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Παρόντες κατηγορούμενοι: Χορταριάς, Ρουσάκος, Αλεξανδρής, Σεφέρης, Τσομπάνης.

Πρόεδρος: Επόμενες ημερομηνίες για δικασίμους: 7/12, 14/12, 17/12, 21/12. 

Φίλος: Για 7/12 υπάρχει κώλυμα 

Πρόεδρος: Για τις άλλες είμαστε εντάξει; 

Βαρελά: Για τις 14 οι συνάδελφοι δεν μπορούμε 

Πρόεδρος: Ναι, αλλα δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν οι συνεδριάσεις, είναι πολλά τα δικαστήρια που
είναι παράλληλα. Kι αυτές έγινε αγώνας για να τις βρούμε. Δείτε μέχρι τις 17 αν μπορεί να 
ρυθμιστεί κάπως.

Φίλος: Είναι κρατούμενοι και θα λήξουν τα 18μηνά τους, πρέπει να πάμε.

Πρόεδρος: Εντάξει, να το σκεφτουμε μετά.

Πρόεδρος: Να εξετάζεται όποιος μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας.

Εισαγγελέας: Όλοι οι μάρτυρες έξω, εκτός από την κα. Μαριανού. 
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Μάρτυρας: Σουλτάνα Μαριανού, ιατροδικάστρια
Πρόεδρος: Ξεκινάμε με την εξέταση της κας Μαριανού. Να αναγνώσουμε την ιατροδικαστική 
έκθεση που έχετε υπογράψει.

Μαριανού: Θα με συγχωρέσετε, έχω πρόβλημα με τη φωνή λόγω εγχείρισης και δυσκολεύομαι.

Πρόεδρος: Σιγά σιγά.

Φίλος: Επειδή ειναι αγνώστου [διαμονής] ο κ. Κωνσταντουδάκης που διαπίστωσε τον θάνατο, 
έχουμε κάποιες ερωτήσεις προς την κ. Μαριανού. Να αναγνώσουμε την κατάθεσή του για την κ. 
Μαριανού. 

Εισαγγελέας: Να αναγνωστεί, ναι.

Πρόεδρος: Είναι και στη σειρά του, δεν θα αναγνώσουμε, μπορείτε να την αναφέρετε όταν θα την 
εξετάσετε.

Πρόεδρος: Πείτε το όνομά σας.

Μαριανού: Μαριανού, είμαι ιατροδικαστής, στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών. 

Πρόεδρος: H έκθεση συντάχθηκε 20/11/18, θέλατε να επισημάνετε κάτι στην ιατροδικαστική σας; 
Ποια είναι η διαδικασία με την οποία καταλήξατε στην αιτία θανάτου; Και αν βασιστήκατε στην 
ιστολογική του κ. Ευτυχιάδη και αν χρειάζεται ο ιατρικός φάκελος στη νεκροψία ή αν αυτά που 
βλέπετε στον θανόντα αρκούν για να διαπιστώσετε την κατάσταση του.

Μαριανού: Μαζί με τον κ. Καλόγρηα που είχαμε υπηρεσία, προβήκαμε σε έλεγχο, είδαμε 
εξωτερικά το πτώμα, περιγράψαμε όλα τα τραύματα και το μέσο. Επειδή η αιτία θανάτου δεν ήταν 
σαφής, προβήκαμε σε περαιτέρω έλεγχο, έγινε έλεγχος αίματος και ούρων, τα τραύματα ήταν 
πολλά αλλά δεν θα μπορούσαν από μόνα τους να προκαλέσουν τον θάνατο. Έγινε τοξικολογική 
που έδειξε μικρή ποσότητα οινοπνεύματος και ενός αντιφλεγμονώδους και τη στείλαμε στο 
εργαστήριο ιατροδικαστικής για να είμαστε βέβαιοι και η απάντηση ήταν ίδια. Επίσης κατά τη 
νεκροτομή παρατηρήθηκαν διάφοροι ιστοί, στην καρδιά, στους πνεύμονες που δόθηκαν για 
εξέταση στο εργαστήριο παθολογοανατομίας. Από εκεί είδαμε μια έκθεση των παθολογοανατόμων 
που καταλήγουν ότι στην καρδιά είχε πρόσφατες ισχαιμικές αλλοιώσεις. Kαταλήξαμε ότι, ναι μεν 
τα τραύματα που έφερε ήταν θανατηφόρα αλλά αιτιωδώς υπήρχε συνάφεια μεταξύ της πρόσφατης 
ισχαιμίας και των τραυμάτων, κυρίως στην κεφαλή. Δια αποκλεισμού πλέον και εφόσον δεν είχαμε 
καμία άλλη αιτία, δεν υπήρχε μυοκαρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος, καταλήξαμε σε αυτό το 
συμπέρασμα. Ο θάνατος οφείλεται στις πρόσφατες ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου. 

Πρόεδρος: Ο ιατρικός φάκελος χρειάζεται στη νεκροψία ή η εικόνα αποτυπώνει την κατάσταση;

Μαριανού: Συνήθως δεν έχουμε την πολυτέλεια να μας ενημερώνουν, αν πέθαινε στο νοσοκομείο 
μπορεί να είχε ιστορικό αλλά στην ιατροδικαστική δεν έρχεται κανένας φάκελος του ασθενούς. 
Επίσης, αν δείτε πίσω, γράφουμε ακριβώς τι ξέραμε εκείνη την ημέρα. Αναφέρεται ότι στις 3 η ώρα
παρελήφθη από τη Γλάδστωνος και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του. Προσήλθε νεκρός στα εξωτερικά ιατρεία.

Πρόεδρος:. Ο κ. Τσαντίρης ήταν παρών στη νεκροψία; Θα μπορούσε να βοηθήσει; 
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Μαριανού: Ναι, μάλιστα! Από κεί και πέρα εμείς φωτογραφίσαμε, κάναμε ακτινολογικό αν έφερε 
κατάγματα, γιατί μπορεί και να μην τα βλέπαμε και κάναμε μια ολοκληρωμένη ακτινογραφία ώστε 
να δούμε εαν είναι κατάγματα ή κακώσεις.

Πρόεδρος: Τα οποία αποτυπώνονται στην ιατροδικαστική; 

Μαριανού: Βεβαίως.

Πρόεδρος: Και κάτι που μπορεί να το συναντάτε συχνά, αλλά εμείς όχι, η έννοια «οργανικό στρες»
είναι κάτι που το βλέπετε συχνά; Σε αποφάσεις το έχουμε δει, αλλά υπάρχει συχνά; 

Μαριανού: Όχι και πάρα πολύ, εγώ θα σας πω ότι δεν είναι πολύ συχνό, έχω 30 χρόνια στην 
υπηρεσία, από τη δικιά μου εμπειρία δεν είναι τόσο συχνό. 

Πρόεδρος: Είναι κάτι καταγεγραμμένο βιβλιογραφικά; 

Μαριανού: Βεβαίως, υπάρχει.

Εισαγγελέας: Κατά την ιατροδικαστική διαπιστώθηκε στεάτωση του ήπατος και το έχετε 
καταγράψει. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό; 

Μαριανού: Υπήρχε μια βαριά ηπατική βλάβη την οποία τη βλέπουμε σε αρκετούς ανθρώπους, το 
βρίσκουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό το λιπώδες ήπαρ αλλά δεν είναι αιτία θανάτου. Δεν 
προκαλεί αιφνίδιο θάνατο. Εδώ σαφώς και ήταν αιφνίδιος. Δεν είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, δεν 
μπορούμε να πούμε ότι απεβίωσε λόγω αυτού. Συνήθως έχουμε αιφνίδιο σε ηπατική βλάβη σε 
ρήξη, όταν έχουμε καρκίνο ή κίρρωση, ο θάνατος για να ειναι αιφνίδιος πρέπει να υπάρξει οξεία 
ηπατική βλάβη. Εμείς δεν βάζουμε ποτέ αιτία θανάτου λιπώδες ήπαρ ή στεάτωση, συνήθως μπορεί 
να γράψουμε κάτι συμπληρωματικό αλλά όχι σαν αιτία. 

Εισαγγελέας: Αυτή η στεάτωση του ήπατος από τι μπορεί να προκληθεί; 

Μαριανού: Από χρόνια χρήση φαρμάκων, από κάποια ηπατίτιδα…

Εισαγγελέας: Ένα άλλο εύρημα, αναφέρεται έντονο οίδημα μακροφάγων που φανερώνουν… […]

Μαριανού: Σας είπα ήταν παθολογοανατομικό εύρημα, δεν το αξιολογούμε, υπάρχει π.χ. αιτία 
θανάτου πνευμονία, γράφουμε στην περιγραφή για τα μακροφάγα αλλά δεν είναι ειδικό που το 
αξιολογούμε ως αιτία, γράφεται και σε άλλες αιτίες θανάτου… 

Εισαγγελέας: Δεν έχω άλλη ερώτηση.

Πρόεδρος: Κάποιος άλλος; Οι ένορκοι; 

Σύνεδρος: Όσον αφορά τα ευρήματα στον θανόντα, είδαμε στο βίντεο ότι κρατούσε τον λαιμό του,
μπορεί να είναι κάποια άλλη αλλοίωση στους πνεύμονές του που να προκάλεσε το οίδημα; 

Μαριανού: Όχι, όχι, εμείς δε διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Οργανικό στρες όπως λέμε, οι περιπτώσεις που έχετε αντιμετωπίσει, μπορεί να 
προκαλέσει σε έναν υγιή άνθρωπο που αθλείται και δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας; 

Μαριανού: Βεβαίως, να σας πω. Ένα σωματικό στρες μπορεί να προκαλέσει ένα πρόσφατο 
ισχαιμικό και σε απόλυτα υγιή, εδώ δεν υπήρχε κάποια μυοκαρδιοπάθεια, κάτι που μπορούσε να 
προκαλέσει βλάβη.

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

https://zackieohjustice.watch/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Πρόεδρος: Η αντιρετροϊκή αγωγή επηρεάζει; Τον κάνει πιο ευάλωτο ή θεωρείται υγιής; 

Μαριανού: Από την ιστολογική δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, κάποια βλάβη, εκτός από το ήπαρ δεν 
είχε κάτι άλλο, θα σας τα πει και ο κ. Ευτυχιάδης που έκανε την ιστολογική. 

Πρόεδρος: Εάν είχε βρει κάτι ο κ. Ευτυχιάδης θα το έλεγε στην έκθεσή του;

Μαριανού: Ναι, θα το έγραφε. Σε κάθε ιστό που στέλνεται, στον εγκέφαλο, στην καρδιά, 
περιγράφονται επακριβώς τα ευρήματα. 

Πρόεδρος: Άρα εσείς στείλατε ιστούς από το σώμα του; 

Μαριανού: Στείλαμε όλο τον εγκέφαλο, την καρδιά και ιστοτεμάχια από τα υπόλοιπα όργανα.

Εισαγγελέας: Εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε ποια τραύματα συνδέονται αιτιωδώς με τις ισχαιμικού 
τύπου αλλοιώσεις; 

Μαριανού: Σας είπα ότι είναι συνολικά τα τραύματα, που από μόνα τους [το καθένα] δεν 
προκαλούν τον θάνατο, υπήρχαν τραύματα στο κεφάλι που προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε πώς 
έχει γίνει καθένα. Ένα θανατηφόρο μόνο δεν απομονώσαμε. Στο σύνολό τους.

Σύνεδρος: [Διαβάζει από την έκθεση σχετικά με τα μακροφάγα] […] «Αποτελούν εύρημα 
πνευμονικού οιδήματος […] κύταρρα χρόνιας φλεγμονής». Πώς το σχολιάζετε ως συμπέρασμα; 
Είστε επιστημονικά αντίθετη με αυτό το εύρημα;

Μαριανού: Δεν το σχολιάζω γιατί το έντονο οίδημα των πνευμόνων είναι μη ειδικό προθανάτιο 
εύρημα, εδώ αν σας δώσω άλλη αίτια θανάτου, βρογχοπνευμονία, θα περιγραφεί κάτι αντίστοιχο 
από τον παθολογοανατόμο, δεν συνιστά αιτία θανάτου.

Σύνεδρος: Οπότε δεν συμφωνείτε με αυτό το εύρημα. Είναι στον τομέα του κ. Ευτυχιάδη να μας το
απαντήσει; 

Μαριανού: Ναι.

Ερωτήσεις υποστήριξης κατηγορίας

Παπαρρούσου: Για εμάς τα ευρήματα είναι σαφή, η ιατροδικαστική είναι δική σας, όμως εδώ θα 
έρθετε αντιμέτωπη με ερωτήματα που την αμφισβητούν. Ακούστε, για να το απαντήσετε μια και 
καλή. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο Κωστόπουλος είχε ένα άλλο νόσημα και συνέπεσε ότι 
πέθανε στη Γλάδστωνος. Είχε άλλο νόσημα, βρηκατε κάτι που να παραπέμπει, που να οδήγησε 
στον θάνατό του εκεί;

Μαριανού: 'Οχι, αυτά απέδειξαν οι εξετάσεις, μιλάμε βάσει ευρημάτων, αυτά καταγράφηκαν και 
αναλύθηκαν κάτι άλλο. Ούτε αποκρύψαμε κάτι. Κάθε έκθεση είναι υπογεγραμμένη από 
επιστήμονες, μπορούν να ερωτηθούν οι επειμέρους επιστήμονες, εμείς κάτι άλλο δε βρήκαμε. 

Παπαρρούσου: Καταλαβαίνω ότι δεν το αξιολογήσατε ως κάτι που έχει σχέση, αλλά το υπόλειμμα 
ιμπουπροφέν. Τι είναι αυτό το εύρημα; Γιατί θα σας ρωτήσουν εδώ πέρα τι φάρμακο ήταν αυτό.

Μαριανού: Αυτά τα αντιφλεγμονώδη, οι παρακεταμόλες, όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι 
παίρνουν τέτοια φάρμακα. Εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να δούμε την ποσότητα μήπως είναι σε 
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τοξική δόση. Το εργαστήριο Θεσαλονίκης μπορούσε να κάνει ποσοτικό έλεγχο, εμείς κάνουμε 
ποιοτικό μόνο έλεγχο. Έγινε έλεγχος και η δόση δεν ήταν ούτε θανατηφόρα, ούτε τοξική.

Παπαρρούσου: Την είδατε την ποσότητα; Δηλαδή αυτή η ποσότητα τι μπορεί να προκαλέσει;

Μαριανού: Δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα. Δεν υπήρχε τοξική δόση που να συντελέσει στο 
θάνατο. Εμάς μας ενδιαφέρει να αποκλείσουμε την τοξίκωση, αν έχει πάρει κάποιο ναρκωτικό, 
κάποιο φάρμακο που να είναι σε θανατηφόρα δόση και να οφείλεται εκεί ο θάνατος, δεν υπήρχε 
κάτι τέτοιο. 

Ερωτήσεις υπεράσπισης

Αναγνωστόπουλος [για κατηγορούμενο Δημόπουλο]: Στα πλαίσια της νεκροτομής που 
διενεργήσατε, δώσατε μια κατάθεση στην Αστυνομία στις 24 Σεπτεμβρίου, να σας τη διαβάσω, 
λέτε «κατά τη γενόμενη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις, έφερε εκχυμώσεις και διάσπαρτα
τραύματα που απο μόνα τους δεν μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο». Το θυμάστε αυτό; Μετα 
διενεργήθηκε ο ιστολογικός έλεγχος.

Μαριανού: Είναι η κατάθεση που είχαμε δώσει πριν ακόμα γίνει έλεγχος ο ιστολογικός, δεν τη 
θυμάμαι…

Αναγνωστόπουλος: Άρα, από τα καταγεγραμμένα τραύματα δεν μπορούσε να οδηγήσει κάποιο στο
θάνατο. Ο κ. Καλόγρηας δεν μπορούσε να τοποθετηθεί για τα πλήγματα, ποιο ήταν το πιο 
σημαντικό. Θεωρούμε οτι όλα τα τραύματα οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Μαριανού: Συμφωνώ απόλυτα.

Αναγνωστόπουλος: Μπορείτε να μας πείτε τη διαφορα μεταξυ ισχαιμικού και εμφράγματος; 

Μαριανού: Δεν είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο.

