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Β’ Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθήνας, κτίριο
Πρωτοδικείου, οδός Δέγλερη 4, Αίθουσα 2.
Αίτημα υπεράσπισης για αποβολή δημοσιογράφου
Μάρτυρας: Πέτρος Λαγουδάκος, τμηματάρχης ΔΙΑΣ.
Συζήτηση επί του αιτήματος της υπεράσπισης για αποβολή δημοσιογράφου
Συνέχεια μάρτυρα Λαγουδάκου
Μάρτυρας: Πέτρος Αθανασάτος, διοικητής ομάδας Ζ
Μάρτυρας: Αθανάσιος Καμπράς, αστυνομικός, διοικητής Ζ.
Μάρτυρας: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, αστυνομικός
Μάρτυρας Κοσμάς Κοτρίδης, αστυνομικός (ΔΙΑΣ)
Μάρτυρας: Κυριάκος Φάλκας, αστυνομικός (ΔΙΑΣ)
Μάρτυρας: Ιωάννης Ασπιώτης, αστυνομικός (ΔΙΑΣ)
Σχολιασμοί καταθέσεων από τους συνηγόρους
Επόμενοι μάρτυρες, ημερομηνίες Ιανουαρίου και διακοπή

Έναρξη: 09:18
Παρόντες κατηγορούμενοι: Χορταριάς, Ρουσάκος, Αλεξανδρής, Σεφέρης, Τσομπάνης.
Φίλος: Είχατε πει, οι μάρτυρες που θα είναι εδώ να τους πείτε σε ποια δικάσιμο θα
εξεταστούν.
Πρόεδρος: Ναι, να δούμε ποιοι είναι εδώ.
[Εκφωνούνται ονόματα και η έδρα ορίζει ποιοι θα εξεταστούν στην επόμενη δικάσιμο]

Αίτημα υπεράσπισης για αποβολή δημοσιογράφου
Φίλος: Είχαμε υποβάλλει στην 1η δικάσιμο μια αίτηση σχετικά με την προσκομιδή του
πορίσματος του ΕΚΑΒ, όπως είχαμε ενημερωθεί από δημοσίευμα του ThePressProject.
Ενημερωθήκαμε ότι εκκρεμεί πειθαρχική, […] [διαβάζει] […]. Κανένα πειθαρχικό πόρισμα
δεν υπάρχει και παρασυρθήκαμε από ένα συκοφαντικό δημοσίευμα του δημοσιογράφου του
PressProject, υπογραφόμενο από τον δημοσιογράφο Kωνσταντίνο Πουλή. Ο εν λόγω
δημοσιογράφος στις 9/11 αναφερθηκε και εξυβριστικά σε παράγοντα της δίκης, «δεν είπε
καμία φράση χωρίς να πεταχτεί εναντίον του ο πιτσιπόρδας, το πιτσιρίκι […]». Έχετε
επιτρέψει την παρουσία δημοσιογράφων, διαπιστευμένων […] πλην όμως η ενημέρωση
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αυτή δεν γίνεται να γίνεται στα όρια της εξύβρισης, ούτε με προπαγανδιστικούς ισχυρισμούς
που πόρρω απέχουν από αυτό που συμβαίνει εδώ. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί οι εξυβριστικοί
σε συνδυασμό με το συκοφαντικό δημοσίευμα, μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε να αρθεί η
διαπίστευσή του γιατί παραβιάζει επανειλημμένα το τεκμήριο αθωότητάς του [του
κατηγορουμένου] και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται η
διαστρέβλωση γεγονότων. Σας ζητάμε να διατάξετε την αποβολή του κ Πουλή κατά τα άρθ.
336 παρ. 1 και να υπομνήσετε ότι ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι η ενημέρωση.
Αποσύρουμε το από 20/10 σε σχέση με την προσκόμιση του πειθαρχικού πορίσματος που
ρητώς δεν υπάρχει.
Πρόεδρος: Το 336 που αφορά σε συνηγόρους.
Εισαγγελέας: Επιφυλάσσομαι.
Πρόεδρος: Να το δούμε, βλέπω σήμερα δεν είναι και εδώ. Και θα το δούμε στην πορεία.

Μάρτυρας: Πέτρος Λαγουδάκος, τμηματάρχης ΔΙΑΣ.
Προσέρχεται ο μάρτυρας αστυνομικός Λαγουδάκος.
Λαγουδάκος: Έχω υπό τη διοίκησή μου τον Σεφέρη τον Δαυίδ από το 2010, πρόκειται για
μια εξαίρετη προσωπικότητα, δεν έχει απασχολήσει για κανένα λόγο την υπηρεσία μας, του
έχουν απονεμηθεί τιμές, πρόκειται για αστυνομικό κόσμημα, οι υπόλοιποι δεν ήταν υπό τη
διοίκησή μου αλλά τους γνωρίζω ως εξαίρετους αστυνομικούς με ήθος, επαγγελματισμό και
αίσθημα ευθύνης. Εγώ υπήρξα στην ΟΠΚΕ, μετά το 2005 μπήκα στη σχολή αστυνομικών,
και το 2010 στην ομάδα ΔΙΑΣ, όπου ξεκινήσαμε τις εκπαιδεύσεις, εγώ οργάνωσα το τμήμα
εκπαίδευσης ΔΙΑΣ, και αυτή τη στιγμή ως τμηματάρχης της ΔΙΑΣ έχω υπό τη διοίκησή μου
702 άτομα.
Πρόεδρος: Γίνεται κάποια διάκριση στην εκπαίδευση, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που είναι
ρωμαλέος ή ένας άνθρωπος που παραπαίει;
Λαγουδάκος: Υπάρχει μια κλιμάκωση ανάλογα με την απειλή, όλα αυτά διδάσκονται.
Πρόεδρος: Άρα υπάρχει μια ποικιλία στην εκπαίδευση. Ένας άνθρωπος όπως εδώ που είχε
δεμένο το κεφάλι του και παρέπαιε;
Λαγουδάκος: Στην προκειμένη οι αστυνομικοί είχαν λάβει σήμα για ληστεία, με τον δράστη
να κρατάει μαχαίρι. Φτάνοντας στο σημείο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν έναν άνθρωπο σε
κατάσταση αμόκ με ένα μεγάλο κομμάτι γυαλί. Εγώ δεν ήμουν αυτόπτης, από το βίντεο.
Θέλω να σας πω ότι χθες έγινε ένα περιστατικό στο Μενίδι που μαχαιρώθηκε αστυνομικός.
Οι αστυνομικοί όταν έχουν να αντιμετωπίσουν έναν άνθρωπο με κομμάτι γυαλί. […] Κανείς
δεν ήθελε αυτήν την εξέλιξη, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ηπιότερα μέσα από αυτά που
διδάσκονται. Η αυτοάμυνα προϋποθέτει τη χρήση αστυνομικής ράβδου ενώ μπορεί να γίνει
και χρήση πυροβόλου, εδώ με τα χέρια τους μόνο προσπάθησαν. Είμαστε όλοι
στεναχωρημένοι που έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος, η πρόθεση τους ήταν να τον
αφοπλίσουν, εκπαιδεύονται σε αυτά.
Πρόεδρος: Ακόμα κι αν τον αφοπλίσουν πρέπει να του περάσουν χειροπέδες;
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Λαγουδάκος: Απαραιτήτως. Στην προκειμένη οι αστυνομικοί πήγαν σε θέση πρηνηδόν, που
είναι η ασφαλέστερη τεχνική για τις χειροπέδες και μάλιστα τις πλαστικές, τάι-ραπ, που έχουν
το πλεονέκτημα να κοπούν από το διασώστη του ΕΚΑΒ, δεν του πέρασαν τις σιδερένιες.
Πρόεδρος: Τι άλλη επιλογή είχαν;
Λαγουδάκος: Δεν υπήρχε. Και αυτό που θέλω να σας πω, δεν μπορεί να παλεύουν από
πάνω από έναν άνθρωπο, βλέπω και στο βίντεο ότι υπήρξε σθεναρή αντίσταση και δεν είναι
η αντίσταση μόνο κλωτσιές και μπουνιές. Έχουμε περιστατικά δραστών που σφίγγουν τα
χέρια και πόδια τους και δεν μπορούμε να κάνουμε τις κατάλληλες λαβές ακινητοποίησης για
να τοποθετήσουμε χειροπέδες.
Πρόεδρος: Εξέτασαν το ενδεχόμενο να μη μπορούσε να υπάρξει συνεργασία από τον
άνθρωπο αυτό γιατί αιμορραγούσε;
Λαγουδάκος: Προσπαθούσαν να του πάρουν το κομμάτι γυαλί από το χέρι του, το κάναν και
για τη δική του προστασία, δεν έχει παρατηρηθεί ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αδυναμία
να μη μπορούν να του περάσουν χειροπέδες.
Πρόεδρος: Άρα, λέτε, αν ήταν σε κατάσταση αδυναμίας θα ήταν εύκολο να του περάσουν;
Λαγουδάκος: Θα ήταν πανεύκολο, αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος - που, επαναλαμβάνω,
έχουμε στεναχωρηθεί - ασκούσε δύναμη, δε συνεργαζόταν.
Εισαγγελέας: Δεν θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί οι πολίτες από το σημείο;
Λαγουδάκος: Στόχευσαν αποκλειστικά στο να αφοπλίσουν και να δεσμεύσουν, δεν γνωρίζω
αν υπήρχε δυνατότητα να απομακρυνθούν οι πολίτες.
Εισαγγελέας: Έχετε δει το βίντεο;
Λαγουδάκος: Έχω δει αυτό που έχει κυκλοφορήσει.
Εισαγγελέας: ΄Εχετε δει το βίντεο με τον διασώστη του ΕΚΑΒ;
Λαγουδάκος: Είδα ότι του βάζουν επίδεσμο και εκείνη τη στιγμή σπάει την τζαμαρία, παίρνει
ένα κομμάτι γυαλί και απειλεί τον διασώστη.
Εισαγγελέας: Στο σημείο αυτό, όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, έκαναν προσπάθεια να
απομακρυνθούν οι πολίτες;
Λαγουδάκος: Δεν ήμουν στο σημείο για να σας απαντήσω.
Παπαρρούσου: Πήρατε μια εντολή για ληστεία, ένοπλη ληστεία;
Λαγουδάκος: Το σήμα ήταν για ληστεία Ε52 από ένα άτομο που κρατάει μαχαίρι.
Παπαρρούσου: Αυτός ο κωδικός, ο Ε52, πώς διαμορφώνεται; Από ποιες πληροφορίες;
Λαγουδάκος: Εισέρχεται στο τηλεφωνικό κέντρο, κάνει την κάρτα, ο εκφωνητής το
διαβιβάζει στις ομάδες.
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Παπαρρούσου: Στη συγκεκριμένη περίπτωση γνωρίζετε ποιος πολίτης έδωσε την
πληροφορία;
Λαγουδάκος: Δεν το γνωρίζω.
Παπαρρούσου: Υπάρχει περίπτωση να σας δοθούν παραπλανητικές πληροφορίες;
Λαγουδάκος: Ελλιπείς θα έλεγα, όχι παραπλανητικές.
Παπαρρούσου: Μιλάμε για τα εγχειρίδια αλλά ακούσαμε να λέτε και για τα προεδρικά
διατάγματα, αλλά δεν σας άκουσα να λέτε για τους κανόνες της σύλληψης… Λαμβάνουν
λοιπόν οι αστυνομικοί μια πληροφορία, για έναν επικίνδυνο κακοποιό αλλά όταν φτάνουν στο
σημείο βλέπουν έναν τραυματία. Οι κανόνες λοιπόν της σύλληψης δεν πρέπει να
διαμορφωθούν σε αυτό που αντικρίζουν; Πηγαίνουν στο σημείο και βλέπουν έναν άνθρωπο
αιμόφυρτο, οι αστυνομικοί δεν θα έπρεπε να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους; Ή να τον
αντιμετωπίζουν σαν έναν επικίνδυνο κακοποιό;
Λαγουδάκος: Πάντα οι αστυνομικοί πρέπει να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Εδώ
όμως, άσχετα με την περίδεση που του είχε γίνει στο κεφάλι, στην κατάσταση αμόκ που
βρισκόταν, μπορούσε να επιφέρει πλήγματα, οι αστυνομικοί τον αντιμετώπισαν με τον
ηπιότερο τρόπο…
Παπαρρούσου: Δηλαδή έπρεπε να τον πυροβολήσουν καταπώς είπατε, να κάνουν χρήση
όπλου;
Λαγουδάκος: Όχι δεν είπα αυτό…
Παπαρρούσου: Αλλά ποια ειναι τα ηπιότερα μέσα;
Λαγουδάκος: Η χρήση αστυνομικής ράβδου είναι το επόμενο.
Παπαρρούσου: Πότε πέθανε, γνωρίζετε;
Λαγουδάκος: Όχι, δεν το γνωρίζω.
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε ότι παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς ζωτικές λειτουργίες;
Λαγουδάκος: Όχι, δεν το γνωρίζω
Παπαρρούσου: Κακώς δεν το γνωρίζετε! […]
[…]
Λαγουδάκος: Οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο εκπαιδευμένοι που, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν
σε μια κατάσταση που υπολειτουργούσε και αν ήταν σε μια ημιθανή κατάσταση, θα
μπορούσαν να του περάσουν χειροπέδες.
Παπαρρούσου: Άρα δεν ήταν ημιθανής;
Λαγουδάκος: Όχι, δεν ήταν.
Παπαρρούσου: Αμέσως μετά παρελήφθη χωρίς ζωτικές λειτουργίες, αυτά προκύπτουν από
το ΕΚΑΒ.
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Βαρελά: Όχι αμέσως μετά.
Πρόεδρος: Παρακαλώ, μη διακόπτετε!
Παπαρρούσου: Εδώ είναι οι φωτογραφίες από τη σύλληψη, εδώ είναι αιμόφυρτος ο
άνθρωπος, αυτός εδώ ο άνθρωπος που είναι μέσα στους αστυνομικούς, κρατάει ένα γκλομπ
και φοράει ένα κίτρινο μπλουζάκι. Τον γνωρίζετε;
Λαγουδάκος: Όχι δεν τον γνωρίζω.
Παπαρρούσου: Και πώς επιτρέψατε να βρίσκεται εκεί και να κρατάει το γκλομπ
αστυνομικού που έπεσε;
Λαγουδάκος: Δεν το γνωρίζω.
Παπαρρούσου: Αναρωτήθηκε ο συνάδελφός σας, ο κ. Σεφέρης, ποιος τον έφερε σε αυτή
την κατάσταση; Γιατί ήταν τραυματίας σε τέτοιο βαθμό; Η αστυνομία είχε να διερευνήσει και
ένα άλλο περιστατικό, ποιος τον έφερε σε αυτό το σημείο.
Λαγουδάκος: Θα ήθελα να πω, επειδή μου λέτε ότι ήταν αιμόφυρτος… Και αιμόφυρτος που
ήταν, επιτέθηκε μ' ένα κομμάτι γυαλί.
Πρόεδρος: Το ερώτημα είναι άλλο: Ερευνά ο αστυνομικός για ποιο λόγο είναι στην
κατάσταση που είναι; Είναι αιμόφυρτος.
Λαγουδάκος: Αυτό θα το ερευνήσει μετά. Μετά θα συλλεχθούν οι μάρτυρες, τα στοιχεία, το
τι συνέβη.
Πρόεδρος: Έχει συμβεί ποτέ η αλήθεια να είναι ανάποδη;
Λαγουδάκος: Εκείνη τη στιγμη δεν έχει την πολυτέλεια να το ερευνήσει.
Πρόεδρος: Αν, για παράδειγμα, ένας που σκοτώνει τη γυναίκα του λέει πως το κάναν
κάποιοι άλλοι και λέει εκείνη την ώρα ο αστυνομικός «έγινε έτσι, δεν έγινε έτσι»; Ενημερώνει
τον υπεύθυνο;
Λαγουδάκος: Εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός με τους αυτόπτες διερευνά το τι έγινε. Δεν έχει
την πολυτέλεια. Διαβιβάζει στο κέντρο επιχειρήσεων, το λεγόμενο 100, οι εκφωνητές της
Άμεσης Δράσης.
Πρόεδρος: Ποιος είναι ο υπεύθυνος εκείνη την ώρα; Είχε τόσους αστυνομικούς τριγύρω,
δεν πρέπει κάποιος να πάρει, να δώσει τα δεδομένα, και να τους πει τι να κάνει;
Λαγουδάκος: Συνεννοούνται με το κέντρο επιχειρήσεων.
Πρόεδρος: Είναι κάποιος προϊστάμενος αυτός; Κάποιος ταξίαρχος;
Λαγουδάκος: Βεβαίως και δίνει εντολές, στην προκειμένη δεν το γνωρίζω.
Παπαρρούσου: Είχατε να χειριστείτε ένα αυτόφωρο κακούργημα που ήταν η απόπειρα
ανθρωποκτονίας κατά του Ζαχαρία Κωστόπουλου ή την απόπειρα θανατηφόρας σωματικής
βλάβης τέλος πάντων; Τι έκανε η αστυνομία γι' αυτό;

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

5η δικάσιμος, 14 Δεκεμβρίου 2021

[Ένταση από υπεράσπιση]: Όχι απόπειρα, για όνομα του Θεού!
Παπαρρούσου: Θανατηφόρα σωματική βλάβη, όπως έχει αποδοθεί […] Γνωρίζετε πώς
μαθεύτηκε το περιστατικό και πώς κινήθηκε η αστυνομία; Γνωρίζετε πώς διερευνήθηκαν
αυτά τα περιστατικά; Μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε;
Λαγουδάκος: Εγώ μόνο το βίντεο έχω δει που έχει προβληθεί στο ίντερνετ.
Παπαρρούσου: Αυτό που αφορά τη δράση των δύο κατηγορουμένων ή και των
αστυνομικών;
Λαγουδάκος: Όλη τη δράση.
Παπαρρούσου: Είπατε ότι χρησιμοποιήσατε αυτές τις ήπιες χειροπέδες για να μπορούν να
κοπούν. Γνωρίζετε αν κόπηκαν;
Λαγουδάκος: Αυτές μπορούν να κοπούν με ένα απλό ψαλίδι…
Παπαρρούσου: Δεν κόπηκαν ποτέ!

