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                                                  ΑΡΗΘΜΟ 17/2014 
 

                       ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΦΤΓΖ ΚΑΣΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑΚΡΗΣΖ 
 

ηνλ Πνιχγπξν θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο, ζήκεξα 
ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13.40 ζηελ Γξακκαηέα ηνπ 
πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Πνιπγχξνπ …………….., εκθαλίζζεθε ν 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ηνπ Μηραήι, θάηνηθνο Ηεξηζζνχ Υαιθηδηθήο, 
θάηνρνο ηνπ Α.Γ.Σ. …………, κε ΑΦΜ …………. θαη δήισζε φηη πξνζθεχγεη 
ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Πνιπγχξνπ, θαηά ηεο κε αξηζκφ 
74/2014 Γηάηαμεο ηεο Αλαθξίηξηαο Πιεκκειεηνδηθψλ Υαιθηδηθήο, γηαηί 
εζθαικέλα εξκελεχηεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 282 παξ.1 ΚΠΓ θαη πιεκκειψο 
θαη κάιινλ νπδφισο αμηνινγήζεθαλ ηα πξνθχςαληα απφ ηελ αλάθξηζε 
πεξηζηαηηθά, κε απνηέιεζκα λα ηνπ επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί φξνη αληί λα 
αθεζεί εληειψο ειεχζεξνο. Δηδηθφηεξα: 

 Έιαβα ηελ κε αξηζ. Πξση. 977/2014 απφ 19-6-2014 θιήζε 

θαηεγνξνπκέλνπ γηα λα πξνζέιζσ λα απνινγεζψ ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ γηα ηελ ππ'αξηζ. δηθνγξαθία κε ζηνηρεία 89/2013, 

Α.Β.Μ. Β 2013/551 (ζπζρ. Α 2013/1777 θαη Γ 2013 /148). Πξνζήιζα 

απηνπξνζψπσο  ζηηο 25-6-2014, έιαβα ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο θαη κνπ 

παξεδφζε έλα “ρέδην” θαηεγνξεηεξίνπ, αλππφγξαθν, αζθξάγηζην, πνπ δελ 

θέξεη ζηνηρεία ζπληάθηνπ νχηε εθδνχζαο αξρήο, είλαη παληειψο αφξηζην, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε αζάθεηα θαη δελ είλαη εδξαησκέλν ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ φρη επί πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, φρη επί απνδείμεσλ, φρη επί 

καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, φρη επί ζνβαξψλ ελδείμεσλ, αιιά κνπ απνδίδεη 

θαηεγνξίεο γηα δήζελ πξάμεηο θαη γεγνλφηα εγθιεκαηηθά άλεπ παληεινχο 

χπαξμεο απιψλ έζησ ελδείμεσλ. 

πγθεθξηκέλα θαηεγνξνχκαη γηα δήζελ παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 187 

παξ.1,3,6 Π.Κ., β) άξζξ. 189 παξ.1,2,3,45 ΠΚ άξζξ.270 ζηνηρ.β, 45,94 παξ.1 

ΠΚ, γ) άξζξ.270 ζηνηρ.α, 45,94 παξ.1 ΠΚ, δ) άξζξ. 272 παξ.1,2,45,94 παξ.1 

ΠΚ, ε) άξζξ. 310 παξ.3-Η ΠΚ, ζη) άξζξ. 309,42,94 παξ.1 ΠΚ, δ) άξζξ. 270 ΠΚ 

άξζξ. 382 παξ.2 πεξ.β, γ-1, 45,94 παξ.1 ΠΚ, ε) άξζξ. 382 παξ.1,45,94 παξ.1 

ΠΚ, ζ) άξζξ. 1 παξ.1 παξ.β, 3,ζη, αξ.10 παξ.1, 13α Ν.2168/93, η) άξζξ. 14 

Ν.2168/1993, ηα) άξζξ.1 παξ.1,5 παξ.1,6 παξ.2 ηνπ Ν.456/1976. 

  

Πξνζήιζα ζηηο 7-7-2014 θαη θαηέζεζα ην απφ 7-7-2014 Απνινγεηηθφ κνπ 

Τπφκλεκα, αξλνχκελνο φιεο ηηο απνδηδφκελεο ζε εκέλα θαηεγνξίεο, 

απνηεινχκελν απφ 196 ζειίδεο κε επίθιεζε θαη επηζχλαςε 264 απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ θαη επίθιεζε θαη πξνζθφκηζε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ απηνπηψλ θαη 

απηεθφσλ αμηφπηζησλ καξηχξσλ, πνπ βεβαίσλαλ θαη θαηέζεηαλ ηα αιεζηλά θαη 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 
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Γηά ηνπ απνινγεηηθνχ κνπ ππνκλήκαηνο δελ αξλήζεθα απιψο ηππηθά ηηο 

θαηεγνξίεο, αιιά παξείρα νπζηαζηηθά α) θάζε δηεπθξίληζε, εμήγεζε ιεπηνκεξψο 

θαη εκπεξηζηαησκέλα, β) πξνζθφκηζα 264 απνδεηθηηθά έγγξαθα, γ) πξνζθφκηζα  

θαη επηθαιέζζεθα πιήζνο καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ απηνπηψλ θαη απηήθνσλ 

αμηφπηζησλ καξηχξσλ, δ) επεζήκαλα θαη παξείρα φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

θαη έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν κνλαδηθφο κάξηπξαο θαηεγνξίαο ηεο 

Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο, θ. ……………, δηέζηξεςε ζπλεηδεηά ηελ αιήζεηα 

ψζηε λα κε θαηαζηήζεη θαηεγνξνχκελν, φρη απνδεηθλχνληαο ή παξαζέηνληαο 

αληηθεηκεληθά γεγνλφηα, αιιά θαληαδφκελνο θαη πηζαλνινγψληαο θαη 

παξεξκελεχνληαο  κφλν εθδειψζεηο, ελέξγεηέο κνπ θαη ιφγνπο κνπ, πνπ 

εγέλνλην απφ εθδήισζε άζθεζεο λνκίκνπ θαζήθνληνο θαη απφ εηδηθφ 

ελδηαθέξνλ.  

εβφκελνο θαη ηηκψληαο ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε θαηέζεζα θαηά ηνπ 

κνλαδηθνχ κάξηπξα θαηεγνξίαο φια εθείλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηθήο 

καο  αζσφηεηαο. Καηέζεζα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ 

Αλαθξίηξηα αθνινπζψληαο ηε θσλή ηεο ζπλεηδήζεψο ηεο θαη νδεγνχκελε απφ 

ηελ απξνζσπφιεπηε θξίζε ηεο, ε νπνία ζα εδξάδεην απνθιεηζηηθά επί ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηχξσλ, ηελ αμία ησλ 

απνδεηθηηθψλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ, λα πξνβεί ζηελ νξζή εθηίκεζε ησλ 

απνδείμεσλ θαη λα κε πξνζάςεη εηο βάξνο κνπ ςεπδψο αδηθήκαηα πνπ φρη κφλν 

δελ ηέιεζα, αιιά νπδέπνηε δηελνήζελ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε εληηκφηαηε Αλαθξίηξηα είρε θαιέζεη ηηο ίδηεο ψξεο θαη 

πιήζνο άιισλ ζπγθαηεγνξνπκέλσλ κνπ γηα λα απνινγεζνχλ κε παξνπζία 

πνιιψλ ζπλεγφξσλ. Μφλνλ εγψ ηεο θαηέζεζα απνινγεηηθφ ππφκλεκα 196 

ζειίδσλ κε 300 ζρεδφλ απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη εμέηαζε πέληε κάξηπξέο κνπ. 

Δίλαη ζαθέο φηη γηα λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη φιν απηφ ην πιηθφ, δελ ήηαλ 

αξθεηέο κία ή δπν ψξεο. Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Δηζαγγειέαο θαη 

απηή ηελ ψξα πνπ απνινγήζεθα, δελ ήηαλ θαλ ζηνλ Πνιχγπξν αιιά επξίζθεην 

ζε θαζνξηζκέλε επίζθεςή ηεο ζηηο θπιαθέο Καζζάλδξαο. Όηαλ αξγά ην 

κεζεκέξη επέζηξεςε, ππήξραλ έμσ απφ ην γξαθείν ηεο αζηπλνκηθνί κε 

πεξηζηαηηθά απηφθσξεο δηαδηθαζίαο, κε ηα νπνία αζρνιήζεθε γηα ηε ζχληαμε 

θαηεγνξεηεξίνπ θαη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζήο ηνπο. Ο θαζείο, ινηπφλ θαηαλνεί 

φηη γηα κηα ζεκαληηθή δηθνγξαθία ζαλ ηε δηθή κνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ δελ 

ππήξρε ν επηβαιιφκελνο ρξφλνο γηα λα κειεηεζνχλ, λα αμηνινγεζνχλ θαη 

εθηηκεζνχλ κε ηελ επηβαιιφκελε πξνζνρή. Ωο εθ ηνχηνπ πξνζθεχγσ ζην 

πκβνχιην Πιεκ/θσλ Πνιπγχξνπ ψζηε λα εμππεξεηεζεί ε νξζή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη λα ιάκςεη ε αιήζεηα. Ζ δηάηαμε 74/2014 εθδφζεθε πξνθαλψο 

