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προλογοσ

Είναι πολλά τα τραγικά και άλλα μεγάλα γεγονότα που 
κάλυψα δημοσιογραφικά κατά τη μακροχρόνια σταδιοδρο-
μία μου. Από αυτές τις μεγάλες υποθέσεις επέλεξα τριάντα 
οκτώ για να τις περιλάβω σ’ αυτό το βιβλίο, έχοντας πάντα 
τη βοήθεια του πολύτιμου αρχείου μου.

Πρόκειται για τρανταχτές υποθέσεις, που πραγματικά 
θα μείνουν για πάντα και θα συζητούνται. Είναι τα γεγο-
νότα που μας απασχόλησαν δημοσιογραφικά, αλλά απα-
σχόλησαν για βδομάδες και πολλούς μήνες και την ελλη-
νική κοινή γνώμη, και συγκεκριμένα: πολύνεκρα ναυάγια, 
απαγωγές για λύτρα, αεροπειρατείες, λεωφορειοπειρα-
τείες, αρχαιοκαπηλίες, θανατηφόροι και καταστροφικοί 
σεισμοί, μεγάλες πυρκαγιές με τραγικές συνέπειες, αερο-
πορικά δυστυχήματα, πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα, 
διαφόρων ειδών δυστυχήματα με πολλά θύματα, καθώς 
και πολλές άλλες υποθέσεις που τις θυμόμαστε μικροί και 
μεγάλοι.

Όλες αυτές τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο βι-
βλίο τις έζησα από κοντά. Έκανα ρεπορτάζ πάντα στον 
τόπο που διαδραματίζονταν τα γεγονότα. Κατέγραφα κά-
θε αξιόλογη εξέλιξη. Ενημέρωνα τους αναγνώστες και τους 
τηλεθεατές με απλά λόγια για το τι έγινε, πώς έγινε, για 
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ποιο λόγο έγινε, για τις συνέπειες που ακολουθούσαν, αλ-
λά και για κάθε σημαντική πτυχή που παρουσίαζε ενδια-
φέρον.

Αυτό προσπάθησα να κάνω και σ’ αυτό το βιβλίο. Αντι-
κειμενική καταγραφή των όσων είδα και έζησα στις δημο-
σιογραφικές αποστολές, χωρίς ίχνος υπερβολής, χωρίς ίχνος 
μεγαλοποίησης. Mε δυο λόγια πρόκειται για μια επιτομή 
όλων των μεγάλων γεγονότων που συγκλόνισαν την κοινή 
γνώμη την τελευταία τριακονταπενταετία.

Μεταξύ των άλλων, στο βιβλίο ο αναγνώστης θα βρει 
την πολύκροτη υπόθεση με τον 11χρονο μαθητή Άλεξ στη 
Βέροια, αλλά και τη φρικιαστική υπόθεση της αποκαλού-
μενης «εταιρείας δολοφόνων» με αρχηγό τον δικηγόρο Πα-
παδόπουλο και πολλές άλλες. Αυτή η υπόθεση του Παπα-
δόπουλου ήταν να περιληφθεί στο προηγούμενο βιβλίο με 
τα στυγερά εγκλήματα, αλλά για τεχνικούς λόγους είχε 
μείνει εκτός.

Τέλος, σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνεται και η συγκλο-
νιστικότερη υπόθεση που έχω ζήσει στη μακροχρόνια δη-
μοσιογραφική μου σταδιοδρομία. Είναι η σκηνή που, κατά 
τις πολύνεκρες πυρκαγιές στην Ηλεία, αντίκρισα την ηρωι-
κή καθηγήτρια με τα τέσσερα αγγελούδια της, που είχαν 
περικυκλωθεί από τεράστιες φλόγες και κάηκαν και οι 
πέντε ζωντανοί!

Επισημαίνω και πάλι ότι όλες οι υποθέσεις που περι-
γράφω και σ’ αυτό το βιβλίο είναι πέρα για πέρα αληθινές. 
Δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή υποθετικές λεπτομέ-
ρειες. Πάντα πιστή καταγραφή και μόνο των πραγματικών 
περιστατικών.

Πιστεύω ότι αυτές οι υποθέσεις θα χρησιμεύσουν στους 
συναδέλφους δημοσιογράφους, στους σεναριογράφους και 
τους σκηνοθέτες, στους αστυνομικούς, στους πυροσβέστες, 
καθώς και στους φοιτητές ορισμένων πανεπιστημιακών και 
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άλλων σχολών. Αλλά θα είναι χρήσιμες και για τον ιστορι-
κό του μέλλοντος, επειδή λόγω της αυθεντικότητάς τους 
μπορεί άνετα και χωρίς δισταγμό να στηριχτεί σ’ αυτές.
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ΑλΕΞ

Η πολύκροτη υπόθεση με τον 11χρονο μαθητή στη Βέροια 
που άφησε άναυδη την κοινή γνώμη

Άναυδη έμεινε η κοινή γνώμη από τη φρικιαστική υπόθε-
ση που αποκαλύφθηκε στη Βέροια με πρωταγωνιστή και 
θύμα τον 11χρονο μαθητή Άλεξ. Τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης είχαν ασχοληθεί για καιρό με αυτή την πολύκροτη υπό-
θεση.