Συζήτηση επί του αιτήματος της υπεράσπισης για αποβολή δημοσιογράφου
Πρόεδρος: Έχουμε ένα αίτημα, να διακόψουμε τώρα, να ενημερωθεί. Κύριε Πουλή, τέθηκε
ένα θέμα ότι κάνατε κάποιους σχολιασμούς και υπάρχει αίτημα να αποφασίσουμε να μην
παρακολουθείτε τη διαδικασία γιατί τα σχόλια θίγουν κάποιους παράγοντες.
Πουλής: Αν μου επιτρέπετε, πρόκειται για αυτά που γράφω, δεν πρόκειται για κάτι που είπα
μέσα στην αίθουσα αλλά για τα σχόλια που γράφω ως δημοσιογραφος μετά. Αυτό μου
ακούγεται σαν ένα ζήτημα ελευθερίας του Τύπου. Δηλαδή το να βρίσκομαι εδώ και μετά να
σχολιάζω αυτά που βλέπω και ακούω.
Πρόεδρος: Σχετικά με τους σχολιασμούς συγκεκριμένα συνηγόρων, θα μπορούσατε να
απέχετε από τέτοιους χαρακτηρισμούς;
Πουλής: Μου ζητούν να μην παρίσταμαι. Δηλαδή αμφισβητούν το δικαίωμά μου να γράφω
αυτά που γράφω με βάση τη συνείδηση και την κρίση μου.
[Ένταση]
Φίλος: [σε ανεβασμένο τόνο, δείχνει με σηκωμένο χέρι] Δεν είναι ελευθερία του τύπου η
εξύβριση συνηγόρων!
Πουλής: Γιατί με διακόπτει ο κύριος με ανεβασμένο το χέρι; Αν πρόκειται για εξύβριση
χειριστείτε το ανάλογα!
[Ένταση]
Διακοπή για λίγα λεπτά.
[Επανήλθε η έδρα]
Εισαγγελέας: Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 336 παρ 1 ΚΠΔ. Εγώ κρίνω ότι πρέπει
να υπάρχουν οι δημοσιογράφοι. Τα αδικήματα της δυσφήμισης και εξύβρισης είναι κατ'
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έγκληση διωκόμενα. Ευχή και παράκληση είναι να σεβόμαστε τον θεσμό της Δικαιοσύνης και
όλοι να τηρούν του κανόνες ευπρέπειας και δεοντολογίας στο βαθμό που καθένας τούς
αντιλαμβάνεται προσωπικά. Κρίνω ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες και βάσει COVID, […]
Φίλος: Ως προς το αίτημά μας, αυτό το οποίο είπαμε προς το δικαστήριό σας, είπαμε ότι
ζητούμε να υπομνήσετε στους δημοσιογράφους ότι η ενημέρωση της κοινής γνώμης θα
πρέπει να γίνεται με όσα γίνονται μέσα στην αίθουσα. Ορθώς ο εισαγγελέας είπε ότι είναι
κατ' έγκληση διωκόμενα, θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι δεν μπορούν να
διαστρεβλώνουν τα γεγονότα και να επικαλούνται ψεύδη, ζητούμε όμως να κάνουν μια
υπόμνηση προς όσους παρακολουθούν αυτή τη δίκη.
Παπαρρούσου: Συντάσσομαι προφανώς με την πρόταση του κ. εισαγγελέα. Διαφορετική
προσέγγιση θα έπληττε ευθέως την ελευθερία του Τύπου.
Πρόεδρος: Εσείς εμμένετε προς το αίτημα, έτσι;
Υπεράσπιση: Ναι.
Πουλής: Θα μπορούσα να έχω τον λόγο;
Πρόεδρος: Όχι. Απορρίπτεται το αίτημα αποβολής και οι σχολιασμοί να τίθενται εντός
δεοντολογικών ορίων.
Πουλής: Δεν τα έχω παραβιάσει αυτά τα όρια, κυρία πρόεδρε.
Πρόεδρος: Αυτό έχει να κάνει με τις τυχόν αξιώσεις που μπορεί να έχουν παράγοντες της
δίκης.
Πουλής: Πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτό είναι το ρίσκο που αναλαμβάνω
γράφοντας.
Βαρελά: Μου επιτρέπετε ένα σύντομο σχόλιο;
Πρόεδρος: Όχι.

