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Ημέρα 6η, 17/12/2021: «Η γειτονιά γνωρίζεται μεταξύ
της»
Ημέρα 6η, 17/12/2021: «Η γειτονιά γνωρίζεται μεταξύ της»
Κατάθεση μάρτυρα: Κ.Α., αυτόπτη, εργαζόμενου «Βενέτη»
Σχολιασμός της κατάθεσης του μάρτυρα Κ.Α. από τους συνηγόρους
Επιστολή - έκκληση της οικογένειας Κωστόπουλου
Το κείμενο της δήλωσης της οικογένειας Κωστόπουλου:
Κατάθεση μάρτυρα Γ.Ν., αυτόπτη, εργαζόμενου στο καφέ «Ζαχαροκάλαμο»
Κατάθεση μάρτυρα Ξ.Δ., αυτόπτη, περαστικού
Κατάθεση μάρτυρα Χ.Β., αυτόπτη, εργαζόμενου στο εστιατόριο «Ρούμελη»
Κατάθεση μάρτυρα Σ.Α., αυτόπτη από παρακείμενο κτίριο
Κατάθεση μάρτυρα Κ.Φ., αυτόπτη, περαστικού.
Κατάθεση μάρτυρα Β.Α., αυτόπτη, πελάτη στον «Βενέτη».
Σχολιασμοί προηγουμένων καταθέσεων από τους συνηγόρους
Ανάγνωση καταθέσεων μαρτύρων που είναι αγνώστου διαμονής
Σχολιασμός των καταθέσεων που αναγνώστηκαν
Επόμενες δικάσιμοι και διακοπή

Έναρξη: 09:16
Παρόντες κατηγορούμενοι: Χορταριάς, Ρουσάκος, Αλεξανδρής, Σεφέρης, Τσομπάνης.
Πρόεδρος [εκφωνεί μάρτυρες]
Χορταριάς [για μάρτυρα που δεν είναι παρών]: Έκανε το εμβόλιο και έχει πυρετό, οπότε για
την Τρίτη 21/12.
Φίλος: Ο [όνομα μάρτυρα] κα πρόεδρε για 21 επίσης.
Πρόεδρος: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Κ.Α., όλοι οι οι άλλοι μάρτυρες έξω.
Παπαπαντολέων: Κα πρόεδρε, να δωσω και εγγράφως το αίτημα για την πορισματική
έκθεση της ΕΔΕ, [...] υπάρχει και η απόφαση από 18/3 του Γεν Δ/ντή της ΓΑΔΑ, έχει σκέψεις
και συμπεράσματα σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, και οι
μάρτυρες αστυνομικοί οι ίδιοι έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο.
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Εισαγγελέας: Προτείνω να επιφυλαχθούμε και να το δούμε εν εξελίξει της διαδικασίας.

Κατάθεση μάρτυρα: Κ.Α., αυτόπτη, εργαζόμενου «Βενέτη»
Πρόεδρος: Επιφυλασσόμαστε. Ελάτε λοιπόν, Κ.Α. [...] ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια. η
προσωπική σας κατάσταση τώρα,τότε;
Κ.Α.: [...] Δουλεύω, εργάζομαι, τότε εργαζόμουν στο κατάστημα, στο γωνιακό κατάστημα
στον Βενέτη.
Πρόεδρος: Εργαζόταν και ο κύριος με την κίτρινη μπλούζα, ήταν παρών τότε;
Κ.Α.: Δεν εργάζονταν ο κύριος με την κίτρινη μπλούζα, δεν τον έχω ξαναδεί, ούτε στο μαγαζί
ούτε σαν περαστικό, εκείνη την ημέρα ήταν παρών. Μετά από μερικούς μήνες πήγα στο
Γουδή και μετά Μύκονο τρία χρόνια ήμουν. Στον Βενέτη, σχεδόν χρόνο ήμουν.
Πρόεδρος: Τον είχατε ξαναδεί;
Κ.Α.: [...] Ποιος είναι, ποιον αντιπροσωπεύει [...] μετά από μια βδομάδα.
Πρόεδρος: Ήσασταν μέσα στο μαγαζί; Πήγε να μπει;
Κ.Α.: Πήγε να μπει, τον σταμάτησαν τα τρία άτομα, ο ψηλός με το άσπρο πουκάμισο μπαίνει
στο κατάστημα, παρατάει ένα κέρμα και παίρνει ένα νερό και το δίνει στον Κωστόπουλο.
Πρόεδρος: Αυτός με το πουκάμισο ήταν εργαζόμενος; Τους ξαναείδατε;
Κ.Α.: Όχι. [...] Ήταν αυτός με το κίτρινο, αυτός με το άσπρο. Τον τρίτο δεν τον θυμάμαι, δεν
εμφανίστηκαν ξανά άλλη μέρα μετά το περιστατικό.
Πρόεδρος: Πείτε μου εσείς ήσασταν μέσα τότε; Βγήκατε μετά;
Κ.Α.: Ναι ναι, πιο μετά βγήκα. Όταν άκουσα το πρώτο σπάσιμο της τζαμαρίας βγήκα από το
μαγαζί.
Πρόεδρος: Πείτε μας τι είδατε.
Κ.Α.: Ήταν 14:20, μόλις είχα πιάσει βάρδια, είδα τα 2 άτομα με τον Κωστόπουλο να υπάρχει
μια ένταση και μου κίνησε την περιέργεια, ήταν δίπλα στη μηχανή, αυτός με το κίτρινο ήρθε
πιο μετά, πήρε το νερό να το δώσει στον Κωστόπουλο. Μετά από μερικά λεπτά ακούω
σπάσιμο τζαμαρίας, βγαίνω προς τα έξω, είδα ξαπλωμένο έναν άνθρωπο να δέχεται 2-3
χτυπήματα, επεμβαίνει ΕΚΑΒ και αστυνομία.
Πρόεδρος: Τώρα, πολύ συνοπτικά μας τα είπατε. Βήμα βήμα: Ακούτε ένα μπαμ...
Κ.Α.: Ο Βενέτης από τη Γλάδστωνος δεν έχει τοίχο, ούτε τζαμαρία. Όταν δέχθηκε τα
χτυπήματα δεν πήγα εκεί, ήμουν σε απόσταση 10-15 μέτρα. Είδα ότι κράταγε το λαιμό,
υπέθεσα ότι έχει τραυματιστεί, γιατί ήταν και σπασμένη η τζαμαρία. Ήταν κάτι του ΕΚΑΒ και
του τύλιγε το κεφάλι. Κάποια στιγμή παίρνει ένα γυαλί και κινήθηκε επιθετικά προς τον
ΕΚΑΒίτη, και μετά προς τα τραπέζια, προς εμάς, μέχρι που τον συλλάβανε οι αστυνομικοί.
Εισαγγελέας: Πριν μπει ο Κωστόπουλος στο κοσμηματοπωλείο σε τι κατάσταση τον είδατε;
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Κ.Α.: Ήταν λίγο ταραγμένος, αλλά όχι κάτι υπερβολικό.
Εισαγγελέας: Είδατε αν υπήρξε διαπληκτισμός, καταλάβατε για ποιον λόγο;
Κ.Α.: Δεν ακουγόταν τι λέγανε.
Εισαγγελέας: Ήταν τρεις, καταλάβατε ποιος;
Κ.Α.: Προσπαθούσε να σπάσει κάτι, προφανώς την τζαμαρία...
Εισαγγελέας: Το περιστατικό με την τζαμαρία το είδατε; Πώς κράταγε τον πυροσβεστήρα;
Κ.Α.: Δεν είδα καθαρά όλο το σκηνικό.
Εισαγγελέας: Πώς ήταν όταν ήρθε ο διασώστης του ΕΚΑΒ;
Κ.Α.: Ήταν ξαπλωμένος, κράταγε το λαιμό του και δεν κουνιόταν. Εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι
είχε φύγει γιατί κράταγε το λαιμό του.
Παπαρρούσου: Θεωρείτε ότι αυτό το περιστατικό ήταν συνέχεια άλλης κατάστασης ή ότι εκεί
άρχισαν να διαπληκτίζονται;
Κ.Α.: Μπορεί και από πριν.
Παπαρρούσου: Τι χτυπήματα δέχθηκε;
Κ.Α.: Καθαρά δεν τα είδα, απλά ο ένας που του έκανε την χειροπέδηση φαινόταν ότι, από τη
στάση, το αριστερό γόνατο πάταγε, χρησιμοποιούσε το βάρος στην περιοχή της μέσης, και
το αριστερό στον αυχένα του.
Παπαρρούσου: Σε τι κατάσταση ήταν;
Κ.Α.: Η καλύτερη που θα μπορούσε να πει κανείς ήταν ότι έχει λιποθυμήσει.
Παπαρρούσου: Ακούσατε κουβέντα; Οι αστυνομικοί;
Κ.Α.: Βρίζανε οι αστυνομικοί.
Παπαρρούσου: Κάποια έκφραση;
Κ.Α.: Όχι, θυμάμαι ότι ακουγόταν ότι βρίζανε!
Παπαρρούσου: Υποτιμητικά γι αυτόν; Σε σχέση με την κατάστασή του;
Κ.Α.: Θυμάμαι ότι μετά αφού τελείωσε, επειδή ήμουν δίπλα και ζητήσανε οινόπνευμα και
ένας από αυτούς είπε τη λέξη «πουσταράς» ή «πούστης», κάτι τέτοιο.
Αναγνωστόπουλος: Έχετε δώσει προανακριτική κατάθεση και λέτε «14:20 στην οδό
Γλάδστωνος είδα τέσσερις άνδρες που δεν έχω ξαναδεί, ο ένας φώναζε χωρίς να καταλάβω
ποιος», θυμόσαστε ποιος;
Κ.Α.: Ο Κωστόπουλος και πήγαν να τον ηρεμήσουν.
Αναγνωστόπουλος: Επιβεβαιώνετε και σήμερα ότι έσπασε με τον πυροσβεστήρα;
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Κ.Α.: Τον είδα να χτυπάει με τον πυροσβεστήρα.
Πατάλας: Έχετε πει στην προανακριτική ότι πήρε κομμάτι γυαλί.
Κ.Α.: Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει σφαχτεί απ' όλα τα γυαλιά, έχει δεχθεί όλα τα
χτυπήματα, τον βλέπεις ξαφνικά να έρχεται προς το μέρος σου με γυαλί, με κόσμο τριγύρω
χωρίς να ξέρεις, νιώθεις ότι απειλείσαι γιατί δεν ξέρεις σε τι σημείο μπορεί να φτάσει ένας
άνθρωπος.
Πατάλας: Μετά συνέχισε να κρατάει το γυαλί όταν προσπάθησε να μπει στο κατάστημα;
Κ.Α.: Όχι.