θάησ απφ αδηέμνδν ζην νπνίν πεξηήιζαλ  θάησ απφ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ε 
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αλαθξίηξηα θαη ε θ. Δηζαγγειέαο, δει. απφ ηε κηα δελ είραλ ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν γηα λα κειεηήζνπλ ην απνινγεηηθφ κνπ ππφκλεκα, ηα 300 απνδεηθηηθά 

κνπ έγγξαθα, ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο θ.ι.π., θαη απφ ηελ άιιε γηα κηα 

δηθνγξαθία πνπ έρεη πάξεη παλειιαδηθέο δηαζηάζεηο, δελ κπνξνχζαλ ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε κειέηε λα κελ επηβάινπλ πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, θαη απηφ θπζηθά 

γηα πνιινχο θαη επλφεηνπο ιφγνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Αλαθξίηξηα 

θαηαιήγνληαο ζηε Γηάηαμή ηεο, αλαθέξεη: «Δπεηδή απφ ηηο θαηαζέζεηο 

καξηύξσλ, έγγξαθα, απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαίν λα ηεζνχλ ζ’ απηφλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη… πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί φηη ν παξαπάλσ θαηεγνξνχκελνο ζα παξαζηεί νπνηεδήπνηε ζηελ 

Αλάθξηζε ή ζην Γηθαζηήξην (άξζξ. 296 Κ.Π.Γ.). 

Όπσο ην Γηθαζηήξηφ αο ζα δηαπηζηψζεη εμ φισλ ησλ αλσηέξσ, νπδεκία 

φρη ζνβαξή έλδεημε ελνρήο κνπ ππάξρεη, αιιά νχηε θαλ απιή έλδεημε ηέιεζεο 

απηψλ ησλ αδηθεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα ινηπφλ επηζεκαίλσ ζην πκβνχιηφ αο φηη:  

1) Δλψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο πξνζήιζαλ θαη ελφξθσο εμεηάζζεθαλ φινη νη 

θάηνρνη ησλ απηνθηλήησλ, βαξθψλ, καγαδηνχ, κνηνπνδειάηνπ, ζηα νπνία απφ 

αγλψζηνπο πξνμελήζεθαλ δεκηέο θαη είλαη κάξηπξεο θαηεγνξίαο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα επηθαινχκαη: 

 
1. Σελ απφ 11-2-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο θ. …………. 

2. Σελ απφ 25-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

3. Σελ απφ 25-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

4. Σελ απφ 25-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

5. Σελ απφ 25-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

6. Σελ απφ 25-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

7. Σελ απφ 20-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

8. Σελ απφ 21-2-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

9. Σελ απφ 11-2-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

10. Σελ απφ 18-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

11. Σελ απφ 18-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

12. Σελ απφ 18-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

13. Σελ απφ 18-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

14. Σελ απφ 20-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

15. Σελ απφ 25-2-2014 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

16. Σελ απφ 22-8-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 
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17. Σελ απφ 9-7-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

18. Σελ απφ 9-7-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ  …………. 

19. Σελ απφ 22-7-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηνπ   ………….Σελ απφ 

16-7-2013 έθζεζε έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξνο ηεο  …………. 

 

Οπδείο εμ' φισλ απηψλ θαηέζεζε ηελ παξακηθξή ππόλνηα φηη εγψ 

θαζ'νηνλδήπνηε ηξφπν πηζαλόλ έζησ λα ζπκκεηείρα ζηηο εηο βάξνο ηνπο 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη ζηελ πξφθιεζε βιάβεο ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. Οχηε 

θαλ λχμε θάλνπλ φηη κπνξεί λα ζεσξεζψ χπνπηνο θαη απηφ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζεκαληηθφ. 

 

2) Έγηλε έιεγρνο ζην DNA κνπ, εμεηάζζεθαλ φια ηα επξήκαηα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εγθιεκάησλ θαη ην DNA κνπ δελ 

ηαπηνπνηήζεθε κε θαλέλα απνιχησο εχξεκα, γεγνλφο πνπ θαη απηφ απνδεηθλχεη 

πεξίηξαλα ηελ αζσφηεηά κνπ. 

 

3) Mε εληνιή ηνπ Δηζαγγειέσο έγηλε άξζε ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ 

κνπ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ φιεο νη ζπλνκηιίεο κνπ ηεο επίκαρεο πεξηφδνπ 

θαη πξν ηεο ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ θαη κεηά. ε θακία απνιχησο ηειεθσληθή 

ζπλνκηιία κνπ δελ πξνθχπηεη θάπνηα έλδεημε πνπ λα πξνηξέπσ θάπνηνλ ζηελ 

ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ γηα ηα νπνία θαηεγνξνχκαη ή έζησ λα θάλσ ηελ 

παξακηθξή αλαθνξά γηα θάπνηα απφ ηηο απνδηδφκελεο ζε εκέλα εγθιεκαηηθέο 

πξάμεηο, θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο αζσφηεηάο κνπ. 

 

4) Καηέζεζαλ ελφξθσο πιήζνο αζηπλνκηθψλ θαη νπδείο εμ'απηψλ θάλεη ηελ 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην πξφζσπφ κνπ. Δπηθαινχκαη ηηο θάησζη 22 έλνξθεο 

θαηαζέζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηε δηθνγξαθία: 

 

1. Σελ απφ 6-3-2014 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

2. Σελ απφ 6-3-2014 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

3. Σελ απφ 6-3-2014 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

4. Σελ απφ 12-8-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ …………. 
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5. Σελ απφ 6-3-2014 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

6. Σελ απφ 6-3-2014 έλνξθε θαηάζεζε ηεο  …………. 

7. Σελ απφ 13-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

8. Σελ απφ 29-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

9. Σελ απφ 12-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

10. Σελ απφ 13-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

11. Σελ απφ 17-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

12. Σελ απφ 17-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

13. Σελ απφ 13-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

14. Σελ απφ 10-7-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

15. Σελ απφ 13-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

16. Σελ απφ 12-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

17. Σελ απφ 12-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

18. Σελ απφ 14-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

19. Σελ απφ 14-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

20. Σελ απφ 14-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

21. Σελ απφ 13-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

22. Σελ απφ 17-5-2013 έλνξθε θαηάζεζε ηνπ  …………. 

 

5) Δληφο ηνπ πιηθνχ ηεο δηθνγξαθίαο δελ ππάξρεη φρη θαλέλα απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ ππ'εκνχ ηέιεζε φισλ απηψλ ησλ εγθιεκάησλ ή γηα ηελ 

πξφθιεζε βνχιεζεο γηα λα ηα ηειέζνπλ άιινη, αιιά νχηε απιέο ελδείμεηο πνπ 

λα ζηνηρεηνζεηνχλ ππφλνηα δελ  ππάξρεη. 

 

6) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εληφο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ πνπ κνπ επεδφζε, νη 

αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο δελ απνδίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα αιιά ζε άγλσζηα, αφξηζηα γίλεηαη επίθιεζε φισο 

αλεμαηξέησο ζηνπο ζπγθαηεγνξνπκέλνπο κνπ, κνπ απνδίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο 

παληειψο αφξηζηα, κε πιήξε αζάθεηα θαη ηεξάζηηα θελά. Λείπνπλ φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ θαη ζεκειηψλνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή 

ππφζηαζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ κνπ απνδίδνληαη. Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη πψο 

θαη ζε πνηνλ θπζηθφ απηνπξγφ σο εζηθφο απηνπξγφο πξνθάιεζα ηελ απφθαζε 

εθηέιεζεο ησλ εγθιεκαηηθψλ σο άλσ πξάμεσλ. Γελ αλαθέξεηαη πψο έγηλε 
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ππ'εκνχ ε πξνθιεζε ηεο απνθάζεσο απηήο δειαδή: α) κε πξνηξνπέο β) κε 

πεηζψ γ) κε θνξηηθφηεηα δ) κε εθκεηάιιεπζε ηεο επηβνιήο ζην θπζηθφ απηνπξγφ 

ιφγσ θάπνηαο εμάξηεζεο; 

 

 ηελ πεξίπησζε ηεο εζηθήο απηνπξγίαο γηα λα έρεη ε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ηελ απφ ηα άξζξα 93 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνιφγεζε, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε απηήλ ν ηξφπνο 

θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν εζηθφο απηνπξγφο πξνθάιεζε ζην θπζηθφ απηνπξγφ 

ηελ απφθαζε λα εθηειέζεη ηελ άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε, θαζψο θαη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απφ ηα νπνία ην δηθαζηήξην ζπλήγαγε φηη ν εζηθφο 

απηνπξγφο παξήγαγε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα απηά ζην θπζηθφ απηνπξγφ ηελ 

απφθαζε λα ηειέζεη ηελ άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε.  

 

7) ηηο 7-7-2014 πξνζήιζαλ ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Πνιπγχξνπ νη πέληε αμηφπηζηνη θαη έγθξηηνη κάξηπξέο κνπ, νη 

νπνίνη ελφξθσο θαηέζεζαλ φια ηα πεξί ηεο αζσφηεηάο κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Πξψηνο θαηέζεζε ν θ. ……………, ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο 

Υαιθηδηθήο, ν νπνίνο ηελ 12ε Ματνπ 2013 ήηαλ απηφπηεο θαη απηήθννο κάξηπο 

ησλ επεηζνδίσλ θαη ν έρσλ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Απηφο ινηπφλ θαηέζεζε 

φηη εγψ δελ έρσ θακκία ζρέζε κε ηα γεγνλφηα.  