Συνέχεια μάρτυρα Λαγουδάκου
Αναγνωστόπουλος: Κύριε μάρτυρα, επειδή επιχειρείται μια αντιστροφή της
πραγματικότητας ως προς το σήμα που έχετε λάβει, μπορείτε να επαναλάβετε το σήμα που
έχετε λάβει;
Λαγουδάκος: Το σήμα ήταν για ένοπλη ληστεία, κάποιοι πολίτες παίρνουν στο τηλεφωνικό
κέντρο, εκεί συντάσσουν την κάρτα, ο εκφωνητής διαβιβάζει το σήμα.
Αναγνωστόπουλος: Αυτό το σήμα τι έλεγε;
Λαγουδάκος: Έλεγε για ένοπλη ληστεία.
Πρόεδρος: Τα είπε όλα αυτά, λίγο να μαζέψουμε τις ερωτήσεις;
Αναγνωστόπουλος: Έχετε λάβει γνώση των αναγνωστέων της δικογραφίας;
Λαγουδάκος: Όχι.
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Φίλος: Επειδή έχετε ερωτηθεί πολλές φορές για τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι
συνάδελφοί σας, εσείς τι έχετε δει από τα βίντεο;
Λαγουδάκος: Είδα να του έχουν περιδέσει το κεφάλι.
Φίλος: Αυτά τα είπατε αλλά όταν εισήλθαν, άφησαν τον διασώστη να κάνει τη δουλειά του;
Λαγουδάκος: Όχι.
Φίλος: Ορθώς άφησαν τον διασώστη, όφειλαν να το κάνουν;
Λαγουδάκος: Όφειλαν, ναι!
Φίλος: Από τη στιγμή που έλαβε χώρα ένα αυτόφωρο κακούργημα έπρεπε να αντιδράσουν
οι αστυνομικοί;
Λαγουδάκος: Είχαν νομική υποχρέωση.
Φίλος: Άρα ήταν απολύτως απαραίτητο;
Λαγουδάκος: Απολύτως απαραίτητο.
Φίλος: Η δέσμευσή του ήταν απαραίτητη όπως είπατε, μερίμνησαν για να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο;
Λαγουδάκος: Μερίμνησαν, και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα.
Φίλος: Υπηρεσιακώς, από τη στιγμή που υπάρχει υπάλληλος που παράσχει πρώτες
βοήθειες, έχει δικαίωμα να παρέμβει, αστυνομικός ή πολίτης, να παρέμβει για να δώσει
πρώτες βοήθειες; Θα είχε ευθύνες αν έδινε κάποιος άλλος τις πρώτες βοήθειες;
Λαγουδάκος: Τεράστιες ευθύνες.
Βαρελά: Επειδή έγινε προηγουμένως η ερώτηση σε σχέση με την αστυνομική αυτοάμυνα
και τα εγχειρίδια της αστυνομίας, δεν έχει γίνει αναφορά στο τι σημαίνει η αστυνομική
αυτοάμυνα και τι λένε τα εγχειρίδια.
Λαγουδάκος: Όσον αφορά την αστυνομική αυτοάμυνα αναφέρεται σε εκπαίδευση
αστυνομικών, αντιμετώπιση επιτιθέμενων κακοποιών, ορθή χρήση αστυνομικής ράβδου […]
Η αστυνομική θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει εκπαίδευση στο ποινικό δίκαιο, στο
δίκαιο της αστυνομίας, και θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Βαρελά: Έπληξαν ζωτικά σημεία του σώματος στο βίντεο που είδατε οι αστυνονομικοί κατά
τη χειροπέδηση και τη σύλληψη;
Λαγουδάκος: Όχι, ο τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν προσεκτικός και χειρουργικός θα
έλεγα.
Βαρελά: Έγινε ερώτηση από τον κ. εισαγγελέα σε σχέση με το χώρο, αν απέκλεισαν το
χώρο και αν έγινε προσπάθεια να απομακρυνθούν οι πολίτες. Γνωρίζετε ότι το διάστημα
αυτό ήταν ενάμιση λεπτό;
Πρόεδρος: Πόση ώρα κράτησε τέλος πάντων; Είπατε ενάμιση λεπτό.
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Βαρελά: Δεν έχω τελειώσει, κυρία πρόεδρε. [Προς τον Λαγουδάκο] Γνωρίζετε πόσα λεπτά
έχουν περάσει;
Πρόεδρος: Αν δεν το ξέρετε θα πείτε «δεν το ξέρω».
Λαγουδάκος: Δεν το γνωρίζω.
Βαρελά: Όταν φτάνουν οι αστυνομικοί στο χώρο τι πρέπει να κάνουν; Να δουν τον χώρο, να
αναγνωρίσουν τον δράστη, να προστατεύσουν τους πολίτες, να βρουν το όπλο που έχει
αναφερθεί; Τι πρέπει να κάνουν;
Λαγουδάκος: Οι αστυνομικοί εστίασαν στον συγκεκριμένο άνθρωπο και έπρεπε να τον
αφοπλίσουν και να το δεσμεύσουν…
Βαρελά: Από την ώρα που φτάνουν οι αστυνομικοί στο σημείο, όταν έφτασαν, είδατε πού
βρισκόταν ο Ζακ Κωστόπουλος;
Λαγουδάκος: Εεεε, στην αρχή ήταν μέσα στο κοσμηματοπωλείο και μετά πήρε έναν
πυροσβεστήρα και χτύπαγε.
Βαρελά: Δεν σας ρωτάω τι είδατε στο βίντεο. Είδατε πότε φτάνουν στο σημείο και πού
βρίσκεται ο Κωστόπουλος όταν φτάνουν στο σημείο;
Λαγουδάκος: Του κάνουν περίδεση στο κεφάλι οι διασώστες.
Βαρελά: Φτάνει λοιπόν πρώτα ο Ρουσάκος και μετα ο άλλος συνάδελφός του. Στα επόμενα
δευτερόλεπτα φτάνουν και οι υπόλοιποι αστυνομικοί. Τι πρέπει να κάνουν σε αυτό το
χρονικό διάστημα μέχρι την επίθεση με το γυαλί, τι ενέργειες έπρεπε να κάνουν, να δουν αν,
ενδεχομένως, αν υπήρχε συνεργός;
Λαγουδάκος: Πρέπει να αφοπλίσουν και να δεσμεύσουν.
Βαρελά: Δεν καταλαβαίνετε μάλλον την ερώτηση. Όσο ήταν κάτω ο εκλιπών, είχαν να
κάνουν κάποιες ενέργειες, πόσο διάστημα μεσολάβησε και τι ενέργειες είχαν να κάνουν;
Λαγουδάκος: Θα πρέπει να ενημερώσουν το κέντρο επιχειρήσεων, να δώσουν εικόνα για το
τι επικρατεί, θα πρέπει να εστιάσουν στον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον συλλάβουν, να
συλλέξουν αυτόπτες μάρτυρες.
Βαρελά: Έχουν λοιπόν να κάνουν αρκετές ενέργειες. Αυτό, λοιπόν, το χρονικό διάστημα
σύμφωνα με τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που θα τις παρουσιάσουμε, είναι ενάμιση
λεπτό.
Πρόεδρος: Θα τα δούμε μετά αυτά, δεν θα μας τα πει ο κ. Λαγουδάκος.
Βαρελά: Εσείς η ίδια θέσατε το ερώτημα αν δίνουν εντολές, αν το κέντρο επιχειρήσεων δίνει
εντολές κατά τη διάρκεια. Επειδή δοθηκαν εντολές, η φράση «επιληφθείτε, αντιδράστε,
διαβιβάστε», είναι μια εντολή που δείχνει ότι πρέπει να επιληφθεί ο αστυνομικός;
Πρόεδρος: Κάντε την ερώτηση.
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Βαρελά: Το βιντεοληπτικό υλικό που βρέθηκε από την αστυνομία, γνωρίζετε ποιος από τους
συναδέλφους σας το βρήκε προκειμένου να παραδοθεί στις αρχές;
Λαγουδάκος: Δεν το γνωρίζω.
Παπαρρούσου: Ένα σχόλιο, δύο λόγια μόνο. Κατ' αρχήν όλοι οι μάρτυρες αστυνομικοί
λογίζονται ως μάρτυρες υπεράσπισης. Η κατάθεση του κ. Λαγουδάκου έχει μια μεγάλη
σημασία γιατί λέει ότι χρησιμοποίησαν και τα ηπιότερα μέσα, οπότε δε χρειαζόταν ούτε η
ελάχιστη βία. Αμέσως επόμενα ήταν γκλομπ ή πυροβόλο όπλο. Αυτό μας δίνει ένα μέτρο της
βούλησης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Έχουμε μια προσπάθεια συγκάλυψης των
εν λόγω περιστατικών. Ο άνθρωπος με το κίτρινο μπλουζάκι έχει σημασία γιατί βρισκόταν
στο σημείο και κάλεσε με ψεύτικο όνομα, με το όνομα «Τριανταφυλλίδης» πήρε και, σήμερα,
τον καλείτε και είναι αγνώστου διαμονής. Αυτός ο άνθρωπος παίζει ένα κομβικό ρόλο στην
ιστορία, αυτός μετέδωσε και το σήμα της ένοπλης ληστείας. Έχει μια μεγάλη σημασία επίσης
και για την κρίση του δικαστηρίου ότι ο αστυνομικός δεν ήξερε πότε πέθανε ο Ζαχαρίας
Κωστόπουλος. Από αυτά τα δεδομένα πρέπει το δικαστήριό σας να αξιολογήσει την
αντίσταση που καταθέτει και με αυτά τα δεματικά, τάι-ραπς, που δεν κόπηκαν ποτέ και γι'
αυτό δεν έγινε και προσπάθεια ανάνηψης. Και είναι βεβαίως η στάση αυτή σύμφωνη με την
άποψη του κ. Μαυροειδάκου «Αυτή είναι η τακτική και σε όποιον αρέσει». Ένας άλλος
εκπρόσωπος βέβαια, ο κ. Ντούμας, διαπίστωσε ότι υπάρχει μια υπερβολή από τους
αστυνομικούς, οι οποίοι ελέγχονται και πειθαρχικά.
Φίλος: Να πω ότι από την κατάθεση του μάρτυρα που τον χαρακτήρισε ως επικίνδυνο και
ότι αδίστακτα επιτέθηκε, όχι σε κάποιον επιτιθέμενο αλλά σε άνθρωπο που προσπαθούσε
να περιποιηθεί τα τραύματά του […] Το δεύτερο στοιχείο που ζητώ από το δικαστήριο να
κρατήσει, ενώ προκύπτει από την κατάθεση του γιατρού κ. Κωνσταντάτου ότι η διαπίστωση
θανάτου είναι στις 15:14, γιατί έτσι καταθέτει ο μάρτυρας, η πολ. αγωγή λέει σήμερα ότι ο
χρόνος θανάτου είναι 15:00 και απο τις ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις προκύπτει ότι
χρειάζεται τουλάχιστον μια ώρα για να προέλθει το ισχαιμικό, ουδεμία αιτιώδη συνάφεια δεν
έχει η αιτία θανάτου με το ένδικο συμβάν και αυτό ζητώ να κρατηθεί και να αξιολογηθεί.
Πατάλας: Έχω κρατήσει μερικές από τις απαντήσεις του μάρτυρα. «Σθεναρή αντίδραση»,
«επικίνδυνος κακοποιός», «μπορούσε να επιφέρει πλήγματα». Η γνωστική του πηγή, αυτά
δεν είναι αυτά που του μετέφεραν οι συνάδελφοί του αλλά οι κρίσεις του, είναι περιστατικά
που τα κατέθεσε ως παρατηρητής.
Βαρελά: Όσον αφορά τον μάρτυρα, αυτό που γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά
υποστήριξης της κατηγορίας να συνδεθεί το πρόσωπο του αυτόπτη μάρτυρα [με το κίτρινο
μπλουζάκι] με την αστυνομία, φανταστείτε ένα πρόσωπο να καλεί στο κέντρο άμεσης
δράσης, πραγματικά θεωρώ απαραίτητο να βρεθεί αυτό το πρόσωπο που ουδεμία σχέση
έχει με την αστυνομία. Επιπλέον υπάρχει μια αμφιβολία σχετικά με το αν ο διοικητής της
ΔΙΑΣ έπρεπε να γνωρίζει τι ώρα πέθανε ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Επειδή υπάρχουν οι
συνομιλίες στις 14:55 μεταξύ του κέντρου και των αστυνομικών φαίνεται ότι διαβιβάζεται στις
15:04, όπως προκύπτει από το δελτίο του ασθενοφόρου, ότι παραλαμβάνεται και δεν έχει
ενδείξεις αναπνοής. Και θέλω να πω ότι ο Κωστόπουλος όταν χειροπεδήθηκε ήταν εν ζωή,
τέσσερις άντρες προσπαθούσαν να τον χειροπεδήσουν. Θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία
της χειροπέδησης αν δεν προέβαλε αντίσταση, συνεπώς δεν υπάρχει ουδεμία συνάφεια
σχετικά με το συγκεκριμένο αδίκημα και το αποτέλεσμα.
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Μάρτυρας: Πέτρος Αθανασάτος, διοικητής ομάδας Ζ
Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε στον κ. Αθανασάτο.
Προσέρχεται ο μάρτυρας Πέτρος Αθανασάτος, διοικητής της ομάδας Ζ.
Πρόεδρος: Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε καμία σύλληψη;
Αθανασάτος: Στα τόσα χρόνια υπηρεσίας, ναι.
Πρόεδρος: Στην προκειμένη, όταν έχουμε εναν άνθρωπο σε αδύναμη κατάσταση που
μπορεί να είναι ναρκομανής, να είναι πυροβολημένος, τι πρέπει να γίνει;
Αθανασάτος: Εδώ έχουμε ένα σήμα Ε52 για ληστεία με μαχαίρι, άρα ένα πολύ σοβαρό
περιστατικό να διαχειριστούμε.
Πρόεδρος: Ποια άτομα υπάγονται σ' εσάς από τους κατηγορούμενους;
Αθανασάτος: Ρουσάκος, Αλεξανδρής υπό τη διοίκησή μου, αυτοί που πήγαν και πρώτοι.
Πρόεδρος: Αυτοί ήταν οι πρώτοι;
Αθανασάτος: Στη συνέχεια αυτό το άτομο σηκώνεται και πιάνει ένα τζάμι.
Πρόεδρος: Όταν ήταν κάτω;
Αθανασάτος: Δεν το ξέρω.
Πρόεδρος: Όφειλαν να κάνουν κάτι μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ;
Αθανασάτος: Πήγαν να βρουν το μαχαίρι απ' όσο ξέρω.
Πρόεδρος: Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι κάτω, γιατί δεν συλλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή;
Δηλαδή να μην μεσολαβήσει το δεύτερο διάστημα.
Αθανασάτος: Ήταν ματωμένος, ήταν ήδη μισοδεμένος, σε αυτή την κατάσταση εμείς τον …
Πρόεδρος: Άρα δεν μπορούσαν να τον χειροπεδήσουν επειδή ήταν σε αυτή την κατάσταση;
Αθανασάτος: Και σωστά σε αυτή την κατάσταση δε μπορούν να του περάσουν χειροπέδες.
Δηλαδή όταν είναι σφαγμένος, ανεξαρτήτως από το πώς έγινε αυτό.
Πρόεδρος: Εκείνη την ωρα ειδοποιούν το κέντρο και περιέγραψαν το πώς είναι αυτός ο
άνθρωπος, και τους είπαν τι να κάνουν;
Αθανασάτος: Όχι αυτό δεν το ξέρω, αλλά εκείνη τη στιγμή που ήταν ματωμένος πώς να τον
χειροπεδήσουν;
Εισαγγελέας: Αφού έχει γίνει η περίδεση, εσείς είδατε το βίντεο;
Αθανασάτος: Έχω δει συγκεκριμένα δευτερόλεπτα.
Εισαγγελέας: Και ήταν ενδεδειγμένη η χειροπέδηση;
Αθανασάτος: Ναι, γιατί σηκώθηκε και επιτέθηκε.
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Παπαρρούσου: Για ποια συγκεκριμένη ενέργεια είναι κατηγορούμενος ο κ. Ρουσάκος και ο
κ. Αλεξανδρής; Ρωτάστε από τον ανακριτή για συγκεκριμένες κινήσεις;
Αθανασάτος: Έχω δώσει 3 καταθέσεις αν δεν κάνω λάθος. Διάφορα πράγματα έχω πει.
Παπαρρούσου: Αν είχατε κάποια άποψη γι' αυτά τα ζητήματα.
Αθανασάτος: Αυτό είναι γενικό.
Παπαρρούσου: Δεν είναι γενικό. Είναι κατηγορούμενοι και ελέγχονται για άσκοπη βία,
πατήματα κλωτσιές, αυτά που αποτυπώνονται και στο βίντεο. Εσείς είπατε ότι δεν είναι
δυνατόν να δεσμεύεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και μετά το
περιστατικό με το τραπέζι δεν ξανασηκώνεται. Σε αυτές τις συνθήκες που οι αστυνομικοί
χρησιμοποίησαν τόση βία, χρειαζόταν; Στην δεύτερη φάση που ήταν ακόμα χειρότερα
δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει;
Αθανασάτος: Φυσικά είναι ακόμα χειρότερα, έχει σηκωθεί και τρέχει με ένα τζάμι και τρέχει
σε κατεύθυνση που μπορεί να βρει πολίτη, πέφτει κάτω εκεί πάμε να τον χειροπεδήσουμε,
έχει παθητική αντίσταση ενώ είναι κάτω και προβαίνουμε στη χειροπέδησή του σε θέση
πρηνηδόν, ξαπλωμένο.
Παπαρρούσου: Η παθητική αυτή αντίσταση ήταν τέτοια ώστε να χρησιμοποιηθούν τέτοια
μέσα;
Αθανασάτος: Αυτό που βλέπω εγώ από το βίντεο γιατί δεν ήμουν παρών είναι ότι τα πόδια
του κινούνται.
Παπαρρούσου: Νομίζω ότι δεν έχετε καλή ανάμνηση. Ήταν ημιθανής. Γνωρίζετε αν ζούσε
όταν παραδόθηκε στο ασθενοφόρο;
[Από υπεράσπιση αστυνομικών]: Αυτό είναι εικασία.
Βαρελά: Ναι, αλλά υποβάλλονται ερωτήσεις στον μάρτυρα…
Παπαρρούσου: Και βέβαια υποβάλλονται ερωτήσεις, όταν παραδόθηκε ένας άνθρωπος
ημιθανής. Για τον κ. Ρουσάκο ποια ηταν η αντίδρασή του στη διαχείριση του περιστατικού
απο την αρχή; Τι διαπίστωσε;
Αθανασάτος: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, έχει πάει και έχει εντοπίσει το αντικείμενο.
Παπαρρούσου: Βλέπει τον Ζαχαρία Κωστόπουλο σε μια κατάσταση συγκεκριμένη. Σας έχει
μεταφέρει αυτή την εικόνα;
Αθανασάτος: Ήταν ματωμένος ο άνθρωπος και μάλιστα εκείνη τη στιγμή του δένει το
κεφάλι.
Παπαρρούσου: Ο κ. Ρουσάκος αναζήτησε τους ανθρώπους που τον έφεραν σε αυτή την
κατάσταση; Ρώτησε ποιος τον έφερε σε αυτή την κατάσταση;
Αθανασάτος: Δεν το ξέρω αυτό, έχω δει συγκεκριμένα βίντεο…
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Παπαρρούσου: Επειδή εμπλέκεται στη δικογραφία από την αρχή, ρωτώ αν αναζήτησεε να
βρει τους ενόχους, δεν το γνωρίζετε λέτε.
Πρόεδρος: Τα έχει απαντήσει.
Παπαρρούσου: Υπάρχει και μια ευθύνη της αστυνομίας, βαριά, για τη διερεύνηση του
περιστατικού αυτού. Λέτε ότι βρήκε ένα μαχαίρι που του είπαν κάποιοι ότι υπάρχει εκεί. Το
μαχαίρι αυτό πώς το μεταχειρίστηκε;
Αθανασάτος: Είναι ένα πειστήριο και έπρεπε να ασφαλιστεί με συγκεκριμένο τρόπο, εδώ
δεν ασφαλίστηκε γιατί δεν ξέραμε αν υπήρχε συνεργός ή τι άλλο έπρεπε να διερευνηθεί.
Παπαπαντολέων: Η πειθαρχική διερεύνηση έχει βγάλει πόρισμα, και αυτό μιλά για
απόταξη.
Υπεράσπιση [ένταση]: Δεν υπάρχει, είναι σαν βούλευμα το πόρισμα, είναι δεδικασμένο;
Παπαπαντολέων: Δεν μιλάω για δεδικασμένο, μιλάω για πόρισμα απόταξης.
Αθανασάτος: Δεν έχω αρμοδιότητα.
Πρόεδρος: Ποιος ξέρει να τον καλέσουμε;
Αθανασάτος: Αυτό δεν αφορά τη διοίκηση της υπηρεσίας
Παπαπαντολέων: Να κληθεί κάποιος από το πειθαρχικό. Δεν μπορούμε να είμαστε με το
φάντασμα πορίσματος τριάμιση χρόνια τώρα.
Αθανασάτος: Έχω καταθέσει στο πειθαρχικό και μέχρι εκεί είναι η γνώση μου.
Αναγνωστόπουλος: Είπατε, στην υπηρεσία σας δόθηκε σήμα, κατόπιν κάποιας
πληροφορίας και όταν έφτασε ο κ. Ρουσάκος εντόπισε το μαχαίρι.
Πρόεδρος: Τα είπαμε, πάμε στην ερώτηση κατευθείαν.
Αναγνωστόπουλος: Με δεδομένο ότι η υπηρεσία σας έλαβε αυτή την ενημέρωση και το
σήμα, οι ενδεδειγμένες ενέργειες ήταν να συλλάβουν τον δράστη ή να κάνουν κάτι άλλο;
Σύμφωνα με τα εγχειρίδια.
Αθανασάτος: Πάντα ασχολούμαστε με την απειλή.
Αναγνωστόπουλος: Έτσι.
Φίλος: Η εικόνα που διαμορφώθηκε σ' εσάς, ως αστυνομικού αλλα και ως ανθρώπου, ήταν
η εικόνα ενός επικίνδυνου δράστη ή ενός ανθρώπου που πάθαινε ισχαιμικό; Η εικόνα όταν
προσπαθεί να διαφύγει ποια είναι; Θεωρείτε ότι έχετε έναν επικίνδυνο δράστη ή ότι έχει
πάθει έμφραγμα;
Αθανασάτος: Ότι είναι επικίνδυνος δράστης 100%.
Φίλος: Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι έχει πάθει έμφραγμα;
Αθανασάτος: Είμαστε γιατροί;
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Πρόεδρος: Απάντησε, εντάξει.
Βαρελά: Το προηγούμενο περιστατικό που συνέβη στο κοσμηματοπωλείο το γνώριζαν οι
αστυνομικοί; Έχει προηγηθεί ένα περιστατικό μέσα στο κοσμηματοπωλείο, οι αστυνομικοί
φτάνουν αφού έχει εξέλθει από τη βιτρίνα ο Κωστόπουλος και φτάνουν όταν έχει φτάσει ο
διασώστης.
Αθανασάτος: Όχι.
Βαρελά: Είχαν κάποιο χρόνο μέχρι που ξεκίνησε η επίθεση του εκλιπόντος με το τζάμι. Στο
πρώτο σκέλος είπατε ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσαν να του περάσουν
χειροπέδες. Προβλέπεται κάπου στο εγχειρίδιο να γίνεται χειροπέδηση όταν δίνονται πρώτες
βοήθειες;
Αθανασάτος: Όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση που χρήζει πρώτων βοηθειών να τον
δένουμε κιόλας;
Βαρελά: Άρα θεωρείτε ότι ενήργησαν με ανθρωπιστικό τρόπο προς το δράστη;
Αθανασάτος: 100%
Βαρελά: Αργότερα ανέκτησε τις δυνάμεις του και απέσπασε ένα μεγάλο κομμάτι γυαλί.
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο αυτό θεωρείται ευκαιριακό όπλο;
Αθανασάτος: Αυτό που είδα εγώ στο βίντεο είναι ένα κανονικό όπλο. Τέλος.
Βαρελά: Με το όπλο ένας επιτιθέμενος που κρατά μαχαίρι ή όπλο, τι απόσταση μπορεί να
διανύσει σε ενάμισι δευτερόλεπτο;
Αθανασάτος: Οι κινήσεις ήταν πολύ γρήγορες και σε μικρό χρονικό διάστημα.
Βαρελά: Είναι εξίμιση μέτρα σε ενάμισι δευτερόλεπτο. Γνωρίζετε τι διάμετρο έχει η
Γλάδστωνος;
Αθανασάτος: 6-7 μέτρα
Βαρελά: Πόσος κόσμος βρισκόταν εκεί;
Αθανασάτος: Αρκετός κόσμος όπως συμβαίνει με αυτά τα περιστατικά.
Βαρελά: Υπάρχουν περιστατικά ανθρώπων στην αστυνομία που έχουν δεχτεί πυροβολισμό
στην καρδιά και αν μπορούν να συνεχίσουν να επιτίθενται;
Αθανασάτος: Ένα από τα αγαπημένα κεφάλαια στις σχολές είναι ένα περιστατικό του 1991
μπροστά από τη ΓΑΔΑ με ένοπλη συμπλοκή με περιπολικό και με ένα κακοποιό. Δύο
αστυνομικοί σκοτωθήκαν, δέχθηκε ο ένας από τους δύο μια σφαίρα στην καρδιά κι όμως
πρόλαβε και έριξε 6 βολές με το περίστροφό του, περπάτησε και έριξε. Αυτό το λέμε στην
αστυνομική εκπαίδευση "το περπάτημα μετά τον θάνατο" δηλαδή το σώμα λόγω
αδρεναλίνης εξακολουθεί…
Γιαννελάκης: Είστε αστυνόμος Α'. Έχετε προβεί σε πολλές συλλήψεις. Μπορείτε να μας
πείτε πότε ξεκινάει και τελειώνει μια σύλληψη;
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Αθανασάτος: Η σύλληψη τελειώνει με χειροπέδες.
Γιαννελάκης: Υπάρχει άλλη δυνατότητα εκτός από τη χειροπέδηση;
Αθανασάτος: Όχι καμία άλλη δυνατότητα. Τι να του πετάξουμε; Το αόρατο δίχτυ;
Γιαννελάκης: Μετά τη χειροπέδηση έχουν άλλη επαφή με τον Ζαχαρία Κωστόπουλο οι
αστυνομικοί;
Αθανασάτος: Δεν το γνωρίζω.

