
ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθµ.  Βουλ. 809/2007  

 

  Το ∆ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών που συγκροτήθηκε από 
τους ∆ικαστές: 

 1. Καστάνη Θεόδωρο Στρατιωτικό ∆ικαστή Α’, Προεδρεύοντα επειδή 
κωλύεται ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου  

 2. Παπαδακάκη Νικόλαο Στρατιωτικό ∆ικαστή Β’, και 

 3. ∆ούκα ∆ηµήτριο Στρατιωτικό ∆ικαστή Β’,  Εισηγητή που ορίσθηκαν από 
τον Προεδρεύοντα. 

 Συνεδρίασε στο Γραφείο του Προεδρεύοντος την  30 Μαϊου 2007. 

 Στη Συνεδρίαση παρίστατο  ο Εισαγγελέας, Στρατιωτικός ∆ικαστής Β’ 
Καναβάρης Ανδρέας, Αντεισαγγελέας και η Γραµµατέας Υπγλός (∆Γ) Βασιλειάδου 
Μαρία. 

 Το Συµβούλιο κλήθηκε ν’ αποφανθεί για την ποινική υπόθεση, στην οποία ο 
Εισαγγελέας έχει υποβάλλει την υπ’ αριθµό 313/2007 πρότασή του που έχει ως εξής:  

 Εισάγω στο Συµβούλιό σας σύµφωνα µε τα άρθρα 32 παρ.1 και 4, 138 παρ. 
2 εδ. β’, και 309 παρ.1 εδ. ε’ σε συνδυασµό µε το άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ την 
δικογραφία που µας υποβλήθηκε από την Ανακρίτρια 2

ου 
τµήµατος Στρατοδικείου 

Αθηνών µε αριθµό αναφοράς ΒΠ∆ 722/07 κατά του Κ. Β. του Ε. για: α) 
Ανθρωποκτονία από πρόθεση και β) παράνοµη οπλοχρησία και εκθέτω τα εξής: 