Αναμφισβήτητα έχουμε να κάνουμε με ένα πρωτοφανές 
ή, θα έλεγα καλύτερα, σπάνιο συμβάν στα αστυνομικά χρο-
νικά με δράστες και θύμα ανηλίκους, αλλά σημαντικότατη 
πτυχή του είναι το γεγονός ότι δεν βρέθηκε πουθενά το 
πτώμα του νεκρού παιδιού.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τις ανακρίσεις γύρω 
από την εξαφάνιση, η σορός δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί, 
πράγμα που δυσκόλεψε πολύ τόσο τις αστυνομικές όσο και 
τις δικαστικές αρχές στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η βασική δυσκολία στην πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας 
έγκειται στο γεγονός ότι τα πέντε παιδιά που φέρεται να 
έχουν σχέση με την εξαφάνιση του Άλεξ, καταθέτουν τα 
περιστατικά και αργότερα τα ανακαλούν, δηλαδή λένε και 
ξελένε –πλην ενός–, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς, 
ακόμα και το δικαστήριο στο οποίο εκδικάστηκε η υπόθεση, 
να πει με βεβαιότητα εκατό τοις εκατό τι ακριβώς έχει γίνει.

Και ενώ τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στις αρχές Φε-
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βρουαρίου του 2006, η υπόθεση βγήκε στην επικαιρότητα 
μετά από καθυστέρηση περίπου τεσσάρων μηνών, και συ-
γκεκριμένα στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Αυτή η κα-
θυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά εμφανίστηκε 
ως εξαφάνιση του παιδιού και πολλοί ήλπιζαν ότι θα βρι-
σκόταν.

Μία από τις πολλές εκδοχές που είχαν ακουστεί τότε ήταν 
να είχε πάρει τον Άλεξ ο πατέρας του που ζει στη Γεωργία 
και ο οποίος είχε χωρίσει με τη μητέρα του Νατέλα.

Χάρη στην επιμονή των μέσων ενημέρωσης αλλά και 
στην επιμονή και την καρτερικότητα της ηρωικής Νατέλας, 
της μάνας του Άλεξ, η υπόθεση ερευνήθηκε διεξοδικά, για 
να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές στη φοβερή αποκάλυψη 
που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν 
τα μέσα ενημέρωσης στην αποκάλυψη της υπόθεσης, ενώ 
μεγάλη ήταν η προσφορά της εκπομπής της συναδέλφου 
Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο τούνελ» στο Alter, η οποία 
ασχολήθηκε πολλές φορές με την πολύκροτη υπόθεση.

Θα αναφερθώ διεξοδικότατα σ’ αυτό το θρίλερ και θα πα-
ρουσιάσω όλες τις ιδιαίτερα συγκλονιστικές πτυχές του, 
αλλά προηγουμένως θα πρέπει να πω με δυο λόγια τι έγι-
νε, να σας δώσω μια περίληψη.

Ο άτυχος Άλεξ διαπληκτίστηκε με πέντε μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Βέροιας, οι οποίοι 
τον κυνήγησαν από το πάρκο-πλατεία Εληάς ως το κέντρο 
της πόλης. Τα παιδιά, μετά από απόσταση εκατοντάδων 
μέτρων, τον πρόλαβαν και τον εγκλώβισαν στην πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας. Εκεί τον χτυπούσαν με αγριότη-
τα, με γροθιές και κλοτσιές στην κοιλιακή χώρα, στα πόδια 
και το κεφάλι. Κάποια στιγμή που πήγε να τους ξεφύγει, 
ένα από τα παιδιά του έβαλε τρικλοποδιά, με αποτέλεσμα 
να πέσει ο Άλεξ από τη μαρμάρινη σκάλα κι από ύψος 
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περίπου δύο μέτρων, να χτυπήσει στο κεφάλι και να βρει 
τον θάνατο.

Έκρυψαν το πτώμα σε παρακείμενο ακατοίκητο σπίτι 
και μετά, όπως είπαν τα παιδιά, το έθαψαν. Εδώ ανοίγω 
μια παρένθεση να σας πω ότι στο σημείο που υποστήριζαν 
ότι το έθαψαν, έγινε εκσκαφή δύο φορές, χωρίς φυσικά να 
βρεθεί το πτώμα του παιδιού. Στη συνέχεια το πήραν, όπως 
είπαν τα παιδιά, το μετέφεραν στο ποτάμι Τριπόταμος της 
Βέροιας κι από τη γέφυρα Μπαρμπούτα το έριξαν στα 
νερά και φυσικά δεν βρέθηκε ποτέ.

Αλλά και η μεταφορά από το εγκαταλειμμένο σπίτι και 
το ότι πέταξαν το άψυχο κορμί του παιδιού στο ποτάμι, 
δεν μπορεί να υποστηριχτεί με βεβαιότητα. Κι εδώ υπάρ-
χουν κενά, όπως και στην πιθανή ταφή, τα οποία θα εξη-
γήσω αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Την προσωπική μου άποψη για το τι έγινε θα την ανα-
φέρω στο τέλος και με αυτή θα κλείσω την αναφορά σε 
αυτό το σοβαρότατο γεγονός.

