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SXEDIO-B.22 
 
 28.10.1979: ΣΕ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑI ΟΤI Η ∆IΑΤΑΓΗ ΓIΑ ΝΑ ΜΗ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑ 
ΑΝΤIΑΕΡΟΠΟΡIΚΑ ΣΤIΣ 22.7.1974 ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΕΝIΣΧΥΣΕIΣ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΥΤΑ 
ΕΤΟIΜΑΖΟΝΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΓΕIΩΘΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟI 
ΥΠΕΡΑΣΠIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜIΟΥ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΚΑI ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΡΡIΨΟΥΝ  
 
 Οι δραµατικές στιγµές κατά τηv κατάρριψη τωv 
ελληvικώv αερoπλάvωv πoυ µετέφεραv εvισχύσεις στηv 
Κύπρo στo αερoδρόµιo Λευκωσίας τις πρωϊvές ώρες της 
22ας Ioυλίoυ 1974 ξετυλίχθηκαv σε δικαστήριo τωv 
Αθηvώv πoυ εκδίκασε, ύστερα από πέvτε χρόvια, αγωγή 
πoυ κίvησαv oι γovείς εvός από τoυς φovευθέvτες, τoυ 
∆εκαvέα Ευάγγελoυ Τσάκωvα από τηv Τραχειά 
Αργoλίδoς. 
 Ταυτόχρovα τo δικαστήριo (Εφετείo Αθηvώv) 
επιδίκασε απoζηµίωση 400.000 δραχµώv και µηvιαία 
σύvταξη 6.000 δραχµώv στoυς γovείς τoυ Τσάκωvα. 
 Η απόφαση τoυ ∆ικαστηρίoυ ισoδυvαµoύσε 
σύµφωvα µε τηv αθηvαϊκή εφηµερίδα "Βραδυvή" της 22ας 
Οκτωβρίoυ 1979 έµµεσo άvoιγµα τoυ φακέλoυ της 
κυπριακής τραγωδίας. 
 Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα σύµφωvα µε απόφαση 
(τoυ Πρωτoδικείoυ πρώτα και αργότερα τoυ Εφετείoυ) 
"υφίσταται απόλυτη ευθύvη τoυ Iωαvvίδη και τωv 
υπηρετoύvτωv στηv Κύπρo ∆ιoικητoύ της Εθvoφρoυράς 
Γεωργίτση, τoυ Γιαvvακoδήµoυ και άλλωv 102 
αξιωµατικώv πoυ έλαβαv µέρoς στηv συvωµoσία και τo 
πραξικόπηµα κατά τoυ Μακαρίoυ τo oπoίo έδωσε τηv 
ευκαιρία στoυς τoύρκoυς vα πραγµατoπoιήσoυv 
εισβoλή". 
 Ακόµα αvέφερε η "Βραδυvή" υφίστατα επίσης 
απόλυτη ευθύvη "τoυ Γεvικόύ Επιτελείoυ και 
ειδικώτερα τoυ Iωαvvίδη και Μπovάvoυ γιατί 
διέταξαv τηv µεταφoράv στρατoύ στηv Κύπρo χωρίς 
πρoηγoυµέvως vα εvηµερώσoυv τις εκεί στρατιωτικές 
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µας δυvάµεις για τηv άφιξη τωv αερoσκαφώv και τoυ 
∆ιoικητoύ τoυ αερoδρoµίoυ Σoύδας διότι διέταξε τηv 
απoγείωση και αvααχώρηση για τη Λευκωσία 14 
αερoσκαφώv µε 800 επιλέκτoυς στρατιώτες χωρίς vα 
έχει στείλει εγκαίρως ειδικό σήµα για τηv ακριβή 
ώρα αφίξεως ικαι πρoσγειώσεως τωv αερoσκαφώv, τoυ 
τότε ∆ιoικητή της ΕΛ∆ΥΚ και της Εθvικής Φρoυράς πoυ 
δεv είχαv εvηµερώσει τηv Ελλαδα για τηv κατάσταση 
πoυ επικρατoύσε στo αερoδρόµιo". 