Μάρτυρας: Αθανάσιος Καμπράς, αστυνομικός, διοικητής Ζ.
Πρόεδρος: Να περάσουμε στον κ. Καμπρά.
Πρόεδρος: Πού υπηρετείτε;
Καμπράς: Είμαι στη Β Υποδιεύθυνση Ασφάλειας, πριν ήμουν διοικητής της ομάδας Ζ και
ομάδας ΔΙΑΣ.
Πρόεδρος: Ήσασταν παρών;
Καμπράς: Όχι.
Πρόεδρος: Είχατε ειδικότερες εντολές στη συγκεκριμένη υπόθεση;
Καμπράς: Όχι το περιστατικό το χειρίζεται το Κέντρο Άμεσης Δράσης.
Παπαρρούσου: Εσείς κληθήκατε για να υποδείξετε στον ανακριτή ποιοι συμμετέχουν;
Καμπράς: Ναι, για να πω για τις ομάδες.
Παπαρρούσου: Έχετε δει το βίντεο;
Καμπράς: Από την τηλεόραση, ναι.
Παπαρρούσου: Ήταν η βία ενδεδειγμένη;
Καμπράς: Δεν νομίζω ότι υπάρχει βία από τους αστυνομικούς.
Παπαρρούσου: Πρόκειται για άνθρωπο πεσμένο αιμόφυρτο, εμφανώς τραυματία…
Καμπράς: Τώρα να λέμε παραπάνω από αυτά που λέει το βίντεο δεν νομίζω ότι ωφελεί. Ο
κωδικός ήταν συγκεκριμένος που λάβανε, που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί ανεβάζουν
επίπεδο αδρεναλίνης […] Εγώ από την εμπειρία την δικιά μου τους δικαιολογώ.
Παπαρρούσου: Ήταν σε κάποια έξαλλη κατάσταση όταν επιχειρούσαν οι αστυνομικοί; Μιλώ
για το περιστατικό της σύλληψης
Καμπράς: Τη στιγμή που προσπαθούσαν να τον χειροπεδήσουν οι ενέργειες ήταν ήπιες.
Και από την εμπειρία μου, υπάρχουν άτομα που αντιστέκονται και δεν μπορεί να το
καταλάβει κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
Παπαρρούσου: Μα ηταν ημιθανής!
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Καμπράς: Με όλο το σεβασμό σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πια κοντά μας, αν ήταν
ημιθανής δεν θα είχε αντιστάσεις.
Παπαρρούσου: Το «ημιθανής» δε το λέω για να σας παραπλανήσω, το λέω γιατί πέθανε,
από αυτό μπορούμε να αξιολογήσουμε και τις πράξεις των αστυνομικών που θεωρούμε ότι
δεν είναι ενδεδειγμένες.
Φίλος: Σας ρώτησε ένας συνάδελφος της πολιτικής αγωγής για την εντύπωση. Έδινε την
εντύπωση ημιθανούς;
Καμπράς: Όχι, σαφέστατα όχι.
Φίλος: Να πάρω και εγώ μια υποθετική περίπτωση όπου ο άνδρας, είναι της μόδας
τελευταίως, παίρνει ένα όπλο…
Παπαρρούσου: «Είναι της μόδας»;
Πρόεδρος: Δεν το επικροτεί.
Βαρελά: Προφανώς δεν το επικροτεί.
Φίλος: Λέω λοιπόν ότι σκοτώνει τη γυναίκα του και τον βρίσκουν τραυματισμένο επειδή πάει
να αυτοκτονήσει, τα πρωτόκολλά σας τι λένε; Ότι επειδή είναι δράστης θα τον
χειροπεδήσουν;
Καμπράς: Το πρώτο είναι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, αλλά επειδή μιλήσατε για
πρωτόκολλα…
Φίλος: Είναι άοπλος και ήταν και άοπλος ο Κωστόπουλος, ορθώς άφησαν τον διασώστη να
δώσει πρώτες βοήθειες; Αν τον χειροπεδούσαν εκείνη τη στιγμή θα ήταν σωστό;
Καμπράς: Όχι, εκείνη τη στιγμή που είχαμε ένα άοπλο άτομο, οι αστυνομικοί λειτούργησαν
ανθρωπιστικά και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.
Φίλος: Όταν έγινε επικίνδυνος προς τον διασώστη έπρεπε να τον χειροπεδήσουν;
Καμπράς: Ναι, έπρεπε να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Βαρελά: Εφόσον έχετε δει το βίντεο, γνωρίζετε πόσο διήρκεσε αυτή η χειροπέδηση;
Καμπράς: Δεν θυμάμαι.
Βαρελά: Ήταν σύντομη η διάρκεια ή ήταν από πάνω του οι 4 αστυνομικοί; Γίνεται εδώ μια
προσπάθεια να φανεί ότι οι τέσσερις αστυνομικοί που προσπαθούσαν να χειροπεδήσουν
έναν επικίνδυνο δράστη τον βασάνιζαν. Εσείς είδατε κάτι τέτοιο; Ήταν σημαντικό να
προστατεύσουν τους πολίτες που ήταν δίπλα;
Καμπράς: Δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι άγνωστοί ήταν
όλοι, κανέναν δεν γνώριζαν ούτε μπορούσαν να γνωρίζουν.
Βαρελά: Δεν ξέρω αν μιλήσατε μαζί τους εκείνο το διάστημα. Τους πέρασε απ' το μυαλό ότι
μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι;
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Καμπράς: Προσωπικά αυτό που έχω να καταθέσω ήταν ότι ήταν [ακατάληπτο] γιατί δεν
οδήγησαν τον δράστη για αξιόποινες πράξεις στη Δικαιοσύνη.
Παπαρρούσου: Μου κάνει εντύπωση η διατύπωση «ο δράστης». Επίσης έχουν αποδοθεί
εδώ κατηγορίες κατά του Κωστόπουλου για απόπειρες ανθρωποκτονίας και απόπειρα
ληστείας, αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στον θάνατό του. Αρχίζει να διαφαίνεται και αυτή η
αντίφαση ότι ή θα έχουμε έναν επικίνδυνο άνθρωπο που οι αστυνομικοί ήταν σε κατάσταση
αδρεναλίνης ή ότι έχουμε έναν άνθρωπο που βρέθηκε τυχαία στο μέρος του
προδιαγεγραμμένου θανάτου και επίσης ότι δεν πληροφόρησαν τους μάρτυρες
αστυνομικούς πότε πέθανε. Εμείς έχουμε αξίωση να ελέγχουν την αδρεναλίνη τους
σύμφωνα με την πραγματικότητα και όχι σύμφωνα με την εντολή.
Παπαπαντολέων: Η αλληλεγγύη μεταξύ των αστυνομικών είναι γνωστή, κι αυτό έχει
οδηγήσει τον Συνήγορο του Πολίτη να ασχολείται με περιστατικά αστυνομικής βίας, έχει
οδηγήσει σε καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Αυτό έχει οδηγήσει σε συστάσεις και την Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων.
Υπάρχει ένα πόρισμα σε επίπεδο βουλεύματος που ζητάει και προτείνει την απόταξή τους
και βρίσκει κάτι τελείως αντίθετο. Διαφορετικά θα έρχονται εδώ οι αστυνομικοί και θα λένε ότι
τα κάνανε όλα καλά.
Φίλος: Προέκυψαν δύο στοιχεία, το πρώτο ότι ως αστυνομικοί και ως άνθρωποι ότι ήταν
ένας επικίνδυνος δράστης. Δεν αντιλήφθηκε κανείς ότι πάθαινε ισχαιμικό και ότι βρισκόταν εν
εξελίξει. Κατά συνέπεια, όλοι οι κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι απέναντί
τους είχαν έναν άνθρωπο που είχε ενδεδειγμένη παθολογία. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν
είναι δυνατόν να λέμε στους αστυνομικούς, που με πολύ ευγενή τρόπο αντιμετώπισαν
κάποιον που είχαν καλεστεί να αντιμετωπίσουν ως δράστη, επέτρεψαν σε έναν διασώστη να
του δώσει πρώτες βοήθειες διακινδυνεύοντας αυτό που έγινε μετά, δηλαδή την παραπέρα
όπλισή του κατά του διασώστη. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο σας θα πρέπει να ερευνήσει
και όλα αυτά τα περιστατικά και να τα απαντήσει.
Βαρελά: Εδώ γίνεται από την υποστήριξη κατηγορίας ένας παραλληλισμός των
αστυνομικών με διεστραμμένους, επίορκους αστυνομικούς. Οι συγκεκριμένοι είναι κόσμημα
για την ελληνική Δικαιοσύνη, δεν έχουν απασχολήσει ποτέ και κανέναν. Από τις τιμές και
επαίνους αλλά και από τη στάση που υπέδειξαν, που δεν το χειροπέδησαν, αλλά όφειλαν να
τον αφοπλίσουν και να τον χειροπεδήσουν όταν υπήρχε επιθετική στάση.
Γιαννελάκης: Να πω, κα πρόεδρε, ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά είναι ιδιώνυμο των
Ελλήνων, όχι μόνο των αστυνομικών. Σχετικά με το βούλευμα της απόταξης, εξετάζεται η
επαφή των αστυνομικών κατά του Ζαχαρία Κωστόπουλου. Από τους ιατροδικαστές
προέκυψε ότι τα 23 ευρήματα δεν αντιστοιχούν σε επαφή των αστυνομικών.
Ζαμάνης: Ένα σύντομο σχόλιο, ανέφερε ο κ. Καμπράς ότι σκοπός των αστυνομικών κατά τη
σύλληψη του δράστη ήταν να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Ας σκεφτούμε το σενάριο να μην
είχε πεθάνει, σε τι κατάσταση θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή; Κανένας απ' τους
αστυνομικούς δεν θα είχε παρευρεθεί στο δικαστήριό σας και ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος θα
ήταν κατηγορούμενος για ένα κακούργημα, για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας
κατά του διασώστη και τουλαχιστον ενα πλημμελημα. Ποιος ήταν ο σκοπός τους; Να
συλλάβουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Καμία υπερβολική βία δεν
ασκήθηκε σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες. Προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν
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και τίποτα περισσότερο. Σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία ήταν δεδομένο ότι θα κινηθεί
πειθαρχική, δε σημαίνει απολύτως τίποτα όποιο πόρισμα. Αλίμονο αν αποτελούσε κριτήριο,
αν τέτοιου είδους πορίσματα αποτελούσαν βασικό κριτήριο, για την καταδίκη και την ενοχή
κάποιου.
Πρόεδρος: Να διακόψουμε για είκοσι λεπτά.
Διακοπή στις 11:49.
Συνέχιση της διαδικασίας 12:31.

