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γιατί αποφάσισε να υποστηρίξει τα συµπερά-
σµατα της διάταξης 80/06, παρά τα νέα στοι-
χεία που προέκυψαν. «Η διάταξη µε την οποία 
έκλεισε η συµπληρωµατική έρευνα δεν περιεί-
χε καµία παρουσίαση ή ανάλυση των διαθέ-
σιµων στοιχείων, όπως τα νέα ευρήµατα της 
ιστολογικής έκθεσης ή τα συµπεράσµατα των 
ιατροδικαστικών εκθέσεων. Συνεπώς, το δικα-
στήριο σηµειώνει ότι ο εισαγγελέας δεν προ-
σπάθησε να επιλύσει τις ασυνέπειες που απο-
καλύφθηκαν στο στάδιο της συµπληρωµατικής 
έρευνας και, αποφασίζοντας να τερµατίσει τη 
συµπληρωµατική έρευνα, απέτυχε να διερευ-
νήσει επαρκώς ή να εξηγήσει τις εµφανείς αντι-
φάσεις που προέκυψαν από αυτήν», αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά.

Επίσης, αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µε τη διάταξη 80/06, ανέφερε ότι ο 
θάνατος του Κώστα Τσαλικίδη είχε αιτιώδη συ-
νάφεια µε την υπόθεση υποκλοπών. «Εποµέ-
νως, ήταν ακόµη πιο σηµαντικό για τις εγχώρι-
ες Αρχές -οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αγνο-
ήσουν την πιθανή σύνδεση- να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για να ερευνήσουν τον θά-
νατο του Τσαλικίδη και τις συνθήκες που τον πε-
ριβάλλουν», υπογραµµίζεται στην απόφαση.

Ο Σταύρος Χούρσογλου, δικηγόρος της οι-
κογένειας Τσαλικίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του ότι µε την απόφαση «αποκαθίσταται η µνή-
µη του υιού και αδελφού τους και καταδεικνύ-
ονται οι πληµµέλειες στην ποινική διερεύνηση 
των συνθηκών και των αιτίων του θανάτου του. 
Οι πληµµέλειες τούτες ήταν που, όπως έκρινε 
οµόφωνα το κορυφαίο ευρωπαϊκό δικαιοδοτι-

κό όργανο, οδήγησαν στην καταδίκη της Ελλά-
δος για παραβίαση του δικαιώµατος στη ζωή». 
Και προσθέτει: «Στα όσα νόµιµα θα πρέπει δι-
κονοµικώς να ακολουθήσουν, ενόψει της ανα-
τροπής των δεδοµένων της υπόθεσης του Κώ-
στα Τσαλικίδη από την έκδοση της παραπάνω 
απόφασης, η οικογένειά του θα είναι πεισµό-
νως και σταθερώς παρούσα».

Το ιστορικό
Ο θάνατος του Κώστα Τσαλικίδη στις 9 Μαρτίου 
του 2005 και η υπόθεση των υποκλοπών, που 
αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, είχαν συγκλονί-
σει την κοινή γνώµη. Ο σχεδιαστής δικτύου και 
διευθυντής τεχνολογίας της Vodafone είχε βρε-
θεί απαγχονισµένος στο µπάνιο του σπιτιού του 
στον Κολωνό, µε σκοινί εννέα χιλιοστών δεµέ-
νο µε ναυτικό κόµπο γύρω από τον λαιµό του. 
Το άψυχο σώµα του αντίκρισε πρώτη η µητέ-
ρα του, Γεωργία, που πήγαινε να τον ξυπνήσει 
για να πάει στη δουλειά του.

