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«Ο 
Βαγγέλης δεν αυτοκτόνησε. Περι-
µένω την απόδειξη της αλήθειας 
και την παραδειγµατική τιµωρία 

όσων κατηγορούνται για το κακό που του έκα-
ναν», δηλώνει στη Realnews η άτυχη µητέρα 
του αδικοχαµένου σπουδαστή της Γαλακτοκο-
µικής Σχολής Ιωαννίνων Βαγγέλη Γιακουµάκη, 
που εξαφανίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2015 
και εντοπίστηκε νεκρός έναν µήνα αργότερα. 
Η Μαρία Γιακουµάκη, λίγες ηµέρες πριν ξεκι-
νήσει η δίκη των εννέα Κρητικών που κατηγο-
ρούνται για τα φρικτά βασανιστήρια σε βάρος 
του νεαρού σπουδαστή, καταγγέλλει τα «κλει-
στά στόµατα» που γνωρίζουν την υπόθεση και 
ζητά να τιµωρηθούν παραδειγµατικά. Με όση 
δύναµη της έχει αποµείνει, η µητέρα του Βαγ-
γέλη επιµένει ότι ο γιος της δεν αυτοκτόνησε και 
περιµένει από τη ∆ικαιοσύνη να βρεθούν οι ένο-
χοι για τον θάνατο του παιδιού της.

«∆εν αυτοκτόνησε»
«Εγώ και η οικογένειά µου θεωρούµε σίγουρο 
ότι ο Βαγγέλης µας δεν έβαλε τέλος στη ζωή 
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η ∆ικαιοσύνη θα κάνει το έργο της 
στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουµάκη, που είχε συγκλο-
νίσει το πανελλήνιο το 2015, εκφράζει µε δήλωσή του στην 
«R» ο δικηγόρος της οικογένειας Γιακουµάκη, ∆ηµήτρης 
Μπούκας. «Η οικογένεια του Ανδρέα και της Μαρίας Για-
κουµάκη είχε πετύχει αυτό που εύχεται να πραγµατοποι-
ήσει ο κάθε συνετός γονέας. Μεγάλωσε τον Βαγγέλη µε 

αρχές και αξίες, οι οποίες, εάν υπήρχαν σε κάθε νέο άνθρωπο, η κοινωνία µας θα 
ήταν κοινωνία µόνο ιδανικών και αξιών. Είναι λογικό να αναµένουν από τη ∆ικαι-
οσύνη να αποδώσει τις όποιες ποινικές ευθύνες σε όσους απαξιώνουν τη ζωή και 
την προσωπικότητα ενός νέου παιδιού», αναφέρει ο κ. Μπούκας και καταλήγει: 
«Ηδη κρίθηκε ότι ο υπεύθυνος για την τιµωρία των δραστών δεν έδρασε ως έπρε-
πε. ∆ίχως να έχουν διάθεση να υποκαταστήσουν οποιαδήποτε Αρχή, αλλά έχο-
ντας εδραιωµένη πεποίθηση για τα όσα έγιναν σε βάρος του παιδιού τους, έχουν 
απόλυτη εµπιστοσύνη στη ∆ικαιοσύνη ότι όποιοι εκ των κατηγορουµένων ευθύ-
νονται θα τύχουν αντίστοιχης αντιµετώπισης».

«Αλλη μία μάχη»

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

Λίγες ηµέρες πριν από την έναρξη της δίκης
των 9 νεαρών από την Κρήτη που κατηγορούνται
ότι βασάνιζαν και παρενοχλούσαν τον σπουδαστή
της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων,
µε αποτέλεσµα αυτός να αυτοκτονήσει,
η µητέρα του, Μαρία Γιακουµάκη, ξεσπά στην «R»

«Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ αγαπούσε τη ζωή και γενικά η 
συμπεριφορά του ήταν εκείνη μιας ολοκληρω-

μένης προσωπικότητας, δίχως καταθλιπτικά 
στοιχεία. ∆εν αυτοκτόνησε και περιμένουμε να 

επαληθευτούμε», λέει η Μαρία Γιακουμάκη

του. Ενα υγιέστατο και πολύ χαρούµενο παιδί, 
γεµάτο ζωντάνια, δεν αφαίρεσε από µόνο του 
τη ζωή που χαιρόταν», αναφέρει µε παράπονο 
η Μ. Γιακουµάκη και προσθέτει: «Ο Βαγγέλης 
αγαπούσε τη ζωή και γενικά η συµπεριφορά του 
ήταν εκείνη µιας ολοκληρωµένης προσωπικό-
τητας, δίχως καταθλιπτικά στοιχεία. ∆εν αυτο-
κτόνησε και περιµένουµε να επαληθευτούµε».