Μάρτυρας: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, αστυνομικός
Καλείται ο μάρτυρας αστυνομικός Κοσμάς Κοτρίδης.
[Αστυνομικός της αίθουσας]: Δεν είναι έξω.
Πρόεδρος: Πάμε στον επομενο, τον κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο. Είστε σε κάποια άλλη
κατηγορία κατηγορούμενος;
Παπαπαντολέων: Έχει βγει εισαγγελική πρόταση αλλά βούλευμα δεν έχει εκδοθεί.
Εισαγγελέας: Δεν υπάρχει βούλευμα όχι, εμένα με ενδιαφέρει για το 210 του ΚΠΔ, δεν έχει
παραπεμφθεί όχι.
Πρόεδρος: Έχετε παραπεμφθεί σε κάποιο αδίκημα για τη συγκεκριμένη υπόθεση;
Μιχαηλίδης: Μου έκαναν μήνυση. 4 άτομα, δυό άτομα σε μια μηχανή, εγώ ήμουν με τον
Κοτρίδη.
Πρόεδρος: Φτάσατε στο σημείο…
Μιχαηλίδης: Μας έδωσε το κέντρο σήμα, φτάσαμε στο σημείο και εκείνη τη στιγμή του
έδιναν τις πρώτες βοήθειες.
Πρόεδρος: Άρα ήταν ο κ. Ρουσάκος και ο κ. Αλεξανδρής.
Μιχαηλίδης: Ναι, ήταν ήδη εκεί.
Πρόεδρος: Εσείς εκεί τι είδατε;
Μιχαηλίδης: Είδα που του έδιναν τις πρώτες βοήθειες, γιατί είχε τραύματα από γυαλιά και
ξαφνικά έσπασε τη τζαμαρία με το πόδι του, έκανε μια κίνηση προς τον διασώστη,
προσπάθησε ο κ. Ρουσάκος να τον ακινητοποιήσει.
Πρόεδρος: Τι έκανε;
Μιχαηλίδης: Έκανε μια κίνηση με το πόδι να τον ακινητοποιήσει αλλά δεν τα κατάφερε και
μετά έπεσε πάνω στο τραπέζι.
Πρόεδρος: Συνολικά πόσοι ήσασταν εκεί;
Μιχαηλίδης: Στο σημείο ήμασταν 4-5, συνολικά 9, αλλά δεν πήγαμε όλοι στον δράστη,
κάποιοι διαβιβάζαμε προς το κέντρο.
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Εισαγγελέας: Εσείς όταν φτάσατε στο σημείο σε τι κατάσταση ήταν;
Μιχαηλίδης: Είχε τραύματα αλλά απ' όσο μπορούσαμε να καταλάβουμε είχε τις αισθήσεις
του.
Εισαγγελέας: Μετά, που είπατε ότι κινήθηκε απειλητικά, σε τι κατάσταση ήταν;
Μιχαηλίδης: Ήταν σε κατάσταση αμόκ, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν…
Εισαγγελέας: Θεωρείτε ήταν ενδεδειγμένη η στάση των αστυνομικών;
Μιχαηλίδης: Σαφέστατα, έπρεπε να ακινητοποιηθεί γιατί ήταν σε κατάσταση αμόκ.
Σύνεδρος: Τι του είπατε ακριβώς; Αντιλαμβανόταν;
Μιχαηλίδης: Του δίναμε εντολές να αφήσει το γυαλί και δεν το άφηνε, σαν να μην
καταλάβαινε τι του λέγαμε. Του δίναμε εντολές και μετά, από τη στιγμή που δεν καταλάβαινε,
έπρεπε να τον χειροπεδήσουμε.
Σύνεδρος: Έτσι είθισται; Δηλαδή βλέπετε ότι δεν μπορούσε το θύμα να αντιληφθεί.
Μιχαηλίδης: Ήταν εκεί πάνω από 40 άτομα και έπρεπε να προστατεύσουμε τον κόσμο.
Σύνεδρος: Ε κάποιοι από σας δεν έπρεπε να αποκλείσουν την περιοχή; Ήταν λέτε 40
άτομα.
Μιχαηλίδης: Όταν φτάσαμε αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, αλλά μετά δεν μπορούσαμε
γιατί επιτέθηκε.
Σύνεδρος: Δηλαδή κάποιος από 'σας έδωσε εντολή στο πλήθος να απομακρυνθούν και σας
αιφνιδίασε;
Μιχαηλίδης: Ναι, έδειχνε ήρεμος στην αρχή, αλλά μπορούσε να αντιληφθεί, κάποια στιγμή.
Δεν ξέρω γιατί αποφάσισε να σπάσει το γυαλί.
Σύνεδρος: Φοβήθηκε κάτι; Είδε εσάς να πλησιάζετε;
Μιχαηλίδης: Όχι, δε νομίζω, εκείνη τη στιγμή ήταν ο διασώστης με τον συνάδελφο της
ομάδας Ζ, εγώ βρισκόμουν πέντε μέτρα πιο κει.
Παπαρρούσου: Εσείς συμμετείχατε στη σύλληψη;
Μιχαηλίδης: Σε ένα σημείο, όταν έφερε σθεναρή αντίδραση, είδα ότι προσπαθούσε να
τραυματίσει συναδέλφους και τον εαυτό του, εκεί ναι.
Παπαρρούσου: Τώρα το «σθεναρή αντίσταση», εσείς πως το εξειδικεύετε;
Μιχαηλίδης: Πρώτα πρώτα δεν άκουγε τις εντολές μας.
Παπαρρούσου: Αυτό το εντάσσετε στη «σθεναρή αντίσταση»;
Μιχαηλίδης: Ναι, μάλιστα, υπήρχε αντισταση, δεν άκουγε τις εντολές μας.
Παπαρρούσου: Συνειδητή αντίσταση;
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Μιχαηλίδης: Θεωρώ συνειδητή.
Παπαρρούσου: Θυμάστε την κατάστασή του όταν ήταν πια κάτω;
Μιχαηλίδης: Δεν ξανασηκώθηκε αλλά έφερνε αντίσταση και το πόδι του δεν το σήκωνε.
Παπαρρούσου: Εσείς γνωρίζετε πότε πέθανε;
Μιχαηλίδης: Όχι, απ' ό,τι έμαθα, μετά, καθοδόν για το νοσοκομείο.
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε αν είχε τις ζωτικές λειτουργίες ενεργές όταν ήρθε το ασθενφόρο;
Μιχαηλίδης: Όχι, δεν το γνωριζω.
Παπαρρούσου: Λέτε ότι άλλαξε στη συνέχεια η εντολή;
Μιχαηλίδης: Ότι «τον κρατούσαν πολίτες», εμείς δεν διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο, γιατί εκείνη
τη στιγμή ήταν από πάνω του ο διασώστης.
Παπαρρούσου: Ρωτήσατε τι έγινε;
Μιχαηλίδης: Ναι και μας είπανε ότι ήταν ο δράστης και στην προσπάθεια να διαφύγει
κόπηκε.
Παπαρρούσου: Τα άλλα δεδομένα πότε τα πληροφορηθήκατε; Δεν κάνατε καμία έρευνα με
τόσους αυτόπτες, να ρωτήσετε;
Μιχαηλίδης: Το σήμα ήταν για ληστεία, μετά τροποποιήθηκε και είπαν ότι τον κρατούσαν
πολίτες. Εμείς από τη στιγμή που τον πιάσαμε και τον μεταφέραμε στο ασθενοφόρο…
Παπαρρούσου: Αυτό είναι στο δεύτερο στάδιο.
Μιχαηλίδης: Έρευνα θα έπρεπε να γίνει απ' τη στιγμή που θα ξέραμε ότι κάτι είχε
προηγηθεί.
Παπαρρούσου: Είναι έργο της αστυνομίας να διερευνήσει τις συνθήκες τέλεσης
περιστατικού.
Μιχαηλίδης: Πώς θα ήξερα εγώ τι έχει προηγηθεί; Οι άνθρωποι εκεί είπαν ότι κόπηκε μόνος
του.
Παπαρρούσου: Ποιοί ήταν οι άνθρωποι εκεί; Τι σας είπανε;
Μιχαηλίδης: Ήταν ο κ. Δημόπουλος που είπε ότι στην προσπάθειά του κόπηκε.
Παπαρρούσου: Και αρκεστήκατε σε αυτή την καταγραφή; Πώς διερευνήσατε εσείς αυτό το
περιστατικό; Γιατί πολλές φορές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες, άρα έργο σας είναι να
διαπιστώνετε τι συμβαίνει στ' αλήθεια.
Μιχαηλίδης: Αυτό θα γινόταν αν τον είχαμε συλλάβει και είχαμε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το τι είχε γίνει πριν.
Παπαρρούσου: Μετά δεν σας απασχολησε πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση έξω από
το κοσμηματοπωλείο;
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Μιχαηλίδης: Πώς βρέθηκε ένας δράστης να κάνει μια ληστεία;
Πρόεδρος: Πώς βρέθηκε έξω;
Παπαρρούσου: Και όλα όσα οδήγησαν εκει. Εσείς δεν έχετε δυνατότητα και αρμοδιότητα να
διερευνάτε τι έχει συμβεί;
Μιχαηλίδης: Όταν κάποιος δε μας λέει κάτι διαφορετικό, εμείς πώς να το ξέρουμε; Δεν μας
είπε κανείς πολίτης ότι έγινε κάτι άλλο.
Παπαρρούσου: Δηλαδή εσείς μένετε σε ό,τι έχει δώσει το σήμα; Ό,τι σας έχουν πει οι
πολίτες; Δεν διασφαλίζετε τον χώρο, δεν ζητάτε καταθέσεις;
Μιχαηλίδης: Αυτό έγινε μετά, είχαμε περιστατικό ληστείας.
Παπαρρούσου: Και τι ώρα έγινε ο αποκλεισμός του χώρου;
Μιχαηλίδης: Από την υποδιεύθυνση ασφαλείας.
Πρόεδρος: Αφού δόθηκε ο θανών στο ασθενοφόρο;
Μιχαηλίδης: Μετά, ναι. Σε ληστεία δεν κάνουμε αποκλεισμό του χώρου.
Παπαρρούσου: Δε γνωρίζετε αν και πώς παραδόθηκε στο ασθενοφόρο.
Μιχαηλίδης: Μετά το μάθαμε αυτό.
Παπαπαντολέων: Εσείς λέτε κανένας από τους μάρτυρες, γιατί έχουν έρθει αυτόπτες εδώ,
δεν σας είπε ότι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν; Γιατί έχουν έρθει εδώ μάρτυρες και έχουν
καταθέσει ότι φώναζαν «σταματήστε, θα τον σκοτώσετε».
Μιχαηλίδης: Όταν είδαν το γυαλί αρχίσαν και τρέχαν και φύγαν κάποιοι μάρτυρες.
Παπαπαντολέων: Είπατε ότι ο ένας κατηγορούμενος είπε ότι κόπηκε μόνος του, χωρίς να
πει κάτι άλλο; Για να καλυφθεί δηλαδή;
Μιχαηλίδης: Δεν το ξέρω.
Φίλος: Ήρθε κάποιος μάρτυρας να σας πει ότι τον δέρνανε;
Μιχαηλίδης: Όχι δεν μας είπε κανείς τίποτα.
Φίλος: Ότι οπλοφορούσε σας το είπανε;
Μιχαηλίδης: Ναι, ότι κρατούσε μαχαίρι.
[…]
Μιχαηλίδης: Ναι, σαφέστατα ήταν επικίνδυνος.
Φίλος: Εφόσον οπλοφορούσε, ήταν άνθρωπος που αν ερχόταν σε επαφή θα μπορούσε να
προκαλέσει θάνατο άλλου πολίτη;
Μιχαηλίδης: Ναι, σίγουρα.
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Φίλος: Είχατε εσείς την αίσθηση ότι εκτός από επικίνδυνος δράστης θα μπορούσε να έχει
παθολογικό πρόβλημα ότι έχει πάθει έμφραγμα;
Μιχαηλίδης: Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος γιατί ήμουν πέντε-έξι μέτρα μακριά.
Φίλος: Θα λέγατε ότι είχατε μπροστά σας κάποιον με έμφραγμα ή δράστη;
Μιχαηλίδης: Προφανώς ήταν δράστης.
Πατάλας: Έχετε καταθέσει 10/10/18 «ενώ νομίζαμε ότι ήταν ήρεμος και δεχόταν τις πρώτες
βοήθειες, έσπασε ένα κομμάτι γυαλί και, έπειτα, σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τρέχει και να
απειλεί τον κόσμο». Με αυτά τα δεδομένα το πρωτεύον για εσάς ποιο ήταν; Να καταστεί
ακίνδυνος;
Μιχαηλίδης: Φυσικά γιατί θα μπορούσε να τραυματίσει και να σκοτώσει πολύ κόσμο.
Βαρελά: Υπήρχαν περισσότεροι αστυνομικοί οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού και
έφτασαν έχοντας λάβει κάποιους κωδικούς από το κέντρο επιχειρήσεων; Θυμάστε ποιος
ήταν ο κωδικός που λάβατε εσείς και ποιοι συνάδελφοί σας είχαν τον ίδιο κωδικό;
Μιχαηλίδης: Ήταν Ε52 για ληστεία και αναφερόταν σε κοσμηματοπωλείο με αιχμηρό
αντικείμενο. Συγκεκριμένα ο κωδικός κλήσης ο δικός μας ήταν 501 2 και ήμασταν οι
Τσομπάνης, Κοτρίδης, Μόσχος και εγώ.
Βαρελά: Εσείς ανήκετε στην ομάδα ΔΙΑΣ Δυτ. Αττικής. Θυμάστε, 14:51:50 γιατί είστε 3 με
τον ίδιο κωδικό κλήσης. Και θέλω να ρωτήσω, όταν δίνετε μια επικοινωνία με τον κωδικό
Ε502 είστε εσείς;
Μιχαηλίδης: Μπορεί αλλά επειδή δεν έχουν όλοι οι συνάδελφοι ασύρματο…
Βαρελά: Άρα, είτε εσείς, είτε ο κ. Τσομπάνης. Κάνατε μια επικοινωνία με τον ασύρματο.
Είπατε εσείς ή ο κ. Τσομπάνης «το άτομο, Κέντρο, είναι αντιδραστικό, προσπαθεί να πάρει
γυαλί»;
Μιχαηλίδης: Σωστά ναι
Βαρελά: Λίγα λεπτά μετά είπατε ότι έχει δεσμευθεί; και πόσα;
Μιχαηλίδης: Σε κάνα δίλεπτο.
Βαρελά: Το είπατε 14:55:40;
Μιχαηλίδης: Ναι, εγώ έχω δώσει τη διαβίβαση αυτή.
Βαρελά: Άρα έχουν μεσολαβήσει ενάμιση λεπτό. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί σας που
έχουν διαφορετικούς κωδικούς. Ποιοι ειναι αυτοι;
Μιχαηλίδης: Ο [ακατάληπτο] είναι ο Ρουσάκος και ο Αλεξανδρής.
Βαρελά: Ο κ. Ρουσάκος, υπάρχει συνομιλία που λέει «κέντρο, απειλεί να αυτοκτονήσει,
δεσμεύτηκε»; 14:55:46 ο Ζ, ο Αλεξανδρής δηλαδή, λέει «το άτομο έχει δεσμευτεί να
γνωρίζετε», ισχύει κάτι τέτοιο;
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Μιχαηλίδης: Ναι, ισχύει.
Bαρελά: Όταν φτάσατε στο περιστατικό, σας είπε κάποιος τι έχει προηγηθεί; Επειδή έχουμε
δει το βίντεο, υπάρχει το περιστατικό μέσα στο κοσμηματοπωλείο και το περιστατικό που
βρίσκεται έξω.
Μιχαηλίδης: Ερχόμαστε στο σημείο που του παρέχονται πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.
Βαρελά: Σας είπε κάποιος αυτόπτης τι είχε προηγηθεί; Σας είπε το κέντρο κάτι άλλο;
Μιχαηλίδης: Όχι, το κέντρο μας είχε δώσει το σήμα για ληστεία.
Bαρελά: Αφότου φτάσατε και προκύπτει το πότε έχετε φτάσει, τι διάστημα πέρασε για το
περιστατικό με το γυαλί και τι δράσεις έπρεπε να κάνετε;
Μιχαηλίδης: Έπρεπε να απομακρύνουμε τον κόσμο και έπρεπε να ανοίξουμε για να 'ρθει
ασθενοφόρο αλλά έγιναν τόσο πολύ γρήγορα τα πράγματα ώστε δεν προλάβαμε να
απομακρύνουμε τόσο κόσμο.
Βαρελά: Εσείς έπρεπε να ανακρίνετε εκείνη την ώρα τους αυτόπτες ή τον κοσμηματοπώλη,
από τη στιγμή που είχατε λάβει σήμα για ληστεία εκείνη την ώρα; Εκείνο ήταν το καθήκον
σας;
Μιχαηλίδης: Όχι, ήταν να διασφαλίσουμε το χώρο και αυτό πράξαμε, αλλά εν συνεχεία
επιτέθηκε.
Βαρελά: Θέλω να μου πείτε αν θυμάστε που βρισκόταν το γυαλί. Μπορείτε να μου πείτε τη
στάση του σώματός του; Ήταν πρηνηδόν, τι κρατούσε;
Μιχαηλίδης: Ήταν πρηνηδόν με το δεξί κρατούσε το γυαλί και το αριστερό ήταν κάτω από το
σώμα του. Ήταν ξαπλωμένος, κάποια στιγμή ο συνάδελφος κατάφερε να του σπάσει το
γυαλί, μετά του το άνοιξε έπεσε το γυαλί κάτω.
Πρόεδρος: Ήταν ζωντανός εκείνη τη στιγμή; Όταν του ανοίξατε το χέρι;
Μιχαηλίδης: Ναι, ήταν ζωντανός.
Βαρελά: Πόσο ήταν το γυαλί; Προεξείχε;
Μιχαηλίδης: Περίπου 30-40 πόντους και εξείχε και πάνω και κάτω.
Βαρελά: Σε ποιο χέρι;
Μιχαηλίδης: Στο δεξί.
Βαρελά: Στο αριστερό πώς ήταν;
Μιχαηλίδης: Είχε ξαπλώσει από πάνω.
Βαρελά: Δηλαδή βρισκόταν το αριστερό στο στέρνο του και άρα εκείνος όπως ήταν
μπρούμυτα δεν φαινόταν αν υπήρχε άλλο όπλο. Αντιστεκόταν;
Μιχαηλίδης: Σίγουρα ναι.
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Βαρελά: Μπορούσατε να τον χειροπεδήσετε διαφορετικά;
Μιχαηλίδης: Εμείς θέλαμε να του ασκήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερη βία.
Πρόεδρος: Ήταν απαραίτητο να του πατήσετε το πόδι ή το χέρι; Ήταν αναγκαίες ενέργειες;
Μιχαηλίδης: Είναι η χρήση σωματικής βίας σε ένα άτομο που αντιστέκεται σθεναρά.
Πρόεδρος: Όταν λέτε ότι αντιστέκεται, αντιστάθηκε ενεργητικά;
Μιχαηλίδης: Θα μπορούσε να καρφώσει αν δεν του κρατούσαμε το χέρι.
Πρόεδρος: Έχει συμβεί στα αστυνομικά χρονικά κάτι τέτοιο;
Βαρελά: Φυσικά.
Μιχαηλίδης: Ναι, βεβαίως.
Βαρελά: Αν μπορούσατε θα του είχατε περάσει χειροπέδες εύκολα; Τι σημαίνει παθητική
αντίσταση; Εδώ μιλάμε για θέση πρηνηδόν, ποιοι άλλοι τρόποι χειροπέδησης υπάρχουν;
Μιχαηλίδης: Και όρθια αν ήταν συνεργάσιμος.
Βαρελά: Οι συνάδελφοί σας, λέτε ότι κάποιοι πάτησαν τον ώμο του. Τα σημεία που τον
πάτησαν ήταν ζωτικά σημεία;
Μιχαηλίδης: Όχι, σε καμία περίπτωση.
Βαρελά: Όταν μιλάμε για αστυνομική βία, μήπως εννοούμε αστυνομική ισχύ σε κάθε
περίπτωση και γίνεται κάποια παρανόηση;
Μιχαηλίδης: Για να συλληφθεί ένας άνθρωπος επικίνδυνος θα πρέπει να ασκηθεί κάποια
βία.
Βαρελά: Πώς μπορεί να γίνει χειροπέδηση χωρίς βία;
Μιχαηλίδης: Αν ήταν συνεργάσιμος.
Βαρελά: Α μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω! Άρα είχαμε το όπλο, δεν άκουγε τις εντολές,
πώς αλλιώς θα μπορούσατε να τον χειροπεδήσετε;
Μιχαηλίδης: Εγώ θεωρώ ότι τον χειροπεδήσαμε με την καλύτερη μέθοδο.
Γιαννελάκης: Όταν φτάσατε στο σημείο μετέβη και μέλος του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες;
Τον βρήκατε εκεί, σας είπε κάτι ο διασώστης του ΕΚΑΒ;
Μιχαηλίδης: Όχι
Γιαννελάκης: Όταν έγινε η χειροπέδηση, ποιος ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τον Ζαχαρία
Κωστόπουλο;
Μιχαηλίδης: Ο διασώστης του ΕΚΑΒ.
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Γιαννελάκης: Εκεί σας ενημέρωσε αν είχε σφυγμούς, αν είχε πεθάνει κτλ; Σας έδωσε την
εικόνα ενος ανθρώπου που ήταν ημιθανής;
Μιχαηλίδης: Όχι γιατί αν ήταν ημιθανής θα κάναμε άλλες ενέργειες.
Βαρελά: Όταν ολοκληρωθηκε η χειροπεδηση ποιος συνάδελφός σας πηγε στον διασώστη
να του πει να περιθάλψει τον δράση;
Μιχαηλίδης: Ο Ασπιώτης.
Βαρελά: Είναι αυτός δηλαδή που με δική του πρωτοβουλία πήγε στο διασώστη και του είπε:
«έλα να δεις τι κάνει ο άνθρωπος»;
Μιχαηλίδης: Nαι, και ο διασώστης ήταν σε σοκ μετά την επίθεση του δέχτηκε.
Ένορκη: Εσείς ακούσατε το σήμα ότι πήγε να αυτοκτονήσει το θύμα;
Μιχαηλίδης: Ναι το άκουσα.
Ένορκη: Τι ώρα περίπου και σε τι κατάσταση ήταν το θύμα τότε;
Μιχαηλίδης: 3 παρά δέκα, σηκώθηκε και έκανε κίνηση να στρέψει το γυαλί κατά πάνω του.
Ένορκη: Ήταν δηλαδή διαπίστωση του συναδέλφου, ότι απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Μιχαηλίδης: Ναι, έτσι κατάλαβα.
Φίλος: Σας είπε νωρίτερα η κ. Βαρελά στις 14:55.56 δόθηκε σήμα για δέσμευση του
θανόντος, άρα υπήρξε μεσοδιάστημα 8.15 τότε ασχολούνταν ο διασώστης μόνο με το πόδι
του; Σφυγμούς του πήρε;
Μιχαηλίδης: Όχι, εγώ δεν είδα για σφυγμούς.
Φίλος: Είδε κάτι επείγον στην κατάσταση αυτή του ανθρώπου; Ανάνηψη του εκανε;
Μιχαηλίδης: Όχι.
Φίλος: Θεωρείτε ότι έχρηζε;
Μιχαηλίδης: Όχι, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω.