Γεχηεξνο θαηέζεζε ν Αξρηκαλδξίηεο π. Υξηζηφδνπινο Αγγειφγινπ, 

Πλεπκαηηθφο θαη εθεκέξηνο ηνπ Η. Ζζπραζηεξίνπ «Παλαγία, ε Φνβεξά 

Πξνζηαζία», φπνπ θαηέζεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αζσφηεηά κνπ.  

Σξίηνο θαηέζεζε ν Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γαληήι εξγθειίδεο, πνπ 

είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ» θαη εμήγεζε φηη φιεο νη εθδειψζεηο, νη ελέξγεηέο κνπ, νη ιφγνη 

κνπ, είλαη εθδειψζεηο λφκηκνπ θαζήθνληνο θαζψο ηπγράλσ Πξφεδξνο ηνπ 

«Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ». 

Σέηαξηνο θαηέζεζε ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνππφιεσο θ. Δπαγγ. Λακπάθεο, 

κέινο ηεο δηαλνκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ρνδφπεο, Έβξνπ θαη θαηέζεζε πεξί ηεο 

αζσφηεηφο κνπ. 

Πέκπηνο θαηέζεζε ν πξψελ Γήκαξρνο ηαγείξσλ-Αθάλζνπ θ. Μηρ. 

Βιαρφπνπινο, ν νπνίνο θαη απηφο θαηέζεζε γηα ην πξφζσπφ κνπ θαη ηελ 

αζσφηεηά κνπ. 
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ε φιε ηε δηθνγξαθία κφλν έλαο ππάιιεινο ηεο αζθάιεηαο Θεζ/ληθεο έρεη 

θαηαζέζεη εηο βάξνο κνπ, ν θ. ………….., ν νπνίνο απιά έρεη πξνβεί ζε 

δηαζηξνθή φισλ ησλ λνκίκσλ ελεξγεηψλ κνπ πνπ γίλνληαη θαζαξά απφ 

εθδήισζε θαζήθνληνο θαη απφ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη’ άξζξ. 367 ΠΚ θαη 

πξνο εθηέιεζε  ηνπ θαζήθνληφο κνπ σο Πξνέδξνπ θαη λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ ππφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο εγθεθξηκέλνπ «Διιεληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γεγνλφο 

πνπ αλ δελ ηα εθηεινχζα ζα ήκνπλ ππφινγνο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Θέισ λα επηζεκάλσ φηη έλαο κφλν ππάιιεινο ησλ ζσκάησλ Αζθαιείαο 

θαηέζεζε εηο βάξνο κνπ, δηαζηξέθνληαο ηελ αιήζεηα. Δληφο ηνπ απνινγεηηθνχ 

κνπ ππνκλήκαηνο ζηηο ζει. 115 κε ηίηιν: «Σα ζψκαηα Αζθαιείαο… 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Διιεληθφο Υξπζφο», αλαθέξσ θαη πξνζθνκίδσ ηα 

απνδεηθηηθά πεξί απηνχ ζηνηρεία θαη έγγξαθα: Βι. ζει. απνινγ.ππνκλήκαηνο 

116: «Η ίδια η εηαιπεία ζηο επίζημο πεπιοδικό ηηρ «Μεηαλλεςηικά Νέα»,  ηεύσορ 

7, μηνόρ Ιοςλίος 2013 (ΣΧΕΤΙΚΟ 228)  γνωζηοποιεί όηι: «ζηα πλαίζια ηηρ 

ανηαποδοηικόηηηαρ πποζθέπει ζηα ζώμαηα αζθαλείαρ οικονομική και 

ςλικοηεσνική ζηήπιξη ζε κάθε επίπεδο».  

Δάλ θαη ζήκεξα κπείηε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ην έρεη θαη 

εθεί αλεξηεκέλν. Γλσζηνπνηεί αλεξπζξίαζηα φηη ηα ψκαηα Αζθαιείαο πνπ 

δηελεξγνχλ φια ηα αλσηέξσ (θαη θπξίσο έρνπλ επσκηζζεί εθ ηεο ειιεληθήο 

δηθαηνζχλεο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηελ 

πξνδηθαζία, ηηο πξναλαθξίζεηο, ηνλ ζρεκαηηζκφ δηθνγξαθηψλ θαη ηελ ζηήξημε 

απηψλ κε κάξηπξεο θαηεγνξίαο, απηά ινηπφλ ηα ψκαηα Αζθαιείαο) ζην 

πλεχκα ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ηπγράλνπλ ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζε 

θάζε επίπεδν θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ «Διιεληθφο Υξπζφο», 

θαη απηή ε ππνζηήξημε ζε θάζε επίπεδν θαη κάιηζηα ηειεηψλεη κε ην «θ.α.», θαη 

άιια, ηα νπνία «άιια» ν θαζέλαο κπνξεί λα αξρίζεη λα θαληάδεηαη ηη είλαη απηά 

ηα «θαη άιια». 

Γειαδή κεηαμχ δχν αληηδίθσλ α) ησλ αληηδξψλησλ ηίκησλ θαηνίθσλ θαη β) 

ηεο παξαλνκνχζεο εηαηξείαο, ν ηξίηνο πνπ ζρεκαηίδεη ηηο δηθνγξαθίεο, έρεη 

νηθνλνκηθφ ρνξεγφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν θαη κάιηζηα ηνλ παξαλνκνχληα. Καη ελψ 

απηφ είλαη απίζηεπηα ηεξάζηην ζέκα, πνπ πηζηεχσ φηη νχηε ζηε νκαιία θαη ζηε 

«ηέξα Λεφλε» δελ ην ζπλαληάο, ελψ ην δεκνζηεχεη ε ίδηα ε εηαηξεία, νπδείο δελ 

ην αλέδεημε ζηελ Βνπιή, νπδείο παξαηηήζεθε, θαη νπδείο εθ ηεο δηθαηνζχλεο δελ 

θηινηηκήζεθε λα πάξεη ηηο δηθνγξαθίεο απφ ηνπο νηθνλνκηθά ρνξεγνχκελνπο 

αζθαιίηεο θαη λα ηηο αλαζέζεη π.ρ. ζε έλαλ Δθέηε Αλαθξηηή. Απηφ είλαη κείδνλ 

εζηθφ έγθιεκα θαη θπζηθά κέρξη ζήκεξα ε ΔΛ.Α. δελ εμέδσζε νχηε έλα ηππηθφ 

Γειηίν Σχπνπ, ψζηε λα αλαηξέζεη ή λα δηθαηνινγεζεί. 
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Οη απινί αζηπλνκηθνί είλαη καδί κε ηνπο αληηδξψληεο θαηνίθνπο, είλαη 

ζπγγελείο, ηα παηδηά, ηα αδέιθηα, νη θίινη ηνπο. Γη’ απηφ θαη φηαλ κπνξνχλ θαη 

ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία, ιέλε ηε κνλαδηθή αιήζεηα γηα ηνπο θαηνίθνπο, θαη σο 

απφδεημε αλαθέξσ φηη ε έγθξηηε δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ», θα 

Μαηίλα Ζξεηψηνπ, έρνληαο θάλεη αιεζηλφ θαη εηο βάζνο ξεπνξηάδ, ζηηο 16-10-

2013 ζηελ ζει. 3 ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ» κε ηίηιν: «Καηεγνξψ 3.000 

ζειίδσλ γηα ην "αληάξηηθν"  ζηηο θνπξηέο», γλσζηνπνηεί κε ην άξζξν ηεο φηη: 

«Οη αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ έξεπλα ησλ  ππνζέζεσλ», ηεο 

δήισζαλ φηη: «Δεν ππόκειηαι για κακοποιούρ, είναι κάηοικοι οι οποίοι δηλώνοςν 

λανθαζμένα ηην ανηίδπαζή ηοςρ» (βι. ΥΔΣΗΚΟ κνπ 229). 
 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ θαηέζεζε φια απηά έλαο απιφο ππάιιεινο 

ηεο Αζθάιεηαο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ ρνξεγφ ηελ εηαηξεία, ζηηο 7-7-2014 
ελψπηνλ ηεο Αλαθξίηξηαο πξνζήιζε ν Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο 
Γηεχζπλζεο Υαιθηδηθήο, θ. …………., θαη θαηέζεζε ηελ αιήζεηα ππέξ εκνχ θαη 
κάιηζηα θαη σο απηφπηεο θαη απηήθννο κάξηπο ησλ επίκαρσλ γεγνλφησλ ηεο 
12εο Ματνπ 2014. 