Θα ήθελα να κάνω ακόμα μία επισήμανση: Μόλις απο-
καλύφθηκε η υπόθεση, υπήρξαν και άνθρωποι που μίλησαν 
στα ΜΜΕ, μάρτυρες που κατέθεσαν στην αστυνομία και 
στο δικαστήριο διάφορες μαρτυρίες που κάποιες από αυ-
τές ήταν εντελώς φανταστικές, άλλες περιείχαν υπερβολές, 
ενώ μερικές από αυτές είχαν σχέση με άλλες υποθέσεις 
εξαφάνισης. Συμβαίνουν κι αυτά!

Χαρακτηριστικά αναφέρω ανάμεσα στα άλλα ότι κάποιοι 
μίλησαν για απαγωγή του Άλεξ από συμμορία για να που-
λήσουν τα όργανά του. Άλλοι ότι τον απήγαγε ο πατέρας 
του στην Τιφλίδα. Άλλος ότι η μητέρα του Άλεξ έκανε 
«τράφικινγκ» με Ρωσίδες, άλλος ότι ο πατριός του ήταν 
ύποπτος και πολλά άλλα που αποδείχτηκε ότι δεν είχαν 
καμιά σχέση με την πραγματικότητα.

Βρέθηκα στη Βέροια από την πρώτη στιγμή που απο-
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καλύφθηκε η υπόθεση. Έμεινα αρκετές μέρες κάνοντας 
ρεπορτάζ. Μίλησα με τα παιδιά και εντυπωσιάστηκα αρ-
νητικά, αλλά το γιατί θα το αναπτύξω πιο κάτω. Μίλησα 
με τη μάνα του Άλεξ, τη Νατέλα*, και με κάποιες άλλες 
μανάδες των παιδιών. Μίλησα με συγγενείς τους, με κα-
τοίκους της Βέροιας και φυσικά με τις αστυνομικές και τις 
δικαστικές αρχές της πόλης, καθώς και με κάποιους από 
τους λιγοστούς μάρτυρες που υπήρξαν στην υπόθεση.

Όλα όσα είδα και έζησα θα τα αναφέρω με αντικειμενι-
κότητα και φυσικά χωρίς διάθεση υπερβολής για εντυπω-
σιασμούς. Και πριν αρχίσω να γράφω για την πολύκροτη 
«υπόθεση Άλεξ», επισημαίνω ότι ούτε οι αστυ νομικές αρχές 
ούτε οι δικαστικές μπόρεσαν να την εξιχνιάσουν πλήρως.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και θα 
φτάσουμε στον θάνατο του Άλεξ και στην καταδίκη των 
ανηλίκων που κατηγορήθηκαν ότι τέλεσαν το έγκλημα.

Η Νατέλα και ο Άλεξ

Η Νατέλα Ιτσουαίντσε γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1964 
στο Νάλτσικ της Ρωσίας και είναι Ρωσίδα υπήκοος.

Στις 14 Μαρτίου 1995, στο Νάλτσικ, απέκτησε εκτός 
γάμου ένα αγοράκι, τον Άλεξ, με τον Ευγένιο Μεσχισβίλι, 
γεωργιανής καταγωγής, που γεννήθηκε το 1967, είναι από-
φοιτος ξένων γλωσσών και δίδασκε αγγλικά. Το παιδί το 
αναγνώρισε επίσημα ο Μεσχισβίλι. Έζησαν, ο Ευγένιος, η 
Νατέλα και ο Άλεξ, στην Τιφλίδα μέχρι που το παιδί έγινε 
εννέα μηνών.

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλή-

* Στο τέλος δημοσιεύω ολόκληρη τη συνέντευξη της Νατέλας που 
είχα πάρει στη Βέροια για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega και είχε προβλη-
θεί ένα μικρό μέρος.
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ματα, ώσπου στο τέλος χώρισε. Η Νατέλα και ο Άλεξ πήγαν 
και εγκαταστάθηκαν στους γονείς της στο Νάλτσικ, ο δε 
Ευγένιος στους δικούς του γονείς στην Τιφλίδα.

Τα οικονομικά προβλήματα στο σπίτι της Νατέλας γί-
νονταν οξύτερα και τα πράγματα δυσκόλευαν. Μια πρώτη 
εξαδέλφη της Νατέλας (οι πατεράδες τους είναι αδέλφια) 
εργαζόταν στη Βέροια. Μίλησε μαζί της, και μάλιστα συ-
ζήτησαν να έρθει κι αυτή στην Ελλάδα για μια καλύτερη 
ζωή. Έτσι, η Νατέλα το 1999, προσκεκλημένη της εξαδέλφης 
της Ίας Ιτσουαίντσε, έρχεται στην Ελλάδα και εγκαθίστα-
ται στη Βέροια. Τον Άλεξ αναγκάστηκε να τον αφήσει στους 
γονείς της με την προοπτική να τον φέρει αργότερα.

