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ρο να σταματήσει να τον σερβίρει. Του φτιά-
ξαμε και καφέ, τον οποίο όμως δεν ήπιε. Μετά 
από μιάμιση με δύο ώρες αφότου είχε σταμα-
τήσει να πίνει και είχε πλέον ξημερώσει, σηκώ-
θηκε με τις δύο κοπέλες για να φύγει. Εγώ προ-
σωπικά απευθύνθηκα στη Φρόσω και της είπα 
αν μπορεί να οδηγήσει εκείνη το αμάξι, για κα-
λό και για κακό. Εκείνη απλώς μου κούνησε συ-
γκαταβατικά το κεφάλι της. Ανοιξαν την πόρτα 
και έφυγαν. Μετά από αυτό δεν ξέρω τι έγινε». 
Αλλος πελάτης της λέσχης, ο Ε.Ζ., δεν κατάλα-
βε καν ότι ο Παντελίδης ήταν υπό ισχυρή επή-
ρεια αλκοόλ εκείνο το ξημέρωμα. Οπως είπε, 
ουδείς από τη λέσχη είδε πως ο τραγουδιστής 
και οι δύο φίλες του μπήκαν στο αυτοκίνητο. 
«Ο Παντελίδης έπαιζε όλο το βράδυ χαρτιά και 
ήπιε ένα-δυο ποτά. Δεν φαινόταν μεθυσμένος. 
Περπατούσε καλά και έκανε και πλάκα. Δεν θυ-
μάμαι ακριβώς την ώρα, πρέπει να ήταν μετά 
τις 7:30 το πρωί, όταν αποφάσισε να φύγει με 
τα δύο κορίτσια. Οταν έφυγαν, ούτε εγώ ούτε 
κανείς άλλος από τους παρευρισκομένους εί-
δαμε πως μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν. 
Στο σπίτι είχαμε παραμείνει έξι άτομα, δεν θυ-
μάμαι, μετά από τόσα χρόνια ποιοι είχαμε μεί-
νει στο σπίτι. Σίγουρα ήταν ο Χ.Τ. Τον Π.Μ. δεν 
τον γνωρίζω».

ρησα από την εξώπορτα ότι, όταν ο Παντελί-
δης έφτασε σε ένα διάζωμα από χαλίκι, σκό-
νταψε και έπεσε με τα γόνατα. Πήγα, τον σή-
κωσα, περπατούσε μόνος του, αλλά τρεκλίζο-
ντας όπως οι μεθυσμένοι, και τον βοήθησα να 
μπει στη θέση του συνοδηγού, στο αμάξι που 
βρισκόταν περίπου σε απόσταση δέκα μέτρων 
από το χαλίκι. Στη θέση του οδηγού μπήκε η 
Φρόσω και πίσω κάθισε η Μίνα Αρναούτη. 
Τους είδα που έφυγαν και γύρισα στο σπίτι».

Στην ερώτηση της πταισματοδίκη, γιατί εμφα-
νίστηκε να καταθέσει μια τόσο σημαντική μαρ-
τυρία με καθυστέρηση τεσσάρων ετών και δέκα 
μηνών, ο μάρτυρας απάντησε ότι «δεν με κά-
λεσε ποτέ κανείς να καταθέσω ως μάρτυρας». 

Αλλες δύο καταθέσεις 
Ο Χ.Τ., φίλος του τραγουδιστή και πελάτης της 
λέσχης, κατέθεσε: «…Ηρθε και ο Παντελής Πα-
ντελίδης, προσωπικός μου φίλος, συνοδευό-
μενος από δύο κοπέλες, τη Φρόσω, την οποία 
γνώριζα, και τη Μίνα, την οποία έβλεπα πρώ-
τη φορά. Κάθισε το υπόλοιπο βράδυ παίζο-
ντας και πίνοντας ένα-δυο ποτά ουίσκι. Ομως 
είχε πιει αλκοόλ και πριν έρθει στο σπίτι. Οταν 
αντιλήφθηκα ότι είχε πιει αρκετά, εγώ του πή-
ρα το ποτό από το χέρι και είπα στον σερβιτό-
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την αντεπίθεση περνούν η Μίνα Αρνα-
ούτη και η Φρόσω Κυριάκου, καταθέ-
τοντας μήνυση κατά του νέου μάρτυρα 

Π.Μ., που εμφανίστηκε την περασμένη εβδο-
μάδα και υποστήριξε ότι ο Παντελής Παντελί-
δης καθόταν στη θέση του συνοδηγού, όταν 
ξεκίνησε την πορεία του το μοιραίο τζιπ. 

