ6 κolvoU
δlαπρdξεI καl πρoκεlμ€voυ vα απoπρoσαvατoλΙooυv TIs
αvαKρlτtκ€E καl δlκαoτlκ6ζ αρXεs επlδlΦκovΤαζ vα εμφαvΙooυv
6τl o Θdvατog τoU ΘεoδΦρou Γlαμπoυρdvη δεv oφεΙλεταI oε
δoλoφovlκη εv6ργεlα, αλλd επηλθε oυvεπεiα αυτoκτovΙα δ|,
απαγxovloμo0, (σκηvoΘετΦvταE>> Tηv αυτoκτovΙα αuτo0.
EπlπλEov, απ6 Tηv απoδεlκτlκη δlαδlκαoiα πρo6κυψε, πtραv
παoηg αμφlβoλiαE, 6τl o καTηγoρo0μεvog εivαl fvαg εK τωv
δραoτΦv τηs αvΘρωπoκτoviαE εκ πρoΘ6oεω9 σε βdρos τoU
ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη γtα ToUζ κdτωΘl λ6γoυg: 1) o ΘανΦv
δεv εi1ε ε1Θρo0E. o κατηγoρo0μεvog εi1ε κivητρo, καΘΦE ηταv
o μovαδlκ6E με τov oπoio o θαvΦv εi1ε otκovoμ|κθg δlαφoρEg,

6πιυE απoδbi1Θηκε μετd τov Θdvατo IoU

ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη. H φ0oη κα1 η 6κταoη τωv εv λ6γω δlαφoρΦv €;1ει

ηδη αvαλυΘεi παραπdvω. 2) o κατηγoρo0μεvoE εΙvαl

o

μovαδlκ6s πoυ 61εl καl τo κivητρo καl τη δυvατoτητα, λ6γω τηg

ευ1ερo0E τoU πρooβdoεω6 στo συσκεUαoτηρlo,

vα

<ιεξαφαvioεl> τo εξωλoγloτlκ6 βlβλio πoU τηρo0oαv ol δUo κατ,

ouoiαv oυvεταΙρol ωs πρoξ T|ζ μεταξιi ToUs olκovoμlκ69
o1€oεlE. 3) o κατηγoρo0μεvog εivαl o μovαδlκ6E πoU 61εl

πρ6oβαoη στo σUσκεUαoτηρlo κα| ευ1€ρεlα δlαφυγηE, καΘΦE
μ6vov o iδιoE καl o θαvΦv εΙ1αv τα κλεlδld τηs π6ρταE απ6 τηv
oπoΙα δl€φυγαv o| δρdoτεE, δεδoμfvoυ 6τ1 6λε9 oI dλλεE
π6ρτεE καl Tα παρdΘυρα ηταv κλεloτd Kψ αoφαλloμ€vα
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εoωτερlκd. To μovαδlκ6 αvαoφdλloτo παρdΘυρo (αuτ6 απ,
6πoυ εloηλΘε o εργαζ6μεvoζ Mπαvτo0vαE στo συσκευαoτηρlo)
εΙ1ε oκλovη πρo πoλλo0 1ρ6voυ ('.,). 4) o καTηγoρo0μεvoE
εΙvαl o μovαδlκ6E πoυ εΙ1ε τηv πρ6oβαoη vα <εξαφαvΙσεl) τα
απoτυπΦματα πρIv μεταβεi στo συσκευαoτηρlo τo oυvεργεio
TηE σημαvσηζ, ... 5) o κατηγoρo0μεvoE εivαl o μovαδlκ6E πoυ
εi1ε τηv πρ6oβαoη vα (τακToπolηoεI> τov χΦρo τoU

σUσκεUαoτηρioυ, ιiloτε αφεv6E μεv vα υπdρ1εl ευταξ[α καl
αφετθρoυ vα <εξαφαvΙoει> τυ16v iΧvη τηζ αvτioταoηE τoU
Θαv6vτog. 6) o καTηγoρo0μεvog εivαl o μovαδlκ6g πoυ δlαδiδεl
αμfoωg μετd τo Θdvατo τoU ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη 6τl η
επl1εiρηoη αvτtμετωπiζεl ooβαρd olκovoμlκd πρoβληματα. 7) o
κατηγoρo0μεvoE εΙvαl o μ6vog πoU <<ευvoεiταl>> απ6 τo