Γηεξσηψκαη ινηπφλ επιφγσο, ε ζπληάθηξηα ηεο ππ’αξηζ. 74/2014 

Γηαηάμεσο θαη ηνπ αλψλπκνπ, αλππφγξαθνπ θαη αφξηζηνπ θαηεγνξεηεξίνπ πνηα 

ζηνηρεία εθ ηεο δηθνγξαθίαο έιαβε ππ'νςηλ θαη ζπλεθηίκεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο δηθαζηηθήο ηνπ θξίζεο; Πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή πνηεο ελδείμεηο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πξναλάθξηζε θαη αλάθξηζε γηα ηα αληηθεηκεληθά θαη 

ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ εγθιεκάησλ απηψλ, πνηεο νη απνδείμεηο πνπ ηα 

ζεκειηψλνπλ, θαζψο θαη νη ζθέςεηο θαη νη λνκηθνί ζπιινγηζκνί κε ηνπο νπνίνπο 

έγηλε ε ππαγσγή απηψλ ζηελ νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκφζζεθε θαη 

θξίζεθε φηη ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο, ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ ηηο θαηεγνξίεο, 

ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ηεο ζέζπηζεο ησλ επαρζψλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ παξαπνπή κνπ ζην αθξναηήξην; Όια είλαη αζαθή, 

γεληθά, αφξηζηα, κε απνηέιεζκα επί αζαθψλ θαη ανξίζησλ θαηεγνξηψλ λα 

αδπλαηψ αθφκα θαη λα απνινγεζψ ζπγθεθξηκέλα, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχκαη 

ην δηθαίσκα ζε κηα δίθαηε δίθε.  

 Ζ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο δελ εδξάδεηαη ζε φζα γεληθψο θαη ανξίζησο, 

αζαθψο θαηαινγίδνληαη ζε θάπνηνλ απφ θάπνηνλ ρνξεγνχκελν θαη 

πξνζπαζνχλ λα ηα θαηαζηήζνπλ πηζηεπηά, αιια ζε φζα ε απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία πηζηνπνηεί σο αιεζηλά θαη ππαξθηά. Γηεξσηψκαη ινηπφλ εχινγα, επί 

ηνπ πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφζσπφ κνπ, πνηέο έζησ απιέο ελδείμεηο έιαβε 

ππ'φςηλ ηεο ε ζπληάθηξηα ηεο ππ’αξηζ. 74/2014 Γηαηάμεσο θαη ηνπ 

θαηεγνξεηεξίνπ γηα λα απνδψζεη ζην πξφζσπφ κνπ ηα αλσηέξσ 

πεξηγξαθφκελα εγθιήκαηα θαη λα ζέζεη ηνπο επαρζείο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο; 
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 Θέισ λα ππνκλήζσ ελ αξρή θαη λα επηζεκάλσ φηη δελ ππνρξενχκαη λα 

απνδείμσ ηελ αζσφηεηά κνπ, θαζφηη ην βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο ελνρήο ηελ 

θέξεη ν Αλαθξηηήο, ε Δηζαγγειέαο θαη ην Γηθαζηήξηό αο. Αθφκα θαη νη 

ακθηβνιίεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ βέβαηεο δηθαληθήο πεπνίζεζεο γηα 

ηελ ελνρή κνπ, κεηξνχλ ππέξ εκνχ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (in dubio Pro reo), θαη 

ζηελ πεξίπησζε αθφκα ακθηβνιηψλ πξέπεη ν θαηεγνξνχκελνο λα θεξχζζεηαη 

αζψνο. Αθφκα θαη ε παιηά «πνηλή ππνλνίαο» αληίθεηαη ζην ηεθκήξην ηεο 

αζσφηεηαο. Ωο θαηεγνξνχκελνο έρσ ηελ αμίσζε απφ ηνλ Αλαθξηηή θαη ηελ 

Δηζαγγειέα λα αηηηνινγνύλ πιήξσο εκπεξηζηαησκέλα ηελ απόθαζή ηνπο 

θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ κνπ απνδίδνπλ. Ζ αηηηνινγία πεξηιακβάλεη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππόζεζεο πνπ ζεσξνύληαη απνδεδεηγκέλα 

από ην δηθαζηήξην, ηα απνδεηθηηθά κέζα, ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε 

ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, ηελ απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ 

δηαδίθσλ θαη ηηο ζθέςεηο, κε ηηο νπνίεο εξκήλεπζε ην δηθαζηήξην ηνλ 

θαλόλα δηθαίνπ πνπ εθάξκνζε θαη κε ηηο νπνίεο ππήγαγε ή όρη ηα 

απνδεδεηγκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηνλ θαλόλα δηθαίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν θάζε θαηεγνξνύκελνο έρεη αμίσζε γηα κηα δίθαηε δίθε, γηα 

κηα εππξεπή δηθαηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ 

απνδείμεσλ βάζεη ηνπ ά. 6παξ. 1 ΔΓΑ θαη ηεο ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζην ά.25 παξ.1. Σν ά.177 

παξ.1 ΚΠνηλΓ θαζηεξώλεη ηελ αξρή ηεο εζηθήο απόδεημεο ή ηεο ειεύζεξεο 

εθηίκεζεο ησλ απνδείμεσλ θαη νξίδεη όηη ην δηθαζηήξην θαη ν εηζαγγειέαο 

δε δεζκεύνληαη από ην λόκν σο πξνο ηελ αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε ησλ 

απνδεηθηηθώλ κέζσλ. Ο ζθνπφο είλαη λα θζάζεη ν δηθαζηήο κε αζθάιεηα θαη 

ρσξίο πιάλεο ζηελ νπζηαζηηθή αιήζεηα θαη ε αηηία είλαη φηη δελ κπνξεί ν λφκνο 

λα θαζνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε επηηπρία ηελ αμία ελφο ή πνιιψλ καδί 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Βέβαηα, απηό δε ζεκαίλεη 

ζε θακκία απνιύησο πεξίπησζε απζαίξεηε εθηίκεζε ή αξάδηαζκα 

ανξίζησλ θαηεγνξηψλ κε ηελ «ζέζνπια», αιιά λα πξνθχπηεη κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, κε ηα νπνία ν δηθαζηήο νθείιεη λα ζρεκαηίζεη ηε δηθαληθή ηνπ 

πεπνίζεζε. Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ 

είλαη:  

1) νη θαλόλεο ηεο ινγηθήο. Πξόζθξνπζε ζ’απηνύο εκθαλίδεηαη, όηαλ ε 

απόθαζε πεξηέρεη αληηθάζεηο, αζάθεηεο ή θελά, όηαλ ν δηθαζηήο δελ 

αμηνινγεί θαζόινπ ηα ππάξρνληα απνδεηθηηθά κέζα, από ηα νπνία ζα 

κπνξνύζε λα πξνθύςεη θάηη δηαθνξεηηθό από εθείλν ζην νπνίν θαηέιεμε, 

όηαλ ν δηθαζηήο αθνινπζεί αλεμέηαζηα απνδεηθηηθό κέζν, ρσξίο λα 

ειέγρεη ηελ πνηόηεηά ηνπ, ή όηαλ κεηαμύ πεξηζζόηεξσλ εθδνρώλ θαη 
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δπλαηνηήησλ επηιέγεη απζαίξεηα θάπνηα, ρσξίο λα έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηηο άιιεο.   

2) Σα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο. Πξόζθξνπζε πθίζηαηαη όηαλ ην 

δηθαζηήξην ή ν εηζαγγειέαο ή ν αλαθξηηήο δελ ηα ιακβάλεη ππόςε θαηά 

ηελ εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ ή όηαλ εθιακβάλεη εζθαικέλα έλα 

γεγνλόο σο δίδαγκα ηεο θνηλήο πείξαο. Σέηνην ζεσξείηαη ε γλώζε ηεο 

εκπεηξηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαηά ηξόπν γεληθό θαη αθεξεκέλν κε ηε 

βνήζεηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ.  

3) Οη αζθαιείο δηαγλψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Πξφζθξνπζε 

ππάξρεη φηαλ ν δηθαζηήο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ δελ 

ιακβάλεη ππφςε επηζηεκνληθά ή ηερληθά κέζα, ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

εηδήκνλεο βέβαηα θαη δελ επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε (π.ρ. DNA, ά.200Α ΚΠνηλΓ).  

 

 Ζ Γηάηαμε 74/2014 είλαη αζαθήο, παληειψο αφξηζηε, είλαη «copy» γηα 

φινπο ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο θαη δελ πξνζδηνξίδεη βάζεη πνησλ αθξηβψο 

ζηνηρείσλ θέξνκαη σο έρσλ ηειέζεη ηα εγθιήκαηα. Ο Αλαθξηηήο ιέεη εληειψο 

αφξηζηα φηη: «απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο, θαηαζέζεηο καξηχξσλ, έγγξαθα, 

απνινγία θαηεγνξνπκέλνπ πξνθχπηνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο ελνρήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ γηα πιήζνο εγθιεκάησλ». 

 

Δγψ θαη νη ζπλήγνξνί κνπ εληφο ηεο δηθνγξαθίαο δελ είδακε λα ππάξρεη 

θακκία έλδεημε πνπ λα επηβεβαηψλεη ή έζησ λα πηζαλνινγεί ηα σο άλσ θξηθηά 

εγθιήκαηα, θαλέλα έγγξαθν δελ αλαθέξεη θάηη ηέηνην, νπδείο κάξηπξαο 

θαηεγνξίαο έρεη θαηαζέζεη θάηη ηέηνην, νπδέλ αλαθέξεηαη ζην δηθφ κνπ 

απνινγεηηθφ ππφκλεκα θαη ινηπφ απνδεηθηηθφ πιηθφ.  

