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«E
ξι μήνες τώρα ζούσα στην κόλαση. 
Ηρθε η ώρα να ηρεμήσω. Ηταν πο-
λύ βάρβαρη η ρετσινιά που πήγαν 

να μου κολλήσουν. Δεν σκότωσα εγώ τον πα-
τέρα μου. Δικαιώθηκα με αποδείξεις. Αφήστε 
με τώρα να θρηνήσω τον γονιό μου». Με τα 
λόγια αυτά ξέσπασε μέσα από τη φυλακή ο 
Μανώλης Καλομοίρης, μετά τη γνωστοποίη-
ση των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολο-
γικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούν το 
διπλό φονικό που είχε σημειωθεί στα Ανώγεια 
τον περασμένο Μάιο, με θύματα τον γνωστό 
μαντιναδολόγο Λευτέρη Καλομοίρη και τον 
30χρονο συγχωριανό του Γιώργο Ξυλούρη.

«Τώρα γαλήνεψα»
«Μέχρι τώρα δεν είχα μυαλό και δεν με απα-
σχολούσαν η δίκη μου και η βαριά κατηγορία 
που αντιμετωπίζω για το φονικό, παρά μόνο 
πώς θα αποτινάξω από πάνω μου το ότι υπήρ-
ξα πατροκτόνος. Τώρα γαλήνεψα», αναφέρει ο 
Μ. Καλομοίρης στους δικούς του ανθρώπους.

Ο 29χρονος Μ. Καλομοίρης βρίσκεται προ-
φυλακισμένος για τον φόνο του Γιώργου Ξυ-
λούρη, αφού, όπως είχε ισχυριστεί στην απο-
λογία του, «θόλωσε» μόλις είδε νεκρό τον πατέ-
ρα του, αδειάζοντας το όπλο του στον 30χρο-
νο συγχωριανό του.

Τότε, μέλη της οικογένειας Ξυλούρη είχαν 
υποστηρίξει ότι ο θάνατος του 60χρονου Λευ-
τέρη Καλομοίρη προκλήθηκε από σφαίρα που 
προήλθε από το όπλο του 29χρονου Μ. Κα-
λομοίρη, ότι δηλαδή ο γιος, κατά τους πυρο-
βολισμούς που έριξε εναντίον του Ξυλούρη, 
σκότωσε τον πατέρα του.

Αντίθετα, η πλευρά Καλομοίρη είχε υποστη-
ρίξει πως ο τόπος του εγκλήματος είχε «πει-
ραχτεί», ενώ το όπλο που παρέδωσε η οικο-
γένεια Ξυλούρη δεν ήταν αυτό που χρησιμο-
ποιήθηκε στη φονική συμπλοκή, χαρακτηρί-
ζοντάς το «μούφα».

Μιλώντας στη Realnews, ο κ. Διονύσης 
Βέρρας, συνήγορος του προφυλακισμένου 
Μ. Καλομοίρη, τoνίζει ότι «τα αποτελέσματα 
των εργαστηριακών εξετάσεων επιβεβαιώνουν 
απόλυτα τους ισχυρισμούς που από την πρώ-
τη στιγμή είχε προβάλει ο κατηγορούμενος, 
δηλαδή: α) επτά ζεύγη καλύκων και βολίδων 

«Περίμενα 
6 μήνες
για να 
δικαιωθώ»
Τι λέει ο 29χρονος Μανώλης Καλομοίρης 
μετά τα αποτελέσματα της βαλλιστικής 
εξέτασης, που έδειξαν ότι δεν σκότωσε 
τον πατέρα του

Πάνω: Ο δικηγόρος της 
οικογένειας Ξυλούρη, 
Σπύρος Βρένζος. Δεξιά: 
Η Αριστέα Καλομοίρη με 
τον πατέρα της Λευτέρη

διαμετρήματος 9x17 έχουν ριφθεί από την Βeretta που κρα-
τούσε στα χέρια του ο κατηγορούμενος Εμμανουήλ Καλομοί-
ρης κατά τον κρίσιμο χρόνο και β) το ένα ζεύγος κάλυκα-βο-
λίδας διαμετρήματος 9x19 έχει ριφθεί από το όπλο της άλλης 
πλευράς. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι η συγκεκριμένη βολίδα, 
διαμετρήματος 9x19, που ερίφθη  από το όπλο Glock της άλ-
λης πλευράς, έχει το DNA του θανόντος πατέρα του, Ελευθέ-
ριου Καλομοίρη. Ο,τι δηλαδή έλεγε ο κατηγορούμενος από 
την πρώτη στιγμή».

Ιχνη πυρίτιδας
Το διπλό φονικό, που βύθισε στο πένθος τα Ανώγεια και συ-
γκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, είχε σημειωθεί τις βραδινές ώρες 
της 2ας Μαΐου. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς 
ξεκίνησε ο αρχικός καβγάς στο καφενείο ανάμεσα στον Μ. Κα-
λομοίρη και τον Γιώργο Ξυλούρη, πολλοί στο χωριό λένε πως 
τη «σπίθα» άναψε η διαμάχη για ένα υπόστεγο σε ένα χωρά-
φι από την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τον μοιραίο καβγά ο γνω-
στός για τις διακρίσεις του στην πυγμαχία Μ. Καλομοίρης 
γρονθοκόπησε άγρια τον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος κατέφυ-
γε στο σπίτι του, πήρε το πιστόλι του (Glock) και κατευθύνθη-
κε στο σπίτι της οικογένειας Καλομοίρη. Εκεί προσπάθησε να 
τον σταματήσει ο 60χρονος μαντιναδολόγος Λευτέρης Καλο-

μοίρης. Ακολούθησε συμπλοκή και παρέμβα-
ση του επίσης οπλισμένου 29χρονου Μ. Κα-
λομοίρη, ενώ μετά τους πυροβολισμούς έπε-
σαν νεκροί ο μαντιναδολόγος και ο 30χρονος 
Γιώργος Ξυλούρης…

«Από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος 
περιέγραφε τα πραγματικά περιστατικά, όπως 
ακριβώς εξελίχθηκαν. Είχε πει, λοιπόν, ότι μό-
λις άκουσε τον πυροβολισμό, έτρεξε και αντί-
κρισε τον πατέρα του πεσμένο στο έδαφος, νε-
κρό από σφαίρα στο στήθος και από πάνω του 
τον δράστη να στέκεται με το όπλο στο χέρι. 
Τότε αδυνατεί να συγκρατηθεί και αδειάζει το 
όπλο πάνω στον δολοφόνο του πατέρα του», 
αναφέρει στην «R» ο δικηγόρος κ. Δ. Βέρρας.

Οσον αφορά την εκδοχή της πλευράς Ξυ-
λούρη, ότι από το όπλο του 29χρονου Μ. Κα-
λομοίρη προήλθε ο θάνατος του πατέρα του, 
ο κ. Βέρρας αναφέρει πως «υποστήριξαν ότι ο 
δικός τους άνθρωπος τάχα δεν πυροβόλησε, 
ότι δεν υπήρχαν στα χέρια του ίχνη πυρίτιδας 
και ακόμα το απίστευτο ότι ο λυράρης σκοτώ-
θηκε από τον γιο του, Μανώλη. Εκτιμώ πως 
κακοί σύμβουλοι οδήγησαν την άλλη πλευρά 
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