 Ο Στρτης (ΠΒ) Κ. Β. την 13-2-06 κατατάχθηκε στο ΚΕΠΒ. Την 21-3-06 
ενεγράφη στην δύναµη της 101 ΜΠΠ-ΠΕΠ. Αυτός γεννήθηκε το έτος ….. στα Κύθηρα 
και είναι πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών Η/Υ του Ηρακλείου 
Κρήτης. Είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας των Κ. Ε. (θανόντος) και της Κ. Ε.. Ο 
πατέρας του Κ. Ε. χαρακτηρίζεται από τις καταθέσεις των µελών της οικογένειάς του 
ως βίαιος,  νευρικός, οξύθυµος άνθρωπος που συχνά χειροδικούσε στη σύζυγο και τα 
παιδιά του. Οι τρεις κόρες Κ. Ά. ηλικίας … ετών, Κ. Σ. επίσης ηλικίας … ετών (δίδυµη 
µε την προηγούµενη) και Κ. Β. ηλικίας … ετών έχουν όλες νυµφευθεί και διαµένουν η 
πρώτη στο Ηράκλειο, η δεύτερη στο Μαρούσι Αττικής και η τρίτη στα Μάλια 
Ηρακλείου. Ο Στρτης (ΠΒ) Κ. Β. όντας το µόνο παιδί που έµενε µόνιµα µε τους γονείς 
του βίωνε καθηµερινά έριδες µεταξύ των γονέων του και βάναυση και κακή 
συµπεριφορά εκ µέρος του πατέρα του. Πέραν τούτου αντιµετώπιζε και οικονοµικό 
πρόβληµα, ιδιαίτερα κατά τον χρόνο των σπουδών του στην Κρήτη, καθόσον ο 
πατέρας του επεδείκνυε ιδιαίτερη απροθυµία να τον συνδράµει στις ανάγκες του. Σαν 
φοιτητής αναγκαζόταν να εργάζεται παράλληλα µε τις σπουδές του σε εταιρεία Η/Υ 
για να κερδίζει λίγα χρήµατα. Έτσι, σύµφωνα µε την από 17-7-06 προανακριτική 
απολογία του είχε αρχίσει να σκέφτεται πως θα «απαλλαγεί» από αυτόν τόσο αυτός 
όσο και η µητέρα του από την άδικη,  απάνθρωπη και βάρβαρη συµπεριφορά του 
πατέρα του και είχε σκεφτεί να τον σκοτώσει. Λίγες µέρες προ της 14-7-06, του 
τηλεφώνησε η µητέρα του στην Λήµνο όπου υπηρετούσε και ήταν αρκετά 
στεναχωρηµένη λόγω της άσχηµης συµπεριφοράς του πατέρα του. Κατά την 
Ανακριτική του απολογία την ηµέρα αυτή του «καρφώθηκε» η ιδέα να του κάνει 
«κακό» γιατί δεν άντεχε άλλο την κατάσταση αυτή και ήταν αρκετά ψυχολογικά 
πιεσµένος στη Μονάδα, δεδοµένου ότι δεν είχε κάποιο φίλο να του εκφράσει τα 
συναισθήµατά του. Την 13-7-06 πήρε 4ήµερη άδεια για Κύθηρα. Με το πλοίο, µέσω 
Πειραιά,  έφθασε στα Κύθηρα περί ώρα 02.00 του Σαββάτου 15-7-06. Έχοντας 
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αποφασίσει να εκτελέσει το εγκληµατικό το σχέδιο δεν ειδοποίησε κάποιον συγγενή 
του για την άφιξή του ούτε πήγε στο σπίτι του που βρίσκεται σε αραιοκατοικηµένη 
τοποθεσία στο 3° χιλιόµετρο της επαρχιακής οδού Ποταµού- Χώρας Κυθήρων,  αλλά 
διανυκτέρευσε στην ακτή. Περί ώρα 09.00 τηλεφώνησε από καρτοτηλέφωνο στον 
ιδιοκτήτη και οδηγό ΤΑΞΙ Μ. Κ. και του ζήτησε να τον µεταφέρει αρχικά στην πλατεία 
του χωριού Π., όπου έκανε ανάληψη χρηµάτων από την Εθνική Τράπεζα και στη 
συνέχεια στην διασταύρωση του κεντρικού δρόµου µε τον δρόµο της Π., απόσταση 
περίπου 500 µέτρων από την οικία του. Στο σηµείο αυτό και περί ώρα 10.30 
αποβιβάστηκε λέγοντας στον οδηγό ότι θα τον περιµένουν κάποιοι φίλοι του. Αυτός 
δεν πήγε στο σπίτι του,  αλλά περίµενε κρυµµένος σε παρακείµενα χωράφια µε 
θάµνους έως ότου νύχτωσε. Γύρω στις 21.00 έχοντας πάντα οπτική επαφή µε το 
σπίτι είδε την ανιψιά του πατέρα του Χ. Ν. – Σ. µε την κόρη της Π. – Π. ∆. να έρχονται 
µε το αυτοκίνητό τους. Στο αυτοκίνητο επιβιβάστηκαν οι γονείς του και όλοι µαζί 
πήγαν σε εστιατόριο στην περιοχή Α. Π. όπου παρέµειναν µέχρι τα µεσάνυχτα. 
Μάλιστα στο εστιατόριο συνάντησαν τον θείο του εκλιπόντος Ε. Κ. και τη σύζυγό του 
Γ.. Στο µεταξύ ο κατηγορούµενος που είχε καταφέρει για σηµαντικό αριθµό ωρών να 
µη γίνει αντιληπτός εισήλθε στο σπίτι και χρησιµοποιώντας γάντια, µπήκε στο 
δωµάτιο που κοιµόταν µόνος του ο πατέρας του και άνοιξε ελαφρά το παράθυρο που 
υπήρχε εκεί και «βλέπει» προς την αυλή του σπιτιού. Κατόπιν τοποθέτησε δύο 
φυσίγγια στο δίκαννο του πατέρα του που ήταν κρεµασµένο πίσω από την πόρτα του 
δωµατίου και το τοποθέτησε στο ίδιο σηµείο. Στη συνέχεια, αφού πρώτα κατέστρεψε 
τα καλώδια των δύο συσκευών τηλεφώνου του σπιτιού, έφυγε και πήγε στο σηµείο 
που κρυβόταν. Περί ώρα 00.30 της Κυριακής 16-7-06 επέστρεψαν οι γονείς του στο 
σπίτι. Όταν είδε ότι όλα τα φώτα του σπιτιού έσβησαν,  εισήλθε στην οικία από το 
ανασφάλιστο παράθυρο και αφού πλησίασε τον πατέρα του που κοιµόταν και 
βρισκόταν σε κατάσταση µέθης καθότι στο αίµα του ανιχνεύθηκε οινόπνευµα σε 
συγκέντρωση 1,69 gr/lit αίµατος, χρησιµοποιώντας το κυνηγετικό δίκαννο, αφού το 
έφερε προς την δεξιά πλευρά του κρανίου του πυροβόλησε κατ' αυτού σχεδόν εξ' 
επαφής και από απόσταση 10-15 εκατοστών, προκαλώντας του βαρεία 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση,  από τα τραύµατα αυτά ως µόνης ενεργού αιτίας επήλθε 
αµέσως ο θάνατος αυτού. Φεύγοντας πάλι από το παράθυρο πήρε µαζί του το 
δίκαννο όπλο (µάρκας BAIKAL 12mm), ένα άλλο κυνηγετικό δίκαννο παλαιού τύπου 
που είχε πάρει από την αποθήκη του σπιτιού, το σακάκι, το παντελόνι και το 
πουκάµισο του πατέρα του. Κατόπιν επιβιβάστηκε στο υπ' αριθµ. Υ.. -..  ΙΧΦ 
αυτοκίνητο ανοικτού τύπου του πατέρα και κινήθηκε προς την Π. (εκεί σε θαµνώδη 
περιοχή ανευρέθηκαν περί ώρα 12.30 της ∆ευτέρας 17-7-06 τα δύο όπλα, το 
αυτοκίνητο,  το µπουφάν και το παντελόνι του πατέρα του). Στο µεταξύ η µητέρα Κ. Ε. 
που κοιµόταν σε διπλανό δωµάτιο, ξύπνησε περί ώρα 03.00 (την ώρα του 
πυροβολισµού) αλλά θεώρησε πως έκλεισε δυνατά κάποια πόρτα, άνοιξε το φως και 
είδε το αυτοκίνητο να φεύγει. Νοµίζοντας ότι ο σύζυγός της πήγαινε στο κυνήγι δεν 
έδωσε σηµασία. Χωρίς να κοιµηθεί παρέµεινε ξαπλωµένη στο κρεβάτι της µέχρι τις 
04.40’. Τότε ανησύχησε και βγήκε έξω να δει µήπως επέστρεψε το αυτοκίνητο. Αφού 
είδε ότι το αυτοκίνητο έλλειπε, στη συνέχεια µπήκε στο δωµάτιο του συζύγου της και 
τον είδε νεκρό. Προσπάθησε να ειδοποιήσει τηλεφωνικά την οικογένεια Ε. αλλά 
διαπίστωσε ότι οι τηλεφωνικές συσκευές ήταν εκτός λειτουργίας. Τότε τρέχοντας πήγε 
περί ώρα 05.00’ στην περιοχή Π. όπου είναι το σπίτι αυτών και µε το αυτοκίνητό τους 
στο οποίο επέβαιναν ο Ε. Κ. η σύζυγός του Γ. και ο γιος τους Π. επέστρεψε. Αφού 
βεβαιώθηκαν ότι πράγµατι ήταν νεκρός κάλεσαν µε κινητό τηλέφωνο το Αστυνοµικό 
Τµήµα Κυθήρων και ειδοποίησαν το τοπικό Νοσοκοµείο. Στο µεταξύ ο δράστης πήγε 
στην περιοχή ∆. για να βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει στον Πειραιά µε το πλοίο. 
Ήδη τα παιδιά και συγγενείς του θύµατος είχαν ενηµερωθεί για το συµβάν και ήλθαν 
στα Κύθηρα. Μεταξύ των ωρών 07.00 έως 09.00 τηλεφώνησαν κατ’ επανάληψη στο 
κινητό τηλέφωνο του κατηγορουµένου, ο οποίος προσποιείτο ότι βρισκόταν στην 
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Μονάδα του στην Λήµνο και θα ζητούσε άδεια για τα Κύθηρα. Από ώρα 08.00 έως 
11.30 που επιβιβιβάστηκε στο πλοίο, παρέµεινε στο χώρο του λιµένα προσέχοντας 
να µην γίνει αντιληπτή η εκεί παρουσία του. Ευθύς ως επιβιβάστηκε στο Ε/Γ-Ο/Γ 
ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ το οποίο θα απέπλεε στις 13.00 και µπήκε την καµπίνα του, 
προσήχθη από όργανο του Λιµενικού Σταθµού Α. Π. σε Αστυνοµικά όργανα στο χώρο 
του λιµένα. Στο µεταξύ όργανα της ∆ιευθύνσεως Ασφαλείας Αττικής είχαν 
πραγµατοποιήσει την προηγούµενη ηµέρα και ώρα 21.30 αυτοψία στο χώρο του 
εγκλήµατος και κατάσχεσαν τις δύο τηλεφωνικές συσκευές και το τηλεχειριστήριο που 
βρέθηκε δίπλα στο θύµα. Επίσης τη ίδια ηµέρα διενήργησε αυτοψία χώρου και του 
σηµείου που βρέθηκε ο νεκρός ο Ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας 
Πειραιά ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος. Αυτός στην από 18-7-06 κατάθεσή του αναφέρει 
µεταξύ άλλων τα εξής: «...Στην περιοχή της κεφαλής και συγκεκριµένα στη δεξιά 
κροταφική χώρα αυτής διεπιστώθη πύλη εισόδου από βολίδα πυροβόλου όπλου,  
µέσης διαµέτρου δύο εκατοστών περίπου µε εκχυµωτικούς τους πέριξ αυτής ιστούς 
και µε εγκαυµατικού τύπου αλλοιώσεις. Επίσης σε ακτίνα έξι εκ. περίπου πέριξ της 
πύλης εισόδου διαπιστώθηκαν εµπάρσεις των ιστών. Η φορά της βολίδος 
προσδιορίζεται πλαγίως και εκ των κάτω προς τα άνω. Εξ' αυτής υπέστη συντριπτικά 
κατάγµατα όλων των οστών του θόλου του κρανίου, εκτεταµένες διασχίσεις των 
µαλακών µορίων της κεφαλής και πολτοποίηση µεγάλου τµήµατος της εγκεφαλικής 
ουσίας και πολλαπλά κατάγµατα των οστών της βάσεως του εγκεφάλου. Η απόσταση 
από την οποία βλήθηκε ο θανών υπολογίζεται σε δέκα έως δεκαπέντε εκατοστά 
περίπου». Περί ώρα 15.30 της 17-7-06 συνελήφθη ο κατηγορούµενος και αµέσως 
µετά ελήφθη η προανακριτική του απολογία. Την 18-7-06 απολογήθηκε ενώπιον του 
Ανακριτού 2ου τµήµατος Στρατοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε σε βάρος του το υπ' 
αριθµ. 2/07 ένταλµα προσωρινής κρατήσεως η ισχύς του οποίου διατηρήθηκε σε ισχύ 
για έξι ακόµα µήνες µε το υπ' αριθµ. 47/07 Βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου του 
Στρατοδικείου Αθηνών. Το γεγονός ότι ο δράστης φορούσε γάντια κατά την εκτέλεση 
της πράξης του προκύπτει από το ότι δεν ανιχνεύθηκε µόλυβδος στα χέρια του (σχετ. 
η υπ' αριθµ. πρωτ 3022/12/723-β/31-7-06 έκθεση εργαστηριακής εξέτασης της 
∆.Ε.Ε./τµ. Χηµικών και Φυσικών Εξετάσεων). Πάντως παρά την χρήση γαντιών ένα 
τµήµα δακτυλικού που βρέθηκε στην εσωτερική επιφάνεια οριζόντιου ξύλινου 
πλαισίου (κάσωµα) παραθύρου υπνοδωµατίου ταυτίσθηκε µε το αποτύπωµα του 
αριστερού παράµεσου του δράστη, (σχετ. το υπ' αριθµ πρωτ. 06/14/14766α/1-8-06 
έγγραφο της ∆.Ε.Ε./τµ. Εξερευνήσεων). Σύµφωνα µε την από 14-9-06 Ιατροδικαστική 
Έκθεση Νεκροψίας Νεκροτοµής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά,  ο θάνατος 
του Κ. Ε. επήλθε συνεπεία βαρείας κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως από πυροβόλο 
όπλο. Σύµφωνα µε την από 1-2-07 Έκθεση Ψυχιατρικής Πραγµατογνωµοσύνης των 
ιατρών ψυχιάτρων ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗ Αντωνίου και ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου «ο 
εξεταζόµενος κατά το χρόνο της πράξης του: 1) ως προς τον άξονα Ι πληρούσε τα 
κατά DSM-IV διαγνωστικά κριτήρια της διπλής κατάθλιψης δηλαδή της παρουσίας 
µειζόνων καταθλιπτικών επεισοδίων σε έδαφος δυσθυµικής διαταραχής και β) ως 
προς τον άξονα II, πληρούσε τα κατά DMS-IV διαγνωστικά κριτήρια της σχιζοειδούς 
διαταραχής προσωπικότητας, 2) εξ' αιτίας της ύπαρξης των παραπάνω διαταραχών 
είχε την απαιτουµένη ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξεώς του αλλά είχε 
ελαττωθεί σηµαντικά η ικανότητά του να ενεργήσει σύµφωνα µε την περί τούτου 
αντίληψή του, 3) κατά τον χρόνο της εξέτασης συνέχιζε να πάσχει από δυσθυµική 
διαταραχή (δηλαδή εξέλειπαν τα κριτήρια της συνύπαρξης µείζονος καταθλιπτικού 
επεισοδίου) και συνέχιζε να παρουσιάζει σχιζοειδή διαταραχή της προσωπικότητας». 
Σύµφωνα µε την από 6-2-07 Έκθεση Ψυχιατρικής Πραγµατογνωµοσύνης του 
νευρολόγου ψυχιάτρου ΜΥΛΩΝΑΚΗ Μανώλη που διορίσθηκε ως τεχνικός σύµβουλος 
από τον κατηγορούµενο «Κατά τη διάπραξη του εγκλήµατος της πατροκτονίας ο Β. Κ. 
είχε υπερβεί την οριογραµµή µεταξύ σχιζοειδούς προσωπικότητας και ενεργού 
σχιζοφρένειας. Έπασχε από σχιζοφρενική ψύχωση. Χειραγωγήθηκε από τη νόσο και 
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τα συµπτώµατά της και οδηγήθηκε στην εγκληµατική συµπεριφορά του. Καθ' όλη τη 
διάρκεια αυτής της εγκληµατικής συµπεριφοράς δεν είχε ούτε στο ελάχιστο συνείδηση 
του αδίκου των πράξεών του. Ο Β. Κ. εξακολουθεί να νοσεί. Ως ασθενής έχει ανάγκη 
από ψυχιατρική περίθαλψη». Απολογούµενος ο κατηγορούµενος ισχυρίσθηκε ότι 
µετάνιωσε για τη πράξη του και ότι την απόφαση της τέλεση της ανθρωποκτονίας την 
πήρε µόνος του και ουδείς άλλος την γνώριζε. Επειδή κατά το άρθρο 299 παρ. 1 του 
ΠΚ, όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον τιµωρείται µε την ποινή της ισοβίου 
καθείρξεως, κατά δε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου,  αν η πράξη αποφασίστηκε και 
εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής επιβάλλεται η ποινή της προσκαίρου 
καθείρξεως. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση απαιτείται 
αντικειµενικώς µεν η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου µε θετική ενέργεια ή 
παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο ενέργειας, υποκειµενικώς δε δόλος,  που 
περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση 
καταστροφής της ζωής άλλου ανθρώπου. Από τη διατύπωση της δεύτερης 
παραγράφου του άρθρου 299 ΠΚ προκύπτει ότι για την ποινική µεταχείριση του 
δράστη της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση γίνεται διάκριση του δόλου σε 
προµελετηµένο και απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την έννοια της 
διατάξεως απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την 
εκτέλεση της πράξης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται 
σε βρασµό ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση της 
πράξης (ανθρωποκτονίας), γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα 
στάδια αυτά δεν συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της παρ.2 του άρθρου 299 ΠΚ για την 
επιεικέστερη µεταχείριση του δράστη, δηλαδή για την επιβολή της πρόσκαιρης αντί 
της ισόβιας κάθειρξης. Για την ύπαρξη του στοιχείου του βρασµού ψυχικής ορµής, στο 
έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν αρκεί οποιαδήποτε αιφνίδια και 
απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος,  αλλά απαιτείται η υπερδιέγερση 
αυτή να φτάνει σε ψυχική κατάσταση τέτοια,  που να αποκλείει τη σκέψη,  δηλαδή τη 
δυνατότητα της στάθµισης των αιτίων που κινούν στην πράξη ή απωθούν από αυτή. 
(ΑΠ 928/93 ΠΧ ΜΓ σελ. 978, ΑΠ 169/95 ΠΧ ΜΕ σελ. 453, ΑΠ 1672/95 ΠΧ ΜΣΤ σελ. 
1058, ΑΠ 696/98 ΠΧ ΜΘ σελ. 156, ΑΠ. 343/00 ΠΧ Ν σελ. 897, ΑΠ 1239/05 ΠΧ ΝΣΤ 
σελ. 490). Κατ' άρθρο 34 ΠΚ η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν, όταν τη 
διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευµατικών λειτουργιών ή διατάραξης της 
συνείδησης,  δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να 
ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό. Κατ' άρθρο 36 παρ.1 ΠΚ 
αν εξαιτίας κάποιας από τις ψυχικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34, δεν 
έχει εκλείψει εντελώς, µειώθηκε όµως σηµαντική η ικανότητα για καταλογισµό που 
απαιτείται κατά το άρθρο αυτό επιβάλλεται ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83). Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ως «νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών» 
νοούνται όλες οι µορφές παραφροσύνης ή φρενοπάθειας ψυχώσεις, ψυχοπάθειες, 
νευρώσεις», ενώ στον όρο «διατάραξη της συνείδησης» περιλαµβάνονται όλες οι 
ψυχικές διαταραχές οι οποίες δεν πηγάζουν από παθολογική κατάσταση του 
εγκεφάλου,  αλλά εµφανίζονται κατ' αρχήν σε ψυχικώς υγιή άτοµα και είναι πάντοτε 
παροδικές. Νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών προκαλούν,  πλην 
άλλων,  οι ψυχώσεις,  οι οποίες διακρίνονται σε τοξικές ψυχώσεις σε οργανικές ή 
εξωγενείς ψυχώσεις,  οφειλόµενες σε οργανικές βλάβες του εγκεφάλου και σε 
ενδογενείς ή λειτουργικές ψυχώσεις,  των οποίων η σωµατική αιτία δεν είναι ειδικώς 
εντοπισµένη,  όπως είναι ιδίως η µανιοκαταθλιπτική ψύχωση και η σχιζοφρένεια (ΑΠ 
542/88 ΠΧ ΛΗ σελ. 702, ΑΠ 700/99 ΠΧ Ν σελ. 251,Εφ. Αθηνών 135/01 ΠΧ ΝΑ σελ. 
552, ΑΠ 2292/03 ΠΧ Ν∆ σελ. 890 Πληµ. Αθηνών 5675/02 ΠΧ Ν∆ σελ 1083). Αν 
εξαιτίας µιας από τις ψυχικές αυτές καταστάσεις ο δράστης δεν είχε την ικανότητα ή 
είχε σηµαντικά µειωθεί η ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του, 
δηλαδή να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο αυτής ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την 
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αντίληψή του για το άδικο αυτό,  δηλαδή να ενεργήσει λογικά, τότε επιβάλλεται σ' 
αυτόν ποινή µειωµένη. Κρίσιµος χρόνος για την ελαττωµένη ικανότητα προς 
καταλογισµό είναι ο χρόνος διάπραξης της πράξης. Εν όψει αυτών είναι δυνατή η 
τέλεση ανθρωποκτονίας σε ήρεµη ψυχική κατάσταση από δράστη ελαττωµένου 
καταλογισµού. (ΑΠ 501/91 Υπέρ. 1991 σελ 847 ΜΟΕ Αθηνών 342, 343/98 ΠΧ Ν 
σελ.838), ενώ αποκλείεται η αθροιστική εφαρµογή των άρθρων 299 παρ. 2 και 36 ΠΚ 
αφού ο βρασµός ψυχικής ορµής βρίσκεται µια βαθµίδα προ της διατάραξης της 
συνειδήσεως των άρθρων 34 και 36 ΠΚ (Ν. Χωραφά, Ποινικό ∆ίκαιο σελ. 261, Ν. 
Ανδρουλάκη, Ποινικό ∆ίκαιο,  Ειδ. Μέρος σελ. 50, Αρ. Χαραλαµπάκη, ∆ιάγραµµα 
Ποινικού ∆ικαίου, ∆' εκδ. σελ. 203, πρβλ. Στ Παπαγεωργίου-Γονατά ΠΧ ΝΒ,  σελ. 193 
επ, όπου καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ως προς το τερµατικό του στοιχείο,  η 
κατάσταση του βρασµού ψυχικής ορµής αποτελεί µία κατάσταση ιδιόµορφου 
µειωµένου καταλογισµού, η οποία ανάλογα του βαθµού της έλλειψης ψυχικής ηρεµίας 
και της παντελούς έλλειψης στάθµισης των αιτίων που οδηγούν προς το έγκληµα και 
εκείνων που απωθούν από την τέλεσή του,  µπορεί να οδηγήσει στο ελάχιστο της 
ποινής κάθειρξης, µη αποκλειόµενης να οδηγήσει και σε πλήρη ανικανότητα προς 
καταλογισµό, όµως ως προς το σηµείο εκκίνησης όταν ο δράστης αρχίζει να βιώνει το 
συναίσθηµα ή το πάθος του,  πρέπει να είναι ικανός να συλλάβει το ερέθισµα εκείνο 
που θα ενεργοποιήσει τη δική του ψυχική υπερδιέγερση, τονίζοντας ότι ένας 
ακαταλόγιστος δράστης δεν µπορεί για οποιαδήποτε αιτία να εκραγεί και να διεγερθεί 
πλέον ψυχικά. Το ∆ικαστήριο ή το ∆ικαστικό Συµβούλιο ερευνά αυτεπαγγέλτως αν 
συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις,  η οποία αίρει τον καταλογισµό,         
εκτιµώντας ελεύθερα την ψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη, η οποία είναι για το ως 
άνω θέµα απαραίτητο αποδεικτικό µέσο,  σε συσχετισµό προς το σύνολο των λοιπών 
αποδεικτικών µέσων. (ΣυµβΑΠ 664/91 ΠΧ ΜΑ σελ. 1147, ΒουλΠληµ. ∆ράµας 150/93 
ΠΧ Μ∆ σελ 97,  Εφ . Αθηνών 135/01 ΠΧ ΝΑ σελ. 552, Πληµ. Άρτας 1187/02 ΠΧ ΝΓ 
σελ.72, Πληµ. Αθηνών 3555/04 ΠΧ ΝΣΤ σελ.79 Αγ Μπουρόπουλου, Ερµ. Κ.Π.∆. τ.Α', 
σελ. 259).  