 

 Αλ θαη ν Αλαθξηηήο θαη ε Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ πξέπεη λα θιεζεί 

απφ ην πκβνχιηφ ζαο λα παξάζρνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ σο άλσ 

θαηεγνξηψλ πνπ κνπ απνδίδνπλ, θαη λα αλαθέξνπλ από πνην αθξηβώο 

ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο, από πνηα αθξηβώο θαηάζεζε κάξηπξα 

θαηεγνξίαο ή ππεξάζπηζεο, από πνην έγγξαθν ζπγθεθξηκέλα, θαη από 

πνην αθξηβώο ζεκείν ηεο απνινγίαο κνπ απνδεηθλύνληαη ηα αλσηέξσ 

αδηθήκαηα, εάλ ν Αλαθξηηήο θαη ε Δηζαγγειέαο αδπλαηνχλ λα ζαο ηα 

ππνδείμνπλ θαη επηζεκάλνπλ, ηφηε ην πκβνχιηφ αο νθείιεη ελδειερψο λα 

κειεηήζεη ηελ δηθνγξαθία δηεμεξρφκελν ελ αλαγλψζεη επηκειψο θάζε έγγξαθν 

εληφο απηήο, ψζηε εμ ηδίσλ λα δηαπηζηψζεη φηη εληφο ηεο δηθνγξαθίαο ΟΤΓΔΝ 

ΑΠΟΛΤΣΩ ΣΔΣΟΗΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΤΠΑΡΥΔΗ, ΟΤΓΔΜΗΑ ΑΠΟΛΤΣΩ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΠΟ ΟΤΓΔΝΟ, ΟΤΣΔ ΤΠΟΝΟΗΑ ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΣΔΘΔΗΜΔΝΖ ΤΠΟ ΣΗΝΟ, ΟΤΣΔ ΚΑΝ ΠΗΘΑΝΟΛΟΓΖΖ.  
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     ------------------------------ 

 

ΠΔΡΗ ΣΟΤ  ΔΠΑΥΘΟΤ ΟΡΟΤ  
ΣΖ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΥΩΡΑ ΚΑΗ ΣΖ 
ΠΑΡΟΤΗΑ ΜΟΤ ΣΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 296 Κ.Π.Γ. ν ζθνπφο ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

φξσλ είλαη λα εμαζθαιηζζεί φηη εθείλνο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθαλ ζα παξαζηεί 

νπνηεδήπνηε ζηελ αλάθξηζε ή ζην δηθαζηήξην θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ εθηέιεζε 

ηεο απνθάζεσο. 

ηε δηάηαμε πεξί ζέζεσο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, πξέπεη ν αλαθξηηήο λα 

δηαιάβεη εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία (βι. θαη Μαξγαξίηε 

«Τπεξάζπηζε»  1991 ζει.1192), κε ηελ έλλνηα φηη ε επηβνιή ησλ ελ ιφγσ 

κέηξσλ πξνυπνζέηεη πάληα κία in concreto αμηνιφγεζε βάζεη πηζαλνινγήζεσο 

αλαθνξηθά είηε κε ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είηε κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

πξνζθνξφηεηα ηνπ κέηξνπ. Οη πεξηνξηζηηθνί φξνη είλαη κέηξα δπλεηηθά, δει. 

είλαη δπλαηφλ λα κελ επηβιεζνχλ, έζησ θαη αλ ζπληξέρνπλ νη ππφ ηνπ λφκνπ 

δηαγξαθφκελεο πξνυπνζέζεηο, επαθηέκελα ζηελ έκθξνλα θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 

δηθαζηηθνχ νξγάλνπ (ΔθΑζ 1118/89 ΠΥξ ΛΘ΄ 902) θαη ΠιεκΠεηξ 415/1994 

(88997). ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηή πεξί ηεο επηβνιήο επαρζνχο πεξηνξηζηηθνχ 

κέηξνπ πξέπεη λα βαξχλεη ν πξφηεξνο βίνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε 

πξνζσπηθφηεηα, ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά θ.ι.π. Κάζε αλαθξηηηθή πξάμε πνπ 

επηβάιιεηαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ ζθνπηά ηεο πξνζθνξφηεηαο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο, θαη εηδηθά γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, ζεσξείηαη 

απηνλφεην φηη ν αλαθξηηήο ηνπο επηβάιιεη κόλνλ όηαλ πξνθύπηεη από 

νπζηώδε θαη αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία φηη ν θαηεγνξνχκελνο δελ ζα 

εκθαληζζεί ζην δηθαζηήξην θαη δελ ζα ππνβιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο (βι. 

ΠιεκΠεηξ 415/1994 (88997) ). 

 

Ο αλαθξηηήο επέβαιε ηνλ επαρζή φξν απαγφξεπζεο εμφδνπ κνπ απφ ηελ 

ρψξα θαη  ηελ παξνπζία κνπ ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα, πιήξσο αλαηηηνιφγεηα θαη 

ρσξίο θακκία απνιχησο παξάζεζε ζηνηρείσλ (φρη νπζηψδε θαη αλακθηζβήηεηα, 

αιιά έζησ απιψο ζηνηρείσλ πνπ λα πξννησλίδνπλ ηελ κε εκθάληζή κνπ ζην 

Γηθαζηήξην). Αληηζέησο είρε ιάβεη γλψζε απφιπηε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνδεηθλχνπλ ην ήζνο κνπ, ηελ αθεξαηφηεηά κνπ, ηνλ ζεβαζκφ κνπ ζηελ 

ειιεληθή δηθαηνζχλε θαη ζηνλ λφκν.  
 

ηελ έκθξνλα θξίζε αο αλαθέξσ ηα αλσηέξσ πνπ δελ έιαβε θαζφινπ 

ππ’φςηλ ηεο ε Αλαθξίηξηα θαη επαθίεκαη ζηελ θξίζε  ζαο θαη ζην πεξί δηθαίνπ 

αίζζεκά ζαο θαη ειπίδσ ζηελ αθχξσζε ηνπ επαρζνχο απηνχ φξνπ θαη πιένλ 
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1)  Έρσ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. 

 

2) Οζάθηο εθιήζελ απφ ηε δηθαηνζχλε ή ηελ ΔΛ.Α. λα παξνπζηαζζψ, 

πάληα ήκνπλ ζπλεπήο θαη παξνπζηάζζεθα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ κνπ φξηδε ν 

Αλαθξηηήο ή ε ΔΛ.Α. 

 

3)  Οπδέπνηε θαηά ην παξειζφλ ππήξμα θπγφπνηλνο, θπγφδηθνο ή 

παξαβάηεο πεξηνξηζκψλ. 

 

4)  Απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη φηη έρσ πξνβεί ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλσ ηελ φπνηα θπγή κνπ. 

  

5)  ην απφ 7-7-2014 Απνινγεηηθφ Τπφκλεκά κνπ, θαηαζέησ φια εθείλα 

ηα ζηνηρεία πνπ ζέηνπλ ζηελ αιεζηλή βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ, γεγνλφο 

πνπ θαηέζεζαλ θαη νη αμηφπηζηνη κάξηπξέο κνπ. 
 

6)  Έρσ κφληκε θαηνηθία ζηελ Οπξαλνχπνιε, ζηαζεξνχο δεζκνχο κε ηελ 

θνηλσλία ηεο Ηεξηζζνχ θαη ηεο Οπξαλνππφιεσο, αγσλίδνκαη θαζεκεξηλά θαη γηα 

ηα δχν παηδηά κνπ. 

 

χκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά εθηίζεληαη ζηελ 

κείδνλα ζθέςε ηνπ παξφληνο, απφ θαλέλα απνιχησο ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη ε 

παξακηθξή έλδεημε φηη είκαη χπνπηνο θπγήο απφ ηελ ρψξα. Δπεηδή ν επαρζείο 

απηφο φξνο δελ δηέπεηαη απφ ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο «κε ππέξβαζεο ηνπ 

ππεξκέηξνπ» θαη ηεο «αλαγθαηφηεηαο», νθείιεη ην Γηθαζηήξηφ αο λα ηνλ 

θαηαξγήζεη. 

---------------------- 

      

Δπεηδή απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 

ζρεηηθήο πξναλάθξηζεο θαη ηεο κέρξη ηψξα θχξηαο αλάθξηζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ, ηα ελππάξρνληα ζηελ δηθνγξαθία έγγξαθα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνινγίεο ησλ άιισλ θαηεγνξνπκέλσλ, ην αλαιπηηθφ 

απνινγεηηθφ ππφκλεκά κνπ, αβίαζηα πξνθχπηεη φηη ζε θακκία απνιχησο 

πεξίπησζε δελ πξνθχπηεη, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ απνδεηθλχεηαη θακκία 

ζπκκεηνρή κνπ ζηηο θξηθηέο αμηφπνηλεο πξάμεηο ή ζηηο κεξηθφηεξεο πξάμεηο ησλ 

δησθνκέλσλ εγθιεκάησλ θαη δήινλ θαζίζηαηαη φηη ν ηζρπξηζκφο κνπ, πεξί κε 

ζηνηρεηνζεηήζεσο ησλ δη’α εζθήζε ε πνηληθή δίσμε ησλ αλσηέξσ εγθιεκάησλ, 

είλαη απνιχησο βάζηκνο θαη’ νπζίαλ. 
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Δπεηδή ε πξνζθπγή θαηά ηεο Γηαηάμεσο 74/2014 θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ εθδφζεθε 7-7-2014, πξέπεη λα γίλεη εληφο 5 εκεξψλ 

απφ ηελ επίδνζε ηεο δηαηάμεσο (βι. ηαζέα «πξνζσξηλή θξάηεζε θαη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη», εθδ. 1981, ζει.101, Λαθαδάλνπ «πξνβιήκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο», ΠνηλΥξνλ ΛΒ΄ 1982, 

ζει.449 επ. θαη ηδίσο ζει. 453-454), ζπλεπψο ε παξνχζα θαηαηίζεηαη 

εκπξνζέζκσο. 