περlεx6μεvo τoυ oημεlΦματog πoU βρfθηκε στα γραφεΙα τηζ
επl1εiρησηE, αξloλoγo0μεvo με τo αvT|φατ|κ6 περlε16μεvo τoυ
τεμαχlσμ6voυ oημεlΦματoE τoU θαv6vτoE πoU βρ€θηκε στo
καλdΘl τωv απoρρ|μμdτωv. 8) o κατηγoρoι1μεvog ε[vαl o
μovαδlκ69 πoU δlαδiδεl γ!α τov Θαv6vτα, αμ6oωE μετd τo

Θdvατo αυτo0, 6τl υπεξαiρεoε 11ρηματα, Tσ oπoΙα
κατασπατdληoε με τηv πρΦηv o0vτρoφ6 τoυ. 9) o
κατηγoρo0μεvog εivαl o μovαδlκ69 o oπoΙog δεv δlατηρηoε

6oτω καl εv oπ6ρματi επlφυλdξεlg γlα τηv αlτiα Θαvdτoυ ToU
ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη, αλλd αvτlθ€τωg αμ€oωE δlαδiδεl 6τl o
θαvΦv αυτoκτ6vησε στηv πρooπdθεld τoυ vα συγκαλ0ψεl τηv
πρdξη τoυ καl vα παραπλαvηoεl τlE δlωκτlκfE αρΧεs, lo1υρIoμ6
τov oπoΙo επαvαλαμβdvε| απαρεγκλiτωE καl μετd τηv πdρoδo
δΦδεκα (12) oλ6κληρωv ετΦv, παρd Tηv περΙ τoυ αντlΘEτoυ
ιiπαρξη πληΘΦραE oτol1εiωv. 10)
Περαlτ€ρω, απ6 τηv
απoδεlκτlκη δlαδlκαoiα πρo6κuψε 6τl o κατηγoρo0μεvoE τEλεoε
Tηv αvΘρωπoκτovΙα εκ πρoθ€oεωg ε|s βdρos τoU ΘεoδΦρoυ
Γlαμπουρdvη απ6 κolvoO με dλλα πρ6oωπα, γlα ToUs κdτωΘl
λ6γoυ9: 1) Bρ€Θηκαv τEooερα πoτηρ|α με υπoλεiμματα oυioκl
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στηv κouζivα απ6 τoυE εργαζ6μεvouζ Toυ σUσκευαoτηρΙoυ τo
επ6μεvo πρωΙ, γεγov6g πoU υπoδηλΦvεl τηv 0παρξη καl dλλωv
πρooΦπωv πληv τoU κατηγoρouμfvoU κα| τoυ Θαv6vTos εκεivo
τo βρdδu στo σUσκεUαoτηρlo. Στηv oυv€1εlα, o ΘαvΦv
ακlvητoπolηΘηκε oτo 6δαφoE σε 0πτlα Θ€oη, dμεoα, γρηγoρα
κα! απoτελεoματlκd, με oυv6πεlα τηv μεrωμ6vη αvτΙoταoη
αuτo0 oε oυvδuαoμ6 ... Aπ6 6λα τα πρoεκτεΘEvτα πρoκ0πτεl
6τI Tηv κρΙolμη oτlγμη επi τoU oΦματog ToU Θε6δωρoυ
Γlαμπoυρdvη επεv6ργηoαv oτα εξflE oτol1εΙα: 6vα γ6vατo πiεζε
τo oτ€ρvo, 6vα 1€ρl πiεζε τηv τρα1ηλlκη 1Φρα, dλλo 1€ρl πiεζε
τηv κρoταφlκη xΦρα καl dλλo 16ρl περlθoφlξε τov λαlμ6. Aπ6
τα αvωτ6ρω lατρoδlκαoτlκd ευρηματα, oε oυvδυαoμ6 κα| με Tα
λolπd πρoαvαφερΘ€vτα (πλflγματα στo δdκτυλo καl σΤo
πρ6oωπo ToU Θαv6vτoE) καl με τα αvαγραφ6μεvα σTηv
lατρoδlκασTlκη 6κΘεoη Tηζ lατρoδlκαoτlκξE YπηρεoΙαE AΘηvΦv,