Κατά την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 2168/93 περί ρύθµισης 
θεµάτων που αφορούν όπλα,  πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς 
µηχανισµούς και άλλες διατάξεις όπλο είναι κάθε µηχάνηµα το οποίο µε ωστική 
δύναµη που παράγεται µε οποιονδήποτε τρόπο,  εκτοξεύει βλήµα ή χηµικές ουσίες ή 
ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και µπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε 
πρόσωπα ή βλάβη σε πράγµατα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο 
όπλο, χειροβοµβίδα και νάρκη κάθε τύπου,  όπως και κάθε συσκευή που µπορεί να 
προκαλέσει µε οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσµατα, κατά δε την έννοια 
του άρθρου 14 του ίδιου νόµου όποιος µε την χρήση όπλου ή άλλου αντικειµένου 
αναφεροµένου στον παρόντα νόµο διαπράξει κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο ή 
αµέλεια και καταδικαστεί ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Ως χρήση ειδικότερα µπορεί να 
ορισθεί η πλήρης χρησιµοποίηση του αντικειµένου, που είναι προορισµένη να 
επιφέρει βλάβη µε πλήξη (Μπέκα, ο Νόµος 495/76 σελ. 63). Για να τιµωρηθεί κάποιος 
για χρήση όπλου κατά το άρθρο 14 του Ν.2168/93 πρέπει να χρησιµοποιεί το όπλο 
σύµφωνα µε τον ειδικό λειτουργικό προορισµό του ο οποίος, προκειµένου περί 
πυροβόλου όπλου, είναι η εκτόξευση βλήµατος (ΜΟ∆ Σύρου 14-19/97 ΠΧ ΜΗ σελ 
185, ΑΠ 266/01 ΠΧ ΝΑ σελ. 933). Η οπλοχρησία δεν είναι αυτοτελές έγκληµα αλλά 
παρεπόµενο και αναγκαίο παρακολούθηµα της κύριας πράξης και εποµένως αυτό δεν 
µπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη και τιµωρία της κυρίας πράξης (ΑΠ 1313/82 ΠΧ 
ΛΓ σελ. 510, Πληµ. Σάµου 42/93 ΠΧ Μ∆ σελ. 551, Πληµ. Αθηνών 2752/95 ΠΧ ΜΣΤ 
σελ. 700, Πληµ. Χαλκίδας 329/97 ΠΧ ΜΗ σελ. 302, Πληµ.Θήβας 119/04 ΑΠ 19922/02 
ΠΧ ΝΓ σελ. 714, Συµβ ΑΠ 2396/04 ΠΧ ΝΕ σελ. 818, Πληµ. Θήβας 119/04 ΠΧ ΝΣΤ 
σελ. 647, Πληµ. Ροδόπης 79/06 ΠΧ ΝΖ σελ. 177). Στη συγκεκριµένη περίπτωση ως 
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προς την έλλειψη βρασµού ψυχικής ορµής και την ύπαρξη ελαττωµένου 
καταλογισµού επισηµαίνονται τα εξής:  