 

Δπεηδή ε απφιπηε αλάγθε  ζέζπηζεο ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ δελ 

αθίεηαη ζε ππνθεηκεληθέο αφξηζηεο εθηηκήζεηο, αιιά ζπλδέεηαη αλαπνζπάζησο 

κε ηνπο ξεηνχο απφ ην άξζξν 282 ζπλαγφκελνπο ζθνπνχο. 

 

Δπεηδή αβίαζηα απφ ην ιεπθφ πνηληθφ κνπ κεηξψν, θαη απφ ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη δελ έρσ πξνβεί ζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηπρφλ ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλσ ηπρφλ θπγή κνπ ζην 

εμσηεξηθφ, δελ ππήξμα θαηά ην παξειζφλ θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο ή παξέβελ 

θάπνηα δηθαζηηθή απφθαζε, αληηζέησο νζάθηο εθιήζελ ππφ ηνπ Αλαθξηηνχ 

πξνζήιζα ακέζσο ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα θαη ππάθνπζα αθφκα θαη φηαλ 

απηφ πνπ εληέιιεην ήηαλ θαη’ εκέ παξάλνκν (φπσο ι.ρ. ε ιήςε ηνπ γελεηηθνχ 

κνπ πιηθνχ). Αθφκα απφ θαλέλα απνιχησο ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη φηη εάλ 

αξζνχλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη, είλαη δήζελ πηζαλφ -θαη κάιηζηα πνιχ πηζαλφ 

φπσο ξεηά απαηηείηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 282 παξ.3 ηνπ Κ.Π.Γ.– λα 

δηαπξάμσ εγθιήκαηα φρη απιψο ηα θξηθηά θαθνπξγήκαηα πνπ κνπ 

θαηαινγίδνπλ, αιιά νχηε απιά πηαίζκαηα. 

     

Δπεηδή ζε θακκία απνιχησο πεξίπησζε δελ ηεθκαίξεηαη φηη είκαη 

επηθίλδπλνο (αληηζέησο έρεη βεβαησζεί θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

δηθνγξαθίαο) ην ήζνο θαη ε αθεξαηφηεηά κνπ ή φηη ζα παξαθσιχζσ ην έξγν ηεο 

δηθαηνζχλεο. Ο αλαθξηηήο σο ν λφκνο νξίδεη, πξέπεη λα ζεσξεί απηνλφεην φηη 

σο θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα παξακέλσ ειεχζεξνο άλεπ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, 

εθηφο θαη εάλ πξνθχπηνπλ εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νπζηψδε θαη αλακθηζβήηεηα 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελνρή κνπ θαη φηη δελ ζα εκθαληζζψ ζην 

δηθαζηήξην θαη δελ ζα ππνβιεζψ ζηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

νπδείο ιφγνο δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή ηέηνησλ επαρζψλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ 

(βι. Παξαηεξήζεηο Γ. πιίθνο ζηελ 4265/1992 πκβ.Πιεκ.Αζελ. Τπεξάζπηζε 

έηνπο 1993, ζει. 611-612) θαη 415/1994 ΠιεκΠεηξ (88997) ΠνηλΥξνληθά /1994 

(1304). 
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Δπεηδή  ε επηβνιή ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πξέπεη λα δηέπεηαη θαη λα 

ειέγρεηαη απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο «κε ππεξβάζεσο ηνπ ππεξκέηξνπ» θαη 

ηεο «αλαγθαηφηεηαο». εκεησηένλ δε φηη θαηά ην ζηάδην ηεο αλαθξίζεσο θαη 

εηδηθφηεξα θαηά ηε ιήςε κέηξσλ δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, ιεηηνπξγνχλ νη 

αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηνο, ηεο απαγνξεχζεσο ηνπ ππεξκέηξνπ, ηεο αλαγθαίαο 

αλαινγίαο θαη ηνπ πξνζήθνληνο βαζκνχ αληηθεηκεληθψλ ελδείμεσλ ελνρήο (βι. 

παξαηεξήζεηο Λ. Μαξγαξίηε, ζηελ 304/90 πκβ.ΠιεκΑιεμ/πνιεο, Τπεξάζπηζε 

έηνπο 1991 ζει. 887, Γηαη. 12/1991 Αλαθξ.Σξηπφιεσο κε παξαηεξήζεηο 

Κσλζηαληηλίδε ΠΥξ Μα ζει. 936, Ν. Αλδξνπιάθε: «Σα φξηα ηεο αλαθξηηηθήο 

δξάζεσο θαη ε αξρή ηεο αλαγθαηφηεηνο», ΠΥξ ΚΔ΄ ζει.12, θαζψο θαη 

«Θεκειηψδεηο έλλνηαη ηεο Πνηληθήο Γίθεο», ηεπρ. Α΄ζει. 25-26, Θ.Γαιαθνχξαο 

«Μειέηεο Πνηληθνχ Γηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ: Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο θαη Μέηξα 

Γηθνλνκηθνχ Καηαλαγθαζκνχ», ζει. 323. Καηφπηλ ησλ  σο άλσ ηεθκαίξεηαη φηη ν 

Αλαθξηηήο έπξεπε λα ζεσξήζεη απηνλφεην φηη έπξεπε λα κε αθήζεη ειεχζεξν 

άλεπ επαρζψλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ εθ’φζνλ απνδεδεηγκέλα δελ πξνθχπηνπλ 

εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, νπζηώδε θαη αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζα εκθαληζζψ ζην δηθαζηήξην θαη δελ ζα ππνβιεζψ ζηελ 

φπνηα εθηέιεζε ηεο πνηλήο. 

 

Δπεηδή ελφςεη ηεο ππάξμεσο ησλ ζνβαξψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

αθφκα δε θαη ηεο φπνηαο έζησ ππάξμεσο ζνβαξψλ ακθηβνιηψλ ή κε ζνβαξψλ 

ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελνρή κνπ, ηνχην πξέπεη λα εξκελεπζεί ππέξ εκνχ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Σν πκβνχιηφ αο πξέπεη λα ιάβεη ππ’φςηλ ηνπ εάλ θαη θαηά 

πφζν πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ελνρήο θαη’εκνχ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

θαη φρη απιψο επαξθείο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρή ηνπ πξνζήθνληνο βαζκνχ 

ππνλνηψλ ή ηζρχνο ελδείμεσλ, ε νπνία απνξξέεη απφ ην ηεθκήξην αζσφηεηάο 

κνπ (βι. παξαηεξήζεηο ζηελ πκβ.Δθεη.Θεζ/ληθεο 394/1992, Τπεξάζπηζε 

έηνπο 1993, ζει. 117, Καξξά «Μαζήκαηα Πνηληθνχ Γηθνλνκηθνχ Γηθαἰνπ», έθδ. 

1990, ζει.99 επνκ. Ν. Αλδξνπιάθε «Θεκειηψδεηο έλλνηαη ηεο Πνηληθήο Γίθεο» 

ηεπρ. Α΄, ζει. 26 επνκ.). 

Καηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα ηεζνχλ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά 

εθηίζεληαη ζηελ κείδνλα ζθέςε ηεο παξνχζαο, νη επαρζείο πεξηνξηζηηθνί φξνη 

πνπ κνπ επηβιήζεθαλ δηά ηεο 74/2014 ΓΗΑΣΑΞΔΩ (βι. Β. Εεζηάδεο, ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο in Dubio Pro Reo ζηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, 

εθδ. άθθνπια, Θεζ/ληθε 1989, ζει. 103 θαη 107). 

 

Δπεηδή ηε βαζηκφηεηα ησλ αδηθεκάησλ δελ είλαη δίθαην λα ηελ εξεπλά ν 

Αλαθξηηήο θαη ν Δηζαγγειέαο, επεηδή απηνί πξνζπαζψληαο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

απζαίξεηεο απνδηδφκελεο ζε εκέλα θαηεγνξίεο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη 
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αληηθεηκεληθνί, γη’απηφ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο βαζηκφηεηαο ησλ εγθιεκάησλ θαη 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, θνβνχκελνο ν λνκνζέηεο φηη ν Αλαθξηηήο κπνξεί 

επεξεαζκέλνο απφ ηελ έξεπλα λα κελ είλαη αληηθεηκεληθφο ζηελ θξίζε ηνπ, αλ ηα 

ζηνηρεία επαξθνχλ γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζε δίθε ή είλαη δίθαηε ε 

ΓΗΑΣΑΞΖ ή  ε ζέζπηζε πεξηνξηζηηθψλ φξσλ,  ηελ αλέζεζε ζε άιινπο δηθαζηέο, 

ζην Γηθαζηηθφ πκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ. πλεπψο, ην πκβνχιηφ αο 

λνκηκνπνηείηαη ιακβάλνληαο γλψζε ηεο αιήζεηαο λα εμαθαλίζεη ζην ζχλνιφ ηεο 

ηελ Γηάηαμε θαη λα θαηαξγήζεη ηνπο επαρζείο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. 