Αναγνωστόπουλος: Ξέρετε αν σε εξέταση του μυοκαρδίου φαίνεται πόσος χρονος έχει παρέλθει 
από την αρχή της ισχαιμίας;

Μαριανού: Αυτό δεν το γνωριζω, απλώς ξέρω ότι ένα παλιό έμφραγμα χρονολογείται από 20 μέρες
και πάνω γιατί υπάρχουν κατάλοιπα και, αν είναι πρόσφατο, αυτό συνήθως μας το ξεδιαλύνουν οι 
πραγματογνώμονες.

Αναγνωστόπουλος: Στη συμπληρωματική ιστολογική που έγινε ύστερα απο αίτημά μας, το 
εργαστήριο απάντησε ότι βρέθηκε στην καρδιά. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, μπορείτε να μας 
πείτε αν συνδέεται αυτή η αλλοίωση με τον θάνατο; 

Μαριανού: Όταν βλέπουμε πρόσφατες ισχαιμικές εμείς προσδιορίζουμε συνήθως το χρόνο σε μισή
ή μία ώρα, με σιγουριά δε σας το απαντάω.

Πρόεδρος: Θα μπορούσε να μας απαντήσει ο κ. Ευτυχιάδης; 

Μαριανού: Εφόσον τον έχετε καλέσει καλύτερα να σας το πει αυτός. 

Αναγνωστόπουλος: Ο συνάδελφός σας, ο κ. Καλόγρηας, μας είπε ότι συνδέεται με καρδιακή 
δυσλειτουργία. Και τι είναι τα μακροφάγα κύτταρα που επηρεάζουν την αιμοσιδηρίνη; 

Μαριανού: Αυτά είναι μη ειδικό εύρημα, δεν αποτελούν αιτία θανάτου.
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Αναγνωστόπουλος: Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται 48 ωρες μετά την έναρξη της φλεγμονής. 
Συμφωνείτε; 

Μαριανού: Αν το λέει βιβλιογραφικά, ναι. 

Πρόεδρος: Αυτά ο κ. Ευτυχιάδης μπορεί να μας τα απαντήσει.

Μαριανού: Ναι, μάλιστα.

Πρόεδρος: Εσείς μπορείτε [να απαντήσετε] με σιγουριά;

Μαριανού: Όχι.

Πρόεδρος: Να μας τα πει ο κ. Ευτυχιάδης καλύτερα αυτά.

Αναγνωστόπουλος: Αφού συμφωνεί με αυτά, τον κ. Σιβρίδη; Στο βιβλίο του αναφέρει ότι το έργο 
των μακροφάγων αρχίζει 48 ώρες μετά την έναρξη της φλεγμονής. Συνεπώς πότε καταλήγουμε 
στην έναρξη της φλεγμονής; 

Μαριανού: Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά γιατί δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Ό,τι είναι της ειδικότητάς σας θα μας λέτε. 

Αναγνωστόπουλος: Ο Κωστόπουλος με βάση τα ευρήματά σας ήταν ένας υγιής άνθρωπος; 

Πρόεδρος: Τι είναι για σας «υγιής»; Για να έχουμε μια βάση όλοι. 

Μαριανού: Εκτός από την ηπατική βλάβη δεν βρέθηκε κάτι άλλο. 

Αναγνωστόπουλος: Αυτή η ηπατική μπορεί να προκληθεί και από χρόνια χρήση αλκοοόλ; 

Μαριανού: Βεβαίως.

Αναγνωστόπουλος: Μπορούν τα φάρμακα κατά του AIDS να επηρεάσουν την υγεία ενός 
ανθρώπου; 

Μαριανού: Εδώ η ιστολογική δεν μας έδειξε κάποια επιβάρυνση στην καρδιά, που να την έχει 
προκαλέσει ο ρετροϊός, επομένως, πώς θα το γράφαμε αυτό; 

Αναγνωστόπουλος: Η εικόνα του Κωστόπουλου που σηκώνει έναν πυροσβεστήρα και παραπαίει, 
είναι τι εικόνα; Ενός υγιούς ατόμου; Με δεδομένο ότι έχουμε αποκλείσει τη χρήση των 
ναρκωτικών. 

Μαριανού: Δεν ξέρω αν ήταν υγιής ή δεν ήταν. Δεν μπορώ να ξέρω, πολλές φορές από βιασύνη 
μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις… 

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση. 

Αναγνωστόπουλος: Σύμφωνα με μαρτυρίες το προηγούμενο βράδυ ο θανών παρουσίασε εμετούς, 
ζάλη. Αυτά παραπέμπουν σε εικόνα ισχαιμικού; 

Μαριανού: Όχι, δεν το γνωρίζω. Εννοείτε ότι είχε προηγούμενο έμφραγμα;

Αναγνωστόπουλος: Ρωτάω αν αυτή η εικόνα παραπέμπει σε εικόνα ισχαιμικού. 

Μαριανού: Πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν εφίδρωση, απώλεια αισθήσεων, δεν είναι εύρημα, 
δεν μπορώ να το ξέρω.
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Αναγνωστόπουλος: Δεν είναι εύρημα. Είναι αναφορές και σας το δίνω ως δεδομένο. Αυτές οι 
περιγραφές παραπέμπουν σε ισχαιμικό; 

Μαριανού: Κάποιος που παθαίνει έμφραγμα μπορεί να σας πει ότι «πόναγε το χέρι μου ή η πλάτη 
μου ή μου έπεσε η πίεση και λιποθύμησα».

Αναγνωστόπουλος: Μπορεί όμως να πει ότι είχε έντονη εφίδρωση και απώλεια επικοινωνίας; 

Μαριανού: Μπορεί ναι, δεν το ξέρω όμως.

Αναγνωστόπουλος: Στην έκθεσή σας κάνετε λόγο για εξαγγειώσεις. 

Μαριανού: Στη συγκεκριμένη δεν βρέθηκε κάτι που να είναι μια παρατεταμένη αιμορραγία, τοπικά
υπήρχε εξαγγείωση αλλά από μόνη της δεν ήταν ικανή να επιφέρει το θάνατο.

Αναγνωστόπουλος: Σας ρώτησα αν μπορείτε να μας πείτε τι είναι η εξαγγείωση. Συνεπάγεται ρήξη
αγγείου και συλλογή αίματος; Έχει διαφορά από την αιμορραγία; 

Μαριανού: Nαι, συνεπάγεται. 

Αναγνωστόπουλος: H αιμορραγία δεν είναι λοιπόν εξαγγείωση.

Μαριανού: Άμα υπάρχει ποσότητα αίματος τότε μιλάμε για αιμορραγία. 

Αναγνωστόπουλος: Οπότε δεν διαπιστώσατε συλλογή αίματος… 

Μαριανού: Πήγαμε όλο τον εγκέφαλο για εξέταση.

Αναγνωστόπουλος: Η […] αιμορραγία όμως, προϋποθέτει εξαγγείωση. Είμαστε βέβαιοι οτι δεν 
υπήρχε […] αιμορραγία; 

Μαριανού: Υπήρξε ένα τμήμα, ένα πολύ μικρό εδώ, εγώ σας περιγράφω.

Αναγνωστόπουλος: Το στρες είναι ένας αγγλικός όρος, γνωρίζετε ποιος ειναι ο ελληνικός; 

Μαριανού: Ναι, γνωρίζω.

Αναγνωστόπουλος: Προσπάθησε να εισέλθει, σε κατάσταση αμόκ, εντάσσεται αυτό στο ιατρικό 
στρες; 

Μαριανού: Ναι, εντάσσεται.

Αναγνωστόπουλος: Βεβαρυμένη κατάσταση υγείας συμβάλλει στο ιατρικό στρες; 

Μαριανού: Κοιτάξτε και εγώ έχω πρόβλημα με την υγεία μου.

Αναγνωστόπουλος: Το ίδιο θα επιδράσει ένας παράγοντας σε έναν υγιή άνθρωπο; 

Πρόεδρος: Εγώ δεν έχω καταλάβει τον παράγοντα, ρωτήστε κάτι συγκεκριμένο.

Αναγνωστόπουλος: Όποιον ορίζουμε ως ιατρικό στρες, αν επιδρά στο αποτέλεσμα.

Πρόεδρος: Το ιατρικό στρες ήταν το αποτέλεσμα.

Αναγνωστόπουλος: Το ιατρικό στρες δείχνει διαταραγμένη ισορροπία σε κάτι. Η εργώδης 
προσπάθεια, αυτού που είδαμε τον κ. Κωστόπουλο να καταβάλλει μια προσπάθεια για να φύγει.

Πρόεδρος: Άρα ποιος παράγοντας; 
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Αναγνωστόπουλος: Αυτό που ρώτησα ήταν αν αυτή η προσπάθεια, που ο θανών επιχείρησε να βγει
σπάζοντας τη τζαμαρία επιτιθέμενος, είχε σπάσει το κατάστημα, περιγράφεται απο μάρτυρες ότι 
προσπάθησε να εισέλθει σε κατάσταση αμόκ στον Βενέτη και από την άλλη μάρτυρα ότι είναι 
τρομοκρατημένος.

Πρόεδρος: Ναι αλλά η κατάσταση συνδέεται και με άλλο περιστατικό. Θέλετε να απομονώσουμε 
αυτό από τη σωματική επέμβαση πάνω του; 

Αναγνωστόπουλος: Δεν ρωτάω αν μπορώ να το απομονώσω. 

Πρόεδρος: Εκτός λοιπόν από τη σωματική επέμβαση επάνω του; 

Μαριανού: Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω σε αυτό. 

Πρόεδρος: Επόμενος συνήγορος.

Φίλος [για κατηγ. Χορταριά]: Είπατε νωρίτερα ότι στην ιστολογική αναφέρεται μια πρόσφατη 
ισχαιμία, ενώ ο παθολογοανατόμος δεν μιλάει για πρόσφατο, μιλάει για ισχαιμία. Ούτε καν ποιες 
είναι αυτές οι αλλοιώσεις. Τον ρωτήσατε εσείς; 

Μαριανού: Νομίζω οτι είχαμε έρθει σε επικοινωνία.

Φίλος: Στην πορεία διενεργήθηκε και άλλη ιστολογική […] του κ. Ευτυχιάδη. 

Πρόεδρος: Του κ. Ευτυχιάδη είναι; 

Φίλος: Μάλιστα. 

Μαριανού: Δεν την ξέρω.

Φίλος: Δεν την ξέρετε γιατι διενεργήθηκε αργότερα με απόφαση ανακριτή, άρα τη βλέπετε πρώτη 
φορά. 

[Προσκομίζουν στο δικαστήριο το έγγραφο της εξέτασης.]

Πρόεδρος: Λέει παραλαβή […]/10/18.

Φίλος: Όλα αυτά τα οποία γράφει στη συμπληρωματική, οτι παρατηρήθηκε οίδημα, κατάτμηση 
κυττάρων κτλ. Όλα αυτά τα είχατε συζητήσει πριν γίνει η συμπληρωματική; 

Μαριανού: Όχι, εγώ δεν την έχω υπόψη μου αυτή.

Φίλος: Είναι μεταγενέστερη της πραγματογνωμοσύνης. Όλα αυτά σας τα είχε πει; Ότι βρήκε 
οίδημα πχ.; 

Μαριανού: Εγώ θα σας δείξω μια άλλη [ψάχνει στα χαρτιά της] αυτό περιγράφεται σε όλες τις 
εκθέσεις των παθολογοανατόμων όταν περιγράφουν την καρδιά. 

Φίλος: Το έχω βρει και σε απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ότι τα γράφουν όλοι μου δημιουργεί την
εξής απορία: μήπως εσείς τα βρίσκετε λίγο τετριμμένα και δεν τα αξιολογείτε; 

Μαριανού: Όχι, κύριέ μου, μα να αμφισβητήσω εγώ; και τι να αξιολογήσω, το έντονο οίδημα;

Φίλος: Εμείς βρήκαμε βιβλιογραφία και θα σας εξετάσω με βάση αυτή, συγκεκριμένα άρθρο στο 
Academic Pathology, ο κ. παθολογοανατόμος αναλύει τις αλλοιώσεις του μυοκαρδίου και λέει 
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αναλυτικά, «οίδημα και κατάτμηση των κυττάρων χωρίς την παρουσία νεκρώσεων». Αυτά, μου 
είπατε, τα λένε όλοι. 

Μαριανού: Αυτά περιγράφουν την καρδιά, πώς είναι τα αγγεία και όλα αυτά, κοιτάξτε, συγγνώμη 
που σας διακόπτω [του δείχνει στο έγγραφο] εδώ έχω μια παθολογοανατομική που τα περιγράφει 
όλα αυτά.

Φίλος: Εδώ δεν τα περιγράφει όμως, αν δείτε τη συγκριτική, εδώ είναι 3 λέξεις, εκεί είναι 
ολόκληρη παράγραφος.

Μαριανού: Θα σας το εξηγήσει ο κ. Ευτυχιάδης αυτό.

Πρόεδρος: Αυτό αλλάζει το αποτέλεσμα; 

Φίλος: Θα το δούμε αυτό, εσείς μου είπατε ότι υπάρχει πρόσφατη ισχαιμία, την χρονολόγησε; 

Μαριανού: Ναι, μας είπε περίπου μια ώρα. 

Φίλος: Μακροσκοπικά στην καρδιά δεν είδατε τίποτα, αλλά θέλει τουλάχιστον 12 ώρες από τη 
στιγμή του εμφράγματος για να φανεί μακροσκοπικά. Ιστολογικά σας είπε ο παθολογοανατόμος για
μια…

Πρόεδρος: Πιο ερωτήσεις βάθους, κ. συνήγορε. 

Φίλος: Αυτά όταν έχουμε ιατροδικαστές, δεν είναι πολιτικοί μηχανικοί, οφείλουν να συνομιλούν με
τους ιατρούς της ειδικότητας τους, καί έχουν υποχρέωση να καλούν ειδικούς επιστήμονες όταν δεν 
έχουν κάποια γνώση. 

Πρόεδρος: Είπατε αλλάζει το αποτελέσμα της ιατροδικαστικής σας; 

Μαριανού: Το στείλαμε για εξέταση την οποία δεν την υπογράφω εγώ 

Φίλος: Ο ιατροδικαστής δεν κάνει χρονολόγηση; 

Μαριανού: Θα με ρωτήσετε πάλι παθολογία; Όχι δεν κάνει χρονολόγηση, εάν ήξερα να κάνω και 
παθολογοανατομικές εξετάσεις δε θα την έστελνα, αν ήμουν τοξικολόγος δε θα έστελνα 
τοξικολογικά. 

Πρόεδρος: Απαντήσατε, πάμε παρακάτω. 

Φίλος: Μου λέτε ότι σας είπε για μια ώρα, αλλα λέει «χρόνος αδρών και μικροσκοπικών σε 
έμφραγμα του μυοκαρδίου […]»

Μαριανού: Το έχω υπόψη μου, τα έχω δει.

Φίλος: Ξέρετε λοιπον ότι μικροσκοπικά, όπως λεει στο βιβλίο του Ρόμπινς, ότι από 0-30 λεπτών δε
θα βρείτε μικροσκοπικά καμία βλάβη και αν βρει κάτι ο παθολογοανατόμος θα είναι κυματοειδηής 
μορφή ινών στα όρια. Εδώ λοιπόν σας λέει ότι δεν μπορεί να βρει τίποτα και ότι μπορεί να βρει 
μεταξύ 4 και 12 ωρών. Αν διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 15:14 και, με δεδομένο ότι για να 
βρεθούν αυτά τα ευρήματα θα έπρεπε το έμφραγμα να έχει επέλθει πριν τουλάχιστον 4 ώρες, είναι 
δυνατόν να σχετίζεται με χτύπημα που να είχε επισυμβεί μία ώρα πριν από το θάνατό του; 

Παπαπαντολέων [συν. υπ. κατηγορίας]: Από πού προκύπτουν αυτές οι βεβαιότητες; Για να 
καταλάβουμε.
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Φίλος: Καλύφθηκα, εντάξει.