Βρήκε δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα καφέ μπαρ της 
πόλης κι έπαιρνε 3.000 δρχ. τον μήνα. Την τελευταία βδο-
μάδα δεν την είχαν πληρώσει και επειδή αυτή η δουλειά 
δεν της ταίριαζε, έψαξε και βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα 
την οποία περιποιείτο. Παράλληλα έκανε και τις ανα γκαίες 
ενέργειες για την αναγνώριση στην Ελλάδα των μουσικών 
της σπουδών και του πτυχίου της. Αργότερα καταφέρνει 
και πιάνει δουλειά στο Ωδείο Φίλιππος της πόλης, δεδομέ-
νου ότι είναι καθηγήτρια της μουσικής, και συγκεκριμένα 
του πιάνου.

Στις αρχές του 2002, η Νατέλα γνωρίζεται με τον Δημή-
τρη Σιαΐνη, έναν εξαίρετο άνθρωπο, τον οποίο γνώρισα στη 
Βέροια και τον εκτίμησα. Διατηρεί πρακτορείο Προ-Πο.

Τον Μάιο του 2002, ο Άλεξ, με τη συναίνεση του φυσικού 
του πατέρα, ήρθε στην Ελλάδα και έμενε πλέον με τη μη-
τέρα του στη Βέροια.

Τον Νοέμβριο του 2004, η Νατέλα παντρεύεται με πο-
λιτικό γάμο τον Δημήτρη Σιαΐνη και έκτοτε ο Άλεξ ζει με 
τη μητέρα του και τον πατριό του, ο οποίος τον υπεραγα-
πούσε, οι δε σχέσεις της οικογένειας, όπως μου έλεγαν οι 
ίδιοι αλλά και γνωστοί και γείτονές τους, ήταν άριστες. Η 
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ζωή τους κυλούσε αρμονικά, ενώ τα οικονομικά τους πή-
γαιναν αρκετά καλά.

Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του Δημήτρη Σιαΐνη προς 
τον Άλεξ που αφιέρωνε όλο τον ελεύθερο χρόνο του σε 
αυτόν, του μιλούσε πάντα με τρυφερότητα και προσπαθού-
σε να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες του! Ο Άλεξ τον απο-
καλούσε πατέρα, κι εκείνος το θεωρούσε δικό του παιδί.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω και κάτι που διαπίστωσα 
στη Βέροια. Τη Νατέλα, εκτός από τον σύζυγό της Δημήτρη, 
τη βοήθησε και της συμπαραστάθηκε με όλες του τις δυ-
νάμεις ο γνωστός Βεροιώτης δικηγόρος Πυθαγόρας Ιερό-
πουλος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα δίπλα της.

Ως προς τον Άλεξ, από το ρεπορτάζ που έκανα στη Βέ-
ροια, προέκυψαν τα εξής: ήταν ένα παιδί σοβαρό, μελετη-
ρό, του άρεσε το διάβασμα και ο αθλητισμός, σεβαστικό 
προς τους μεγαλύτερους, αλλά και ιδιαίτερα αγαπητό με-
ταξύ πολλών συμμαθητών του. Οι δάσκαλοι και οι οικείοι 
του το χαρακτήριζαν ως ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί, συνε-
σταλμένο, κλειστό, με περιορισμένη κοινωνικότητα και με 
έλλειψη θάρρους.

Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο Άλεξ αντιμετώπισε πρόβλημα 
με τη γλώσσα, αλλά τον βοήθησε σημαντικά η μητέρα του, 
η οποία τον Σεπτέμβριο του 2002 τον έγραψε στη Β΄ τάξη 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Όπως ήταν φυσικό, 
η ενσωμάτωση του μικρού Άλεξ στο σχολικό περιβάλλον 
υπήρξε από την αρχή προβληματική. Πέρα από τις αναμε-
νόμενες μαθησιακές του δυσκολίες, δεχόταν και τα πειράγ-
ματα συμμαθητών του για την καταγωγή του και το όνομά 
του. Τον αποκαλούσαν περιπαικτικά «Ρώσο».

Ο πατριός του για να ισορροπήσει την ψυχική αναστά-
τωση του Άλεξ, είπε στη Νατέλα να τον υιοθετήσει. Δεν 
έγινε όμως κατορθωτό επειδή ο φυσικός του πατέρας Ευ-
γένιος Μεσχισβίλι δεν έδωσε τελικά τη συγκατάθεσή του.
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Ωστόσο, τόσο η Νατέλα όσο και ο σύζυγός της Δημήτρης, 
με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, έκαναν ό,τι μπορούσαν για 
να βοηθήσουν το παιδί στην εξωσχολική του εκπαίδευση 
εμπλουτίζοντας τον χρόνο του με δραστηριότητες όπως 
μαθήματα πιάνου, αγγλικών, ζωγραφικής και μπάσκετ.

Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι η ανάπτυξη του Άλεξ 
αναφορικά με τη σωματική του διάπλαση ήταν εντυπωσι-
ακή. Σε ηλικία 11 ετών είχε ύψος 1,68, πράγμα που υπο-
σχόταν μια πολύ καλή καριέρα στο μπάσκετ.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η Νατέλα στο δικαστήριο, 
τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το παιδί στο σχολείο 
ήταν μεγάλα. Προσπάθησε πολλές φορές, όπως είπε, να του 
τονώσει την αυτοπεποίθηση, να το κάνει ανταγωνιστικό στο 
σκληρό σχολικό περιβάλλον, και συζητούσε μαζί του τρό-
πους λεκτικής αντιπαράθεσης στα πειράγματα των συμ-
μαθητών του.

Κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006 που ο Άλεξ φοιτού-
σε στην Ε΄ τάξη, δυσκολεύτηκε πολύ, καθώς είχε αναπτύξει 
αντιπαλότητα με δύο αδέλφια τα οποία μετέπειτα κατη-
γορήθηκαν στην όλη υπόθεση του θανάτου του. Τα παιδιά 
αυτά τον κορόιδευαν για την καταγωγή του, για την έλλει-
ψη φυσικού πατέρα, αλλά και για την εμφάνισή του που 
ήταν ψηλός, αδύνατος, με γυαλιά και πεταχτά αυτιά.

Μετά τις συνεχείς προστριβές με τα δύο αδέλφια κι 
άλλους μαθητές, φίλους των αδελφών, είχε συζητήσει με τη 
μητέρα του και τον πατριό του να φοιτήσει την επόμενη 
χρονιά σε άλλο σχολείο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε καθώς τον 
πρόλαβαν τα τραγικά γεγονότα που του στοίχισαν τη ζωή!

Όταν διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, ήταν 11 χρόνων, 
μαθητής, όπως είπαμε και παραπάνω, της Ε΄ τάξης του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Ήταν τότε και αθλητής του 
μπάσκετ. Ανήκε στην ομάδα «Φίλιππος» και έκανε προ-
πονήσεις τέσσερις φορές την εβδομάδα από τις 6 έως τις 7 
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το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ «Εληάς» Βέ-
ροιας.

Τα πέντε παιδιά που κατηγορήθηκαν

Τα πέντε παιδιά, τα οποία δικάστηκαν για εμπλοκή στην 
«υπόθεση Άλεξ», με τα τραγικά γι’ αυτόν αποτελέσματα, 
είναι: ο Β.Χ., 13 χρόνων, μαθητής της Α΄ τάξης του Γυμνα-
σίου Βέροιας, ο αδελφός του Ε.Χ., 12 χρόνων, μαθητής της 
ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, ο Σ.Ε., 12 χρόνων, μαθητής της 
Α΄ τάξης του Γυμνασίου, ο Α.Β., 13 χρόνων, που κατάγεται 
από την Αλβανία, κάτοικος Βέροιας, μαθητής της Α΄ Γυ-
μνασίου, και ο Α.Ζ., 13 χρόνων, που γεννήθηκε στη Δράμα 
και μένει στην Αθήνα, μαθητής της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
Όλα τα παιδιά, όπως διαπιστώνετε, είναι ανήλικα: 12 και 
13 χρόνων.

Τα δύο αδέλφια είναι Ελληνόπουλα, το τρίτο ρουμανικής 
καταγωγής, το τέταρτο από την Αλβανία και το πέμπτο 
Βορειοηπειρωτόπουλο. Εδώ οφείλω να διευκρινίσω ότι στο 
κείμενο αυτής της υπόθεσης πολλές φορές θα αναφέρω την 
καταγωγή, π.χ. Αλβανός, Ρουμάνος και Βορειοηπειρώτης, 
από τα πέντε παιδιά. Δεν έχω ρατσιστική διάθεση, μακράν 
εμού κάτι τέτοιο. Το κάνω για να διευκο λύνω τον αναγνώ-
στη επειδή δεν μπορώ να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους, 
γιατί είναι ανήλικα, και με τα αρχικά πολλές φορές μπερ-
δευόμαστε.

Για την υπόθεση κατηγορήθηκε και έκτο παιδί. Είναι ο 
τρίτος αδελφός, ο 14χρονος Π.Χ., ο οποίος δεν πήρε μέρος 
στη συμπλοκή και στα όσα επακολούθησαν. Όμως πήγε 
κατηγορούμενος για ψευδή κατάθεση – θέλησε δηλαδή να 
καλύψει τα αδέλφια του, λένε οι αστυνομικές και οι δικα-
στικές αρχές, καταθέτοντας ψέματα ότι δεν γνώριζε τίπο-
τα για το τραγικό συμβάν ενώ γνώριζε.
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Με τα πέντε παιδιά ήρθα σε επαφή όταν βρέθηκα στη 
Βέροια, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω πολλά πράγματα. 
Μου έκανε όμως εντύπωση τότε ο ένας από τα αδέλφια 
που μου μιλούσε με μια αδιαφορία και μου έλεγε, όπως 
και σε άλλους συναδέλφους, ότι δεν ξέρει τίποτα γι’ αυτά 
που τον ρωτάμε.