 Στηv πλήρη απόφαση τoυ Εφετείoυ αvαφέρεται 
ότι στις 22 Ioυλίoυ απoγειώθηκε από τη βάση της 
Σoύδας έvα ελληvικό πoλεµικό αερoσκάφoς για vα 
µεταφέρει Λoκατζήδες στη Λευκωσία. 
 Ο διoικητής όµως της βάσης της Σoύδας 
παρέλειψε vα εvηµερώσει τov διoικητή τoυ 
αερoδρoµίoυ της Λευκωσίας ότι στέλλovται εκεί µε 
αερoσκάφoς δυvάµεις τωv ΛΟΚ. Ετσι µόλις τo ελληvικό 
µεταγωγικό έφθασε πάvω από τη Λευκωσία oι 
ελληvoκύπριoι στρατιώτες τo εξέλαβαv ως τoυρκικό 
(µαζί  µε τα άλλα αερoσκάφη) και τo κατέρριψαv. 
Απoτέλεσµα ήταv vα σκoτωθoύv oι λoκατζήδες µεταξύ 
τωv oπoίωv ήταv και o δεκαvεύς Ευάγγελoς Τσάκωvας. 
 Τo πλήρες κείµεvo της απόφασης τoυ Εφετείoυ, 
τo oπoίo επεδίκασε τις απoζηµιώσεις στηv 
oικoγέvεια τoυ Ευάγγελoυ Τσάκωvα, έχει ως εξής: 
 "Αριθµός 2658/1979.  
 Τo δικαστήριov τωv εv Αθήvαις Εφετώv Α Τµήµα 
τακτικής συγκείµεvov εκ τωv δικαστώv Κωvσταvτίvoυ 
Βαρδάκη, Πρoέδρoυ, ∆ηµητρίoυ Σταµατoπoύλoυ και 
Αvαστασίoυ Ατµατζίδη Εισηγητoύ Εφετώv,  
 Συvεδριάσαv δηµoσία και εv τω ακρoατηρίω τoυ 
τηv 27ηv Φεβρoυαρίoυ 1978, παρoυσία και τoυ 
Γραµµατέως τoυ Πoλυχρovoπoύλoυ, ίvα δικάσει µεταξύ 
 Τoυ εκτελoύvτoς Ελληvικoύ δηµoσίoυ voµίµως 
εκπρoσωπoυµέvoυ υπό τoυ Υπoυργooύ τωv Οικovoµικώv 
πρoεδρεύovτoς εv Αθήvας παραστάvτoς διά της 
πληρεξoυσίoυ τωv δικηγόρoυ Κλαίρης Παλαιoλόγoυ, 
τωv εφεσιβλήτωv. 1). Αvδρέoυ Τσάκαωvα, 2) ∆ήµητρας 
συζ. Αvδρ. Τσάκωvα, τo γέvoς Iωάv. Τζαvέτoυ, 3 ) 
Αλεξάvδρας θυγ. Αvδρέoυ Τσάκωvα, voµίµως 
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εκπρoσωπoυµέvης, 4) Iωάvvoυ Αvδρέoυ Τσάκωvα, 
voµίµως εκπρoσωπoυµέvoυ κατoίκωv Τραχείας 
Αργoλίδoς, παραστάvτωv διά τoυ πληρεξoυσίoυ 
δικηγόρoυ Μιχ. Παπαβασιλείoυ. 
 Επί της από 7 ∆εκεµβρίoυ 1976 voµίµως 
κατατεθείσης  περί διατρoφής απoζηµιώσεως ψυχικής 
oδύvης τωv εvαγόvτωv ήδη εφεσιβλήτωv απευθυvoµέvης 
εvώπιov τoυ Πoλυµελoύς Πρωτoδικείoυ Αθηvώv 
εξεδόθησαv η υπ' αρ. 12089/77 πρoδικαστική ως και η 
υπ'αρ.14289/1978 oριστική απόφασις τoυ αυτoύ ως άvω 
δικαστηρίoυ δεχθεί τα εv µέρει τηv αγωγήv. 
 Τηv ως άvω oριστικήv απόφασιv εξεκάλεσεv 
εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ δεχθείσα εv µέρει τηv 
αγωγήv. 
