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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Μ
ε ένα σκεπτικό-«κόλαφο» για τον Επα-
μεινώνδα Κορκονέα, ο εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας, ζη-

τεί την αναίρεση της απόφασης του Μεικτού 
Εφετείου Λαμίας ως προς το σκέλος της χορή-
γησης του ελαφρυντικού του πρότερου σύν-
νομου βίου στον πρώην ειδικό φρουρό. Αναί-
ρεση με την οποία, εφόσον γίνει δεκτή από το 
Ποινικό Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο 
δολοφόνος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 
επιστρέφει στη φυλακή. Κατά τον εισαγγελικό 
λειτουργό, το δικαστήριο που του «έσπασε» 
με το ελαφρυντικό τα ισόβια δεν έλαβε υπό-
ψη του «περιστατικά που υποδηλώνουν ερρι-
ζωμένη θρασύτητα και έλλειψη σεβασμού σε 
έννομα αγαθά και δικαιώματα της τιμής και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των τρίτων», 
τα οποία συνέβησαν πριν από τη δολοφονία. 
Μεταξύ αυτών, κατά τον κ. Πλιώτα, «ο, χωρίς 
κανένα λόγο, χωρίς καμιά πρόκληση από τα 
επί της οδού Τζαβέλλα των Εξαρχείων νεαρά 
άτομα, μετά από αντίθετη με τις συγκεκριμέ-
νες υπηρεσιακές εντολές μετάβαση στον χώρο 
του εγκλήματος και μετά από ψύχραιμη προ-
σέγγιση της ομάδας των νεαρών προσώπων, 
μεταξύ των οποίων και ο παθών Αλέξανδρος 
Γρηγορόπουλος, προπηλακισμός αυτών, με τις 
χυδαίες εκφράσεις και τους επονείδιστους χα-
ρακτηρισμούς ‘ελάτε ρε μ…α”, “ελάτε να γ….ε 
εσάς και τις μανάδες σας”, “ελάτε ρε μ….ρες”, 
“τις μάνες σας κωλόπαιδα”, “θα σας γ….με την 
Παναγία”, “ελάτε να σας δείξουμε ποιος είναι 
ο μάγκας” και η επίδειξη των γεννητικών ορ-
γάνων από τον ίδιο. Τα περιστατικά αυτά, λα-
βόντα χώρα, μάλιστα, υπό τις εκτεθείσες συνο-
δευτικές περιστάσεις, πριν από την τέλεση της 
πράξης της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ήταν 
στοιχεία αρνητικά για την αναγνώριση της ελα-
φρυντικής περίστασης, γιατί, συστηματικά αυ-
τά αξιολογούμενα από το δικαστήριο, θα διέ-
γνωσκε και τούτο για τον κατηγορούμενο: προ-
σωπικότητα, χαρακτήρα και συμπεριφορά με 
έλλειψη πραγματικού σεβασμού των έννομων 
αγαθών στην καθημερινή ζωή».

Η κατάθεση της μητέρας
Εκτός των παραπάνω, όμως, ο εισαγγελέας επι-
σημαίνει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη του και σημαντικές καταθέσεις 
που δείχνουν το ποιόν του ανθρώπου πριν από 
την αποτρόπαια πράξη του, όπως αυτή της Τζί-
νας Τσαλικιάν, της μητέρας του Αλέξανδρου. 
«Υπήρχε εντολή σε Κορκονέα - Σαραλιώτη να 
προκαλέσουν επεισόδιο βίας, ακόμα και δο-
λοφονίας, για να πυροδοτήσει την ατμόσφαι-
ρα. Είχαν υποσχεθεί στον Κορκονέα, μάλιστα, 
πως δεν θα έμπαινε φυλακή. Δεν ήταν τυχαίο 
που τον αποκαλούσαν Ράμπο, εκτελεστή, τσα-
μπουκά. Εμαθα ότι, πριν καταταγεί στην Αστυ-
νομία, ήταν μπράβος σε νυχτερινό κέντρο στην 
Καλαμάτα με το όνομα “Μύλος”. Αυτό νομίζω 
ότι λέει πολλά για τον πρότερο έντιμο βίο του 
ανθρώπου, για το ποιόν του».

Ηθελε να σκοτώσει
Ο Κορκονέας πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 
ισόβια κάθειρξη, ενώ ο έτερος ειδικός φρου-
ρός, Βασίλης Σαραλιώτης, που τον συνόδευε το 
μοιραίο βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, 
σε ποινή κάθειρξης 10 ετών. Το δευτεροβάθ-
μιο δικαστήριο, με την απόφαση που έλαβε 

«Να επιστρέψει στο 
κελί ο Κορκονέας»
Τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε να «σπάσουν» τα ισόβια που 
είχαν επιβληθεί στον πρώην ειδικό φρουρό περιγράφει ο εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας

τον περασμένο Ιούλιο, απάλλαξε τον Σαραλιώτη και καταδίκασε τον δολο-
φόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου σε ποινή κάθειρξης 13 ετών, αναγνωρίζο-
ντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το σκεπτικό, όμως, 
του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας ήταν ξεκάθαρο ως προς την ανθρω-
ποκτόνο πρόθεση του κατηγορουμένου και για το ότι τέλεσε την πράξη σε 
ήρεμη ψυχική διάθεση και με άμεσο δόλο. Οπως αναφέρεται, η κρίση του 
δικαστηρίου εξάγεται μεταξύ άλλων «α) από την ακατάσχετη επιθυμία του 
να προκαλέσει με κάθε τρόπο τα άοπλα νεα-
ρά άτομα και να κάνει επίδειξη ισχύος, εμφο-
ρούμενος από την ασφάλεια που του παρεί-
χε η κατοχή του ατομικού του οπλισμού και 
χωρίς προηγουμένως να έχει προκληθεί, β) 
από τις προηγηθείσες σχετικές απειλές, με τις 
οποίες εξέφρασε ρητώς ότι είχε ανθρωποκτό-
νο πρόθεση, καθόσον απηύθυνε στα νεαρά 
άτομα τις φράσεις “ελάτε ρε μ…ά”, “τις μάνες 
σας”… οι οποίες καταδεικνύουν, σε συνδυα-
σμό με τα κατωτέρω αναφερόμενα, τον σκο-
πό του να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, γ) από 
το μέσο (όπλο) που χρησιμοποίησε, το οποίο 
ήταν επικίνδυνο, δραστικό και πρόσφορο κα-
τά την κοινή πείρα, που και ο ίδιος διέθετε, να προκαλέσει τον θάνατο από 
την κοντινή απόσταση από την οποία πυροβόλησε και, μάλιστα, χωρίς προ-
ηγουμένως να προειδοποιήσει για τη χρήση πυροβόλου όπλου, δ) από την 
εγγύτητα της απόστασης μεταξύ του δράστη και του θύματος, ε) από την 
κατεύθυνση των βολίδων, εφόσον ο δράστης σκόπευσε ευθεία και πυρο-
βόλησε όχι μία αλλά δύο συνεχόμενες φορές εναντίον των νεαρών ατόμων 
και όχι στον αέρα, ζ) από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η 
πράξη, ήτοι χωρίς να υπάρξει σε βάρος τους σφοδρή επίθεση ενωμένη με 
επικείμενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ανθρώπου από 
άτομα του αναρχικού ή του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως αβάσιμα δι-
ατείνονται οι κατηγορούμενοι, ούτε όμως υπήρξε εναντίον τους εκ μέρους 
των νεαρών ατόμων οποιαδήποτε πρόκληση, γεγονός που καταδεικνύει επι-
πλέον ότι ο πρώτος κατηγορούμενος είχε σταθμίσει τη σημασία και τις συ-
νέπειες της πράξης του, θ) από τη φυγή του μετά την πράξη, ήτοι ότι, μα-

ζί με τον δεύτερο κατηγορούμενο, αποχώρη-
σε με προκλητικά απαθή και ψύχραιμο τρόπο 
από τη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Ζωο-
δόχου Πηγής… Σημειωτέον, ότι ο πρώτος κατη-
γορούμενος, αρνούμενος την κατηγορία, ισχυ-
ρίζεται ότι πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα 
προς εκφοβισμό των νεαρών ατόμων, προκει-

μένου να επιτύχει την 
απομάκρυνσή τους, 
κατά τρόπο ώστε να 
απεγκλωβιστεί. Ο ισχυ-
ρισμός, όμως, αυτός εί-
ναι αβάσιμος, αφού, 
αν πράγματι πυροβο-
λούσε στον αέρα για 
εκφοβισμό και όχι με 
ανθρωποκτόνο πρό-
θεση, δεν θα στόχευε 
ευθεία με προτεταμένο 
το δεξί του χέρι και επι-
προσθέτως διότι ένας 

πυροβολισμός θα ήταν αρκετός προς εκφοβι-
σμό και όχι δύο, οι οποίοι ερρίφθησαν προς 
την πλευρά όπου βρίσκονταν τα νεαρά άτο-
μα... Αν γινόταν δεκτή η παραδοχή ότι ο πρώ-
τος κατηγορούμενος επέλεξε να πυροβολήσει 
προς την “ενοχοποιούμενη” διακοσμητική μπά-
λα, έχοντας την πεποίθηση ότι θα πετύχει ακίν-
δυνη για ανθρώπινο στόχο βολή, αυτή η πε-
ποίθηση είναι άκρως ριψοκίνδυνη και παράλο-
γη για έναν στοιχειωδώς εχέφρονα άνθρωπο, 
διότι το σχήμα του συγκεκριμένου αντικειμέ-
νου οδηγεί με ασφάλεια στη σκέψη ότι υπάρ-
χει βασίμως κίνδυνος εξοστρακισμού και ανε-
ξέλεγκτη στη συνέχεια πορεία της βολίδας…».
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