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Έναρξη της 2ης ημέρας, Τρίτη 09/11/2021 09:05.
Κατατέθηκε η επιστολή της ΕΣΗΕΑ από τις συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας με το αίτημα για
τη μεταφορά σε μεγαλύτερη αίθουσα.
Εισαγγελέας: Προτείνω να μπουν ακόμη δυο δημοσιογράφοι και να εναλλάσσονται γιατί δεν
μπορεί να γίνει αλλαγή της αίθουσας.
Πρόεδρος: Ποιοι είναι σήμερα εδώ;
[ονόματα δημοσιογράφων]
Παρόντες κατηγορούμενοι: Χορταριάς, Ρουσάκος, Αλεξανδρής, Σεφέρης, Τσομπάνης. Ο
κατηγορούμενος Χορταριάς διορίζει και τον συνήγορο Πατάλα. Ο κατηγ. Δημόπουλος
εκπροσωπείται.
Εκφωνούνται ονόματα μαρτύρων.
Πρόεδρος: Μήπως λόγω συνωστισμού να βγουν όλοι έξω;
Εισαγγελέας: Όσοι ακούσατε τα ονόματά σας περάστε έξω.
Πρόεδρος: [Προς την υποστήριξη κατηγορίας] Αν έχετε την καλοσύνη, πειτε κι εσείς αν είναι εδώ
όσοι ζητήσατε;
Παπαπαντολέων: Δεν νομίζω ότι είναι όλοι εδώ, κυρία πρόεδρε.
[Εκφωνούνται μάρτυρες που πρότεινε η υποστ. Κατηγορίας]
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Πρόεδρος: Εκφωνήθηκαν οι μάρτυρες.
Παπαπαντολέων: Η υπεράσπιση δεν έχει δηλώσει τους μάρτυρες; Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι
δεν έχουν μάρτυρες;
Ζαμάνης Αθανάσιος: θα με διορίσουν και εμένα οι αστυνομικοί, θα είμαστε 3 [συνήγοροι]
Πρόεδρος: Να σημειωθεί ότι υπάρχει σήμερα δυνατότητα προβολής βιντεοληπτικού υλικού.
Εισαγγελέας: Πάμε με τον [μάρτυρα] κ. Καλόγρηα, όλοι οι υπόλοιποι να περάσουν έξω.
Παπαρρούσου: Να εκφράσω ένα αίτημα, να εξεταστεί η κ. Σπ. γιατί έρχεται από επαρχία.
Πρόεδρος: Θα εξεταστεί μετά τον κ. Καλόγρηα.
Προσέρχεται ο μάρτυρας Καλόγρηας.
Εισαγγελέας: Εσείς εκεί πίσω ποιος είστε;
Χορταριάς: Είναι ο αδερφός μου.
Βαρελά: Σχετικά με την ένορκη του Σ.Β., είπατε ότι θα δείτε αν είναι αγνώστου διαμονής, είναι
φίλος του κ. Κωστόπουλου και δεν ήταν ούτε στην προηγούμενη δικάσιμο. Αυτή η κατάθεση
αναδεικνύει το ιατρικό ιστορικό και την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει το προηγούμενο
βράδυ ο κ. Κωστόπουλος. Παρακαλώ να εξεταστεί πριν τον κ. Καλόγρηα.
Παπαπαντολέων: Να αναγνωστεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το αν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ
εχει αποδειχθεί από τα τοξικολογικά ευρήματα, όχι από κάποιον μάρτυρα.
Παπαρρούσου: Να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί να έρθει να καταθέσει.
Αναγνωστόπουλος: Επειδή υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των συνηγόρων, θα προτιμούσαμε να
τηρηθεί η σειρα και να εξεταστεί πρώτα ο Σ.Β.
Παπαρρούσου: Εγώ θεωρώ ότι βρίσκονται όλοι οι μάρτυρες. Ουτε τον Σ.Β. μπορούμε να βρούμε,
ούτε τον άνθρωπο με το κίτρινο μπλουζάκι;
Πρόεδρος: Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και αν μπορέσουμε να τον βρούμε.
Παπαρρούσου: Είναι σημαντικό να βρεθεί.
Φίλος: Δεν είναι μόνο το θέμα του κ. Σ.Β., είναι εδω και η κ. Σπ. που έχει πει πολύ κρίσιμα
πράγματα που θέλουμε τη γνώμη του κ. Καλόγρηα γιατί μιλούσε με τον άνθρωπο αυτόν μισή ώρα
πριν πεθάνει. Και πάνω σ' αυτά που έχει καταθέσει θέλουμε να ρωτήσουμε και τον κ. Καλόγρηα.
Πρόεδρος: Μπορείτε να τα ρωτήσετε ανεξάρτητα απ' το τι θα καταθέσει η κ. Σπ.
Βαρελά: Υπάρχει μια χρονική ακολουθία. Είχαν βρεθεί με τον κ. Σ.Β. και μιλούσε με την κ. Σπ.
Θέλουμε να καταλάβουν και οι ένορκοι τι έχει συμβεί.
Εισαγγελέας: Προτείνω να εξεταστεί πρώτα η κ. Σπ.
Πρόεδρος: Είμαστε σύμφωνοι με τον κ. εισαγγελέα να εξεταστεί πρώτα η κ. Σπ. Στο σημείο αυτό
θα αναγνώσουμε τις καταθέσεις του κ. Σ.Β.
[Αναγινώσκεται η ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Σ.Β, στην αστυνομία]
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Παπαρρούσου: Κατανοώ ότι υπάρχει αυτή η κατάθεση του φίλου του. Η προσπάθεια που γίνεται
από την άλλη πλευρά είναι να πούμε ότι είχε πιει, ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Έχουν γίνει
όμως τοξικολογικές και δεν έδειξαν ούτε χρήση αλκοόλ, ούτε ναρκωτικών. Αν είναι να ερχόμαστε
στην αρχική εκδοχή του τοξικομανή που μπήκε να κλέψει, αυτή των ΜΜΕ στην αρχή, τι συζητάμε
τώρα;
Παπαπαντολέων: Εδώ έχουμε επιστημονικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα που δεν μπορείτε να τα
αμφισβητήσετε ή, αν θέλετε να το κάνετε, θα πρεπει να φέρετε εδώ επιστήμονες και να μας πουν
ότι αυτά που εχουν καταθέσει 3 ιατροδικαστές είναι ψευδή ή αντιεπιστημονικά.
Αναγνωστόπουλος: Από την κατάθεση του κ. Σ.Β. κάνει λόγο για παρατεταμένους εμετούς, ζάλη
και αυτά δείχνουν ότι υπήρχε ιστορικό, είχε απευθυνθεί και σε πρόγραμμα παλιότερα για να το
κόψει και το συκώτι του ήταν σχεδόν κατεστραμμένο. Αυτά θα πρέπει να τα καταθέσει ο μάρτυρας,
την κατάστασή του το προηγούμενο βράδυ.
Φίλος: Η μπύρα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, αυτά που λέει ο μάρτυρας είναι πάρα
πολύ κρίσιμα γιατί δείχνουν έναν άνθρωπο που ήταν ζαλισμένος, έκανε δύο φορές εμετό μετά από
αλκοόλ χαμηλής περιεκτικότητας, γεγονός που δείχνει παθολογία, […] όσοι είχαν δει τα βίντεο,
πάρα πολλοί μπέρδεψαν, αυτό το τρέκλισμα δείχνει χρήση βαριών ναρκωτικων και από τη στιγμή
που εμείς συμφωνούμε με την πολιτική αγωγή ότι δεν έχουν βρεθεί ναρκωτικά στις τοξικολογικές,
θα πρέπει να ερωτηθούν οι ιατροδικαστές ποιες είναι οι παθολογικές καταστάσεις που θα
μπορούσαν να οδηγησουν σεε τέτοιες συμπεριφορές.
Βαρελά: Δεν είμαστε γιατροί αλλά θέλουμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα παθολογικού αιτίου.
Σε περίπτωση που υπήρχε στεάτωση ήπατος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχαιμικό επεισόδιο,
θα πρέπει να εξετάσουμε τι έχει συμβεί. Διαβάζοντας την κατάθεση του φίλου του βλέπουμε τον
κίνδυνο ζωής και θα έπρεπε να καλέσει ασθενοφόρο. Με μόνο μικρή κατανάλωση αλκοόλ, δυο
τρεις μπύρες σύμφωνα με την κατάθεση, έρχεται και καταλήγει να μην μπορεί να επικοινωνήσει με
το περιβάλλον. Όταν έχει ήδη λάβει αντιρετροϊκή αγωγή μπορεί να φτάσει σε αιφνίδιο θάνατο.
Αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώσουμε και όταν εξετάσουμε τους ιατροδικαστές και τους
τεχνικούς συμβούλους.
Γιαννελάκης: Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γιατί ζητήσαμε την συγκεκριμένη κατάθεση,
το σημείο που θα σταθώ είναι η μη εγκατάλειψη του επιστήθιου φίλου, και για να γίνει αυτό ο
λόγος είναι η αναρρόφηση είναι η κοινή λογική, […]

Κατάθεση μάρτυρα Σπ.
Προεδρος: Να έρθει η κ. Σπ. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια.
Σπ.: Είμαι εκπαιδευτικός στην επαρχία, στη Φθιώτιδα, έχω γεννηθεί το […]
Πρόεδρος: Μένατε εκεί που έμενε ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος; Πώς γνωριστήκατε;
Σπ.: Δούλευα εκεί πριν από 28 χρόνια, είχα μαθητή τον αδερφό του τον Δημήτρη.
Πρόεδρος: Πώς γνωρίσατε τον Ζαχαρία;
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Σπ.: Με τον Ζαχαρία είχαμε βρεθεί λόγω φιλοζωικών καταστάσεων, όταν είχε χάσει το σκυλάκι
του.
Πρόεδρος: Άρα πότε αποκτησατε επαφές;
Σπ.: Τον Ιούλιο του 2018, όταν είχε χάσει το σκυλάκι του.
Πρόεδρος: Πείτε μας τι γνωρίζετε;
Σπ.: Για το γεγονός καθεαυτό δεν ήμουν καν στην Αθήνα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι,
λίγες ώρες πριν, μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων, για το σούπερ μάρκετ, για ψώνια, αλλά μετά
άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ήταν φοβισμένος και ότι ήθελε να μιλάει κάπου.
Πρόεδρος: Ήταν σε εξωτερικό χώρο ή στο σπίτι του;
Σπ.: Ήταν στην Ομόνοια, μου είπε ότι περίμενε κάποιον φίλο του, του είπα αν θέλει να κλείσουμε
το τηλ. για να περιμένει, του το είπα και δεύτερη φορά και μου είπε «σε παρακαλώ, μην κλείσεις το
τηλέφωνο». Δε θυμάμαι αν ρώτησα ότι «κινδυνεύεις από κάπου» ή μου είπε «ναι κινδυνεύω». Του
είπα «γύρνα σπίτι», γιατί ηξερα ότι πολλες φορές είχε υποστεί μπούλινγκ λόγω της ταυτότητάς του
και εκείνη τη στιγμή άκουσα να λέει σε κάποιον «κύριε, μπορώ να ρωτήσω κάτι;». Εκεί κλείνει το
τηλέφωνο. Δε με ξαναπήρε. Εγώ ανέβηκα στο σπίτι, τον ξαναπήρα, ήταν κλειστό και σκέφτηκα ότι
του κλέψαν το τηλέφωνο.
Πρόεδρος: Σας είπε για το προηγούμενο βράδυ αν αισθανόταν καλά; Αν είχε κάποιο πρόβλημα;
Σπ.: Μου είχε πει μόνο, επειδή εγώ γενικά με το αλκοόλ ήμουν πολύ κατά, μου είπε ότι ήπιε 2 3
μπύρες, έπαιρνε και τα αντιρετροϊκά φάρμακα, εκεί είχαμε μια διαφωνία για τις μπύρες, εντάξει
μου λέει, δεν το ξανακάνω.
Εισαγγελέας: Από πότε είχατε επικονωνία; Από τον Ιούνιο του '18;
Σπ.: Ναι, μου διάβαζε τα κείμενα που μετέφραζε, μιλούσαμε για τη θεατρική παράσταση που θα
ανέβαζε και για τα φιλοζωικά, κάναμε μαγειρική, μάθαινε να μαγειρεύει, μετά πήγε διακοπές με
τους γονείς του, ότι πέρασε καλά γιατί ο μπαμπάς του του μαγείρευε πέντε φαγητά και πάχυνε,
ανθρώπινα πράγματα.
Εισαγγελέας: Γνωρίζετε αν είχε προβλήματα υγείας;
Σπ.: Ήταν οροθετικός. Όταν κάναμε εμείς παρέα ήταν μια χαρά. Είχε την οροθετικότητα και ένα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
Εισαγγελέας: Σας είχε αναφέρει ότι είχε πάει σε πρόγραμμα απεξάρτησης;
Σπ.: Επειδή όταν είχε χάσει το σκυλάκι του έκλαιγε συνέχεια και μπορεί να έπινε μια μπύρα
παραπάνω του είπα να κάνει μια συνάντηση για να το σταματήσει γιατί μπορεί να μην κάνει με τα
φάρμακα, και μου είπε ότι δεν πειράζει να πινω καμια μπυρα πού και πού.
Εισαγγελέας: Δεν έχω άλλη ερώτηση.
Πρόεδρος: Και οι κύριοι ένορκοι αν έχουν κάτι, να ρωτήσουν.

*Το κείμενο δημοσιεύεται από το ZackieOh Justice Watch και διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Ερωτήσεις υποστήριξης κατηγορίας
Παπαρρούσου: Μιλούσατε περί ανέμων και υδάτων είπατε, τη μέρα εκείνη;
Σπ.: Ήμουν στο σουπερ μαρκετ, με ρώτησε τι ψώνισα, του είπα κάτι που έγινε στη δουλειά,
κυριολεκτικά περί ανέμων και υδάτων. Αλλά ήταν τρομαγμένος.
Παπαρρούσου: Ήταν τρομαγμένος, λέτε, και πρέπει να σας ρωτήσω, επειδή η υπεράσπιση έχει τον
ισχυρισμό ότι ήταν ετοιμοθάνατος, έπασχε από ασθένεια και πέθανε στη Γλάδστωνος... Αν δεν
ήταν καλά θα σας το έλεγε; Αν δεν αισθανόταν καλά;
Σπ.: Ναι, ήταν τρομαγμένος. σίγουρα θα μου το έλεγε αν δεν ένιωθε καλά, αλλά εγώ μόνο
τρομοκρατία ένιωσα, μόνο πανικό.
Παπαρρούσου: Ξέρετε πώς σκοτώθηκε;
Σπ.: Να σας πω την αλήθεια, αυτά τα βίντεο δεν τα είδα ποτέ, δεν άντεχα να τα δω, ήταν πέρα από
τις δυνάμεις μου. Το μόνο που έπεσε στην αντίληψή μου ήταν μια ταινία που είχε διάφορα θέματα
μέσα και ξαφνικά είδα μια σκηνή με ενα κεφάλι με αίματα και εκεί έπαθα σοκ.