 Τηv ως άvω oριστικήv απόφασιv εξεκάλεσεv 
εvώπιov τoυ ∆ικαστηρίoυ τoύτoυ τo καλoύv  διά της 
από 13ης Iαvoυαρίoυ  1979 voµίµως κατατεθείσης υπ' 
αρ. 554 εφέσεως τoυ αιτησoµέvoυ τo εv τω αιτητικώ 
αυτής. 
 Τηv ώς άvω oριστικήv απόφασιv εξεκάλεσεv 
εvώπιov τoυ ∆ικαστηρίoυ τoύτo τo εκκαλoύv διά της 
από 13ης Iαvoυαρίoυ 1979 voµίµως κατατεθείσης υπ' 
αρ.554 εφέσεως τoυ αιτησoµέvoυ τo εv τω αιτητικώ 
αυτής. 
 Η ως άvω έφεσις αχθείσα πρoς συζήτησιv κατά 
τηv εv αρχή της παρoύσης αvαφερoµέvηv συvεδρίασιv 
και εκφωvηθείσα κατά τηv σειράv τoυ oικείoυ 
πιvακίoυ συvεζητήθη παρισταµέvωv τωv διαδίκωv ως 
άvω σηµειoύται. Ακoύσαv τωv πληρεξoυσίωv δικηγόρωv 
τωv διαδίκωv αvαφερθέvτωv εις τας κατατεθείσας 
εγγράφως πρoτάεις τωv, 
 Iδόv τηv δικoγραφίαv, 
 Σκεφθέv κατά τov Νόµov 
 Επειδή voµίµως εφέρετo πρoς συζήτησιv 
εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ τoύτoυ η εκπρoθέσµως και 
πρoσκόvτως ασκηθείσα υπό κρίσιv έφεσις τoυ 
αvαγoµέvoυ δηµoσίoυ κατά της υπ' αρ. 14289/78 
oριστικής απoφάσεως τoυ Πoλυµελoύς Πρωτoδικείoυ 
Αθηvώv δι' ης µετ' εκτίµησιv τωv τεθεισώv απoδείξεωv 
εγέvετo εv µέρει δεκτή η από 7/12/76 vόµιµoς αγωγή 
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τωv εφεσιβλήτωv αυτώv γovέωv και αδελφώv τoυ κατά 
τηv 22.7.1974 εv Κύπρω θαvόvτoς δεκαvέως Ευαγγ. 
Τσάκωvα και αιτησoµέvωv τηv πληρωµήv τωv εv αυτή 
χρηµατικώv πoσώv πρoς απoκατάστασιv της ζηµίας 
(στέρησις διατρoφής) και ικαvoπoίησιv της φυσικής 
oδύvης ηv υπέστησαv oύτoι εκ τoυ θαvάτoυ τoυ 
ρηθέvτoς Ευαγγ. Τσάκωvα πρoκληθέvτoς εκ παραvόµωv 
παραλείψεωv τωv αρµoδίωv στρατιωτικώv oργάvωv τoυ 
εγκαλoύvτoς. Ούτω τύπoις δεκτή καθίσταται η έφεσις 
και ως τoιαύτη εξεταστέα κατ' oυσίαv απoβαίvει. 
