
                                               ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΪΧ-ΣΟΥ-ΑΘΩΟΣ Ή ΕΝΟΧΟΣ 

    Θεσσαλονίκη, 1958-1959: μια σειρά από δολοφονικές επιθέσεις - συμπεριλαμβανομένων 

και βιασμών- λαμβάνουν χώρα στο δάσος Πανοράματος.Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη 

μέχρι το Δεκέμβριο του 1963, οπότε και συλλαμβάνεται ως ύποπτος ο Αριστείδης 

Παγκρατίδης,μετά από επίθεση και απόπειρα βιασμού σε ορφανοτροφείο ,γνωστός στην 

Ασφάλεια για κλοπές, ναρκωτικά , αγοραίο σεξ κ.λ.π.Μετά από ανάκριση ομολογεί και το 

δικαστήριο του επιβάλλει  την θανατική ποινή, η οποία και εκτελείται στις 16 Φεβρουαρίου 

του 1968. 

      Χρόνια μετά ,στον απόηχο αυτής της πρωτοφανούς -για τα ελληνικά χρονικά -υπόθεσης 

έχουν διατυπωθεί απόψεις και θεωρίες τόσο για την ενοχή όσο και για την αθωότητα του 

Παγκρατίδη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι  ήταν ,αναμφίβολα,εκείνος ο ένοχος επικαλούμενοι 

μαρτυρίες του ίδιου για λεπτομέρειες από τον τόπο των εγκλημάτων ,καθώς και την 

ακεραιότητα των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών .Άλλοι αποδίδουν την καταδίκη του 

Παγκρατίδη στην προσπάθεια να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη και να δικαιωθεί η 

αστυνομία και οι δικαστικές αρχές ,που άργησαν τόσο πολύ να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν 

το δράστη. 

      Ακόμα και σήμερα παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν ο Παγκρατίδης,ο οποίος 

ομολόγησε αλλά μετά πήρε πίσω αυτή την ομολογία ,ήταν θύμα δικαστικής πλάνης,των 

κοινωνικών και πολιτικών συγκυριών ,του “εγκληματικού προφίλ”του ή πραγματικά ένοχος; Ο 

ίδιος υποστήριξε την αθωότητά του μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσής του. 

      Με αφορμήαυτά τα γεγονότα δεν μπορεί παρά να σκεφτεί ο καθένας μας τη σκοπιμότητα 

και τη “νομιμοποίηση”της θανατικής ποινής. Η απάντηση δεν είναι εύκολη.Πέρα από το ηθικό 

ζήτημα της αφαίρεσης μιας ανθρώπινης ζωής, τίθεται και το ερώτημα της δικαστικής πλάνης, 

της άδικης τιμωρίας, του ανθρώπινου λάθους. Πρόσφατη έρευνα στις Η.Π.Α. έδειξε ότι πάνω 

από το70% των θανατοποινιτών αποδείχτηκαν αθώοι μετά την εκτέλεση της ποινής τους!  

       Συχνά πολλοί παρασυρόμαστε από το στερεότυπο του εγκληματία και προκειμένου να 

ικανοποιήσουμε το“περίδικαίου”αίσθημα,βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Όμως,  ποιος 

τελικά μπορεί να κρίνει ανεπηρέαστος από τις προκαταλήψεις,τα στερεότυπα ,τον φόβο, την 

οργή, την”δίψα”της κοινής γνώμης για δικαίωση και την ανάγκη για ένα εξιλαστήριο θύμα. 
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