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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

«Ο 
Αλέξης είναι πάρα πολύ ήρεµος. 
Οταν πήγα στα κρατητήρια να 
τον δω, µου είπε µε ανακούφιση: 

“Αδελφέ µου, ξαναγεννήθηκα”. Το εννοούσε. 
∆εν έχει µετανιώσει ούτε στιγµή γι’ αυτό που 
έκανε, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυ-
λακή», αναφέρει στη Realnews ο ετεροθαλής 
αδελφός του 26χρονου πατροκτόνου στη Ζά-
κυνθο, επιβεβαιώνοντας την επί σειρά ετών κα-
κοποίηση που δεχόταν αυτός και τα αδέλφια 
του από τον «βάρβαρο», όπως τον χαρακτη-
ρίζει, πατριό του. 

Εχοντας περάσει άσχηµα παιδικά χρόνια, γε-
µάτα θλίψη και οργή, οι δυο τους είχαν µετακο-
µίσει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Οι οικο-
νοµικές δυσκολίες, όµως, ανάγκασαν τον Αλέ-
ξη να επιστρέψει στο νησί προκειµένου να ανα-
λάβει τη λειτουργία του ψητοπωλείου που απο-
τελούσε οικογενειακή επιχείρηση. Αυτή -όπως 
φαίνεται- ήταν η αρχή του τέλους για τη σχέση 
µε τον πατέρα του, ο οποίος στο παρελθόν ερ-
γαζόταν ως ταχυδρόµος. «Εβλεπα ότι ο Αλέξης 
ήταν στεναχωρηµένος, ότι κάτι τον βασάνιζε. 
∆εν µιλούσε, όµως, ποτέ. Αυτό το κακό έχει ο 
αδελφός µου. Τα κρατούσε µέσα του. Τελικά 
δεν άντεξε», λέει ο Τάσος, που βρίσκεται στο 
πλευρό του αδελφού του και της οικογένειάς 
του από την πρώτη στιγµή. 

Ο ίδιος περιγράφει µε τα πιο µελανά χρώµα-
τα τις µέρες που έζησε στο σπίτι του πατριού 
του, στο οποίο αναφέρεται συχνά χρησιµοποι-
ώντας τη λέξη «φυλακή». «Ολα αυτά που λέ-
γονται ότι µας χτυπούσε είναι αλήθεια. Εµένα 
δεν µε είχε πειράξει σεξουαλικά, σε αντίθεση 

«Αδελφέ µου, ξαναγεννήθηκα»
Τι είπε ο πατροκτόνος της Ζακύνθου στα µέλη της οικογένειάς του που τον
επισκέφθηκαν στη φυλακή. Μιλά στην «R» ο ετεροθαλής αδελφός του, Τάσος

µε τη µεγάλη µου αδελφή, που έχει ήδη καταθέσει στον 
εισαγγελέα ότι είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση. Ο,τι 
είπε ο Αλέξης είναι αλήθεια. Ηταν πάρα πολύ βίαιος. Ζή-
λευε παθολογικά τη µητέρα µου. ∆εν ήθελε να βγαίνει 
από το σπίτι. Ηταν βάρβαρος. ∆εν µπορούσαµε, όµως, 
να µιλήσουµε. Πολλές φορές µας είχε βάλει την καραµπί-
να στο κεφάλι και απειλούσε να µας σκοτώσει. Οι ξυλο-
δαρµοί ήταν καθηµερινό φαινόµενο», οµολογεί ο Τάσος. 

Οταν άκουσε τον Αλέξη να καταθέτει ότι ο πατριός 
του είχε κακοποιήσει και τα δύο ανήλικα παιδιά, 9 και  10 
ετών, ζωντάνεψαν ξανά οι εικόνες του παρελθόντος. «Ο 
αδελφός µου δεν είχε πει τίποτα. Ηξερα, όµως, ότι η µό-
νη επαφή που είχε µε τον πατέρα του ήταν προκειµένου 
να βλέπει τα δύο ανήλικα ετεροθαλή αδέλφια του από 
τον τελευταίο γάµο του. Κάποια στιγµή, όµως, το κορι-
τσάκι του εξοµολογήθηκε ότι ο πατέρας της την κακοποι-
ούσε σεξουαλικά. Τότε ξεχείλισε το ποτήρι για τον Αλέ-
ξη. Σκέφτηκε ότι τόσα χρόνια έκανε τα ίδια σε εµάς. Μά-
λιστα, µετά τον πρόσφατο θάνατο της µητέρας των παι-
διών, την επιµέλεια είχε µόνο ο πατριός µου. Αυτό τον 
τρέλανε», εξηγεί ο Τάσος και αποκαλύπτει ότι, εκτός των 
άλλων, ο αδελφός του δεχόταν απειλές. «Αρχισε πάλι να 
τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. Οχι µόνο αυτόν, αλλά 
και τη µάνα µου. Ολους µας. Του έλεγε να φέρει τη µά-
να µου και την αδελφή µου στο σπίτι του. Ο Αλέξης πιέ-
στηκε και έφτασε σε αυτό το σηµείο». 