Παπαρρούσου: Τις συνθήκες όμως τις γνωρίζετε;
Σπ.: Ναι τις γνωρίζω.

Ερωτήσεις υπεράσπισης
Αναγνωστόπουλος: Έχετε κάνει λόγο για ένα περιστατικό στο ίδρυμα Ωνάση; Το θυμάστε; Έχετε
πει ότι κατέρρευσε και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο;
Σπ. Στο ίδρυμα Ωνάση; Όχι, δεν το θυμάμαι.
Αναγνωστόπουλος [διαβάζει από κατάθεση ότι κατέρρευσε σε παράσταση λόγω χαμηλού
αιματοκρίτη]: Σας διευκρίνισε αν του δόθηκε διάγνωση από το νοσοκομείο που λέτε ότι πήγε;
Σπ.: Αυτό μου το είχε πει πολύ πριν γνωριστούμε. Και ήταν η εποχή που είχε χάσει το σκυλάκι του
και δεν ήταν καλά.
Αναγνωστόπουλος: Εδώ το περιγράφετε αφού είχε βρει το σκυλάκι, αυτά έχετε πει τότε. Με
ενδιαφέρει αν σας είπε για τη διάγνωση από το νοσοκομείο. Είπατε επίσης ότι δε διατρεφόταν
σωστά; Ισχύει αυτό;
Σπ.: Αυτό ήταν όταν είχε χάσει το σκυλάκι του. Αργότερα είχε πάρει πολλά κιλά και τρεφόταν
σωστά.
Αναγνωστόπουλος: Επίσης είπατε ότι του προτείνατε να τον ενισχύσετε χρηματικά για να
μπορέσει να διατραφεί; Πότε ήταν αυτό;
Σπ.: Τον είχα ρωτησει αν είχε ανάγκη από χρήματα αλλά μου είπε ότι δεν είχε ανάγκη γιατί και είχε
λεφτά και τον στήριζε η οικογένειά του.
Αναγνωστόπουλος: Εσείς γιατί προσφερθήκατε; Το κάνετε και σε όποιον δεν έχει ανάγκη;
Σπ.: Επειδή είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος
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Αναγνωστόπουλος: Περιγράφετε στις 26/8/18 ότι σε επίσκεψή σας διαπιστώσατε συμπτώματα
κόπωσης και ότι είχε ταχυκαρδία...
Σπ.: Κι εγώ έχω ταχυκαρδία αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέτε ήταν το περιστατικό με την
ταχυκαρδία, ήταν τότε με το σκυλάκι του.
Αναγνωστόπουλος: Άρα έγινε ή δεν έγινε; Είχε ή δεν είχε ταχυκαρδία εκείνη την ημέρα;
Σπ. Αυτό δεν μπορώ να το διαπιστώσω ιατρικά.
Αναγνωστόπουλος: Λέτε ότι βάλατε το χέρι σας στο ύψος της καρδιάς.
Σπ.: Δεν είναι ιατρικό αυτό όμως. Κι εγώ έχω ταχυκαρδία τώρα.
Αναγνωστόπουλος: Τα συμπτώματα αυτά τα συνδέετε με κάτι που είχε προηγηθεί;
Σπ.: Το μόνο πράγμα που τον είχε αγχώσει ήταν το σκυλάκι που μόλις είχε βρει και είχε
ταχυκαρδία από όλη του την αγωνία.
Πρόεδρος: Φτάνει, απαντήσατε.
Αναγνωστόπουλος: Έχετε πει ότι επιστρέψατε στη Λαμία και μέχρι και τα μέσα Ιουλίου είχατε
σταθερή επικοινωνία, [διαβάζει από κατάθεση] «σπάνια έβγαινε από το σπίτι του και πήγαινε στο
Λαϊκό κάθε 7-10 μέρες για θεραπεία», δεν μάθατε για κάποια διάγνωση ποτέ;
Σπ.: Είχε πάει στο Λαϊκό. Δεν το θυμάμαι. Μετά ήταν ένας άνθρωπος που προετοίμαζε το θέατρό
του, τις δουλειές του.
Αναγνωστόπουλος: Λέτε ότι ήταν αποφασισμένος να γίνει καλά, ήταν κάτι που εξαρτιόταν από
δική του βούληση;
Σπ.: Η οροθετικότητα δεν εξαρτάται από τη δική του βούληση και μόνο.
Αναγνωστόπουλος: Άρα πως θα αποφάσιζε ότι θα γίνει καλά;
Πρόεδρος: Επόμενη ερώτηση. Μην απαντάτε, δεν θα γίνονται εικασίες.
Σπ.: Δε μπορώ να κάνω εικασίες.
Αναγνωστόπουλος: Είχε πάει σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης στο ΚΕΘΕΑ;
Σπ.: Δεν ήταν πρόγραμμα, ήταν μια επίσκεψη, κάτι που εγώ ζήτησα να κάνει.
Πρόεδρος: Απαντήσατε ήδη.
Σπ.: Μια φορά είχε πάει, μου είπε ότι 2-3 μπύρες δεν είναι πρόβλημα.
Αναγνωστόπουλος: Σας έχει πει για άλλα προβλήματα που υπέφερε; Σας έχει πει για κρίσεις
πανικού;
Σπ.: Ναι το είπα, όχι ως ιατρική ορολογία, δεν είμαι γιατρός και ζητώ συγγνώμη. Εγώ το ανέφερα
μόνη μου. Είναι πώς λέμε ότι «είσαι παρανοϊκός» και δεν το εννοούμε;
Αναγνωστόπουλος: Σε τι κατάσταση βρισκόταν την ώρα που μιλούσατε;
Σπ.: Ήταν σε πανικό και τρομοκρατημένος. Και θα ήθελα να λάβετε υπόψιν ότι δεν έχω αυτή την
εμπειρία. Είναι το ίδιο πράγμα ο πανικός και ο τρόμος για μένα.
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Πρόεδρος: Αρκεί. Επόμενη ερώτηση.
Φίλος: Έχω καλυφθει εν πολλοις, είχατε λέτε σχεδον καθημερινή επικοινωνία;
Σπ.: Ναι, μιλουσαμε συχνά γιατί κάθε μέρα ήθελε να μου διαβάζει τα κείμενα που μετέφραζε για
την παράσταση.
Φίλος: Μπορείτε να διευκρινίσετε για την αντιρετροϊκή αγωγή, αν την έπαιρνε σπίτι του ή στο
νοσοκομείο;
Σπ.: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω φυσικά.
Φίλος: Είπατε στη συνάντηση στις 24/6/18, να σας πω ακριβώς; «έμεινα για 30" και αποφάσισα να
φύγω γιατί τον είδα ιδρωμένο και κουρασμένο», τι ήταν αυτό που διαφοροποίησε τον ιδρώτα από
μια ζέστη ώστε να σας κάνει να τον μνημονεύσετε;
Σπ.: Τίποτα, ήταν ιδρωμένος γιατί είχε ζέστη.
Φίλος: Τον μνημονεύσατε σε μια ένορκη κατάθεση, νιώσατε, αυτό βγαίνει από την κατάθεσή σας.
Σπ.: Νομίζω μου είχαν γίνει κάποιες λεπτομερείς ερωτήσεις, αλήθεια δεν την καταλαβαίνω την
ερώτηση, δεν ήταν κάτι σημαντικό, απλώς απάντησα στις λεπτομέρειες.
Φίλος: Αν εγώ στις 24 Ιουνίου δω τον συνάδελφο να είναι ιδρωμένος λόγω ζέστης, δεν θα μου
έκανε εντύπωση. Εσάς γιατί σας έκανε εντύπωση;
Σπ.: Όχι δεν μου έκανε εντύπωση, ανέφερα την πάσα αλήθεια, όπως όφειλα. Όχι δε μου έκανε
εντύπωση, αν εννοείτε κάποια ασθένεια.
Φίλος: Όχι δεν εννοώ για ασθένεια, κουρασμένος λέτε ή καταβεβλημένος;
Σπ.: Καταβεβλημένο δεν τον είδα σε καμιά περίπτωση.
Φίλος: Λέτε ότι ανησυχούσατε.
Σπ.: Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι είμαι ένας προστατευτικός άνθρωπος και το κάνω αυτό με όλο
τον κόσμο, σε σημείο εκνευρισμού για τους άλλους.
Φίλος: Το ότι έχετε συνεννοηθεί με τους δικηγόρυς της υποστήριξης της κατηγορίας και μπορεί να
σας έχουν πει…
Παπαρρούσου: Ποιος σας το είπε αυτό; Ούτε την κατάθεσή της δεν έχει δει.
Βαρελά: Είναι προφανές.
Πρόεδρος: Έχετε έρθει σε επαφές με την οικογένεια και ξέρετε τη δικογραφία;
Σπ.: Δεν ξέρω τη δικογραφία.
Πρόεδρος: Άρα σας απαντάει κανονικά από αυτά που ξέρει.
Σπ.: Για όλο τον κόσμο ανησυχώ. Όχι μόνο για τον Ζαχαρία.
Φίλος: Λέτε στην κατάθεση ότι κάθε 7-10 μέρες πήγαινε στο Λαϊκό για να κάνει θεραπεία. Εσείς
κρίνετε ότι κάποιος έχει μικροπροβληματάκι και πήγαινε τόσο συχνά δηλαδή;
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Σπ.: Αφού ήταν οροθετικός ο Ζαχαρίας, φυσικά και πήγαινε.
Φίλος: Πήγαινε γιατί είχε χαμηλό αιματοκρίτη.
Σπ.: Συγχωρέστε με, αλλά…
Φίλος: Όχι, δε σας συγχωρώ, δε δεν θα αλλάξετε την κατάθεσή σας στο ακροατήριο, όσο κι αν
κάποιοι το επιθυμούν. Για να λέτε για χαμηλό αιματοκρίτη…
Σπ.: Παλιότερα ναι, μου το είχε πει.
Φίλος: Κοιτάξτε, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε αλλά δε μπορείτε να αλλάζετε την κατάθεσή σας.
Όπως σας είχε πει και παλιότερα ότι είχε καταρρεύσει…
Σπ. Αν οι πρόβες ήταν 24ωρες…
Φίλος: Λέτε ότι αν ήταν 40 ετών θα χρειαζόταν μετάγγιση αλλά ακολούθησε θεραπεία με σίδηρο.
Σπ.: Σας είπα ότι αυτό έγινε πριν και έγινε η θεραπεία του και όλα καλά.
Φίλος: Στο Λαϊκό δηλαδή θα μπορούσε να έκανε θεραπεία με αιματοκρίτη;
Παπαπαντολέων: Να φωνάξουμε κάποιον από το Λαϊκό.
Φίλος: Να φέρετε τον ιατρικό φάκελο και να τον δώσετε, γιατί είναι ντροπή αυτό που έχει γίνει!
[Ένταση]
Παπαπαντολέων: Εγώ, που έχω στίγμα και έχω χαμηλό αιματοκρίτη, καταρρέω κάθε τρεις και
λίγο, και η υγεία του ήταν τοσο καλή που τελικά επιλέχθηκε να γίνει θεραπεία με σίδηρο. Επειδή
εδώ εξετάζουμε εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς κτλ και μας λένε αυτό που ξέρουν, αν μας ενδιαφέρει
θα επιοινωνήσουμε με το Λαϊκό και με το ΚΕΘΕΑ και με όποιον χρειαστεί.
[Ένταση]
Φίλος: Η μάρτυρας δεν μπορεί να κρίνει την ιατρική κατάσταση και αν ήταν σοβαρά ή όχι.
Συνήγορος Πατάλας [για τον κατ. Χορταριά]: 13/10/18 δίνετε την ένορκή σας, αυτή την διαβάστε
πριν την υπογράψετε;
Σπ.: Να σας πω την αλήθεια τη διάβασα αλλά είχα τόσο τρακ που δεν καταλάβαινα τι διάβαζα. Όχι,
δεν με ανάγκασε κάποιος.
Πατάλας: Σας ρωτάω και δεν είναι προβοκατόρικη ερωτηση, αλλά έχει δημόσια ειπωθεί και
μάλιστα στο ertopen, ότι εσείς σαν μάρτυρας τα είπατε αναλυτικότατα αλλά…
Πρόεδρος: Η ερώτηση ποια είναι; Καταλήξτε γιατί έτσι προκαταλαμβάνετε τον μάρτυρα.
Πατάλας: Να ρωτήσω αν έχει διαβαστεί από εσάς πριν υπογραφεί.
Σπ.: Τη διάβασα.
Βαρελά: Δεν αμφισβητεί κανείς ότι είχατε μια πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του και προστατευτική,
όμως ανασκευάζετε πλήρως τη μαρτυρική σας κατάθεση και μάλιστα λέξη προς λέξη. Και σε
σχέση με το περιστατικό στο ίδρυμα Ωνάση λέτε ότι είχε γινει παλιά, εδώ λέτε «μετά από
συγκεκριμένο περιστατικό αρχίσαμε να έχουμε επικοινωνία, τον ρώτησα γιατί δεν με πήρε όλη την
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ημέρα […] μου απάντησε ότι ενώ βρισκόταν σε πρόβα για παράσταση στο ίδρυμα Ωνάση,
κατέρρευσε». Θυμάστε όλες τις λεπτομέρειες εκείνης της ημέρας. Τι εννοείτε με «πριν»;
Σπ.: Εννοώ ότι δεν είχαμε συναντηθεί ακόμα όταν έκανε αυτή την παράσταση.
Βαρελά: Για ποια μέρα εννοείτε; Γιατί το αμφισβητείτε;
Σπ.: Δεν ξέρω πότε έγινε η παράσταση γιατί δεν την είδα.
Πρόεδρος: Ήταν πότε; Δυο μήνες ας πούμε πριν το περιστατικό;
Σπ.: Η παράστασή του είχε γίνει πριν συναντηθώ μαζί του.
Βαρελά: Να σας θυμίσω, γιατί μάλλον έχετε ξεχάσει. Λέτε ότι είχατε επικοινωνία μετά την
κατάρρευση. Γιατί μας λέτε ότι η κατάρρευσή του ήταν πριν τον γνωρίσετε;
Σπ.: Μου το είχε αφηγηθεί αυτό, δε με είχε πάρει τηλέφωνο την ίδια μέρα που έγινε κατάρρευση.
Βαρελά: Μα πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί κρίνεται η αξιοπιστία σας και εδώ κινδυνεύουν και
άλλοι άνθρωποι.
Σπ.: Ξαναπέστε μου την ημερομηνία.
Πρόεδρος: Της δίνετε την κατάθεση να τη διευκολύνετε;
Βαρελά: Θα τη διευκολύνω εγώ: «τον Ιούνιο του '18 είδα άλλη έκκληση μεσω Facebook και
αφορούσε το σκυλάκι του. Μετά τον Ιούνιο του '18, αφού γνωριστήκαμε, συζητούσαμε αργά το
βράδυ, τον ρώτησα γιατί δεν είχε επικοινωνήσει και μου είπε ότι κατέρρευσε». Δεν μιλάω για το
νοσοκομείο, μιλάω για το ίδρυμα Ωνάση.