 Ο κατηγορούµενος είχε προαποφασίσει τη θανάτωση του θύµατος σε ήρεµη 
ψυχική κατάσταση. Τούτο προκύπτει αβίαστα από την προανακριτική του απολογία 
όπου καταθέτει ότι είχε αποφασίσει να «απαλλαγεί» αυτός και η µητέρα του από τον 
πατέρα του. Αλλά και η εκτέλεση της αποφάσεως δεν έγινε σε βρασµό ψυχικής 
ορµής,  αφού απ' όλη τη συµπεριφορά του κατά το χρόνο που διέπραξε την 
εγκληµατική πράξη συνάγεται ότι ενήργησε βάσει οργανωµένου σχεδίου. Έτσι, όταν 
πήρε άδεια για τα Κύθηρα δεν ειδοποίησε τους γονείς του ούτε κάποιον άλλον 
συγγενή του όταν έφτασε αλλά παρέµεινε επιµελώς κρυµµένος παραµονεύοντας την 
κατάλληλη στιγµή να εισέλθει µόνος κρυφά στο σπίτι, εισήλθε στο σπίτι µε την 
χρησιµοποίηση γαντιών στην προσπάθειά του να µην αφήσει δακτυλικά 
αποτυπώµατα, άφησε ελάχιστα ανοιχτό το παράθυρο του δωµατίου που κοιµόταν ο 
πατέρας του για να µπορεί στον κατάλληλο χρόνο να εισέλθει εύκολα, όπλισε το 
δίκαννο κυνηγετικό όπλο του πατέρα του και το τοποθέτησε στην ίδια θέση που είχε 
τοποθετήσει αυτός προηγουµένως, κατάστρεψε τα καλώδια των δύο τηλεφωνικών 
συσκευών του σπιτιού, µετά το έγκληµα διέφυγε µε τον ίδιο τρόπο,  παίρνοντας µαζί 
του το όπλο µε το οποίο διαπράχθηκε το έγκληµα και ένα άλλο και µάλιστα και τα 
ρούχα του πατέρα του, κατά τη διαφυγή του χρησιµοποίησε το αυτοκίνητο του 
θύµατος το οποίο εγκατέλειψε σε ερηµική τοποθεσία, στις επανειληµµένες 
τηλεφωνικές κλήσεις των συγγενικών του προσώπων όταν αυτά έµαθαν το τραγικό 
συµβάν δήλωνε ότι ήταν στη Λήµνο στη σκοπιά και θα ζητούσε άδεια και τέλος 
ευρισκόµενος στο λιµάνι εν αναµονή της αναχώρησής του προσπάθησε να διαλάθει 
της προσοχής παραµένοντας σε απόµερη τοποθεσία. Περαιτέρω, από την συνεχή και 
αδιάλειπτη βάναυση µεταχείριση της µητέρας του από το θύµα την οποία βίωνε είτε 
σε καθηµερινή βάση είτε από διηγήσεις της µητέρας του, την πολυετή και ιδιαίτερα 
καταπιεστική συµπεριφορά προς αυτόν που έφτανε σε σηµείο οικονοµικής εξάρτησης,  
είχαν επηρεαστεί οι ψυχικές του λειτουργίες σε βαθµό που να µην αποκλείεται µεν η 
ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του και να ενεργήσει σύµφωνα µε 
την αντίληψή του για το άδικο, αλλά µειώθηκε όµως σηµαντικά η ικανότητά του για 
καταλογισµό. Την συµπεριφορά του πατέρα του την αντιµετώπιζε κατ' αρχήν λογικά 
και χωρίς εξωτερικές αντιδράσεις,  του είχε δηµιουργηθεί όµως αίσθηµα εχθρότητας 
προς τα θύµα το οποίο δεν ήταν αιφνίδιο ούτε τέτοιας εντάσεως ώστε να του 
αναιρεθεί η ικανότητά του προς καταλογισµό. Τέλος ουδέποτε ο κατηγορούµενος 
έφτασε σε ψυχική κατάσταση ακαταλόγιστου παράφρονος,  διότι εάν πράγµατι η 
ψυχική του πάθηση είχε τέτοια βαρύτητα,  τότε κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας,  
µε την πάροδο των ετών η κατάσταση της υγείας του θα είχε επιβαρυνθεί τόσο πολύ, 
ώστε οπωσδήποτε θα είχε αποµακρυνθεί από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων για 
λόγους υγείας. Περαιτέρω, επιτρέπεται να χαρακτηρισθεί επιεικέστερα η πράξη για 
την οποία διώχθηκε ο κατηγορούµενος, δηλαδή να µεταβληθεί η κατηγορία σε 
ελαφρότερα κολαζόµενη µορφή του ιδίου εγκλήµατος χωρίς να υπάρχει έτσι µεταβολή 
κατηγορίας. (ΑΠ 259/67 ΠΧ ΙΖ σελ. 473). Συνεπώς προέκυψαν σε βάρος του 
επαρκείς ενδείξεις για να στηρίξουν κατηγορία εναντίον του για: α) Ανθρωποκτονία 
από πρόθεση από δράστη ελαττωµένης ικανότητας προς καταλογισµό και β) 
παράνοµη οπλοχρησία, πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν στα Κύθηρα την 16-7-
06,  που προβλέπονται και τιµωρούνται από τα άρθρα 299 παρ. 1 ΠΚ και 14 του Ν. 
2168/93 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 12, 14 παρ. 1, 18 εδ. α και β, 26 παρ. 1 εδ. α, 27 
παρ. 1, 34,36 παρ.1, 94 παρ. 1 ΠΚ και 1 παρ.1 εδ. α και β του Ν.2168/93. 