 

 Δπεηδή φπσο είλαη ηνηο πάζη γλσζηφ είκαη ν Πξφεδξνο θαη λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ εθ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο εγθεθξηκέλνπ «Διιεληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» κε πινχζηα δξάζε θαη 

παξεκβάζεηο θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηηο ζει. 23 έσο 28 ηνπ απφ 7-7-2014 

απνινγεηηθνχ ππνκλήκαηφο κνπ έρσ θαηαζέζεη φηη: 

 
αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 44 άξζξν από ηελ θαλαδηθή εηδεζενγξαθηθή ζειίδα 

sgnews.ca άξζξν κε ηίηιν “Greeks arrive to protest Canadian-owned mines” κε εκεξνκελία 

31.05.2013 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κέινπο ηνπ ΠΜΓ, καδί κε ην 

Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ. Λακπάθε ζηνλ Καλαδά θαη ζηηο επαθέο πνπ είραλ κε 

βνπιεπηέο, θνξείο θαη κέζα ελεκέξσζεο ηνπ Καλαδά. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ην ηαμίδη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε  ηνπ “Καλαδηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ”, ηνπ “πκβνπιίνπ ησλ Καλαδώλ”, ηεο “Διιελν-Καλαδηθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ Ηζηθή Μεηαιιεία”, θαη ηεο “Παλζξαθηθήο Έλσζεο ηνπ Οληάξην”. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 45 άξζξν από ηελ θαλαδηθή εθεκεξίδα The Tyee ηεο 

04.06.2013 κε ηίηιν “Greek activists travel to Vancouver to protest gold mine proposal” πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηνπ ΠΜΓ ζηελ έδξα ηεο Eldorado Gold, 

ην Βαλθνύβεξ. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 46 άξζξν από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ “πκβνπιίνπ ησλ 

Καλαδώλ” (Council of Canadians) ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ελεκέξσζεο γηα ηα κεηαιιεία 

ρξπζνύ Χαιθηδηθήο θαη Θξάθεο κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη ην Γήκαξρν 

Αιεμαλδξνύπνιεο θ. Λακπάθε πνπ έγηλε ζην Σνξόλην ηνπ Καλαδά ζηηο 30.05.2013, ζηελ 

νπνία ην πκβνύιην ησλ Καλαδώλ ήηαλ ζπλδηνξγαλσηήο. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 47 άξζξν από ηε Καλαδηθή εθεκεξίδα “The Globe and 

Mail” ηεο 27.04.2013 κε ηίηιν “Δldorado Gold's big Greek mining problem” ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ.  
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αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 48 άξζξν από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Καλαδηθνύ 

“Πξάζηλνπ” Κόκκαηνο κε ηίηιν “Green Leader to investigate controversial Canadian mines in 

Greece” όπνπ αλαθέξεηαη ε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ ζηνλ 

Καλαδά. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 49 άξζξν από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσπατθνύ 

Πξάζηλνπ Κόκκαηνο κε ηίηιν “Greece chases a fool's golden rescue to their crisis” ζρεηηθά κε 

ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ δηνξγάλσζε ζηηο Βξπμέιιεο ν Δπξσβνπιεπηήο Νίθνο Χξπζόγεινο κε 

ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα Χαιθδηθήο ζηηο 

06.02.2013. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 71  έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Μαΐνπ 2003 κε ζέκα “Με θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο: Παξαδείγκαηα ηνκέσλ εθαξκνγήο 

θαη αξρέο θαιήο πξαθηηθήο” όπνπ σο παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο αλαθέξεηαη ε 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ από ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη 

ηελ Σνπξθία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην ΠΜΓ νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

κεηαιιείσλ ρξπζνύ ζηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 72 ην ηεύρνο 8 / Οθηώβξηνο 2005 ηνπ ελεκεξσηηθνύ 

δειηίνπ ηνπ Stability Pact Watch (Παξαηεξεηήξην πκθώλνπ ηαζεξόηεηαο) ην νπνίν 

αλαθέξεηαη  ζηηο ζπλαληήζεηο δηαβνύιεπζεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ κεηαιιείνπ ρξπζνύ ζην 

Krumovgrad ηεο Βνπιγαξίαο πνπ έιαβαλ ρώξα ζηηο 17-18 Απγνύζηνπ 2005 ζηελ πόιε ηνπ 

Krumovgrad θαη ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, ζηα πιαίζηα ηεο πλζήθεο 

Espoo, ζπκκεηείραλ από ηελ Διιεληθή πιεπξά ν Αληηδήκαξρνο Κνκνηελήο θαη ην ΠΜΓ 

Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα όηη ην ΠΜΓ θαηέζεζε ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ Ννκάξρε Ρνδόπεο 

θαη ηνπ Γεκάξρνπ Κνκνηελήο, θαζώο θαη ηε δηθή ηνπ θξηηηθή ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ ηνπ κεηαιιείνπ. Σελ θξηηηθή απηή γηα ην κεηαιιείν ηνπ Krumovgrad ζαο ηελ 

επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 73. 

αο επηζπλάπησ σο ΣΧΕΤΙΚΟ 59 από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα, δειηίν ηύπνπ ηνπ Δπξσβνπιεπηή Νίθνπ Χξπζόγεινπ 

κε ηίηιν “Δμνξύμεηο ρξπζνύ ζηε Χαιθηδηθή: κηα όρη θαζαξή ππόζεζε!” πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζρεηηθή ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ παξαρώξεζαλ ζηελ έδξα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζηηο 

Βξπμέιιεο ζηηο 24.01.2013 ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΜΓ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη θάηνηθνη ηεο 

Χαιθηδηθήο. 

__________________ 

 Πξηλ κάιηζηα 10 εκέξεο ην «Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαιιεπηηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ» έιαβε ηελ θάησζη πξφζθιεζε απφ πεξηβαιινληηθφ 
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θνηλσληθφ θφξνπκ πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν ζηε Ρφζηα Μνληάλα ζηε Ρνπκαλία 
θαη θέηνο είλαη γηα ηηο 12-16 Απγνχζηνπ. Σν θεηηλφ έρεη εηδηθφ ζέκα ηε 
δεκηνπξγία κηαο θακπάληαο πνπ ζα επαλαθέξεη ζε επξσπατθφ επίπεδν ην 
ζέκα ηεο απαγνξεπζεο ηεο ρξήζεο θπαλίνπ ζηε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία θαη 
γη'απηφ ην ιφγν πξνζθαινχλ φινπο φζνπο έρνπλ εξγαζηεί θαηά ην παξειζφλ 
ζ'απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σν Παξαηεξεηήξην ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ είραλ 
πξνσζήζεη ην ζέκα κε απνηέιεζκα ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5-5-2010. Σν ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ είρε 
κνηξαζηεί ηφηε ζηνπο επξσβνπιεπηέο ζπλππνγξάθεηαη απφ κέινο ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ (ην έρνπκε επηζπλάςεη σο ΥΔΣΗΚΟ 67). Ζ πξφζθιεζε ήξζε 
ζην mail ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη απεπζχλεηαη ζην κέινο ηνπ, Μαξία 
Καδφγινπ. 
« Dear friends from Halkidiki, 

This is to invite you to the Rosia Montana Activist Social Forum (#RMForum). It will take 

place between the 12-16 August 2014, during FânFest (www.fanfest.ro). 

The fight against cyanide based gold mining and corruption often touches upon other 

initiatives, campaigns and struggles around Europe. We want to unite these energies, 

discussions and calls for action in a social forum open to all the participants of FânFest (the 

hay festival of Rosia Montana). With more than 30 workshops and 35 speakers taking part in 

each of the previous two editions, the Rosia Montana social forum is one of the biggest of its 

kind in Romania. 

The RM Forum will also host a workshop on banning cyanide-based mining. In total aprox. 

40 new cyanide based projects are currently proposed in 10 countries in Europe. We want to 

bring together campaigners who through various efforts worked against cyanide based gold 

mining projects. What‟s more, you may have tried banning the use of cyanide in your home 

country and just like the Save Rosia Montana campaign you may have been part of the NGO 

alliance that back in 2010 managed to see an EP resolution requesting a ban on cyanide-based 

mining. You are likely to be as frustrated as we are by the refusal of the EU commissioner J. 

Potočnik to act upon the resolution. However, since 2010 public awareness on the perils of 

open-cast mining has increased across the EU and with the 2010 resolution still active we 

would like to discuss the premises for an European coalition of organizations and initiative 

groups to force the European Commission to implement the EP‟s resolution on banning 

cyanide-based mining. Over the past months we have developed a campaign plan hereto 

which we would like to present to you and get your input and suggestions. Ideally we would 

like to launch the EU-wide in September or October with a “Ban Cyanide” Action in 

Bruxelles and a meeting between the European Commissioner for the Environment J. 