6τl δηλαδη (...τo θ0μα πρΦτα {λΘε σε oυμπλoκη με

τov

δρdoτη η ToUs δρdoτεE κα| σTηv ouvf1εlα σTραγγαλΙoτηκε με
Tηv δρdoη αvΘρωπΙvωv 1εlρΦv...>, απoδεlκvιjεταl 6τl ot
δρdoτεg τηζ δoλoφovΙαE ToU ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη ηταv,
εκτ6E απ6 τov κατηγoρoOμεvo, καl dλλα πρ6oωπα. 2) Eπioηg,
η 0παρξη πεβloooτ€ρωv δραoτΦv απoδεlκv0εταl καl απ6 τo 6τl
τηv απαlΦρηoη τoυ πτΦματos τoυ ΘεoδΦρoυ Γlαμπoυρdvη δεv
μπoρo0oε vα τηv κdvεl μ6voE Toυ o κατηγoρoι3μεvog. Στηv
πρoκεΙμεvη περΙπτωoη, απ6 τo o0voλo τωv απoδεlκτlκΦv
oτol1εiωv πoU πρo€κυψαv απ6 τηv επ, ακρoατηρΙω δlαδlκασiα,
τα oπoΙα €1oυv εκτεΘεΙ αvαλυτlκΦE σε πρoγεv6στερα oημεiα
τηs παρo0oηg, κατd Tηv πλεloψηφiα τoU παρ6vτoE
ΔlκαoτηρΙoυ, απoδεΙ1Θηκε π€ραv πdoηE αμφlβoλΙαg 6τl o
κατηγoρo0μεvoE, Kωvoταvτ[voE Xρυolκ6E, ευρIσκ6μεvoE σε

ηρεμη ψυ1lκη κατdoταoη, εvεργΦvταE απ6 κolvo0 με
dγvωoτoυg δρdoτεE, με oυvαπ6φσση, τEλεoε τηv
κακoUργηματlκo0 1αρακτηρoE - αξl6πolvη πρdξη τηζ

ffi
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εκ

πρoθ6oεωE εlζ βdρoE τoU ΘεoδΦρoυ
Γlαμπoυρdvη, επlφ6ρovταg τov Θdvατo αυτo0 oυvεπεiα
στραγγαλloμo0 δl, αvΘρωπΙvωv 1εlρΦv, πoυ επlτειi1θηκε με
αvΘρωπoκτoviαE

oυγκλivoυσεs επlμ6ρoυE εv6ργεl6E τoUζ, σT1E oπoΙεE
oυμμετεΙ1αv dπαvτεζ, XωρΙζ vα απαlτεiταl vα πρooδloρiζεταl
καl πolos ακρlβΦE απ6 αυτo0E επ€τυ;1ε Tη θαvατηφ6ρα
περΙoφlξη Toυ λαlμo0 τoU θαv6vτoE. ΣuvεπΦE, πρ6πεl o
καΤηγoρo0μεvoE, ..., Vσ κηρυ1ΘεΙ 6vo1oE τoυ 6τl: ...).
Mε αυτd πoυ δ61θηκε, τo Δlκαoτηρ1o Tηs oυoiαg δl6λαβε
στηv πρooβαλλ6μεvη απ6φαoη τoU Tηv απαlτo0μεvη απ6 τ|ζ
αvωτ6ρω δlατdξεlg τoυ ΣυvτdγματoE καl τoU KΠolvΔ εlδlκη καl