Τα επόμενα 24ωρα οι δύο γυναίκες θα επα-
ναλάβουν ενώπιον της Δικαιοσύνης την εκδο-
χή τους για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυ-
χήματος, αλλά θα απαντήσουν και στους ισχυ-
ρισμούς του μάρτυρα. «Πού βρισκόταν πέντε 
χρόνια αυτός ο δήθεν αυτόπτης μάρτυρας; Μή-
πως ζούσε σε άλλη χώρα; Δεν είχε ακούσει τίπο-
τα για την υπόθεση που ασχολείται πέντε χρό-
νια τώρα όλη η Ελλάδα; Ο ρόλος του είναι ύπο-
πτος και θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη», θα 
καταθέσει η Φρ. Κυριάκου, σύμφωνα με απο-
κλειστικές πληροφορίες της Realnews. Πηγές 
αναφέρουν ότι η Μ. Αρναούτη θα τονίσει στην 
κατάθεσή της: «Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα: 
Οι μάρτυρες από το σπίτι-λέσχη, οι αυτόπτες 
μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυ-
χήματος, η Τροχαία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, 
η ιατροδικαστική έκθεση, αλλά και το τεστ DNA 
στο τιμόνι! Ο μάρτυρας πού ήταν πέντε χρόνια 
να καταθέσει; Οι άλλοι μάρτυρες στο σπίτι-λέ-
σχη γιατί δεν γνώριζαν τίποτα από όσα ισχυ-
ρίζεται ο μάρτυρας;». 

«Σκόνταψε και έπεσε 
με τα γόνατα»
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30, ο 
μάρτυρας Π.Μ. προσήλθε στην πταισματοδίκη 
και μίλησε για πρώτη φορά. Σήμερα δηλώνει 
επιχειρηματίας, ενώ, πέντε χρόνια πριν, ήταν ο 
υπεύθυνος για τις μάρκες, όπως είπε στην κα-
τάθεσή του, και το συγκεκριμένο βράδυ εισέ-

«Η Φρόσω 
ήταν στη θέση
του οδηγού 
και η Μίνα
καθόταν πίσω»
Ολες οι νέες καταθέσεις 
που ανοίγουν και πάλι 
την υπόθεση Παντελίδη.
Ο άνθρωπος που 
του έδινε μάρκες στη 
χαρτοπαικτική λέσχη 
και τον συνόδευσε μέχρι 
το πολυτελές τζιπ λίγη 
ώρα πριν από το τροχαίο 
δυστύχημα

πραξε ως αμοιβή 100 ευρώ.
«Ημουν ο υπεύθυνος για τις μάρκες. Το παι-

χνίδι ξεκίνησε από τις 12:00. Στις 3:30 ήρθε ο 
Παντελής Παντελίδης με δύο κοπέλες, τη Φρό-
σω Κυριάκου, την οποία γνώριζα, και τη Μίνα 
Αρναούτη, την οποία έβλεπα πρώτη φορά. Ο 
Παντελής Παντελίδης κάθισε να παίξει και πα-
ρήγγειλε από έξω ένα μπουκάλι ουίσκι για τον 
ίδιο και δύο μπουκάλια σαμπάνια για τις κο-

πέλες. Μέχρι τις 6:30 το πρωί έπαιζε και έπινε 
ταυτόχρονα αδειάζοντας σχεδόν όλο το μπου-
κάλι. Και οι κοπέλες ήπιαν σαμπάνια, δεν θυ-
μάμαι πόσο», κατέθεσε ο μάρτυρας για το μοι-
ραίο ξημέρωμα της 18ης Φεβρουαρίου 2016. 

Πριν ο Παντελής Παντελίδης και οι δύο φί-
λες του φύγουν από το σπίτι, ξάπλωσε για λίγο 
και αποκοιμήθηκε, ενώ του έφτιαξαν έναν κα-
φέ για να συνέλθει, κατέθεσε ο μάρτυρας: «Το 
παιχνίδι σταμάτησε στις 7:30, οπότε του φτιά-
ξαμε έναν καφέ, τον οποίο ποτέ δεν ήπιε, και 
ξάπλωσε στον καναπέ για κανένα δεκάλεπτο. 
Τον πήρε ο ύπνος, όμως τον ξύπνησε ο Χ.Τ., 
που ήταν φίλος του και συμμετείχε στο παιχνί-
δι, προκειμένου να φύγουν. Ο Χ.Τ. επεσήμανε 
στη Φρόσω ότι ο Παντελίδης δεν ήταν σε θέ-
ση να οδηγήσει, γιατί ήταν μεθυσμένος, και της 
είπε αν μπορεί να οδηγήσει εκείνη. Εγώ τους 
άνοιξα την πόρτα για να φύγουν και παρατή-

Φωτογραφία-
ντοκουμέντο από το 
μοιραίο ξημέρωμα. 
Απαθανατίζεται 
ο τραγουδιστής 
Παντελής 
Παντελίδης. Δίπλα 
του ο μάρτυρας 
Π.Μ., που ήταν 
υπεύθυνος για 
τις μάρκες στην 
παράνομη λέσχη. 
Μπροστά στον 
τραγουδιστή ένα 
ποτήρι ουίσκι 
και μάρκες αξίας 
χιλιάδων ευρώ

Η Φρόσω Κυριάκου 
με τη Μίνα Αρναούτη

Ο άτυχος 
τραγουδιστής