Σε έναν από τους συνηγόρους που βρέθηκαν στη Βέροια, 
στην Άννα Βόζεμπεργκ, ο ίδιος είχε μιλήσει πολύ σκληρά 
και με ιδιαίτερη θρασύτητα. Όπως μου έλεγε η γνωστή 
δικηγόρος, στη Βέροια όπου βρισκόμασταν, της είπε πράγ-
ματα που την άφησαν άφωνη και φυσικά δεν μπορώ να τα 
αναφέρω και να τα γράψω.

Τα πέντε παιδιά, εκτός από τους αστυνομικούς και τους 
δικαστές, τα εξέτασαν και πολλοί ψυχολόγοι, ψυχία τροι 
και παιδοψυχίατροι. Όλοι αυτοί συνέταξαν πολυσέλιδα 
πορίσματα.

Θα ήθελα εδώ να πω ότι δυστυχώς δεν φέρνουν όλη την 
ευθύνη τα παιδιά. Ίσως φταίει και η κατάσταση των οικο-
γενειών τους. Οι δύο θεμέλιοι λίθοι στη σωστή ανάπτυξη 
ενός παιδιού είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, η οικογένεια και 
το σχολείο. Δηλαδή οι αρχές που παίρνει το παιδί από την 
οικογένεια και τα εφόδια του σχολείου, αλλά προσοχή τις 
παρέες που κάνουν τα παιδιά μας. Αυτές οι παρέες μπορεί 
να τα τινάξουν όλα στον αέρα. Θα δείτε πιο κάτω τις οι-
κογένειες των παιδιών και θα βγάλετε τα δικά σας συμπε-
ράσματα.

Σύμφωνα με όλα αυτά τα πορίσματα και όσα κατατέθηκαν 
στο δικαστήριο που εκδικάστηκε η υπόθεση, η οικογενεια-
κή κατάσταση των παιδιών έχει ως εξής:

Ο Β.Χ. γεννήθηκε το 1993 και είναι το δεύτερο από τα 
πέντε παιδιά της οικογένειας Χ. Μετά από δύο σύντομες 
περιόδους διαμονής στη Γερμανία, η οικογένεια επέστρεψε 
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στη Βέροια το 1995. Ο πατέρας ασχολήθηκε αρχικά με 
διάφορες εργασίες, ενώ η μητέρα δούλευε καθαρίστρια.

Σύμφωνα πάντα με τα πορίσματα και τις καταθέσεις 
στο δικαστήριο, ο πατέρας άρχισε να μην εργάζεται. Το 
είχε ρίξει στο ποτό. Γυρνούσε στο σπίτι μεθυσμένος και 
προκαλούσε προβλήματα. Έγινε στη συνέχεια εριστικός, 
ζήλευε τη μητέρα, δεν την άφηνε να κάνει παρέα με τις 
φίλες της, και μάλιστα τη χτυπούσε μπροστά στα παιδιά 
τους. Πολλές φορές κι αυτά τα αθώα πλάσματα έπεσαν 
θύματα ξυλοδαρμού από τον πατέρα.

Αυτός ο πατέρας –πάντα σύμφωνα με τα επίσημα πο-
ρίσματα–, το 2001 εγκαταλείπει την οικογένειά του και 
φεύγει για τη Γερμανία. Έτσι η μάνα έμεινε μόνη να μεγα-
λώσει και να αναθρέψει τα πέντε ανήλικα παιδάκια της.

Ο Β. σε μια κρίσιμη ηλικία είχε βιώσει τις συγκρούσεις 
των γονιών του, τη βίαιη συμπεριφορά προς τη μητέρα του, 
τη δική του κακοποίηση και απόρριψη από τον ίδιο τον 
πατέρα και τη διάλυση της οικογένειάς του.

Μετά την εγκατάλειψη της οικογένειας από τον πατέρα, 
τον πατρικό ρόλο αναλάμβανε άλλοτε ο παππούς Β.Τ. και 
άλλοτε ο μεγαλύτερος αδελφός τους Π. Ο παππούς συνέ-
χισε να επιβάλλεται στα παιδιά με τη βία.

Αυτό το οικογενειακό περιβάλλον αναπόφευκτα επηρέα-
σε και τη μαθησιακή εξέλιξη του Β.Χ., ο οποίος πήγε για 
πρώτη φορά σε ελληνικό σχολείο στη Γερμανία, στην Α΄ 
Δημοτικού. Όταν επέστρεψε η οικογένειά του στη Βέροια, 
ξαναπήγε ο Β. στην Α΄ Δημοτικού σε ηλικία οκτώ χρόνων. 
Στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά, ούτε καλός μαθητής 
ήταν, ούτε είχε καλές σχέσεις με όλους τους συμμαθητές 
του. Αντίθετα, είχε συνεχείς προστριβές μαζί τους. Κάπνι-
ζε και περιφερόταν άσκοπα στην πόλη της Βέροιας.

Ο αδελφός του Ε.Χ. μεγάλωσε κι αυτός στο ίδιο προ-
βληματικό οικογενειακό περιβάλλον, πράγμα που είχε ως 
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αποτέλεσμα την παντελή αδιαφορία για τη σχολική μάθη-
ση. Απουσίαζε συχνά από το σχολείο ή πήγαινε με σημα-
ντική αργοπορία και συνήθως φαινόταν κουρασμένος.