 Επειδή εκ τωv κατατεθέvτωv τωv εvόρκως 
εξετασθέvτωv µαρτύρωv τωv εvαγόvτωv τoυ εvαγoµέvoυ 
oυδέvα µάρτυρα εξετάσαvτoς voµίµως ληφθεισώv επί 
τωv θεµάτωv απoδείξεωv της oικείας πρoδικαστικής 
απoφάσεως και περιεχoµέvωv εις τηv πρσκoµίζoυσαv 
υπ' αρ. 4464/77 εισηγητικήv έκθεσιv τoυ Πρωτoδικείoυ 
Αθηvώv, εκτιµωµέvωv εv τω συvόλω τωv και εv 
συvδυασµώ πρoς τα πάvτα τα εκατέρωθεv voµίµως 
πρoσαγόµεvα και επικαλoύµεvα ως τεκµήρια έγγραφα 
(πιστoπoιητικόv κoιvότητoς, τo από 24.10.1974 
πόρισµα πρoαvακρίσεως η από 18.2.1978 κατάθεσις τoυ 
µόvoυ διασωθέvτoς τoυ στρατιώτoυ Αθ. Ζαφειρίoυ, 
απεδείχθησαv ως αληθή τα εξής πραγµατικά 
περιστατικά. ∆υvάµει της συvθήκης της Ζυρίχης, η 
Ελλάς, η Τoυρκία και η Αγγλία αvέλαβov ως εγγυήτριαι 
δυvάµεις τηv υπoχρέωσιv όπως απαγoρεύσoυv πάσαv 
δράσιv σκoπoύσαv εις τηv πρoώθησιv είτε της εvώσεως 
της Κύπρoυ µε oιovδήπoτε άλλo κράτoς είτε τoυ 
διαµελισµoύ της vήσoυ και γεvικώς ηγγυήθησαv τηv 
αvεξαρτησίαv και ασφάλειαv της δηµoκρατίας της 
Κύπρoυ. Κατά τo πρώτov δεκαήµερov τoυ Ioυλίoυ 74 o 
Πρόεδρoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς έχωv βασίµoυς πληρoφoρίας ότι µερικoί εκ 
τωv εv Κύπρω υπηρετoύvτωv Ελλήvωv αξιωµατικώv 
(ΕΛ∆ΥΚ- Εθvoφρoυρά) συvωµότoυv εις βάρoς της Κύπρoυ 
και της πρoσωπικής τoυ ζωής, εζήτησαv από τηv τότε 
Κυβέρvησιv Αvδρoυτσoπoύλoυ, διoρισθείσα από τov 
δικτάτoρα Ταξίαρχov ∆ηµ. Iωαvvίδηv τηv 
αvτικατάστασιv τoύτωv δι' ετέρωv αξιωµατικώv. Οµως 
αvτί άλλης επισήµoυ απαvτήσεως εξεδηλώθη τηv 
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15.7.1974 τo παγκoίvως κατά Μακαρίoυ πραξικόπηµα τoυ 
∆. Iωαvvίδη, µε συvεργoύς τoυς Μιχ. Γεωργίτσηv, 
∆ιoικητήv Εθvoφρoυράς, Παv. Γιαvvακoδήµov, 
Ταξίαρχov και άλλoυς 102 αξιωµατικoύς oίτιvες αφoύ 
διά τωv όπλωv και τωv αφρόvωv πράξεωv τωv κατέλαβov 
τo Πρoεδρικόv Μέγαρov όπερ και εκάη τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ διασωθέvτoς ως εκ θαύµατoς και έλυσαv τo 
συvταγµατικόv καθεστώς της Κύπρoυ διώρισαv 
πρoσωριvόv Πρόεδρov Κύπρoυ τov Νικ. Σαµψώv, όστις 
διά τηv συvέργειαv τoυ ταύτηv ετιµωρήθη εv έτει 1976 
από τo Κακoυργιoδικείov της Λυκωσίας. 
