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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Ο
χι μόνο τη σύζυγό του αλλά και το παιδί 
του κακομεταχειριζόταν ο καθ’ ομολο-
γίαν δολοφόνος της Δάφνης. Αν και ο 

κατηγορούμενος επιχείρησε να πείσει τις αστυ-
νομικές και δικαστικές Αρχές πως δεν κακομε-
ταχειριζόταν τη σύζυγό του και πως η συμπε-
ριφορά του άλλαξε μόνο το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, όταν υποψιάστηκε ότι το θύμα είχε 
εξωσυζυγική σχέση, οι καταθέσεις των μαρτύ-
ρων τον διαψεύδουν. «Οι καβγάδες στο ζευ-
γάρι ήταν συχνό φαινόμενο. Πέρα, όμως, από 
τους τσακωμούς που είχαν μεταξύ τους, πολλές 
φορές είχε τύχει να ακούμε τον άνδρα να χτυ-
πάει το παιδί. Τη γυναίκα την είχαμε ακούσει 
μόνο να φωνάζει στο παιδί και όχι να το χτυ-
πάει. Ο άνδρας, εκτός από το παιδί, χτυπούσε 
και κάποιες φορές τη γυναίκα», κατέθεσε γεί-
τονας του ζευγαριού.

Οσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού, με-
τά τη δολοφονία διαμένει με την οικογένεια της 
31χρονης κοπέλας και, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της Realnews, έχει ήδη προχωρήσει η δι-
αδικασία από την Εισαγγελία Ανηλίκων και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου το αγόρι 
να μείνει με τους συγγενείς της μητέρας του.

Ο κατηγορούμενος, όπως και στις άλλες πα-
ρόμοιες περιπτώσεις που συγκλόνισαν τους τε-
λευταίους μήνες το πανελλήνιο (Γλυκά Νερά, 
Φολέγανδρος, Λάρισα), επιχείρησε να ενοχο-
ποιήσει το θύμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός 
του τού συμπεριφερόταν άσχημα και τον μεί-
ωνε, ενώ εδώ και περίπου δύο μήνες είχε συ-
νάψει και εξωσυζυγική σχέση, την οποία επι-
βεβαίωσε με τη βοήθεια ντετέκτιβ. Υποστήρι-
ξε, δε, πως δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, 
αλλά όλα έγιναν «εν βρασμώ ψυχής». Ενώπι-
ον του ανακριτή επιχείρησε να πείσει πως «πα-
ρερμηνεύτηκε» η προανακριτική απολογία του, 
καθώς ούτε στον ύπνο τη σκότωσε, ούτε είχε 
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πάρει το μαχαίρι που τη χτύπησε από το σουβλατζίδικο 
όπου εργαζόταν, ούτε είχε φροντίσει να λείπει το παιδί 
από το σπίτι. «Με τη σύζυγό μου διαπληκτιστήκαμε πριν 
τη σκοτώσω και δεν την αιφνιδίασα στον ύπνο. Αυτό προ-
κύπτει τόσο από την ώρα που έλαβε χώρα το συμβάν όσο 
και από τα ρούχα που φορούσε, αλλά και από το γεγο-
νός ότι μου επιτέθηκε στη μύτη και στην αριστερή πλευ-
ρά του σώματός μου, όταν με χτύπησε και με γρατζού-
νισε… Το μαχαίρι το είχαμε πάντα στο σπίτι. Δεν γνωρί-
ζω για το μαχαίρι που λείπει από το μαγαζί… Ο γιος μου 
είχε κανονίσει από το προηγούμενο βράδυ να βρεθεί με 
τους φίλους του στην πλατεία και να πάνε στο γήπεδο 
στην Ηλιούπολη για να παίξουν μπάλα. Αυτό συνέβαινε 
συχνά…», υποστήριξε.

Το μαχαίρι
Οπως λέει ο πεθερός του, όμως, στην κατάθεση που έδω-
σε την ημέρα της δολοφονίας: «Το πρωί που πήγα στο 
μαγαζί, καθώς εγώ το ανοίγω, διαπίστωσα ότι έλειπε ένα 
μαχαίρι που χρησιμοποιούμε για την κοπή κρέατος. Πι-
στεύω πως το πήρε ο κατηγορούμενος. Επίσης μου έκα-
νε εντύπωση ότι έδιωξε από νωρίς το πρωί το παιδί να 

Ο καθ’ ομολογίαν 
δολοφόνος, αφού αφαίρεσε 
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του θύματος

πάει να παίξει, πράγμα που έκανε σπάνια. Πι-
στεύω ότι το έκανε, καθώς είχε σχεδιάσει να 
σκοτώσει την κόρη μου».

Ο κατηγορούμενος, αναφερόμενος στη μοι-
ραία ημέρα και προσπαθώντας να δείξει με-
τανιωμένος, υποστήριξε πως «είχα θολώσει 
τόσο πολύ, που το μυαλό μου είχε κολλήσει 
και δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Από 
τις 30/7/2021 το μόνο που σκέφτομαι είναι το 
παιδί μου. Ολα αυτά τα χρόνια που ήμουν μαζί 
της, δεν ήμουν ζηλιάρης και προσπαθούσα πά-
ντα να της κάνω όλα τα χατίρια. Ποτέ δεν της 
έκανα έλεγχο πώς ντύνεται και πού χαλάει λε-
φτά. Εργαζόμουν πάρα πολλές ώρες στο σου-
βλατζίδικο, προκειμένου εκείνη να μην κου-
ράζεται πολύ, καθώς εργαζόταν μόνο για 5-6 
ώρες την ημέρα στο μαγαζί… Θεωρούσα πως 
οι μεταξύ μας σχέσεις θα βελτιωθούν. Της είχα 
προτείνει να επισκεφθούμε κάποιον σύμβου-
λο γάμου. Εκείνη ήταν αρνητική και δεν μου 
είχε αφήσει περιθώρια για κάτι τέτοιο, γιατί πι-
θανόν ήδη να είχε βρει το τρίτο πρόσωπο...». 