Σε μία από τις εκθέσεις των ειδικών αναφέρεται ότι και 
ο Ε.Χ., όπως και ο αδελφός του Β., έχει ίδια αποκλίνουσα 
συμπεριφορά, η οποία εντάσσεται στην ίδια διάγνωση των 
διαταραχών συμπεριφοράς. Και συνεχίζει:

«Από την άλλη μεριά, αξιοπρόσεκτη είναι η ιδιαίτερη 
σχέση που έχουν τα δυο παιδιά με τη μητέρα τους την οποία 
σέβονται και θεωρούν “ηρωίδα” διότι μεγαλώνει και τα 
πέντε αδέλφια μόνη της. Επίσης διαφαίνεται να εμφορού-
νται από σεβασμό στα θεία (δεν θα καταφέρονταν υβρι-
στικά κατά των συμβόλων της πίστης), από σεβασμό στην 
αξιοπρέπεια των γυναικών (δεν θα σήκωναν ποτέ χέρι σε 
γυναίκα), ενώ έκδηλη είναι και η αφοσίωσή τους στη φιλία, 
στοιχεία που συνιστούν πρωτόλειους εσωτερικευμένους 
κώδικες ηθικής».

Ο τρίτος της παρέας είναι ο Σ.Ε. που γεννήθηκε το 1994 
στη Βέροια, μαθητής της Α΄ Γυμνασίου. Οι γονείς του είναι 
ρουμανικής καταγωγής. Ήρθαν στην Ελλάδα το 1990 ως 
οικονομικοί μετανάστες κι από την αρχή εγκαταστάθηκαν 
στη Βέροια.

Η μητέρα του εργάστηκε στην αρχή σε συμβολαιογραφείο 
και παράλληλα σπούδασε στα ΤΕΙ Αισθητικής Σίνδου. Την 
περίοδο που αποκαλύφθηκε η υπόθεση εργαζόταν ως αι-
σθητικός σε γυμναστήριο της Βέροιας.

Με την είσοδο του παιδιού στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, η οικογένεια εμφανίζεται δεμένη και ο Σ. αναπτύσ-
σεται φυσιολογικά. Μπαίνοντας όμως στην Α΄ Δημοτικού 
εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες και οι εκπαιδευτικοί τον 
χαρακτήριζαν τεμπέλη και πεισματάρη, απείθαρχο και επι-
θετικό στην τάξη. Οι συμμαθητές του τον απέφευγαν επει-
δή τον φοβούνταν και δεν τον έκαναν παρέα.
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Η μητέρα του κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες να 
βοηθήσει το παιδί της. Κατέφυγε και σε ειδικούς, αλλά δεν 
είχε αποτέλεσμα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν το 2002 
ο πατέρας του χώρισε με τη μάνα του κι εγκατέλειψε το 
σπίτι. Απόρροια της γενικευμένης αποτυχίας που βίωνε το 
παιδί ήταν η ανάπτυξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Όσο 
περνούσε ο καιρός, το παιδί έδειχνε σκληρή συμπεριφορά 
και εκρήξεις έντονου θυμού. Οι παρέες του ήταν τα δύο 
αδέλφια, τα Ελληνόπουλα.

Ο τέταρτος της παρέας είναι ο Α.Μ. που γεννήθηκε το 
1993 στην Αλβανία, είναι ένα από τα τρίδυμα αγόρια που 
απέκτησαν οι γονείς του. Δύο χρόνια πριν, είχαν γεννήσει 
και ένα κοριτσάκι. Οι γονείς του ήρθαν το 2001 στην Ελ-
λάδα ως οικονομικοί μετανάστες και εγκαταστάθηκαν στη 
Βέροια. Στην Αλβανία, ο Α.Μ. πήγε σχολείο μόνο δύο-τρεις 
μήνες. Μόλις το 2003, δηλαδή σε ηλικία 10 ετών, άρχισε να 
παρακολουθεί με τα αδέλφια του τη σχολική εκπαίδευση 
στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, και μάλιστα γράφτηκαν 
τον Ιανουάριο, στη μέση της σχολικής χρονιάς.

Ο Α.Μ. χαρακτηρίζεται από τους δασκάλους και τους 
οικείους του ως έξυπνος, γελαστός, εξωστρεφής, με καλή 
αίσθηση χιούμορ. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα, έγινε συμπαθής μεταξύ των συμμαθητών του.

Όμως υπήρχε οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια, και 
μάλιστα έντονο. Δούλευαν μόνο εποχικά οι γονείς και δεν 
είχαν μόνιμη δουλειά και μεροκάματο. Ζούσαν σε μια πα-
ράγκα με στρώματα στοιβαγμένα και τα χρησιμοποιούσαν 
σαν κρεβάτια. Δεν είχαν χρήματα να πάρουν ένα σάντουιτς 
και πολλές φορές οι δάσκαλοι έβαζαν χρήματα για να αγο-
ράσουν κάτι να φάνε από το κυλικείο του σχολείου. Μά-
ζευαν ρούχα δάσκαλοι και κάποιοι γνωστοί τους και τους 
τα έδιναν, ενώ πλήρωναν και το αντίτιμο των εκδρομών 
ώστε να μη στερηθούν τα αδελφάκια.
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Η κατάσταση επιδεινώθηκε αργότερα, όταν ο πατέρας 
του Α.Μ. το ’ριξε στο πιοτό. Μεθούσε συνέχεια και η μη-
τέρα ήταν η μόνη που πάλευε για να βγάλει πέρα την οι-
κογένειά της.