Πατάλας: Είπατε μετά από μια βδομάδα... Μάθατε ποιος ήταν; Ο κατηγορούμενος Χορταριάς
σάς έδωσε την εντύπωση ότι γνώριζε από πριν τον κ. Κωστόπουλο;
Κ.Α.: Δεν γνωρίζω.
Βαρελά: Στην πρώτη σας κατάθεση 21/10/18, [διαβάζει] «σήμερα περίπου 14:20 - 14:40,
στην οδό Γλάδστωνος και Πατησίων είδα τρεις άντρες» κλπ. Σήμερα 3 χρόνια μετά θυμάστε
ότι 14:25 έγινε κάποιο άλλο γεγονός. Μπορείτε να επαναλάβετε στο δικαστήριο;
Κ.Α.: Ναι, τους είδα τα τρία άτομα με τον Κωστόπουλο 14.20, δεν μέτρησα ακριβώς την ώρα.
Βαρελά: Άλλο λέω, σήμερα τρία χρόνια μετά θυμάστε με λεπτομέρειες δύο διαφορετικά
περιστατικά, μπορείτε να τα πείτε στο δικαστήριο;
Πρόεδρος: Ε, τα είπε πριν, πείτε μας τι αντιφάσεις εννοείτε.
Βαρελά: Έχω σημειώσει ότι 14:25 αναφέρατε κάτι άλλο, το θυμάστε;
Κ.Α.: Όχι.
Βαρελά: Λέτε στην κατάθεσή σας ότι πήρε ένα κομμάτι γυαλί και κυνηγούσε περαστικούς και
μετά πήγε να μπει στου Βενέτη. Σας φάνηκε επικίνδυνος;
Κ.Α.: Σας απάντησα, δεν ήξερα τίποτα γι' αυτόν, μου ήταν παντελώς άγνωστος, οπότε δεν
ήξερα τι είχε σκοπό να κάνει.
Βαρελά: Δεν σας ρώτησα αν τον γνωρίζετε. Ήρθαν οι αστυνομικοί και κατάφεραν να τον
κινητοποιήσουν. Γιατί λέτε «κατάφεραν», πάει να πει ότι προσπαθείς επειδή δεν είναι
συνεργάσιμος.
Κ.Α.: Δε φαινόταν να προσφέρει καμία αντίσταση.
Πρόεδρος: Πώς το εννοείτε εσείς το «κατάφεραν»;
Κ.Α.: Λάθος λέξη, εννοούσα τον συλλάβανε, δεν είπα ότι ήταν κάτι δύσκολο.
Βαρελά: Ναι αλλά τώρα μας λέτε μια άλλη ιστορία που δεν έχετε αναφέρει στις καταθέσεις
σας. Στην κατάθεσή σας δεν αναφέρεστε καθόλου στους αστυνομικούς ότι έκαναν κάτι το
μεμπτό. Τώρα λέτε τον πατάγανε και χρησιμοποίησαν βία.
Κ.Α.: Η κατάθεση ήταν «ψεκάστε, σκουπίστε, φύγετε».
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Βαρελά: Ναι αλλά εσείς είδατε κάποια πράγματα. Φταίτε εσείς που δεν απαντήσατε ή αυτοί
που δεν σας ρώτησαν;
Κ.Α.: Και οι δύο, απλά με βάλανε στο τραπέζι στα γρήγορα, ούτε ανακριτή, ούτε εισαγγελέας,
ούτε ειδοποίηση στο δικαστήριο.
Πρόεδρος: Εννοείτε στον ανακριτή.
Βαρελά: Έχουμε λοιπόν μια κατάθεση «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε» αλλά θυμάστε τι
έγινε με το ΕΚΑΒ. [του διαβάζει κομμάτι από την κατάθεση] Θυμάστε ότι αστυνομικοί τον
συνόδευσαν, θυμάστε το ΕΚΑΒ, γιατί δεν το αναφέρατε [...]
Κ.Α.: Δεν είπα ότι το ξέχασα.
Βαρελά: Ο μάρτυρας θυμάται λεπτομέρειες που δεν θυμήθηκε εκείνη την μέρα, όπως το πώς
τον πάτησαν με το πόδι οι αστυνομικοί.
Κ.Α.: Εκείνη τη στιγμή ήμουν ταραγμένος και λέω θα με ξαναφωνάξουν για κατάθεση, μου
πήραν την ίδια μέρα κατάθεση.
Βαρελά: Ήσασταν ταραγμένος την ώρα που δίνατε κατάθεση; 21/9 ήσασταν ταραγμένος;
Εκείνη την μερα;
Κ.Α.: Ναι ήμουν ταραγμένος, θυμόμουν χονδρικά, δεν μού ‘χε ξανασυμβεί.
Βαρελά: Αλλά λέτε παρόλα αυτά «τα κατάφεραν» αλλά από την άλλη λέτε δεν αντιδρούσε
καθόλου το σώμα του;
Κ.Α.: Δεν φαινόταν να αντιδράει το σώμα του.
Βαρελά: Πώς αντιλαμβάνεστε την λέξη τραυματία; Ήταν εν ζωή όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ;
Πρόεδρος: Ε, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή; Ζούσε η δε ζούσε είναι η ερώτηση, ζούσε;
Κ.Α.: Δεν το ξέρω.
Βαρελά: Λέτε ότι έβριζαν όλοι οι αστυνομικοί στο σημείο την ώρα χειροπέδησης, αυτό δεν το
καταθέσατε, και αυτό το ξεχάσατε;
Κ.Α.: Είπα «νομίζω», δεν είμαι σίγουρος.
Βαρελά: Αυτή τη στιγμή νομίζατε ή τώρα νομίζετε;
Κ.Α.: Έχουν περάσει 3 χρόνια...
Πρόεδρος: Να μας λέτε για αυτά που είστε σίγουρος.
Βαρελά: Γιατί προκαλείτε εντυπώσεις ότι βρίζανε έναν άνθρωπο τραυματία... [...]
Πρόεδρος: Μην επιμένουμε όμως.
Βαρελά: Ναι αλλά δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας στη δικογραφία που να λέει αυτό.
Εισαγγελέας: Κάντε ερώτηση.
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Βαρελά: Δεν μπορεί να μη θυμάστε τι ήταν το βρίσιμο;
Κ.Α.: Μπορεί να ήταν και «μαλάκας», δεν είμαι σίγουρος.
Βαρελά: Ακούγατε εντολές να αφήσει το γυαλί;
Κ.Α.: Δεν είμαι σίγουρος για το γυαλί, ακούστηκαν και βρισιές αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν από
τους αστυνομικούς.
Βαρελά: Μετά μπαίνει στον Βενέτη η αστυνομία;
Κ.Α.: Ζητήσανε οινόπνευμα και ένας απ' αυτούς είπε τη λέξη «πούστης» ή «πουσταράς».
Βαρελά: Για ποιον;
Κ.Α.: Για ποιον θα το λέγανε;
Βαρελά: Πείτε μου, εσείς θεωρείτε ότι αστυνομικός απευθυνόταν στον τραυματία; Αυτό
ξεχάσατε να το καταθέσετε; Κατά την άποψη μου ψεύδεται, κα πρόεδρε.
Βαρελά: Τον γνωρίζατε;
Κ.Α.: Σας είπα και πριν...
Βαρελά: Την επίθεση την είδατε με το γυαλί;
Κ.Α.: Όταν σηκώθηκε που ήταν ξαπλωμένος.
Βαρελά: Πόσος κόσμος ήταν, είπατε καθόσασταν σε ένα τραπέζι;
Πρόεδρος: [προς Βαρελά] Γιατί του λέτε πράγματα που δεν έχει πει [ανεβασμένος τόνος]
καθυστερείτε τη διαδικασία έτσι. Μετά πρέπει να πει ότι «δεν το είπα», θα σας παρακαλέσω
να μη γίνεται ερώτηση όταν ένας μάρτυρας έχει πει κάτι να μη λέμε το αντίθετο.
Βαρελά: Αλήθεια, αυτό θυμόμουν, δεν πάω να παγιδεύσω τον μάρτυρα, αλήθεια σας λέω,
προσπαθώ να διερευνήσω την αλήθεια. Πόσος κόσμος ήταν μαζεμένος στο σημείο;
Κ.Α.: Αρκετός και με το που σηκώθηκε ο Ζακ, και όσοι ήταν μπροστά άρχισαν να φεύγουν
προς την Πατησίων. Υπήρξε πανζουρλισμός και οι περισσότεροι προς την 28ης.
Βαρελά: Καθόταν κόσμος στα τραπέζια;
Κ.Α.: Όχι, άμα πάτε στο Βενέτη έχει βιτρίνες που ο κόσμος κάνει βόλτες, δεν μίλησα για
κόσμο στα τραπέζια, παίρνει έναν καφέ και φεύγει.
Πρόεδρος: Όταν έπεσε στο έδαφος κρατούσε το γυαλί ή όχι; Είπατε έτρεχε με γυαλί στο χέρι,
ο κόσμος σκορπίζεται...
Κ.Α.: Δε φαινόταν το γυαλί, σκορπίστηκε ο κόσμος, πέφτει πάνω στα τραπέζια.
Πρόεδρος: Θυμάστε αν του έφυγε το γυαλί από το χέρι;
Κ.Α.: Δεν το θυμάμαι.
Πρόεδρος: Μέχρι να βρεθεί στο έδαφος; Αν το κράταγε ή αν του έφυγε από το χέρι.
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Κ.Α.: Δεν είμαι σίγουρος αν κράταγε σε όλη τη διάρκεια το γυαλί ή αν του έφυγε από το χέρι.

Σχολιασμός της κατάθεσης του μάρτυρα Κ.Α. από τους συνηγόρους
Παπαρρούσου: Απ' ότι βλέπω, έδωσε την κατάθεσή του την ίδια μέρα 5 η ώρα και έχει
σημασία γιατί δεν είχε βγει ακόμα το βίντεο. Είναι η πορεία της συγκάλυψης, ο «ληστής»...
Άλλο ένα περιστατικό που έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη των γεγονότων έιναι ότι οι
αστυνομικοί τον αποκάλεσαν «πούστη» ή «πουσταρά» που δείχνει μια συγκεκριμένη
προσέγγιση από πλευράς τους και ελέγχεται νομικά ως ρατσιστικό κίνητρο.
Αναγνωστόπουλος: Το περιστατικό αυτό περιγράφεται χρονικά πριν μπει στο
κοσμηματοπωλείο και περιγράφει ως μοναδικό άνθρωπο που φώναζε τον Ζαχαρία
Κωστόπουλο και οι άλλοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν. Αυτό να το θυμάστε όταν θα
αναφερθούμε και στο μηχανισμό στρες, είχε ήδη ξεκινήσει η ένταση αυτή που εντάσσεται στο
μηχανισμό στρες, πολύ πριν μπει στο κοσμηματοπωλείο.