Σπ.: Να θυμηθώ, ένα λεπτό, μου είχε πει ότι πήγαινε στο νοσοκομείο για την αντιρετροϊκή αγωγή
του.
Φίλος: Εδώ, διαβάστε το. [Της δείχνει κατάθεση] Διαβάστε το δυνατά γιατί μπορεί να είστε
αγχωμένη…
Σπ.: Δεν μπορώ να συνδέσω τις ημερομηνίες στο μυαλό μου.
Εισαγγελέας: Ένα λεπτό, έχετε πει ότι από τον Ιούνιο του 2018 και εντεύθεν έχετε συχνή
επικοινωνία, μένουμε σε αυτό και ακούστε την ερώτηση…
Βαρελά: Η ερώτηση είναι στην κατάθεσή σας ότι από τον Ιούνιο του '18 ο Ζαχαρίας κατέρρευσε
και πήγε στο νοσοκομείο. Γιατί είπατε ότι γνωριστήκατε αργότερα;
Σπ.: Εννοούσα τη γνωριμία εκ του σύνεγγυς.
Βαρελά: Κατέρρευσε όταν τον γνωρίσατε ή πριν;
Παπαρρούσου: Εξηγήστε, κα μάρτυς, ότι είχατε επαφές μέσω Facebook.
Σπ.: Αυτό προσπαθώ να σας πω. Στο τηλέφωνο μιλούσαμε από πριν αλλά εκ του σύνεγγυς ήταν
αργότερα. Είχε θεραπευτεί το πρόβλημα με τον αιματοκρίτη; Είχε θεραπευτει το προβλημα με τον
αιματοκρίτη. Προσπαθώ να εξηγήσω.
[Ένταση]
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Βαρελά: Μα για ποιο λόγο... [ένταση]
Εισαγγελέας: Αυτό απαντάει η μάρτυς.
Βαρελά: Στο περιστατικό με την ταχυκαρδία, είπατε ότι κι εσείς έχετε ταχυκαρδία. Το αναφέρατε
μετά τον θάνατό του…
Σπ.: Και τώρα έχω…
Βαρελά: Επειδη είναι η ίδια ταχυκαρδία που έχουμε σε ένα δικαστήριο; Ή ότι είχε πρόβλημα;
Σπ.: Αυτό το αρνούμαι κατηγορηματικά, με ρωτούσαν οι αστυνομικοί και εγώ απαντούσα.
Βαρελά: Είχε ταχυκαρδία και είχε πρόβλημα, γι’ αυτό το καταθέσατε. [Διαβάζει από κατάθεση
πόσες φορές είχε πάει στο Λαϊκό Νοσοκομείο].
Σπ.: Ξέρω ότι πήγαινε για την αντιρετροϊκή του θεραπεία τακτικά, δεν είμαι γιατρός, προσπαθείτε
τώρα να…
Βαρελά: Δεν προσπαθώ τίποτα. Προσπαθώ να δω τι είχατε καταθέσει και τι ανασκευάζετε τώρα.
Είπατε πριν ότι είχε πιει δυο - τρεις μπύρες και ότι είναι πολύ κακός συνδυασμός με την
αντιρετροϊκή θεραπεία…
Σπ.: Είναι δική μου άποψη αυτή, εγώ το θεωρώ, είπα.
Βαρελά: Καταθέσατε λοιπόν ότι είχε πιει δυο - τρεις μπύρες το προηγούμενο βράδυ. Αυτό θεωρείτε
ότι έκανε κακό στην υγεία του;
Πρόεδρος: Είστε γιατρός, κυρία μάρτυς;
Σπ.: Δεν είμαι γιατρός, εγώ θεωρώ ότι όποιος πίνει μπύρες…
Βαρελά: Τον πατέρα του τον έχετε γνωρίσει;
Σπ.: Τον γνώρισα μετά το περιστατικό.
Βαρελά: Πιστεύετε ότι αν εκείνη την ημέρα ο φίλος του είχε καλέσει ασθενοφόρο θα είχε σωθεί ο
Ζαχαρίας;
Πρόεδρος: Τώρα αυτό είναι εικασίες, μην απαντάτε.
Εισαγγελέας: Μην απαντάτε.
Βαρελά: Και μια άλλη ερώητηση: έχετε πεί ότι δεν έχετε δει το βιντεοληπτικό, πραγματικά μου
κάνει εντύπωση ότι κανένας από την οικογένεια δεν έχει δει το βίντεο…
Παπαρρούσου: Δεν αντέχανε.
Βαρελά: Έχετε ακούσει για την επίθεση που γίνεται με κομμάτι γυαλί από τον Ζαχαρία
Κωστόπουλο σε παρευρισκόμενο πλήθος;
Σπ.: Δεν έχω ακούσει τίποτα και δεν έχω δει τίποτα, γιατί δεν είχα την ψυχολογική δύναμη να το
κάνω.
Σπ.: Ό,τι και να ακούσω από τη μία πλευρά ή την άλλη δεν μπορώ να απαντήσω.
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Γιαννελάκης: Πόσο μιλήσατε εκείνη την ημέρα με τον κ. Κωστόπουλο;
Σπ.: 20 λεπτά.
Γιαννελάκης: Τόσο μιλήσατε. Και είπατε ότι σας ανέφερε ότι έκανε μια βλακεία το προηγούμενο
βράδυ, και εννοούσατε τις μπύρες και του είπατε «γιατί αγόρι μου με κάνεις να αισθάνομαι
ανεπαρκής;». Πώς πήγε το μυαλο σας στο αλκοόλ, όταν δεν ξέρετε τι έκανε το προηγούμενο
βράδυ;
Σπ.: Θα σας πω, γνωρίζοντας τον Ζαχαρία ήξερα ότι αυτό μόνο μπορεί να έκανε, δεν έπινε τίποτα
άλλο, αυτό.
Γιαννελάκης: Άρα εσάς το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό ήταν οι μπύρες. Λέτε ότι ήταν
τρομοκρατημένος. Αποκλείεται να ήταν φοβισμένος επειδή ήπιε 2-3 μπύρες; Αποκλείεται το
ενδεχόμενο να ήταν αγχωμένος γι’ αυτό;
Σπ.: Το θεωρώ απίθανο να καταναλώσει αλκοολ επειδή θα τον μαλώσει κάποιος.
Γιαννελάκης: Η διαφορά είναι λίγες ώρες.
Σπ.: Ναι και το τηλεφώνημα έγινε μία η ώρα το μεσημέρι.
Γιαννελάκης: Ο εκλιπών έπινε όλη τη νύχτα. Τον γνωρίζετε τον φίλο του;
Σπ.: Όχι, δεν γνώριζα κανέναν απ' τους φίλους του.
Γιαννελάκης: Δε σας είχε αναφέρει τίποτα;
Σπ.: Ποτέ.
Ζαμάνης [για τους κατηγορούμενους 4 αστυνομικούς]: Αυτό το χρονικό διάστημα που είχατε
επαφές, ο Κωστόπουλος σας έδινε την εντύπωση ενός υγιούς ανθρώπου που δεν είχε προβλήματα
υγείας;
Σπ.: Μου έδινε την εντύπωση ενός υγιούς ανθρώπου και μάλιστα να ασχολείται με πάρα πολλά
πράγματα, πνευματικής φύσης κυρίως, μετάφραση κειμένων κτλ.
Ζαμάνης: Δηλαδή τα προβλήματα που αναλύθηκαν, η κατάρρευση, η ταχυκαρδία, η εφίδρωση και
οι επισκέψεις στο Λαϊκό δεν σας έδωσαν την εικόνα ενός ανθρώπου που είχε προβλήματα υγείας
αλλά ενός ανθρώπου που ήταν καλά;
Σπ.: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι γιατρός…
Ζαμάνης: Κοινή λογική, αν αντιλήφθηκε κάποιον υγιή άνθρωπο…
Σπ.: Αυτα τα θεματα τα έχω κι εγώ και δεν σημαίνει ότι δεν είμαι υγιής. Έχω και χαμηλό
αιματοκρίτη.
Ζαμάνης: Κατανάλωση αλκοόλ επιβεβαιώνετε ότι έκανε συχνή;
Σπ.: Όχι, δεν το επιβεβαιώνω.
Ζαμάνης: Και στο ΚΕΘΕΑ γιατί πήγε; Για τις 2-3 μπύρες;
Σπ.: Εγώ δεν μπορώ να σας πω αν είχε εξάρτηση ή όχι.
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Ζαμάνης: Κυρία μάρτυρα, δεν σας ρωτάω αυτό…
Εισαγγελέας: Αφήστε την απαντήσει.
Σπ.: Θέλω να καταλαβετε ότι το θέμα με το αλκοόλ είναι δικό μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλό.
Δεν θέλω να την πληρώσει ο Ζαχαρίας για τις δικές μου εμμονές.
Φίλος: Ο Ζαχαρίας δε θα πληρώσει τίποτα, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα…
Πρόεδρος: Μπορείτε να πηγαίνετε.

Σχολιασμός κατάθεσης της μάρτυρα Σπ.
Παπαρρούσου: Θέλω να πω ότι ήταν κάπου αναμενόμενο αυτό το αφήγημα της υπεράσπισης.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάσετε από τα ματια σας…
[ένταση από υπεράσπιση]
Φίλος: Θα κάνετε αγόρευση δηλαδή;
Πρόεδρος: Σχολιάζει επί της καταθέσεως.
Αναγνωστόπουλος: Κάνουμε έκκληση να κάνει σχόλιο, να περιοριστεί.
Παπαρρούσου: Τι προσπαθείτε να κάνετε στη μάρτυρα; Εδώ, θέλω να πω, βασανίστηκε η
μάρτυρας γιατί δεν βγαίνει το αφήγημα της τοξικομανίας και πάμε στο αφήγημα ότι ήταν
εξαρτημένος από το αλκοόλ, που πήγε να πεθάνει στη Γλάδστωνος. Σας καλώ, κυρία πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι δικαστές και κύριοι ένορκοι να μη χάσετε από τα μάτια σας ποτέ τον φρικτό
τρόπο θανάτου του Ζαχαρία Κωστόπουλου, γιατί γι’ αυτό δικάζονται οι κατηγορούμενοι και δε θα
δικαστεί ο ίδιος για 2-3 μπύρες, αν έπινε ή αν δεν έπινε.
Φίλος: Αφήνετε να επηρεάζει το δικαστήριο.
Παπαρρούσου: Δε θα γίνει το θύμα θύτης, θα το επισημαίνω κάθε φορά όποτε βλέπω αυτό το
αφήγημα.
Παπαπαντολέων: Ένα μικρό σχόλιο για την αξιοπιστία της μάρτυρα, εδώ οι άνθρωποι που
καταθέτουν, η συγκεκριμένη γυναίκα είναι νηπιαγωγός […] στην ακροαματική διαδικασία δεν
σημαίνει ότι όταν συμπληρώνουν τα λεγόμενα τους, τα μεταβάλλουν άρδην. Δεδομένης και της
πίεσης, ο κορμός όλων αυτών που είπε σήμερα είναι ο ίδιος. Έπαιρνε αντιρετροϊκή αγωγή και στην
ίδια προκαλούσε μια ανησυχία. Δεν σας είπε ότι το γεγονος δεν συνέβη αλλά ότι δεν θυμάται, γιατί
το περιστατικό συνέβη 3 χρόνια μετά.
Αναγνωστόπουλος: Αυτό είναι προφανές που λέει η κ. συνήγορος, εδώ όμως έχουμε μια
προσπάθεια της μάρτυρος να ανασκευάσει. Προσπαθούσε και είχε γενικότερο σκοπό να
υποβαθμίσει τα πραγματικά προβλήματα υγείας που είχε ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος.
Φίλος: Θα ήθελα να κρατήσει το δικαστήριο μια φράση που είπε η μάρτυρας στον συνάδελφο της
υπεράσπισης και θα καταλάβετε αμέσως από ποιον υποκινήθηκε: «δεν θέλω να την πληρώσει ο
Ζαχαρίας από αυτά που είπα εγώ». Ο Ζαχαρίας δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα γιατί είναι θανών.
Προφανώς ανασκευάζει για να μη χαθεί το αφήγημα της θανατηφόρου βλάβης. Τα γραπτά μένουν,
δε θα θυμηθεί καλύτερα. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα: «μετά το συγκεκριμένο περιστατικό με το
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σκυλάκι, τον ρώτησα γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο» και είπε ξεκάθαρα ότι «κατέρρευσε λόγω του
αιματοκρίτη». Είπε ότι πήγαινε στο Λαϊκό για να πάρει την αγωγή του, είπε ομως ξεκάθαρα ότι
πήγαινε για την αγωγή του για τον χαμηλό αιματοκρίτη. Δε θα μας πει εδώ η υποστήριξη
κατηγορίας, η οποία θα έπρεπε να προσκομίσει πρώτα ιατρικό φάκελο και ιστορικό, ώστε οι
ιατροδικαστές να κάνουν όντως εξέταση πληρέστερη.
Πατάλας : […] ο Λουκάς Σταμέλλος που έχει προταθεί και ως μάρτυρας, είπε ξεκάθαρα στο
ertopen ότι μπορεί η μάρτυς να τα είπε ξεκάθαρα και ο ανακριτής να έγραψε αυτά που ήθελε, η
κατάθεση έχει αλλάξει ριζικώς…
Βαρελά: Μια παρατήρηση. Το γεγονός της ριζικής αλλαγής της μάρτυρος είναι σε άμεση συνάφεια
με την στεάτωση του ήπατος. Ο Κωστόπουλος έπασχε από βαριά ηπατική νόσο και σημερα αυτό
ανασκευάστηκε.
Γιαννελάκης: […] Εστω και μικρή ποσότητα αλκόολ μπορούσε να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο
και ισχαιμικό επεισόδιο […] Η εικόνα της υγείας έχει φανεί, έχει φανεί ότι πρόκεται για φιλάσθενο.
Ευθύμιος Κωστόπουλος [από το κοινό]: Όταν είναι οροθετικός δεν είναι φιλάσθενος;
Ζαμάνης: Σήμερα ακούσαμε ότι ήταν ένας απόλυτα υγιής άνθρωπος και αυτά που ακούσαμε
σήμερα από τη μάρτυρα είναι ότι κανένα από τα προβλήματα υγείας δεν θα μπορούσε να οδηγήσει
στον θάνατο. Και να πω ότι ο χλευασμός ισχυρισμών κατηγορουμένων δεν βοηθάει το δικαστήριο.
Ζητώ να προσκομιστεί ο πλήρης ιατρικός φάκελος για να διαπιστωθεί εάν είχε προβλήματα υγείας.
Πρόεδρος: Να διακόψουμε για 10 λεπτά.
Διακοπή στις 11:03 και συνέχιση στις 11:26.
Παπαπαντολέων: Για να μην υπάρξει αμφιβολία για την ιατρική του κατάσταση, θα
προσκομίσουμε ό,τι υπάρχει στον ιατρικό του φάκελο.
Πρόεδρος: Ποιοι είμαστε μέσα τώρα από δημοσιογράφους; Γιατί έχουμε τον περιορισμό. Έξι.

