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Α
νοίγει και πάλι ο φάκελος για τη διε-
ρεύνηση των αιτιών του θανάτου του 
Κώστα Τσαλικίδη, µετά την απόφαση 

του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων, που δικαίωσε τους συγγενείς του 
πρώην στελέχους της Vodafone, οι οποίοι από 
την πρώτη στιγµή έκαναν λόγο για σκηνοθετη-
µένη δολοφονία, σχετική µε το σκάνδαλο των 
υποκλοπών. Με δάκρυα στα µάτια ο πατέρας 
του εκλιπόντος, Γιώργος Τσαλικίδης, ξεσπά στη 
Realnews: «Χάρηκα πολύ που άκουσα την από-
φαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων. Εγώ όµως δεν ζητάω λε-
φτά, ζητάω δικαίωση του παιδιού µου που λεί-
πει από την αγκαλιά µου. Ενα παιδί αξιοπρόσε-
κτο και αξιοζήλευτο».

Αναπάντητα ερωτήµατα 
Ο Κώστας Τσαλικίδης βρέθηκε κρεµασµένος 
στο σπίτι του, στις 9 Μαρτίου του 2005, λίγο 
πριν από την αποκάλυψη µεγάλου σκανδάλου 
παρακολούθησης των κινητών τηλεφώνων πολ-
λών µελών της κυβέρνησης, συµπεριλαµβανο-
µένου και του Κώστα Καραµανλή. Η υπόθεση 
Τσαλικίδη ερευνήθηκε δύο φορές από την ελ-
ληνική ∆ικαιοσύνη, αλλά αρχειοθετήθηκε. Οι 
συγγενείς προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆), το 
οποίο αποφάσισε ότι η χώρα µας παραβίασε 
το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ι-
καιωµάτων του Ανθρώπου (∆ικαίωµα στη ζωή/
έρευνα), διαπιστώνοντας ότι οι «ελληνικές Αρχές 
απέτυχαν να φέρουν εις πέρας επαρκή και απο-
τελεσµατική έρευνα για τον θάνατο του Κώστα 
Τσαλικίδη». Σύµφωνα µε το δικαστήριο, η Ελ-
λάδα θα πρέπει να καταβάλει στους προσφεύ-
γοντες συνολικά 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη 
και 4.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.
Μετά την εξέλιξη αυτή, ο προϊστάµενος της Ει-
σαγγελίας Εφετών, Αντώνης Λιόγας, αποφάσισε 
την ανάσυρση της δικογραφίας, προκειµένου 
να πέσει φως στην πολύκροτη υπόθεση, ανα-
θέτοντας την τρίτη κατά σειρά έρευνα στον ει-
σαγγελέα Εφετών, Γρηγόρη Πεπόνη.

Το σκεπτικό της απόφασης του Ε∆Α∆, που 
παρουσιάζει αναλυτικά η «R», είναι καταπέλ-
της για τον τρόπο που διενεργήθηκε η έρευνα 
στην υπόθεση Τσαλικίδη. «Παρότι δεν εντοπί-
στηκαν δηλητήρια ή ναρκωτικά στο βιολογικό 
υλικό που ελήφθη από το σώµα του µετά την 
εκταφή, οι εκθέσεις που συνέταξαν οι τεχνικοί 
εµπειρογνώµονες, κατόπιν αιτήµατος των αιτού-
ντων, εντόπισαν µια σειρά χαρακτηριστικών µη 
συµβατών µε το σενάριο αυτοκτονίας, δηλαδή 

Υποψίες για 
στραγγαλισµό
Τους συγγενείς του στελέχους της Vodafone, 
που από την πρώτη στιγµή έκαναν λόγο 
για σκηνοθετηµένη δολοφονία, δικαίωσε 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Τι λέει η εταιρεία  