Πατάλας [για κατηγ. Χορταριά]: Έγινε η νεκροψία, δεν μπορέσατε να διαγνώσετε αιτία θανάτου, 
γίνεται ιστολογική και διαπιστώνετε ότι… [διαβαζει απο ιστολογική]. Και εσείς και ο Καλόγρηας 
λέτε «καταλήξαμε στις ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις διά του αποκλεισμού». Τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εναρμόνιση των κανόνων διενέργειας ιατροδικαστικής, την έχετε 
υπόψιν σας; 

Μαριανού: Ναι, νομίζω πως ναι. 

Πατάλας: Ένα από τα σημαντικότερα είναι η αξιολόγηση από τον ιατροδικαστή όλων των 
ευρημάτων. Με βάση την τελική αξιολόγηση δίνεται η αιτία θανάτου. Και, αν είναι δυνατόν, να 
κατατάσσει τις αιτίες θανάτου, για κάθε μια από αυτές. Εφόσον καταλήγουμε δια του αποκλεισμού,
δεν βρέθηκε κανένα εύρημα. 

Πρόεδρος: Το ερώτημα ποιο είναι τώρα, όχι συμπέρασμα; 

Πατάλας: Ότι, ιστολογικώς αυτά που βρέθηκαν, αν αξιολογήθηκαν.

Μαριανού: Απάντησα και δεν ξέρω τι άλλη απάντηση να δώσω.

Πατάλας: Πού ακριβώς γίνεται η αξιολόγηση για τη στεάτωση; 

Παπαπαντολέων: Αξιολόγησαν ότι δεν είναι σημαντικό.

Μαριανού: Σας είπα ότι το αποκλείσαμε ως αιτία θανάτου.

Πατάλας: Στην ιατροδικαστική σας κάνετε μια αναφορά αποκλειστικά ότι σαν εύρημα έχω βαριά 
ηπατική βλάβη.

Μαριανού: Η οποία εξήγησα οτι δεν επιφέρει αιφνίδιο θάνατο.

Πατάλας: Αυτό λέτε ενόρκως στο δικαστήριο. Καθηγητής Ηλιάκης, «αιφνίδιοι θάνατοι […]» 
[διαβάζει] 

Μαριανού: Κι εγώ σας δείχνω τον άλλον καθηγητή, τον κ. Κουτσελίνη που λέει ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν προκαλεί αιφνίδιο θάνατο. 

Πατάλας: Μας το είπε και ο κ. Καλόγρηας αυτό. 

Μαριανού: […] ο καθορισμός της αιτίας θανάτου σε τέτοιες περιπτώσεις να προδιορίζεται με 
σαφή στοιχεία ενώ, αν μοναδικό εύρημα είναι μια λιπώδης εμβάθυνση, συνίσταται να γράφεται 
αιτία θανάτου απροσδιόριστη. Αυτά γράφουμε, αυτά βλέπουμε κάθε μέρα.

Πρόεδρος: Επόμενη ερώτηση.

Πατάλας: Η ερώτηση είναι ότι δυνητικά βλέπω ότι υπάρχει βιβλιογραφία, ότι ένα από τα ευρήματα
που βρέθηκαν στον Κωστόπουλο μπορούν να προκαλέσουν θάνατο.

Μαριανού: Μπορείτε να ρωτήσετε τον παθολογοανατόμο για το πόσες φορές έχει βάλει το λιπώδες
ήπαρ ως αιτία θανάτου.

Πατάλας: Στην έκθεση, αξιολογήθηκε ως αποκλειστική αιτία θανάτου, στην οποία μας είπε και ο 
κ. Καλόγρηας ότι είναι λίγα τα περισταστικά. 
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Μαριανού: Ναι, συμφωνώ. 

Πατάλας: Αναφέρεται από τον Κουτσελίνη και αξιολογήθηκε ως αιτία θανάτου, ότι είναι είναι 
δυνατόν να συνδεθούν οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις. 

Μαριανού: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Πατάλας: Εσείς παραπέμπετε σε αυτή τη βιβλιογραφία. Σας δίνω τα δεδομένα που θέσατε με την 
ιατροδικαστική σας 

Μαριανού: Τώρα τι να σας πω…

Πατάλας: Δε σας υπαγορεύω.

Μαριανού: Τι άλλο δηλαδή να γράψεις σε μια έκθεση;

Πρόεδρος: τελευταία ερώτηση 

Πατάλας: O συνάδελφός σας, Καλόγρηας είχε ερωτηθεί σε τι ποσοστό συναντάται οι σωματικές 
αλλοιώσεις να συνδεθούν με τον θάνατο και δεν μπορούσε να απαντήσει με επιστημονική 
ασφάλεια. 

Μαριανού: Ούτε και εγώ.

Βαρελά [για τους κατηγ. αστυνομικούς]: Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να αποκλείσετε το 
ενδεχόμενο το ισχαιμικό να ξεκίνησε μέσα στο κοσμηματοπωλείο.

Μαριανού: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.

Βαρελά: Δεν μπορείτε να το αποκλείσετε είπατε ή να το απαντήσετε; 

Μαριανού: Δεν μπορώ να το απαντήσω.

Πρόεδρος: Σηκωθείτε αν γίνεται και ελάτε πιο κοντά [προς τη συνήγορο] γιατί έχει πρόβλημα με 
τη φωνή της η μάρτυρας και δεν μπορεί να φωνάζει. 

Βαρελά: [επαναλαμβάνει ερώτηση] Μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο;

Μαριανού: Όχι.

Βαρελά: Πόσοι άνθρωποι μετά από έντονο φόβο μπορεί να οδηγηθούν σε ισχαιμικό;

Μαριανού: Έχουμε δύο παράγοντες: Φόβος με επενέργεια και φόβος χωρίς.

Βαρελά: Eίπαμε ότι υπήρξε στρεσογόνος κατάσταση; 

Πρόεδρος: Μας έχει απαντήσει.

Βαρελά: Άρα μπορεί φόβος. Μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο της ισχαιμίας με βάση το 
βιντεοληπτικό υλικό; Επειδή βλέπουμε ότι ο Κωστόπουλος ήταν σε μια κατάσταση που δεν 
μπορούσε να σηκώσει ούτε έναν πυροσβεστήρα 6 κιλών. Ανατρέχοντας και στα πρακτικά του κ. 
Καλόγρηα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ. 

Μαριανού: Είπε ο κ. Καλόγρηας αυτό το πράγμα; 

Πρόεδρος: Μην αναφέρεστε σε προηγούμενη δικάσιμο γιατί δεν έχουμε τα πρακτικά εδώ να 
δούμε. 

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

https://zackieohjustice.watch/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Βαρελά: Άρα μια ώρα πριν το περιστατικό θα μπορούσε να τοποθετηθεί η εναρξη του ισχαιμικού;

Μαριανού: Ναι. 

Βαρελά: Όταν ένας άνθρωπος πιάνει τον λαιμοό με τα δύο χέρια αντιλαμβάνεστε ότι δυσπνοεί; 
Γιατι μετά τα λακτίσματα έπιανε τον λαιμό του όταν βγήκε από το κοσμηματοπωλείο; 

Μαριανού: Μπορεί να πονούσε.

Βαρελά: Δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί κάποιος ότι είτε συνεχίζεται το ισχαιμικό είτε εκείνη τη 
στιγμή ξεκινάει; 

Μαριανού: Ποιος θα το καταλάβει; Δεν κατάλαβα την ερώτηση.

Βαρελά: Ότι το ισχαιμικό από αυτή την κίνηση θα μπορούσε να σημαίνει οτι είχε ξεκινήσει.

Μαριανού: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, θα μπορούσεε ναι να έχει ξεκινήσει. 

Βαρελά: Ένας άνθρωπος ο οποίος εχει υποστεί ισχαιμικό, ανεξαρτήτως του πότε τοποθετείται, 
μπορεί να περπατήσει, μπορεί να κάνει κινήσεις, να πιάσει ένα αντικείμενο, να σηκωθεί;

Μαριανού: Ναι, μπορεί να σηκωθεί, τώρα από κει και πέρα τι να σας πω, μπορεί να πονάει κιόλας 
και να προσπαθεί να φύγει… 

Βαρελά: Μπορεί να επιτεθεί κιόλας σε κάποιον άνθρωπο. Αν ένα εύρημα δεν περιγράφεται στην 
ιατροδικαστική, δεν μπορεί να συνδέεται αιτιωδώς με το εύρημα; Τα ευρήματα που έχουν 
προκληθεί από θλων αμβλύ όργανο, δηλαδή από πόδι ή από χέρι, και θα ήθελα να μου απαντήσετε 
ποια βρίσκονται στην κεφαλή από τα 23 ευρήματα αυτά, θα ήθελα να δούμε τα τραύματα αυτά.

Πρόεδρος: Δηλαδή απο χέρι ή πόδι θέλετε να μάθετε; Δεν έχω καταλάβει τι θέλετε. Δηλαδή 
μπορούμε να καταλάβουμε αν τα τραύματα προκλήθηκαν απο χέρι ή πόδι;

Βαρελά: Να μου πείτε ποια από αυτά που έχουν προκληθεί από θλων αμβλύ όργανο, δηλαδή από 
χέρι ή από πόδι είναι στο κεφάλι του. 

Πρόεδρος: Θέλω την ερώτηση, αν προκλήθησαν από χέρι ή από πόδι.

Βαρελά: Ποια τραύματα προκλήθηκαν από χέρι ή πόδι, γιατί κάποια ήταν από γυαλί.

Μαριανού: Το 1, το 4, …

[Βαρελά παρεμβαίνει] 

Πρόεδρος προς Βαρελά: Αφήστε να απαντήσει, ρωτάτε δέκα φορές το ίδιο πράγμα και δεν αφήνετε
να απαντήσει. 

Μαριανού: Το 1, 4, 5, 6, 10, 14, 19 είναι συμβατά με πρόκληση από θλων αμβλύ όργανο, χέρι ή 
πόδι ανθρώπου.

Βαρελά: Εφόσον μου απαντάτε γι' αυτά τα τραύματα ότι είναι συμβατά με θλων αμβλύ όργανο, θα 
ήθελα να μου πείτε ποια απο αυτά δεν βρίσκονται στο κεφάλι.

Μαριανού: Είπατε ποια και εμείς αξιολογήσαμε και σας είπα τους αριθμούς.

Βαρελά: Σας είπα να μου πείτε ποια βρίσκονται στο κεφάλι. Θέλετε να σας βοηθήσω; Ισχύει ότι, 
απ' αυτά που αναφέρατε τώρα, ισχύει ότι μόνο το 19 δεν βρίσκεται στο κεφάλι; Τι θέλω να πω… 
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Ότι από τα τραύματα που περιγράφετε και έχουν προκληθεί απο χέρι ή πόδι, μόνο ένα δε βρίσκεται 
στο κεφάλι και θα ήθελα να αναγνώσουμε τι αφορά διότι οι δάασεις των αστυνομικών αφορούν 
λαβες με χέρι ή πόδι.

Εισαγγελέας: Αυτό θα το κρίνουμε εμείς, δεν μπορεί να το απαντήσει η μάρτυρας.

Βαρελά: Μπορούμε να βρούμε το εύρημα 19 τι αφορά; 

Μαριανού: Το 19 αφορά διάσπαρτες εκδορές, βασικές εκχυμώσεις και τραύματα δεξιάς άκρας 
χειρός, δεν είναι στο κεφάλι..

Βαρελά: Είναι δηλαδή γδαρσίματα και μώλωπες. 

Μαριανού: Ναι. 

Βαρελά: Έχετε διαπιστώσει ποτέ αιτία θανάτου εκδορά ή εκχύμωση; 

Μαριανού: Όχι βέβαια.

Βαρελά: Υπήρξε κάποιο εύρημα στον λαιμό του;

Μαριανού: Μισό λεπτό να διαβάσω.

Βαρελά: 23 ευρήματα είναι, δεν είναι πολλά.

Πρόεδρος: Καλά αν θέλει τον χρόνο της, θα της πείτε πόσο χρόνο θελει για να απαντήσει; Δε 
χρειάζεται να σχολιάζουμε το κάθε τι, την έχουμε και δυο ώρες εδώ. Κυρία μάρτυς, θέλετε να 
κάνουμε και ένα διάλειμμα;

Μαριανού: Όχι, εντάξει αλλά, κοιτάξτε, κάθε μέρα είμαι στα δικαστήρια, δεν μπορώ να θυμάμαι. 

Βαρελά: Άρα λοιπόν έχουμε ένα εύρημα που αφορά χέρι ή πόδι. 

Γιαννελάκης [για τους κατηγ. αστυνομικούς]: Τα 23 ευρήματα που βρήκατε, τα συνδέσατε με το 
απότελεσμα. Οποιοδήποτε άλλο δεν ευρεθεί δεν συνδέεται. Κάνει μέσα αναφορά το βούλευμα για 
λακτίσματα των αστυνομικών. Έχουμε δύο γεγονότα, ένα πριν φτάσουν οι αστυνομικοί και ένα 
μετά. Αν είχαμε ένα πάτημα ποδιού τι εύρημα θα είχαμε στην ιατροδικαστική σας; 

Μαριανού: Μια εκχύμωση, απλοϊκά σας το λέω.

Γιαννελάκης: Υπάρχει κάποιο εύρημα μελανιάς ή εκχύμωσης; 

Μαριανού: Περιγράφουμε μια μικροεκδορά.

Γιαννελάκης: Τι ήταν αυτό το εύρημα; 

Μαριανού: Είναι γρατζουνιά. 

Γιαννελάκης: Γρατζουνιά η οποία μπορεί να είναι και από γυαλί. Από παρατεταμένο πάτημα η 
εκδορά μπορεί να γίνει; 

Μαριανού: Κοιτάξτε αν, έτσι όπως είναι το παπούτσι, το πάτημα κάνει εκχύμωση…

Γιαννελάκης: Εκχύμωση, όχι εκδορά. Ούτε καν τις μετράτε, αλλα τις έχετε καταγράψει ως 
ευρήματα [με ανεβασμένο τόνο], και αυτά τα ευρήματα έχουν στείλει έξι ανθρώπους 
κατηγορούμενους. Τα ευρήματα, μη παρεξηγηθώ.
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Παπαρρούσου: Δεν υπήρχε αυτό στο πόρισμα.

Πρόεδρος: Εσείς δεν θα πτοείστε απ’ αυτά τα σχόλια. Θα απαντάτε όπως θέλετε. 

Γιαννελάκης: Πείτε μου απ’ τα ευρήματα αν υπάρχει κάτι στο δεξί χέρι. Όταν γίνεται η 
χειροπέδηση, δεν μπήκαν χειροπέδες, αλλά δεματικά. Τι θα είχαν αφήσει; Θα υπήρχαν εντυπώματα;

Μαριανού: Δεν υπάρχουν.

Πρόεδρος: Κάτι τελευταίο. Σε τι θέση πρέπει να είναι το σώμα κάποιου που υφίσταται ισχαιμικό 
επεισόδιο, μπορεί να είναι όρθιος και να καταρρεύσει; Μπορεί να είναι καθιστός και πάλι το ίδιο; 

Mαριανού: Δεν είναι απόλυτο αυτό, είναι στον άνθρωπο.

Σχολιασμοί επί της κατάθεσης

Παπαρρούσου: Ακούσαμε την ιατροδικαστή και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όλα τα 
τραύματα μαζί προκάλεσαν το θάνατο. Είναι σαφές το ιατροδικαστικό πόρισμα. Τείνουμε να 
αποδώσουμε πταίσμα στον Ζαχαρία και έχει σημασία να γνωρίζουμε τι υπερασπιστική γραμμή έχει 
ο κάθε κατηγορούμενος για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Πώς αντιλαμβάνεται κανείς αυτό 
το γεγονός τρομακτικής βίας που είμαστε εδώ να δικάσουμε. Άρα και για την οικονομία της δίκης 
και για πιο ορθή προσέγγιση, υπενθυμίζω το συμπέρασμα ότι όλα τα χτυπήματα μαζί προκάλεσαν 
τον θάνατο και ότι θα είχε ενδαφέρον να γνωρίζουμε τη γραμμή κάθε κατηγορουμένου. 

Παπαπαντολέων: Σε συνέχεια όσων είπε η κ. Παπαρρούσου υποβλήθηκε η πραγματογνώμονας 
εξαντλητικά σε τόσες ερωτήσεις, διαβάζοντας αποσπασματικά και άρθρα απο βιβλιογραφία, είναι 
απολύτως ευθυγραμμισμένη με τον κ. Καλόγρηα, η καρδιά ηταν καθαρή. Δεν πέθανε απο το άγχος 
– αυτό μπορεί να το κρίνει και η λογική και η εμπειρία – επειδή δεν μπορούσε να βγει από το 
κοσμηματοπωλείο. Το στρες προκληθήκε από τα χτυπήματα. 