Φίλος: [...] Ο άνθρωπος αυτός ήταν σε μια κατάσταση έντονη, αλλά κανείς άλλος δεν τον
απειλούσε. Έτσι όπως έχει ακουστεί, δημιουργήθηκε αφήγημα ότι τον κυνηγούσανε και δεν
ήθελε να μπει να κλέψει. Το σημαντικότερο είναι ότι ο ίδιος, ως αυτόπτης, μας καταθέτει ότι
βίωσε την επικινδυνότητα όταν πήρε το γυαλί. Όλος ο κόσμος πεταγόταν στο δρόμο, έφευγε,
γεγονός που δηλώνει την επικινδυνότητα. Δεν υπολόγιζε την αστυνομία και πόσο πολύ
κινδύνευαν οι άνθρωποι εκεί.
Βαρελά: Είναι προφανές ότι εδώ ο μάρτυρας ψεύδεται ασυστόλως, έχει κατηχηθεί...
Υποστήριξη κατηγορίας: Από ποιόν;
Παπαπαντολέων: Είναι προσβλητικό το σχόλιο. Είστε επανειλημμένα προσβλητική και προς
την οικογένεια και προς εμάς. Υπάρχει και ένα όριο ευπρέπειας...
[Ένταση] Δηλαδή όταν λέτε ότι κατηχήθηκε, από πού; Από τον Πάπα; Προφανώς εννοείτε
από εμάς! Του είπαμε «έλα να πεις ότι είναι απειλητικός»;
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ!
Βαρελά: Εδώ πέρα για πρώτη φορά ακούγονται πράγματα που δεν υπάρχουν στην
δικογραφία. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι υπήρχαν προσβλητικά σχόλια από τους
αστυνομικούς προς τον δράστη. Δεν υπάρχει κανένα ρατσιστικό κίνητρο, αν είναι δυνατόν,
πώς θα μπορούσε κανείς να ξέρει τις σεξουαλικές προτιμήσεις, ενέχει οικονομικά
συμφέροντα [Ένταση] Έχει άλλα κίνητρα όλο αυτό.

Επιστολή - έκκληση της οικογένειας Κωστόπουλου
Παπαρρούσου: Θεωρώ ότι πρέπει να ελέγχεται ό,τι λέγεται στην αίθουσα και, σε σχέση με
τις χρηματικές απαιτήσεις, επειδή αναφέρθηκε και την προηγούμενη φορά και επειδή η
οικογένεια είναι εδώ και δεν μπορούν να μιλήσουν, υπάρχει μια επιστολή της οικογένειας.
Πρόεδρος: Να καταχωρηθεί;
Παπαρρούσου: Είναι μια επιστολή από την οικογένεια ως αντίδραση στα τεκταινόμενα εντός
και εκτός αίθουσας γιατί δέχθηκαν ενόχληση και προσβολή από την υπεράσπιση, σε όλα
αυτά αντιδρούν και διαμαρτύρονται.
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Βαρελά: Ποια προσβολή;
Πρόεδρος: Να κάνουμε συστάσεις, λοιπόν.
Βαρελά: Τότε κα πρόεδρε να σας πως και εγώ, έχω δεχτεί πάρα πολλά σχόλια για την
ανάληψη των καθηκόντων μου, ότι υπερασπίζομαι βασανιστές, δέχομαι σχόλια στα διαδίκτυο
ως συνήγορος φασιστών, βασανιστών. Αν πάμε εδώ να θυματοποιήσουμε καταστάσεις, να
αναφέρει η υποστήριξη κατηγορίας πώς ακριβώς εγώ προσέβαλα την οικογένεια; Να γίνει
μια αναφορά. Πώς; Πείτε μας πώς! Γιατί είπε «εκτός αιθούσης», είπατε...
Παπαρρούσου: Είναι εδώ και ο πατέρας και ο αδελφός και μπορούν να αφηγηθούν...
Εισαγγελέας: Δεν αφορά την δίκη αυτή την στιγμή.
[Ένταση]
Βαρελά: Μα είναι ψέματα, δεν μπορούμε να πετάμε πυροτεχνήματα!
Παπαρρούσου: Στους ανθρώπους που χάσανε το παιδί τους και τον αδελφό τους μιλάνε για
αποζημιώσεις;
Φίλος: Να παραιτηθούνε! [Ένταση]
Παπαπαντολέων: Να παραιτηθούνε από τι; Ιερή η υπεράσπιση, ιερό και το θύμα.
[Ένταση]
Εισαγγελέας: Δεν κάνουμε διάλογο εδώ, θα διακόψουμε! [Σε ανεβασμένο τόνο]
Βαρελά: Είναι προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων...
Πρόεδρος: Δεν μας έχετε εμπιστοσύνη άρα;
[Ένταση]
Πρόεδρος: Θα διακόψουμε, και αναλογιστείτε όλοι γιατί καθυστερεί η δίκη.
Διακοπή: 10:14

Το κείμενο της δήλωσης της οικογένειας Κωστόπουλου:
Κατά τη δικάσιμο της Τρίτης 14 Δεκεμβρίου 2021, η εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των
κατηγορούμενων αστυνομικών κα Ευαγγελία Βαρελά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η οικογένεια
του Ζαχαρία επιμένει να καταδικαστούν οι αστυνομικοί αποσκοπώντας να απαιτήσει αστικές
αποζημιώσεις από το ελληνικό κράτος. Η οικογένεια μας, σεβόμενη τους δικαστικούς
λειτουργούς και τη διαδικασία της δίκης, δεν διέκοψε ζητώντας τον λόγο, αν και η τοποθέτηση
αυτή της συνηγόρου εκτός από βαριά απαξιωτική και προσβλητική ήταν και απόλυτα
αναληθής. Εντούτοις, επιθυμούμε σήμερα, κατά την έναρξη της διαδικασίας, να δηλώσουμε
σε σχέση με τη δήλωση αυτή τα εξής:
Κανένα χρηματικό ποσό δεν θα αντικαταστήσει τη χαμένη ζωή του παιδιού και αδερφού μας.
Έχουμε χρέος να ζητούμε την απόδοση δικαιοσύνης πρωτίστως απέναντι στο αδικοχαμένο
μας παιδί και αδερφό, αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία προκειμένου καμία άλλη οικογένεια
να μην ξαναζήσει στο μέλλον αυτό που ζούμε εμείς εδώ και τρεισήμισι χρόνια. Αυτού του
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περιεχομένου δηλώσεις υπερβαίνουν τα καθήκοντα και τον ρόλο ενός συνηγόρου
υπεράσπισης ως παράγοντα της δίκης και βέβαια και της ευπρέπειας.
Ανεξάρτητα του ζήλου τους για την υπεράσπιση των κατηγορούμενων πελατών τους, οι
συνήγοροι υπεράσπισης οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό απέναντι στα μέλη της
οικογένειας του θύματος, αποφεύγοντας να απευθύνουν σ’ αυτά απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς που μόνο επαυξάνουν την ήδη τεράστια οδύνη τους. Η παρακολούθηση της
δίκης αυτής είναι από μόνη της εξαιρετικά επώδυνη για την οικογένειά μας, δεν αντέχουμε
άλλη στεναχώρια. Ζητούμε από το Δικαστήριό Σας να μας προστατέψει από νέες άσκοπες
προσβολές που μεγαλώνουν τον ήδη τεράστιο πόνο μας.
Συνέχεια της διαδικασίας: 10:25
Πρόεδρος: Λοιπόν οι σχολιασμοί [των επόμενων καταθέσεων θα γίνουν] λίγο πριν τη
διακοπή, και νομίζω έγινε αντιληπτό σε όλους να κρατάμε κάποια όρια. Κυρία
Παπαρρούσου, την επιστολή αν θέλετε να την πάρετε, νομίζω έγινε κατανοητό.
Παπαρρούσου: Να τηρούνται τα όρια της ευπρέπειας.
Βαρελά: Εμείς δεν είδαμε το έγγραφο ποτέ.
Πρόεδρος: Δεν είναι της δικογραφίας.

Κατάθεση μάρτυρα Γ.Ν., αυτόπτη, εργαζόμενου στο καφέ
«Ζαχαροκάλαμο»
Πρόεδρος: Ελάτε, προχωράμε. Γ.Ν., πάμε. Γεννημένος το [...]; Πού δουλεύετε; Στην περιοχή;
Τότε εργαζόσασταν στο καφέ απέναντι από το κοσμηματοπωλείο; Πόσα χρόνια;
Γ.Ν.: Σε εταιρεία καφέ προμηθεύω και τότε ήμουν απέναντι από το κοσμηματοπωλείο σε ένα
καφέ.
Πρόεδρος: Πόσα χρόνια εκεί;
Γ.Ν.: Τρία χρόνια [...]
Πρόεδρος: Να μου πείτε λίγο, είδατε το περιστατικό λιγο πριν την είσοδό του στο
κοσμηματοπωλείο;
Γ.Ν.: Δεν είδα την είσοδο γιατί είναι λίγο διαγώνια από το κοσμηματοπωλείο και μου είπε η
σερβιτόρα έξω ότι μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο.
Πρόεδρος: Πώς το έμαθε η κοπέλα;
Γ.Ν.: Δεν την ρώτησα.
Πρόεδρος: Βγήκατε εσείς έξω;
Γ.Ν.: Βγήκα έκατσα έξω και εκεί είδα έναν άνθρωπο να παίρνει τα κοσμήματα, να τα πετάει,
σε μια κατάσταση περίεργη, αμόκ.
Πρόεδρος: Μέχρι εκεί και γυρίσατε μέσα στο μαγαζί; Με τα δυο χέρια πετούσε αντικείμενα
στο μαγαζί;
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Γ.Ν.: Μετά μαζεύτηκε κόσμος. Ναι, με τα δυό του χέρια, την ταμειακή, δεν είδα να κρατάει
μαχαίρι.
Πρόεδρος: Έβαλε τα χέρια του να πάρει κοσμήματα στην τσέπη του; Τα άλλα που πετούσε
από πού τα έβγαζε;
Γ.Ν.: Όχι δεν είδα κάτι τέτοιο! Εγώ είδα έναν άνθρωπο να κοπανάει την ταμειακή, να παίρνει
τα κοσμήματα, σε αμόκ...
Πρόεδρος: Όταν λέτε για την ταμειακή; Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θέλει να την
καταστρέψει ή να την ανοίξει;
Γ.Ν.: Δεν γνωρίζω.
Πρόεδρος: Kαι μετά;
Γ.Ν.: Μετά πήρε τον πυροσβεστήρα κι έσπασε το πάνω μέρος της τζαμαρίας.
Πρόεδρος: Κρατούσε μαχαίρι;
Γ.Ν.: Όχι ούτε τότε! Εγώ το αντιλήφθηκα όταν ήταν μπουσουλώντας με το αριστερό χέρι.
