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Μ
έσα στη θλίψη της βρίσκει το κουράγιο να παραμερίσει 
την οργή και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους, με βασι-
κούς αποδέκτες όσους μιλούν για εκδίκηση. «Δεν θα ενο-

χοποιήσω αθώους ανθρώπους», δηλώνει η Μαρία Φρονιμάκη-
Γιακουμάκη, η μητέρα του Βαγγέλη, που συγκλόνισε ολόκληρη 
την Ελλάδα με την τραγωδία στην οποία πρωταγωνίστησε. Μαυ-
ροντυμένη και «σκιά του εαυτού της», όπως λένε όσοι τη γνωρί-
ζουν καλά, είναι η γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελ-
λίου και η πρόεδρος του τοπικού συνεταιρισμού που ετοίμαζε 
τα έγγραφα και τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Η μοίρα τής επι-
φύλασσε το πιο σκληρό παιχνίδι, καθώς πρώτα κορυφώθηκε η 
αγωνία της για την «ξαφνική» εξαφάνιση του Βαγγέλη και στον 
επίλογο της τραγωδίας ο πόνος πλημμύρισε ολόκληρο το κορμί 
και το μυαλό της. Ωστόσο, η τραγική μάνα παραμένει ευγενική, 
δραστήρια και δυναμική. «Είπα στον αστυνόμο ‘‘όταν έχεις νέα, 
να με ειδοποιήσεις’’. Δεν θέλω να την πληρώσουν αθώοι. Μόνο 
γι’ αυτό παρακάλεσα τον αστυνόμο. Να κρίνουν σωστά θέλω. 
Με λεπτομέρεια και υπομονή. Να είμαστε σίγουροι για το απο-
τέλεσμα». Μέσα στον πόνο της απώλειας του αγαπημένου της 
Βαγγέλη, η Μ. Γιακουμάκη ξεκαθαρίζει ότι μόνο η έρευνα της 
Αστυνομίας θα καταδείξει αν και ποιοι ευθύνονται για τον θάνατο 
του γιου της. «Αν κάποιοι ευθύνονται, ξέρω τι πρέπει να κάνω ως 
μάνα. Αν κριθούν ένοχοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ως οικο-
γένεια. Με τον νόμο και ειρηνικό τρόπο. Επαναλαμβάνω ότι δεν 
θέλω να την πληρώσουν αθώοι». Η μητέρα του Β. Γιακουμάκη 
είναι σίγουρη ότι, αν ο γιος της επιθυμούσε να «ενοχοποιήσει» 
κάποιον ή κάποιους, θα το έκανε «πριν φύγει». Μέσα στον σιω-

πηλό θρήνο της οικογένειάς της, είναι υπερήφανη για τη στάση 
σιωπής «που κράτησε ο Βαγγέλης, η οποία του έδωσε μεγάλη 
αξιοπρέπεια με όλα αυτά που έγιναν στη Γαλακτοκομική Σχολή». 
Οι γονείς και τα αδέρφια του Β. Γιακουμάκη τηρούν στάση σιω-
πής για να τον πενθήσουν και να τον τιμήσουν ταυτόχρονα, κα-
θώς, όπως λένε όσοι τον γνώριζαν στο Σελλί Ρεθύμνου, ο Βαγγέ-
λης «δεν είχε πολλά λόγια». «Οταν όμως θα έχω νέα, να είστε σί-
γουρος ότι θα μιλήσω γιατί το χρωστάω στη μνήμη του Βαγγέ-
λη μου», λέει η Μ. Γιακουμάκη, βάζοντας τελεία στη συζήτηση. 