Αναγνωστόπουλος: Προέκυψε ότι διενεργήθηκε μια ιστολογική και το εύρημα του οιδήματος 
μπορεί με ασφάλεια να μας οδηγήσει στην χρονολόγηση του επεισοδίου και ότι ήταν 6 ώρες πριν 
το θάνατο. Μάλιστα, αυτό το εύρημα συνδυάζεται με το εύρημα των μακροφάγων κυττάρων, άρα 
καθίσταται ξεκάθαρο ότι απεβίωσε από ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις που δε σχετίζονται με τις 
εκδορές αλλά με ισχαιμικό που είχε χρόνο έναρξης τουλάχιστον 4 ώρες πριν από το θάνατο.

Φίλος: Αποτελεί έκπληξη για μένα, το να μη γνωρίζουν τι ευρήματα είχε η ιστολογική, γιατί 
περιγράφονται οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις από το 2018. Και ρωτήσαμε αν ρώτησε τον 
παθολογοανατόμο και μας είπε ότι θα μας απαντήσει ο ίδιος όταν έρθει. Αλλά τα ευρήματα, η κ. 
Μαριανού χρειάστηκε εδώ πέντε λεπτά να τα αναγνώσει γιατί δεν τα είχε υπόψιν. Επίσης είπε ότι 
οι ιατροδικαστές δεν είναι δυνατόν να χρονολογήσουν. Κάτι που για μας δεν είναι πιστευτό. Τότε 
για ποιο λόγο και, ενώ μας είπε ότι αυτά δεν τα ξέρει, τον πίνακα του Ρόμπινς τον ήξερε; Εδώ 
έχουν βρεθεί πολύ σοβαρές ιατροδικαστικές ελλείψεις από την ιατροδικαστική υπηρεσία και να το 
λάβετε υπόψιν. Πρέπει επίσης να καλεστεί οπωσδήποτε εδώ ο παθολογοανατόμος για να μας 
εξηγήσει. 

Ζαμάνης [για τους κατηγ. αστυνομικούς]: Νομίζω ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας, όπως και ο 
προηγούμενος, επιβεβαίωσε άνευ ενδοιασμού ότι οι πράξεις που αποδίδονται στους 4, δεν 
συντέλεσαν σε καμία περίπτωση στις ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις και στον επελθόντα θάνατο. Οι 
αναφορές για το πώς υπερασπιζόμαστε τους κατηγορουμένους είναι δική μας ευθύνη, δεν έχουμε 
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τίποτα να αποδείξουμε. Και απευθύνομαι κυρίως στους λαϊκούς δικαστές, γιατί έχει στηθεί ένα 
επικοινωνιακό πανηγύρι, να περάσει σε εσάς στους λαϊκούς δικαστές, προκειμένου να σας 
επηρεάσουν. Τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους θέτουμε μόνο στο δικαστήριο. Και καταλήγω
ότι επιβεβαιώθηκε ότι οι πράξεις δεν συνετέλεσαν ούτε ένα τις εκατό στο θάνατο του Ζαχαρία 
Κωστόπουλου. 

Μάρτυρας: Σωκράτης Τσαντίρης, ιατροδικαστής, τεχνικός
σύμβουλος της υποστήριξης κατηγορίας

Προσέρχεται ο μάρτυρας ιατροδικαστής Τσαντίρης

Τσαντίρης: Παραστάθηκα στη νεκροψία/νεκροτομή κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Πρόεδρος: Eίχε έρθει η ιστολογική από τον κ. Eυτυχιάδη; Ακούσαμε για συμπληρωματική. 

Τσαντίρης: Μια νεκροψία, και ακολούθησαν τα αποτελέσματα των ιστολογικών.

Πρόεδρος: Ο εγκέφαλος, τα πνευμόνια, στάλθηκαν όλα στον κ. Ευτυχιάδη;

Τσαντίρης: Ναι.

Πρόεδρος: Εσείς είστε του Δημοσίου; 

Τσαντίρης: Εγώ παραστάθηκα ιδιωτικά και εκ περιπτροπής με ένα ιδιότυπο καθεστώς.

Πρόεδρος: Όταν είστε για το κράτος θέλετε [ιατρικό] φάκελο;

Τσαντίρης: Όταν υπάρχει κάποιο διαγνωστικό πρόβλημα το ζητάμε, εδώ δεν υπήρχε.

Πρόεδρος: Με βάση τα ιστολογικά προκύπτει ότι είχε κάποια άλλη ασθένεια; 

Τσαντίρης: Το πρόβλημα στο ήπαρ το είδαμε και επιβεβαιώθηκε από τις ιστολογικές εξετάσεις. Η 
λίπωση του ήπατος μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο σε διάφορες καταστάσεις αλλά εδώ δεν είδαμε
κάτι τέτοιο, όπως κίρρωση του ήπατος. 

Πρόεδρος: Έχετε δει το περιστατικό σε κάποιο βίντεο, εσείς καταθέσατε στην πρώτη φάση;

Τσαντίρης: Αφού είχε ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος.

Πρόεδρος: Εσείς μπορείτε να μας πείτε, γιατί σηκώθηκε ο άνθρωπος από την πρώτη φάση που 
ήταν πεσμένος στο έδαφος και πώς συνδέονται αυτές οι δύο φάσεις;

Τσαντίρης: Όσον αφορά τα ιστολογικά, είχαμε δει μακροσκοπικά μια υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Πρόεδρος: Πώς δημιουργούνται αυτά; 

Τσαντίρης: Όπως προκύπτει από το βίντεο, από λακτίσματα, από χτυπήματα. […] Θα είχε 
διαπιστωθεί ανεύρυσμα για παράδειγμα, πήραμε όλο τον εγκεφαλο και θα το είχαμε διαπιστώσει. 

Πρόεδρος: Συνδέεται κάτι με την αιμορραγία; 

Τσαντίρης: Συνδέεται με χτυπήματα.

Πρόεδρος: Στην προκειμένη περίπτωση είδαμε να βγαίνει από το κατάστημα και να είναι στο 
έδαφος και να ξανασηκώνεται. 
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Τσαντίρης: Όπως με ρώτησε ο ανακριτής, είδα ότι πιάνει κάπου το στήθος του, επειδή 
διαπιστώσαμε πνευμονικό οίδημα, σηκώθηκε αλλά βλέπω παραπαίον βάδισμα, θεωρώ ότι ίσως είχε
ξεκινήσει από εκεί το ισχαμικό επεισόδιο.

Πρόεδρος: Μπορεί κάποιος να σηκωθεί αμέσως; 

Τσαντίρης: Θεωρώ ότι έγινε από τα λακτίσματα που έγιναν. Θεωρώ ότι αν δεν σταματούσε η 
καρδιά θα είχε σοβαρότερο πρόβλημα με τον εγκέφαλο, θεωρώ ότι αν ζούσε και δεν πάθαινε το 
ισχαιμικό, θα είχε επιβαρυνθεί ακόμα περαιτέρω η υπαραχνοειδής αιμορραγία. 

Πρόεδρος: Στο δεύτερο στάδιο της σύλληψης, η επενέργεια πάνω του, επέτεινε το πρόβλημα που 
είχε έως τότε και με ποιον τρόπο; 

Τσαντίρης: Αν συνέχιζε να δέχεται λακτίσματα, ναι θα μπορούσε. Αλλά θεωρώ ότι τα πιο 
θανατηφόρα ήταν στο πρώτο στάδιο. 

Πρόεδρος: Από την ιατροδικαστική προκύπτουν κάποια τραύματα που συνδέονται με κάποιο 
αποτέλεσμα; 

Τσαντίρης: Θεωρώ ότι τα χτυπήματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με ασφάλεια με τον θάνατο
είναι στο κεφάλι. Στα πόδια είχε λιγότερους τραυματισμούς.

Πρόεδρος: Παίζει ρόλο αν είναι ξαπλωτός, μπρούμυτα ή ανάσκελα;

Τσαντίρης: Παίζει ρόλο να τον πας γρήγορα στο νοσοκομείο, να τον περιθάλψεις, να μην 
εξαντλήσεις τις εφεδρείες του, να μην τον καθηλώσεις. 

Πρόεδρος: Με βέβαιο αποτέλεσμα ότι αν τα κάνεις αυτά δε θα επέλθει ο θάνατος;

Τσαντίρης: Για μένα θεωρώ ότι συνδέται με τις κακώσεις κεφαλής, υπέστη υπαραχνοειδή 
αιμορραγία, αν δεν είχε πάθει ισχαμία αυτή μπορεί να εξελισσόταν. 

Πρόεδρος: Αυτός ο άνθρωπος που τον είδαμε στο πεζοδρόμιο πεσμένο, την ώρα που δεσμευόταν 
απο αστυνομικούς, από κάπου έβγαζε πολύ αίμα. Μπορείτε να μας πείτε από πού έβγαινε όλο αυτό 
το αίμα; 

Τσαντίρης: Πολλαπλά θλαστικά τραύματα. Να σας δείξω τις φωτογραφίες. Αυτό εδώ είναι γωνία, 
μπορεί αντικείμενο, μπορεί λάκτισμα [προσκομίζει φωτογραφίες]. Στο δεξί χέρι, βαθειά θλαστικά 
που φαινόντουσαν και οι τένοντες. Και, επειδή έκανε πνευμονικό οίδημα, μπορεί να έβγαλε αίμα 
και από το στόμα.

Πρόεδρος: Βρήκατε αίμα στο στόμα; 

Τσαντίρης: Οχι όχι, μπορεί να είχε βγάλει αφρό, όπως γίνεται.

Εισαγγελέας: Θεωρείτε ότι ο μηχανισμός στρες δημιουργήθηκε στο πρώτο επεισόδιο; 

Τσαντίρης: Θεωρώ ότι προκλήθηκε από τις κακώσεις της κεφαλής.

Εισαγγελέας: Δηλαδή ο μηχανισμός και οι ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις πιστεύετε ότι έγιναν στο 
πρώτο συμβάν; 

Τσαντίρης: Εκεί που δέχθηκε τα βίαια λακτίσματα κατά την έξοδό του.
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Εισαγγελέας: Γιατί, από την κατάθεσή σας φαίνεται ότι δίνετε βαρύτητα στις κακώσεις της 
κεφαλής. Φαίνεται δηλαδή ότι δίνετε περισσότερη σημασία εκεί.

Τσαντίρης: Ναι, γιατί διαπιστώθηκε η υπαραχνοειδής αιμορραγία, που θα μπορούσε να επιφέρει 
και εγκεφαλικό επεισόδιο αν ζούσε. 

Ένορκος: Από την εξέταση και τα ευρήματα μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα ή να αποκλείσετε 
την περίπτωση το ισχαιμικό να έχει γίνει πριν από πολλές ώρες; Μπορείτε να πείτε με σιγουριά αν 
είχε γίνει πριν από μία ώρα, πριν από μία ημέρα;

Τσαντίρης: Η καρδιά του δεν ήταν καρδιά ενός καρδιοπαθούς, δεν είχε καμιά καρδιακή νόσο. Δεν 
είχε στεφανιαία, χρόνιες ισχαιμίες ή κάτι τέτοιο. Ήταν μια υγιής καρδιά. Αυτή η καρδιά δεν μπορώ 
να δεχτώ ότι θα μπορούσε να είχε πάθει ισχαιμία πιο πριν. Είχε πολύ καλή εικόνα η καρδιά του.

Ένορκος: Δηλαδή ότι η ισχαιμία να είχε γίνει πριν από άλφα διάστημα, 4-8-12 ώρες;

Τσαντίρης: Ήταν μια λειτουργική ισχαιμία, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πριν πολλές ώρες. Όταν 
είμαστε σε κατάσταση στρες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να γίνει αρκετή 
αιμάτωση για παράδειγμα. Όταν έχεις έμφραγμα, έχεις μια οργανωμένη διακριτή […], εδώ είναι 
λειτουργική ισχαιμία. Η λιπώδης διήθηση του ήπατος, δεν σχετίζεται.

Ερωτήσεις υποστήριξης κατηγορίας

Παπαρρούσου: Συμφωνείτε με την ιατροδικαστική εξέταση; 

Τσαντίρης: Ναι και το μόνο που λέω ακόμα είναι ότι είχε γίνει μια υπαραχνοειδής αιμορραγία… 

Παπαρρούσου: Αυτό που είχε διατυπώσει ο κ. Αλεξάνδρου, ότι είχε ισχαμικό πολύ πριν; 

Τσαντίρης: Το συγκεκριμένο υπήρχε, άλλη παθολογία, όχι όμως καρδιακός κίνδυνος.

Παπαπαντολέων: Βρέθηκε σε ένα κοσμηματοπωλείο και δεν μπορούσε να βγει. Θα μπορούσε το 
επεισόδιο να έχει ξεκινήσει τότε επειδή δεν μπορούσε να βγει; 

Τσαντίρης: Θεωρώ ότι η ένταση ήταν από τη στιγμή που δέχθηκε τα χτυπήματα και μετά.

Ερωτήσεις υπεράσπισης

Αναγνωστόπουλος: Δεν αποκλείεται και το πρώτο.

Τσαντίρης: Το στρες ήταν επειδή ο οργανισμός του υπέστη συνθήκες που δεν μπορούσε να 
αιματωθεί σωστά.

Αναγνωστόπουλος: Γνωρίζετε τον ελληνικό όρο του στρες; 

Τσαντίρης: Το στρες το χρησιμοποιούμε σαν οργανικό στρες, μια αντίδραση που μεταβάλλει τις 
συνθήκες του οργανισμού, δε μιλάμε για το άγχος, αυτό δεν αφορά την ειδικότητά μου.

Αναγνωστόπουλος: Μας είπε η κ. Μαριανού ότι με τον όρο του στρες, που μετέφρασε σαν 
καταπόνηση του οργανισμού […] 

Τσαντίρης: Σύνδρομο προσαρμογής, διεγείρεται το συμπαθητικό σύστημα, όταν θα συμβεί, εκείνη 
τη στιγμή είσαι ευάλωτος. 
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Αναγνωστόπουλος: Μας είπε ότι με τον όρο αυτό εννοούμε οποιαδήποτε σωματική ή ψυχολογική 
μεταβολή. 

Τσαντίρης: Δε διαφωνώ αλλά αυτό που έπαθε ήταν λόγω της οργανικής κατάστασης.

Αναγνωστόπουλος: Περιγράφεται από τα στοιχεία ότι ήταν σε κατάσταση πανικού και 
τρομοκρατημένος και όταν προσπάθησε να μπει στον Βενέτη ήταν σε κατάσταση αμόκ και όλοι 
έχουμε δει την κατάσταση που ήταν όταν έσπαγε το κατάστημα. Εσείς αποκλείετε το οργανικό 
στρες να ήταν από πριν; 

Τσαντίρης: Ναι γιατί η ένταση ήταν μεγάλη όταν άρχισε να δέχεται τα χτυπήματα. 

Αναγνωστόπουλος: Εσείς, δηλαδή, αυτές τις περιγραφές ότι ήταν τρομοκρατημένος; Το 
αποκλείετε;

Τσαντίρης: Δεν μπορώ να συσχετίσω οποιαδήποτε διαταραχή του ψυχικού συναισθήματος, δεν 
μπορώ να το εξομοιώσω. Εγώ σας καταθέτω για οργανικό στρες που ενεργοποιείται σε συνθήκες 
επιβίωσης, που ένας οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί. 

Αναγνωστόπουλος: Είπατε ότι συνδέεται ο χρόνος έναρξης του ισχαιμικού με το παραπαίον 
βάδισμα, ότι σας δημιουργεί σκέψεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης του ισχαιμικού. 

Τσαντίρης: Εγώ είπα από τη στιγμή που πιάνει το λαιμό του, την ώρα εκείνη πρέπει να είχε 
αναπνευστική δυσχέρεια.

Αναγνωστόπουλος: Η αρίθμηση των τραυμάτων είναι διαφορετική από την άλλη έκθεση. Αυτό 
επειδή ακολουθείτε άλλο πρωτόκολλο ή τυχαίο; 

Τσαντίρης: Εγώ περιέγραψα τις κακώσεις από πάνω προς τα κάτω και από δεξιά στα αριστερά.