εμπερtστατωμ€vη αlτloλoγiα, αφo0 εκΘ€τεl σ' αυτη, με
oαφηvεlα, πληρ6τητα καl 1ωρ[g αvτlφdoεlE η λoγlκd κεvd, τα
πραγματlκα περιoτατικd, τα oπoiα απoδεi1Θηκαv απ6 Tηv
ακρoαματIκη δlαδlκαoΙα κα| σUγκρoτoιjv τηv αvτlκεtμεvικξ κα|
UπoKεIμεvIκη UποoTαση Toυ
αvω εγκλη μαToζ Tηζ
αvθρωπoκτoviαE απ6 πρ6Θεoη απ6 κolvoι], γlα τo oπoio
καταδlκdoΘηκε o αvαlρεoεiωv, τlE απoδεiξεlE απ6 Tls oπoiεE
oυvηγαγε τα περloτατlκd αυτd καl τoug oυλλoγloμoιjs με βdoη
τoUζ oπoioυg, 6καvε τηv υπαγωγη τoUt στts oυolαoτlκ69
πotvlκ€E δlατdξεlg τωv dρθρωv 299 παρ, 1 και 45 τoυ ΠK. ol
μερlκ6τερε6 αvτiθετεE αlτldoεlg τoU αvαlρεσεiovτog εΙvαι
αβdolμεg, αφo0: α) ΣαφΦ6 πρooδloρiζεταl o 1ρ6voE ToU
Θαvdτoυ τoυ Θ0ματoζ (Φρα 22.06 τηE 13.3.20ο0 6ωE Φρα o8.oo

τηζ 14.3.2000),

καΘΦE καl 6τl απαlωρηΘηκε αυτ6 μετd τo
Θdvατ6 τoU, εvΦ δεv εξακρlβΦΘηκε o ακρlβηE 1ρ6voE τηζ
απαlωρξσεωζ αυτo0 oUτε π6ooE 1ρ6vog μεooλdβηoε μεταξιi

Θαvdτoυ δlα oτραγγαλloμo0 καl απαlωρησεωζ' β) To

Δικαατηρlo πληρωE αlτloλoγεΙ γlατi απoκλεiε| τηv αυτoκτoviα
κα| γlατΙ απoδiδεl τo Θdvατo ToU θιiματoE σε εγκληματlκη
εv€ργεlα τoυ κατηγoρoυμ6voυ, o oπoioE €δραoε απ6 κolvoιi με
dγvωoτoug δρdoτεg. γ) Ooov αφoρd τo o1olvΙ, με τo oπoio

-

ilξθηκε το Θιjμα, τo ΔIκαoτξρlo, με επαρκη αlτloλoγiα,
δ€1εταl 6τl αυτ6 εi1ε μr]κoE 7,40 μ., εvΦ εκεivo, τo oπoΙo τoυ
εi11ε δΦoεl o μdρτυραg Σωτ. Mατoo0καE, flταv iδloυ τ0πoυ,
'7T,.'r.:ι,.ι

ι:λλd εi1ε μlκρ6τερo μiκos (3 - 3,50 μ.). δ) EπαρκΦE
JιΤιΟλoγεiταI η παρouoiα, κατd Tov κρΙolμo ;1ρ6vo, στo
σUCfι,(εUαοτηρlo, καt dλλωv (αγvΦoτωv) πρooΦπωv, με τηv

6τl τo πρωi τηg τρΙτηE βρfΘηκαv στo vερo1Uτη τηg
λ,{,]}ιJζi\iαζ τou σUσκεuαoτηρioυ τ6ooερα πoτηρlα τoυ oυΙoκl. ε)
Ι,!.λΙ.itiιΙiζ αtτloλoγεi τo Mlκτ6 oρκωτ6 EφετεΙo τηv κρΙoη τoυ επΙ
.|l( ,"]T0στoληg τoυ Θ0ματog πoυ βρ€Θηκε τεμαxloμ€vη, τoviζεl
)ι. i;Ι\, αvτEφαoη μεταξ0 αυτηE καl εκεΙvηE πoU βρ6Θηκε στo
', .,i].,.iι.; TOU τελεuτα[ou Kαt γρdφηκε υπ6 τo κρdτoE δυoμεvιilv
. 'l. L+ΓiK.ΦV στ) EπαρκΦg αιτloλoγεΙταl κα| η μη αvε0ρεση
:..Ιl.i. ιτ;,ωματtυv σΤo σUσκεUαoτηρlo, με τηv παραδo1η,
μεταξ0
"jl.,J..ι,,ν, oτl, σV o θdvατoE ToU Θ0ματoE oφεlλ6ταv σε
.,,i,-,!η.:{rΟvια. Θα €πρεπε vα
βρεθo0v απoτυπΦματα τωv ατ6μωv
[[fl.$JιιδΦXξ

liΟι,l εi1αv ακoUμπηoεl σTα δldφoρα oημεΙα τoU
:.:ι;ι] (t ιΙflσΤξρfοu"
ζ) To Δlκαoτηρlo oαφΦE δ€1εταl 6τl, Τo