Κατάθεση μάρτυρα Καλόγρηα (ιατροδικαστή).
Πρόεδρος: Να έρθει ο κύριος Καλόγρηας. Ορκίζεστε στην τιμή και τη συνείδησή σας να πείτε την
αλήθεια. Τι θα πει [ιατρικός όρος] «στεάτωση ήπατος»; Είναι στη σελ. 3.
Καλόγρηας: Κοιτάξτε, απ' τη νεκροτομή που διενεργήσαμε με την κ. Μαριανού καταγράψαμε μια
σειρά κακώσεων που καταγράφονται λεπτομερώς στην ιατροδικαστική μας έκθεση. Πέρα απ' αυτό,
ζητήσαμε τοξικολογικές εξετάσεις για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Στην ιστολογική εξέταση
διαπιστώθηκε αυτή η στεάτωση που αναφέρατε, το ήπαρ αντικαθίσταται πολλές φορές από λιπώδη
ιστό, αυτό συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις όπως η ηλικία, η διατροφή κτλ. Στο μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού έχει να κάνει με χρήση φαρμάκων, αλκοόλ και διατροφικούς παράγοντες.
Πρόεδρος: Χρήση αλκοόλ πέραν του συνηθισμένου;
Καλόγρηας: Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία καθενός. Προφανώς συνιστά προυπάρχουσα
κατάσταση του ήπατος, χωρίς να συνδέεται αιτωδώς με τον θάνατο.
Πρόεδρος: Από μόνο του μπορεί να προκαλέσει θάνατο;
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Καλόγρηας: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο. Μπορεί, μετά από
χρόνια, μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις που να απειλεί τη ζωή αυτή η λιπώδης διήθηση.
Πρόεδρος: Τι θα πει «ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις»;
Καλόγρηας: Ο κόσμος το λέει απλά «έμφραγμα». Είναι μια μειωμένη οξυγόνωση του μυοκαρδίου,
και είναι και η πιο συχνή αιτία θανάτου.
Πρόεδρος: Είναι κάτι μακροχρόνιο ή στιγμιαίο;
Καλόγρηας: Δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκτενώς, το συζητήσαμε και με τον κύριο.
Πρόεδρος: Μιλάμε για λεπτά ή μέρες; Αν σου συμβεί ποτέ μπορεί κάποιος να πεθάνει;
Καλόγρηας: Αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί, ανάλογα με τα αίτια, π.χ. αν είναι βαριά καρδιακή
νόσος που δημιουργεί την ισχαιμία.
Πρόεδρος: Από την ισχαιμία πόσο χρόνο έχεις μέχρι να επέλθει ο θάνατος;
Καλόγρηας: Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κάποιος μπορεί να καταλήξει άμεσα.
Πρόεδρος: Μπορεί κάποιος να κάνει ισχαιμία το βράδυ και να πεθάνει το πρωί;
Καλόγρηας: Αν έχει τα αίτια που το δικαιολογούν.
Πρόεδρος: Υπαραχνοειδής αιμορραγία, μπορείτε να μας εξηγήσετε;
Καλόγρηας: Με δεδομένο ότι αυτή η εξαγγείωση συνδυάζεται με κακώσεις κεφαλής, είναι μια
έξοδος που μπορεί να περιγραφεί σαν υπαραχνοειδής αιμορραγία […]
Πρόεδρος: Να το δούμε λίγο αντίστροφα. Όταν κάποιος διαπιστώνει αυτό, σημαίνει ότι έχει
προηγηθεί κάτι άλλο; Χωρίς κάκωση κεφαλής μπορεί να προέλθει αυτό το εύρημα;
Καλόγρηας: Η συννενόηση και με τον διενεργήσαντα την ιστολογική εξέταση, είναι μια μικρή
έξοδος αίματος που δε φάνηκε καν με το μάτι. Δηλαδή με το μάτι μας έδωσε μια μικρή υποψία,
αλλά το μικροσκπόπιο μας έδωσε την πλήρη ένδειξη. Δε μιλάμε για θανατηφόρα βλάβη.
Πρόεδρος: Φαίνεται ότι όταν ήταν στο πεζοδρόμιο, υπήρχε αίμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε αν
υπήρχε κάποιο σημείο εξόδου;
Καλόγρηας: Είχε, ναι, πολλά σημεία εξόδου, εκδορές βαθιές, τραύματα στο σώμα, στο κεφάλι
[διαβάζει] δεξιά μετωπιαία χώρα, στον πήχη, στο κεφάλι, με όποιο μηχανισμό κι αν έγιναν αυτές οι
κακώσεις, το περιγράφουμε αυτό, άλλα είναι από θλών όργανο άλλα είναι από τέμνον όργανο,
ανεξάρτητα απ' τον μηχανισμό πρόκλησης, ήταν τραύματα που προκάλεσαν να βγει αίμα.
Πρόεδρος: Εσείς για να συντάξετε την έκθεση, χρειάζεστε ιατρικό φάκελο του θανόντος;
Καλόγρηας: Σε καμία περίπτωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ιατροδικαστική διερεύνηση έχει σαν
στόχο να συνδυάσει αντικειμενικά ευρήματα και να βρει αν η αιτία θανάτου συνδέεται […]
Πρόεδρος: Αν κάποιος πάσχει από καρδιακά νοσήματα θα φαίνεται στην ιατροδικατική;
Καλόγρηας: Φυσικά.

*Το κείμενο δημοσιεύεται από το ZackieOh Justice Watch και διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Εισαγγελέας: Η στεάτωση του ήπατος είναι ενα στάδιο προ κίρρωσης του ήπατος; Μπορεί να
οδηγήσει σε ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυκοκαρδίου;
Καλόγρηας: Σε καμία περίπτωση, ενδεικτικά αν μπορώ να διαβάσω δύο γραμμές από το βιβλίο του
Κουτσελίδη: «… το σωστότερο είναι να αναγραφεί σαν αιτία θανάτου απροσδιόριστη». Δε θεωρεί
ότι η λιπώδης διήθηση μπορεί να αποτελέσει από μόνη της αιτία θανάτου, δεν το έχουμε βάλει ποτέ
στα 22 χρόνια.
Εισαγγελέας: Το πνευμονικό οίδημα;
Καλόγρηας: Το πνευμονικό οίδημα είναι μη ειδικό εύρημα, δεν είναι αιτία θανάτου, είναι ένας
μηχανισμός, και το συνάνταμε σε πολλά. Σε μια αυτοκτονία, σε ενα τροχαίο, δεν βοηθάει σε κάτι.
Εισαγγελέας: Δηλαδή μπορεί να δημιοργηθεί μετά από ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις;
Καλόγρηας: Είναι μια κάμψη της καρδιάς, αν θεωρησουμε την καρδιά ως μια αντλία, η αντλία
αυτή παύει να λειτουργεί καλά. Μπορώ να πω σε όλες τις εκθέσεις βλέπουμε το πνευμονικό
οίδημα.
Εισαγγελέας: Μας λέτε στα συμπεράσματά σας ότι δεν μπορείτε να διαχωρίσετε ποιες από αυτές
τις κακώσεις οδήγησαν σε ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις.
Καλόγρηας: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλές κακώσεις και υπάρχει
και μια θανατηφόρα. Εδώ δεν είχαμε αυτή την περίπτωση. Εδώ ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος έκανε
ισχαιμικό μετά από πολλαπλές κακώσεις. Περάσαμε και στο επόμενο στάδιο να εξετάσουμε.
Έχουμε τα τραύματα, έχουμε την ισχαιμία, προχωράμε να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να ενδέχονται με την ισχαιμία. Αυτά αποκλείστηκαν. Δεν εμπλέκεται άλλος μηχανισμός,
ούτε παθολογικός, ούτε με τοξικολογικές. Η στεάτωση του ήπατος δεν συνδέεται.
Εισαγγελέας: Άρα τα ευρήματα που βρέθηκαν δεν συνδέονται με τις ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις;
Καλόγρηας: Με τη στεάτωση δεν συνδέονται, την είχε και την προηγούμενη μέρα και τις
προηγούμενες μέρες.
Σύνεδρος: Είστε 22 χρόνια μας είπατε, έχετε δει να επέρχεται ισχαιμικό επεισόδιο με τέτοιο τρόπο;
Καλόγρηας: Να σας μεταφέρω μια παράγραφο δυο γραμμών. Λέει λοιπόν το βιβλίο της
ιατροδικαστικής ότι «ανεξάρτητα από την έκταση της κάκωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά
άτομα που υπάρχουν στεφανιαίες αλλοιώσεις». Είναι και από τα δύσκολα ιατροδικαστικά
ζητήματα, δεν είναι κάτι συχνό, δεν συμβαίνει κάθε μέρα αλλά δεν το αντιμετωπίζει η
ιατροδικαστική επιστήμη για πρώτη φορά.
Σύνεδρος: Εδώ μας λέτε ότι δεν υπήρχε σύνδεση με κάποια στεφανιαία νόσο. Έχετε δει ξανά να
συμβαίνει τέτοιο περιστατικό;
Καλόγρηας: Ναι, ως υπογράφων έχω δει και άλλα 3-4 περιστατικά τέτοια που έχει συμβεί, και με
λιγότερες κακώσεις και έπειτα από ξυλοδαρμό έχει καταλήξει άνθρωπος σε ανάλογη περίπτωση.
Πρόεδρος: Ο κ. Τσαντίρης ήταν τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας;
Καλόγρηας: Ναι, ήταν παρών.
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Πρόεδρος: Και οι κύριοι ένορκοι, ό,τι θέλουν, μη ντρέπεστε.

Ερωτήσεις υποστήριξης κατηγορίας
Παπαρρούσου: Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από την ιατροδικαστική έκθεση, στη σελ. 5, το
ζήτημα του ιατρικού στρες, «οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις συνδεονται αιτιωδώς με τα πολλαπλά
τραύματα με τον μηχανισμό στρες […]». Θέλετε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό;
Καλόγρηας: Νομίζω ότι το διευκρίνισα και στον κύριο ανακριτή ότι υπάρχει σύγχυση του άγχους
με το στρες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, το στρες είναι μια διαδικασία του οργανισμού, να
ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες καταστάσεις, είναι μια διαδικασία που μπορεί να πυροδοτήσει μια
επίδραση επί του μυοκαρδίου.
Παπαρρούσου: Ένας άλλος τεχνικός σύμβουλος, Αλεξάνδρου Παντεηλεήμων, αναφέρει ότι οι
ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις δεν συνδέονται με τις κακώσεις μαλακών μορίων, ιατρικά.
Kαλόγρηας: Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω κρίση για την άποψη του συναδέλφου. Εμείς
διερευνήσαμε τα όργανα και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για άλλου είδους παράγοντες που να
δικαιολογούν την ισχαιμία. Δεν ανευρέθη.
Καλόγρηας: Ο θάνατος προήλθε από την ισχαιμία, συνεπεία των τραυμάτων που προηγήθησαν με
διάφορους μηχανισμούς.
Παπαρρούσου: Επαναλάβατε την έρευνα, σωστά;
Καλόγρηας: Ναι, γιατί χρειαζόμασταν την ποσοτική ανάλυση, επαναλάβαμε την τοξικολογική που
έδειξε ότι η ιμπουπροφένη ήταν σε θεραπευτικές δόσεις.
Παπαρρούσου: Δεν ανιχνεύθηκαν τοξικές ουσίες;
Καλόγρηας: Αν ήταν πριν από δέκα μέρες δεν μπορεί η τοξικολογική να ανατρέξει πίσω, πήραμε
και ούρα και μπορεί να βρεθεί και 12 ώρες ανάλογα με την ουσία. Δεν βρέθηκε κάτι στις
τοξικολογικές.
Παπαπαντολέων: Αντιλαμβάνομαι ότι το πτώμα είναι σαν χάρτης, αποτυπώνει την κατάσταση του
ανθρώπου όταν έχει πεθάνει;
Καλόγρηας: Σε μεγάλο βαθμό.
Παπαπαντολέων: Η εικόνα που είχατε ήταν ότι επρόκειτο για άνθρωπο ετοιμοθάνατο, ότι ακόμα
και αν δεν είχε μεσολαβήσει ο ξυλοδαρμός του θα είχε πεθάνει;
Καλόγρηας: Για την ημέρα που πέθανε έχουν πάρει θέση οι ιατροδικαστές. Ότι η αιτία θανάτου
συνδέεται με τα τραύματα του σώματος. Εμείς δεν κάνουμε ιατροδικαστική διερεύνηση σε μια
σορό και καταγράφουμε αντικειμενικά ευρήματα. Εμείς δεν βρήκαμε άλλα ευρήματα που να
συνδέονται με τον θάνατό του, πέρα από τα τραύματά του. Δεν διαπιστώσαμε άλλη παθολογία. Το
αν ήταν θετικός στον HIV θα το βλέπαμε αν είχε επηρεάσει κάποια άλλα όργανα. Εδώ έχουμε τα
τραύματα, την ισχαιμία, και την απουσία άλλων παραγόντων που να συνδέονται με τον θάνατό του.
Εμείς με την νεκροτομή δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε το ιστορικό.
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Παπαπαντολέων: Άρα το γεγονός ότι ο άνθρωπος έπασχε από AIDS και έπαιρνε αντιρετροϊκή
αγωγή, αλλάζει σε κάτι τη γνώση που έχετε καταλήξει;
Καλόγρηας: Όχι.

Ερωτήσεις υπεράσπισης
Αναγνωστόπουλος: Απ' τα καταγεγραμμένα στην έκθεση τραύματα, υπήρχε κάποιο εύρημα που να
μπορούσε από μόνο του να οδηγήσει στον θάνατο;
Καλόγρηας: Όχι, δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο τραύμα που να οδήγησε μόνο του στον θάνατό
του.
Αναγνωστόπουλος: Έχετε πει ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ με ακρίβεια αν τα πρώτα η τα
τελευταία τραύματα επέφεραν τον θάνατο.
Καλόγρηας: Ναι.
Αναγνωστόπουλος: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επιδείξουμε το βίντεο στον κύριο Καλόγρηα.
[προβολή βίντεο - αποχώρησε η μητέρα, παρέμενε ο πατέρας]
Αναγνωστόπουλος: Μπορώ να σχολιάσω το βίντεο; Με δεδομένο ότι η εμπλοκή των
κατηγορουμένων που υπερασπίζομαι περιορίζεται μονο στα 10 δευτερόλεπτα, στο τελευταίο
πλήγμα που δέχεται, μπορείτε να μας πείτε ποιον βλέπετε να τον χτυπάει;
Καλόγρηας: Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ιατροδικαστική διερεύνηση δεν υποκαθιστά την
ανακριτική διαδικασία. Αυτό θα είχε νόημα να γίνει αν ψάχναμε ένα και μόνο τραύμα. Το
θανατηφόρο. Εμείς τονίζουμε ότι όλα τα τραύματα, ανεξάρτητα από το μηχανισμό που
προκλήθηκαν, είτε από γυαλιά είτε από πρόσκρουση, όλα, συνετέλεσαν συνολικά όλα, και δεν
μπορούμε να κάνουμε ποσοστοποίηση ποιό τραύμα προκάλεσε το θάνατο, παρά μόνο σε σχέση με
το μέρος του σώματος: ότι της κεφαλής είναι πιο σημαντικά από τα κάτω άκρα, για παράδειγμα,
αλλά μόνο αυτό.