Αναγνωστόπουλος: Άρα συμφωνείτε με την ιατροδικαστική; 

Τσαντίρης: Εγώ μίλησα εξαρχής για υπαραχνοειδή αιμορραγία και επιβεβαιώθηκα με τα 
ιστολογικά.

Αναγνωστόπουλος: Επειδή οι συνάδελφοί σας δεν έκαναν λόγο για αιμορραγία, αλλά για 
εξαγγείωση. Μπορείτε να μου πείτε τη διαφορά μεταξύ της εξαγγείωσης και της αιμορραγίας;

Τσαντίρης: «Αγγείο», «έξω από το αγγείο», εξαγγείωση αίματος. Η εξαγγείωση είναι αιμορραγία 
[…] εξαγγείωση συμβαίνει όταν υπάρχει ρήξη και στους πνεύμονες αλλά εκεί είναι οίδημα, 
εξαγγείωση ερυθρών αναφέρει η ιστολογική, που είναι αίμα. 

Αναγνωστόπουλος: Εγώ γιατρός δεν είμαι αλλά καμιά φορά λέει ο θυμόσοφος λαός ότι 
«κοκκίνισαν τα μάγουλά του», και λένε και «τρέχει αίμα», εμένα μου είπανε ότι είναι ροή αίματος.

Τσαντίρης: [προσκομίζει] Μου υπεδείχθη ο εγκεφαλικός άτλαντας, ακριβώς έτσι είναι και η 
υπαραχνοειδής αιμορραγία. Είχα μιλήσει εξαρχής για σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. 

Αναγνωστόπουλος: Θέλετε να μου δώσετε μια εξήγηση γιατί οι συνάδελφοί σας δεν διατύπωσαν 
τον όρο «υπαραχνοειδής αιμορραγία»; Έχετε κάποια εξήγηση σχετικά με την έκθεσή τους;

Τσαντίρης: Όχι, δεν έχω, η κα Μαριανού και ο κ. Καλόγρηας είναι και παλαιότεροι και πιο 
έμπειροι, επιβεβαιώθηκε αυτό που είδα με εξαγγείωση ερυθρών.
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[…] 

Πρόεδρος: Η εξαγγείωση είναι το ίδιο με την αιμορραγία;

Αναγνωστόπουλος: [επαναλαμβάνει την άνω ερώτηση]

Τσαντίρης: Ναι.

Πρόεδρος: Το είπε και πριν. 

Φίλος: Εδώ δεν μιλάει για υπαραχνοειδή [δείχνει ιατροδικαστική] 

Τσαντίρης: Ναι. Αλλά εγώ το είδα. 

Φίλος: Το δεύτερο που είπε είναι ότι έχει προκληθεί εγκεφαλικός τραυματισμός. 

Τσαντίρης: Ναι. 

Φίλος: Σπάσιμο κρανίου υπήρξε; 

Τσαντίρης: Υπηρξε εστιακή αιμορραγία χωρίς κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Φίλος: Επειδή λίγο απογοητεύτηκα με τη συζήτηση με την κα Μαριανού γιατί δεν περίμενα ένας 
ιατροδικαστής να μου πει να ρωτήσω τον παθολογοανατόμο, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχω 
εδώ ένα άρθρο στο Academic Pathology, μας περιγράφει τις παθογένειες ενος ισχαιμικού, επειδή 
ήταν τραυματικής… 

Τσαντίρης: Μετατραυματικής είπα. 

Φίλος: Αγγειοσπασμός αναφέρατε, ο οποίος μπορεί να σχετίζεται με συσσώρευση αιμοπεταλίων ή 
κατάποση ναρκωτικών. 

Τσαντίρης: Μπορεί να είναι και από παθολογία, αλλά πρέπει να βρεις τον θρόμβο, πού έγινε η 
συσώρευση των αιμοπεταλίων. 

Φίλος: Αυτό βρίσκεται μακροσκοπικά η ιστολογικά;

Τσαντίρης: Κάνουμε τομές και βλέπουμε την απόφραξη για τον θρόμβο.

Φίλος: Κολπική μαρμαρυγή θα μπορούσε να δημιουργηθεί και από εμβολή, άρα πολλές 
παθολογικές αιτίες. Μια καθαρή καρδιά χωρίς στεφανιαία νόσο πού θα μπορούσε να δημιουργήσει 
έμφραγμα;

Τσαντίρης: Η εμβολή είναι σαν τον θρομβο. Μόνο αγγειόσπασμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί με
καθαρά αγγεία. 

Φίλος: Είναι πολλές οι παθολογικές αιτίες που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει έμφραγμα 
και να μη βλέπετε εσείς μακροσκοπικά;

Τσαντίρης: Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον αγγειοσπασμό αλλά ο αγγειοσπασμός αίρεται και θα 
κάνει συγκεκριμένο έμφραγμα, συγκεκριμένη κατανομή. Και εδώ έγινε αγγειοσπασμός, ανέβηκαν 
παλμοί, γιατί αυτό προκαλείται με το οργανικό στρες.

Πρόεδρος: Πού έχει σχέση με την υπόθεση;

Τσαντίρης: Θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση.
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Φίλος: Χρονολογήσατε τα ευρήματα εδώ [του δίνει βιβλογραφία] 

[…] 

Τσαντίρης: [διαβάζει από βιβλιογραφία] Το οίδημα είναι λόγω της ισχαιμίας και όταν χτυπήσουμε, 
όταν εξαγγειώνεται αίμα μπορεί να εξαγγειωθεί και υγρό. Σε όλα τα συγγράμματα περιγράφεται ότι
μπορείς να χρονολογήσεις το έμφραγμα. Η πρώτη με τη δεύτερη δεν εχει καμία διαφορά. Αυτό το 
άρθρο λέει το κλασικό και αυτονόητο, αν πάθω έμφραγμα και ζήσω, θα μπορέσουν να 
αξιολογήσουν το χρόνο. 

Φίλος: Είναι λάθος η απάντησή σας. 

Πρόεδρος: Είναι ένας επιστήμονας… 

Παπαπαντολέων: Μα θα διορθώσει ο νομικός τον ιατροδικαστή; 

Φίλος: Σας προσβάλλω; Εγώ απλώς διαβάζω εδώ ότι η πηκτική νέκρωση είναι αποκυτταρικός 
θάνατος που οδηγεί σε ισχαιμία. Είναι η πρώτη αλλαγή που συμβαίνει σε ένα έμφραγμα του 
μυοκαρδίου και εμφανίζεται στις 4 ώρες. 

Πρόεδρος: Εσείς τι λέτε;

Τσαντίρης: Ο κ. Ευτυχιάδης διέγνωσε ισχαιμικού τύπου, το έντονο πνευμονικό οίδημα και τα 
μακροφάγα δεν μπορούν αν δώσουν προσδιορισμό χρονικό.

Φίλος: Το να αναγνωριστεί ιστολογικά νωρίς μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς το μυοκάρδιο 
χρειαζεται 6-12 ώρες για να υποστεί νεκρωτικές αλλαγές. Γιατί νεκρώσεις πριν το 6ωρο δεν 
έχουμε. 

Πατάλας [για κατηγ. Χορταριά]: Πριν από αυτό το τελικό γεγονός υπάρχει μια μαρτυρική για την 
κατάσταση του κ. Κωστόπουλου ακριβώς κάποιες ώρες πριν το συμβάν, έχει δοθεί περιγραφή για 
εφίδρωση, έντονη κόπωση, έκανε εμετό δύο φορές και ο μάρτυρας κ. Β.Σ. μας είπε ότι πέρασε τη 
βραδιά μαζί του γιατί φοβόταν για την υγεία του. Αυτά τα δεδομένα πώς μπορεί να δικαιολογηθούν
κατά την δική σας κρίση; 

Τσαντίρης: Αυτά έγιναν το προηγούμενο βράδυ; Δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται αυτό, εμείς 
ανοίξαμε στομάχι και οισοφάγο και δεν βρήκαμε κάτι στο στομάχι ή στον οισοφάγο. 

Πατάλας: Δηλαδή η αξιολόγηση η δική σας για αυτά είναι τι; Για αυτά τα ευρήματα;

Τσαντίρης: Το να κάνεις εμετό σημαίνει ότι μπορεί να έχεις κάτι με το γαστρεντερικό σου. Δεν 
είδαμε κάτι σε παθήσεις οισοφάγου ή στο στομάχι.

Βαρελά: Κύριε μάρτυς, ως προς το σύνδρομο προσαρμογής που είπατε ότι δεν μπορώ να το 
συσχετίσω με κάποιο εύρημα, ισχύει ότι το συναίσθημα του φόβου είναι ψυχογενής διατάραξη που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχαιμικό επεισόδιο ή το αποκλείετε εντελώς;

Τσαντίρης: Δεν το αποκλείω παντελώς αλλά θεωρώ ότι η αντίδραση προσαρμογής ξεκίνησε από τα
χτυπήματα. Βεβαίως αν καθηλώσεις κάποιον και δεν μπορεί να κουνηθεί, μπορεί να πάθει και 
ανακοπή.

Βαρελά: Είναι αυτό που λέμε δηλαδή «πέθανα από το φόβο μου»; Από πού προέρχεται αυτή η 
λαϊκή ρήση; 
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Τσαντίρης: Aυτό δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, συνήθως σε ευπαθείς ανθρώπους 60-70 ετών, 
μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο και έναν ηλικιωμένο ας πούμε. Οι ευπαθείς μπορεί να μην έχουν 
ίδιες εφεδρείες με εμάς και να πάθουν μια ανακοπή.

Βαρελά: Υπήρχε κάποιο εύρημα στον γλουτό ή στον κορμό του σώματος;

Τσαντίρης: Θεωρώ οτι δεν υπήρχε κάποιο εύρημα.

Γιαννελάκης: Επειδή ήσασταν παρών με την κα Μαριανού και τον κ. Καλόγρηα. Από αυτά που 
συμπεράνατε και, για να το πάω λίγο πιο πέρα. Και οι 6 κατηγορούμενοι ήρθαν σε επαφή με τον 
θανόντα. Αν δεν είχε αποτυπωθεί στα ευρήματα, οποιαδήποτε επαφή, είχε συμμετοχή στον θάνατο;

Τσαντίρης: Όπως ρωτάτε, αυτοί που συμμετείχαν στις κακώσεις της κεφαλής είχαν σοβαρότερο 
αποτέλεσμα και μάλιστα υπήρχε ένα αριστέρα στην κεφαλή που ήταν εντονότερο. 

Γιαννελάκης: Όσον αφορά τον γλουτό και τα χέρια στον ένα κατηγορούμενο αναφέρεται ότι έγινε 
μια επαφή στο γλουτό και στον κορμό;

Πρόεδρος: Τώρα απάντησε πως όχι. 

Γιαννελάκης: Yπάρχει επίσης στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι. Αν είχαμε κάποια επαφή εκεί θα
αποτυπωνόταν σε έυρημα και, αν ναι, πώς θα αποτυπωνόταν;

Τσαντίρης: Στον μηρό δεν είχαμε κάποιο εύρημα. Στον καρπό είχαμε αλλά ήταν μάλλον από τον 
υαλοπίνακα.

Γιανελάκης: Εάν χειροπεδήθηκε θα υπήρχε;

Τσαντίρης: Η σφιχτή περίδεση αφήνει εντύπωμα. Αφήνει ένα κυκλωτερές εντύπωμα, αλλά δεν 
ανευρέθη κάτι τέτοιο.

Σχολιασμοί επί της κατάθεσης

Παπαρρούσου: Ο τεχνικός σύμβουλος παρέστη σε όλες τις ενέργειες. Όλα τα χτυπήματα που 
δέχθηκε ο θανών διαμεσολαβούνται από το μηχανισμό στρες και καταλήγουμε να μην μπορούμε να
ξεχωρίσουμε κανένα. Και επειδή βλέπω την προσπάθεια των κατηγορουμένων αστυνομικών που 
θέλουν να δείξουν αν τα ευρήματα σχετίζονται, ότι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να έχει 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να προστατευτεί. Μετά από τόση βαριά κακοποίηση και η 
συμπεριφορά τους θα πρεπει να αξιολογηθεί. Υπάρχει μια διάσταση ότι μετά από τέτοια βαριά 
κακοποίηση και ο πόνος που αισθάνεται ο άνθρωπος παίζει έναν μικρό ρόλο.

Αναγνωστόπουλος: Σχετικά με τον χρόνο έναρξης του επεισοδίου. Στη δική σας ερώτηση 
απάντησε ότι σχετίζει τον παραπαίοντα βηματισμό με την έναρξη του ισχαιμικού. Θα ήθελα να πω 
όμως, ότι είχε και μέσα στο κοσμηματοπωλείο παραπαίοντα βηματισμό, συνεπώς αυτό θα 
μπορούσε να μεταφέρει την αρχή της ισχαιμίας προτού λάβει τα χτυπήματα και η ισχαιμία να έχει 
ξεκινήσει πολύ πριν το συμβάν. 

Φίλος: Προέκυψε με σαφήνεια ότι τα όσα παρατηρούσε σε ερωτήσεις της έδρας ο κ. 
ιατροδικαστής της Πολιτικής Αγωγής, αφορούσε δικά του ευρήματα, ουδόλως περιγράφηκαν αυτά 
στην ιατροδικαστική έκθεση και τον ρώτησα, για να μη θεωρηθεί ότι φοβόμαστε να ρωτήσουμε τον
τεχνικό συυμβουλο της Π.Α., […] δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ότι είναι απολύτως γνωστό πότε 
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ξεκινάει ένα έμφραγμα, ότι δεν έχει καμία σχέση με την αιτιολογία που έχει καταλήξει η 
ιατροδικαστική έκθεση.

Βαρελά: Νομίζω γίνεται κατανοητή η αποδοχή απο την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας ότι 
κανένα από τα χτυπήματα δεν σχετίζεται με τις ενέργειες των αστυνομικών και γίνεται μια 
προσπάθεια να μεταφερθούμε σε μια άλλη διάσταση, στη διάσταση του πόνου, όπου ο πόνος δεν 
είναι εύρημα στην ιατροδικαστική έκθεση. Θα ήθελα να έχει το δικαστήριο ως εικόνα αυτό που θα 
προβάλουμε στο βίντεο, την επίθεση δηλαδή που γίνεται από τον Ζαχαρία Κωστόπουλο με ενα 
τεράστιο κομμάτι γυαλί και τί πόνο θα είχε προκαλέσει ο ίδιος αν είχε τραυματίσει κάποιον από 
τους παρευρισκόμενους.

Πρόεδρος: Μια διακοπή για 20 λεπτά αυστηρά.

Διακοπή στις 12:35

Η διαδικασία συνεχίζεται στις 12:55.

Μάρτυρας: Λ.Δ., αυτόπτης
Προσέρχεται η μάρτυρας Λ.Δ., συνταξιούχος πρώην αστυνομικός. 

Πρόεδρος: Σε ποιο σώμα ήσασταν; 

Λ.Δ.: Στο τέλος έφυγα από την ΕΥΠ.

Πρόεδρος: Σας ρωτάω για να δω την εμπειρία που έχετε σε συλλήψεις. Ήσασταν διοικητικό 
προσωπικό; Σαν αξιωματικός υπηρεσίας ας πούμε; 

Λ.Δ.: Ήμουν και σε Αστυνομικό Τμήμα, το τελευταίο ήταν της Κυψέλης, ήμουν σαν αξιωματικός 
υπηρεσίας, σε διαδηλώσεις σε γήπεδα.

Πρόεδρος: Άρα έχετε εικόνα του πώς λειτουργούν οι συλλήψεις.

Λ.Δ.: Ναι, μάλιστα, σε μικρότερη ηλικία και σε παρακολουθήσεις. 

Πρόεδρος: Χωρίς να σας διακόπτω θα μου πείτε τι είδατε εκείνη την ημέρα.