Μάρτυρας Κοσμάς Κοτρίδης, αστυνομικός (ΔΙΑΣ)
Πρόεδρος: [επόμενος μάρτυρας] Ο κ. Κοτρίδης. Είσαστε σε κάποια δικογραφία και έχετε
παραπεμφθεί;
Κοτρίδης: Έχουμε αποστείλει υπόμνημα.
Παπαπαντολέων: Είναι πρόταση απαλλακτική για τους αστυνομικούς. Και για τον διασώστη
η παραπομπή του για το κακούργημα της έκθεσης.
Πρόεδρος: Εσείς ήσασταν πάντα στη ΔΙΑΣ;
Κοτρίδης: Τώρα είμαι αστυνομικός στην επαρχία, έχω πάρει μετάθεση.
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Πρόεδρος: Σε κάποιο αστυνομικό τμήμα;
Κοτρίδης: Ναι.
Πρόεδρος: Εσείς φτάσατε; με ποιον;
Κοτρίδης: Ναι, συνοδηγός ο κ. Μιχαηλίδης.
Πρόεδρος: Και φτάσατε όταν ο θανών είναι έξω από το κατάστημα;
Κοτρίδης: Ναι και όταν όταν ο διασώστης του δίνει τις πρώτες βοήθειες.
Πρόεδρος: Όσο εκείνος έδινε τις πρώτες βοήθειες, οι αστυνομικοί τι έπρεπε να κάνουν;
Κοτρίδης: Να διώξουμε τον κόσμο. Εγώ προσπαθούσα να βγάλω τις μηχανές ώστε να έρθει
το ασθενοφόρο να τον παραλάβει.
Πρόεδρος: Ο κόσμος ήταν εκεί όμως.
Κοτρίδης: Ναι, ήταν εκεί.
Πρόεδρος: Οφείλατε να ειδοποιήσετε κάποιον; «τι κάνουμε τώρα»;
Κοτρίδης: Σαν ομάδα αστυνομικών, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο τραυματισμένο,
αφήνουμε πρώτα να τον περιθάλψουν και μετά την ενημέρωση που είχαμε από τον
κοσμηματοπώλη θα προχωρούσαμε στη σύλληψή του.
[…]
Κοτρίδης: Αυτό μας είπε και ο κοσμηματοπώλης.
Πρόεδρος: Τη στιγμή εκείνη που κλωτσάει τη βιτρίνα τι έπρεπε να κάνει; Προλάβαινε
κάποιος αστυνομικός να το αποτρέψει αυτό;
Κοτρίδης: Έριξε κανα δυό κλωτσιές και άρπαξε ένα γυαλί για να τραυματίσει κάποιον.
Πρόεδρος: Είπε κάτι εκείνη την ώρα;
Κοτρίδης: Δεν άκουσα, ήμουν μακριά.
Εισαγγελέας: Αφού κρατάει το γυαλί στο χέρι, μετά πέφτει κάτω, εσάς ο σκοπός σας ποιος
ήταν;
Κοτρίδης: Να αποσπάσουμε το γυαλί ώστε να γίνει η διαδικασία της σύλληψης.
Εισαγγελέας: Η σύλληψη συνεπάγεται αναγκαία και τη χειροπέδηση κάποιου;
Κοτρίδης: Στην προκειμένη που έκανε επίθεση με ένα γυαλί έπρεπε να χειροπεδηθεί.
Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση ήταν;
Κοτρίδης: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση αλλά όταν έτρεχε με ενα γυαλί, ήταν ικανός να
τραυματίσει κάποιον.
Παπαρρούσου: Εσείς συμμετείχατε στην επιχείρηση αυτή;
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Κοτρίδης: Ναι μάλιστα.
Παπαρρούσου: Τι ακριβώς κάνατε;
Κοτρίδης: Έχουμε ορίσει κάποιους ρόλους, τους διαβιβαστές ας πούμε.
Παπαρρούσου: Ο ρόλος σας ποιος ήταν;
Κοτρίδης: Ο ρόλος μου ήταν όταν είδα το γυαλί να πέφτει απ' το χέρι του να το απομακρύνω
και μετά να του κρατήσω το χέρι για να γίνει η χειροπέδηση.
Παπαρρούσου: Το χέρι σε τι κατάσταση ήταν; Η διαδικασία με τα τάι-ραπ;
Κοτρίδης: Του δίναμε εντολές και δεν υπάκουσε σε καμιά εντολή. Και το άλλο του χέρι δεν
ξέραμε τι άλλο είχε από κάτω.
Παπαρρούσου: Τι εκτιμάτε εσείς;
Κοτρίδης: Ότι δεν υπάκουε.
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε πότε πέθανε;
Κοτρίδης: Μετά από αρκετές ώρες.
Παπαρρούσου: Μα γιατί οι αστυνομικοί όλοι έχετε αυτή την παραπληροφόρηση;
Κοτρίδης: Αυτό το γνωρίζει ο ΕΚΑΒίτης, εγώ έμαθα μετά από ώρα.
Παπαρρούσου: Τώρα που γνωρίζετε την ακριβή κατάσταση θα σας περνούσε από το
μυαλό ότι ο άνθρωπος είναι ημιθανής;
Κοτρίδης: Δυστυχώς δεν μπορω να το γνωρίζω, απ' τη στιγμή που κάνει μια επίθεση και
ήταν ένα επικίνδυνο άτομο, έπρεπε να συλληφθεί.
Παπαρρούσου: Εσείς δέχεστε μια εντολή και σας εξηγεί την κατάσταση ένας εκ των
κατηγορουμένων, ο κοσμηματοπώλης. Εσείς μάθατε κάτι άλλο μετά;
Κοτρίδης: Όχι δεν έγινε κάτι άλλο, ενημερώσαμε τον κοσμηματοπώλη να έρθει στο Τμήμα
της Κυψέλης.
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε τα περιστατικά;
Κοτρίδης: Τα γνωρίζω από τα βίντεο που βλέπω. Ένα άτομο προσπαθούσε να βγει από το
κοσμηματοπωλείο και κόπηκε στα τζάμια. Ότι συχωρέθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.
Παπαρρούσου: Για ποιο λόγο «συχωρέθηκε»; Για ποια περιστατικά κατηγορούνται οι
κατηγορούμενοι στη δίκη αυτή σήμερα;
[Ένταση από υπεράσπιση]
Παπαπαντολέων: Εσείς, επειδή το λένε και οι συνάδελφοί σας, δεν έχετε καμία δυνατότητα
αξιολόγησης; Βλέπετε ότι κάποιος είναι επικίνδυνος, δεν κάνετε καμία αξιολόγηση; Τον
βλέπετε ματωμένο, ότι δεν είναι καλά.
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[Ένταση από υπεράσπιση]: Δεν είναι γιατρός.
Κοτρίδης: Απ' τη στιγμή που υπάρχει στο σημείο το ΕΚΑΒ δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι
άλλο.
Παπαπαντολέων: Δηλαδή βλέπετε ότι κάποιος πεθαίνει, αν δεν σας το πει το ΕΚΑΒ ότι
κάποιος πεθαίνει δεν μπορείτε να κρίνετε;
Πρόεδρος: Δηλαδή εσείς αυτό που ρωτάτε, αν μπορεί να διαφοροποιηθεί με τη δική του
κρίση;
Παπαπαντολέων: Να αξιολογήσει ότι κάποιος δεν υπακούει γιατί πεθαίνει, εδώ δεν
χρειάζεται να έχουμε κάποιο γιατρό γι' αυτό.
Κοτρίδης: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μια επίθεση με ένα κομμάτι γυαλι, απ' τη
στιγμή που ηταν εκεί ο ΕΚΑΒίτης, δεν είχα αρμοδιότητα να κάνω κάτι άλλο.
Πρόεδρος: Άλλο σας λέει. Πριν τον χειροπεδήσετε.
Βαρελά: Μα είναι παραπειστική η ερώτηση. [ένταση ]
Εισαγγελέας: Μην κάνετε διάλογο.
Παπαπαντολέων: Θα απαντήσει η κυρία συνήγορος; Αν δεν μπορεί να απαντήσει ο
μάρτυρας…
Φίλος: Μα υποδεικνύει στο μάρτυρα, κα πρόεδρε, αυτό με ενοχλεί [ανεβασμένος τόνος]
Πρόεδρος: Όχι μη σας ενοχλεί γιατί ρωτάει ευθέως, δεν κάνει καμία υπόδειξη.
Αναγνωστόπουλος: Λάβατε σήμα για ληστεία;
Κοτρίδης: Φυσικά
Αναγνωστόπουλος: Είναι η εικόνα ότι έχετε να κάνετε με έναν δράστη;
Κοτρίδης: Με έναν δράστη που έκανε δύο επιθέσεις, μία στον ΕΚΑΒίτη και μια στον
συνάδελφο.
Φίλος: Τον αφήσατε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες;
Κοτρίδης: Φυσικά, αφήσαμε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Πρόεδρος: Κάντε την ερώτηση για να βοηθηθεί ο μάρτυρας.
Παπαπαντολέων: Πόσο να βοηθηθεί αυτός ο μάρτυρας; Να του τα γράψουμε να τα
αναγνώσει;
Φίλος: Ήταν επικίνδυνος εκείνη τη στιγμή;
Κοτρίδης: Απ' τη στιγμή που είχε ένα κομμάτι γυαλί ήταν άκρως επικίνδυνος και έπρεπε να
χειροπεδηθεί. Δεν έπαιζε κανένα ρόλο το ότι ήταν τραυματισμένος απ' τη στιγμή που έκανε
επίθεση.
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Φίλος: Εσείς φτάσατε και πήρατε σήμα στις 3 παρά 11 ότι γινόταν ληστεία;
Κοτρίδης: Εντός 2-3 λεπτών.
Φίλος: Ακολούθως η οδηγία «δέσμευση» είναι στις 14:55:56 και διαβιβάζει ο κ. Ρουσάκος;
Κοτρίδης: Σωστά.
Φίλος: Από τη χειροπέδηση μέχρι να εισέλθει στο ασθενοφόρο ποιος επελήφθη; Κάποιος
συνάδελφός σας;
Κοτρίδης: Κάποιος συνάδελφός μου, ναι, προσπαθούσε ο ΕΚΑΒίτης να του δέσει κάποια
χτυπήματα, στη συνέχεια ήρθε το ασθενοφόρο και τον παρέλαβε.
Φίλος: Όλον αυτόν το χρόνο των 8 λεπτών είχε ενδείξεις ζωής;
Κοτρίδης: Είχε ενδειξεις ζωής.
Φίλος: Ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ του παρείχε κάποιες βοήθειες;
Κοτρίδης: Του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.
Φίλος: Είδατε κίνηση όπως τεχνητή αναπνοή;
Κοτρίδης: Δεν τα είδα αυτά γιατί όταν έγιναν πήγα να μετακινήσω τις μηχανές για να έρθει
το ασθενοφόρο.
Βαρελά: Υπάρχει σύλληψη χωρίς χειροπέδηση;
Κοτρίδης: Όταν ένα άτομο αντιστέκεται, είναι ύποπτος φυγής ή μπορεί να διαπράξει κάποιο
άλλο αδίκημα πρέπει να χειροπεδηθεί.
Βαρελά: Προηγουμένως δίδεται μια προσπάθεια να αποδείξουμε ότι ο δράστης ήταν
οπωσδήποτε ακινητοποιημένος. Πότε ακινητοποιήθηκε, πότε δεσμεύθηκε και χειροπεδήθηκε
και πόσο διήρκεσε;
Κοτρίδης: Χειροπεδηθήκε από τη στιγμή που τέλεσε την επίθεση σε ενα-ενάμιση λεπτό.
Βαρελά: Πότε ξεκίνησε η επίθεση; Δεν ξεκίνησε πριν από τη σύλληψη;
Κοτρίδης: Εννοείται. Πρώτα ξεκίνησε η επίθεση και μετά τον συλλάβαμε.
Βαρελά: Άρα ήταν εν εξελίξει; Σταμάτησε ποτέ; Άφησε ποτέ αυτό το γυαλί από το χέρι;
Κοτρίδης: Ποτέ.
Βαρελά: Δηλαδή λέω από τη στιγμή που ο συνάδελφός σας άνοιξε το χέρι του.
Κοτρίδης: Επειδή ένα τζάμι μπορεί να θρυμματιστεί, όταν έπεσε το τζάμι κάτω έσπασε, το
κλώτσησα για να απομακρυνθεί. Το τζάμι προσπάθησε να το φέρει προς τα μέσα.
Βαρελά: Το αριστερό του χέρι πού βρισκόταν;
Κοτρίδης: Κάπου στο στόμα του, στο στέρνο του.
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Βαρελά: Υπήρχε παθητική αντίσταση και τι σημαίνει αυτό για σας;
Κοτρίδης: Δεν έδινε τα χέρια του προς τα πίσω.
Βαρελά: Όταν δηλαδή 4 αστυνομικοί… προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, τι συνέβη;
Κοτρίδης: Με το που χειροπεδήθηκε και δεν αποτελούσε πια κίνδυνο, εγώ πήγα να
μετακινήσω τις μηχανές για να έρθει το ασθενοφόρο.
Βαρελά: Είχαν κάποιο λόγο να επειμένουν με βία πάνω του; Θα ήθελαν να τον βασανίσουν;
Κοτρίδης: Όχι
Πρόεδρος: Απάντησε στην ερώτηση ο μάρτυρας.
Βαρελά: Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι τον βασάνισαν και πως θα ήθελαν να τον
βασανίσουν. Πείτε μας εσείς τι πιστεύετε και πώς το βιώσατε εκείνη τη στιγμή.
Πρόεδρος: Επόμενη ερώτηση, απάντησε.
Κοτρίδης: O ένας συνάδελφός μου, είπε στον ΕΚΑΒίτη να του πει να δώσει τις πρώτες
βοήθειες.
Βαρελά: Ποιος συνάδελφός σας;
Κοτρίδης: Ο κ. Ασπιώτης.
Βαρελά: Άρα ήταν εν ζωή.
Κοτρίδης: Φυσικά και ήταν εν ζωή.
Φίλος: Μήπως οι συνομιλίες στις διαβιβάσεις να αναγνωστούν;
Εισαγγελέας: Να τα καταστήσουμε αναγνωστέα σε αυτά που έχουν ερωτηθεί και να λάβει
γνώση και η πολιτική αγωγή.

