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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Ο
χι 502, αλλά 1.000 δικογραφίες ανα-
κάλυψε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Κέρκυρας ∆ιονύσης Λαµπρίδης κατά 

την έφοδο που πραγµατοποίησε µετά τις κα-
ταγγελίες ότι η προκάτοχός του έχει «εξαφανί-
σει» δεκάδες φακέλους, όπως αποκαλύπτει στη 
Realnews ο πρόεδρος του τοπικού ∆ικηγορι-
κού Συλλόγου Γιώργος Καλούδης.

Η απίστευτη αυτή υπόθεση, που ξεπερνά τα 
όρια του νησιού, καθώς δεν έχει προηγούµε-
νο στα ελληνικά δικαστικά χρονικά, παίρνει νέα 
τροπή µετά τις τελευταίες εξελίξεις. Η σύνδεση 
της εισαγγελέως µε τις «χαµένες» ποινικές δικο-
γραφίες είναι πλέον πασιφανής, λένε οι γνωρί-
ζοντες την υπόθεση, αφού το σπίτι στο οποίο 
βρέθηκαν, στοιβαγµένες µέσα σε σακούλες, 
ανήκει σε φιλικό της πρόσωπο που δεν έχει κα-
µία σχέση µε τα δικαστήρια.

Η εκτίµηση είναι πως πρόκειται για το σύνολο 
σχεδόν των δικογραφιών που χάθηκαν από τα 
δικαστήρια της Κέρκυρας, απώλεια που έκανε 
πολλούς να µιλούν για ένα τεράστιο σκάνδα-
λο παραδικαστικής λειτουργίας, µε στόχο την 
παραγραφή δεκάδων σοβαρών αδικηµάτων 
που περιγράφονται σε αυτές. Οπως βεβαίως 
και την ατιµωρησία κατηγορουµένων σε σοβα-
ρές υποθέσεις, µεταξύ των οποίων βρίσκονταν 
και ορισµένα τρανταχτά ονόµατα του νησιού.

Πώς όµως ανακαλύφτηκαν; Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες της Realnews, µόνο τρία πρόσωπα 
γνώριζαν την επιχείρηση «αστραπή» για την 
ανακάλυψη του µέρους όπου κρύβονταν όχι οι 
αναζητούµενες 502, αλλά… 1.000 τελικώς ποι-
νικές δικογραφίες. Ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Βασίλης Πλειώτας, ο εισαγγελέας Εφε-
τών Κέρκυρας, Κωνσταντίνος Κουκούτσης, που 
άναψε το «πράσινο φως» για την έφοδο, και ο 
εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας ∆. Λαµπρί-
δης, ο οποίος αξιοποίησε την πληροφορία που 
του δόθηκε οργανώνοντας και εκτελώντας υπό 
άκρα µυστικότητα την επέµβαση. Οι ίδιες πη-
γές σηµειώνουν ότι ίσως πρόλαβε λίγο πριν κα-
ταστραφούν… 

Για την επιχείρηση δεν γνώριζε ούτε η Αστυ-
νοµική ∆ιεύθυνση, αλλά ούτε και η Ασφάλεια 
Κέρκυρας. Ο κ. Λαµπρίδης είχε την εξουσιο-
δότηση να επιλέξει αυτός τον χρόνο δράσης. 
Ετσι, την ηµέρα του «ντου», κάλεσε στο τηλέ-
φωνο αιφνιδιαστικά τον διευθυντή Ασφαλεί-
ας του νησιού και ζήτησε να του στείλει άµε-
σα τρία περιπολικά και έξι άνδρες για µια κατ’ 
οίκον έρευνα. Στην ερώτηση του διευθυντή 
για το «πού θα πάνε», ο εισαγγελέας απάντη-
σε ότι «θα το δουν όταν θα φτάσουν στον τό-
πο της έρευνας».

1.000 εξαφανισµένες δικογραφίες 
Μετά από έφοδο 
του εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Κέρκυρας, 
εντοπίστηκαν κρυµµένες 
σε φιλικό σπίτι 
πρώην εισαγγελικού 
λειτουργού, στοιβαγµένες 
µέσα σε σακούλες

Το σπίτι όπου ήταν κρυµµένες οι «εξαφανι-
σµένες» δικογραφίες ήταν τελικά στο χωριό Κά-
τω Γαρούνα, στη δυτική ακτή της Κέρκυρας, πε-
ρίπου 15 χιλιόµετρα από την πόλη.

Παρελθόν
Το κουβάρι της πρωτοφανούς αυτής υπόθε-
σης άρχισε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 
2019, όταν η τότε εισαγγελέας Εφετών Κέρκυ-
ρας ζήτησε από την υφιστάµενή της εισαγγελέα 
Πρωτοδικών τρεις ποινικές δικογραφίες, για τις 
οποίες είχε δεχθεί καταγγελίες ότι καθυστερεί η 
διεκπεραίωσή τους. Μεταξύ αυτών ήταν η κα-
ταγγελία τοπικού συλλόγου για διαρκή ρύπαν-
ση του περιβάλλοντος στη χωµατερή.