Επίσης να διατηρηθεί η ισχύς του υπ' αριθµ. 2/07 εντάλµατος προσωρινής 
κρατήσεως που διατηρήθηκε σε ισχύ για έξι ακόµα µήνες µε το υπ' αριθµ. 47/07 
Βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου του Στρατοδικείου Αθηνών µέχρι την οριστική 
εκδίκαση της κατ' αυτού κατηγορίας. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ 

 

1) Να παραπεµφθεί στο ακροατήριο του Πενταµελούς Στρατοδικείου Αθηνών ο 
Κ. Β. του Ε. και της Ε., ετών … , που γεννήθηκε στα Κύθηρα το έτος …. και κατοικεί 
στα Κύθηρα (περιοχή Μ.) Στρτης (ΠΒ) της 101 ΜΠΠ-ΠΕΠ (ΣΑ:… / …. ) Έλληνας και 
Χ.Ο. για να δικασθεί ως υπαίτιος του ότι: ενώ ήταν Στρατιωτικός δηλαδή Στρτης (ΠΒ) 
και υπηρετούσε στην 101 ΜΠΠ-ΠΕΠ, στα Κύθηρα την 16-7-06 µε δύο πράξεις 
πραγµάτωσε δύο εγκλήµατα και ειδικότερα:  

α) µε πρόθεση σκότωσε άλλον ευρισκόµενος σε κατάσταση διατάραξης της 
συνείδησης που δεν απέκλειε την ικανότητά του να αντιληφθεί το άδικο της πράξης 
του και να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό, µείωνε όµως 
σηµαντικά την ικανότητά του προς καταλογισµό και ειδικότερα περί ώρα 03.00 της 
παραπάνω ηµεροµηνίας αφού προηγουµένως είχε λάβει την απόφαση να φονεύσει 
τον πατέρα του Κ. Ε., ήλθε στα Κύθηρα έχοντας λάβει άδεια από τη Μονάδα του και 
αφού παρέµεινε κρυµµένος στο ύπαιθρο για 24 περίπου ώρες εισήλθε στην οικία των 
γονέων του που βρίσκεται σε αραιοκατοικηµένη τοποθεσία στο 3° χιλιόµετρο της 
επαρχιακής οδού Ποταµού- Χώρας Κυθήρων από το παράθυρο που ο ίδιος 
προηγουµένως επωφελούµενος της απουσίας αυτών είχε αφήσει ανασφάλιστο, και 
τελώντας σε κατάσταση διπλής κατάθλιψης και σχιζοειδούς διαταραχής της 
προσωπικότητας, αφού πλησίασε τον πατέρα του που κοιµόταν και βρισκόταν σε 
κατάσταση µέθης καθότι στο αίµα του ανιχνεύθηκε οινόπνευµα σε συγκέντρωση 1,69 
gr/lit αίµατος, χρησιµοποιώντας το κυνηγετικό δίκαννο αυτού, µάρκας BAIKAL 12mm 
που ήταν κρεµασµένο πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάµαρας, αφού το έφερε 
προς την δεξιά πλευρά του κρανίου του πυροβόλησε κατ' αυτού σχεδόν εξ' επαφής 
και από απόσταση 10-15 εκατοστών µε πρόθεση να τον σκοτώσει, λαµβανοµένου 
υπόψη του µέσου που χρησιµοποίησε και την περιοχή που έτρωσε,  προκαλώντας 
του βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση,  από τα τραύµατα αυτά ως µόνης ενεργού 
αιτίας επήλθε αµέσως ο θάνατος αυτού.  