Πρόεδρος: Πώς βρέθηκε λοιπόν; Το είχε στην τσέπη του;
Γ.Ν.: Δεν γνωρίζω, δεν είδα αν το είχε ή το έβγαλε μετά. Το έβλεπα από απόσταση στα 5
μέτρα.
Πρόεδρος: Αν τον χτυπούσαν την ώρα που έβγαινε από το κατάστημα το βλέπατε;
Γ.Ν.: Μόλις ξεκίνησε να βγαίνει και να γίνεται αυτό με τις κλωτσιές, έφυγα και πήγα προς το
μαγαζί, ήμουν τρομοκρατημένος.
Εισαγγελέας: Εσείς τι άλλο είδατε; Μετά που βγήκε έξω τι άλλο είδατε; Στα πέντε μέτρα που
ήσασταν...
Γ.Ν.: Τα έβλεπα από πέντε μέτρα και δεν έχω καθαρή εικόνα για μετά.
Ένορκος: Τον είδατε να κοπανάει την ταμειακή, είπατε, και να τη σηκώνει να την κατεβάζει.
Από την εμπειρία σας για τι βάρος μιλάμε; Για κιλά;
Γ.Ν.: Ε, τρία-πέντε κιλά.
Ένορκος: Ένας άνθρωπος που μπορούσε να το κάνει, για να σηκώνει 5 κιλά και να τα
κοπανάει, θα ήταν γερός;
Γ.Ν.: Ναι.
Σύνεδρος: Σε ποιο σημείο τον είδατε να κρατάει μαχαίρι και είναι σίγουρο αυτό;
Γ.Ν.: Τον είδα να περπατάει μπουσουλώντας και να κρατάει στο αριστερό χέρι μαχαίρι έτσι
[δείχνει πως].
Εισαγγελέας: Τον είδατε λοιπόν να βγαίνει και δεν είδατε να τον χτυπάει κάποιος;
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Γ.Ν.: Με τις πρώτες κλωτσιές εκείνη την ώρα έφυγα.
Εισαγγελέας: Δεν είδατε κανέναν να τον κλωτσάει;
Γ.Ν.: [Παύση] Εκείνη την ώρα ξεκίνησα να φεύγω.
Εισαγγελέας: Στην κατάθεσή σας 21/9 λέτε [διαβάζει]: «Έπεσε στο έδαφος στην είσοδο του
κοσμηματοπωλείου και στην προσπάθειά του να βγει τραυματίστηκε στο λαιμό». Άρα είδατε
το περιστατικό ή όχι;
Γ.Ν.: Την ώρα που ξεκίνησε το είδα, μετά το υπόλοιπο το έβλεπα από απόσταση.
Παπαρρούσου: Πράγματι, κύριε μάρτυρα, αυτό που σας ρώτησε ο κ. εισαγγελέας, γιατί 21/9
4:30, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με μεγάλη εγγύτητα, στην πρώτη κατάθεση, δεν αναφέρετε
τίποτα για τις κλωτσιές, γιατί;
Γ.Ν.: Ήμουν σε πλήρη σύγχυση, τρομοκρατημένος, δεν μου είχε ξανατύχει κάτι τέτοιο.
Παπαρρούσου: Τους γνωρίζετε τους κατηγορούμενους;
Γ.Ν.: Τους γνωρίζω από την γειτονιά σαν πελάτες. Ούτε για το μαχαίρι είπα στην πρώτη.
Παπαρρούσου: Το είπατε στην δεύτερη... Κάμερες είχατε στο μαγαζί;
[...]
Παπαπαντολέων: Άρα εσείς με το που ξεκινάει η βία είστε παρών;
Γ.Ν.: Με το που ξεκίνησε να βγαίνει...Βασικά.... εγώ δεν έκατσα να δω βίντεο και να το
αναλύσω. Ήμουν σε σύγχυση, με πείραξε τόσο πολύ το γεγονός που δεν μπορούσα να δω
βίντεο. Δεν θυμάμαι αν ξεκίνησε να χτυπάει ο μεσίτης ή ο κοσμηματοπώλης. Ό,τι είπα είναι
ό,τι είδα εκείνη τη στιγμή. Με το που ξεκίνησε να βγαίνει και μετά τις πρώτες κλωτσιές εγώ
έφυγα.
Παπαπαντολέων: Καταλάβατε ποιος έσπασε τη βιτρίνα;
Γ.Ν.: Όχι.
Αναγνωστόπουλος: Όταν τον είδατε μέσα στο μαγαζί, ποια ήταν η πρώτη εντύπωση σχετικά
με το λόγο; Αβοήθητου, κατατρεγμένου ή βάνδαλου και κλέφτη;
Γ.Ν.: Εγώ η πληροφορία που είχα ήταν ότι ένας κλέφτης μπήκε στο κοσμηματοπωλείο.
Εεεε... φαινόταν ότι καταστρέφει περιουσία και ότι είχε αρκετή δύναμη.
Αναγνωστόπουλος: Εσείς εκεί 3 χρόνια ήσασταν;
Γ.Ν.: Ναι.
Αναγνωστόπουλος: Kαι παραμείνατε;
Γ.Ν.: Για λίγο.
Αναγνωστόπουλος: Ο κόσμος τι πίστευε εκεί;
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Γ.Ν.: Ήταν διχασμένος ο κόσμος.
Πρόεδρος: Δηλαδή;
Γ.Ν.: Ήταν διχασμένος... Η γειτονιά γνωρίζεται μεταξύ της, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές...
Νομίζω η κοινή γνώμη πήγε με το προσωπικό που είχε ο καθένας, αν χώνευε τον
κατηγορούμενο ήταν με τον κατηγορούμενο, αν όχι ήταν εναντίον του.
Πρόεδρος: Δηλαδή υποκειμενική άποψη.
Αναγνωστόπουλος: Ρωτάω για την εικόνα που είχαν εκείνη την ημέρα, η εντύπωσή του.
Γ.Ν.: Η εντύπωση ήταν ότι πήγε να κλέψει.
Φίλος: Φύγατε, είπατε. Το ΕΚΑΒ το είδατε να έρχεται;
Γ.Ν.: Το ασθενοφόρο όχι, τον διασώστη ναι τον είδα.
Φίλος: Τους αστυνομικούς;
Γ.Ν.: Τους αστυνομικούς τους είδα.
Φίλος: Το περιστατικό με το γυαλί το είδατε;
Μάρτυρας: Από απόσταση είδα το περιστατικό με το γυαλί.
Φίλος: Εσείς πώς νιώσατε εκείνη την ώρα;
Γ.Ν.: Όλοι τα βάλαμε με τους αστυνομικούς γιατί τον είχαν κάτω κι απλώς τον κοιτάζαν, ενώ
θεωρούσαμε ότι πρέπει να του βάλουν χειροπέδες και επιτρέψανε να γίνει όλο αυτό.
Φίλος: Εννοείτε ήταν ήπια η αντιμετώπιση των αστυνομικών και τα βάλατε μαζί τους γιατί δεν
αποτρέψανε το περιστατικό με το γυαλί;
Γ.Ν.: Οι αστυνομικοί δεν κάνανε τίποτα.
Φίλος: Άφησαν τον διασώστη;
Γ.Ν.: Ναι.
Φίλος: Εσείς απ' όλη την εντύπωση που είχατε, θεωρήσατε ότι κάποιος ενήργησε κατά
τρόπο βίαιο, υπερβολικό, ώστε να του κάνει κακό:
Μάρτυρας: Είχε πολύ κόσμο, τουλάχιστον 30-40 άτομα που βλέπανε και μόνο στην
προσπάθεια να διαφύγει θα έκανε κακό.
Πατάλας: Είπατε «τρομοκρατήθηκα πάρα πολύ»; Τι ήταν αυτό;
Γ.Ν.: Δεν έχω ξανατύχει σε κάτι αντίστοιχο, να το πούμε ληστεία; Προκάλεσε μια παγωμάρα,
να μην ξέρεις τι να κάνεις!
Πατάλας: Έχουν συμβεί περιστατικά παραβατικότητας στην περιοχή;
Γ.Ν.: Πάρα πολλά. Εκείνους τους μήνες, μέσα σε ένα τρίμηνο, τουλάχιστον 5-6. Μέσα σε ένα
τρίμηνο είχαμε αυτή την υπόθεση, τον Ριχάρδο, το ριφιφί στην [...]
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Πρόεδρος: Τον Ριχάρδο τι;
Γ.Ν.: Τον συλλάβαν...
Πρόεδρος: Αυτό δεν ήταν ληστεία...
Γ.Ν.: Είχαμε Δεκεμβριανά, είχαμε 17 Νοέμβρη...
Βαρελά:: Τι ερωτήσεις κάνανε οι αστυνομικοί όταν φτάσανε στο σημείο;
Γ.Ν.: Τίποτα
Βαρελά: Κοιτούσαν;
Γ.Ν.: Ναι
Βαρελά: Υπήρχε διασώστης που του έδενε το κεφάλι;
Γ.Ν.: Ναι
Γιαννελάκης: Πόσος χρόνος από την άφιξη των αστυνομικών μέχρι το επεισόδιο με το γυαλί;
Γ.Ν.: Τώρα με τους χρόνους, τι να σας πω, 5 λεπτά;

Κατάθεση μάρτυρα Ξ.Δ., αυτόπτη, περαστικού
Πρόεδρος: Πάμε στον κ. Ξ.Δ. Είστε καθηγητής;
Ξ.Δ.: Είμαι καθηγητής σε δημόσια ΙΕΚ, δημόσιας υγείας.
Πρόεδρος: Α! Και το 2018; Πώς βρεθήκατε εκεί;
Ξ.Δ.: Πήγα στο «Ζαχαροκάλαμο» να πιω έναν καφέ φεύγοντας από το πανεπιστήμιο.
Πρόεδρος: Ήταν κοντά το "Ζαχαροκάλαμο" στο ΙΕΚ που δουλεύετε;
Ξ.Δ.: Καθόμουν πλάτη γιατί ήμουν στο μπαρ, όταν άκουσα το θόρυβο τότε γύρισα και
κοίταξα...
Πρόεδρος: Πείτε μας τώρα τι είδατε...
Ξ.Δ.: Όταν γύρισα είχε αρχίσει να σπάει το μαγαζί. Νομίζω όταν είχε πάρει την ταμειακή και
την πέταξε στο πάτωμα μετά τον πυροσβεστήρα και χτύπησε την πόρτα. Είχε μαζευτεί
κόσμος, μετά κάποιος πέταξε κάτι στο μαγαζί, μετά προσπάθησε να βγει από το κάτω μέρος
της τζαμαρίας.