Αναγνωστόπουλος: Επειδή ο κ. Τσαντίρης έχει διαφορετική άποψη, έχουμε το ευτύχημα να είναι
καταγεγραμμένη όλη η δράση σε βίντεο και μπορούμε να πούμε ποιό χτύπημα προκάλεσε και τι.
Καλόγρηας: Ποιό χτύπημα δεν μπορούμε να πούμε, μπορουμε να πούμε μόνο πώς προκλήθηκε το
κάθε τραύμα.
Αναγνωστόπουλος: Να καταλάβω ότι δε θέλετε να πάρετε θέση;
Καλόγρηας: Έχουμε πάρει θέση ως ιατροδικαστές.
Αναγνωστόπουλος: Μπορείτε να μου περιγράψετε σε ποιο σημείο βλέπετε να χτυπάει ο θανών;
Καλόγρηας: Όχι, θέλετε να υποκαταστήσει ο ιατροδικαστής τον αυτόπτη μάρτυρα. Δεν μπορεί να
γίνει αυτό.
Αναγνωστόπουλος: Έχετε καταγράψει 23 χτυπήματα, από τα οποία λέτε ότι κάποια προκλήθηκαν
από τέμνον όργανο και άλλα από πρόσκρουση σε επιφάνεια, επειδή βλέπουμε το βίντεο μπορούν τα
χτυπήματα να συνδεθούν με τη βλάβη που έχει προκαλέσει το κάθε χτύπημα και ειδικά το
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τελευταίο. Σας ρωτώ συγκεκριμένα: το τελευταίο χτύπημα, μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο
χτυπάει ο θανών και πλήττει ο εντολέας μου και σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι πλήττεται ο θανών;
Εισαγγελέας: Δεν είναι δουλειά του ιατροδικαστή να μας πει σε ποιο σημείο πλήττεται. Δεν είναι
μάρτυρας.
Αναγνωστόπουλος: Ναι, φυσικά, αλλά ρωτάω για κάτι συγκεκριμενο: για το εύρημα.
Εισαγγελέας: Ο κ. Καλόγρηας δεν είδε το βίντεο.
Αναγνωστόπουλος: Ναι αλλά έχουμε το ευτύχημα να έχουμε το βίντεο.
Εισαγγελέας: Και τι απάντηση θα δώσει ή πρέπει να δώσει;
Καλόγρηας: Απ' αυτά τα τραύματα που έχουμε στο κεφάλι, από αυτά που έχουμε χαρακτηρίσει
από θλων αμβλύ όργανο ή πρόσκρουση σε επιφάνεια είναι τα 7,8 ,9 […]. Είναι προφανές ότι από
αυτά τα δέκα τραύματα δεν μπορούμε να πάρουμε θέση ποιο ήταν το θανατηφόρο.
Πρόεδρος: Δεν θα βγάλει τέτοια συμπεράσματα ο ιατροδικαστής.
Καλόγρηας: Αυτό θα ήταν επικίνδυνο.
Αναγνωστόπουλος: Αυτά τα 10 τραύματα στο κεφάλι…
Καλόγρηας: Από το 1 έως το 16.
Αναγνωστόπουλος: Θυμάστε από τη δεξιά ή την αριστερή;
Καλόγρηας: Δεν θυμάμαι.
[...]
Καλόγρηας: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αν αρχίσει και ο ιατροδικαστής να κάνει υποθέσεις,
χάνει και την αξιοπιστία του.
Αναγνωστόπουλος: Μιλώ για καταγεγραμμένο χτύπημα, δεν μιλάω για υποθέσεις.
Καλόγρηας: Είναι καταγεγραμμένο το που έχει χτυπήσει: αν ήταν δεξιά ή αριστερά.
Αναγνωστόπουλος: Γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο εγκατάστασης των ισχαιμικού τύπου
αλλοιώσεων;
Καλόγρηας: Όχι.
Αναγνωστόπουλος: Προβλέπεται τέτοια διαδικασία ιατρικά;
Καλόγρηας: Είναι πολύ δυσκολο.
Αναγνωστόπουλος: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη διαφορά μεταξυ ισχαιμίας, ισχαιμικού τύπου
αλλοιώσεων και εμφράγματος;
Καλόγρηας: Οι ισχαμικές είναι μείωση οξυγόνωσης του μυοκαρδίου και εκεί, αν επιμείνει, μπορεί
να επιφέρει νέκρωση.
Αναγνωστόπουλος: Η ισχαιμία;
Καλόγρηας: Είναι μια υπο-οξυγόνωση του μυοκαρδίου[…]
*Το κείμενο δημοσιεύεται από το ZackieOh Justice Watch και διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Αναγνωστόπουλος: Άρα ποιά η διαφορά; Γιατί μου είπατε το ίδιο πράγμα. Είναι η χρονική
εγκατάσταση που διαφέρει; Γιατί το χαρακτηρίσατε σαν ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις;
Καλόγρηας: Το χαρακτήρισε ο παθολογοανατόμος, είναι θέμα γλωσσολογίας και όχι ουσίας.
Απάντησε ο κ. Ευτυχιάδης. Δεν διαφέρει ουσιαστικά και ουσιωδώς.
Αναγνωστόπουλος: Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι το πνευμονικό οίδημα;
Καλόγρηας: Μια καρδιακή κάμψη […] με αποτέλεσμα να μπορεί να μαζευτεί υγρό στους
πνεύμονες.
Αναγνωστόπουλος: Η καρδιακή κάμψη τι είναι;
Καλόγρηας: Είναι δυσλειτουργία της καρδιάς.
Αναγνωστόπουλος: Θέλετε να μου πείτε από ποιά αιτία βρέθηκε η ισχαιμικού τύπου αλλοίωση
στην καρδιά του θανόντα;
Καλόγρηας: Από τις ισχαμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.
Αναγνωστόπουλος: Πώς καταλαβαίνουμε τη χρονική εγκατάσταση του πνευμονικού οιδήματος;
[…]
Καλόγρηας: Τα μακροφάγα είναι κάποια κύτταρα που φαγοκυτταρώνουν ξένα κύτταρα. Δεν είναι
το γνωστικό μου αντικείμενο κατ' αρχάς. Μπορούν να εμφανιστούν σε μια σειρά καταστάσεων.
Αναγνωστόπουλος: Τι είναι το οίδημα;
Καλόγρηας: Δεν το γνωρίζω, δεν υπήρχε οίδημα, δεν είναι φλεγμονή το πνευμονικό οίδημα.
Αναγνωστόπουλος: Έτσι λέτε εσείς; Μάλιστα, η ιατρική λέει άλλα. Θα μας τα πούνε όταν θα
έρθουν να καταθέσουν. Το πνευμονικό οίδημα δεν είναι φλεγμονή;
Καλόγρηας: Το έχω περιγράψει τρεις φορές.
Πρόεδρος: Πείτε το άλλη μια φορά, μιας και φτάσαμε στο σημείο αυτό.
Αναγνωστόπουλος: Συμφωνείτε με την άποψη ότι είναι μια απειλητική συσσώρευση υγρού
αποτέλεσμα καρδιακής ανεπάρκειας;
Καλόγρηας: Ως αποτέλεσμα καρδιακής ανεπάρκειας είναι μια πιθανότητα, ως αποτέλεσμα
ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεων είναι μια άλλη πιθανότητα. Ένας άνθρωπος που πεθαίνει από
τροχαίο ατύχημα, και έχει εμφανίσει για δέκα λεπτά πνευμονικό οίδημα, είναι αυτό η αιτία
θανάτου; Πού είναι η φλεγμονή σε αυτό που διαβάσατε;
Αναγνωστόπουλος: Όταν συσσωρεύεται υγρό δεν είναι φλεγμονή;
Πρόεδρος: Εσείς θέσατε την ερώτηση.
Καλόγρηας: Θέλετε να ξεκινήσω την απάντησή μου όπως θέλετε προφανώς.
Αναγνωστόπουλος: Θέλω απάντηση σε αυτό που σας ρωτώ [υψώνει τόνο φωνής].
Καλόγρηας: Νομίζω έχει καταγραφεί το πώς ρωτάτε και το πώς απαντάω.
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Πρόεδρος: Λέτε ότι δεν απαντάει ο μάρτυρας; Να ρωτάτε συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε στην
επόμενη ερώτηση.
Αναγνωστόπουλος: Άρα το πνευμονικό οίδημα προκαλείται από κάποια καρδιακή ανεπάρκεια;
Καλόγρηας: Κάμψη. Κάποια καρδιακή δυσλειτουργία.
Αναγνωστόπουλος: Θέλω να ξέρω αν το πνευμονικό οίδημα προϋπήρχε ή αν θα μπορούσε να εχει
προκληθεί από το προηγούμενο βράδυ.
Καλόγρηας: Όχι, δεν είπα αυτό.
Πρόεδρος: Ξανακάντε την ερώτηση και θα ελέγξουμε τα πρακτικά μετά.
Αναγνωστόπουλος: Μας είπατε ότι οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις συνδέονται με τον μηχανισμό
στρες. Σας ρώτησε η πρόεδρος αν αυτές οι αλλοιώσεις μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει μια ημέρα
νωρίτερα.
Καλόγρηας: Η ιατροδικαστική με ένα τρόπο λειτουργεί: αντικειμενικά ευρήματα. Εδώ
αποκλείσαμε οποιαδήποτε άλλη αιτία που θα μπορούσε να κάνει ισχαμία. Λαμβάνει υπόψη τη
χρονική συσχέτιση. Εάν είχαν εγκατασταθεί πριν τα τραύματα θα μιλάγαμε για άλλη αιτία.
Αναγνωστόπουλος: [Διακόπτει] Στα αντικειμενικά ευρήματα που έχετε συγκαταλέγεται και το
πνευμονικό οίδημα; Γιατί δεν το αξιολογήσατε;
Καλόγρηας: Το αξιολογήσαμε και το περιγράψαμε.
Αναγνωστόπουλος: Πώς είναι δυνατόν, ένα πνευμονικό οίδημα που προϋπήρχε του περιστατικού;
Καλόγρηας: Είπα εγώ ότι προϋπήρχε του περιστατικού;
Αναγνωστόπουλος: Σας το δίνω ως δεδομένο.
Καλόγρηας: Εσείς το δίνετε σαν δεδομένο στην ιατροδικαστική έκθεση;
[Ένταση]
Καλόγρηας: Ο ιατροδικαστής έρχεται εδώ για να δώσει τα ευρήματά του. Νιώθω σαν να πρέπει να
απολογηθώ για τα ευρήματά μου. 1000 νεκροτομές ο καθένας μας το χρόνο κάνουμε, η διαδικασία
είναι συγκεκριμένη, αν πρέπει να απολογηθώ γι' αυτά δεν έχω καμία αντίρρηση.
Αναγνωστόπουλος: Ζητώ συγγνώμη αν σας έφερα σε δύσκολη θέση.
Καλόγρηας: Με ρωτάτε για τα μακροφάγα. Είναι ένα εύρημα που συναντάται συχνά. Είναι
κύτταρα που εμφανίζονται και στους καπνιστές. Υπέγραψα μια έκθεση χθες που μια γυναίκα έπαθε
ανακοπή, βρέθηκαν ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις, ήταν εύρημα σε έναν αιφνίδιο θάνατο.
Αναγνωστόπουλος: Αυτό αφορά άλλη υπόθεση. […] Μπορείτε να προδιορίσετε τον χρόνο;
Καλόγρηας: Είναι διάφοροι παράγοντες δεν λένε τίποτα για την αξιολόγησή μας, το συναντάμε
στους περισσότερους ανακοπικούς θανάτους.
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Αναγνωστόπουλος: Εγώ έχω μια επιστημονική άποψη του κύριου […] που λέει ότι αυτά μπορούν
να εμφανιστούν και 24 ώρες πριν. Μπορείτε να κάνετε κάποια σκέψη για το γιατί είχαν
δημιουργηθεί 24 ώρες πριν;
Καλόγρηας: Ανάλογα με τα πράγματα που σκέπτεται κανείς μπορεί να βρει και την κάταλληλη
βιβλιογραφία, εγώ δεν είπα ποτέ ότι εμφανίστηκαν 24 ώρες πριν. Βρίσκουμε πράγματα, και η
χρονική συσχέτιση είναι δεδομένη. Αποκλείσαμε την καρδιακή βλάβη και την τοξικολογική…
Αναγνωστόπουλος: [διακόπτει]
Πρόεδρος: Μη τον διακόπτετε.
Αναγνωστόπουλος: Μα, κυρία πρόεδρε, δεν απαντάει στην ερώτησή μου [φωνάζει].
Πρόεδρος: Κύριε συνήγορε, θα διακόψουμε αν συνεχιστεί έτσι.
Καλόγρηας: Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμιά άλλη παθολογία που να δημιουργεί πνευμονικό
οίδημα. Δημιουργήθηκαν από τα τραύματα και δεν είναι δική μου δουλειά να διαπιστώσω ποιος τα
προκάλεσε.
Αναγνωστόπουλος: Ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος, με βάση τα ευρήματά σας ήταν ένας υγιής
άνθρωπος;
Καλόγρηας: Απάντησα και σε αυτό.
Αναγνωστόπουλος: Ξέρετε να μας πείτε τι σημαίνει το αλκοόλ με την αντιρετροϊκή αγωγή;
Καλόγρηας: Βρέθηκε μια ελάχιστη ποσότητα.
Αναγνωστόπουλος: Τι συνέπεια μπορεί να έχει;
Καλόγρηας: Κίρρωση του ήπατος.
Αναγνωστόπουλος: Κάποια άλλη; Κάποια τοξίκωση ίσως;
Καλόγρηας: Δεν διαπιστώθηκε.
Αναγνωστόπουλος: Μακροπρόθεσμα;
Καλόγρηας: Δεν υπάρχει «μακροπρόθεσμα».
Πρόεδρος: Είπατε για τοξίκωση και δεν αναφέρεται καν στην έκθεση. Πάνω σε αυτή την
πραγματογνωμόσυνη θα μιλάμε. Θέλετε να αναπτύξουμε όλη την ιατρική; Να εστιάσουμε στην
πραγματογνωμοσύνη.
[…]
Αναγνωστόπουλος: Η εικόνα ενός ανθρώπου που σηκώνει έναν πυροσβεστήρα 6 κιλών είναι
εικόνα ενός υγιούς ανθρώπου;
Καλόγρηας: Τι με ρωτάτε; Προφανώς και δε μπορώ να βγάλω ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Αναγνωστόπουλος: Μπορείτε να πείτε από τι άλλες αιτίες δημιουργούνται ισχαιμικού τύπου
αλλοιώσεις;
Πρόεδρος: Ο πραγματογνώμονας ο δικός σας είναι στον κατάλογο;
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Αναγνωστόπουλος: Μάλιστα. Αλλά αφού έχουμε τον μάρτυρα εδώ…
Πρόεδρος: Τι θέλετε; Να μας πει 100 περιπτώσεις που προκαλούν ισχαιμικό; Ολοκληρώσαμε
νομίζω.