β) Με χρήση όπλου διέπραξε το κακούργηµα της ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο χρησιµοποιώντας το 
κυνηγετικό δίκαννο του πατέρα του µάρκας BAIKAL 12mm πυροβόλησε µία φορά 
σχεδόν εξ' επαφής και από απόσταση 10-15 εκατοστών προς την δεξιά πλευρά του 
κρανίου του κοιµώµενου πατέρα του Κ. Β. διαπράττωντας έτσι το προαναφερθέν 
κακούργηµα.  

∆ηλαδή για παράβαση των παραπάνω άρθρων. 

2) Να διατηρηθεί η ισχύς του υπ' αριθµ. 2/06 εντάλµατος προσωρινής 
κρατήσεως που διατηρήθηκε σε ισχύ για έξι ακόµα µήνες µε το υπ' αριθµ, 47/07 
Βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου του Στρατοδικείου Αθηνών µέχρι την οριστική 
εκδίκαση της κατ' αυτού κατηγορίας. 

Αθήνα 2 Απριλίου 2007, Ο Εισαγγελέας Στρατιωτικός ∆ικαστής Β’ Καναβάρης 
Ανδρέας, Αντεισαγγελέας. 

 Αφού το Συµβούλιο άκουσε τον Εισαγγελέα που ανέπτυξε προφορικά την 
παραπάνω πρότασή του και µετά την αποχώρησή του µελέτησε την δικογραφία και 
σκέφτηκε κατά Νόµο. 

Το Συµβούλιο αναφέρεται στα πραγµατικά περιστατικά όπως αυτά 
διαλαµβάνονται στην Εισαγγελική πρόταση, τα οποία κάνει δεκτά, µε τις εξής 
επισηµάνσεις. 
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Ο κατηγορούµενος, όπως στην από 17-7-06 προανακριτική του απολογία 
αποδέχεται, είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται πως θα απαλλαγεί από τον πατέρα του. 

Με το πλοίο της γραµµής έφτασε incognito στα Κύθηρα, δεν ειδοποίησε σχετικά 
κανέναν φίλο η συγγενή και µάλιστα δεν πήγε σπίτι του αλλά πήγε σε 
αραιοκατοικηµένη τοποθεσία στο 3

ο
 χιλιόµετρο της ε.ο Ποταµού-Χώρας Κυθήρων, 

παρέµεινε δε κρυµµένος σε παρακείµενη θαµνώδη έκταση έως ότου νύχτωσε. 
Έχοντας καταφέρει να µην γίνει αντιληπτή η παρουσία του για ικανό αριθµό ωρών, 
παρακολούθησε την πατρική οικία χρησιµοποιώντας µάλιστα γάντια, γέµισε το 
κυνηγετικό όπλο του πατέρα του και το άφησε στο ίδιο σηµείο από όπου το πήρε, 
έκοψε τα καλώδια των δυο τηλεφωνικών συσκευών της οικίας, άφησε µισάνοιχτο το 
παράθυρο που βλέπει προς την αυλή και κρύφτηκε στο ίδιο σηµείο, περιµένοντας να 
νυχτώσει ώστε να µη γίνει αντιληπτή η παρουσία του. 

Μετά την πράξη του, ο κατηγορούµενος αποπειράθηκε να πάρει το πλοίο της 
επιστροφής από τα Κύθηρα προκειµένου να µεταβεί στη Μονάδα του στη Λήµνο, 
λάµβανε δε όσο περισσότερες προφυλάξεις µπορούσε προκειµένου να περάσει 
απαρατήρητη η παρουσία του στο χώρο του λιµένα ∆ιακόφτου, στις δε κλήσεις που 
δεχόταν από οικείους και συγγενείς προσποιείτο ότι ήταν ήδη στην Μονάδα του, 
συνελήφθη δε τελικά την στιγµή που έµπαινε στην καµπίνα του πλοίου από Λιµενικά 
όργανα. 

Τέλος, τα όποια ψυχολογικά προβλήµατα αντιµετώπιζε ο κατηγορούµενος από 
την βίαιη και σκληρή συµπεριφορά του πατέρα του ασφαλώς και αµβλύνθηκαν και 
υποτονίστηκαν συντελώντας αποτελεσµατικά σε αυτό η συµβίωση του 
κατηγορουµένου µε την αδελφή του το διάστηµα πριν καταταγεί στο Στρατό, όπως 
αναφέρεται και στην από 1-2-07 Έκθεση Ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης που 
διενήργησαν στον κατηγορούµενο οι ψυχίατροι ιατροί Παπαδουράκης Αντώνιος και 
∆ηµόπουλος Γεώργιος. 

Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι το Σκεπτικό-Συµπέρασµα της εν λόγω 
Ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης δεν τεκµηριώνεται µε άµεσες παραποµπές στα 
στοιχεία εκείνα της συµπεριφοράς του κατηγορουµένου που δικαιολογούν την ασφαλή 
τους κατάφαση.  

Από όλα τα παραπάνω, κατά την πλειοψηφούσα κρίση των µελών του 
Συµβουλίου, προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος σχεδίασε και τέλεσε την πράξη της 
ανθρωποκτονίας σε ήρεµη ψυχική κατάσταση.  

Ειδικότερα οι ενέργειες του κατηγορουµένου παρουσιάζουν λογική συνέχεια, δεν 
είναι προϊόν στιγµιαίας «έµπνευσης» και είναι λογικά επεξεργασµένες και µελετηµένες 
προς την αποτελεσµατικότερη και ευστοχώτερη τέλεση της πράξης της 
ανθρωποκτονίας. 

Όσον αφορά την πράξη της οπλοχρησίας, από τα πραγµατικά περιστατικά 
προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος οργάνωσε την τέλεσή της µε τρόπο που δείχνει 
λογική συνέπεια  σε αλληλουχία πράξεων καταδεικνυόντων άτοµο που σκέφτεται 
ήρεµα και ενεργεί ψύχραιµα.  Κατά  την τέλεση  της πράξης του ο κατηγορούµενος 
φορούσε γάντια, για να µην είναι  ανιχνεύσιµος στα χέρια του µόλυβδος (από τη βολή 
µε το κυνηγετικό όπλο, µε το οποίο φόνευσε τον πατέρα του), ενώ ήδη λίγες ώρες 
νωρίτερα είχε κάνει άλλες ενέργειες που θα διευκόλυναν την πράξη του, δηλαδή είχε 
εισέλθει στην πατρική οικία την ώρα που όλοι απουσίαζαν, πήρε το κυνηγετικό 
δίκαννο του πατέρα του και αφού τοποθέτησε εντός αυτού δυο φυσίγγια, το άφησε και 
πάλι στο σηµείο που το βρήκε, πίσω από την πόρτα του δωµατίου. 
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Από όλες τις παραπάνω ενέργειες του κατηγορουµένου, προκύπτει ότι αυτός, 
κατά την πλειοψηφούσα κρίση των µελών του Συµβουλίου, τέλεσε την πράξη της 
παράνοµης οπλοχρησίας σε ήρεµη ψυχική κατάσταση.  

Ένα, όµως, µέλος του ∆ικαστικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα ο Στρατιωτικός 
∆ικαστής Β΄ Νικόλαος Παπαδακάκης έχει τη γνώµη ότι από τη διενεργηθείσα κυρία 
ανάκριση προέκυψε πως ο κατηγορούµενος φέρεται ότι τέλεσε και τις δύο πράξεις 
ευρισκόµενος σε κατάσταση νοσηρής διαταράξεως των πνευµατικών λειτουργιών, η 
οποία δεν απέκλειε µεν την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών του ή να 
ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό, αλλά µείωνε σηµαντικά 
την ικανότητά του αυτή, και εξέθεσε τα εξής: 