Η «κραυγή» της µάνας
«Θέλω να βγω και να φωνάξω ότι το παιδί µου είναι 
αθώο», λέει, φανερά φορτισµένη από τα όσα έχουν συµ-
βεί, η µητέρα του Αλέξη και του Τάσου, Μαρία, που ξεχει-
λίζει από θυµό. «Εχω πολλά µέσα µου, πολλά. Και εκείνο 
το παιδί έχει πολλά µέσα του για να φτάσει σε αυτή την 
κατάσταση. Πήγαινε στα αδελφάκια του και, όταν ερχό-
ταν στο σπίτι, µου έλεγε: “Μάνα, είµαστε συνένοχοι”. 
Ενιωθα τύψεις. Στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες, αλλά 
δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Μας απειλούσε. Φοβόµουν 
για τα παιδιά µου. Για τη ζωή µας. Την τελευταία φορά 

που µε απείλησε και έβαλε το τουφέκι στο κε-
φάλι µου, µόλις ξηµέρωσε έφυγα από το σπίτι 
µια για πάντα. Πήρα τον Αλέξη -τα άλλα παιδιά 
ήταν σε συγγενείς- και έφυγα. Ακόµα όµως και 
που χώρισα, φοβόµουν ότι θα µας έκανε κακό. 
Ελεγε συνέχεια: “∆εν το έχω σε τίποτα να δώ-
σω ένα σµπάρο στη Μαρία και στον Σάββα”, 
τον σύζυγό µου. Ακόµα φοβάµαι», αναφέρει. 

Eρευνες
Οι έρευνες συνεχίζονται προς όλες τις κατευ-
θύνσεις και, σύµφωνα µε πηγές εµπλεκόµενες 
στην υπόθεση, σε αντίθεση µε τα όσα υποστη-
ρίζουν ο δράστης και η οικογένειά του, δεν 
υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για σεξου-
αλική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών. 
Ωστόσο, εκκρεµεί η εξέταση των παιδιών από 
ιατροδικαστή στην Αθήνα, η οποία αναµένε-
ται να συνεισφέρει σηµαντικά στο να αποκα-
λυφθούν οι πραγµατικές διαστάσεις της υπό-
θεσης. Στο στόχαστρο των Αρχών, πάντως, 
έχει µπει και η κινητή και ακίνητη περιουσία 
του 70χρονου. 

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι 
κοινωνικές υπηρεσίες τόσο του δήµου όσο και 
παλαιότερα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 
δεν είχαν λάβει ποτέ καµία καταγγελία για σε-
ξουαλική κακοποίηση, παρά µόνο για άσκηση 
σωµατικής και ψυχολογικής βίας. Τα παιδιά, 
σύµφωνα µε όλες τις πληροφορίες, βρίσκο-
νται σε καλή κατάσταση. Φιλοξενούνται προς 
το παρόν από τη θεία και νονά της 10χρονης, 
ενώ παράλληλα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες 
προκειµένου να αναληφθεί η επιµέλειά τους 
και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της ζωής τους 
µε ασφάλεια. Μάλιστα, µέχρι την περασµένη 
Παρασκευή δεν γνώριζαν για τη δολοφονία του 
πατέρα τους από τον ετεροθαλή αδελφό τους.

αλήθεια
«Ολα αυτά που 
λέγονται ότι 
µας χτυπούσε 
είναι αλήθεια. 
Εµένα δεν µε 
είχε πειράξει 
σεξουαλικά, 
σε αντίθεση µε 
τη µεγάλη µου 
αδελφή, που έχει 
ήδη καταθέσει 
στον εισαγγελέα 
ότι είχε δεχθεί 
σεξουαλική 
κακοποίηση. Ο,τι 
είπε ο Αλέξης 
είναι αλήθεια», 
λέει ο ετεροθαλής 
αδελφός του 
πατροκτόνου, 
Τάσος