Λ.Δ.: Βρισκόμουν στην Ομόνοια, στο ύψος του Βενέτη. Άκουσα φασαρία και φωνές. Γυρίζω πίσω, 
πίστεψα ότι ήταν τρακάρισμα, σε κλάσματα δευτερολέπτων το ίδιο, και κατάλαβα ότι ήταν από 
Γλάδστωνος και τους ρωτάω τι συνέβη και μου λένε για κάποιον ληστή σε κοσμηματοπωλείο, «έχει
μπει μέσα και απειλεί». Λέω «να πάρουμε την αστυνομία», βλέπω εκεί πολύ κόσμο όρθιο και 
καθισμένο σε καφέ, λέω δεν υπάρχει τόσος κίνδυνος. Πάω λίγο πιο πάνω και λοξά, έχοντας επαφή 
με το μαγαζί, βλέπω ένα κύριο που από την απέναντι πλευρά πέταγε κάτι πάνω στη βιτρίνα. Μου 
φάνηκε σαν πέτρα αλλά δεν ξέρω τι ήτανε, με αυτό το αντικείμενο φαιντόταν ότι κάποιον θέλει να 
βρει, πίστεψα τον ληστή, προχώρησα λιγο πιο πάνω με καλή οπτική επαφή. Εκεί βλέπω το 
κατάστημα με θρυμματισμένη τη βιτρίνα και έναν νεαρό κατατρομαγμένο στην προθήκη να 
προσπαθεί να βγει. Εκεί κλωτσάγανε την βιτρίνα που έβρισκαν το κεφάλι του νεαρού. Ήταν τόσο 
δυνατά που το κεφάλι του νεαρού έπεφτε πίσω, του φώναζα σταματήστε θα τον σκοτώσετε. 
Προχωρώ και ρίχνει μια κλωτσιά ο ένας πέφτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της βιτρίνας και βρίσκει 
το νεαρό και το παιδί βάζει το χέρι στο λαιμό. Εγώ ούρλιαζα και έλεγα «Θεέ μου, καρατομήθηκε» 
και έκλεισα τα μάτια, δεν άντεχα, και τα ανοίγω και είδα τους δυο ανθρώπους έξαλλους να 
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συνεχίζουν να τον χτυπάνε και φώναζα ξανά «σταματήστε θα τον σκοτώσετε». Πήγε ένας κύριος να
τους σταματήσει και πήγα κι εγώ πίσω του. Εγώ εκείνη την ώρα αποφάσισα να μείνω να 
προστατέψω με όποιον τρόπο μπορούσα τον νεαρό, μέχρι να έρθει η αστυνομία. 

Εισαγγελέας: Έχετε δει εικόνες μετά το συμβάν; 

Λ.Δ.: Εγώ επειδή μετά αρρώστησα, έκανα θεραπείες συνέχεια, ξέχασα να σας πω, ότι ο νεαρός 
όταν έπεσε κάτω, είχε ορθάνοιχτα τα μάτια του και ήταν καρφωμένα στα δικά μου, το σαγόνι του, 
τα χείλη του τρεμοπαίζανε. Αυτή η εικόνα με σημάδεψε. Έκτοτε για πάρα πολλούς μήνες δεν 
μπορούσα να συνέλθω και χρειάστηκε να πάρω θεραπεία, γιατί πιστεύω ότι εκείνη την ώρα που 
είχε καρφώσει τα μάτια του πάνω μου [συγκινείται] σαν να ήθελε κάτι να μου πει. Μα τι να ήθελε 
να μου πει; Βοήθεια; Να μου ζητήσει κάτι; Ήμουν πάρα πολύ κοντά και ακόμα όταν θυμάμαι το 
πρόσωπό του δεν μπορώ. 

Eισαγγελέας: Bλέποντας τις εικόνες μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιος ήταν ο ένας άνδρας; 

Λ.Δ.: Θα προσπαθήσω, διότι μια φορό μόνο είδα την εικόνα και δεν άνοιξα ξανά την τηλεόραση 
σπίτι μου. Ήταν πιο λεπτός, ο άλλος είναι πιο παχύς. 

Εισαγγελέας: Όταν ήρθε η αστυνομία φύγατε; 

Λ.Δ.: Όχι, όχι, εκείνη την ωρα πέφτανε συνέχεια κλωτσιές, όταν έφτασε η αστυνομία έφυγα, εγώ 
έμεινα για να τον προστατέψω, αισθανόμουν ότι γινόταν φονικό εκείνη την ώρα, ήταν 
ανυπεράσπιστος.

Εισαγγελέας: Είδατε να κρατάει μαχαίρι όταν έβγαινε έξω; 

Λ.Δ.: Όχι! Καταματωμένος ήταν, μικρόσωμος, τα χέρια του ήταν πάνω στα γυαλιά και ήταν 
μικρόσωμος.

Εισαγγελέας: Προσπαθούσαν κι άλλοι να το αποτρέψουν; 

Λ.Δ.: Ναι φυσικά! Τους απάντησε κάποιος, δεν ξέρω αν ήταν από αυτούς που τον χτυπούσαν, «μα 
αφού είναι ληστής, αφού άνοιξε το μαγαζί» κτλ, και ένας απάντησε μπροστά μου «Ναι κι εμείς θα 
γίνουμε χειρότεροι;».

Εισαγγελέας: Πόσος κόσμος ήταν εκεί; 

Λ.Δ.: Πολλοί, ήταν γεμάτη η Γλάδστωνος από την Πατησίων μέχρι το μαγαζί. 

Ερωτήσεις υποστήριξης κατηγορίας

Παπαρρούσου: Aν και τα περιγράψατε αρκετά, θέλω να ρωτήσω, η τζαμαρία έσπασε απ' έξω; 

Λ.Δ.: Όταν εγώ είδα την τζαμαρία ήταν ήδη σπασμένη, τα τζάμια ήταν απ' έξω…

Παπαρρούσου: Eίδατε τι πέταγε;

Λ.Δ.: Δεν μπόρεσα να το δω με σιγουριά. Πίστεψα ότι ήταν πέτρα αλλά μπορεί να ήταν και 
τασάκια. 

Παπαρρούσου: Γιατί αυτή η βιαιότητα;

Λ.Δ.: Γιατί μπήκε στο μαγαζί λέγανε… 
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Παπαρρούσου: Ήταν ματωμένος; 

Λ.Δ.: Παντού ματωμένος, στα χέρια, παντού, και όταν έπεσε ένα τριγωνικό κομμάτι από την 
τζαμαρία, εκεί τρόμαξα και φώναζα «Καρατομήθηκε, θεέ μου», και κρατούσε το κεφάλι του έτσι 
[δείχνει πως].

Παπαρρούσου: Και παρότι ήταν σε αυτή την κατάσταση συνέχιζαν και τον κλωτσούσαν;

Λ.Δ.: Ναι, δυστυχώς ναι.

Παπαρρούσου: Η εικόνα που έχετε αποκομίσει ήταν ότι σκοτώναν στο ξύλο έναν άνθρωπο; 

Λ.Δ.: Nαι, φυσικά! A, ναι, φυσικά! Kαι πολύ πιο γρήγορα θα μπορούσε να φύγει ένας άνθρωπος 
από τη ζωή με αυτά τα χτυπήματα. 

Παπαπαντολέων: Και τους το λέγατε ότι θα τον σκοτώσουν; 

Λ.Δ.: Ναι, επέμενα! 

Ερωτήσεις υπεράσπισης

Αναγνωστόπουλος: Έχετε πει ότι ο ιδιοκτήτης πέταγε πέτρες, προφανώς ήθελε να πλήξει τον 
ληστή προκειμένου να τον ακινητοποιήσει, σήμερα, αν κατάλαβα καλά, ξαναρωτώ, είπατε ότι αφού
βγήκε από τη βιτρίνα ο θανών […] 

Λ.Δ.: Ναι, αυτήν την εντύπωση είχα. Δεν ξέρω πώς βγήκε απο τη βιτρίνα. Όταν άνοιξα τα μάτια 
μου τον είδα στο πεζοδρόμιο.

Αναγνωστόπουλος: Άρα δεν είδατε τα χτυπήματα; 

Λ.Δ.: Είδα τα πάντα όπως σας τα είπα, είδα τα χτυπήματα μέσα στη βιτρίνα και την προσπάθεια 
του να βγει έξω. 

Αναγνωστόπουλος: Είπατε ότι βρέθηκε ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο.

Λ.Δ.: Μετά από ένα πολύ δυνατό χτύπημα, έβαλε το χέρι του στο κεφάλι, έκλεισα τα μάτια για 
δευτερόλεπτα και όταν τα άνοιξα τον είδα έξω.

Αναγνωστόπουλος: Μετά από αυτό σημείο είδατε ξανά να τον χτυπούνε;

Λ.Δ.: Ναι, βεβαίως, και τον χτυπούσαν και οι δύο. 

Αναγνωστόπουλος: Στο σημείο αυτό θα ζητήσω να δείξουμε το βίντεο. 

Φίλος: Και να αναγνωρίσει και τον εαυτό της η μάρτυρας.

Λ.Δ.: Εγώ είμαι στα δύο μέτρα.

[Προβάλλεται βίντεο]

Λ.Δ.: Αυτός ο κύριος που πετάει τις πέτρες – τον κοσμηματοπώλη… 

Πρόεδρος: Όταν δείτε τον εαυτό σας θα μας το πείτε. 

Λ.Δ.: Ο κύριος με την κοτσίδα είπε αυτά που σας είπα, προσπάθησε να τους σταματήσει.
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Αναγνωστόπουλος: Για δείτε τον κύριο με τη ροζ μπλούζα αν ξαναπλησιάζει, γιατί λέτε ότι τον 
ξαναχτύπησε. 

Πρόεδρος: Εσείς είστε μέσα στο πλάνο; 

Λ.Δ.: Όχι, δεν με είδα εδώ. Να! Είμαι εδώ με το λευκό, που κρατάω τις τσάντες! 

Αναγνωστόπουλος: Βλέπετε να τον χτυπάει πάλι; 

Αναγνωστόπουλος: Τώρα που είδαμε το βίντεο έχετε την ίδια εικόνα; Ότι τον ξαναχτύπησε ο 
Δημόπουλος; 

Λ.Δ.: Ναι, αυτό θυμάμαι.

Φίλος: Μας είπατε ότι ακούσατε κάτι σαν τρακάρισμα και πήγατε στην Γλάδστωνος; 

Λ.Δ.: Αδιευκρίνιστος ήταν ο θόρυβος, και ήταν φωνές ανθρώπων.

Φίλος: Είπατε ότι είδατε να πετάει κάποιος πέτρες;

Λ.Δ.: Δεν ξέρω αν ήταν πέτρες. Ήταν αντικείμενα.

Φίλος: Σας βλέπουμε στο βίντεο να έρχεστε και δύο λεπτά μετά. 

Λ.Δ.: Μα τι λέτε τώρα; Μα ήμουν εκεί, τι να αποδείξω; 

Πρόεδρος: Μην απαντάτε, λέει ο κ. συνήγορος ότι δε φαίνεστε στο πλάνο. 

Λ.Δ.: Και τι να κάνουμε αν δεν ήμουν στο πλάνο; 

Φίλος: Λέτε στην κατάθεσή σας ότι προφανώς ήθελε να πλήξει τον ληστή, γιατί τον είπατε ληστή 
εσείς;

Λ.Δ.: Αυτό έλεγαν… μέχρι τότε εγώ δεν ήξερα. Όταν ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπαν ότι είναι 
κάποιος ληστής, γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη, γιατί πίστευα ότι πετάνε πέτρες για να τον 
αποθαρρύνουν. Ξέρω τη διαφορά. 

Φίλος: Η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. λέει ότι βρέθηκε μαχαίρι και ότι βρέθηκε DNA του Κωστόπουλου 
στο μαχαίρι και ότι υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, καρέ που φαίνεται να κρατάει το μαχαίρι.

Λ.Δ.: Τόσο θαμπό που είναι, πώς να το δω;

Φίλος: Από τη στιγμή που ήσασταν στα 8 μέτρα και υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες πώς ακριβώς 
είδατε να τον χτυπάνε, να μην είδατε το μαχαίρι, πώς γίνεται να έγιναν όλα αυτά;

Λ.Δ.: Εγώ σας είπα ότι ήμουν από κάποια στιγμή και μετά. Ήμουν εκεί αδιαμφισβήτητα, είδα όλα 
αυτά που περιέγραψα. Δεν είχε μαχαίρι με τίποτα, τα χέρια του ήταν πάνω στα γυαλιά και σας λέω 
ξανά ότι δεν είχε μαχαίρι.

Φίλος: Όταν βγαίνει είναι οι φωτογραφίες, και φαίνεται από τα εγληματολογικά ότι είναι μαχαίρι.

Παπαρρούσου: Κατ' ερμηνεία είναι μαχαίρι…

Φίλος: Είναι μια σκηνή που έχει πολλή ένταση, παρά το γεγονός ότι έχετε μια εμπειρία, δεν 
σημαίνει ότι δεν φοβάστε.

Λ.Δ.: Αλίμονο. 
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Φίλος: Νιώσατε φόβο; 

Λ.Δ.: Για μένα, δεν ένιωσα κανένα φόβο.

Φίλος: Δεν σας λέω για τη στιγμή που έβγαινε.

Λ.Δ.: Όταν ήμουν στην Πατησίων και Γλαδστωνος. Απορία περισσότερο, λόγω και επαγγέλματος. 
Κοντοστάθηκα να κρίνω, να δω και όταν είδα τους ανθρώπους να πινουν τον καφέ τους, λέω 
εντάξει.

Φίλος: Πάνω στην ένταση της στιγμής θα μπορούσατε κάποια πράγματα χρονικά να μην τα 
θυμάστε σήμερα τόσο καθαρά όσο φαίνονται στο βίντεο; 

Λ.Δ.: Ναι! Αυτό που θα διευκρίνιζα από μόνη μου είναι ότι δεν ξέρω από ποιους πέσανε οι 
κλωτσιές, πάντως πέφτανε κλωτσιές.

Φίλος: Είδατε τώρα πώς βγήκε ο Κωστόπουλος από το κατάστημα; Ότι ήταν ένας απ' τους δύο που
τον τράβηξε για να τον βγάλει έξω; 

Λ.Δ.: Μα από πού θα τον τράβαγε; 

Φίλος: Υπάρχουν κι άλλοι μάρτυρες που λένε ότι τον αφόπλισε αλλά δεν θα σας το ρωτήσω αυτό, 
όταν βγήκε τον κλώτσησε κανένας; Είδαμε κι εμείς το βίντεο! Ο κοσμηματοπώλης ήταν πίσω από 
τρεις ανθρώπους.

Λ.Δ.: Εκείνη την ώρα, γι' αυτό και φώναζε ο μπροστινός μου οτι θα τον σκοτώσετε, σταματήστε! 

Πατάλας: Θα μου επιτρέψετε γιατί η δύναμη της εικόνας, είναι η πρώτη αυτόπτης, η ερώτηση είναι
ξεκάθαρη, τον τραβάει και τον βγάζει έξω, ξαναχτυπήθηκε;

Λ.Δ.: Αυτή την αίσθηση έχω.

Πατάλας: Λέτε ότι κατευθυνθήκατε στη Γλάδστωνος από περιέργεια;

Λ.Δ.: Στον πεζόδρομο; Βεβαιως, μα δεν ήξερα τι γινόταν! 

Πατάλας: Λέτε, «πλησίασα αφού διαπίστωσα ότι δεν κινδυνεύω», δηλαδή κάποιος που θα 
πλησίαζε θα κινδύνευε;

Λ.Δ.: Εγώ πάντα στη ζωή μου έτσι πορεύομαι, θα κοιτάξω να προφυλάξω και τον εαυτό μου. 

Πατάλας: Ναι, καμία αντίρρηση, σας ξανακάνω την ερώτηση, κάποιος που θα πλησίαζε, θα 
κινδύνευε;

Λ.Δ.: Πώς μπορώ εγώ να το ξέρω; Μα δεν ήξερα τι γινόταν. 

Πατάλας: Μα αφού δώσατε μια ολόκληρη περιγραφή.

Λ.Δ.: Ξέρω πολύ καλά τι είπα.