Τότε, όπως λένε παράγοντες του νησιού, ξεκί-
νησε ένας πόλεµος για να µετακινηθεί από την 
Κέρκυρα η εισαγγελέας Εφετών και να παρα-
µείνει η Πρωτοδικών. Τελικά, µε απόφαση του 
Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Κέρκυρας, κρί-
θηκε ότι τα αδικήµατα για τη ρύπανση του πε-
ριβάλλοντος είχαν παραγραφεί γιατί καθυστέ-

ρησε η διεκπεραίωση της δικογραφίας.
Ο Αρειος Πάγος, τον Οκτώβριο του 2019, 

όταν έλαβε γνώση για την «κόντρα» των δύο 
εισαγγελικών λειτουργών, αποφάσισε τη µε-
τάθεσή τους στην Αθήνα έως ότου ξεκαθαρί-
σει η κατάσταση.

Οι διάδοχοί τους, Πρωτοδικών Λαµπρίδης 
και Εφετών Κουκούτσης, ανέλαβαν καθήκο-
ντα τον Φεβρουάριο του 2020. Ο πρώτος έλεγ-
ξε τι παραλαµβάνει και µέσα σε λίγες ηµέρες 
αντιλήφθηκε ότι πολλές δικογραφίες έχουν κά-
νει «φτερά». 

Στο µεταξύ η περί ης ο λόγος εισαγγελέας 
Πρωτοδικών, µετά τη µετάθεση, τέθηκε και σε 
αργία από τον Αρειο Πάγο, καθώς της ασκή-
θηκε ποινική δίωξη για νόθευση εγγράφων και 
κατάχρηση εξουσίας. Οπως είχε προκύψει από 
την προκαταρκτική έρευνα, σε τρεις δικογραφί-
ες που χειριζόταν είχαν παραποιηθεί στοιχεία. 
Ουδείς, όµως, τότε φανταζόταν αυτό που δι-
απιστώθηκε στη συνέχεια: ότι είχε προσπαθή-
σει τελικά να «εξαφανίσει» 1.000 φακέλους...

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, 
∆ιονύσης Λαμπρίδης, που πραγματοποίησε 
την έφοδο

Οι σακούλες με τις χαμένες δικογραφίες

Ο εισαγγελέας Εφετών Κέρκυρας, 
Κωνσταντίνος Κουκούτσης, ο οποίος 
είχε την εποπτεία της έρευνας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ∆ικηγορικού Συλ-
λόγου Κέρκυρας, Γιώργος Καλούδης, 
ο οποίος εξετάστηκε ήδη ως µάρτυ-
ρας, ήταν αυτός που δηµοσιοποίησε 
την υπόθεση το περασµένο καλοκαί-
ρι, κάνοντας εξαρχής λόγο για «πρω-
τόφαντο, πρωτόγνωρο πανελληνίως 
γεγονός, που προκάλεσε σοκ και έκ-
πληξη». Οπως δηλώνει στην «R»: «Οι 
δηµόσιες παρεµβάσεις µου το τελευ-
ταίο 18µηνο, µε έµπρακτη αίσθηση 
ευθύνης απέναντι στη ∆ικαιοσύνη 
ως θεσµό-πυλώνα της ∆ηµοκρατίας, 
οι δηµόσιες δηλώσεις µου το τελευ-
ταίο εξάµηνο, που ζητούσα να επι-
στρέψουν οι δράστες πίσω στην Ει-
σαγγελία Κέρκυρας τις 502 εξαφα-
νισµένες ποινικές δικογραφίες, εί-
χαν ευτυχή κατάληξη, µε την ανα-
κάλυψη της γιάφκας µε τις περίπου 
1.000 ποινικές δικογραφίες από τον 
εισαγγελέα κ. Λαµπρίδη.
Η επιτυχία αυτή, που αποκαθιστά το 
τρωθέν κύρος της ∆ικαιοσύνης, οφεί-
λεται στην άψογη συνεργασία τριών 
υποδειγµατικών εισαγγελέων: του ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βασι-
λείου Πλειώτα, του εισαγγελέα Εφε-
τών Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνου Κου-
κούτση και του εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Κέρκυρας κ. ∆ιονυσίου Λαµπρί-
δη, που αξιοποίησαν την πληροφο-
ρία κάποιου θαρραλέου πατριώτη. 
Αποκατέστησαν το τρωθέν κύρος της 
∆ικαιοσύνης από την πρωτοφανή και 
πρωτόγνωρη αυτή πράξη σε όλο τον 
πολιτισµένο κόσµο. Κάθε χρόνο εξα-
φανίζονταν κατά µέσο όρο 48 ποι-
νικές δικογραφίες. Κάθε χρόνο επα-
ναλαµβάνονταν τα ίδια εγκλήµατα».

«Γιάφκα 
ποινικών 
δικογραφιών»
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