Πρόεδρος: Δεν έχει κάποιο παραθυράκι εκεί;
Ξ.Δ.: Όχι, είχε πετάξει πραγματα, ήταν λίγο σπασμένη η τζαμαρία και σέρνοντας
προσπάθησε να βγει και εκείνη τη στιγμή, την ώρα εκείνη, άρχισαν να του φέρουν τα πρώτα
χτυπήματα και σε μια κλωτσιά έσπασε και ένα γυαλί μπροστά. Συνεχισε το περιστατικό για
κάποια λεπτά, όταν κατάφεραν και βγήκε τον πήραν οι κατηγορούμενοι και ο ένας εκ των δύο
του πήρε το μαχαίρι, το πέταξε στο κοσμηματοπωλείο και υπήρχε ένας κύριος που είπε
«Ώπα, τέρμα!» [ο μάρτυρας αναπαριστά την κίνηση με τα χέρια].
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Πρόεδρος: «Ώπα τέρμα», τι θα πει; Διαφορετικά, αν δεν έλεγε «ώπα, τέρμα» τι θα γινόταν;
Ξ.Δ.: Δεν ξέρω, τους είπε «ώπα, τέρμα».
Πρόεδρος: Εκεί τα χτυπήματα συνεχίστηκαν;
Ξ.Δ.: Από τη στιγμή που φεύγει το μαχαίρι από το χέρι όχι. Τώρα θυμάμαι που ήταν
ανάσκελα πεσμένος και κρατούσε το λαιμό του γιατί ήταν κομμένος και μου απάντησε με
επιφωνήματα "μπ...,μπ..., μπ..." δεν μπορούσε να αρθρώσει. Εκείνη τη στιγμή ήρθε το ΕΚΑΒ
και έκρινε ένα τραύμα αρκετά βαθύ και την ώρα που πέρναγε έτσι γάζες, ο Ζαχαρίας πήρε
ένα γυαλί, το σήκωσε και προσπάθησε να φύγει.
Πρόεδρος: Του μίλησε εκείνη την ώρα ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ; Να του πει «κάτσε παιδί μου
να σου δέσω το τραύμα»;
Ξ.Δ.: Δεν θυμάμαι κάποια συνομιλία. Παίρνει το γυαλί και προσπαθεί να φύγει. Έγινε ένας
κύκλος. Ο ένας τον χτύπησε πίσω στην πλάτη με μια κλωτσιά που έπεσε στο τραπέζι πάνω
και πέσανε οι αστυνομικοί πάνω.
Πρόεδρος: Όταν έπεσε κάτω, το γυαλί έπεσε από το χέρι του;
Ξ.Δ.: Έπεσε αλλά από κει και πέρα όταν πέσανε οι αστυνομικοί πάνω του δεν μπορούσα να
δω.
Πρόεδρος: Η πόρτα στο κοσμηματοπωλείο κλείνει έτσι ώστε να μην μπορείς να βγεις από
μέσα;
[...]
Εισαγγελέας: Με τα χτυπήματα ποιοι τον χτύπησαν θυμάστε;
Ξ.Δ.: Ήταν σίγουρα 6-7 χτυπήματα-κλωτσιές την ώρα που προσπαθούσε να βγει. Μέχρι να
βγει ολόκληρος και να του πάρουν το μαχαίρι, υπήρχαν χτυπήματα.
Εισαγγελέας: Μπορείτε να μου περιγράψετε σε τι κατάσταση ήταν;
Ξ.Δ.: Μέσα στο μαγαζί ήταν σε αλλοπρόσαλλη κατάσταση. Όταν βγήκε και του είπα «σε
παρακαλώ, βγάλε το χέρι να δω αν έχεις κοπεί», ήταν αυτό που σας είπα το «μπ..., μπ...,
μπ...» τώρα τι να πω; Ότι ήταν σε αμόκ, σε ναρκωτικά; Αλλά βγήκαν οι τοξικολογικές...
Σύνεδρος εκ δεξιών: Ποιος πήρε το μαχαίρι από τα χέρια;
Ξ.Δ.: Ο άλλος, όχι ο κοσμηματοπώλης.
Σύνεδρος εξ αριστερών: Είδε τους αστυνομικούς και φοβήθηκε;
Ξ.Δ.: Όταν βγαίνει είναι εμφανές ότι κρατάει μαχαίρι. Τωρα πώς το πήρε, δεν ξέρω! Το γυαλί
ηταν κάτω, ήταν ο διασώστης από πάνω και ξαφνικά κάνει την κίνηση [δείχνει πώς]
Παπαρρούσου: Το βίντεο το έχετε δει;
Ξ.Δ.: Ναι.
Παπαρρούσου: Αυτό το μαχαίρι, τι μαχαίρι ήταν;
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Ξ.Δ.: Τι να σας πω, είχε μαύρη λαβή και λεπίδα.
Παπαρρούσου: Θέλω να πω, ήταν ένα μεγάλο μαχαίρι, από αυτά που σφάζει κανείς;
Ξ.Δ.: Θα μπορούσα να το βρω και στο σπίτι μου ένα κουζινομάχαιρο.
Παπαρρούσου: Είστε βέβαιος ότι ο μεσίτης αφαίρεσε το μαχαίρι;
Ξ.Δ.: Ναι, ναι, 100%.
Παπαρρούσου: Θυμάστε κάποιον άνθρωπο εκεί με μαύρο μπλουζάκι;
Ξ.Δ.: Όχι, όχι.
Παπαπαντολέων: Η εντύπωση όταν χτύπαγαν τον Ζαχαρία ήταν ποια; Ότι τι γινόταν εκείνη
τη στιγμή;
Ξ.Δ.: Επειδή υπάρχει άγχος και γρήγορη σκέψη, βλέπεις κάποιον να σπάει ένα μαγαζί, το
πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι θέλει να το ληστέψει. Από 'κει και πέρα η εντύπωση
που δίνει αυτός που πάει να τον χτυπήσει είναι ότι θέλει κάτι να υπερασπιστεί. Από 'κει και
πέρα εγώ δεν ξέρω την πρόθεση τους.
Παπαπαντολέων: Υπήρχαν άνθρωποι που φωνάζαν «σταματήστε, θα τον σκοτώσετε»;
Ξ.Δ.: Όχι δεν θυμάμαι! Θυμάμαι μόνο μια σκηνή κάποιος να φωνάζει «κρατήστε τον μέσα».
Παπαπαντολέων: Πώς βγήκε; Η βιτρίνα πώς σπάστηκε;
Ξ.Δ.: Μπουσουλώντας. Η βιτρίνα έσπασε, η βιτρίνα σπαζόταν και από τον ίδιο και από τους
κατηγορούμενους.
Παπαπαντολέων: Γιατί υπήρχε «μάχη»; Αφού αυτός ήταν μέσα και αυτοί ήταν έξω;
Ξ.Δ.: Ξεκίνησε η μάχη όταν έβγαλε το κεφάλι του.
Παπαπαντολέων: Γιατί το βίντεο λέει άλλο.
Ξ.Δ.: Κάποιο από τα κοψίματα προέρχονται και από το γυαλί, η λογική λέει...
Παπαπαντολέων: Άρα λέτε ότι δεν ήταν από τα χτυπήματα;
Ξ.Δ.: Λέω ότι κάποια θα είναι από τα γυαλιά, κάποια από τα χτυπήματα.
Παπαπαντολέων: Προφανώς γιατί τον κοπανούσαν πάνω στα γυαλιά. Δεν έχω άλλη
ερώτηση.
Αναγνωστόπουλος: Το επάγγελμά σας εσάς σχετίζεται... Έχετε γνώσεις ιατρικής δηλαδή;
Ξ.Δ.: Έχω κάποιες γνώσεις ναι, το επάγγελμα μου είναι παραϊατρικό.
Αναγνωστόπουλος: Ήταν εικόνα υγιούς ανθρώπου;
Ξ.Δ.: Όταν βλέπεις ένα σκηνικό βίας δεν μπορείς να κρίνεις, δεν θα απαντήσω εκ των
υστέρων. Είδα έναν άνθρωπο σαν εκκρεμές που προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα.
Ενδεχομένως να υπήρχε κάποια ουσία, σκέφτηκα, αλλά όταν βγαίνει η τοξικολογική...
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Αναγνωστόπουλος: Στην κατάθεσή σας λέτε ότι αφότου βγήκε είχε τις αισθήσεις του. Απ'
όταν βγήκε από την τζαμαρία μέχρι να έρθει ο διασώστης είχε χάσει καθόλου τις αισθήσεις
του;
Ξ.Δ.: Όχι δεν τις είχε χάσει.
Πατάλας: Είπατε ότι από τη στιγμή που αφοπλίστηκε δεν τον ξαναχτυπήσαν, μπορούμε να
πούμε ότι η πρόθεσή τους ήταν να αφοπλίσουν και μόνο;
Ξ.Δ.: Δεν μπορώ να γνωρίζω την πρόθεση.
Βαρελά: Ακούσατε τους αστυνομικούς να βρίζουν;
Ξ.Δ.: Όχι.
Γιαννελάκης: Δινόντουσαν οι πρώτες βοήθειες, είδατε κάποια ολιγωρία της αστυνομίας;
Ξ.Δ.: Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, όταν του δίνουν τις πρώτες βοήθειες...
Γιαννελάκης: Χρονικά από την άφιξη της αστυνομίας μέχρι το γυαλί, πόσο χρόνο περίπου;
Ξ.Δ.: Κάποια λεπτά της ώρας.
Γιαννελάκης: Φοβηθήκατε με το γυαλί;
Ξ.Δ.: Έκανα πίσω, τι να σας πω τώρα.
Γιαννελάκης: Ο κόσμος εκεί;
Ξ.Δ.: Για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω. Έκανα πίσω, ο διασώστης έκανε πίσω.
Γιαννελάκης: Την ώρα που έγινε η επίθεση πώς εσείς μπορείτε να εξηγήσετε ότι κινήθηκε
εναντίον του διασώστη;
Ξ.Δ.: Δεν κινήθηκε εναντίον του διασώστη, δεν είχε σαφή στόχο κάποιον, προσπαθεί να
φύγει, δεν ήταν εναντίον του.
Γιαννελάκης: Επειδή ήταν από πάνω του, σας ρώτησα και είπατε «δέχεται την πρώτη
επίθεση»...
Ξ.Δ.: Ναι οκ, δέχεται την πρώτη απειλή, όχι επίθεση.

Κατάθεση μάρτυρα Χ.Β., αυτόπτη, εργαζόμενου στο εστιατόριο
«Ρούμελη»
Πρόεδρος: [Επόμενος μάρτυρας] Επάγγελμα βλέπω...
Χ.Β.: Σερβιτόρος, σταμάτησα ύστερα από αυτό που έγινε φοβήθηκα υπερβολικά και άλλαξα
επάγγελμα και είμαι μπογιατζής.
Πρόεδρος: Πόσες μέρες ήσασταν στη «Ρούμελη»;
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Χ.Β.: Οχτώ μέρες και μετά είχα μια απειλητική, όταν με έδειξε η τηλεόραση, δέχθηκα απειλή
και έφυγα κατευθείαν. Ειδοποίησα το αφεντικό μου, μου είπε «περίμενε, ερχόμαστε», έπαθα
σοκ και μετά είχαν ρημάξει όλη τη γειτονιά. Ενημερώθηκα ότι κάτι κοσμηματοπωλεία...
