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«Κοιμάμαι σαν πουλάκι  
μετά τον φόνο»
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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

«Σ
τα 31, μου κατέστρεψαν τη ζωή, 
αυτός, η μητέρα μου και η αδερφή 
μου. Στα 51 μου, πήρα τη ρεβάνς με 

ρουά-ματ. Οχι, δεν μετανιώνω. Δεν έχω μετα-
νιώσει για τίποτα. Κοιμάμαι σαν πουλάκι από 
εκείνη την ημέρα, ήρεμος», δηλώνει ο 51χρο-
νος, ο οποίος στις 9 Δεκεμβρίου σκότωσε με 
μαχαίρι τον 66χρονο σύντροφο της μητέρας 
του στη Γλυφάδα, δίνοντάς του τη χαριστική 
βολή με όπλο.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Realnews μέ-
σα από τη φυλακή όπου κρατείται, ισχυρίζε-
ται πως για την πράξη του φταίει η μητέρα 
του. «Ηθικός αυτουργός είναι η μητέρα μου, 
η οποία είχε μπλέξει σε μια ιστορία πολύ με-
γάλη, εδώ και 20 χρόνια, και απλώς τώρα νο-
μίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κλεί-
σω αυτή την υπόθεση, γι’ αυτό έγινε ό,τι έγι-
νε», λέει ο 51χρονος. 

Οπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, η γυ-
ναίκα που τον έφερε στον κόσμο, αλλά και η 
αδελφή του έστησαν μια «πλεκτάνη» για να 
του πάρουν την περιουσία, ενώ το θύμα, κατά 
τους ισχυρισμούς του, τους αποσπούσε πολλά 
χρήματα. «Στο δικαστήριο θα αποκαλυφθούν 
και περισσότερα. Λίγη υπομονή. Εγώ δεν έχω 
κάτι να φοβηθώ. Αυτές έχουν να φοβηθούν με 
αυτά που θα βγουν στη φόρα και θα πρέπει 
να δώσουν εξηγήσεις. Αυτός αποσπούσε λε-
φτά. Τον χρηματοδοτούσε η μητέρα μου εις 
γνώσιν μου όλα αυτά τα χρόνια. Στα 31 μου, 
όταν αντιλήφθηκα ότι λείπουν πολλά εκατομ-

χιστον που ήξερα επίσημα. Τώρα τι γινόταν 
ανεπίσημα, κάτω από το τραπέζι, πόσα η μά-
να μου του έδινε, δεν ξέρω, γιατί πάντα εκείνη 
έκανε τη διαχείριση. Εγώ ασχολούμουν με άλ-
λα κομμάτια της επιχείρησης».

«Mε απέλυσε»
Η μητέρα του, όπως λέει, ήταν αυτή που είχε 
τον πρώτο λόγο στα οικονομικά. «Είχε τη διαχεί-
ριση της περιουσίας και των ταμείων μέχρι που 
εγώ έφυγα στα 31 μου. Επί της ουσίας δεν έφυ-
γα, με απέλυσε. Είχα το 40% της επιχείρησης». 
Το οποίο ποσοστό ισχυρίζεται πως του απέσπα-
σαν με δόλιο τρόπο και σε αυτό συμμετείχε και 
ο 66χρονος, χωρίς, όμως, να εξηγεί πώς ακρι-
βώς εμπλεκόταν το θύμα. «Επισκέφθηκα τον λο-
γιστή της εταιρείας και μου είπε ότι, αν η επιχεί-
ρηση βγάλει παθητικό, θα πρέπει να πληρώσω 
εγώ το μερίδιο. Δεν είχα μισθό εγώ στην επιχεί-
ρηση. Φοβήθηκα ότι θα μου κάνει τέτοια ζημιά 
ο εν λόγω κύριος, οπότε πήγα και έκανα δωρεά 
όλες τις μετοχές στην αδερφή μου χωρίς να πά-
ρω ούτε ένα σεντς. Οπότε εγώ δεν πήρα τίπο-
τα για τα χρόνια που δούλεψα. Δεν ήταν όμως 
αυτό το θέμα, αλλά ότι έτρωγε τα λεφτά της μά-
νας μου. Από τότε που έφυγα εγώ, η μάνα μου 
πούλησε δύο διαμερίσματα και τα λεφτά είναι 

«Ουδεμία 
απολύτως 
οικονομική 
διαφορά 
υπήρχε», λέει η 
δικηγόρος της 
μητέρας του 
δράστη, Εύα 
Ντογιάκου

τό, ήταν απόλυτη στα δικά της πιστεύω. Δεν εί-
χε μετανοήσει για τίποτα». 

«Δεν υπήρχε καμία διαφορά»
Τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου διαψεύ-
δει η μητέρα του. «Για ακόμη μία φορά η εντο-
λέας μου, σύντροφος του θύματος για είκοσι και 
πλέον έτη και μητέρα του δράστη, δηλώνει ότι 
ουδεμία απολύτως οικονομική διαφορά υπήρ-
χε με τον δράστη. Οι οποιεσδήποτε οικονομικές 
εκκρεμότητες του παρελθόντος είχαν όλες διευ-
θετηθεί προ ετών μεταξύ της οικογένειας, χωρίς 
ουδέποτε ο δράστης να εκφράσει την παραμικρή 
διαφωνία ή δυσαρέσκεια», λέει η δικηγόρος της 
μητέρας του δράστη, Εύα Ντογιάκου. «Μετά την 
αποτρόπαια πράξη του, άρχισε να παρουσιάζει 
σενάρια περί δήθεν οικονομικών διαφορών. Το 
θύμα υπήρξε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αξιο-
πρεπής, που υπεραγαπούσε τη σύντροφό του 
και συνέδραμε όποιον είχε ανάγκη. Η εντολέας 
μου πλέον σήμερα βιώνει έναν ανείπωτο πόνο 
όχι μόνο λόγω της οδυνηρής απώλειας του πο-
λυαγαπημένου της συντρόφου, αλλά επειδή αυ-
τός που του αφαίρεσε τη ζωή είναι ο ίδιος της 
ο υιός», καταλήγει η δικηγόρος. 

«Δεν μετανιώνω 
για τίποτα», 
δηλώνει από 
τη φυλακή ο 
51χρονος που 
σκότωσε 
τον σύντροφο 
της μητέρας του 
στη Γλυφάδα

Το σημείο της δολοφονίας

εξαφανισμένα. Ολο αυτό το διάστημα, οι σχέ-
σεις μας ήταν τυπικές. Μιλούσαμε 2-3 φορές 
τον χρόνο, αλλά, όταν ανοιγόταν το θέμα αυ-

μύρια -σε δραχμές τότε- από την επιχείρηση 
και ζήτησα εξηγήσεις από τη μητέρα μου, αυ-
τή με έδιωξε από την επιχείρηση… Ηταν μια 
πλεκτάνη. Ο πατέρας μου κατάλαβε κάποια 
στιγμή ότι υπάρχει ένα φλερτ και τον απομά-
κρυνε από την επιχείρηση, στην οποία ερχό-
ταν αρχικώς ως εργαζόμενος προμηθευτικής 
εταιρείας. Η μάνα μου κράτησε επαφές μαζί 
του, εις γνώσιν της αδερφής μου και εμού, τον 
υποστηρίζαμε χρηματικά. Εγώ γνώριζα για τα 
λεφτά που του έδινε η μάνα μου, αυτά τουλά-