Πρόεδρος: Εννοείτε έναν γενικότερο κίνδυνο όταν ακούσατε μια φασαρία ή ειδικότερο κίνδυνο; 

Λ.Δ.: Να σας πω, πήγα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαπιστώσω αν συνέτρεχε κίνδυνος και για μένα. 
Μπορεί να πέφτανε πιστολίδια. Όταν λέω ότι προχώρησα αρκετά και αισθάνθηκα ότι δεν 
κινδυνεύω, το λέω γιατί διαπίστωσα ότι πίνανε άνετα τον καφέ τους.
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Πατάλας: Εγώ δεν σας ρωτάω αν ήσασταν ενεργή στο περιστατικό. Κάποιοι έπιναν τον καφέ τους, 
κάποιοι τράβηξαν βίντεο και τα πούλησαν στο Πρώτο Θέμα. Εσείς τι αίσθηση είχατε; 

Λ.Δ.: Εκ του αποτελέσματος; Μόνο εκ του αποτελέσματος μπορώ να απαντήσω πως όχι.

Πατάλας: Όταν γίνεται όλο αυτό σε ένα κατάστημα δεν κινδυνεύει κανείς; 

Λ.Δ.: Κινδυνεύει ο άνθρωπος που τον έχουν βάλει κάτω και τον κλωτσοπατάνε.

Πατάλας: Δεν κρατούσε λοιπόν το παιδί μαχαίρι, σας το είπαν οι αυτόπτες; 

Λ.Δ.: Μπορώ να το πω ξεκάθαρα, [πιο έντονα] δεν κρατούσε μαχαίρι!

Πατάλας: Έχω ένα θέμα όταν πάνε να υποτιμήσουν τη νοημοσύνη μου. 

Λ.Δ.: Α, ούτε και μένα μ' αρέσει. 

Πατάλας: H κατάθεσή σας αφορά το περιστατικό και όσα είδατε.

Λ.Δ.: Γιατί το μεταφράζετε έτσι; Εγώ απάντησα στον κ. ανακριτή ότι δεν κρατούσε μαχαίρι και με 
ρώτησε «ακούσατε από την τηλεόραση;», και είπα «άκουσα από την τηλεόραση ότι κρατούσε 
μαχαίρι». 

Πατάλας: Εδώ η απάντησή σας δεν είχε κάποια τελεία, έχει μια συνέχεια. «Δεν κρατούσε το παιδί 
μαχαίρι, δεν το είδα, μου το είπαν». 

Λ.Δ.: Δεν κρατούσε το παιδί μαχαίρι! Πώς θα πω λοιπόν ότι κρατούσε; Εκ των υστέρων μάθαμε ότι
λέγανε όλοι ότι κρατούσε μαχαίρι.

Πατάλας: Δεν έχω άλλη ερώτηση.

Παπαρρούσου [συμπλ. ερώτηση]: Bλέπω στην κατάθεσή σας ότι λέτε «Δεν μου έδωσαν την 
αίσθηση οτι γνωρίζονται. Είδα δυο ανθρώπους που ήθελαν να τον τιμωρήσουν».

Λ.Δ.: Αισθανόμουν ότι τον χτυπούσαν με τέτοιον τρόπο που δεν ξέραμε τι έχει συμβεί και νόμιζα 
ότι θέλανε να τον τιμωρήσουνε, ότι ήταν η οργή τους… Εξοργισμένοι ήταν… 

Αναγνωστόπουλος: Εσείς σε ποιο χρονικό σημείο φύγατε; 

Λ.Δ.: Έφυγα αμέσως όταν φτάσανε οι αστυνομικοί.

Αναγνωστόπουλος: Είδατε την προσπάθεια ανάνηψης; 

Λ.Δ.: Όχι.

Σχολιασμοί επί της κατάθεσης

Παπαρρούσου: Αυτό το τελευταίο που μάθαμε έχει σημασία, δεν ήταν σε άμυνα, δεν 
αντιμετώπιζαν κάποιον κίνδυνο, αλλά ήθελαν να τον τιμωρήσουν, και είναι ενδεικτικό για τον δόλο
των κατηγορουμένων.

Παπαπαντολέων: Ως προς το στοιχείο του δόλου η μάρτυρας καταθέτει ένα σκηνικό φονικού και 
παρά τις επισημάνσεις και προτροπές του πλήθους να σταματήσουν γιατί θα τον σκοτώσουν, δεν 
σταμάτησαν τη δράση τους και πράγματι τον σκοτώσανε. Ο μόνος λόγος που ένιωσε κίνδυνο η 
γυναίκα αυτή δεν ήταν ο κατηγορούμενος αλλά οι δυο πρώτοι κατηγορούμενοι με τη δράση τους. 
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Αναγνωστόπουλος: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αυτόπτες που είναι προσκείμενοι. Που μπορεί να
είναι αντικειμενικοί ή προσκείμενοι στην πλευρά της κατηγορίας ή της υπεράσπισης. Τη 
συγκεκριμένη μάρτυρα δεν ξέρω σε ποια κατηγορία να την εντάξω. Τη διαψεύδει το βίντεο για το 
αν συνέχισαν να τον χτυπάνε όταν βρισκόταν έξω από το κατάστημα ο Κωστόπουλος. Δεν ξέρω 
πού να την κατατάξω.…

Φίλος: Ξεκινώντας με τους μάρτυρες κατηγορίας θα πρέπει να διαχωρίσω ότι πολλές φορές ειδικά 
όταν παρέρχεται χρόνος από το σημείο του περιστατικού και έχει στοιχεία έντασης, μπορεί πολλοί 
μάρτυρες να περιγράφουν πράγματα, ειδικά όταν υπάρχει βίντεο, τα οποία θεωρούν ότι έχουν 
ζήσει, ενώ δεν έχουν ζήσει ποτέ. Είδαμε την κα Λ.Δ. στο βίντεο αλλά την είδαμε αφού τελείωσε το 
περιστατικό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ότι είχε δει την αρχή του 
περιστατικού γιατί πολύ απλά δε θα μπορούσε να είχε ακούσει τον κρότο, που δεν υπήρξε ποτέ πριν
τα αντικείμενα που έσπαγαν την τζαμαρία. Δεν λέμε ότι ψεύδεται, πλην όμως διά της χρονικής 
αποστάσεως, διά της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης ότι κρατάει στο χέρι του μαχαίρι, προκύπτει 
ότι δεν είναι μια ασφαλής μαρτυρία.

Πατάλας: Μόνο δύο παρατηρήσεις: Η πρώτη είναι ότι πρώτη φορά βλέπω αυτή την πρωτοτυπία, 
που έρχεται να καταθέσει ενώπιόν σας, δεν καταθέτει αυτά που είδε αλλά αυτά που είδε στην 
τηλεόραση. Είπε ότι άκουσε ότι δεν κρατούσε μαχαίρι και ότι το είδε στην τηλεόραση. Νομίζω ότι 
η εικόνα είναι πολύ δυνατή, άπαξ και ο Κωστόπουλος βγαίνει έξω όταν τραβάει ο κ. Χορταριάς, ο 
κ. Χορταριάς δεν έχει περαιτέρω εμπλοκή. 

Μάρτυρας: Ελευθέριος Λιακόπουλος, αστυνόμος Β’.
Πρόεδρος: Επόμενος μάρτυρας Λιακόπουλος Ελευθέριος.

Λιακόπουλος: Είμαι αστυνόμος Β'.

Πρόεδρος: Πόσων χρονών είστε σήμερα; Είχατε προϋπηρεσία πριν τη ΔΙΑΣ, έτσι; 

Λιακόπουλος: Στην ΔΙΑΣ από το 2015 και το τελευταίο έτος στην Ασφάλεια. 

Πρόεδρος: Πριν τη ΔΙΑΣ ήσασταν κάπου; Εδώ ήσασταν αναπληρωτής τμηματάρχης; 

Λιακόπουλος: Ήμουν αναπληρωτής τμηματάρχης και κλήθηκα για να ενισχυθεί το τμήμα 
αστυνόμευσης και γνωρίζω το περιστατικό και από τα βίντεο και από τους αστυνομικούς. 

Εισαγγελέας: Θεωρείτε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν ενδεδειγμένα για αυτή την περίπτωση; 

Λιακόπουλος: Θεωρώ ότι οι ενέργειές τους ήταν οι απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να τον 
αφοπλίσουν και να τον δεσμεύσουν.

Ερωτήσεις υποστήριξης κατηγορίας

Παπαρρούσου: Εδώ καταθέτετε στις 17/11/18, και υπάρχει μια σημείωση, ότι επιδεικνύεται στον 
μάρτυρα το περιεχόμενο του βίντεο της Εφ.Συν. και είπατε αρχικά ότι δεν τους αναγνωρίζετε, ενώ 
μετά αναγνωρίσατε τον κ. Τσομπάνη. Γιατί; Δεν φορούσαν διακριτικά; 

Λιακόπουλος: Όπως είδα το συγκεκριμένο βίντεο σε ένα σημείο που δεν εμπλέκεται άμεσα ο κ. 
Τσομπάνης, είπα ότι πιθανολογώ ότι είναι αυτός με βάση το σωματότυπό του.
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Παπαρρούσου: Και λέτε ότι η βία, που δεν υπερέβη τα όρια της νομιμότητας, ήταν η ελάχιστη που 
θα μπορούσαν να επιδείξουν. Θέλετε να μας πείτε σε τι κατάσταση ήταν ο Κωστόπουλος απ' ό,τι 
είδατε στο βίντεο;

Λιακόπουλος: Η κατάστασή του όσο μπορώ να διακρίνω είναι ότι είναι ένα άτομο που πήρε ένα 
κομμάτι γυαλί. 

Παπαρρούσου: Αυτό το είδατε στο βίντεο; 

Λιακόπουλος: Αυτό μου έχει αναφερθεί, δεν μπορώ στο βίντεο να καταλάβω, εγώ ξέρω ότι οι 
αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους είχαν πάρει σήμα για ληστεία και μετά λάβανε 
εκ νέου σήμα ότι το άτομο κρατείται και εφόσον έχει εκδηλώσει επίθεση με αντικείμενο, οι 
αστυνομικοί έπρεπε…

Παπαρρούσου: Δεν σας ρωτώ αυτό, αυτά τα γνωρίζετε από τις διηγήσεις των συναδέλφων σας και 
δεν προκύπτουν από τα βίντεο. Θέλω να μου πειτε, όταν έγινε η επιχείρηση της σύλληψης του 
ληστή, όπως λέτε, σε τι θέση βρισκόταν ο Κωστόπουλος; Είχε αίματα; 

Λιακόπουλος: Ξαπλωμένος στο έδαφος, δεν θυμάμαι αν είχε αίματα.

Ζαμάνης: Δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας.

Παπαρρούσου: Θέλω να δω αν αυτά που καταθέτει ο μάρτυρας είναι αντικειμενικά, επειδή 
καταθέτει ότι η βία που ασκήθηκε είναι νόμιμη. 

Βαρελά: Να δείξουμε το DVD 3 που είναι μεγαλύτερο 

[Προβάλλεται το βίντεο του αρχικού ξυλοδαρμού] 

Βαρελά: Kυρία πρόεδρε, μπορώ να σχολιάσω; 

Πρόεδρος: Όχι, να δούμε πρώτα όλο το βίντεο.

Βαρελά: Επειδή βλέπουμε…

Πρόεδρος: Όχι, να τελειώσει πρώτα το βίντεο!

Παπαρρούσου: Αυτό, κυρία γραμματέα, είναι το βίντεο της Εφ.Συν., το αμοντάριστο βίντεο της 
Εφ.Συν.; 

Πρόεδρος: Το είδαμε ολοκληρωμένο.

Γραμματέας: Από 21/9/18 αρχείο 1.

Παπαρρούσου: Είναι σημαντικό το βίντεο της Εφ.Συν. γιατί βάσει αυτού αποδόθηκαν και οι 
κατηγορίες στους αστυνομικούς. 

[Προβάλλεται το βίντεο της Εφ.Συν., που απεικονίζει την χειροπέδηση από τους αστυνομικούς]

Παπαρρούσου: Τώρα που είδατε το βίντεο, σε τι κατάσταση τον βλέπετε; Ήταν αναγκαία αυτή η 
βία που ασκήθηκε; 

Λιακόπουλος: Ναι, θεωρώ πως ναι.

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

https://zackieohjustice.watch/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Παπαρρούσου: Tι συνέβη όταν ήταν κάτω ματωμένος αυτός ο άνθρωπος και έπρεπε να 
ακολουθηθεί το πρωτόκολλο για «έναν βίαιο ληστή;» […] Αναφέρομαι σε αυτά για τα οποία 
κατηγορούνται οι αστυνομικοί. Ότι του επέφεραν πλήγματα τα οποία επέφεραν τον θάνατο. 

Λιακόπουλος: Εφόσον έχουμε άτομο που έχει αποσπάσει αντικείμενο που μπορεί δυνητικά να 
τραυματίσει κάποιον πολίτη ή αστυνομικό… 

Παπαρρούσου: Ναι, αλλά αυτός ο κίνδυνος παρήλθε. Η βία που χρησιμοποιείται για τη σύλληψη, 
υπάρχει κάποιος κανονισμός; Υπάρχει σαφής σήμανση και υπόδειξη ότι η βία που ασκείται είναι 
ανάλογη με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται; Το δικό σας Π.Δ. το λέει.

Λιακόπουλος: Δε σας κατάλαβα… η αρχή της αναλογικότητας αυτό λέει.

Παπαρρούσου: Κι εδώ σας φαίνεται ότι η βία που ασκείται από τους συναδέλφους σας είναι 
ανάλογη; 

Λιακόπουλος: Μάλιστα.

Παπαρρούσου: Αντιστέκεται δηλαδή τώρα που τον βλέπετε; 

Λιακόπουλος: Εφόσον έχει ακινητοποιηθεί με τη στάση του σώματός του, οι αστυνομικοί 
προσπαθούν να του περάσουν τις χειροπέδες.

Παπαρρούσου: Άρα δεν αντιστέκεται. Γιατί λοιπόν ακολουθείται αυτός ο τρόπος της «σύλληψης»; 
Δεν υπήρχε ηπιότερος; 

Λιακόπουλος: Θεωρώ ότι εφόσον φαίνεται να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, και στη 
συνέχεια σηκώνεται, θεωρώ ότι έπρεπει να ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς στα άκρα του 
και να χειροπεδηθεί. Το αν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος δεν το γνωρίζω. 

Παπαρρούσου: Είδατε ότι είχε προηγηθεί μια επίθεση εναντίον του και γι' αυτο ήταν σε αυτή την 
κατάσταση. 

Λιακόπουλος: Νομίζω ότι δεν το γνώριζαν.

Παπαρρούσου: Και να μην το γνώριζαν, θα πρέπει να το κατάλαβαν γιατί είχε επίδεσμο και 
αίματα.

Λιακόπουλος: Σίγουρα του παρέχονταν οι πρώτες βοήθειες, ο αστυνομικός οφείλει από το νόμο να 
ενεργήσει. 

Παπαρρούσου: Αυτό που έκαναν οι συνάδελφοί σας ήταν ορθό ή υπήρχε και άλλος τρόπος να 
αντιμετωπιστεί ένας άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση; Δεν μιλάμε για κανέναν επικίνδυνο ληστή. 

Λιακόπουλος: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω.

Παπαρρούσου: Κινήθηκαν καθόλου οι συνάδελφοί σας προς την ανεύρεση αυτών που τον 
κακοποίησαν και τον έκαναν έτσι; 

Λιακόπουλος: Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο ακριβώς ενημερώθηκαν για το προηγούμενο περιστατικό.

Παπαρρούσου: Τιμωρήθηκαν πειθαρχικά οι συνάδελφοί σας γι' αυτά τα περιστατικά; 

Λιακόπουλος: Νομίζω δεν έχει τελειώσει το πειθαρχικό.
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Εισαγγελέας: Βλέποντας το βίντεο, δεν έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί οι πολίτες από το σημείο 
όταν ήρθε η αστυνομία; Κάποιος πετάει έναν κώνο την ώρα που ήταν εκεί οι αστυνομικοί. Δεν θα 
έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί; 

Λιακόπουλος: Δεν γνωρίζω τον αριθμό ακριβώς των αστυνομικών, υπάρχουν πιο σοβαρά 
πράγματα για να ασχοληθούν οι αστυνομικοί και για αυτό έρχονται και καλούνται ενισχύσεις. 