Φίλος: Έγινε στις 27/9 καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων και έσπασαν τα
κοσμηματοπωλεία, θα το προσκομίσουμε.
Πρόεδρος: Άρα είχατε πει πράγματα και δεν άρεσαν σε κάποιους. Πείτε μας τι είδατε.
Χ.Β.: Ήμουν σερβιτόρος, άκουσα τσιρίδες, κατέβηκα να δω και είδα το παλικάρι με τον
πυροσβεστήρα να προσπαθεί να χτυπάει την πόρτα, δεν έσπαγε η πόρτα, τώρα κρατούσε
την ταμειακή, την πείραζε, τη σήκωνε, την έριχνε.
Πρόεδρος: Με το μαχαίρι προσπάθησε να την ανοίξει;
Χ.Β.: Επειδή είχα την ευθύνη του μαγαζιού, κοίταζα στο μαγαζί και στο μεταξύ, εφόσον δεν
μπόρεσε να κάνει κάτι με την ταμειακή άρχισε να σπάει τις τζαμαρίες, έβαζε σε ένα
σακουλάκι κάτι, αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι έγινε ό,τι έγινε και το μυαλό του ήταν στην
κλεψιά.
Πρόεδρος: Μισό λεπτό γιατί μπερδεύομαι...
Χ.Β.: Προσπαθούσε να μαζέψει με το μαχαίρι. Ήταν σκυμμένος και προσπαθούσε να κλέψει
και μου έκανε υπερβολική εντύπωση και είπα ότι προφανώς θα είχε πάρει ναρκωτικές
ουσίες, ήταν σε κατάσταση σοκ και, κατά την άποψή μου, κάτι θα είχε πάρει...
Εισαγγελέας: Όταν προσπάθησε να βγει ήσασταν μπροστά;
Χ.Β.: Είδα δύο παλικάρια να προσπαθήσουν να προφυλάξουν γιατί ήταν υπερβολικά
επικίνδυνος και όταν του πήραν το μαχαίρι δεν έγινε τίποτα.
Εισαγγελέας: Είδατε να τον χτυπάνε;
Χ.Β.: Είδα κάτι κλωτσιές στην τζαμαρία στο πρόσωπο, ήμουν στα δυόμισι μέτρα, πήγε ο
ΕΚΑΒίτης να τον βοηθήσει και δεν ξέρω αν τον χτύπησε ή όχι, πήρε ένα γυαλί στο χέρι, ήταν
σίγουρο ότι ήταν γυαλί και όποιος ήταν δίπλα θα ήταν σφαγμένος.
Σύνεδρος: Τους αστυνομικούς τι τους είδατε να κάνουν;
Χ.Β.: Έφερνε αντίσταση.
Σύνεδρος: Με ποιο τρόπο;
Χ.Β.: Προσπαθούσε να ξεφύγει, ήταν πολύ επικίνδυνος και τον βάλανε κάτω.
Σύνεδρος: Είδατε να τον χτυπούνε;
Χ.Β.: Δεν είδα.
Σύνεδρος: Οι αστυνομικοί τι κάνανε για να τον ακινητοποιήσουν;
Χ.Β.: Δε θυμάμαι γιατί είχα την ευθύνη του μαγαζιού.
Ένορκη: Μας είπατε για ένα σακουλάκι, πώς ήταν αυτό;
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Χ.Β.: Ένα μικρό σακουλάκι. Ύστερα από τρία χρόνια...
Ένορκη: Επειδή είπατε πολύ συγκεκριμένα κάτι.
Χ.Β.: Ένα σακουλάκι και ένα μαχαίρι.
Ένορκη: Μέγεθος; Κάτι;
Χ.Β.: Τόσο περίπου [δείχνει]. Παίζει ρόλο και το δικό μου το άγχος γιατί είχα το μαγαζί.
Παπαρρούσου: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζατε;
Χ.Β.: Ως θαμώνες, δεν τους ήξερα, ήξερα ότι ο κύριος είναι καθωσπρέπει, ο κ. Χορταριάς.
Ερχόταν, έτρωγε με την παρέα του, τίποτα προσωπικό, απλά επειδή ήταν μόνο 8 μέρες.
Παπαρρούσου: Έτρωγε τότε;
Χ.Β.: Είχε παραγγείλει.
Παπαρρούσου: Είχατε σερβίρει με μαχαιροπήρουνα;
Χ.Β.: Είναι λογικό να σερβίρεις με μαχαιροπήρουνα γιατί δεν μπορεί να φάει ο κόσμος
αλλιώς...
Παπαπαντολέων: Ποια βιτρίνα έσπασε με τον πυροσβεστήρα;
Χ.Β.: Εκεί που ήταν τα χρυσαφικά ήταν.
Παπαπαντολέων: Έχει παντού, είναι κοσμηματοπωλείο.
Χ.Β.: Θυμάμαι ότι προσπαθούσε να πάρει ότι είχε κάτι και να τα βάλει στο σακουλάκι.
Παπαπαντολέων: Δεν θυμάστε ποιος έσπασε τη βιτρίνα; Πώς βγήκε με ενδιαφέρει, δεν με
ενδιαφέρει αν έκανε ζημιές στο μαγαζί.
Χ.Β.: Θυμάμαι ότι τα είχε κάνει λαμπόγυαλο.
Παπαπαντολέων: Πώς βγήκε σας ρωτάω, όχι αν έκανε ζημιές. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο
αυτό που ρωτάω...
Χ.Β.: Θυμάμαι ότι έχει σπάσει με τον ανεμιστήρα τη τζαμαρία, τον πυροσβεστήρα,
συγγνώμη, την προθήκη και προσπαθούσε να κλέψει.
Πατάλας: «προσπαθούσε να μαζέψει»... «Θεωρώ ότι αν δεν επενέβαιναν θα είχε τραυματίσει
κάποιον περαστικό» [παραθέτει αποσπάσματα από την κατάθεση και ζητάει επιβεβαίωση].
Χ.Β.: Ναι.
Βαρελά: Στις 28/9 στην κατάθεση λέτε... [διαβάζει από την κατάθεση] Επιβεβαιώνετε;
Χ.Β.: Η προσωπική πάλη που έχεις με τον εαυτό σου, κάποια τα χάνεις, αλλά θυμάμαι ότι
του φωνάζαν να κάτσει κάτω, αυτός δεν καθόταν και εγώ έπρεπε να πάω πίσω στην εργασία
μου.
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Κατάθεση μάρτυρα Σ.Α., αυτόπτη από παρακείμενο κτίριο
Πρόεδρος: Είστε δημόσιος υπάλληλος;
Σ.Α: Δουλεύω στην επιτελική δομή του Υπ. Υγειας στην Γλάδστωνος.
Πρόεδρος: Κατεβήκατε κάτω [...] το είδατε;
Σ.Α.: Λίγο μετά τις δύο ήμουν στο γραφείο μου οπότε βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι γίνεται.
Πάνω από 50 άτομα, εκ των οποίων δύο πετούσαν αντικείμενα και κλωτσούσαν μια
τζαμαρία.
Πρόεδρος: Υπήρχε άνθρωπος εκεί; Όταν λέτε «κλωτσούσαν μια τζαμαρία» από κάτω από το
πόδι τους;
Σ.Α.: Δεν μπορούσα να δω, δεν έβλεπα άνθρωπο εκεί.
Πρόεδρος: Όταν κλωτσούσαν έσπαγε κιόλας η τζαμαρία;
Σ.Α.: Nαι.
Πρόεδρος: Kαι μετά;
Σ.Α.: Μπήκα μέσα και ξαναβγήκα όταν άκουσα φωνές να εντείνονται και φωνή γυναίκας που
έλεγε «Μη, κύριε Σπύρο, μη! Σταματήστε αυτό που κάνετε!». Είδα έναν άνθρωπο
καταματωμένο στο πρόσωπο και στην μπλούζα. Μετά από ελάχιστα λεπτά έφτασαν οι
αστυνομικοί και πλησίασε ΕΚΑΒίτης για τις πρώτες βοήθειες, και ξέρω ότι εκεί αράζουν οι
μηχανές του ΕΚΑΒ σχεδόν πάντα. Του έδινε τις πρώτες βοήθειες και τότε σηκώθηκε και
άρχισε να τρέχει προσπαθώντας να διαφύγει. Δεν είδα να κρατάει κάτι, έκανε μερικά βήματα
προς την Πατησίων, οι άνθρωποι προσπάθησαν να τον αποφύγουν, μετά έπεσε σε κάτι
τραπέζια, οι αστυνομικοί του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη, του έβγαλαν το παπούτσι
για κάποιο λόγο, που δεν ξέρω. Μετά από λίγα λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο, τον έβαλαν σε
φορείο και έφυγε το ασθενοφόρο χωρίς σειρήνες. Καθόλη την διάρκεια ένας άνθρωπος
τραβούσε με κάμερα και οι αστυνομικοί του είπαν να κάνει στην άκρη και να τους περιμένει.
Πρόεδρος: Του είπαν να περιμένει ο άνθρωπος με την κάμερα;
Σ.Α.: Τραβούσε με κάμερα και οι αστυνομικοί του είπαν να πάει στην άκρη και να τους
περιμένει.
Πρόεδρος: Και μετά τι έγινε;
Σ.Α.: Δεν ξέρω μετά, άκουσα ότι είπαν να τους περιμένει.
Πρόεδρος: Ήταν ο μόνος που τραβούσε;
Σ.Α.: Ο μόνος που θυμάμαι να κρατάει κανονική κάμερα.
Εισαγγελέας: Η κατάστασή του από όταν τον είδατε εσείς στο περιστατικό;
Σ.Α.: Πάρα πολύ τραυματισμένος και σε πανικό, φοβόταν για τη ζωή του, φαινόταν...
Σύνεδρος: Είδατε να κρατάει γυαλί;
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Σ.Α.: Δεν μπορούσα να δω από τον 6ο.
Σύνεδρος: Η επόμενη κίνηση;
Σ.Α.: Έπεσε σε κάτι τραπέζια.
Σύνεδρος: Τον χτυπάγανε μετά;
Σ.Α: Ήταν 4 αστυνομικοί και του είχαν δέσει τα χέρια στην πλάτη, του κλωτσούσαν τα πόδια
για να τα ανοίξει
Ένορκος: Ακούσατε να φωνάζει; Να βγάζει κραυγές;
Σ.Α.: Σίγουρα φώναζε και δεν μπορούσα να δω. Δεν θέλω να απαντήσω καλύτερα γιατί δεν
θυμάμαι καλά.
Παπαρρούσου: Αυτός που τραβούσε με κάμερα, ένας με ένα θαλασσί πουκάμισο νομίζω, οι
αστυνομικοί γιατί του είπαν να περιμένει, για να τους δώσει το υλικό;
Σ.Α.: Έτσι νομίζω.