Αναγνωστόπουλος: Η εφίδρωση, ο έμετος κτλ. μπορούν να προκαλέσουν ισχαιμικού τύπου
αλλοιώσεις;
Καλόγρηας: Δεν είμαι κλινικός γιατρός.
Αναγνωστόπουλος: Η εξαγγείωση τι σημαίνει;
Καλόγρηας: Αυτό το εύρημα…
Αναγνωστόπουλος [διακόπτει]: Εδώ περιγράφεται μια υπαραχνώδης αιμορραγία. Συνεπάγεται
ρήξη αγγείου;
Καλόγρηας: Αν δεν υπήρχε ιστολογική εξέταση δε θα είχε καταγραφεί.
[…]
Αναγνωστόπουλος: Πώς μπορούμε να στηριχθούμε σε κάτι μη μετρήσιμο;
Καλόγρηας: Δεν είναι πιθανολόγηση. Εδώ έχουμε τραύματα, ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχουν άλλες
αιτίες και υπάρχουν τραύματα έχουμε περιορισμένες αιτίες. Δεν είναι ένας μηχανισμός που
εφηύραμε εμείς. Έχουμε τα τραύματα, τη γνώση ότι αυτά τα τραύματα κάνουν ισχαιμικό αν δεν
υπάρχει αιτία.
Πρόεδρος: Νομίζω το αναλύσαμε αρκετά, θέλετε μια διακοπή;
Φίλος: Μια διακοπή νομίζω ναι, για να ξεκουραστεί και ο μάρτυρας και επειδή εμείς δεν έχουμε
τεχνικό σύμβουλο και επειδή θα χρειαστούμε διευκρινίσεις, θα είμαστε αναλυτικοί.
Καλόγρηας: Δεν χρειάζομαι διακοπή.
Φίλος: Πάνω από 50 ερωτήσεις εννοώ.
Πρόεδρος: Προχωράμε.
Φίλος: Θέλω να μου ορίσετε τις έννοιες εκδορά, ασυνέχεια, εκχυμώσεις και τραύμα.
Καλόγρηας: Το τραύμα είναι διαρραγή ιστού, η εκδορά είναι λύση της επιδερμίδας, η δε εκχύμωση
είναι μελανιά.
Φίλος: Το τραύμα διαφοροποείται ως προς τη σοβαρότητά του;
Καλόγρηας: Ανάλογα με την περιοχή που συναντάται.
Φίλος: Επειδή είπατε για ρήξη ιστού.
Πρόεδρος: Εσείς κύριε ποιός είστε;
[Κάποιος από το κοινό:] Ας γράψετε στα πρακτικά ότι ένας πολίτης είναι που ανησυχεί ότι αυτή η
υπόθεση δεν θα πάει καλά γιατί βλέπω μια εσωστρέφεια, διακυβεύεται ένα μεγάλο κομμάτι του
μέλλοντος μας.
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[Ένταση από υπεράσπιση]
Πρόεδρος: Την ταυτότητά σας παρακαλώ. [προς το άτομο που παρενέβη]
[προσκομίζει ταυτότητα]
Φίλος: Από εκδορές και εκχυμώσεις μπορεί να προκληθεί θάνατος;
Καλόγρηας: Όχι.
Φίλος: Στην έκθεση περιγράφετε 7 τραύματα [ανάγνωση από έκθεση] και σήμερα, το είπατε και
στην ανακριτική σας, μιλήσατε για εκδορές και εκχυμώσεις; Γιατί τα ενοποιήσατε;
Καλόγρηας: Από το κεφάλι προς τα κάτω καταγράφονται.
Φίλος: «Έφερε πολλαπλές διάσπαρτες αλλοιώσεις καθώς και θλαστικά τραύματα», άρα τα
τραύματα ήταν μικρά.
Καλόγρηας: Ναι τα έχω περιγράψει.
Φίλος: Περαιτέρω στην έκθεσή σας, στη σελ. 4, λέτε ότι «τα ως άνω τραύματα δεν συνιστούν από
μόνα τους θανατηφόρες κακώσεις και αποδίδεται συμβατότητα από θλων αμβλύ όργανο μόνο σε
δύο τραύματα, στο φρύδι και στο υπ' αριθμ. 19, αριστεράς άκρας χειρός, σε δύο εκχυμωσεις και σε
δύο εκδορές».
Καλόγρηας: Μάλιστα.
Φίλος: Αν έλειπαν αυτά τα δυο τραύματα, το 1 και 19, όπου οφείλονται σε θλων αμβλύ όργανο, τα
υπόλοιπα 5 τραύματα, μαζί με το σύνολο των 9 ομάδων θα ενεργοποιούσαν ή όχι μηχανισμό στρες;
Καλόγρηας: Και τα 17 είπαμε και με βάση την εντόπισή τους αλλά είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία
δυνατότητα, πέρα από ιατρικό σχόλιο, ότι από το λαιμό και πάνω είναι πιο σοβαρά, με την έννοια
ότι είναι πιο ζωτικής σημασίας όργανα, μέχρι εκεί.
Φίλος: Η απάντησή σας δεν είναι απλή, υπάρχουν 6 άνθρωποι που δικάζονται, και δεν είναι γιατί
είναι κακός ο εισαγγελέας που διέταξε τη δίωξη, δικάζονται από αυτά που είπατε εσείς.
[Ένταση]
Καλόγρηας: Θα ανακαλέσετε τώρα και μετά θα συνεχίσουμε αλλιώς δεν απαντάω σε καμία
ερώτηση. Από πού και ως πού; [υψώνει φωνή] Θα ανακαλέστε και μετά θα απαντήσω! Αν είναι
δυνατόν! Δημιουργείτε και εντυπώσεις και στους ανθρώπους εδώ! Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας,
σας παρακαλώ να ανακαλέσετε και θα ήθελα να διακόψουμε! Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια
πράγματα; Ζητώ να διακόψουμε, κύριε εισαγγελέα, αυτό που ειπώθηκε δεν έχει ειπωθεί στα 20
χρόνια: ότι ο ιατροδικαστής είναι αυτός που καθιστά κατηγορούμενους! Αν είναι δυνατόν.
Δημιουργεί εντυπώσεις έτσι.
[Ένταση]
Φίλος: Θα επανέλθω, γιατί δεν ήθελα να προσβάλω τον μάρτυρα.
Καλόγρηας: Με προσβάλατε όμως και βαρύτατα!
[Ένταση]
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Καλόγρηας: Και έχω δικαίωμα να έχω και θυμό αυτή τη στιγμή!
Το δικαστήριο διέκοψε στις 12:58.
Συνέχεια της διαδικασίας στις 13:28.
Φίλος: Ως προς το προηγούμενο ζήτημα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ιατροδικαστική είναι μια
πραγματογνωμοσύνη που είναι ισχυρό αποδεικτικό μέσο, είναι ένας μάρτυρας πραγματογνώμονας
και καθετί που λέει και δεν λέει είναι εξόχως βαρύνουσας σημασίας, αυτό εννοούσα εγώ και έγινε η
παρεξήγηση, […] Αυτή η αιτία που αναφέρατε στην πραγματογνωμοσύνη, είναι αυτή που έχει
οδηγήσει αναπόδραστα τους 6 κατηγορούμενους ενώπιόν σας. Κατά συνέπεια, όταν το λέω εν τη
ρύμη του λόγου ότι «από τη δική του πραγματογνωμοσύνη», είναι μεν αληθές αλλά θεωρώ ότι
πρέπει να απολογηθώ αν θεωρεί ότι τον προσέβαλα. Πλην όμως αυτή είναι η πραγματική έννοια
όσων είπα.
Πρόεδρος: Αποδέχεστε την εξήγηση αυτή;
Καλόγρηας: Όπως γνωρίζετε, κάθε πραγματογνωμοσύνη εκτιμάται ελευθέρως και η εκτίμηση
οδήγησε εδώ, η έκφρασή σας είναι ανοίκεια και με στοχοποιεί στα μάτια των κατηγορουμένων.
Φίλος: Αποσύρω το «εξαιτίας σας» και σας ζητώ συγγνώμη.
Φίλος: Δεν έχω τεχνικό σύμβουλο και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να είναι ορισμένος γιατί θα
χρειαστεί και για τη δική σας απόφαση. Εάν έλειπαν τα δύο τραύματα και οι εκχυμώσεις και οι
εκδορές οι οποίες προκλήθηκαν από χέρια και πόδια ανθρώπων, και αν υπήρχαν τα άλλα τραύματα
θα υπήρχε θάνατος;
Καλόγρηας: Είναι μια υποθετική ερώτηση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κάκωση που να πούμε ότι
οδηγεί στον θάνατο. Αν είχαμε 20 τραύματα και το ένα από αυτά είχε δημιουργήσει κάκωση στο
κεφάλι ή ρήξη στον πνεύμονα θα ήταν πιο εύκολο φυσικά. Εδώ όμως δεν έχουμε αυτή την
περίπτωση, έχουμε τα τραύματα που έχουμε πει και όλα αυτά συνέτειναν ώστε να έχουμε αυτή την
κατάληξη.
Φίλος: Δεν θεωρώ ότι απαντήθηκε η ερώτηση αλλά το σέβομαι. Θέλω να μου πείτε πώς ορίζετε το
στρες και πώς ορίζεται το στρες με την ιατρική έννοια του όρου.
Καλόγρηας: Το στρες είναι αντίδραση του οργανισμού προκειμένου να ανταποκριθεί σε εξωτερικά
ερεθίσματα. Και αν γίνεται και πιο βοηθητικό να διαβάσω και αυτό «είναι γνωστό ότι τραύματα
ποικίλης έκτασης και βαρύτητας είναι δυνατόν να προκαλέσουν ισχαιμικά επεισόδια και έμφραγμα
[…]». Επίσης αναφέρεται ότι οι κακώσεις κεφαλής είναι πιο σημαντικές, δίνεται μεγαλύτερη
έμφαση.
Φίλος: Εδώ δεν εντοπίσατε κρανιοεγκεφαλική κάκωση;
Καλόγρηας: Όχι.
Φίλος: Σε περίπτωση τραυμάτων το στρες ενεργοποιείται για την επιβίωση του ανθρώπου;
Καλόγρηας: Είναι ένας μηχανισμός για να ανταπεξέλθει στον εξωτερικό παράγοντα. Πολλές φορές
με επιτυχία και άλλες όχι.
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Φίλος: Άρα με βάση την απάντησή σας συνιστά κανόνα ο θάνατος μετά την ενεργοποίηση του
στρες;
Καλόγρηας: Ούτε κανόνα ούτε εξαίρεση, δεν ενεργοποιείται, για παράδειγμα, σε έναν
πυροβολισμό μηχανισμός στρες.
Φίλος: Άνθρωποι πολυτραυματίες ας πούμε δε θα είχαν καμιά πιθανότητα επιβίωσης αν
ενεργοποιούνταν ο μηχανισμός αυτός.
Καλόγρηας: Βλέπουμε ότι πολλοί με τις ίδιες κακώσεις επιβιώνουν και άλλοι όχι.
Φίλος: Ποια όργανα συμμετέχουν στην αντίδραση αυτή και ποιες ορμόνες εκκρίνονται όταν
ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτός;
Καλόγρηας: Ιατροδικαστικά δεν μπορεί να ειπωθεί γιατί είναι ουσίες που εκκρίνονται […]
Φίλος: Διερευνήσατε αν με κάποιο τρόπο η ηπατική βλάβη και η λοίμωξη HIV βοήθησαν στην
ενεργοποίηση αυτή;
Καλόγρηας: Όχι, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. […]
Φίλος: Με βάση κάτι που δεν γνωρίζετε, μιάμιση ώρα πριν το συμβάν, μια μάρτυρας που
εξετάστηκε, μας είπε ότι ήταν πάρα πολύ αγχωμένος, τρομοκρατημένος. Θα μπορούσε αυτό να
είναι ένα ψυχολογικό στρες ή ένα παθολογικό στρες; Αυτό το οξειδωτικό στρες που σας ανέφερα
πριν;
Καλόγρηας: Κοιτάξτε, εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να διερευνήσουμε τέτοιου είδους
θέματα. Εμείς στηριζόμαστε στα νεκροτομικά ευρήματα και με βάση αυτά βγάζουμε
συμπεράσματα.
Φίλος: Και ούτε μπορείτε να διαχωρίσετε αν υπήρχε πραγματικό στρες ή οξειδωτικό στρες;
Καλόγρηας: Θα το πω για πολλοστή φορά εδώ, αποκλείσαμε οτιδήποτε άλλο αίτιο θα μπορούσε
να προκαλέσει τον θάνατο, είτε σε επίπεδο εξέτασης τοξικολογικής είτε σε επίπεδο παθολογικής
διερεύνησης.
Φίλος: Δεν γνωρίζετε αν η παθολογία του έπαιξε ρόλο στην κατάληξη;
Καλόγρηας: Κοιτάξτε αυτή είναι μια θεωρητική κουβέντα. Μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και να
τελειώσει αύριο, πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν, όπως για παράδειγμα το σωματικό
βάρος. Όμως, αυτός ο άνθρωπος, συνεπεία των τραυμάτων επήλθε η ισχαιμία, δεν υπήρχε κάτι
άλλο.
Φίλος: Άρα από αυτό που μπορούσατε εσείς ιατροδικαστικά να διερρευνήσετε. Γιατί εσείς δεν
μπορείτε να διερευνήσετε κάτι που δεν μπορεί να το δείξει η τοξικολογική.
Καλόγρηας: Αν κάτι είχε συμμετοχή στην αιτία θανάτου θα το είχαν δείξει όλα τα ζωτικά όργανα
που ερευνήσαμε και δε βρέθηκε κάτι που να μπορεί να συνδεθεί με την ισχαιμία του μυοκαρδίου.
Φίλος: Σας το ρωτάω αυτό γιατί εσείς δεν γνωρίζετε ότι το προηγούμενο βράδυ μάρτυρας ήταν
μαζί με τον Κωστόπουλο, κατανάλωσε 2-3 μπύρες και η εικόνα του ήταν σαν να έχει πάρει
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ναρκωτικά και έμεινε ξάγρυπνος για να μην πάθει τίποτα. Όλη αυτή η εικόνα θα μπορούσε να
παραπέμπει σε μια ισχαιμία του μυοκαρδίου που θα μπορούσε να έχει συμβεί νωρίτερα.
Καλόγρηας: Η καρδιά του ήταν μια καθαρή καρδιά χωρίς στεφανιαία, δεν βρέθηκε κάτι που να
δικαιολογεί ισχαιμία. Δεν θα μπορούσε να έχει ισχαιμικό επεισόδιο αυτός ο άνθρωπος γιατί η
καρδιά του ήταν καθαρή.