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 178 στοιχ. γ’ ΚΠ∆ ένα από τα κυριότερα 
αποδεικτικά µέσα στην ποινική διαδικασία είναι και η πραγµατογνωµοσύνη, κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 177§1 ΚΠ∆ «οι δικαστές δεν είναι υποχρεωµένοι να 
ακολουθούν νοµικούς κανόνες αποδείξεων, αλλά πρέπει να αποφασίζουν κατά την 
πεποίθησή τους, ακολουθώντας την φωνή της συνείδησής τους και οδηγούµενοι από 
την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την 
αλήθεια των πραγµατικών γεγονότων, την αξιοπιστία των µαρτύρων και την αξία των 
άλλων αποδείξεων». Από την προαναφερόµενη αρχή της ηθικής αποδείξεως 
συνάγεται ότι το δικαστήριο (και το δικαστικό συµβούλιο) ερευνά αυτεπαγγέλτως αν 
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις, η οποία αίρει ή µειώνει τον καταλογισµό κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36 ΠΚ, εκτιµώντας ελεύθερα την ψυχιατρική 
πραγµατογνωµοσύνη σε συσχετισµό προς το σύνολο των λοιπών αποδεικτικών 
µέσων, µακριά από κάθε επιταγή ή δέσµευση. Τα πορίσµατα της ψυχιατρικής 
πραγµατογνωµοσύνης µπορεί να είναι δεσµευτικά, µόνον αν δεν υπάρχουν αντίθετα 
στοιχεία αναιρούντα την επιστηµονική της ορθότητα και πληρότητα. Εξάλλου, κάθε 
φορά που δικαστής αποµακρύνεται ή ολοκληρωτικώς δεν αποδέχεται το συµπέρασµα 
της πραγµατογνωµοσύνης υποχρεούται να αιτιολογήσει την αντίθετη προς την 
πραγµατογνωµοσύνη κρίση του, άλλως η απόφασή του τυγχάνει αναιρετέα [βλ. Γ. 
Αρβανίτη-Γρ. Καλφέλη-Λ.Καράµπελα-Λ. Μαργαρίτη, Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας, 
τόµ. Α΄, 2001, σελ. 494-495 · ΑΠ 4/1985, ΠοινΧρον ΛΕ΄(1985), 653 · ΑΠ 1288/1998, 
Ποιν∆ικ 1998, 1107 · ΤριµΠληµ∆ράµας 150/1993, ΠοινΧρον Μ∆΄(1994), 97 · 
ΤριµΠληµΑθηνών 3922/1995, ΠοινΧρον ΜΣΤ΄(1996), 940]. 

ΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως 
ερευνήθηκε η ικανότητα για καταλογισµό του κατηγορουµένου µε τη διενέργεια 
ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης από τους ψυχιάτρους Αντώνιο Παπαδουράκη και 
Γεώργιο ∆ηµόπουλο, αλλά και από τον νευρολόγο-ψυχίατρο Μανώλη Μυλωνάκη, ο 
οποίος διορίσθηκε ως τεχνικός σύµβουλος από τον κατηγορούµενο. Στην από 1-2-
2007 έκθεση ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης και οι δύο πραγµατογνώµονες 
συµφωνούν ότι ο κατηγορούµενος, κατά το χρόνο που φέρεται ότι τέλεσε τις 
αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση και της οπλοχρησίας πληρούσε 
τα κατά DSM-IV διαγνωστικά κριτήρια αφενός µεν της «διπλής κατάθλιψης, δηλαδή 
της παρουσίας µειζόνων καταθλιπτικών επεισοδίων σε έδαφος δυσθυµικής 
διαταραχής», αφετέρου δε «της σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας». Εξαιτίας 
δε των εν λόγω διαταραχών καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι είχε την απαιτούµενη 
ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών του, αλλά είχε ελαττωθεί σηµαντικά η 
ικανότητά του να ενεργήσει σύµφωνα µε την περί τούτου αντίληψή του. Στην από 6-2-
2007 έκθεση που συνέταξε ο τεχνικός σύµβουλος αναφέρεται ότι ο κατηγορούµενος, 
κατά το χρόνο που φέρεται ότι διέπραξε την πράξη της ανθρωποκτονίας, είχε υπερβεί 
την οριογραµµή µεταξύ σχιζοειδούς προσωπικότητας και ενεργού σχιζοφρένειας, 
πάσχοντας από «σχιζοφρενική ψύχωση», εξαιτίας της οποίας καταλήγει στο 
συµπέρασµα πως καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εγκληµατικής συµπεριφοράς δεν 
είχε ούτε στο ελάχιστο συνείδηση του αδίκου των πράξεών του. 
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Επί των ανωτέρω λεκτέα τα ακόλουθα:  

α) Είναι αναµφισβήτητο ότι στην από 1-2-2007 ψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη 
δεν παρατίθενται τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV, η κατάφαση των οποίων να 
δικαιολογεί το συµπέρασµα αυτής, αλλά υφίστανται αναφορές, έστω και συνοπτικά, 
στα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητας του κατηγορουµένου που βάρυναν στην 
τελική κρίση των πραγµατογνωµόνων επί των τεθέντων ζητηµάτων. Είναι δυνατόν 
όµως να συµπληρωθεί η διαπιστωθείσα έλλειψη, µε παραποµπή στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία για τα ανωτέρω διαγνωστικά κριτήρια, προκειµένου ο δικαστής να 
ελέγξει το περιεχόµενο της πραγµατογνωµοσύνης και να ατιολογήσει την απόφασή 
του. 

β) Με βάση την παραπάνω παραδοχή παρατηρείται ότι ο κατηγορούµενος, κατά 
το χρόνο που φέρεται ότι τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, πληρούσε τουλάχιστον τα 
διαγνωστικά κριτήρια της σχιζοειδούς διαταραχής της προσωπικότητας, τα οποία 
είναι: «∆ιάχυτο πρότυπο απόσπασης από κοινωνικές σχέσεις και περιορισµένο εύρος 
έκφρασης συγκινήσεων σε διαπροσωπικές σχέσεις, µε έναρξη στην πρώιµη ενήλικη 
ζωή του ατόµου και παρουσία σε ποικιλία πλαισίων, όπως φαίνεται από τέσσερα (ή 
περισσότερα) από τα ακόλουθα: (1) δεν επιθυµεί ούτε ευχαριστείται από τις στενές 
σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένου του να είναι µέρος µιας οικογένειας (2) σχεδόν πάντα 
επιλέγει µοναχικές δραστηριότητες (3) δεν δείχνει παρά µικρό ή κανένα ενδιαφέρον να 
έχει σεξουαλικές εµπειρίες µε άλλο άτοµο (4) δεν παίρνει ευχαρίστηση παρά σε λίγες, 
ή καµία, δραστηριότητες (5) στερείται στενών φίλων ή έµπιστων προσώπων, πέρα 
από συγγενείς πρώτου βαθµού (6) φαίνεται να αδιαφορεί για τον έπαινο ή την κριτική 
των άλλων (7) δείχνει συγκινησιακή ψυχρότητα, απόσπαση, ή επιπεδωµένη 
συναισθηµατικότητα» [βλ. σχετικά ∆ιαγνωστικά Κριτήρια DSM-IV-TR

TM
 (ελληνική 

έκδοση), 2004, σελ. 281]. ∆εν προκύπτει όµως σαφώς ότι πληρούσε και τα 
διαγνωστικά κριτήρια της σχιζοφρένειας (όπως συµπεραίνει η έκθεση του τεχνικού 
συµβούλου), ελλείψει σκληρών σχιζοφρενικών χαρακτηριστικών (όπως ακουστικές 
ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες). 

γ) Κατόπιν των προαναφεροµένων πρέπει να γίνει δεκτό ότι εξαιτίας της ως άνω 
νοσηρής διαταράξεως των πνευµατικών λειτουργιών του κατηγορουµένου (σχιζοειδής 
διαταραχή της προσωπικότητας) δεν εξέλειπε µεν εντελώς η αξιολογική ικανότητά 
του, αλλά µειώθηκε σηµαντικά η ικανότητά του να ενεργήσει σύµφωνα µε την 
αντίληψή του για το άδικο των πράξεών του. Εξάλλου, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο 
όρος «νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών» του άρθρου 34 ΠΚ έχει 
διευρυµένη έννοια, ώστε να περιλαµβάνει και τις ψυχικές ανωµαλίες, δεδοµένου ότι οι 
βιολογικές ενδείξεις του άρθρου αυτού χρησιµοποιούνται ως νοµικές έννοιες κι όχι 
κατά ιατρική ακριβολογία (βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό ∆ίκαιο, Επιτοµή γενικού 
µέρους, 1985, σελ. 488). Το γεγονός δε ότι ο κατηγορούµενος ενήργησε µεθοδευµένα 
για την τέλεση της ανθρωποκτονίας-πατροκτονίας, όπως επίσης το γεγονός ότι µετά 
την τέλεση της πράξεως προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει από το νησί και να 
αποπροσανατολίσει τις έρευνες για τον εντοπισµό του δράστη, δεν είναι δυνατόν άνευ 
ετέρου να οδηγήσουν σε κρίση για πλήρη καταλογισµό του κατηγορουµένου κατά το 
χρόνο που φέρεται ως τελεσθείσες οι αξιόποινες πράξεις, ούτε η αναφορά σ’ αυτά 
συνιστά επαρκή αιτιολογία για τη µη αποδοχή των συµπερασµάτων της ψυχιατρικής 
πραγµατογνωµοσύνης. 