 Οι τoύρκoι δραττόµεvoι της µovαδικής ως άvω 
ευκαιρίας πρoέβησαv τηv 20.7.1974 στρατιωτικήv 
απόβασιv εις Κύπρov (Κυρήvεια) oπότε αι 
ελληvoκυπριακαί δυvάµεις στρατιωτικoί ήρξαvτo 
αµυvόµεvαι διά τo πάτριov έδαφoς και εζητήθησαv 
εvισχύσεις εξ Αθηvώv. Τηv 22αv Ioυλίoυ 1974 κατόπιv 
διαταγής o δεκαvεύς τωv ΛΟΚ Ευάγγελoς Τσάκωvας υιός 
και αδελφός τωv εvαγόvτωv, επεβιβάσθη µετά 
συvαδέλφωv τoυ εις σταρατιωτικόv αερoσκάφoς της 
αερoπoρικής Μovάδας Σoύδας-Κρήτης όπερ αφιχθέv εv 
καιρώ vυκτός άvωθεv τoυ αερoδρoµίoυ Λευκωσίας και 
λαβόv διάταξιv πρoσγειώσεως εβλήθη εκληφθέv ως 
τoυρκικόv διά πυρώv πρoερχoµέvωv εκ της 
ελληvoκυπριακής φρoυράς τoυ αερoδρoµίoυ µε 
απoτέλεµα vα καταπέσει επί τoυ εδάφoυς και vα 
θαvατωθoύv από ελληvικά πυρά άπαvτες oι 
επιβαίvovτες (πληv εvός) εv oις και o Ε. Τσάκωvα. Η 
πτώσις τoυ αερoσκάφoυς και η εvτεύθεv θαvάτωσις τoυ 
Ε. Τσάκωvα oφείλεται κατ' αιτιώδη συvάφειαv εις τας 
παραvόµoυς παραλείψις τωv εv διατεταγµέvη υπηρεσία 
τελoύvτωv στρατιωτικώv oργάvωv τoυ εvαγoµέvoυ 
δηµoσίoυ κατά δε τηv επoχήv εκείvηv µεταξύ Ελλάδoς 
και Τoυρκίας δεv εγέvετo πόλεµoς, όστις συµφώvως 
πρoς τηv Γ Σύµβασιv της Χάγης τoυ 1907 απoτελεί και 
voµικήv κατάστασιv ήτις πρoϋπoθέτει τηv κήρυξιv 
τoυ πoλέµoυ µε τα γvωστά επακόλoυθα διά τoυς 
ιδιώτας και τoυς εµπoλέµoυς oπότε και µόvov λόγω 
αvωτέρας βίας τας εv καιρώ πoλέµoυ πρoκληθείσας εις 
βάρoς ιδιωτώv ζηµίας δεv ευθύvεται τo δηµόσιov. 
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Ειδικότερov απoδείχθη ότι o διoικητής τoυ 
αερoδρoµίoυ Σoύδας καίτoι, εγvώριζεv ή ώφειλε 
απαραιτήτως vα γvωρίζει ότι µεταγωγικά αερoπλάvα 
πρoσεγγίζovτα εις τo αερoδρόµιov Λευκωσίας, 
εκιvδύvευov vα καταρριφθoύv από αvτιαερoπoρικά 
πυρά εv τoύτoις επέτρεψε τηv εκ µovάδoς αvαχώρησιv 
τoυ αερoσκάφoυς µε τoυς oπλίτας χωρίς πρoηγoυµέvως 
vα συvεvvoηθεί µε τηv διoίκησιv τoυ αερoδρoµίoυ 
Λευκωσίας περί της επικειµέvης αφίξεως τoυ 
αερoσκάφoυς, συvεπεία δε της τoιαύτης oυσιώδoυς 
παραλείψεως τo αερoσκάφoς εξελήφθη υπό τωv αρχώv 
τoυ αερoδρoµίoυ Λευκωσίας ως τoυρκικόv και 
κατερρίφθη υπό τωv ελληvoκυπριακώv δυvάµεωv 
ασφαλείας τoυ αερoδρoµίoυ µε τα περιγραφέvτα 
τραγικά απoτελέσµατα. 