Παπαρρούσου: Οι αστυνομικοί, λέτε στην κατάθεσή σας ότι του έβγαλαν το παπούτσι και την
κάλτσα, πράγματι έτσι έγινε, το καταθέτει και άλλος, έχετε καταλάβει γιατί;
Σ.Α.: Δεν έχω καταλάβει γιατί, προφανώς κάτι έψαχναν...
Παπαπαντολέων: Αντιδρούσε κατά την σύλληψή του; Κινούνταν; Κυλιόταν;
Σ.Α.: Όχι, απ' όταν έπεσε, όχι.
Παπαπαντολέων: Και είπατε πριν ότι είδατε δύο να πετάνε αντικείμενα και να σπάνε χωρίς
να φαίνεται αν κλωτσάνε τον Κωστόπουλο;
Σ.Α.: Ναι, μάλιστα! Δεν φαινόταν, σπάζανε την τζαμαρία.
Παπαπαντολέων: Εκτός από την κυρία, φώναζε και άλλος κόσμος; Αποτρεπτικά ή
προτρεπτικά;
Σ.Α.: Θυμάμαι ότι φώναζε κι άλλος κόσμος, νομίζω αποτρεπτικά.
Αναγνωστόπουλος: Ακούσατε την τζαμαρία να σπάει και μετά βγήκατε, λέτε. Τι έγινε πρώτα
τελικά; Πρωτα ακούσατε και μετά βγήκατε;
Σ.Α.: Δεν έγινε ταυτόχρονα, πρώτα άκουσα, μετά βγήκα, μετά συνέχισε να σπάει.
Φίλος: Τον είδατε να παραμένει ο διασώστης μετά την σύλληψη;
Σ.Α.: Όχι, τον πλησίασε, πήρε τον σφυγμό και απομακρύνθηκε.
Φίλος: Το ασθενοφόρο ήρθε σε 8 λεπτά, όλο αυτό το διάστημα μια φορά πήγε ο διασώστης
και ο άνθρωπος ήταν μόνος σε όλο το διάστημα αυτό;
Σ.Α.: Ναι, μόνος του.
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Βαρελά: Την ώρα που ο διασώστης έδινε πρώτες βοήθειες, μπορούσατε να δείτε
πανοραμικά; Είδατε τον διασώστη να κάνει μια κίνηση προς τα πίσω;
Σ.Α: Όσο του έδεναν τον λαιμό προσπάθησε ο Ζαχαρίας να φύγει και ο διασώστης έκανε
προς τα πίσω.
Βαρελά: Είδατε έναν πολίτη από το πλήθος να πετάει έναν κώνο προς τον Ζαχαρία
Κωστόπουλο;
Σ.Α.: Δεν θυμάμαι.
Βαρελά: Λέτε στην κατάθεση του έδεσαν τα χέρια πισθάγκωνα με τάι-ραπ;
Σ.Α.: Δόθηκε πριν 3 χρόνια, δε θυμάμαι με τι.
Βαρελά: Για να μη κινείται πέσαν πάνω του οι αστυνομικοί;
Σ.Α.: Δεν τον είδα να κινείται.
Γιαννελάκης: Ακούσατε τους αστυνομικούς να λένε «άνοιξέ του το χέρι» να πάρει το γυαλί;
[...]
Σ.Α.: Όχι δεν το θυμάμαι
Γιαννελάκης: Ποιος είπε στον μάρτυρα με την καμερα να περιμένει;
Σ.Α.: Δεν θυμάμαι

Κατάθεση μάρτυρα Κ.Φ., αυτόπτη, περαστικού.
Πρόεδρος: Γεννημένος το [...], βλέπω; Πού δουλεύετε;
Κ.Φ.: Ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία με εξοπλισμούς. Εγώ δουλεύω σαν εξωτερικός
συνεργάτης.
Πρόεδρος: Εκεί πώς είχατε βρεθεί το 2018;
Κ.Φ.: Εντελώς τυχαία. Πέρναγα τυχαία, μου έκανε διακοπές η μηχανή και σταμάτησα.
Ακούγοντας τη φασαρία θεώρησα ότι κάποιοι τσακώνονται, έπεσα πάνω στο επεισόδιο όταν
ήταν ακόμα το παλικάρι μέσα στο στο... είδα έναν κύριο με ένα μαύρο μπλουζάκι...
Πρόεδρος: Κοντομάνικο;
Κ.Φ.: Αμάνικο, είχε πάρει μια ομπρέλα από ένα κατάστημα για να την πετάξει, ο
κοσμηματοπώλης πέταξε πέτρα στην τζαμαρία.
Πρόεδρος: Στο πάνω μέρος ή στο κάτω;
Κ.Φ.: Στο πάνω, η πέτρα μπήκε κανονικά μέσα στο μαγαζί, έσπασε το τζάμι.
Πρόεδρος: Γιατί την πέταξε;
Κ.Φ.: Κατάλαβα ότι γινόταν ληστεία, δεν κατάλαβα γιατί να σπάσει το μαγαζί ή εφόσον είναι
μέσα άστον να έρθει η αστυνομία. Πετάει την πέτρα, το παιδί προσπάθησε να βγει έξω, με
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τον πυροσβεστήρα αλλά όχι με τσαγανό, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθεί να βγει
από την κάτω μεριά. Α, έχω την εντύπωση ότι η τζαμαρία δεν είχε σπάσει από το κεφάλι του
αλλά σπάει από κλωτσιά και μετά ήταν λιντσάρισμα.
Πρόεδρος: Κρατούσε κάτι στο χέρι;
Κ.Φ.: Όσο ήταν μέσα τίποτα, προσπαθώντας να βγει έξω ήταν ένα θέαμα... Έτρωγε τόσες
κλωτσιές στο κεφάλι, το κεφάλι του έφευγε και πήγαινε και κοπάναγε πάνω στις τσίτες που
αφήνει η τζαμαρία... Μπαίνω μέσα τον σταματώ, τους λέω «θα τον σκοτώσετε».
Πρόεδρος: Τι σας απάντησε;
Κ.Φ.: Μπορώ να πω ελεύθερα; Μου λέει «ξέρεις τι μου έκανε εμένα αυτός; Με γάμησε!»
[Ερώτηση σχετικά με το μαχαίρι]
Κ.Φ.: Το μαχαίρι που κράταγε στο χέρι ήταν από αυτά που παίρνουν οι νοικοκυρές για τα
φασολάκια, πλαστικό. Σε
υπόθεση δικιά μου, λέω ότι το μαχαίρι αυτό το βρήκε εκεί, πιάνοντας κάτι στο χέρι του όπως
έβγαινε. Το πήρε, αν θυμάμαι καλά, ο δεύτερος, ο μεσίτης, που όπως ήταν το παιδί κάτω του
είχε κολλήσει το μαχαίρι στον λαιμό και του λέω «τι θα κάνεις, θα τον σφάξεις»;
Πρόεδρος: Ο μεσίτης τού έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό; Άρα ο μεσίτης πήρε το μαχαίρι και το
έβαλε στο λαιμό;
Κ.Φ.: Δεν το λέω με σιγουριά.
Πρόεδρος: Μετά είδατε;
Κ.Φ.: Επειδή στο Βενέτη είναι μέρος που ξεκουράζονται, υπήρχε άνθρωπος του ΕΚΑΒ που
δεν ανακατεύτηκε καθόλου, μεταγενέστερα μόνο, όταν είχε έρθει η αστυνομία, του έκανε μια
περίδεση. Εγώ εκείνη την ώρα έφυγα, μαυρισμένος, είδα τους αστυνομικούς με τα
πτυσσόμενα γκλοπ ανοιχτά αλλά εγώ τότε είχα απομακρυνθεί. Εκείνο που μου έκανε
εντύπωση, περίμενα ότι η αστυνομία θα ασχοληθεί ποιος τον έφερε σε αυτή την κατάσταση
τον άνθρωπο. Το μόνο μέλημά τους ήταν να απομακρύνουν τον κόσμο και ειδικά αυτούς που
τραβάγανε με μαρτυρες, ήταν όλα λάθος. Και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τον αφήσουν
μέσα στο μαγαζί να τον συλλάβει και να μην είναι και κατηγορούμενοι. Και μετά που ήρθε η
αστυνομία με μαύρισε ακόμα παραπάνω και έφυγα μη γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος αυτός
πεθαίνει. Νομίζοντας ότι είναι τραυματισμένος πήρα την κοπέλα μου και της είπα και την
επόμενη με πήρε η κοπέλα μου και μου είπε ότι πέθανε.
Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση ήταν όταν τον είδατε στο κοσμηματοπωλείο;
Κ.Φ.: Ένας άνθρωπος θολωμένος. Θα μπορούσε να έχουν λήξει όλα ήρεμα αφού ήταν μέσα
στο μαγαζί.
Πρόεδρος: Στην κατάθεσή σας είπατε πριν έρθουν οι αστυνομικοί ότι κράταγε ένα
κουζινομάχαιρο που το πήρε κάποιος και το έβαλε στον λαιμό του; Αυτό είπατε και τώρα;
γιατί δεν κατάλαβα.
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Κ.Φ.: Είχε το μαχαίρι στο χέρι και κάποιος το πήρε από το χέρι. Υποθέτω ότι το βρήκε έξω
γιατί δεν παίρνεις ένα τέτοιο μαχαίρι από το σπίτι.
Παπαρρούσου: Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι άλλοι άνθρωποι, που ήταν αρκετοί, πώς
αντέδρασαν;
Κ.Φ.: Ήταν σαν να καθόντουσαν να παρακολουθούν ένα θέαμα, χωρίς να επεμβαίνουν.
Όταν επενέβηκα εγώ και ένας άλλος κύριος τότε ακούστηκε το «σταματήστε! Θα τον
σκοτώσετε!». Από την άλλη αγριότητα, από την άλλη αδιαφορία, ένας φονικός συνδυασμός...
Παπαπαντολέων: Θυμάστε τι έκαναν οι κατηγορούμενοι; Τι έκαναν μετά το συμβάν;
Κ.Φ.: Τον μεν έναν, τον μεσίτη, δεν ξέρω καθόλου. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος με το
κοσμηματοπωλείο που είχε βγει και καθάριζε.
Παπαπαντολέων: Τέλος, οι αστυνομικοί δεν αναζήτησαν τους ενόχους;
Κ.Φ.: Καθόλου, ασχολήθηκαν μόνο με αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορούσε ούτε να
αμυνθεί ούτε τίποτα, τον ακούμπαγες και έπεφτε.