Φίλος: Θα μπορούσε να έχει από στρες παθολογικό;
Πρόεδρος: Μη μπούμε πάλι στη συζήτηση των υποθέσεων.
Καλόγρηας: Εμείς, αντικειμενικά ευρήματα, νόσο που να δικαολογεί την ισχαιμία δεν βρήκαμε
καμία, βρήκαμε την λίπωση του ήπατος που δεν συνδέεται με το ισχαιμικό επεισόδιο.
Φίλος: Θα θίξω κάποια πραγματα για το πνευμονικό οίδημα. Στην έκθεση σας αναφέρεται ως
εύρημα. Καταρχήν μπορεί να είναι αιτία θανάτου;
Καλόγρηας: Είναι ένας μηχανισμός, που συναντάται.
Φίλος: Στην περίπτωση Μάγγου βρέθηκε πνευμονικό οίδημα μετά από ξυλοδαρμό.
Παπαρρούσου: Μιλάτε ψευδως. Γιατί τον εκπροσωπώ και το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν
αναφέρει μόνο το πνευμονικό οίδημα. Ρωτήσατε τους γονείς του Μάγγου αν θέλουνε να αναφερθεί
εδώ το πόρισμα του γιου τους;
Φίλος: Σας ευχαριστώ γιατί διαφωτίσατε το δικαστήριο.
Παπαρρούσου: Δεν καταλαβαίνω πώς χρησιμοποιούμε εδώ άλλες υποθέσεις.
Φίλος: Εγώ πατώντας στο ίντερνετ βρήκα ότι υπάρχει το καρδιογενές και το μη καρδιογενές.
Καλόγρηας: Άλλο πράγμα είναι αυτό, τώρα το […] δεν συνιστά πνευμονικό οίδημα. Τώρα νομίζω
ότι κουράζουμε το δικαστήριο, το πνευμονικό οίδημα δεν είναι RDS. Εάν ήταν, θα το έγραφε ο
παθολογοανατόμος.
Φίλος: Αν ήταν άλλης αιτίας το πνευμονικό οίδημα, θα το είχε βρει ο παθολογοανατόμος;
Καλόγρηας: Το πνευμονικό οίδημα, όσο και αν συζητήσουμε για αυτό, δεν είναι ένα ειδικό εύρημα
που μας βοηθάει σε κάτι. 1000 εκθέσεις να σας φέρω, οι 680 πνευμονικό οίδημα μπορεί να
αναφέρουν.
Φίλος: Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις γιατί είπατε ότι δεν έχετε τις ειδικές γνώσεις., διερευνήσατε
αν οι αιτίες αυτές θα μπορούσαν να είναι από κάποια φαρμακευτική αγωγή;
Kαλόγρηας: Αν δεν τις έχω, το λέω, ναι.
Πρόεδρος: Η ιβουπροφένη τι είναι;
Καλόγρηας: Είναι σύνηθες αναλγητικό. Μας απάντησε [το εργαστήριο] ότι είναι στα πλαίσια της
θεραπευτικής συγκέντρωσης. Έχει ένα σχόλιο που απαντά.
Φίλος: Σε 300+ περιστατικά που βρέθηκαν με ποσότητα φαρμάκου διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν
σχέση με τη λήψη όταν είναι κάτω από το επίπεδο […]. Ποιές είναι οι παρενέργειες του φαρμάκου
στα επίπεδα που υπήρχαν στον Κωστόπουλο;
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Καλόγρηας: Το ιμπουπροφέν ήταν σε θεραπευτική συγκέντρωση. Δεν έχει πεθάνει κανείς από
ιμπουπροφέν.
Φίλος: Με βάση την εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ. που έχουμε μαζί μας, λέγεται ότι σε υψηλές
μακροχρόνιες δόσεις μπορεί να συνδέεται με οίδημα. Είναι αμερικάνικο φάρμακο; Γνωρίζετε ότι
έχει εγκριθεί σε υγιείς ανθρώπους με την ένδειξη «προσοχή για καρδιοπάθειες»;
Καλόγρηας: Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς πιθανότητα παρενεργειών. Αλλά να ενοχοποιήσουμε
αναλγητικό για αιφνίδιο θάνατο, όταν έχουμε τραύματα και να πούμε ότι, επειδή βρέθηκε η
ασπιρίνη στο αίμα, φταίει η ασπιρίνη... Όπως ένας παθολόγος στέλνει τις εξετάσεις, έτσι και εμείς
τις τοξικολογικές τις θεωρούμε θέσφατες και η απάντηση των τοξικολογικών ήταν σαφής.
Φίλος: Μη έχοντας διερευνήσει φαρμακευτική παρενέργεια σε σχέση με την αλληλεπίδραση με
την αντιρετροϊκή αγωγή που έπαιρνε;
Καλόγρηας: Φυσικά και το ερευνήσαμε. Αν υπήρχαν ευρήματα αλλεργικής αντίδρασης θα μας το
έλεγε ο παθολογοανατόμος, κάτι τέτοιο δε βρέθηκε στις ιστολογικές.
Φίλος: Δεν ήταν αλλεργική αντίδραση σε αυτό, αλλά δεν έχει διερευνηθεί.
Καλόγρηας: Έχει διερευνηθεί απολύτως, τώρα θα αλλάξουμε τον τρόπο που γίνεται η
ιατροδικαστική;
Πρόεδρος: Αν είχε προκαλέσει τον θάνατο το ιβουπροφέν θα φαινόταν κάπου;
Καλόγρηας: Δηλαδή ένας άνθρωπος που χτύπησε σε τροχαίο και μετά από λίγες ώρες επήλθε ο
θάνατος, και βρέθηκε ασπιρίνη, θα το αποδώσουμε στην ασπιρίνη; Μηδεν τοξίκωση βρέθηκε.
Πρόεδρος: Μπορεί να πεθάνει κάποιος από τη λήψη αυτού του φαρμάκου και να μην φαίνεται;
Καλόγρηας: Δεν έχω κάποιο τέτοιο περιστατικό υπόψιν. Η εξίσωση εδώ έχει δύο παράγοντες μόνο,
το τραύμα και το επελθόν ισχαιμικό επεισόδιο.
Φίλος: Εδώ τι λέτε, ότι οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου «φαίνεται» ότι συνδέονται
αιτιωδώς με τον θάνατο του.
Καλόγρηας: Αυτό είναι γλωσσολογική προσσέγγιση. Το «φαίνεται» δεν είναι με την έννοια του
«πιθανολογείται» αλλά με την έννοια του «προκύπτει», είναι στην 6η σειρά στην 4η σελίδα.
Φίλος: Ελλείψει ιατρικού φακέλου, γιατί είχε και βαριά ηπατική νόσο, με δεδομένο ότι το στρες
είναι ο αιτιώδης σύνδεσμος του θανάτου με τις αλλοιώσεις του μυοκαρδίου, με δεδομένο ότι το
στρες θα μπορούσε να είναι και παθολογικό, και δεν γνωρίζατε ποιά ήταν η κατάσταση του
ανθρώπου αυτού πριν τον θάνατό του, με δεδομένο ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή η αγωγή του, τα
οποία εμπλέκονται στον αιτιώδη σύνδεσμο, μπορείτε να πείτε αν οι άνθρωποι που δικάζονται
σήμερα έχουν, μετ' απολύτου βεβαιότητας, συμμετοχή στον θάνατο του Ζαχαρία Κωστόπουλου και
να βάλετε το χέρι στην καρδιά;
Καλόγρηας: Φαντάζομαι ότι δεν την εννοείτε την ερώτηση.
Πρόεδρος: Δε θα απαντήσει εάν έχουν συμμετοχή.
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Πατάλας [συνήγορος Χορταριά]: Πολλάκις αναφέρατε ότι καρδιολογικά δεν έπασχε από τίποτα.
Δεν συνδέεται οτιδήποτε με κάποια άλλη καρδιολογική νόσο. Βλέπω ότι έχετε αποκλείσει
οποιοδήποτε άλλο καρδιολογικό εύρημα που να συνδέεται με τον θάνατό του, αλλά βλέπω τι
γράφετε για το ήπαρ και με δεδομένη την απουσία άλλης νόσου, θεωρείτε λοιπόν σκόπιμο να
αναφέρετε την ηπατική βλάβη. Μπορείτε να μας πειτε τι είναι αυτή η ηπατική βλάβη, η λιπώδης
διήθηση;
Καλόγρηας: Είναι αντικατάσταση του […] από λιπώδη κύτταρα […]
Πατάλας: Είπατε ότι δεν προκαλεί αιφνίδιο θάνατο.
Καλόγρηας: Αιφνίδιο θάνατο δεν προκαλεί, αν θέλετε να το επαναλάβω.
Πρόεδρος: Το έχετε πει, δε χρειάζεται.
Πατάλας: Μιλάτε για τον κ. Κουτσελίνη;
Καλόγρηας: […] Μάλιστα, αναφέρει ότι όταν το μόνο έυρημα είναι λιπώδης διήθηση τότε πρέπει
να αναγραφεί «αιτία θανάτου: απροσδιόριστη».
Πατάλας: Εσείς επικαλείστε αυτό, εγώ έχω εδώ ένα κεφάλαιο της Χαράς Σπηλιοπούλου για τους
αιφνίδιους θανάτους. Αναφέρει περιπτωσιολογία: επιληψία, παχυσαρκία, άτομα με λιπώδη διήθηση
του ήπατος. Και μου κάνει εντύπωση γιατί εδώ υπάρχουν 41 βιβλιογραφικές αναφορές. Η ερώτηση
είναι ότι, με δεδομένο το συγκεκριμένο εύρημα που το χαρακτηρίζετε ως κάτι σοβαρό,
διερευνήθηκε περισσότερο ως ένας δυνητικός παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αιφνίδιο θάνατο;
Καλόγρηας: Διερευνήθηκε ιστολογικά και προέκυψε, πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει; Από το 1910,
και σχεδόν δεσμεύομαι, γιατί δεν είμαι από το 1910, δεν υπάρχει αιτία θανάτου λιπώδης διήθηση.
Τώρα, οι βιβλιογραφίες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τους συγγραφείς, όταν
μάλιστα εδώ έχουμε ευρήματα που η ιατροδικαστική γνώση έχει τα εργαλεία.
Πατάλας: Αιφνίδιος θάνατος αρρυθμιογόνου προέλευσης σας εχει εμφανιστεί ποτέ;
Καλόγρηας: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί.
Πατάλας: Πώς κάνει την αναφορά εδώ;
Καλόγρηας: Δεν το ξέρω γιατί γίνεται η αναφορά, δεν λέω ότι δεν μπορεί να πεθάνει κανείς από
αρρυθμία αλλά ιατροδικαστικά δεν μπορεί να διαπιστωθεί, μπορεί να κάνει κάποιος αρρυθμία και
να καταλήξει.
Πατάλας: Η λιπώδης διήθηση του ήπατος είναι εύρημα που θα μπορούσε να προκαλέσει
αρρυθμίες;
Καλόγρηας: Όχι.
Πατάλας: Στην αναφορά που γίνεται λέει «είναι δυνατόν».
Καλόγρηας: Ότι μπορεί να συμβεί. Αυτό συμβαίνει παντού στην ιατρική. […]
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Πατάλας: Εδώ η έκθεση έχει καταλήξει ότι ο θάνατος έχει προέλθει από τα τραύματα. Αυτό είναι
δυνατό, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αυτών, παρουσιάζει σκληρυντικές αλλοιώσεις.
Είναι μια τέτοια περίπτωση ο κ. Κωστόπουλος;
Καλόγρηας: Όχι βέβαια, και για αυτό ενισχύεται περισσότερο ο ισχυρισμός των τραυμάτων.
Πατάλας: Αφού δεν μπαίνει κανένας άλλος λόγος, κ. μάρτυρα, μπορείτε να μας απαντήσετε γιατί
στην από 23/11/18 ένορκη κατάθεσή σας, είπατε ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε με επιστημονική
ασφάλεια αν καταλήγει κάποιος με τραύματα σε ισχαιμικό επεισοδιο;
Καλόγρηας: Δεν είπα αυτό. Με ρώτησε ο κύριος ανακριτής «από αυτούς που δέχονται τραύματα,
πόσοι καταλήγουν» και είπα, όπως είπα και στην κα πρόεδρο, ότι είναι λίγα τα ποσοστά αλλά δεν
μπορώ να πω για τέτοια καταγραφή. Το ποιο ποσοστό καταλήγει είναι κάτι που δεν το γνωρίζω.
Είναι λίγα αλλά υπαρκτά τα περιστατικά.
Πατάλας: Και το συμπέρασμά σας, οφείλεται στο γεγόνος ότι έχετε αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα;
Καλόγρηας: Μάλιστα και ότι έχουμε καταγράψει τα τραύματα. Είναι σωρεία κακώσεων από
πολλαπλούς μηχανισμούς πρόκλησης. Και, δεδομένης της απουσίας άλλου παθολογικού ή
ψυχολογικού υποστρώματος, οδηγούν στη συσχέτιση με την ισχαιμία.
Πατάλας: Στην ίδια έκθεση, από τα 23 τραύματα που αναφέρετε, θεωρείτε σωστό να βγάλετε
εκτός από τις εκδορές και τα υπόλοιπα τραύματα; Οι εκδορές είναι 16, και σύμφωνα με τον ορισμό
που δώσατε είναι γρατζουνιές. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι αυτές οι εκδορές, αυτές οι
γρατζουνιές, αφαιρώντας τις εκδορές, έχουν την ίδια βαρύτητα με τα υπολοιπα τραύματα;
Καλόγρηας: Μου θυμίζετε τι έχω πει; Γιατί νομίζω το ακριβώς αντίθετο λέω.
Πατάλας: Ερώτηση σας κάνω, θέλετε να το διαβάσετε;
Καλόγρηας: Ναι, μάλιστα, λέω ότι τα υπόλοιπα τραύματα είναι σημαντικής έκτασης.
Πατάλας: Από τα 23 τα 16 είναι εκδορές, αυτό σας λέω.
Πρόεδρος: Άρα, το ερώτημα;
Πατάλας: Ότι αφαιρώντας τις εκδορές, τα υπόλοιπα τραύματα έχουν την ίδια βαρύτητα;
Καλόγρηας: Οι εκδορές είναι λιγότερης σημασίας σε σχέση με τα τραύματα.
Βαρελά: Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στην έναρξη του ισχαιμικού, γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο
για το πότε μπορεί να ξεκίνησε και ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει και κάποιο παθολογικό αίτιο.
Είπατε πριν ότι μπορούσε να κάνει το προηγούμενο βράδυ κάποιος και να πεθάνει το επόμενο
βράδυ.
Καλόγρηας: Δεν ξέρω αν το είπα έτσι, αλλά η ισχαιμία δεν είναι σε όλους θανατηφόρα, όπως και
ένα έμφραγμα. Η καρδιά ήταν καθαρή από στεφανιαία νόσο. Στην ιατροδικαστική λειτουργούμε με
τα αντικειμενικά ευρηματα, και ο κ. Ευτυχιάδης το ίδιο επιβεβαίωνει, ότι είναι πρόσφατης
ισχαιμίας.