Σιγά σιγά ο Α.Μ. άρχισε να αναπτύσσει μια παραβατι-
κή συμπεριφορά. Δηλαδή άρχισε να κάνει μικροκλοπές 
τροφίμων από περίπτερα, ποδήλατα από συνομηλίκους του. 
Επίσης απουσίαζε συχνά από το σχολείο κι έλεγε διάφορα 
ψέματα.

Ο πέμπτος της παρέας είναι ο Α.Ζ. που γεννήθηκε το 
1993 στο Μεσοχώρι της Δράμας από γονείς που ήρθαν ως 
οικονομικοί μετανάστες από την Αλβανία. Αρχικά εγκατα-
στάθηκαν για λίγο στη Βέροια κι από το 1992 έως το 1997, 
λόγω της εργασίας του πατέρα του στο φράγμα του Πα-
ρανεστίου, έμεναν στη Δράμα. Στη συνέχεια έφυγαν για 
την Αθήνα όπου έμειναν ως τον Απρίλιο του 2005 οπότε 
επέστρεψαν στη Βέροια.

Η μάνα του έπιασε δουλειά σε κεντρικό εστιατόριο της 
πόλης ως βοηθός μάγειρα. Διέκοψε την εργασία της στις 
αρχές Ιουνίου του 2006 όταν όλα έδειχναν ότι ο γιος της 
είναι μπλεγμένος στην υπόθεση της εξαφάνισης του Άλεξ. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2006, ολόκληρη η οικογένεια του 
Α.Ζ. μετακομίζει και πάλι στην Αθήνα όπου ζει μόνιμα.

Ο Α.Ζ. χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς επιστήμονες 
ως ανασφαλής, με συγκρούσεις και ενοχές, ενώ είχε αγχώ-
δη διαταραχή μαζί με καταθλιπτικά στοιχεία, με αποτέλε-
σμα να παρουσιάζει φοβικές εκδηλώσεις και να κλαίει συ-
νεχώς. Όλα αυτά έκαναν το παιδί να έχει σοβαρές σχολικές 
δυσκολίες και να βιώνει συνεχώς τη σχολική αποτυχία. 
Πάντως η δασκάλα του σχολείου του τον χαρακτήριζε ζω-
ηρό, αλλά έλεγε ότι το παιδί δεν είχε επιθετικές τάσεις.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία των πέντε παιδιών 
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και των οικογενειών τους, και τα ανέφερα αναλυτικά –από 
τα στοιχεία που πήρα από τα διάφορα ρεπορτάζ μου και 
τις σχετικές δικογραφίες– για να βγάλει ο καθένας μας τα 
δικά του συμπεράσματα.

Αυτά τα πέντε παιδιά συγκρότησαν σταδιακά μια πα-
ρέα κι αργότερα έγιναν μια συμπαγής ομάδα με άρρηκτους 
δεσμούς φιλίας. Πρώτα τα δύο αδέλφια, τα Ελληνόπουλα, 
με τον Σ.Ε. κι αργότερα ο Α.Μ. και μετά ο Α.Ζ. Διευκρι-
νίζω εδώ ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για εγκλη-
ματική ομάδα. Λέω, και το επισημαίνω, ότι ήταν μια πα-
ρέα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, τα παιδιά εντά-
χθηκαν στην παρέα με βάση κάποια ψυχολογικά χαρακτη-
ριστικά, επιδιώκοντας μέσα από την ομάδα να υποκαταστή-
σουν την οικογένεια και να βρουν διέξοδο στις προσωπικές 
τους αδυναμίες. Μέσα από την παρέα αποκτούσαν οντό-
τητα και ισχύ. Η κλεπτομανία που ήταν γνώρισμα του ενός, 
έγινε συνήθεια και για τους υπόλοιπους τέσσερις, ενώ τη 
λεία τους από τις μικροκλοπές που έκαναν τη μοιράζονταν. 
Για να μπορούν να καπνίζουν με την άνεσή τους είχαν βρει 
χώρο μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι κοντά στο Δημαρ-
χείο.

Όπως ήταν φυσικό, οι μητέρες των παιδιών είχαν αντι-
ληφθεί την κατάσταση και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο 
να σταματήσουν την κατρακύλα. Ωστόσο η δραστηριότητα 
της παρέας των πέντε παιδιών συνεχίστηκε και μετά την 
εξαφάνιση του Άλεξ.

Η εξαφάνιση του Άλεξ

Μετά από αυτή την αναλυτική ενημέρωση για τους πρω-
ταγωνιστές της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στις αρχές Φε-
βρουαρίου που εξαφανίστηκε ο 11χρονος Άλεξ.
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