Μάρτυρας: Κυριάκος Φάλκας, αστυνομικός (ΔΙΑΣ)
Επόμενος μάρτυρας αστυνομικός, Φάλκας Κυριάκος, ΔΙΑΣ.
Πρόεδρος: Τώρα είστε στην ΔΙΑΣ, από πότε είστε;
Φάλκας: Από το 2010, είμαι από την πρώτη μέρα δημιουργίας της.
Πρόεδρος: Ήσασταν περιπολία με ποιον;
Φάλκας: Με τον κ. Σεφέρη και τον κ. Τσομπάνη.
Πρόεδρος: Άρα φτάσατε στο σημείο που ο θανών είναι στο έδαφος;
Φάλκας: Με το που φτάσαμε στο σημείο ξεκινάει η δική μας εικόνα. Με το που
κατεβαίνουμε, ο διασώστης είναι από πάνω.
Πρόεδρος: Έχετε σήμα για ληστεία, έχετε ειδοποίηση ότι έχει αποκλειστεί από πολίτες;
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Φάλκας: Το πρώτο σήμα είναι για ληστεία με την απειλή αιχμηρού, και ότι πιθανόν το άτομο
κρατείται στο σημείο από πολίτες.
Πρόεδρος: Όταν λέμε «κρατείται από πολίτες», σας έχει τύχει ξανά να κρατείται;
Φάλκας: Πολλές φορές για πορτοφολάδες σε τράπεζες στο μετρό κλπ.
Πρόεδρος: Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι κάτω και πιάνει τον λαιμό του. Έχει πολλά
αίματα επάνω του.
Φάλκας: Του παρεσχέθησαν οι πρώτες βοήθειες με περίδεση στο κεφάλι.
Πρόεδρος: Αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ οι αστυνομικοί τι θα έκαναν; Θα ήταν
δίπλα του μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ ή θα του έδεναν τα χέρια;
Φάλκας: Στο συγκεκριμένο, καθοδόν έχει ειδοποιηθεί ήδη ΕΚΑΒ για το σημείο. Σε τέτοιες
περιπτώσεις δεν παίρνουμε εμείς το ΕΚΑΒ.
Πρόεδρος: Οπότε εσείς είστε εκεί και λέτε έρχεται το ΕΚΑΒ. Τη στιγμή που κλωτσάει τη
τζαμαρία και πήρε ένα κομμάτι γυαλί, ξέρετε αν είπε κάποιος κάτι; Αν κάποιος του είπε ότι θα
συλληφθεί, πολίτης ή αστυνομικός;
Φάλκας: Δε γνωρίζω αν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, με το πόδι σπάσιμο του γυαλιού, είναι η
πρώτη κίνηση.
Πρόεδρος: Από την εμπειρία σας, γιατί ενήργησε ετσι; Φοβηθηκε;
Φάλκας: Πιστεύω για να διαφύγει, είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλει να κάνει.
Πρόεδρος: Ενώ είναι χτυπημένος λέτε.
Φάλκας: Ναι.
Πρόεδρος: Όταν σηκώνεται κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο τι τρόποι υπάρχουν;
Φάλκας: Έχουν δοθεί εντολές να πετάξει το γυαλί και αρχίζει και τρέχει να διαφύγει,
σκοντάφτει πάνω στο τραπέζι.
Πρόεδρος: Μεσολάβησε και μια κλωτσιά στην πλάτη του για να χάσει την ισορροπία του.
Φάλκας: Εγώ είμαι στη Γλάδστωνος και Πατησίων εκείνη την στιγμή.
Ένορκη: Εσείς έχετε γνώση ότι κάποιος συνάδελφός σας είπε στον ασύρματο ότι το θύμα
απειλεί να αυτοκτονήσει;
Φάλκας: Αυτό κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για τη δέσμευση κάνει την
κίνηση προς τα πάνω.
Ένορκη: Απλά μας μπερδεύει γιατί τελικά το θύμα απειλεί να αυτοκτονήσει ή απειλεί
κάποιον άλλο; Και αυτό το σήμα τι ώρα δόθηκε;
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Φάλκας: Η πρώτη κίνηση είναι στον διασώστη, πέφτει κάτω και προσπαθούμε να τον
αφοπλίσουμε για να αφαιρέσει το γυαλί είτε γιατί μπορεί να επιτεθεί σε πολίτη είτε για να
επιτεθεί στον ίδιο.
Ένορκη: Απλά δεν καταλαβαίνω πότε δίνεται η ενημέρωση στον ασύρματο ότι απειλεί να
αυτοκτονήσει.
Εισαγγελέας: Αυτά που μας καταθέσατε τώρα τα έχετε δει ή σας τα είπαν;
Φάλκας: Τα εχω δει.
Εισαγγελέας: Την κίνηση που τον χτυπάει αστυνομικός με το πόδι την έχετε δει;
Φάλκας: Την έχω δει στο βίντεο.
Εισαγγελέας: Μήπως δεν την έχετε δει; Μας παρουσιάζατε ένα περιστατικό χωρίς να μας
λέτε ότι έχει μεσολαβήσει αυτή η κίνηση.
Φάλκας: Στο βίντεο έχω δει το συμβάν, στο σημείο είμαι Πατησίων και Γλάδστωνος, μιλάμε
για μια αποσταση 6-7 μέτρα.
Εισαγγελέας: Άρα ό,τι έχετε δει από το βίντεο και ό,τι σας μετέφεραν;
Φάλκας: Δεν είδα την κλωτσιά.
Ένορκη: Εφόσον ήσασταν τόσο μακριά, την κίνηση που είπατε ότι έκανε πώς την είδατε;
Φάλκας: Την έχω δει γιατί κάνει την απότομη κίνηση ο διασώστης…
Ένορκη: Μα το γυαλί μάς κατέθεσαν προηγουμένως ότι έσπασε και δεν φαινόταν.
Φάλκας: Το πρώτο στάδιο, στο δεύτερο στάδιο που είναι στην απώθηση είμαι στο ύψος της
Πατησίων.
Ένορκη: Ρωτώ για την ώρα που ήταν πεσμένος ο άνθρωπος στο τραπέζι, εγώ ρωτάω για
την κίνηση που έκανε ο άνθρωπος να στρέψει το γυαλί, σε ποια φάση έγινε;
Φάλκας: Τότε ήμουν ακριβώς στο ύψος του κοσμηματοπωλείου όταν γίνεται η κίνηση προς
το διασώστη. Στο σημείο που γίνεται η απώθηση είμαι στην Πατησίων και Γλάδστωνος, τότε
έπιασε το γυαλί και οι συνάδελφοι προσπαθούσαν να ανοίξουν τα δάχτυλά του.
Ένορκη: Άρα κάνατε την προσπάθεια να του αφαιρέσετε το γυαλί και τότε έσπασε; Άρα
αυτό που ακούστηκε ότι απειλεί να αυτοκτονήσει σε ποια χρονική στιγμή έγινε;
Φάλκας: Αυτό ακούστηκε όταν πήγε να το στρέψει πάνω του.
Παπαρρούσου: Εσείς συμμετείχατε στην επιχείρηση της σύλληψης;
Φάλκας: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
Παπαρρούσου: Μήπως θυμάστε έναν άνθρωπο με κίτρινο μπλουζάκι που κρατούσε και ένα
γκλομπ;
Φάλκας: Όχι δεν το θυμάμαι, μιλάμε για 60-70 άτομα.
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Παπαρρούσου: Από τότε που σκοντάφτει και πέφτει, ξανασηκώνεται;
Φάλκας: Τι εννοείτε αν ξανασηκώθηκε; Πώς να ξανασηκωθεί αφού προσπαθούσαμε να τον
ακινητοποιήσουμε και να τον χειροπεδήσουμε;
Παπαρρούσου: Ήταν καλά στην υγεία του;
Φάλκας: Ποια κατάσταση; Πριν από 15 δευτερόλεπτα έχει κάνει κίνηση να επιτεθεί, μπροστά
μου. Εγώ τον βλέπω να έχει περίδεση.
Παπαρρούσου: Αίματα είχε;
Φάλκας: Απ' ό,τι θυμάμαι είχε λίγα αίματα στο πόδι του.
Παπαρρούσου: Ήταν αιμόφυρτος. Να σας δείξω και φωτό, γνωρίζετε πότε πέθανε;
Φάλκας: Αν δεν κάνω λάθος ενημερωθήκαμε το απόγευμα.
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε το χρόνο θανάτου του;
Φάλκας: Απ' τη στιγμή που τελείωσε η δέσμευσή μας…
Παπαρρούσου: Δεν ασχοληθήκατε άλλο;
Φάλκας: Δεν ήταν η δουλειά μας.
Παπαρρούσου: Γιατί ήταν ημιθανής;
Φάλκας: Αυτό το λέτε εσείς.
Παπαπαντολέων: Άρα η δική σας εκτίμηση είναι ότι είναι καλά στην υγεία του;
Φάλκας: Αντιστέκεται και δεν δίνει το χέρι για να γίνει η χειροπέδηση.
Παπαπαντολέων: Εσείς λέτε ότι δίνατε σήμα;
Φάλκας: Ναι εγώ είμαι ο Ζ […]
Παπαπαντολέων: Στα έγγραφα που μας δώσατε, διαβάζω ότι οι συνάδελφοί σας
ενημερώνουν ότι «το άτομο είναι βαριά τραυματισμένο» και η εκτίμησή σας τότε ήταν ότι
ήταν εν ζωή…
Βαρελά [παρεμβαίνει]: Μα γίνονται παραπειστικές ερωτήσεις!
Πρόεδρος: [Προς την συν. Βαρελά] Είναι έλλειψη σεβασμού αυτό.
Παπαπαντολέων: Δεν θέλει να γίνεται η ερώτηση.
Φίλος: Όταν φτάσατε στο συμβάν, πόση ώρα σας πήρε απ' τη στιγμή που άλλαξε το σήμα
της ένοπλης ληστείας, στο ότι ήταν δεσμευμένος από πολίτες;
Φάλκας: Πρέπει να ήμασταν 4-5", σχεδόν φτάναμε.
Φίλος: Όταν φτάσατε ήταν δεσμευμένος από πολίτες;
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Φάλκας: Βρήκαμε τους συναδέλφους της Ζ, τον διασώστη…
Φίλος: Τον ενόχλησε κάποιος πολίτης;
Φάλκας: Όσο ήμασταν εμείς, όχι.
Φίλος: Έχετε υπάρξει σε περιστατικό που έχει υπάρξει θάνατος μπροστά σας;
Φάλκας: Έχουμε δει κρεμασμένους.
Φίλος: Όχι, εννοώ να τον δείτε εν ζωή και να πεθάνει εκεί.
Φάλκας: Όχι.
Φίλος: Είχατε την εικόνα ότι δεν είχε τον έλεγχο του παθόντος ο διασώστης; Είδατε κάποια
κίνηση που να σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να χάνει τη ζωή του;
Φάλκας: Όχι
Βαρελά: Προηγουμένως διέκοψα για τον εξής λόγο, γιατί έγινε η εξής διαβίβαση στα
έγγραφα και ώρα […] ποιος συνάδελφός σας είναι ;
Φάλκας: Ο κ. Ρουσάκος. Όχι συγγνώμη, ο κ. Αλεξανδρής.
Εισαγγελέας: Μπροστά να κοιτάτε παρακαλώ.
Βαρελά: Ο κ. Αλεξανδρής είπε ότι το άτομο θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο γιατί είναι βαριά
τραυματισμένο.
Φάλκας: Ορθόν!
Πρόεδρος: «Ορθόν»; Τι θα πει αυτό; Δεν καταλαβαίνουμε! Κι εμείς αν αρχίσουμε να μιλάμε
νομικά…
Φάλκας: Συγγνώμη.
Βαρελά: Εσείς δεν έχετε διαβιβάσει κάτι. Ορθόν;
Φάλκας: Έχουμε διαβιβάσει ότι ήμασταν στο σημείο. Κατ' αρχάς εκείνη την περίοδο έχουμε
δύο κανάλια, ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό. Και τα δύο κέντρα είναι στη ΓΑΔΑ, η ομάδα Ζ
ακούει στο δικό της κανάλι και εμείς στο δικό μας κανάλι. Οι διαβιβάσεις γίνονται σε
διαφορετικά κανάλια και προσπαθούμε να δώσουμε εικόνα γιατί διαβιβάζουμε χωριστά.
Βαρελά: Ο Ζ62 διαβιβάζει «κέντρο, απειλεί να αυτοκτονήσει, επιτέθηκε» κι επειδή έγινε
ερώτηση από την έδρα σχετικά με το αν το άτομο προσπάθησε να αυτοκτονήσει και αν
επιτέθηκε, εδώ δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι έγιναν πολλές επιθέσεις, τι συνέβη;
Φάλκας: Η απόπειρα η πρώτη ήταν στον διασώστη και η κίνηση που έκανε στο σημείο για
να τον δεσμεύσουμε που γυρνάει το γυαλί προς τα πάνω.
Βαρελά: Για να φέρουμε λίγο στη μνήμη μας την επίθεση προς τον διασώστη. Εσείς το
είδατε αυτό;
Φάλκας: Το είδα, έκανε την απότομη κίνηση για να αποφύγει την επίθεση.
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Βαρελά: Το γυαλί προς τα πού το έστρεψε; Εν συνεχεία επιτέθηκε στον συνάδελφό σας;
Φάλκας: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν θυμάμαι καλά, έχει κάνει και μια κίνηση προς τον
συνάδελφο Ζ, τον κυριο Ρουσάκο, είναι ο συνάδελφος που προσπάθησε να τον ρίξει κάτω
για να χάσει την ισορροπία του.
Βαρελά: Είναι ο συνάδελφος που προσπάθησε να τον ρίξει κάτω με ένα λάκτισμα;
Φάλκας: Μάλιστα.
Βαρελά: Στο αριστερό του χέρι;
Φάλκας: Δεν έχουμε επαφή με το αριστερό χέρι γιατί είχε γείρει προς τα αριστερά. Βρίσκεται
σε εμβρυακή στάση και δεν ξέρουμε τι είχε πάνω του. Εμείς πάμε με αυτή τη λογική, ότι δεν
ξέρουμε τι άλλο έχει επάνω του.
Bαρελά: Είχαν κάποιο λόγο οι συνάδελφοί σας να επιμένουν να ασκούν βία σε έναν
άνθρωπο που δεν είναι συνεργάσιμος;
Φάλκας: Με το που δεσμεύτηκε το άτομο, τελείωσε και η σύλληψη. Όταν περάσαμε τα
δεματικά, φωνάξαμε τον διασώστη.
Βαρελά: Το δεματικό είναι το ηπιότερο μέσο δέσμευσης;
Φάλκας: Υπάρχουν και χειροπέδες με μεντεσέ.
Βαρελά: Με τι κόβεται αυτό;
Φάλκας: Με ψαλιδάκι.
Γιαννελάκης: Ποιος αποφάσισε να βάλει τάι-ραπ;
Φάλκας: Ο Ασπιώτης.
Γιαννελάκης: Για ποιον λόγο;
Φάλκας: Γιατί είναι εύκολο να αφαιρεθεί.
Γιαννελάκης: Αν μου επιτρέπετε, κα πρόεδρε, [δείχνει ο συνήγορος τα τάι-ραπ]
Ευθύμιος Κωστόπουλος [από το κοινό]: Το γυαλί το φέρατε;
Βαρελά: Παρακαλώ;
Νίκος Κωστόπουλος: Σας κάναμε κάτι;
Γιαννελάκης: Αυτό με την εμπειρία σας κόβεται;
Φάλκας: Μέσα στο τσαντάκι τους έχουν και ψαλιδάκι.

Μάρτυρας: Ιωάννης Ασπιώτης, αστυνομικός (ΔΙΑΣ)
Επόμενος μάρτυρας, Ασπιώτης Ιωάννης, αστυνομικός.
Πρόεδρος: Εσείς ειδοποιήσατε το ΕΚΑΒ;
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Ασπιώτης: Εγώ αφαίρεσα το γυαλί από το χέρι του.
Πρόεδρος: Όταν λέτε αφαίρεσα το γυαλί;
Ασπιώτης: Όταν έπεσε κάτω είχε τεντωμένο το χέρι, όπως είπε ο συνάδελφος μου.
Παπαρρούσου: Κα πρόεδρε, δεν γίνεται να ακούει τι λέει ο προηγούμενος μάρτυρας. Είπε
«όπως είπε ο συνάδελφός μου».
Πρόεδρος: Ήσασταν μέσα;
Ασπιώτης: Ε, ήμουν κοντά στην πόρτα.
[Από το κοινό]: Τον είδα κι εγώ!
Παπαρρούσου: Αυτό σημαίνει ότι ακούνε ο ένας τον άλλον.
Πρόεδρος: Εσείς, ως αστυνομικός, δεν ξέρετε ότι δεν πρέπει να είστε μέσα στην αίθουσα;
Τέλος πάντων…
Ασπιώτης: Έπεσε με το χέρι τεντωμένο κάτω και πήγα κατευθείαν στο χέρι πάνω. Εκείνη τη
στιγμή του φώναζα «άφησέ το, άφησέ το» και δεν το άφηνε. Εκείνη τη στιγμή έσπασε ένα
μικρό κομμάτι γυαλί. Το πήρα και αφού προσπαθώ να του γυρίσω το χέρι και του λέω
«άφησέ το, άφησέ το», αφαιρώ το γυαλί και πέφτει κάτω και εκείνη την ώρα παίρνω το χέρι
του και το γυρνάω στην πλάτη του.
Πρόεδρος: Το άλλο χέρι;
Ασπιώτης: Εμείς δεν έχουμε εικόνα αν υπάρχει άλλο κομμάτι γυαλί στο άλλο χέρι, οπότε,
αφού ο κορμός του ευθυγραμμίζεται, έρχεται ο Τσομπάνης και βάζει το γκλομπ και γυρνάει
το χέρι να τον απεγκλωβίσει.
Πρόεδρος: Και τι κάνετε εκεί; […] Να σας πω, ξέρετε ότι στο ένα δεν κρατάει τίποτα γιατί το
έχετε αφαιρέσει, στο άλλο γιατί τον γυρνάτε. Γιατί η δέσμευση γίνεται μπρούμυτα; Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος;
Ασπιώτης: Η πιο ωραία μέθοδος είναι πρηνηδόν, για να μας δώσει τα χέρια του. Και αυτό
κάναμε, δεν γινόταν να τον γυρίσουμε.
Πρόεδρος: Είπε κάτι; «δεν μπορώ να αναπνεύσω»; Κραυγές; Κάτι σε όλη τη διαδικασία που
είναι το χέρι έτσι;
Ασπιώτης: Όχι, τίποτα.
Εισαγγελέας: Εσείς πώς είδατε την κατάσταση όταν φτάνετε;
Ασπιώτης: Εγώ ήμουν ο τελευταίος που έφτασα στο σημείο και όταν έφτασα είδα τον
διασώστη να του δένει το κεφάλι
Εισαγγελέας: Ως εικόνα πώς ήταν;
Ασπιώτης: Ένας άνθρωπος σε υπερδιέγερση, στα χαμένα. Όταν έφτασα απείλησε τον
διασώστη, την είδα αυτή την κίνηση και την έστρεψε στον συνάδελφό μου.