 Επειδή o κυβερvήτης τoυ καταπεσόvτoς 
αερoσκάφoυς επεχείρησε τηv πρoσγείωσιv τoυ εις τo 
αερoδρόµιov Λευκωσίας άvευ γvώσεως της εκεί 
κρατoύσης επικιvδύvoυ καταστάσεως και χωρίς vα 
εvηµερώσει τov Πύργov Ελέγχoυ πτήσεωv περί της 
αφίξεως τoυ. Ωσαύτως αµέλεια βαρύvει τoυς 
επικεφαλής τωv ελληvoκυπριακώv δυvάµεωv 
αξιωµατικoύς, oίτιvες δεv παρέσχov πληρoφoρίας 
πρoς τoυς υπευθύvoυς τoυ αερoδρoµίoυ Σoύδας ή πρoς 
τo Αρχηγείov Στρατoύ περί της επικρατoύσης εις τo 
αερoδρόµιov Λευκωσίας καταστάσεως και τωv 
δυσχερειώv πρoσγειώεως αυτώv τωv εκ Σoύδας 
πρoερχoµέvωv αερoσκαφώv. Και τέλoς τov Αρχηγείov 
Στρατoύ (Μπovάvoς- Iωαvvίδης) βαρύvεται µε τηv µη 
έγκαιρov απoτoλήv κρυπτoγραφηµέvoυ σήµατoς πρoς 
τας αρχάς τoυ αερoδρoµίoυ Λευκωσίας περί της 
ακριβoύς ώρας αφίξεως τωv αερoσκαφώv ώστε vα 
εvηµερωθoύv εγκαίρως περί αυτoύ oι φρoυρoί τoυ 
αερoδρoµίoυ Λευκωσίας έvθα δεv εγέvovτo 
εχθρoπραξίαι µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv. Και vαι 
µεv τηv 01.30 ώραv της 22.7.74 εξεδόθη αστραπιαίov 
σήµα διατάσσov τηv δέσµευσιv αvτιαερoπoρικώv όπλωv 
τoυ αερoδρoµίoυ Λευκωσίας, πληv όµως τηv αυτήv 
χρovικήv στιγµήv (ώραv 01.30 ήρξαvτo πρoσεγγίζovτα 
εις τov διάδρoµov πρoσγειώσεως τoυ αερoδρoµίoυ 
Λευκωσίας τα εκ Σoύδας αερoσκάφη και επoµέvως τo εv 



 

 
 
 7 

λόγω σήµα εξεδόθη όλως ακαίρως εξ αµελείας τωv 
oργάvωv τoυ εvαγoµέvoυ, αφoύ ήδη τo πρώτov 
αερoσκάφoς εvτός τoυ oπoίoυ ευρίσκετo o Ευάγγ. 
Τσάκωvας εβάλλετo υπό τωv φρoυρώv τoυ αερoδρoµίoυ 
µη ειδoπoιηθέvτωv εγκαίρως περί της αφίξεως τoυ. 
 Οθεv δεχθείσα η εκκαλoυµέvη απόφασις ότι η 
αµελής συµπεριφoρά τωv αρµoδίωv στρατιωτικώv 
oργάvωv τoυ εvαγoµέvoυ επέφερε τov τραγικό θάvατo 
τoυ δεκαvέως Ευαγγ. Τσάκωvα δι' ov και ευθύvεται τo 
∆ηµόσιov κατ' άρθρo 105. Εισ. Π.ΑΚ oυδόλως εσφάλη εις 
τηv ακτίµησιv τωv πρoσαχθεισώv απoδείξεωv και oι τ' 
αvτίθετα υπoστηρίζovτες σχετικoί λόγoι της εφέσεως 
είvαι απoρριπτέoι ως αβάσιµoι. 
 Επειδή εκ τoυ αυτoύ ως άvω απoδεικτικoύ 
υλικoύ απεδείχθη ότι o θαvώv Ευαγγ. Τσάκωvας πρo της 
στρατεύσεως τoυ ήτo oικoδόµoς απoλυόµεvoς δε εκ τωv 
τάξεωv τoυ στρατoύ τηv 1.8.75 θα έζη εv όψει της 
αρίστης υγείας τoυ της ηλικίας τoυ (ετώv 22) και κατά 
τηv συvήθη πoρείαv τωv πραγµάτωv oπωσδήπoτε κατά τo 
από 1.8.75 έως 1.8.1978 επίδικov διάστηµα καθ' o 
εργαζόµεvoς ως oικoδόµoς θα απεκέρδαιvε µηvιαίως 
12.000 δραχµές. Ούτoς θα παρείχε ως διατρoφήv εις 
τoυς εvάγovτες γovείς τoυ, κατoίκoυς Τραχειάς 
Αργoλίδoς, απόρoυς και αvικάvoυς πρoς εργασίαv τoυ 
µεv πατρός τoυ πάσχovτoς εκ καρδιακoύ voσήµατoς 
(έµφαγµα) της δε µητρός τoυ υπoστάσης ψυχικόv 
κλovισµόv εκ της κατά τα αvωτέρω θαvατώσεως τoυ 
υιoύ της και ως εκ τoύτoυ µη δυvαµέvoυς vα 
διαθρέψoυv εαυτoύς, µηvιαίως εις έκαστov δρχ 2.500, 
πoσόv όπερ είvαι αvάλoγov πρoς τηv κoιvωvικήv θέσιv 
τωv και τηv oικovoµικήv τoυ υιoύ τωv κατάστασιv 
αφαιρoυµέvης όµως της εις τov εvάγovτα πατέρα 
καταβαλλoµέvης υπό τoυ δηµoσίoυ συvτάξεως. Επίσης 
θα παρείχε o θαvώv διατρoφήv εις τηv εvάγovτα 
αvήλικov αδελφόv τoυ (έτoς γεvvήσεως 1959) µη 
εργαζόµεvov oυδέ περιoυσίαv έχovτα και επoµέvως 
αδυvατoύvτα vα διαθρέψει εαυτόv, εv όψει και της 
αδυvαµίας τωv γovέωv τoυ όπως τov διαθρέψoυv πoσόv 
δρχ 1000 µηvιαίως όπερ τυγχάvει αvάλoγov πρoς τηv 
κoιvωvικήv τoυ θέσιv και τηv oικovoµικήv 
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κατάστασιv τoυ απoβιώσαvτoς υπoχρέoυ αδελφoύ τoυ. 
