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Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Τ
ον πιο τραγικό επίλογο έλαβε η υπόθεση 
εξαφάνισης του Λαέρτη Μπεγιάι, τα ίχνη 
του οποίου χάθηκαν πριν από 17 μήνες 

από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι χειρότεροι φόβοι 
της οικογένειας του 36χρονου άνδρα επιβε-
βαιώθηκαν, καθώς η σορός του εντοπίστηκε 
σε βραχώδη περιοχή στην Aνδρο. 

Eνας κύκλος ερωτημάτων για τις συνθήκες 
θανάτου του Λαέρτη έχει ανοίξει και, παρά το 
γεγονός ότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν «δεί-
χνει» εγκληματική ενέργεια, οι γονείς του, μέσω 
της Realnews, στέλνουν το μήνυμα ότι ο γιoς 
τους δεν αυτοκτόνησε. «Τίποτα δεν είναι ορι-
στικό για εμάς. Δεν πιστεύουμε ότι ο Λαέρτης 
αυτοκτόνησε. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. 
Ηταν γεμάτος υγεία και είχε όρεξη για ζωή. Εί-

τα του. Κανένα, όμως, από αυτά τα σενάρια 
δεν επιβεβαιώθηκε. 

Από την πλευρά του, ο γνωστός ιδιωτικός 
ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, που έχει 
αναλάβει την υπόθεση για λογαριασμό της 
οικογένειας του 36χρονου, ξεκαθαρίζει ότι 
ο Λαέρτης δεν είχε μπλεξίματα με κανέναν. 
«Η οικογένεια ζει ένα δράμα. Οι γονείς βρί-
σκονται σε κατάσταση σοκ και προσπαθούν 
να καταλάβουν τι συνέβη στο παιδί τους. 
Οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορεί να έχει συμ-
βεί το οτιδήποτε», λέει στην «R» ο Γ. Τσού-
καλης και κάνει λόγο για ένα τίμιο και εργα-
τικό παιδί. «Ολα τα σενάρια είναι ανοιχτά. 
Η οικογένεια ήταν εξαιρετική. Ηταν ένα παι-
δί που δούλευε όλη την ημέρα και δεν είχε 
εχθρούς. Εκανε δύο και τρεις δουλειές. Δεν 
χρωστούσε σε κανέναν και δεν ήταν μπλεγ-
μένος σε άσχημες καταστάσεις», αναφέρει 
ο ιδιωτικός ντετέκτιβ. 

Την ίδια στιγμή, δηλώνει αποφασισμένος 
να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας και να 
διαλευκάνει την υπόθεση, ώστε να δοθούν 
απαντήσεις στους συγγενείς του Λαέρτη. «Τα 
ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν 
δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ωστόσο εμείς 
από την πλευρά μας θα εξετάσουμε όλα τα 
ενδεχόμενα. Υπάρχει μια μάρτυρας η οποία 
λέει ότι δεν βρισκόταν κανείς δίπλα στον άτυ-
χο άνδρα όταν έπεσε στη θάλασσα. Ομως, 
εμείς πρέπει να εξετάσουμε όλους τους μάρ-
τυρες και να εξακριβώσουμε τις ημερομηνί-
ες. Οι διωκτικές Αρχές χειρίζονται το θέμα με 
ψυχραιμία και λεπτότητα. Υπάρχουν ερωτή-
ματα που πρέπει να απαντηθούν», καταλή-
γει ο κ. Τσούκαλης. 

«Σκοτεινά σημεία»
Για πτυχές της υπόθεσης που δεν έχουν ακό-
μα διαλευκανθεί κάνει λόγο και ο δικηγόρος 
της οικογένειας του Λαέρτη Μπεγιάι, Βασί-
λης Ταουξής. «Είμαστε συγκλονισμένοι από 
τη δυσάρεστη εξέλιξη. Πιστεύαμε ότι θα επι-
στρέψει και θα εμφανιστεί στην οικογένειά 
του. Η τραγική εξέλιξη βουλιάζει στο πένθος 
την οικογένειά του. Μακάρι ο Θεός να τους 
δώσει δύναμη για την απώλεια του παιδιού 
τους», δηλώνει ο κ. Ταουξής και συμπληρώ-
νει: «Με τη δικηγορική μου ομάδα, σε συ-
νεργασία με την ομάδα του ερευνητή Γιώρ-
γου Τσούκαλη και τις αστυνομικές Αρχές, θα 
προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και τις 
τελευταίες πτυχές της υπόθεσης που, κατά 
την κρίση μου, έχει πολλά σκοτεινά σημεία». 

O ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης

Ο δικηγόρος Βασίλης Ταουξής

Ο πατέρας του 36χρονου που βρέθηκε νεκρός στην Aνδρο 
μιλά στην «R» και εξηγεί γιατί πιστεύει ότι ο γιος του  
δεν βούτηξε στη θάλασσα

«Δεν πιστεύουμε
ότι ο Λαέρτης
αυτοκτόνησε»

χε πολλά όνειρα για το μέλλον του. Πιστεύουμε 
ότι το παιδί μας δολοφονήθηκε. Εξάλλου, δεν 
έχουμε πάρει πειστικές απαντήσεις από καμία 
υπηρεσία για την ακριβή αιτία θανάτου του», 
λέει στην «R» ο κ. Παναγιώτης, ο πατέρας του 
άτυχου άνδρα.

Το θρίλερ για την οικογένεια του 36χρονου 
ξεκίνησε τα ξημερώματα της 10ης Απριλίου 
2019, που ήταν η ημέρα που εξαφανίστηκε. 
24 ώρες μετά την εξαφάνιση του Λαέρτη, ένας 
άνδρας που επέβαινε σε πλοίο που εκτελούσε 
δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς τη Μύκο-
νο έπεσε στη θάλασσα. Ηταν αγνώστων στοι-
χείων και δεν τον αναζήτησε ποτέ κανείς. Κά-
μερα ασφαλείας του πλοίου είχε καταγράψει 
την πτώση του μυστηριώδους άνδρα. Οπως 
προέκυψε από τα ρούχα που φορούσε, αλλά 
και από μαρτυρίες επιβατών, ο άνδρας αυτός 
ήταν ο Λαέρτης. Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε 
πέρυσι τον Ιούλιο σε βράχια στην Ανδρο. Κα-
νείς δεν τον ζήτησε, κανείς δεν τον έψαξε και η 
ταφή του έγινε στο νεκροταφείο του Σχιστού, 
καθώς ήταν στα αζήτητα. Πριν από λίγες ημέ-
ρες ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός και δι-
απιστώθηκε ότι ανήκε στον Λαέρτη. 

Αναπάντητα ερωτήματα
Βυθισμένοι στο πένθος παρακολουθούν τις εξε-
λίξεις οι γονείς του 36χρονου άνδρα και υπο-

γραμμίζουν ότι η υπόθεση έχει πολλά μελανά 
σημεία και ερωτήματα που δεν έχουν απα-
ντηθεί. «Υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει 
κάποιος να μας τα απαντήσει. Φοβόμαστε 
πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», λέ-
ει στην «R» ο κ. Παναγιώτης και εξηγεί τους 
λόγους που πιστεύει ότι ο γιος του δεν βού-
τηξε στη θάλασσα. 

«Μέχρι και αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγου-
ρος ότι ο άνδρας που έπεσε από το πλοίο εί-
ναι ο Λαέρτης. Υπάρχουν μάρτυρες που λέ-
νε ότι στις 9 Απριλίου τον είδαν στην Αθή-
να. Δεν αμφισβητώ ότι η σορός που βρέ-
θηκε είναι του παιδιού μου. Αυτό, άλλωστε, 
έχει αποδειχθεί και επιστημονικά. Αυτό που 
λέω είναι ότι μπορεί απλά να μεταφέρθηκε 
η σορός του στα βράχια της Ανδρου. Γι’ αυ-
τό τον λόγο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 
το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας», 
λέει με δάκρυα στα μάτια ο άτυχος πατέρας. 

Τα σενάρια που ακούστηκαν για την εξα-
φάνιση του 36χρονου διανομέα φαγητού 
ήταν πολλά. Οτι «έμπλεξε» με τον πρώην 
σύντροφο της φίλης του, ο οποίος δεν εί-
χε και την... καλύτερη φήμη, όπως και ότι εί-
χε αρκετά χρήματα πάνω του τη νύχτα που 
εξαφανίστηκε, καθώς είχε πληρωθεί από τη 
δουλειά του. Ακόμα, ότι είχε πάει στο συνερ-
γείο ενός φίλου του να φτιάξει τη μοτοσικλέ-