Potočnik and the coalition members. 

Your ideas and input for this effort are vital to us! Please join us at the Rosia Montana 

Activist Social Forum, as a contributor to the program or, as a participant. We and the 

participants would love to hear about struggles back home and FanFest is a great place to 

connect to like-minded groups. If you work on mining and mining-related issues it would be 

great if you also join the workshop on banning cyanide-based mining. 

The #RMForum, as well as FânFest is organized entirely through the work of volunteers. The 

whole infrastructure of the event is set on private land with venues and workshops put up 

specially for the forum. The festival is organized through the help of individual contributions 

and donations. 

Although we are not able to pay all travel costs, money should not be an impediment for 

someone to participate. If you are in this situation or know people that really would like to 

participate and cannot afford travel costs, please let us know and we will do our best to find a 

solution. 

http://www.fanfest.ro/
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Participants are welcome to stay in tents, in a free camping space close to the festival's 

headquarters area. It is strongly recommended to bring your own tent, mattress and sleeping 

bag. Accommodation in local guesthouses can be arranged for a fee of 9 Euros/night (basic 

housing conditions), but please consider that for the festival the bookings start well in 

advance. During the Forum we can provide 3 vegetarian meals a day. 

Please send us until the 30th of June a short description/ resume of the workshop/ 

seminar or presentation you want to hold during the RM Forum. Feel free to add any 

other relevant information. 
Most of the information about the Rosia Montana Activist Social Forum will be available 

soon at www.fanfest.ro, but if you have question please feel free to write us at 

forum@rosiamontana.org or to reply to this email. 

See you in Rosia Montana! 

The Gabriel Resources Rebels! 

*** 

The context of the #RMForum 
The „Romanian Autumn‟ has seen an unprecedented mobilization of thousands of concerned 

citizens around the country, acting for true democracy and taking the streets for saving Rosia 

Montana. People from Romania and beyond who took the streets on a daily and weekly basis, 

turned the Romanian campaign, overnight, into an well-known global movement. The direct, 

street actions and the sit-ins were the spark needed to revive and build a strong civil society 

across the country. They managed to halt the immediate threat to Rosia Montana. The 

dynamism of these days has thus slowed down, but the euphoria and experiences that brought 

so many people together continues to be very vivid. More so, the need for debate, exchange of 

experiences and ideas became clearer in the context of the new social movements on the rise: 

the anti-fracking initiatives being just one example. Taking into account the importance of 

such moments and the responsibility of being one of the most important promoters of activism 

in Romania, the Save Rosia Montana campaign will organize the third edition of the social 

activism forum to bring together activists and concerned citizens across the country and from 

abroad. 

The context of the Ban Cyanide Campaign relaunch 
The Save Rosia Montana campaign is one the initiators of the campaign that resulted in the 

resolution adopted by the European Parliament on May 5th 2010. The vote recommended “a 

general ban on the use of cyanide mining technologies in the European Union”. The European 

Parliament‟s resolution was adopted with a majority of 488 votes (48 votes against and 57 

abstentions), but the EU Commission for the environment and Mr. Potocnik refuse to 

implement it. In their reasoning, they quote high unemployment apparently generated through 

such ban. 

The new campaign would be a follow-up to the resolution adopted by the European 

Parliament in May 2010. It will target Mr. Potocnik and is scheduled to run during the last 

three months of his tenure. If he refuses to comply the campaign will run for a further three 

months, this time targeting the new EU Commissioner for the environment who is scheduled 

to take office as of 01.01.2015. 

More and more organisations are working on raising awareness on the problems of large scale 

mining, on promoting urban mining as an alternative to destructive raw materials extraction or 

imposed trade relations, like TTIP, that would favour mining corporations to the detriment of 

local communities and their ability to influence decision-making. Our struggles are very 

similar, and so are our goals! If we manage to ban cyanide-based mining in the EU this would 

also set a strong precedent for communities and NGOs who from Africa, to Latin & North 

America, Australia and to Asia are fighting mining corporations and the injustice, corruption, 

destruction and pollution that are an endemic part of it. 

Please also consider filling in the following questionnaire: 

http://www.fanfest.ro/
mailto:forum@rosiamontana.org
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Mapping mining in Europe (areas, status, impact, concerns, campaigning) 
http://tinyurl.com/bancyanide 

The purpose of this questionnaire is to understand the spread of mining operations in Europe, 

in preparation for the European campaign against use of cyanide in mining, initiated by the 

Save Rosia Montana Campaign, Mining Watch Romania and partner NGOs. The information 

you provide will not be made public and we are happy to share the results with you». 

          ----------------------------------- 

 

Καηαλνεί ην πκβνχιηφ αο ηη ζεκαληηθή δπζθήκηζε ζα ππνζηεί ην «Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ», φηαλ ζα αλαγθαζζεί ν 

λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ θαη Πξφεδξνο, πνπ θαηέρεη φια ηα ζέκαηα, λα 

αλαθνηλψλεη ζε ζεκαληηθνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ  φηη ζηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν θαη Πξφεδξφ ηνπ έρνπλ ηεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη.  Ζ δεκηά πνπ ζα 

πξνθιεζεί ζα είλαη παγθφζκηα, αλππνιφγηζηε θαη κε αλαζηξέςηκε, δεδνκέλνπ 

φηη αθφκα θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δέρεηαη ηηο παξεκβάζεηο καο. 

ηελ απφ 23-2-2011 απφθαζή ηεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηεο εηαηξείαο 

«Διιεληθφο Υξπζφο» ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή ελίζρπζε αξηζ. C48/ 2008 (πξψελ 

ΝΝ61/2008 πνπ εθήξκνζε ε Διιάδα ππέξ ηεο Διιεληθφο Υξπζφο Α.Δ. θαη 

δεκίσζε ην ειιεληθφ δεκφζην, ζηε ζει. 3 ην θείκελν ηεο Δ.Δ. αλαθέξεη φηη: 

«ππεβιήζεζαλ παξαηεξήζεηο ζηηο 6 Απξηιίνπ 2009 απφ ην Διιεληθφ 

Παξαηεξεηήξην Μεηαιιεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΔΠΜΓ), κηα εηαηξεία κε 

αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θνηλνχ απφ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ εζληθνχ 

πινχηνπ». ηε ζει.11, ζεκείν (34) ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο αλαθέξεηαη: «Σέινο, 

ππνζηεξίδεη (ε Διιάδα) φηη ην ΔΠΜΓ επηδηψθεη ηελ επηζηξνθή ησλ Μεηαιιείσλ 

Καζζάλδξαο ζην ειιεληθφ δεκφζην επεηδή απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». Σν ειιεληθφ δεκφζην, αλαγλσξίδεη φηη ην 

ΔΠΜΓ ελεξγεί κε ζηφρν ην δεκφζην θαιφ θαη ζπκθέξνλ θαη δελ πξφθεηηαη πεξί 

θάπνηαο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

 

     ΓΗΑ ΣΟΤ Ω ΑΝΩ ΒΑΗΜΟΤ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟΤ ΛΟΓΟΤ 

     ΑΗΣΟΤΜΑΗ  ΟΠΩ 

 

1)  Πξνβείηε  ζηελ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ππ’αξηζ. 74/2014 

Γηαηάμεσο ηεο Αλαθξίηξηαο Υαιθηδηθήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο κειεηήζεηε 

ελδειερψο ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο θαη εμ’ηδίσλ βεβαησζείηε  φηη απφ θαλέλα 

ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη φηη ηέιεζα ηα απνδηδφκελα ζε εκέλα εγθιήκαηα. 

 

2)  Γηαηάμεηε ηελ παληειή άξζε ησλ δχν επαρζψλ φξσλ πνπ ηέζεθαλ. 

 

http://tinyurl.com/bancyanide
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3) Να αθπξψζεηε ην απζαίξεην, παληειψο αβάζηκν ζηελ νπζία ηνπ, 

αφξηζην, αζαθέο, αλππφγξαθν θαηεγνξεηήξην ην νπνίν δελ εδξάδεηαη ζε 

θακκία απνιχησο πεξίπησζε ζηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο (έγγξαθα, 

θαηαζέζεηο καξηχξσλ, απνινγεηηθφ ππφκλεκα θ.ι.π.). 

      ------------------------------- 

 

Παξαθαιψ λα κνπ ρνξεγήζεηε απζεκεξφλ επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν 

ηεο παξνχζεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. 

 

ΓΖΛΩΝΩ φηη αληίθιεην θαη πιεξεμνχζηφ κνπ δηθεγφξν δηνξίδσ 1) ηνλ 

δηθεγφξν Παηξψλ θ. ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ηνπ Θενδψξνπ, θάηνηθν 

Παηξψλ, νδφο …………, ηει. …………, θαη φπνηνλ απηφο ηπρφλ εμνπζηνδνηήζεη 

(ζε αδπλακία επξηζθφκελνο λα πξνζέιζεη λα ηνλ εθπξνζσπήζεη). 2) Σνλ 

δηθεγφξν Ηεξηζζνχ, Κ. ΣΕΗΜΟΤΡΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ηει. ……….. 

Ζ έθζεζε απηή ππνγξάθεηαη, αθνχ αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε. 

Ο πξνζθεχγσλ     Ζ Γξακκαηέαο 

 ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 