α",ι, τoι., Θαvdτoυ τoU Θ0ματog, πρdγματl βρloκ6ταv σΤo
Tι.rrJKEUσoτηρlo καl εΙ;1ε oυvαvτηΘεi με τov Θαv6vτα, δεv ηταv
st c.ΙψαγKαio Vα πρooδloρiζεταl o ακρIβηs xρ6voζ συvαvτηoεωE.
'1j Τυ Δlκαoτηρlo αlτloλoγεi τηv κρioη τoU ωs πρoζ 6λεE τlE,
;ατpοδlκαoτlκηE φ0oεωE, πραγμαToγvωμoσ0vεE, καl μdλlατα
9..,lι.lf.(r}ζ Kαl δlα μακρΦv. θ) Aκ6μη, €λαβε υπ6ψη 6λα Tα
l,ιηt,lδεiκτlκd μfoα πoυ εi1αv τεθεΙ εvΦπl6v ToU καt δεv πρo€βη
ji. ι.rιιλεκτlκξ αξloλ6γηoη oρloμfvωv απ6 αυτd, δεv ηταv δε
+παpαiτητη η αξloλoγlκη oυo16τloη κα| o0γκρloη τωv
1::;
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δiαφ6ρωv απoδεlκτlκΦv μ€oωv

μεταξιi τoυζ η

vα

π;,οοδιoρΙζεταl πoIo βdρυvε περloo6τερo γlα τo o1ηματloμ6
iΓ,f, fllΚαvlκηg κρΙoεωζ. Eπoμfvωζ, ol, απ6 τo dρΘρo 51O παρ.
ι-iΙΦΙX. Δ τoυ KΠolvΔ, λ6γol (6λol) τoυ κυρΙoυ δlκoγραφoυ τωv
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Tωv παραδεκτΦg αoκηθ6vτωv (εν6ψεl τoU 6τl oI

€vδlκεg

αlτηoειg περl€1oυv παραδεκτo0E λ6γo αvαlρ6oεωE) πρooΘ6τωv
λ6γωv, πoU κατατ6θηκαv εμπρ6θεoμα (τηv 15.9.2o14) καl κατd
τlE v6μlμεE δlατυπΦoεlE (dρθρo 509 παρ. 2 τoυ KΠolvΔ), με

τoUs oπoioυg πληττεταl η πρooβαλλ6μεvη απ6φαoη γlα
fλλεlψη εlδικηE καI εμπερ]σTατωμ€vηE αlτloλoγiαq, εΙvαl
αβdolμol. ol, εμπερlεx6μεvεg στoUζ αυτo6g ωζ dvω λ6γoυE,

αlτldoεlE περΙ εoφαλμ6vηE εκT|μηoεωg απoδεlκτlκΦv μ6oωv
Kαl, γεvlκd, περi εoφαλμ€vηE κρΙoεωE κα| εoφαλμ6vωv
oυλλoγloμΦv, εivαl απαρdδεκτεζ, γlατΙ, με τηv επΙφαoη τηζ

ελλεΙψεωE εlδlκηE καl εμπερ!στατωμ6vηg αlτloλoγΙαζ, πληττεταl

η, αvαlρετlκΦE ανfλεγκτη περi τα πρdγματα, κρioη

τoU

Δtκαoτηρioυ τηg oυoiαE.
Kατd τo dρθρo 510 παρ. 1 σTo|χ. B,τou KΠolvΔ, λ6γo9
αvαlρ6oεωE Tηs απoφdoεωE εivαl κα| η fλλεlψη τηs ακροdoεωg