Ενάµιση µήνα πριν από τον θάνατό του, στις 
24 Ιανουαρίου 2005, κάποιος είχε επιχειρήσει 
την εισαγωγή πρόσθετου παράνοµου λογισµι-
κού στο εσωτερικό του τηλεπικοινωνιακού κέ-
ντρου της Vodafone στην Παιανία. Στις 31 Ιανου-
αρίου, ο Κώστας Τσαλικίδης υποβάλλει την πα-
ραίτησή του, αλλά τον πείθουν να πάρει άδεια. 
Λίγο πριν έχει πει στην αρραβωνιαστικιά του ότι 
φοβάται πως η εταιρεία πρόκειται να κλείσει και 
ότι ο ίδιος πρέπει να φύγει από τη Vodafone, κα-
θώς «είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου». Την Πα-
ρασκευή 4 Μαρτίου, οι τεχνικοί της Ericsson ει-
δοποιούν τη Vodafone ότι έχουν εντοπίσει τα 
ίχνη παρείσακτου λογισµικού και τρεις ηµέρες 

Η «R» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ με τη Vodafone Greece, ζητώντας από την εταιρεία να σχο-
λιάσει τις εξελίξεις στην υπόθεση. «Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε πολίτη να απευθυν-
θεί στη Δικαιοσύνη και έχουμε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της. Η παράνομη εισβο-
λή στο δίκτυο της Vodafone Ελλάδας το 2005 έχει διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα 
και η Vodafone Ελλάδας συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές σε όλη τη διάρκεια των 
ερευνών. Τη στιγμή αυτή, είναι σημαντικό να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό στην 
οικογένεια Τσαλικίδη, οπότε και δεν επιθυμούμε να κάνουμε κανένα περαιτέρω σχό-
λιο», αναφέρει στην απάντησή της.
Ρωτήσαμε την εταιρεία για φημολογούμενες πιέσεις που ασκήθηκαν μέσω διαφημι-
στικής δαπάνης την εποχή εκείνη, προκειμένου να περιοριστεί η προβολή του θέμα-
τος. Οι εκπρόσωποί της απάντησαν: «Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, η Vodafone 
συνεργάστηκε απόλυτα με τις Αρχές με στόχο τη δημοσιοποίηση και την επίλυση της 
υπόθεσης. Επιπλέον, ο κανονισμός της Vodafone για την εμπορική επικοινωνία ορί-
ζει ξεκάθαρα ότι η διαφημιστική δαπάνη της Vodafone δεν πρέπει ποτέ να χρησιμο-
ποιείται ως μέσο για τον επηρεασμό της δημοσιογραφικής γνώμης σε σχέση με τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις εταιρικές δραστηριότητες. Η Vodafone ή οι αντιπρό-
σωποί της δεν επιτρέπεται ούτε να απειλούν να αποσύρουν διαφημίσεις από αυτούς 
που επικρίνουν δημοσιογραφικά τη Vodafone, ούτε να υπονοήσουν με οποιονδήπο-
τε τρόπο ότι μια απόφαση για την υλοποίηση ή την αύξηση της διαφημιστικής δαπά-
νης σε κάποιο συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης εξαρτάται από την ευνοϊκότερη δη-
μοσιογραφική μεταχείριση».

αργότερα ο κώδικας αποµονώνεται, ενώ µια ηµέρα πριν από τον 
θάνατό του το παράνοµο λογισµικό που επέτρεπε τις υποκλοπές 
και είχε παρεισφρήσει στα κέντρα της Vodafone είχε αφαιρεθεί. 
Ο κοριός είχε στο στόχαστρό του εκατό γραµµές, ανάµεσα στις 
οποίες και του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραµανλή.

Η πρώτη έρευνα για την υπόθεση Τσαλικίδη το 2005-2006, 
που διενεργούσε ο τότε εισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννης ∆ιώ-
της, κατέληξε ότι ο θάνατός του προήλθε από απαγχονισµό. Το 
2012 η υπόθεση άνοιξε ξανά. Πραγµατοποιήθηκε εκταφή της 
σορού, αλλά τελικά η συµπληρωµατική έρευνα που πραγµατο-
ποιήθηκε τη διετία 2012-2014 επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα 
της πρώτης, δηλαδή ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, και η δικο-
γραφία µπήκε για δεύτερη φορά στο αρχείο, όπου και παρέµε-
νε µέχρι σήµερα. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο από τους τρεις ιατρο-
δικαστές είχαν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η αιτία του θανά-
του δεν είχε εντελώς διασαφηνιστεί.

Οι απαντήσεις της Vodafone
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