την έλλειψη τραυµατισµών που θα είχαν προ-
κληθεί από τη σύγκρουση µε κοντινά έπιπλα, την 
έλλειψη κυάνωσης του προσώπου, τις αντιφά-
σεις σχετικά µε τη θέση του σηµαδιού που άφη-
σε το σχοινί στον λαιµό, την έλλειψη σαφήνειας 
όσον αφορά την αιτία θανάτου, καθώς και την 
πολυπλοκότητα του κόµπου, που προφανώς θα 
απαιτούσε “γνώση ιστιοπλοΐας”. Επιπλέον, δεν 
υπήρχε εµφανές κί-
νητρο για αυτοκτο-
νία, όπως επιβεβαίω-
σε ο ψυχίατρος που 
συνέταξε µια έκθε-
ση κατόπιν αιτήµα-
τος των αιτούντων, 
καθώς και ο µάρτυ-
ρας που είχε εξετα-
στεί κατά το αρχι-
κό στάδιο της έρευ-
νας. Το πιο σηµαντι-
κό, µετά την εκτα-
φή, είναι ότι διαπι-
στώθηκε πως το υο-
ειδές οστό ήταν σπα-
σµένο. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που έφε-
ραν υπόψη του Ευ-
ρωπαϊκού ∆ικαστη-
ρίου οι προσφεύγοντες -τα οποία δεν αµφισβη-
τήθηκαν από το κράτος- ένα σπασµένο υοειδές 
οστό είναι ένα εύρηµα συµβατό µε στραγγαλι-
σµό. Εκτός αυτού, οι νέες ιατροδικαστικές εκθέ-
σεις που καταρτίστηκαν µετά την εκταφή κατέ-
ληξαν στο συµπέρασµα ότι η αιτία θανάτου πα-
ρέµεινε ασαφής, που αποτελεί µια εντυπωσια-
κή διαφορά σε σχέση µε την αρχική ιατροδικα-
στική έκθεση (ότι κρεµάστηκε από µια θηλιά)».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ο εισαγγελέας «απο-
φάσισε να κλείσει την έρευνα, υποστηρίζοντας 
τα συµπεράσµατα της διάταξης 80/06 (µε την 
οποία είχε αρχειοθετηθεί η αρχική έρευνα) και 
παραθέτοντας απλώς τα σχετικά βήµατα που 
έγιναν κατά τη διάρκεια της συµπληρωµατικής 
έρευνας, χωρίς να εξετάσει κανένα από τα πα-
ραπάνω ευρήµατα και ασυνέπειες». Το ∆ικαστή-
ριο σηµειώνει ότι «δεν είναι σαφές πού στήριξε 
ο εισαγγελέας την απόφασή του να µην ασκή-
σει δίωξη ή να διατάξει τη διεξαγωγή περαιτέ-
ρω ερευνών, διότι η διάταξη δεν περιέχει καµία 
αιτιολογία, απλώς αναφορά στις νέες εκθέσεις».

«∆εν έγινε αναπαράσταση»
Παράλληλα, στο σκεπτικό επισηµαίνεται, µετα-
ξύ άλλων, ότι «µολονότι η αιτία θανάτου δεν εί-
χε διασαφηνιστεί επαρκώς, δεν διατάχθηκε πο-
τέ καµία αναπαράσταση του περιστατικού και 
καµία ιατροδικαστική εξέταση του τόπου θανά-

του, παρά το αίτηµα των συγγενών και 
τη σχετική πρόταση των τεχνικών συµ-
βούλων τους. Παρότι το κράτος ισχυ-
ρίστηκε ότι µια αναπαράσταση δεν θα 
ήταν κατάλληλη, καθώς οι αιτούντες εί-
χαν παραποιήσει τα αποδεικτικά στοι-
χεία στον τόπο θανάτου, το δικαστή-
ριο θεωρεί ότι η αναπαράσταση και η 
ιατροδικαστική εξέταση, ακόµη και σε 
µεταγενέστερο στάδιο, θα είχαν ρίξει 
φως για την πιθανή εγγύτητα του σώ-
µατος στα κοντινά έπιπλα και θα έδι-
ναν απαντήσεις σχετικά µε το εάν το 
σώµα του θα έπρεπε να είχε υποστεί 
τραυµατισµό, δεδοµένης της θέσης στην οποία βρέθηκε κρεµασµένο».

Ως εκ τούτου, στην απόφαση επισηµαίνεται ότι ήταν καθήκον του 
εισαγγελέα να εξηγήσει γιατί δεν χρειάστηκαν περαιτέρω έρευνες και 
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