κατd τo dρΘρo 17o παρ. 2, η oπoΙα επlφ6ρεl ακυρ6τητα τηζ
δlαδlκαoiαE. H ακυρ6τητα αυτη επ6ρ;1εταl κατd τη δlαταξη ΤoU

dρΘρou 17a παρ. 2 στotχ. α, τoU KΠblvΔ,

6πω9

αvτlκαταoτdθηKε με τo dρθρo 8 παρ.7 τoυ v. 1941/1991, oτηv
περiπτωση πoU o καTηγoρoUμεvoE fi o oυvηγoρ6g τoυ ζητηoαv

vα αoκησoUv δlκαiωμα πoυ ρητd ToUt παρd1εταl απ6 τo voμo
κα| τo δlκαoτηρlo τoUζ αρvηΘηκε η παρ6λεlψε vα απoφαvΘεi γlα

τη o1ετlκη αiτηoη.

τolo δlκαiωμα εivαl KαI αυτ6
κατηγoρoυμ6voυ, oOμφωvα με To dpθpo 352 παρ. 3
Tf

τoU
τoU

KΠolvΔ, γlα κρεΙoσovεE απoδεΙξεtξ κα| σUγκεκρtμ6vα γlα κληoη
oυolωδΦv μαρτ0ρωv. H παραδoχη η μη τ6τoloυ αlτηματoζ τoU
καTηγoρoυμ6voυ απ6κεlται στηv κρioη τoU δlκαoτηρΙoυ τηζ
oυoΙαE, τo oπoio, 6μωζ, oφε[λεl vα απαvτηoεt oτo αΙτημα αυτ6,
αlτloλoγΦvTαs Τηv απ6φαoξ ToU, dλλωg, αv αρvηΘεi η
παραλεΙψεl v. απoφαvΘεi, δημloυργεΙταl €λλεlψη ακρodoεωE.
Γlα vα επ6λΘεl, 6μωs, απ6 τηv τελεuταΙα, κατd τo dρθρo 170
παρ. 2 KΠolvΔ ακυρ6τητα τηξ δlαδlκαoiαE απαlτεiτα| vα
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uπoβληΘεΙ oαφfg καt oρ|σμ6vo αiτημα απ6 Tov κατηγoρo0μεvo
η τo oυvηγoρ6 τou καt επtπλ6ov, oε περiπτωση μη απoδoxηs

αυτo0 απ6 Tov δlευΘ0vovτα τη oυζητηoη, dμεoη πρooφυγξ
ΤoUζ oε oλ6κληρo τo Δlκαoτηρlo κα| απ6ρρlψη παρd τo v6μo
απ6 αυτ6 τηζ πρoσφυγηs η παρdλεlψη ToU vα απoφαvΘεi. H
υπoβoλη δε αυτ{ πρ6πεl vα πρoκ0πτεl απ6 τα πρακτlκd Tηζ
oυvεδρldσεωζ, xωρΙt vα επlτρ€πεταl αμφloβητηση τηs
ακρiβεlαE αuτΦv, παρd μ6vo πρooβoλη τoυg γlα πλαoτ6τητα η
δ16ρΘωoη τoυg κατd τη δlαδlκαoiα τou ιiρΘρoυ 145 τoυ KΠolvΔ.

Στηv πρoκεtμ€vη περΙπτωoη, 6πω9 πρoκ0πτεl απ6 τα
πρακτlκd τηs πρooβαλλ6μεvηE απoφdoεωg, κατd τηv 6oη
oυvεδpiαoη τoU Mlκτo0 oρκωτoιi EφετεΙoυ τηE 15.11,2012, o
καTηγoρoUμεvog υπ€βαλε, δlα τoU oυvηγ6ρoυ τoU Δlovυoioυ

Γκo0oκoυ, αiτημα vα εξεταoΘεi oτo ακρoατηρlo o
lατρoδlκασTηt lωαvvηg Avδρε6πoυλoE (o oπoΙoE δεv εi1ε