Στις 8 Φεβρουαρίου στο εδώλιο του Μονο-
µελούς Πληµµελειοδικείου Ιωαννίνων κάθονται 
οι εννέα «σκληροί» Κρητικοί, κατηγορούµενοι 
για τις µαρτυρικές στιγµές που πέρασε εξαιτί-
ας τους ο άτυχος φοιτητής. Η κατηγορία που 
τους βαραίνει είναι η πρόκληση επικίνδυνων 
σωµατικών βλαβών από κοινού και κατ’ εξακο-
λούθηση. Η Μ. Γιακουµάκη περιµένει µε αγω-
νία να ξεκινήσει η δίκη και -όπως τονίζει- ελπίζει 
να µάθει ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις του 
γιου της και κυρίως ποιοι είναι αυτοί που τον 
έβλαψαν. «Οι κατηγορούµενοι δεν παραπέµπο-
νται για καψόνια, αλλά για επικίνδυνες σωµα-
τικές βλάβες», λέει σε έντονο ύφος και συµπλη-
ρώνει: «Ολη η Ελλάδα γνωρίζει όσα έγιναν σε 
βάρος του Βαγγέλη. Οι µόνοι που πιθανόν µί-
λησαν για καψόνια είναι οι δράστες. Η ∆ικαιο-
σύνη και εµείς τα λέµε επικίνδυνες σωµατικές 
βλάβες. Το µόνο που αποµένει είναι η τιµωρία 

τους». Την ίδια στιγµή, αίσθηση προκαλούν οι 
καταγγελίες που κάνει για ανθρώπους που γνω-
ρίζουν για τα βασανιστήρια που υπέµενε ο Βαγ-
γέλης, αλλά δεν έχουν βοηθήσει στις έρευνες. 
«Υπάρχουν άτοµα τα οποία δεν µιλούν. Χάθη-
κε πολύτιµος χρόνος και θα έπρεπε όσοι γνω-
ρίζουν και δεν µιλούν να τεθούν προ των ηθι-

κών και ποινικών τους ευθυνών», καταλήγει η 
Μ. Γιακουµάκη. 

Το άγνωστο περιστατικό βίας
Βασανιστήρια που ξεπερνούν κάθε φαντασία 
περιγράφονται στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο 
που συντάχθηκε εναντίον των εννέα συµφοιτη-
τών του Βαγγέλη Γιακουµάκη στη Γαλακτοκοµι-
κή Σχολή Ιωαννίνων, που είναι γνωστοί και ως 
«σκληροί» της Κρήτης. Από τον Ιανουάριο του 
2014 έως και τον Ιανουάριο του 2015, ο άτυ-
χος φοιτητής βίωνε εφιαλτικές στιγµές στα χέρια 
των συµφοιτητών του. Στο κατηγορητήριο πε-
ριγράφονται τουλάχιστον 20 περιστατικά βίας 
εναντίον του Βαγγέλη. Επιθέσεις που κάθε ηµέ-
ρα πλήγωναν την ευαίσθητη ψυχή του. Του έρι-
χναν καυτό νερό στον λαιµό, τον κλείδωναν σε 
ντουλάπες, του πατούσαν τα δάχτυλα, του περ-
νούσαν θηλιά στον λαιµό και τον κρεµούσαν. 

Η «R» φέρνει στο φως της δηµοσιότητας ένα 
άγνωστο µέχρι τώρα περιστατικό βίας σε βά-
ρος του Βαγγέλη λίγο καιρό πριν εξαφανιστεί. 
Ενα βράδυ γινόταν µια γιορτή και όλοι οι σπου-
δαστές της Γαλακτοκοµικής Σχολής είχαν συγκε-
ντρωθεί σε έναν χώρο για να διασκεδάσουν. 
Ολα έµοιαζαν ήρεµα και ο Βαγγέλης ήταν ιδι-
αίτερα ευδιάθετος, όταν ο άτυπος επικεφαλής 
της οµάδας των νεαρών από την Κρήτη σηκώ-
θηκε και άρχισε χωρίς λόγο να τον γρονθοκοπεί 
στο πρόσωπο. Το νεαρό αγόρι είχε µατώσει και 
µάταια προσπαθούσε να ξεφύγει από τα χέρια 
του δυνάστη του. Σταµάτησε να τον χτυπά µό-
νο όταν αντέδρασαν έντονα τα υπόλοιπα παι-
διά, ενώ, όταν τον ρώτησαν γιατί τον χτυπάει, 
εκείνος µε απάθεια απάντησε «έτσι, για πλάκα». 

επαληθευτούμε», λέει η Μαρία Γιακουμάκη

«Να τιµωρηθούν 
τα κλ ειστά στόµατα»