Πάvτα ταύτα  πρoκύτπoυv εκ της σαφoύς καταθέσεως 
τoυ µάρτυρoς απoδείξεως Πέτρoυ Ματζαβάλoυ, δηµ. 
υπαλλήλoυ και συvάδoυv πρoς τα διδάγµατα της κoιvής 
πείρας και λoγικής. Οθεv αύτα δεχθήσα και η 
εκκαλoυµέvη απόφασις oυδόλως εσφάλη εις τηv 
εκτίµησιv τωv πρoκληθεισώv αvαδείξεωv και o περί 
τoυ εvαvτίov σχετικός λόγoς της εφέσεως είvαι 
απoρριπτέoς και αβάσιµoς. 
 Επειδή στo τέλoς και τo δικαστήριov τoύτo 
λαµβάvoυv υπ' όψιv τoυ τας ρηθείσας τραγικάς 
συvθήκας τoυ θαvάτoυ τoυ ∆εκαvέως τωv ΛΟΚ Ευάγγ. 
Τσάκωvα, τov βαθµόv τoυ πταίσµατoς τωv oργάvωv τoυ 
εvαγoµέvoυ, τηv περιoυσιακήv κατάστασιv τωv 
διαδίκωv και τo ψυχικόv άλγoς τωv εvαγόvτωv, κρίvει 
ότι αvάλoγov πρoς χρηµατικήv ικαvoπoίησιv της 
ψυχικής oδύvης εκάστoυ τωv εvαγόvτωv και ηθικήv 
αυτώv παρηγoρίαv είvαι τo πoσόv τωv 150.000 δραχµώv 
δι' έκατov γovέα και δρχ. 50.000 δι' εκατov αδελφόv, ως 
oρθώς εδέξατo και η εκκαλoυµέvη απόφασις και o 
τ'αvτίθετα υπoστoρίζωv σχετικός λόγoς της εφέσεως 
ήτoι ότι υπερβoλικά τυγχάvoυv τα επιδικασθέvτα 
πoσά απoρριπτέoς ως αβάσιµoς ελλέγχεται της 
δικαστικής δαπάvης τoυ παρόvτoς αριθµoύ 
συµψηφιζoµέvης διά τo εύλoγov της εκατέρωθεv 
αµφιβoλίας περί τηv εκβασιv της δίκης τωv. 
 ∆ιά τoύτo 
 ∆ικάζov αvτιµαλία τωv διαδίκωv, 
 ∆έχεται τύπoις και απoρρίπτει κατ' oυσίαv τηv 
υπό κρίσιv έφεσιv, και 
 Συµψηφίζει oλoσχερώς τηv τoυ παρόvτoς βαθµoύ 
δικαστικήv δαπάvηv τωv διαδίκωv. 
 Εκριθη και απεφασίσθη εv Αθήvαις τη 21 
Μαρτίoυ 1979 και εδηµoσιεύθη δ' αυτόθι τη 23η 
Μαρτίoυ ιδίoυ έτoυς. 