«Ελυνε τα θέματα μέσα του»
Ο Β. Γιακουμάκης ήταν «ένα παιδί που έλυνε τα θέματα μέσα 
του», λένε οι συγχωριανοί του που πενθούν όπως η οικογένειά 
του. Το γραφικό χωριό του Ρεθύμνου φόρεσε πένθιμη φορε-
σιά και οι άνθρωποι μιλούν σιγά. Δύσκολο να συναντήσεις κά-
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Μαρίας, για 
τον θάνατο 

του 20χρονου 
γιου της που 
συγκλόνισε 
την Ελλάδα 

Τον δισΤαγμο του Βαγγέλη Γιακουμάκη να 
μιλήσει ανοικτά για το μαρτύριο που υπέμενε 
αποκαλύπτει ο πρώην διευθυντής της Γαλακτο-
κομικής Σχολής Ιωαννίνων, Κώστας Μάντζα-
ρης. Ο άνθρωπος που αποπέμφθηκε από τη θέ-
ση του, καθώς το πόρισμα των νομικών συμ-
βούλων, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα 
στη σχολή, του επέρριψε ευθύνες ότι δεν ενήρ-
γησε άμεσα για να προστατεύσει τον 20χρονο, 
δηλώνει στην «R» συντετριμμένος από την τρα-
γική κατάληξη της υπόθεσης. «Είμαι συντετριμ-
μένος από την απώλεια του Βαγγέλη. Με έχει 

συγκλονίσει. Είναι άδικο όμως να προσπαθή-
σουμε να αντιμετωπίσουμε τη βία με τη βία. Τα 
λαϊκά δικαστήρια δεν είναι η λύση».

Από πέρυσι τον Μάρτιο, ο Κ. Μάντζαρης εί-
χε ζητήσει βοήθεια από ειδικούς, αλλά και από 
άτομα εντός της σχολής για να αντιμετωπίσει 
την κατάσταση που βίωνε ο Βαγγέλης. «Πέρυσι 
υπήρχαν κάποιες υπόνοιες ότι κάτι συνέβαινε 
στον Βαγγέλη, χωρίς να έχουμε γίνει αυτόπτες 
μάρτυρες οποιουδήποτε περιστατικού. Ανέθε-
σα στην υπεύθυνη της εστίας, η οποία, ως γυ-
ναίκα, θα μπορούσε να προσεγγίσει καλύτε-

ρα τον Βαγγέλη, να μιλήσει μαζί του. Εκείνος, 
όμως, ισχυρίσθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλη-
μα», λέει ο πρώην διευθυντής, προσθέτοντας 
ότι είχε ενημερώσει και τους γονείς του Βαγγέ-
λη. «Ενημέρωσα τηλεφωνικά τους γονείς, ενώ 
ζήτησα πληροφορίες από μία συμβουλευτική 
γραμμή για το πώς μπορείς να καταλάβεις αν 
κάποιος άνθρωπος υφίσταται εκφοβισμό. Εκεί-
νοι μου συνέστησαν τη συζήτηση και τον διάλο-
γο. Ο ίδιος, βέβαια, έλεγε πάντα “όλα καλά, δά-
σκαλε”». 

αλέξανδροσ ΚονΤησ

Ο πρωην διευθυντης της ςχΟλης

Μου έλεγε: 
"Ολα καλά, 
δάσκαλε"»

ποιον να χαμογελά αυτές τις ημέρες ή να μιλά-
ει δυνατά. Η καρδιά του Σελλίου χτυπάει στο 
σπίτι της οικογένειας Γιακουμάκη. Παρά το πέν-
θος, η πόρτα ανοίγει σε όποιον έρχεται για να 
συλλυπηθεί, γνωστούς και αγνώστους. Η μητέ-
ρα, ζωντανή-νεκρή, ευχαριστεί για τη συμπα-
ράσταση. Το σπίτι σκοτεινό, με το βουβό πέν-
θος να κυριαρχεί. Σε περίοπτη θέση στο σαλό-
νι του σπιτιού μια φωτογραφία του Βαγγέλη 
να χαμογελάει διάπλατα. Τα ερωτήματα παρα-
μένουν πολλά και αναπάντητα, με βασικό αυ-
τό που κρύβεται πίσω από την απόφαση του 
Βαγγέλη να φύγει από το δωμάτιό του χωρίς 
να πει τίποτα σε κανέναν. Μάλιστα, όπως με-
ταφέρουν οι συγγενείς της οικογένειας, μιλώ-

«Αν κριθούν ένοχοι, ξέρουμε 
τι πρέπει να κάνουμε ως 
οικογένεια. Με τον νόμο και 
ειρηνικό τρόπο», δηλώνει 
στην «R» η Μαρία Γιακουμάκη