ΙΙΙ. Ενόψει όλων όσων αναφέρθηκαν, κατά την άποψη του ως άνω 
µειοψηφούντος µέλους του ∆ικαστικού Συµβουλίου, ο κατηγορούµενος πρέπει να 
παραπεµφθεί στο ακροατήριο του Πενταµελούς Στρατοδικείου Αθηνών για να 
δικασθεί για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση και της οπλοχρησίας, τις 
οποίες όµως τέλεσε ευρισκόµενος σε κατάσταση νοσηρής διαταράξεως των 
πνευµατικών λειτουργιών που δεν απέκλειε µεν την ικανότητά του να αντιληφθεί το 



(σελ.  11  υπ’ αριθµ. Βουλ.  809/2007)  

άδικο των πράξεών του ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο 
αυτό, µείωνε όµως σηµαντικά την αξιολογική του ικανότητα, δηλαδή την ικανότητά του 
για καταλογισµό.   

Επειδή το ∆ικαστικό Συµβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι συντρέχουν 
σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την παραποµπή του Κ. Β. του Ε. στο ακροατήριο του 
Πενταµελούς Στρατοδικείου Αθηνών, για: α) Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεµη 
ψυχική κατάσταση και β) παράνοµη οπλοχρησία σε ήρεµη ψυχική κατάσταση, 
πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν απ’ αυτόν στα Κύθηρα την 16-7-2006, πρέπει 
να παραπεµφθεί ο κατηγορούµενος στο ακροατήριο του Πενταµελούς Στρατοδικείου   
Αθηνών, για να δικαστεί για τις πράξεις αυτές  που διώκονται  και τιµωρούνται από τα 
άρθρα 299 παρ. 1 ΠΚ και 14 του Ν. 2168/93 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 12, 14 παρ. 
1, 18 εδ. α και β, 26 παρ. 1 εδ. α, 27 παρ. 1,  34, 36 παρ. 1, 94 παρ. 1 ΠΚ και 1 
παρ.1 εδ. α και β του Ν.2168/93. 

Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση να διατηρηθεί σε ισχύ το υπ’ αριθµόν 2/06 
ένταλµα προσωρινής κράτησης που διατηρήθηκε σε ισχύ για έξι ακόµα µήνες µε το 
υπ’ αριθµ. 47/07 Βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου του Στρατοδικείου Αθηνών,  
µέχρις οριστικής εκδικάσεως της προκειµένης κατ’ αυτού κατηγορίας. 

                       

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 Αφού είδε και τα άρθρα   178 παρ. 10, 198 παρ. 1β’, 213 παρ. 1, 214 περ. β’  
ΣΠΚ, 282,  296, 308 παρ. 1, 309  παρ. 1 ε’, και  313  και 315 παρ. 1  ΚΠ∆. 

 

 1. ∆ιατάσσει κατά πλειοψηφία την παραποµπή  στο ακροατήριο του 
Πενταµελούς  Στρατοδικείου Αθηνών του  Κ. Β. του Ε. και της Ε., ετών …., που 
γεννήθηκε στα Κύθηρα το έτος …… και κατοικεί στα Κύθηρα (περιοχή Μ.), Στρτη (ΠΒ) 
της 101 ΜΠΠ-ΠΕΠ (ΣΑ:…../…..),  Έλληνα και Χ.Ο. για να δικασθεί ως υπαίτιος του 
ότι: 

 Ενώ ήταν Στρατιωτικός δηλαδή Στρτης (ΠΒ) και υπηρετούσε στην 101 ΜΠΠ-
ΠΕΠ, στα Κύθηρα την 16-7-06 µε δύο πράξεις πραγµάτωσε δύο εγκλήµατα και 
ειδικότερα: 

 α) µε πρόθεση σκότωσε άλλον ευρισκόµενος σε ήρεµη ψυχική που δεν 
απέκλειε την ικανότητα του να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του και να ενεργήσει 
σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό, και ειδικότερα περί ώρα 03.00 της 
παραπάνω ηµεροµηνίας αφού προηγουµένως είχε λάβει την απόφαση να φονεύσει 
τον πατέρα του Κ. Ε., ήλθε στα Κύθηρα έχοντας λάβει άδεια από τη Μονάδα του και 
αφού παρέµεινε κρυµµένος στο ύπαιθρο για 24 περίπου ώρες εισήλθε στην οικία των 
γονέων του που βρίσκεται σε αραιοκατοικηµένη τοποθεσία στο 3° χιλιόµετρο της 
επαρχιακής οδού Ποταµού- Χώρας Κυθήρων από το παράθυρο που ο ίδιος 
προηγουµένως επωφελούµενος της απουσίας αυτών είχε αφήσει ανασφάλιστο, αφού 
πλησίασε τον πατέρα του που κοιµόταν και βρισκόταν σε κατάσταση µέθης καθότι 
στο αίµα του ανιχνεύθηκε οινόπνευµα σε συγκέντρωση 1,69 gr/lit αίµατος, 
χρησιµοποιώντας το κυνηγετικό δίκαννο αυτού, µάρκας BAIKAL 12mm που ήταν 
κρεµασµένο πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάµαρας, αφού το έφερε προς την 
δεξιά πλευρά του κρανίου του πυροβόλησε κατ' αυτού και από απόσταση 10-15 
εκατοστών µε πρόθεση να τον σκοτώσει, λαµβανοµένου υπόψη του µέσου που 
χρησιµοποίησε και την περιοχή που έτρωσε, προκαλώντας του βαρεία 



(σελ.  12  υπ’ αριθµ. Βουλ.  809/2007)  

κρανιοεγκεφαλική κάκωση,  από τα τραύµατα αυτά ως µόνης ενεργού αιτίας επήλθε 
αµέσως ο θάνατος αυτού. 

 β) Με χρήση όπλου διέπραξε το κακούργηµα της ανθρωποκτονίας σε ήρεµη 
ψυχική κατάσταση από πρόθεση και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο 
χρησιµοποιώντας το κυνηγετικό δίκαννο του πατέρα του µάρκας BAIKAL 12mm 
πυροβόλησε µία φορά, και από απόσταση 10-15 εκατοστών, προς την δεξιά πλευρά 
του κρανίου του κοιµώµενου πατέρα του Κ. Β. διαπράττοντας έτσι το προαναφερθέν 
κακούργηµα. 

 Εποµένως η συµπεριφορά του εµπίπτει στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων. 

 

 2. ∆ιατάσσει οµόφωνα τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης του 
κατηγορουµένου που επιβλήθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/17-7-06 ένταλµα προσωρινής 
κρατήσεως που διατηρήθηκε σε ισχύ για έξι ακόµα µήνες µε το υπ' αριθµ. 47/07 
Βούλευµα του ∆ικαστικού Συµβουλίου του Στρατοδικείου, µέχρις οριστικής 
εκδικάσεως της προκειµένης κατ’ αυτού κατηγορίας. 

 

Αποφασίσθηκε στην Αθήνα την  30 Μαϊου 2007 και εκδόθηκε την 8 Ιουνίου 
2007. 

 

              Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                        Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                          Τ.Υ.                                                               Τ.Υ.     


