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ΚΟΙΝΩΝΙΑΥπόθεση Παντελίδη
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τάθεση του μάρτυρα, η οποία άργησε σχεδόν 
πέντε χρόνια, δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν 
άλλο μάρτυρα και είναι σε αντίθεση με την εξέ-
ταση DNA της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εντόπισε βιολο-
γικό υλικό μόνο του Παντελίδη στο τιμόνι», φέ-
ρεται να κατέθεσε.

Και δεύτερη μήνυση 
Εκτός από τον 51χρονο υπεύθυνο για τις μάρκες, 
οι δύο κοπέλες κατέθεσαν μήνυση για σύνταξη 
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/86 και 
απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω εις βάρος ενός 
πελάτη της παράνομης λέσχης. Στις 3/12/2020 
ο μάρτυρας Ε.Ζ. κατέθεσε στην πταισματοδίκη 
Αθηνών ότι δεν γνωρίζει τον μάρτυρα Π.Μ. και 
ότι δεν παρατήρησε κανέναν να συνοδεύει τον 
Παντελίδη και τις δύο κοπέλες στην πόρτα του 
σπιτιού. «Δεν φαινόταν μεθυσμένος. Περπατού-
σε καλά και έκανε και πλάκα. Δεν θυμάμαι ακρι-
βώς την ώρα, πρέπει να ήταν μετά τις 7:30 το 
πρωί όταν αποφάσισε να φύγει με τα δύο κορί-
τσια. Οταν έφυγαν, ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος 
από τους παρευρισκομένους είδαμε πώς μπή-
καν στο αυτοκίνητο και έφυγαν», είχε πει χαρα-
κτηριστικά στην κατάθεση που αποκάλυψε η 
«R» στο φύλλο της 13ης/12/2020.

Μία εβδομάδα μετά από εκείνη την κατάθε-
ση, ο μάρτυρας έκανε στροφή 180 μοιρών. Προ-
σκόμισε υπεύθυνη δήλωση, διά του πληρεξού-
σιου δικηγόρου της οικογένειας Παντελίδη, ότι 
ήξερε τον υπεύθυνο για τις μάρκες, ότι πράγ-
ματι τους συνόδευσε έξω και πως ο Παντελίδης 
ήταν μεθυσμένος. «Δεν είναι δυνατόν μάρτυρας 
να αλλάζει την πρόσφατη κατάθεσή του», τόνι-
σε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μ. Αρναούτη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΈΝΤΟ του 51χρονου 
υπεύθυνου για τις μάρκες, ο οποίος κατέθεσε ότι ο 
ίδιος έβαλε στη θέση του συνοδηγού τον άτυχο τρα-
γουδιστή. ΔΈΞΊΑ: Το μοιραίο τζιπ μετά το δυστύχημα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ αυτή έρχεται στο παρά πέντε της εκδίκασης της υπόθεσης στο 
αστικό δικαστήριο, καθώς και λίγο μετά την κατάθεση αγωγών των Φρ. Κυριά-
κου και Μ. Αρναούτη κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά και της ασφαλι-
στικής εταιρείας κατά της οικογένειας Παντελίδη. Θυμίζουμε ότι με απόφαση 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγε-
λία Εφετών Αθηνών, η μήνυση της οικογένειας Παντελίδη κατά της Φρ. Κυριά-

κου και της Μ. Αρναούτη τέθηκε στο αρχείο, 
δεχόμενες οι ως άνω αποφάσεις ότι οδηγός 
του τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Μάλι-
στα στις 18 Φεβρουαρίου η υπόθεση παρα-
γράφεται στο ποινικό της σκέλος. Ομως, τον 
Νοέμβριο, κατέθεσε για πρώτη φορά ο μάρ-
τυρας Π.Μ. και υποστήριξε ότι ο Παντελίδης 
ήταν συνοδηγός και όχι οδηγός, με αποτέ-
λεσμα η υπόθεση να ανασυρθεί από το αρ-
χείο, έπειτα και από αίτημα της οικογένειας 
του τραγουδιστή. Το αστικό δικαστήριο ήταν 
προγραμματισμένο για τις 11 Δεκεμβρίου, 
όμως αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού. Οπως 

έχει αποκαλύψει η «R», η Μ. Αρναούτη, η οποία υποβλήθηκε σε 16 χειρουρ-
γεία, ζητά 1,1 εκατ. ευρώ ως ηθική και οικονομική αποζημίωση, ενώ η Φρ. Κυ-
ριάκου αξιώνει το ποσό των 94.630 ευρώ. Από την πλευρά της, η οικογένεια 
Παντελίδη έχει καταθέσει αγωγή κατά της Φρ. Κυριάκου και της ασφαλιστικής 
εταιρείας, ζητώντας από την κοπέλα το ποσό των 600.000 ευρώ ως αποζημί-
ωση για ψυχική οδύνη, επιμένοντας ότι εκείνη οδηγούσε το πολυτελές τζιπ.
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