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

5η δικάσιμος, 14 Δεκεμβρίου 2021

Εισαγγελέας: Ήταν απειλητικό;
Ασπιώτης: Σηκώνεται και παίρνει το γυαλί και απειλεί το διασώστη και μετά το στρέφει στον
συνάδελφό μου, στον Ρουσάκο και μετά κάνανε ένα Γ και έρχεται προς τα τραπέζια και εκεί
επεμβαίνω στο γυαλί.
Εισαγγελέας: θεωρείτε ότι αυτή ηταν ενδεδειγμένη; Έτσι έπρεπε να γίνει;
Ασπιώτης: Μάλιστα και ήταν και ηπιότερη. Δεν κάναμε χρήση γκλομπ και κάναμε αυτά που
έπρεπε.
Ένορκη: Κατά τη διάρκεια της χειροπέδησης είπατε πως δεν μιλούσε; Κραυγές; Άχνα ;
Ασπιώτης: Όχι όχι, τίποτα.
Παπαρρούσου: Είπατε ότι ήταν η ηπιότερη μέθοδος; Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτή;
Ασπιώτης: Αφού είχε πέσει κάτω το άτομο, έπρεπε να αφαιρέσουμε το γυαλί και να τον
χειροπεδήσουμε.
Παπαρρούσου: Δηλαδή κάνατε μια αξιολόγηση ότι βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο
εγρήγορσης σε σχέση με αυτή τη σύλληψη;
Ασπιώτης: Ναι
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε πότε πέθανε;
Ασπιώτης: Δεν γνωριζω πότε κατέληξε το άτομο, εγώ ενημερώθηκα δύο ώρες μετά.
Παπαρρούσου: Και τελικά γιατί ήταν σε αυτή την κατάσταση;
Ασπιώτης: Όταν βγήκε απο το κοσμηματοπωλείο μάθαμε οτι κόπηκε, ότι έπεσε πάνω στα
γυαλιά και κόπηκε.
Ασπιώτης: Όχι εκ των υστέρων μάθαμε ότι υπήρχαν κάποια χτυπήματα.
Παπαρρούσου: Γνωρίζετε αν είχε τις ζωτικές του λειτουργίες;
Ασπιώτης: Όχι.
Παπαρρούσου: Έγινε και μια άλλη δικογραφία που αφορούσε απόπειρα ληστείας κατά του
νεκρού. Βέβαια αυτό ήταν παράδοξο, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε μια
δικογραφία που αφορούσε ληστεία, αυτά που μας λέτε δεν έχουν καταγραφεί ως πιθανά
αδικήματα, που σημαίνει ότι τότε δεν εισφέρατε κάτι τέτοιο, γινόταν από την Υποδιεύθυνση.
Εισαγγελέας: Την ερώτηση.
Παπαρρούσου: Δεν έχω κάτι άλλο.
Παπαπαντολέων: Ήταν 60-70 παρόντες; Πόσοι;
Ασπιώτης: Τόσοι περίπου, τώρα 55-60, δεν ξέρω. Σας είπα ότι ήμουν ο τελευταίος
αστυνομικός που έφτασε στο σημείο. Και μέσα σε δυο λεπτά, δεν έχουμε τον χρόνο να
ασχοληθούμε με τον κόσμο.
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Παπαπαντολέων: Όλο το συμβάν κρατάει κάποια λεπτά, τι κάνανε οι υπόλοιποι για να
προστατέψουν τον κόσμο;
Ασπιώτης: Καταρχήν με το που σηκώθηκε, ο κόσμος έγινε ένα μπραφ και έφυγε.
Παπαπαντολέων: Τι ενέργειες κάνατε για να προστατέψουν τον κόσμο; Αυτό είναι το
ερώτημα.
Ασπιώτης: Συλλαμβάνουμε τον Ζαχαρία Κωστόπουλο που έχει επιτεθεί προς τον διασώστη
και τον συνάδελφό μου για να μη διαφύγει της σύλληψης.
Φίλος: Καθ' όλο το διάστημα των 8 λεπτών που μεσολαβεί, ήταν κάποιος από πάνω του;
Ασπιώτης: Μάλιστα, ο διασώστης, τον οποιο εγω πηγα και τον βρηκα και του ειπα ελα να
τον δεις.
Φίλος: Είδατε κάποια ανησυχία στο διασώστη;
Ασπιώτης: Ούτε είδα κάποια ανησυχία, ούτε μου μετέφερε κάποια ανησυχία.
Βαρελά: Από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες υπάρχει κάποιο σημείο που να
μεταφέρει κάποιος συνάδελφός σας ότι το άτομο δεν είναι εν ζωή;
Ασπιώτης: Όχι.
Βαρελά: Αντιθέτως υπάρχει μια επικοινωνία από τον συνάδελφό σας, τον κ. Ρουσάκο, ότι το
άτομο είναι βαριά τραυματισμένο. Αυτό γίνεται μετά τη σύλληψη;
Ασπιώτης: Νομίζω ναι, δεν ξέρω τι ώρα έγινε ακριβώς, αλλά νομίζω πως έγινε μετά τη
σύλληψη.
Βαρελά: Και εν συνεχεία ο συνάδελφός σας λέει […] έχει φτάσει το ασθενόφορο τότε;
Ασπιώτης: Αρνητικό, δεν έχει φτάσει.
Γιαννελάκης: Σας ρώτησε πριν και η ένορκος αν έβγαλε κάποια κραυγή ο Ζαχαρίας
Κωστόπουλος και είπατε όχι. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιστεκόταν;
Ασπιώτης: Έβαλα δύναμη για να μη φέρει το γυαλί στο πρόσωπό του.
Γιαννελάκης: Άρα αντιστεκόταν.
Ασπιώτης: Μάλιστα.
Βαρελά: Έβαλε τη ράβδο ως μοχλό; [δείχνει]
Ασπιώτης: Έβαλε το κλομπ στη μασχάλη για να απεγκλωβιστεί το χέρι του.
Βαρελά: Γιατί ετέθη το ερώτημα από την πρόεδρο γιατί δεν τον σηκώσατε όρθιο.
Προβλέπεται αυτή η κίνηση, να σηκώσει κανείς τον ένοπλο δράστη όρθιο, ενώ γίνεται η
χειροπέδηση;
Ασπιώτης: Εκείνη τη στιγμή αφού δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει απειλή, δεν θα
μπορούσαμε να τον σηκώσουμε γιατί δεν έχουμε απεγκλωβίσει το άλλο χέρι.
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Πρόεδρος: Πηγαίνετε.

Σχολιασμοί καταθέσεων από τους συνηγόρους
Παπαρρούσου: Τελειώνουν οι αστυνομικοί; Σε σχέση με τους αυτόπτες δύο λόγια, κατ'
αρχήν μιλάμε για το ζήτημα της αντίστασης, και πρέπει να πάμε στη διατύπωση του άρθρου
167 ΠΚ, "όποιος με βία ή απειλή βίας […] ο όρος παθητική αντίσταση δεν υπάρχει, θα
μπορούσε να μετουσιωθεί σε νομικό χαρακτηρισμό της απείθειας εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο
γιατί ο άνθρωπος καταλήγει. Το γεγονός ότι οι αστυνομικοί παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες
για το τι συνέβη, δεν υπάρχει καμία αντικειμενικότητα, δεν γνωρίζουν πότε πέθανε, ούτε τι
προηγήθηκε, κανένας δεν ασχολήθηκε εάν πράγματι αν τελέστηκε η ληστεία, γιατί ήταν ο
άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή καμία αστυνομική λειτουργία δεν έλαβε χώρα. Ο
άνθρωπος βαφτίστηκε ληστής, χωρίς να υπάρχει! Παραδόθηκε στου αστυνομικούς που
άσκησαν τη μέγιστη δυνατή βία […] είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν αν μπορούσε να
απαντήσει και αν μπορούσε να δώσει το χέρι του, γιατί ήταν ημιθανής, λίγο αργότερα
πέθανε. Και επειδή έχει αναδειχθεί το ζήτημα του γυαλιού. Έκανα και σχετική παρατήρηση
γιατί παράλληλα είχε ανοίξει μια διερεύνηση κατά του νεκρού, πράγματα ανήκουστα! Όλα
αυτά που εισφέρονται σήμερα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με κρύσταλλο, τότε δεν είχαν
αποτυπωθεί. Αυτό το αφήγημα λοιπόν κατέρρευσε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι μάρτυρες
[αστυνομικοί] έρχονται ως μάρτυρες υπεράσπισης για την ακρίβεια, καμία αντικειμενική
καταγραφή δε θα πάρετε από αυτές τις καταθέσεις. Και εδώ καταγράφονται και όλες οι
ελλείψεις της αστυνομίας, από την αρχή έως το τέλος και αυτή η παθογένεια συνεχίζει ακόμα
και σήμερα.
Παπαπαντολέων: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι επί εικαζόμενων αδικημάτων, που
δεν προέκυψε ότι διέπραξε ο θανών, οι μάρτυρες έχουν να πουν τόσα αλλά ως προς τα
πραγματικά εγκλήματα που τελέστηκαν δεν έχουν καμία αξιολόγηση. Τόσο πολύ υπάρχει
αυτή η λαχτάρα να το καλύψουνε όλο που καταλαμβάνει και την απύθμενη βιαιότητα και των
πράξεων των δύο πρώτων κατηγορουμένων. Έχω αίτημα να έρθει εδώ το πόρισμα του
πειθαρχικού οργάνου, δεν μπορεί να είναι μυστικό αυτό και να μην αξιολογείται, είναι σε
πλήρη αντίθεση με ό,τι λένε σε επίπεδο πορίσματος, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου
αυτά που λέει το δικό τους πειθαρχικό όργανο; Δεν είπα ότι είναι το μοναδικό αποδεικτικό
μέσο αλλά προβάλω ως αίτημα την συναξιολόγηση στο στάδιο αυτό γιατί εδώ έχουμε μια
ελλειμματική αξιολόγηση. Άλλα τα είδαν από το βίντεο, άλλα δεν τα μάθανε ποτέ, […] και
μιλάνε και για αποσπάσματα γεγονότων, και θα το φέρω και γραπτώς το αίτημα στις 17/12.
Αναγνωστόπουλος: Θα χρησιμοποιήσω τις αγαπημένες φράσεις της πολιτικής αγωγής:
«αφήγημα» και «κατάρρευση».
Παπαρρούσου: Συγγνώμη, ποια τα έχει πει αυτά;
Αναγνωστόπουλος: Εσείς. Αν σας προσβάλλω…
Παπαρρούσου: Όχι, καθόλου. Απλώς είναι κοινές λέξεις. Από περιέργεια ρώτησα.
Αναγνωστόπουλος: Το αφήγημα λοιπόν - δικιά μου λέξη - ότι ο Κωστόπουλος, ανήμπορος,
ανυπαίτιος, μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο για να κρυφτεί κι εκεί τον κλώτσησαν κάποιοι
κακοί άνθρωποι, ως πότε θα υπάρχει; Ήρθαν εδώ τόσοι αστυνομικοί και σας κατέθεσαν.
Μπήκε παρανόμως σε ένα κατάστημα, και βγήκε κραδαίνοντας ένα μαχαίρι, επιτέθηκε σε
διασώστες και αστυνομικούς. Ως πότε θα έχουμε αυτό το αφήγημα;
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Παπαπαντολέων: Το βούλευμα το λέει αυτό, για τους ενόρκους το λέω, το βούλευμα λέει για
το «αφήγημα».
Αναγνωστόπουλος: Το βούλευμα λέει επίσης και για το μαχαίρι και για την επίθεση.
Φίλος: Θα μπορούσα να απαντήσω πολλά για την πολιτική αγωγή, γιατί υπάρχει και η
ληστοειδής κλοπή, αλλα θα μείνω σε αυτά που ανέφεραν οι μάρτυρες, για να έχει πλήρη
εικόνα το δικαστηριο ως προς το χρόνο. Και τι αποκαλύφθηκε σήμερα για το χρονο; Ότι
πέρασαν περίπου 8 λεπτά, στα οποία ήταν μόνο ο διασώστης επάνω από τον θανόντα,
χωρίς ΚΑΡΠΑ [Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση], χωρίς να ενημερώσει ότι χρειάζεται
κάποια άλλη βοηθεια, άρα το αφήγημα ότι μετά τη χειροπέδηση μπήκε κατευθείαν στο
ασθενοφόρο δεν ισχύει. Εμείς το πηγαίναμε ακόμα μακρύτερα, και σας θυμίζω ότι και ο κ.
Ευτυχιάδης και η κ. Μαριανού, είπαν ότι δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί παρά μία ώρα πριν
και εκεί εστιάζω σήμερα.
Παπαπαντολέων: Δεν είπαν αυτό.
Αναγνωστόπουλος: Έχουμε τα πρακτικά.
Παπαπαντολέων: Ευτυχώς.
Πατάλας: Πολύ ξεκάθαρα και πολύ λεπτομερειακά όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο Ζαχ
Κωστ έκανε μια επίθεση κατά του διασώστη του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, συγκεκριμένα όσον αφορά
την επίθεση στο διασώστη, αν δεν έκανε κίνηση αποφυγής ο διασώστης, δε θα είχε γλιτώσει
το χτύπημα. Δεύτερη επίθεση στον αστυνομικό τον κ. Ρουσάκο. Ένας άνθρωπος που
παρουσιάζεται είτε αιμόφυρτος είτε περιδεμένος, ήταν ένας άνθρωπος επικίνδυνος, όχι μόνο
προς τρίτους αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί υπάρχει και αναφορά γι' αυτό. Αυτά
όλα δεν μπορούν να μην οδηγήσουν το δικαστήριό σας στη σκέψη ότι είναι ένας άνθρωπος
επικίνδυνος, ανεξάρτητα αν η πολιτική αγωγή τον παρουσιάζει σαν ημιθανή. Δυστυχώς η
εξέλιξη των πραγμάτων ήταν αυτή.
Βαρελά: Υπάρχουν εδώ αυθαίρετα συμπεράσματα σχετικά με την επίθεση που έχουμε όλοι
παρακολουθήσει στο βιντεοληπτικό υλικό και θα αποδειχθούν και στη συνέχεια και στην
πληθώρα των καταθέσεων, εφόσον οι μάρτυρες που έχουν δει την επίθεση με το γυαλί
έρθουν να καταθέσουν. Αυτά που ακούμε εδώ είναι εντελώς αυθαίρετα Δεν αντιλαμβάνομαι
πώς μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση από έναν αστυνομικό μέσα σε ενάμιση λεπτό και να
κάνει και τον γιατρό και να βγάλει γνωμάτευση. Υπάρχει μια εμμονική στάση προς τους
αστυνομικούς να βγαίνουν ότι οι αστυνομικοί σκότωσαν έναν άνθρωπο. Περνάνε απ' το
μυαλό μου σκέψεις για αστικές αποζημιώσεις. Μήπως πρέπει να βγάλουμε ενόχους τους
αστυνομικούς για να διεκδικήσουν ποσά και από την αστυνομία; Σε πρώτο στάδιο δεν έγινε
μήνυση κατά των αστυνομικών, εδώ μιλάμε για μία άκρως εμμονική στάση, με το ζόρι.
Γιαννελάκης: Νομίζω ότι μετά την αποτυχημένη προσπάθεια από την πολιτική αγωγή και
λόγω της εξέτασης των ιατροδικαστών ήμουν βέβαιος ότι η βάσανος της ακροαματικής θα
ήταν δύσκολη, όμως οι καταθέσεις των αστυνομικών δε σας αφήνει κανένα περιθώριο
αμφιβολίας ότι το δεδομένο χρονικό σημείο ο Ζαχ. Κωστόπουλος ήταν κίνδυνος και για το
δημόσιο αγαθό της ζωής και για τον ίδιο του τον εαυτό. Νομιζω και η ερώτηση που έγινε για
τα δεματικά ήταν ξεκάθαρη και όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και τον
διασώστη, θα μας λυθεί και η απορία γιατί οι αστυνομικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να
κρίνουν σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος.
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Επόμενοι μάρτυρες, ημερομηνίες Ιανουαρίου και διακοπή
Αναγνωστόπουλος: Ο επόμενος μάρτυρας εκ του κατηγορητηρίου ήταν ο κ.
Αποστολόπουλος αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί αν η κλήση του είναι ανέφικτη.
Πρόεδρος: Ως αγνώστου είναι.
Εισαγγελέας: Για τον Γενάρη οι ημερομηνίες είναι 18/1, 25/1, 28/1.
Πρόεδρος: Ναι, δεν υπάρχουν άλλες ημερομηνίες γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες.
Εισαγγελέας: Διακόπτουμε τώρα για τις 17/12 στην ίδια αίθουσα.
Η έδρα διέκοψε στις 14:53 για την επόμενη δικάσιμο, την Παρασκευή 17/12/2021.
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