Βαρελά: Άρα δεν μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να είχε ξεκινήσει το προηγούμενο
βράδυ. Το αποκλείετε αυτό;
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Καλόγρηας: Αυτό σας είπα μόλις, δε βρήκα κανέναν λόγο να έχει κάνει ισχαιμία το προηγούμενο
βράδυ, το αποκλείω γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το υποστηρίξω από το εύρημα της ιστολογικής.
Βαρελά: Από τα ευρήματά σας το αποκλείετε; Στην ιστολογική σας έκθεση έχετε αναφέρει ότι
υπάρχει στεάτωση του ήπατος, και εφόσον δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι έχει ξεκινήσει το
επεισόδιο πριν, πώς μπορείτε να το αποκλείσετε και να διαπιστώσετε αν είχε λάβει και
αντιρετροϊκή αγωγή εκείνο το διάστημα;
Καλόγρηας: Δε βρέθηκε κάτι, όλα διερευνούνται από τα σοβαρά ιστολογικά εργαστήρια.
Βαρελά: Άρα αποκλείεται να έχει λάβει αντιρετροϊκή αγωγή;
Καλόγρηας: Η ιστολογική μου το αποκλείει, όταν μου λέτε «αποκλείετε να έχει κάτι άλλο», μα
μου το αποκλείει η εξέταση.
Βαρελά: Γιατί δεν είχε διερευνηθεί, φαίνεται από την τοξικολογική;
Καλόγρηας: Διερευνούνται όλα τα φάρμακα, η ουσία αναφέρεται.
Βαρελά: Δεν αναφέρεται η αντιρετροϊκή αγωγή.
Πρόεδρος: Θα φαινόταν οποιαδήποτε άλλη ουσία;
Βαρελά: Άρα δεν γνωρίζουμε αν έπαιρνε, και σε συνδυασμό με το αλκοόλ, δεν ξέρουμε αν έχει
ξεκινήσει τουλάχιστον κάποια λεπτά πριν το περιστατικό.
Καλόγρηας: Νομίζω ότι απάντησα.
Πρόεδρος: Εδώ ήμασταν όλοι.
Καλόγρηας: Δεν πρέπει ο ιατροδικαστής να απαντάει σε υποθέσεις, εκεί ακριβώς αίρεται η
αξιοπιστία του.
Πρόεδρος: Έχει απαντήσει 4-5 φορές.
Βαρελά: Υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για την ώρα έναρξης του ισχαιμικού. Και υπάρχει και μια
άλλη ερώτηση για τη λιπώδη διήθηση: Η κ. Σπηλιοπούλου αναφέρει ότι μπορεί να προέλθει
αιφνίδιος θάνατος.
Καλόγρηας: Σας λέω και σας απάντησα και με βάση την βιβλιογραφία του κ. Κουτσελίνη.
Βαρελά: Είδαμε το βιντεοληπτικό υλικό και οι αστυνομικοί δεν φαίνονται πουθενά. Είπατε πριν ότι
δεν μπορείτε να απαντήσετε σε πιο ποσοστό συμμετείχε και ποιος. Και θα ήθελα να μου
απαντήσετε ποιοί τραυματισμοί δημιούργησαν την ισχαιμία.
Πρόεδρος: Το έχει απαντήσει.
Βαρελά: Αναφέρονται τα τραύματα 1, 4, 5, 6, 10, 14, 19 ότι μπορεί να προέρχονται από χέρια ή
πόδια ανθρώπων. Ποια απ' αυτά συνδέονται με τα τραύματα στο κεφάλι;
Καλόγρηας: Δεν είναι μόνο αυτά, τα έφερα σαν παράδειγμα, το έχω απαντήσει.
Πρόεδρος: Μα αφού περιγράφονται και λέει ποια είναι στην κεφαλή…
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Καλόγρηας: Λέω εδώ ότι είναι συμβατά με θλων αμβλύ όργανο. Και λέω ότι στο κεφάλι είναι το 1,
4, 5, 6, 10, και το 14 είναι στην τραχηλική χώρα.
Βαρελά: Εμείς εδώ κατηγορούμαστε σε θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, που
έχουν να κάνουν με χέρια η πόδια ανθρώπων, άρα συγκεντρωνόμαστε στο τραύμα 19 που είναι από
χέρι ή πόδι ανθρώπου. Θέλω να μάθω ποιο είναι το τραύμα που έχει γίνει από χέρι ή πόδι
ανθρώπων.
Καλόγρηας: Δεν έχω καταλάβει την ερώτηση, χίλια συγγνώμη.
Πρόεδρος: Κάντε την ερώτηση πιο συγκεκριμένα.
Βαρελά: Τα τραύματα έχουν προκληθεί είτε από γυαλί, είτε από πρόσκουση σε επιφάνεια είτε από
χέρι ή πόδι ανθρώπου. Συνεπώς τα 1, 4, 5, 6, 10, 14 αφορούν στο κεφάλι και το 19 στο χέρι.
Καλόγρηας: Να πω εγώ ποιος προκάλεσε το τραύμα; Αυτό είναι θέμα ακροαματικής διαδικασίας.
Εισαγγελέας: Θα κριθεί από εμάς αυτό.
Βαρελά: Η πρόκληση της βλάβης από χέρι ή πόδι αφορά τα τμήματα 1, 4, 5, 6, 10, 14 που
οδήγησαν στο ιατρικό στρες;
Πρόεδρος: Δηλαδή ρωτάτε αν κάποιος έδρασε με χέρι ή πόδι και αυτό οδήγησε στο ιατρικό στρες;
Παπαπαντολέων: Το έχει πει επανειλημμένα.
Βαρελά: Το σύνολο των κακώσεων οδήγησε σε ιατρικό στρες και κατ' επέκταση σε ισχαιμικό
επεισόδιο. Εγώ δεν βρίσκω κανέναν συσχετισμό στα τραύματα από χέρι ή πόδι.
Πρόεδρος: Αυτό είναι ερώτηση τώρα; Σε αυτά τα τραύματα φαίνεται ποιο τραύμα προκλήθηκε από
χέρι ή πόδι; Έχουν καταγραφεί. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει η διαδικασία.
Γιαννελάκης: Έχετε καταθέσει στον ανακριτή, επειδή είδαμε και στο βίντεο πώς μπορούμε να
αντιληφθούμε εμείς που δεν είμαστε γιατροί έναν άνθρωπο που παθαίνει ισχαιμικό επεισόδιο;
Καλόγρηας: Μπορεί και όχι, μπορεί και να μη μπορούμε, αυτό θέλει μια ιατρική διαγνωστική
προσέγγιση.
Γιαννελάκης: Εξωτερικά, μπορεί να μας το δείξει κάτι αυτό;
Καλόγρηας: Μπορεί να υπάρξει μια δύσπνοια ή αδυναμία, μπορεί και τίποτα.
Γιαννελάκης: Κάποιος που έχει δύσπνοια μπόρει να πιάνει τον λαιμό του και να μην μπορεί να
αναπνεύσει;
Καλόγρηας: Πραγματικά με καταλάβατε εξαπίνης. Δεν το έχω σκεφτεί. Θα μπορούσε να είναι μια
εκδήλωση. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, τώρα πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη δύσπνοια.
Γιαννελάκης: Σας το λέω γιατί έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε το βίντεο που ο εκλιπών φαίνεται
να πιάνει το λαιμό του. Μπορείτε να αποκλείσετε ότι εκει ξεκίνησε το ισχαιμικό;
Καλόγρηας: Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω.
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Γιαννελάκης: [διαβάζει εκθεση από τον τεχνικό σύμβουλο, ιατροδικαστή Τσαντίρη] Πως κρίνετε
αυτή την άποψη; Επειδή επικεντρώνεται εκεί ο ιατροδικαστής.
Καλόγρηας: Θα το εξηγήσει ο κύριος Τσαντίρης.
Ζαμάνης: Έχετε αποτυπώσει κακώσεις που προκληθηκαν από την επαφή που είχε το σώμα του
θανόντα με τους κατηγορουμένους;
Καλόγρηας: Όχι, έχω αποτυπώσει τραύματα από διάφορους μηχανισμούς, από γυαλιά, από πλήξη,
από έδαφος. Και, να κάνω μια διευκρίνιση για να μην υπάρξει παρεξήγηση: εγώ δεν ξέρω ποιοι
είναι κατηγορούμενοι και δε με αφορά, εγώ λέω τί είναι από γυαλί τί είναι από θλων αμβλύ όργανο
κτλ.
Ζαμάνης: Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι εκ των κατηγορουμένων να είχαν επαφή με το σώμα του
Κωστόπουλου και αυτό να μην έχει αποτυπωθεί; Κάποιες επαφές που θα αποδειχθεί, και δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σώμα, δεν έχουν συντελέσει στο θάνατο;
Καλόγρηας: Εμείς καταγράφουμε αυτές τις κακώσεις και μόνο, αν δεν περιγράφονται δεν
συνδέονται.
Πρόεδρος: Κάποιος που παθαίνει ισχαιμικό και πέφτει κάτω στο έδαφος, πεθαίνει εκείνη την ώρα
ή μπορεί να σηκωθεί; Κάποιος που καταρρέει μπορεί να σηκωθεί και να πάει και σπίτι του;
Καλόγρηας: Μπορεί να ξανασηκωθεί, αν δεν έχει εγκαταστήσει μια βαριά τέτοια βλάβη που να τον
καθιστά αδύνατο να περπατήσει.
Πρόεδρος: Να απελευθερώσουμε τον μάρτυρα.
Καλόγρηας: Η κυρία Μαριανού [σ.: ιατροδικαστής] είναι στο ΜΟΔ και καταθέτει, νομίζω δε θα τα
καταφέρει σήμερα, να την ενημερώσω για πότε;
Πρόεδρος: Για τις 26 του μηνός αίθουσα 1, ώρα 9.
Αναγνωστόπουλος: Μόλις με ενημέρωσε ο τεχνικός σύμβουλος, ο κ. Αλεξάνδρου ότι εκείνη την
ημέρα βρίσκεται στο εξωτερικό.
Εισαγγελέας: Αν μπορείτε κάποια στιγμή μέσα στον Δεκέμβριο. Αλλά στις 26 θα το γνωρίζουμε
όλοι.

Σχολιασμός της κατάθεσης από την υποστήριξη κατηγορίας
Παπαρρούσου [σχολιασμός της κατάθεσης]: Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα. Η δίωξη είχε ασκηθεί
και η κύρια ανάκριση είχε γίνει για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης. Οι
κατηγορούμενοι ήταν σε αυτή κατηγορούμενοι με βάσει μαρτυρίες ή βίντεο. Στην αρχή η
ιατροδικαστική κατέληγε σε απροσδιόριστη αιτία θανάτου και μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις
σχηματίσθηκε αυτή η ιαστροδικαστική, για την οποία εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να είναι
θανατηφόρα σωματική βλάβη αλλά ανθρωποκτονία.
Παπαπαντολέων: Επανειλημμένα, εμπεριστατωμένα και αμετακίνητα - και κυρίως αμετακίνητα αυτό που κατέθεσε ο πραγματογνώμονας είναι ότι ο Ζακ Κωστόπουλος δεν πέθανε ούτε επειδή
πήρε ιβουπροφένη, παυσίπονο, ούτε επειδή ήπιε μπύρες. Μία και μοναδική είναι η αιτία και είναι
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τα χτυπήματα από το σύνολο των κατηγορουμένων. Δεν μεσολάβησε καμία άλλη πράξη, καμία
άλλη αιτία. Με ασφάλεια σας το λέω, δεν είχε κανέναν άλλο λόγο να πεθάνει παρά μόνο τα
χτυπήματα.

Σχολιασμός της κατάθεσης από την υπεράσπιση
Αναγνωστόπουλος: Ο ιατροδικαστής κατέληξε εκεί δια της ατόπου απαγωγής. Αυτό που απ' την
πλευρά μας προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι ότι δεν αξιολόγησε το πνευμονικό οίδημα. Όπως
είπε προκαλείται από κάποια καρδιακή δυσλειτουργία. Ένας τρόπος είναι αυτά τα μακροφάγα που
υπάρχουν στην ιστολογική, και η βιβλιογραφία τα αναφέρει ως κύτταρα καρδιακής ανεπάρκειας.
Και θα υποβάλουμε αίτημα να έρθει εδώ ο κ. Ευτυχιάδης που έκανε την ιστολογική, και να
αξιολογήσει το εύρημα. Θεωρώ ότι πρέπει να καλεστεί και να μας διευκρινίσει αυτό, γιατί αλλάζει
όλη τη ροή.
Πρόεδρος: Εγγράφως το έχουμε το αίτημα;
Αναγνωστόπουλος: Ναι, μάλιστα.
Φίλος: Συντασσόμενος, να υπομνήσω ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει την ειδική γνώση την οποία
έχει ο παθολογοανατόμος, το σοβαρότερο όμως πέραν του πνευμονικού οιδήματος, είναι η
κατάθεση του παθολογοανατόμου να γίνει, γιατί αφορά και την αλλοίωση που είναι κυτταρική. Δεν
είναι μια αλλοίωση που φανταζόμαστε σαν τραύμα στην καρδιά, είναι έννοιες που θα πρέπει να
απαντηθούν με ειδικές γνώσεις. Εγώ έκανα μια ερώτηση, ελύθη η παρεξήγηση, πλην όμως δεν
απαντήθηκε λογικά. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι από ένα συνολο 24 εν γένει κακώσεων, αν
αφαιρέσεις τις εκχυμώσεις και τις εκδορές, αυτά τα δύο τραύματα που μένουν μπορούσαν να
προκαλέσουν τις αλλοιώσεις. Αυτό δεν επιθυμούσε να το απαντήσει.
Βαρελά: Συμπερασματικώς καταλήγουμε ότι δεν ήταν σε θέση και δεν ήταν και η δουλειά του
αυτή, να κάνει αντιπαραβολή των δράσεων των αστυνομικών και των κακώσεων που έχουν
προκληθεί. Είναι προφανές ότι τα τραύματα δεν έχουν προκληθεί από τη δράση των αστυνομικών
και θα το κάνει κάποιος που θα μπορεί να κάνει την αντιπαραβολή.
Γιαννελάκης: Έχουμε και εμείς αίτημα να πάρουμε το βιντεοληπτικό υλικό γιατί ενδεχομένως να
μη το έχουμε όλο.
Φίλος: Και να προτείνουμε και τον μάρτυρα, μάρτυς ειδικών γνώσεων, Ευτυχιάδης Χρήστος,
παθολογοανατόμος.
Εισαγγελέας: Προτείνω να γίνει δεκτό το αίτημα και να κληθεί την επόμενη φορά, που θα είναι και
η κυρία Σουλτάνα Μαριανού, η ιατροδικαστής, να έχουμε και μια συνολική εικόνα στην
ιατροδικαστική.
Πρόεδρος: Μάλιστα και θέλουμε το αίτημα εγγράφως. [Δέχεται αίτημα] Και διακόπτουμε για
26/11, ώρα 9, αίθουσα 2, στην ίδια αίθουσα.
Λήξη δικασίμου: 14:55.
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