κλητευΘεi απ6 τηv Eloαγγελiα), καΘ6oov αυτ69 <ξταv 6vαE απ6

Toυs δ0o εv ζωη lατρoδlκαoτfE πoυ €καvαv vεκρoτoμη

σTo

πτΦμα τoυ Θε6δωρoU Γlαμπoυρdvη καl δεv δ61εταl vα €λθεl vα
καταΘ6oεl ωζ τε;1vlκ6E o0μβouλoE πρoταΘεΙE απ6 τηv

υπερdoπ]ση). Στo oημεio εκεΙvo αvαγvΦoθηκε απ6 Tηv
Πρ6εδρo τo .με αρ. πρωT. 38035/1 2-11.2012 π|σΤoπolητlκ6
εξ€ταoηE εξωτερlκo0 αoΘεvo0E τoU Γεvlκo0 ΝoooκoμεΙoυ
ΠατρΦv (o AΓloΣ ANΔPEAΣ) γlα δlκαoτtκη Xρηση, απ6 τo
oπoio πρoEκυπτε 6τl o Avδρε6πoυλoE tωdvvηg Toυ Avδρ6α

*

εξετdoθηκε στα εξωτερlκd lατρεiα τoυ oυρoλoγlκo0 ΤμηματoE
τηs 12-11-2012, πdo1ωv απ6 vε6πλαoμα πρooτdτoυ
Xε|ρoUργηΘεiE πρo τρlετiαE, oυvθ1lζε δε oρμovoθεραπεΙα γtα
ooτlκ€g μεταoτdoεlE καl δεv μπoρo0oε vα ταξlδε0oεl η vα
υπoβληΘεi oε κ6πωoη καl oυvioτατo αvdπαυoη κατ. oΙκov. Mε
To ωζ dvω αΙτημα oυvτd1Θηκε κα| η Eloαγγελ€αE. AκoλoUΘωE,
κατd τηv 62η oυvεδρΙαση Tηs 21-11-2012, o αυτ6E oυvηγoρog
UπερασπioεωE τoU κατηγoρoυμ6vou πρo6βη σTηv'εξηs δξλωoη
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πρos τo Δlκαoτηρlo: (o Avδρε6πouλoE 6καvε με

€vτlμo,

αvUπoπτo τρ6πo τη δoυλεld τoυ καl τα εUρηματd τoU εivαl
επαρκ€oτατα γ!α τo oυμπfρασμα. o κ. Koυτoα0τηE €1εl ηδη
πdρεI πioω τα διilδεκα απ6 τα δεκαfξl εuρηματα τηs 6κΘεoηE
τoυ. Δεv Θα ακυρΦoετε Tov κ. Avδρε6πoυλo. Kαλfoτε τov, vα
τov φ6ρεl To Δlκαoτηρlo, με τo dρΘρo 353 KΠolvΔ εdv
Θεωρεiταl αvαγκαiα η κατdθεoη τoυ ωt μdρτυρα. Δεv μπoρεi εv
απoυoΙα τoυ vα κατακρεoυργεΙταl η 6κΘεoη τoU). o
αvαlρεoεΙωv, με Tov, απ6 τo dρΘρo 510 παρ. 1στolx. B τoυ
KΠolvΔ, τρΙτo λ6γo τoυ δlκoγρdφoυ πρooΘ€τωv λ6γωv, πληττεl
τηv πpooβαλλ6μεvη απ6φαoη γlα 6λλεlψη ακρodoεωE,
oυvloτdμεvη στo 6τl τo Δlκαoτηρlo δεv απdvτηoε σΤo dvω
αiτημd τoU γ|α κλητευoη καl εξ6ταoη oυolιilδoυE μdρτυρα,
παραβldζovταE δlκα[ωμα πoU πρoβλfπεταl απ6 τη δIdταξη τoυ
dρΘρoυ 6 παρ. 3 στol1. δ τηζ EΣΔA. o λ6γo9 αυτ69 εivαl
αβdolμos, Ylατi, απ6 τηv επIσκ6πηoη τωv πρακτlκΦv, τα oπoiα
δεv πρooβdλλovταl γlα πλαoτ6τητα, δεv πρoκ0πτεl 6τl o
καTηγoρoιiμεvoE η o oυvηγoρ6ζ ToU τTρoσ€φυγε oτo Δlκαoτηρlo
κατd τηs μη απαvτησεωζ απ6 τηv Πρ6εδρo τoυ Δlκαoτηρioυ επΙ
τoυ αlτηματoζ.καl αυτ6, παρd τo v6μo, απ6ρρlψε Tηv πρoσφυγη
η παρEλεIψε vα απoφαvθεi επ. αυτηg. Avεξαρτητωs αUτo0, τo