Εισαγγελέας: Στη συνέχεια είδατε να απομακρύνονται οι πολίτες όταν ήρθαν οι υπόλοιποι 
αστυνομικοί; Τι είδατε εσείς; 

Λιακόπουλος: Νομίζω ότι απομακρύνονται όσοι είναι συγκεντρωμένοι πάνω στον εκλιπόντα όταν 
σηκώνεται, δεν ξέρω αν από την άλλη πλευρά υπάρχουν.

Παπαπαντολέων: Εσεις λέτε ότι το γεγονός ότι ειχε ξυλοκοπηθεί πριν, δεν το γνώριζαν οι 
συνάδελφοί σας; 

Λιακόπουλος: Νομίζω πως ναι.

Παπαπαντολέων: Πριν, συνταξιούχος μάρτυρας συνάδελφός σας κατέθεσε ότι φώναζε το πλήθος 
ότι «σταματήστε, θα τον σκοτώσετε». Πώς είναι δυνατόν να μην το γνώριζαν; Στο βίντεο που 
είδατε, πέφτει κάτω και τον κλωτσάει ένας συνάδελφός σας. Έχει ακινητοποιηθεί εκείνη τη στιγμή 
που τον κλωτσάνε; 

Λιακόπουλος: Για να ακινητοποιηθεί πρέπει να περαστούν χειροπέδες, νομίζω εκείνη την ώρα 
χειροπεδήθηκε.

Παπαπαντολέων: Όταν μπαίνει στο ασθενοφόρο είναι νεκρός. Πεθαίνει στα χέρια των 
συναδέλφων σας. 

Βαρελά: [ένταση] Από πού βγαίνει αυτό;

Παπαπαντολέων: Αρτηριακή πίεση μηδέν, σφυγμός μηδέν, αναπνοή μηδέν, οξυγόνο μηδέν. Σας 
μοιάζει ζωντανός;

Πρόεδρος: Για τους μη αστυνομικούς, ακινητοποίηση τι σημαίνει; Γιατί μάλλον για τον 
αστυνομικό είναι άλλη η ακινητοποίηση.

Παπαπαντολέων: Έχει ακινητοποιηθεί ήδη στην αρχή, σταματάει να είναι κίνδυνος;

Λιακόπουλος: Μέχρι να του αφαιρεθεί το αντικείμενο, πρέπει να ακινητοποιηθεί. Για μας 
θεωρείται ακινητοποιημένος όταν έχει χειροπεδηθεί. 

Παπαπαντολέων: Το ότι είναι ημιθανής κάποιος παίζει κάποιο ρόλο στον τρόπο που επεμβαίνετε;

Παπαρρούσου: Τριάμιση χρόνια χωρίς πειθαρχική, είναι συνήθης χρόνος αυτός;

Ζαμάνης: Ο μάρτυς θα σας το απαντήσει; 

Παπαρρούσου: Αστυνομικός δεν είναι;

Ζαμάνης: Διενεργεί ΕΔΕ ο συγκεκριμένος μάρτυρας; [ένταση] Είπε ότι ήταν νόμιμη η 
συμπεριφορά! 

Πρόεδρος: Έχετε διεξάγει ποτέ πειθαρχικό; 
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Λιακόπουλος: Έχω διεξάγει αλλά ήσσονος σημασίας, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μέχρι σήμερα με 
κάτι τέτοιο. 

Ερωτήσεις υπεράσπισης

Φίλος: Είμαστε και πολίτες αυτής της χώρας και αυτά που γίνονται εδώ προσβάλλουν και τους 
αστυνομικούς αυτής της χώρας. Όταν προσήλθαν οι συνάδελφοί σας πού ήταν ο θανών; Έπραξαν 
σύμφωνα με το πρωτόκολλό σας; Πότε επενέβησαν οι συνάδελφοί σας;

Λιακόπουλος: Όταν έχει πάρει το αντικείμενο και έχει σηκωθεί.

Φίλος: Εγώ είδα ότι πήγε να επιτεθεί στον διασώστη. Διατηρεί το αντικείμενο, το 35 εκ. γυαλί 
μέχρι να πέσει πάνω στο τραπέζι; 

Λιακόπουλος: Μάλιστα.

Φίλος: Βάσει άρθρου ΚΠΔ για τα αυτόφωρα, [διαβάζει], ενήργησαν παρανόμως οι συνάδελφοί 
σας;

Λιακόπουλος: Όχι. 

Φίλος: Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας λένε ψέματα; Όταν βρίσκουν DNA πάνω 
στο μαχαίρι, όταν επιτίθεται σε διασώστη και πολίτες, έχουν το δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να 
ενεργήσουν; 

Λιακόπουλος: Νομίζω πως ναι. 

Φίλος: Είδατε εσείς στο βίντεο πολίτη ή αστυνομικό να ενεργεί εκδικητικά;

Λιακόπουλος: Δεν νομίζω, δεν μπορώ να το αξιολογήσω.

Παπαπαντολέων: Δηλαδή, από το βίντεο δεν μπορείτε να αξιολογήσετε ποινικά τη συμπεριφορά 
των κατηγορουμένων; 

Φίλος: Το απάντησε. 

Παπαπαντολέων: Και ότι παρέλειψαν να τους συλλάβουν συνιστά παράλειψη ή όχι; 

Πρόεδρος: Δε θα κάνετε νομικές εκτιμήσεις.

Παπαρρούσου: Προηγουμένως αξιολόγησε αν η βία ήταν ανάλογη, ή θα έχουμε κρίση και 
αξιολόγηση για το σύνολο ή καθόλου. Όχι για τα μισά.

Βαρελά: Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει το σήμα Ε52; 

Λιακόπουλος: Ληστεία. 

Βαρελά: Είχαν λάβει αυτό το σήμα οι συνάδελφοί σας; Γνώριζαν οι συνάδελφοί σας τι είχε 
προηγηθεί; Είχαν ενημερωθεί για ενδεχόμενα λακτίσματα που είχε δεχτεί;

Λιακόπουλος: Απ' όσο γνωρίζω, όχι! 

Πρόεδρος: Από πού το γνωρίζετε; Επειδή μας λέτε απ' όσο γνωρίζετε, απ΄ όσο ξέρω… 

Λιακόπουλος: Από όσα μου έχουν αναφέρει οι αστυνομικοί.
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Βαρελά: Ένα άτομο που οπλοφορεί οφείλει να συλληφθεί; Εφόσον ένα άτομο οπλοφορεί πώς 
μπορεί να αναγνωριστεί εάν το άτομο είναι συνεργάσιμο ή όχι; 

Λιακόπουλος: Αν ακολουθεί τις εντολές του αστυνομικού είναι συνεργάσιμο, αν δεν ακολουθεί δεν
είναι συνεργάσιμο, υπάρχει μια κλιμάκωση, πρώτα με την πειθώ και με τον λόγο και αν ο λόγος δεν
επαρκεί, ακολουθεί χρήση γκλομπ.

Βαρελά: Ή να προτάξει μέχρι και το όπλο του; 

Λιακόπουλος: Μάλιστα. 

Βαρελά: Κάτι που δεν είδαμε. Αυτά διδάσκονται; 

Λιακόπουλος: Διδάσκονται, ναι και σαν κανόνες αυτοάμυνας αστυνομικής.

Βαρελά: Ένα άτομο που οπλοφορεί είναι στα συνεργάσιμα ή στα μη συνεργάσιμα;

[…]

Βαρελά: Είδαμε ότι ο Κωστόπουλος ανακτά τις δυνάμεις του, παίρνει ένα κομμάτι γυαλί και 
σηκώνεται όρθιος. Δόθηκαν εντολές να αφήσει κάτω το γυαλί; 

Λιακόπουλος: Ναι, απ' όσο γνωρίζω.

Βαρελά: Ξέρετε σε τι απόσταση βρίσκονταν οι πολίτες; 

Λιακόπουλος: Όχι. 

Βαρελά: Μου είπατε για τη διαδικασία κλιμάκωσης, τι προβλέπεται από την αστυνομική 
αυτοάμυνα; Η χειροπέδηση σ' αυτή τη θέση είναι η ασφαλέστερη που προβλέπεται; 

Λιακόπουλος: Είναι η ασφαλέστερη. 

Πρόεδρος: Θα αναλύσουμε όλο τον κώδικα; Για να ξέρουμε, έχουμε μισή ώρα. 

Βαρελά: Δεν έχω θέσει πολλές ερωτήσεις, κα πρόεδρε. 

Λιακόπουλος: Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. 

Βαρελά: Οτιδήποτε. Το κομμάτι γυαλί; [έχει φέρει ένα κομμάτι τζάμι στην αίθουσα].

Ελένη Κωστοπούλου (μητέρα Ζακ): Απ' όλα τα τζάμια αυτό κρατήσατε; Τα ματωμένα δεν τα 
κρατήσατε;

[ενταση]

Ελ. Κωστοπούλου: Δεν μας σέβεστε!

Βαρελά: Και 'γω μάνα είμαι και σέβομαι.

Ευθύμιος Κωστόπουλος (πατέρας Ζακ): Ντροπή σας! 

[αποχωρεί η οικογένεια] 

Βαρελά: Θεωρείτε ότι ήταν ένα επικίνδυνο άτομο; Που κρατούσε ένα κομμάτι γυαλί σ' αυτό το 
μέγεθος, ήταν επικίνδυνος; 

Λιακόπουλος: Ναι. 
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Βαρελά: Ένας επιτιθέμενος που κρατά μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία, μπορεί να καλύψει σε 
ενάμιση δευτερόλεπτο 6μιση μέτρα; 

Πρόεδρος: Ελάτε τώρα, αυτά μπορούμε να τα διαβάσουμε μόνοι μας. 

Βαρελά: Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δεχτεί πυροβολισμό και συνέχισαν 
να επιτίθενται; 

Λιακόπουλος: Ναι. 

Γιαννελάκης: Επιλήφθηκαν του γεγονότος και πήραν το σήμα ότι γίνεται ληστεία, αργότερα 
εκτυλίσσεται μπροστά τους διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Άρα όταν έφτασαν στο σημείο 
έπρεπε να ενεργήσουν; 

Λιακόπουλος: Ναι. 

Γιαννελάκης: Πότε θεωρείται ότι ένας κακοποιός ακινητοποιείται; 

Λιακόπουλος: Όταν χειροπεδηθεί.

Γιαννελάκης: Όταν βρίσκονταν από πάνω του είχε αφοπλιστεί; 

Λιακόπουλος: Όταν περάσαν οι χειροπέδες 

Γιαννελάκης: Η λογική να μη μπουν χειροπέδες και να μπουν ταϊ-ραπ; 

Λιακόπουλος: Είναι πιο εύκολο να βγουν. 

Γιαννελάκης: Όταν βάλανε τον εκλιπόντα στο ασθενοφόρο γνωρίζετε ποιοι τον συνόδευσαν;

Λιακόπουλος: Δεν το γνωρίζω.

Βαρελά: Επειδή ακούσαμε την υποστήριξη της κατηγορίας να λέει ότι είχε ακινητοποιηθεί. Δεν 
είχε ακινητοποιηθεί, θα ήθελα να επαναλάβουμε το βίντεο για να δούμε αν αντιδρά στη σύλληψη. 
Γιατί έχει το κομμάτι γυαλί κάτω από το στέρνο του και ήταν ακόμη απειλή.

Παπαρρούσου: Να το δούμε, γιατί όχι απλώς είχε ακινητοποιηθεί. Πέθανε κιόλας! 

Βαρελά: Ήταν συνεργάσιμος στη χειροπέδηση ή αντιστάθηκε; 

Λιακόπουλος: Απ' όσο βλέπω, δεν δινει το ένα του χέρι.

Βαρελά: Το πόδι του το ευθυγραμμίζει;

Παπαπαντολέων: Πεθαίνει, μπαίνει στο ασθενοφόρο και ειναι νεκρός, κι εσείς ρωτάτε αν 
ευθυγραμμίζει το πόδι; 

Σχολιασμοί επί της κατάθεσης

Παπαρρούσου: [Σχολιασμός της κατάθεσης του μάρτυρα αστυνομικού Λιακόπουλου] Είμαστε 
μπροστά στο γνωστό φαινόμενο της αντιστροφής της πραγματικότητας, της δαιμονοποίησης του 
νεκρού, στην κατασκευή άλλου σκηνικού. Για τον κ. αστυνομικό δεν περίμενα κάτι άλλο, φυσικά 
θα καλύψει τους συναδέλφους του. Εκτός από τους κανόνες αυτοάμυνας και το εγχερίδιο, κανένας 
αστυνομικός δεν ήταν σε καμία άμυνα. Είχαν όλες τις ενδείξεις για να καταλάβουν ακριβώς την 
κατάσταση της υγείας του. Υπάρχει «παθητική αντίσταση» από τον Ζαχαρία Κωστόπουλο, αυτό 
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είναι ένα μέρος για το πώς ερμηνεύεται η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχει ένα Π.Δ. για το πώς πρέπει
να δρα ο αστυνομικός, με αρ. 254/2004, φαντάζομαι ότι θα ισχύει ακόμα και σήμερα. Στο άρ. 2 λέει
ότι «ο αστυνομικός σέβεται το δικαίωμα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια, […] για την 
τήρηση και εφαρμογή του νόμου χρησιμοποιεί κατ' αρχήν μη βίαια μέσα, […] η προσφυγή στη βία 
επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία […] χρησιμποιεί τα κατά το δυνατόν ηπιότερα 
μέσα […]». Και υπάρχουν και κάτι κανόνες για τη σύλληψη: «[…] χρησιμοποιεί την απολύτως 
αναγκαία βία και δεσμεύει τον συλληφθέντα όταν είναι ύποπτος φυγής. Δεσμεύονται οι 
αστυνομικοί, σε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο, να ελέγχουν τη βία που θα χρησιμοποιήσουν κάθε
φορά. Και τι βλέπουν; Είναι και ο αστυνομικός άνθρωπος, δεν ειναι; Είναι άνθρωπος, έχει ψυχή, 
αισθήματα, αντίληψη, δεν είναι ρόμποκοπ. Βλέπουν – και έχουμε απόδειξη – ότι μεταφέρεται 
νεκρός, ότι δεν μπορεί να κουνηθεί, αυτό είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Ο άνθρωπος πέθανε 
αμέσως μετά και αυτό δίνει το μέτρο. 

Φίλος: Εδώ υπάρχει μια αντιστροφή της πραγματικότητας και οφείλω να την μεταδώσω. Εμένα 
εντολέας μου είναι ο κ. Χορταριάς αλλά θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι όταν διαπράττονται 
αυτόφωρα αδικήματα, που διαπράττονται τη στιγμή εκείνη, είτε ειναι παρουσία δημόσιας δύναμης 
ή όχι, ισχύουν και ειδικοί κανόνες με το 275 ΚΠΔ που διάβασα στον μάρτυρα […] Αυτοαναιρέθηκε
η πολιτική αγωγή διότι οι κύριοι αστυνομικοί από τη στιγμή που έγιναν δύο απόπειρες 
ανθρωποκτονίας μπροστά τους έπρεπε να προβουν σε σύλληψη. Αυτά είναι τα γεγονότα. Το ότι 
έχασε τη ζωή του είναι ένα λυπηρό γεγονός αλλά αν ζούσε θα ήταν εδώ σήμερα και θα καθόταν 
αυτός στο εδώλιο για πολύ πιο βαριά αδικήματα. Αυτό πρέπει να θυμάστε. 

Βαρελά: Έγινε λόγος για το εγχειρίδιο αυτοάμυνας, εδώ υπήρχε προσβολή των έννομων αγαθών 
των πολιτών όπως ισχύει στην τριτάμυνα, […] θα προσκομιστούν όλα τα έγγραφα αυτά για τα 
οποία σας μιλάω.

Γιαννελάκης: Άριστα η συνάδελφος από την πολιτική αγωγή σας διάβασε το Π.Δ. και θα κρατήσω 
την τελευταία παράγραφο ότι: οι αστυνομικοί οφείλουν να δεσμεύσουν τον κακοποιό. Είχαν κλήση 
για ληστή σε κοσμηατοπωλείο και μπροστά τους διενεργούνταν απόπειρα διπλής ανθρωποκτονίας 
και τον δέσμευσαν με τα ηπιότερα μέσα. 

Πρόεδρος: Διακόπτουμε για 7/12 στην ίδια αίθουσα.

Η έδρα διέκοψε στις 14:45 για την επόμενη δικάσιμο, την Τρίτη 7/12/2021.
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