Δlκαoτηριo, με To oκεπτlκ6 επi τηζ εvo1ηE (oελ. 761),
απιiρρlψε To ωs dvω αΙτημα με Tηv αlτloλoγΙα 6τl
(...αvαγvΦoθηκε, κατd τoUζ oρloμo0E τoυ dρΘρoυ 365 παρ. 1
K.Π.Δ., μεταξιi dλλωv εγγρdφωv, κα| η απ6 25.4.2000

πρoαvακplτlκη κατdΘεoη, εvΦπlov τωv ασTuvoμlκΦv τoυ A.T.
Kldτoυ, τoU |ωdvvη Avδρε6πoυλoυ, o oπoΙoξ δεv εμφαvΙoτηκε.:.
στo ακρoατ4ριρ,,.καθ6oov κρiθηκε 6τl εΙvαl αδ0vατη η εξiταoη
τoU στo ακρoατηρlo εξαlτΙαE μακρdE κα| ooβαρηE αoΘfvεlαg
αυτoU>>.

Kατ' ακoλoυΘiαv τωv αvωτ6ρω, πρfπεl vα.απoρρlφΘoιiv
oτo o0voλ6 τoυE ol κρlv6μεvεE αlτt]σεtg καl ol πρ6qΘεJol αυτΦv

ΣελΙδα 44

1!6-0 12014 πo|vlκ

T

απooασ

τoυ Aρεioυ Παvou

λ6γγol κα| vα καταδlκαoΘεi o αvαlρεσεiωv oτα δlκαoτlκd 6ξoδα
(dρΘρo 583 παρ. 1 KΠolvΔ), καΘΦE καt σTη δlκαoτlκd δαπdvη
Tωv παραoταoΦv πoλlτlκΦE εvαγoυoΦv (ιiρΘρα 176 καl 183
KΠ oλΔ).

Γ!A ToYΣ ΛoΓoYΣ AYToYΣ
AΠOPPlΠτEl τηv με αρlΘ. εκΘ. κατ. 2t4.2.2o1g κα| τηv
απ6 7.3.2o14 (με αρlΘ. πρωτ. 1697t2o14) αlτηoεIE τoU
KωvoταvτΙvoυ Xρυolκo0 τoU Δημητρioυ μετd Tωv απ6
15.9.2014 πρooΘθτωv αυτΦv λ6γωv, γlα αvαiρεση τηζ 20, 26,
32,39, 50, 5.t, 58, 6012012, 10 - 17t2o1g απoφdαεωg τoυ
Mlκτo0 oρκωτo0 EφετεΙoυ NαυπλΙoυ. Kαt
KATAΔ|KAZE,. τov αvαlρεσεΙovτα σTα δlκαoτlκιi €ξoδα
.
iαπ6 δlακ6oIα πεvflvτα (25ο) ευρΦ, καΘΦE καt στη δlκαoτlκη
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δαπdvη τωv παραoταoΦv πoλlτlκιilE εvαγoυoΦv Eλ€vηg
Γlαμπoυρdvη, ΓεωργΙαt Γlαμπoυρdvη, KωvoταvτΙvαE

Γlαμπoυρdvη καt AlκατερΙvηE Γlαμπoυρdvη
(500) ευρΦ.
KρΙθη

κε καI

απoφαoioΘη

κε

σTηv

εκ

πεvτακooΙωv

Aθηvα σTIζ

15

oκTωβρ[oυ 2014.
Δημoolε0Θηκε στηv AΘηvα σε δημ6olα oυvεδρΙαoη σΤo
ακρoατηρ16 τoυ oτlg 30 oκτωβρioυ 2o14
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