Σύνεδρος: Είπατε δεν ασχολήθηκαν καθόλου οι αστυνομικοί. Είπατε, αλλά είχαν τον χρόνο;
Ήρθαν αστυνομικοί και είδαν κάποιον τραυματισμένο να τρέχει με ένα γυαλί. Πώς θα το
κάνανε να ψάξουν για ένοχο και όχι να τον σταματήσουν;
Κ.Φ.: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, υποθέτω ότι στη δυνατότητα να πούνε στον άνθρωπο με
την κάμερα, ήταν 7-8 αστυνομικοί, κάποιοι πήγαν στον Ζακ που δε χρειαζόταν να
ακινητοποιηθεί, μετά προσπάθησε να φύγει και τρώει κλωτσιά από αστυνομικό αλλά αυτό το
έχω δει στο βίντεο.
Σύνεδρος: Εφόσον δεν είχε ακινητοποιηθεί ακόμα, αναρωτιέμαι πώς σας έκανε εντύπωση,
γιατί λέτε ότι σας έκανε εντύπωση. Το αναμενόμενο δεν είναι να αντιμετωπίσει τον «δράστη»,
μέσα σε εισαγωγικά;
Κ.Φ.: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο δρα η αστυνομία, συμφωνώ αλλά κατόπιν θα έπρεπε να
ρωτήσει ποιος έχει φέρει τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση.
Πρόεδρος: Πήγε κάποιος να ενημερώσει τους αστυνομικούς; Εσείς να πάτε να τους πείτε τι
έχει προηγηθεί.
Κ.Φ.: Δεν θεώρησα ότι έπρεπε να πάω στους αστυνομικούς, και εισέπραττα και ότι δεν
ενδιαφερόντουσαν. Είδα να κυνηγάνε τον καμεραμάν, τώρα αν μπορούσαν να το κάνουν ή
όχι δεν ξέρω.
Πρόεδρος: Σχετικά με την κατάσταση που βρισκόταν όσο ήταν στο κατάστημα, ότι σερνόταν
και παραπατούσε, το επιβεβαιώνετε;
Κ.Φ.: Είπα και πριν ότι όσο ήταν μέσα δεν είχε το τσαγανό να κάνει κάτι.
Αναγνωστόπουλος: Είπατε ότι μπορούσαν να τον αφήσουν στο κατάστημα και να
αποφευχθεί όλο αυτό;
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Κ.Φ.: Προσπαθούσε με τον πυροσβεστηρα, όταν έσπασε η τζαμαρία τότε τον άφησε και
πήγε να βγει από το παραθυράκι, η προσπάθεια να βγει έξω και η αντιμετώπισή τους είχαν
αυτό το αποτέλεσμα.
Φίλος: Μου έκανε εντύπωση η κατάθεσή σας όταν έβγαινε ο άνθρωπος από την κάτω
τζαμαρία [επιδεικνύει φωτογραφία]. Έχουμε μια πραγματογνωμοσύνη, βλέπετε εκεί που είναι
κυκλωμένο από την αστυνομία που κρατάει ένα αιχμηρό αντικείμενο;
Παπαρρούσου: Στο σημείο αυτό, η έκθεση της ΔΕΕ [Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών] δεν καταλήγει αν το αντικείμενο αυτό είναι μαχαίρι, κάνανε οι αστυνομικοί από
μόνοι τους μια έκθεση.
Πρόεδρος: Αυτή είναι μέρος της δικογραφίας.
Φίλος: Εγώ σας το δείχνω για να μη νομίζετε ότι προσπαθώ να σας παγιδεύσω [δείχνει
φωτο]
Κ.Φ.: Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω, είναι και ασπρομαυρο, νομίζω ότι ούτε σεις μπορείτε.
Φίλος: Έσπασε η τζαμαρία. Σπάζοντας, σας δημιουργησε κάποια αίσθηση ότι θα μπορούσαν
να είναι επικίνδυνα και για τον ίδιο όσο έβγαινε έξω;
Κ.Φ.: Βγαίνοντας ήταν τέσσερις. Πέρναγε κάτω ή πάνω απ' αυτά τρώγοντας τις κλωτσιές στο
κεφάλι, που έφευγε δεξιά αριστερά...Τον ρίχναν πάνω στα γυαλιά.
Φίλος: Θέλετε να σας βάλω λίγο το βίντεο να θυμηθείτε λίγο καλύτερα; Γιατί αυτό που λέτε
ότι τον ρίχνουν πάνω στα γυαλιά δεν υπάρχει κάπου.
[προβάλλεται το βίντεο]
Κ.Φ.: [Κατά την διάρκεια της προβολής] εδω φαίνεται ότι σπάει και προσπαθεί να βγει και το
τελευταίο χτύπημα είναι πάνω στα γυαλιά, εγώ είμαι με την κοτσίδα. Α και είναι ο κύριος με
το μαύρο μπλουζάκι. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα με τις τσίτες.
Φίλος: Είδατε, λοιπόν, το βίντεο και θυμηθήκατε. Πέφτει αρχικά ο Ζακ στην τζαμαρία και μετά
ο εντολέας μου χτυπάει την τζαμαρία σωστά;
Κ.Φ.: Έχει περάσει και καιρός και δεν θυμάμαι.
Φίλος: Τον βλέπετε τον Ζαχαρία να προσπαθεί να κάνει πίσω. Ο εντολέας μου, Χορταριάς,
συνεχίζει να κλωτσάει τότε; Όταν δηλαδη κάνει πίσω ο Ζακ;
Κ.Φ.: Δεν το θυμάμαι να σας πω αλλά όταν πήγε να βγει οι κλωτσιές ήταν και από τους δύο.
Φίλος: Είδατε ότι ο Χορταριάς τον τράβηξε τον κοσμηματοπώλη προς τα πίσω;
Κ.Φ.: Δεν το παρατήρησα αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι και οι δύο![...] Το τελευταίο
χτύπημα που θυμάμαι είναι από τον κοσμηματοπώλη.
Πατάλας: «Η πρώτη μου εντύπωση» καταθέτετε ότι είναι «για ληστεία». Αυτή την εικόνα
σχημάτιζε τότε κάποιος; Η δικιά σας εντύπωση αυτή ήταν;
Κ.Φ.: Ε λογικά! Να σας απαντήσω με ένα ναι ή όχι ή με τον τρόπο τον δικό μου;
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Πρόεδρος: Με τον δικό σας.
Κ.Φ.: Εγώ βλέπω έναν όχλο απ' έξω. Ο Ζακ είναι μόνος του μέσα και εγώ στην αρχή για
ληστεία κατάλαβα. Η πρώτη μου εντύπωση. Μετά, εκ των υστέρων...
Πατάλας: Αναφέρετε: "ένας όχλος τον περίμενε".
Κ.Φ.: Το αν απλώς βλέπεις είναι για μένα αδιαφορία! Είναι μέσα το παιδί, ο Ζακ...
Πατάλας: Ένας όχλος γιατί τον περίμενε; Για να του επιτεθεί;
Κ.Φ.: Είναι μέσα το παιδί, ο Ζακ. Τη στιγμή που βλέπει ότι του πετάνε και πέτρες, εγώ δε θα
'βγαινα.
Πατάλας: Έχετε καταθέσει ότι κάποιος από τους περαστικούς πήρε μαχαίρι, του το κόλλησε
στον λαιμό και τον αποτρέψατε λέγοντας «τι θα κάνεις, θα τον σφάξεις;». Σε ποιο σημείο του
βίντεο είναι αυτό;
Κ.Φ.: Υπάρχει σε άλλο βίντεο, στο συγκεκριμένο όχι.
Πατάλας: Κανένας μάρτυρας δεν έχει κάνει τέτοια αναφορά.
Κ.Φ.: Εγώ αυτά που είδα, αυτά λέω.
Πατάλας: Όχι μπροστά στην τζαμαρία;
Κ.Φ.: Δεν ξέρω αν ήταν ο κ. Χορταριάς...
Πατάλας: Σε ποιο [χρονικό] σημείο απειλήθηκε με μαχαίρι;
Κ.Φ.: Τώρα τι να σας πω; Εγώ είχα και μία κατήχηση να μην πω για το μαχαίρι.
Πρόεδρος: Από ποιον εννοείτε;
Κ.Φ.: Από φίλους και γνωστούς. Εγώ τους είπα «παιδιά, εγώ πάω να πω αυτό που είδα».
Εγώ λέω χωρίς να παίρνω θέση αντικειμενικά τι είδα.
Βαρελά: Λέτε στην κατάθεση, «ειδα το παιδί μπρούμυτα και τους αστυνομικούς που
προσπαθούσαν να του βάλουν χειροπέδες για να τον ακινητοποιήσουν». Άρα δεν ήταν
ακινητοποιημένος.
Κ.Φ.: Ο άνθρωπος ήταν πεσμένος, τώρα εγώ με το μυαλό το δικό μου βρίσκω άδικο να
προσπαθείς να του βάλεις χειροπέδες.
Βαρελά: Θα ήθελα να μου πείτε όταν λέτε ότι προσπαθούσαν να του βάλουν τα χέρια στην
πλάτη, δηλαδή πού είχε τα χέρια του;
Κ.Φ.: Εγώ αν ήμουν όποιος και να με ακούμπαγε θα προσπαθούσα να τον βγάλω από
πάνω μου. Ούτε να φύγει δεν είχε τη δυνατότητα.
Βαρελά: Ήταν σε κατάσταση αμόκ;
Κ.Φ.: Δεν ξέρω πώς να το πω, με τόση κλωτσιά που είχε φάει, ναι ήταν θολωμένος, του
είχαν ανοίξει την πόρτα για τον θάνατο.
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Βαρελά: Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί μέχρι την στιγμή που γίνεται η δράση από τον
Ζαχαρία να πάρει το γυαλί και αρχίζει να τρέχει με το γυαλί, πόσο χρονικό διάστημα
μεσολάβησε;
Κ.Φ.: Όχι, θα σας γελάσω, γιατί είχα απομακρυνθεί. Ξαναγύρισα και αυτό με το γυαλί το είδα
από το βίντεο.
Βαρελά: Προσπάθησαν οι αστυνομικοί να απομακρύνουν τον κόσμο;
Κ.Φ.: Ναι, αυτό το έχω δει.
Βαρελά: Είδατε έναν πολίτη να πετάει έναν κώνο στον Ζαχαρία;
Κ.Φ.: Στο βίντεο το έχω δει αυτό.
Γιαννελάκης: Ποιος έφτασε πρώτος; Ο διασώστης ή οι αστυνομικοί;
Κ.Φ.: Ο διασώστης ήταν λίγο πιο κάτω στο Βενέτη...
Γιαννελάκης: Του δόθηκαν όμως οι πρώτες βοήθειες;
[...]
Γιαννελάκης: Όσοι δεν συμμετείχαν θεωρείτε ότι ήταν αδιάφοροι; Εσείς τον εαυτό σας που
τον κατατάσσετε;
Πρόεδρος: Μα τώρα τι τον ρωτάτε;
Κ.Φ.: Ε, για να έχω μπει μέσα να τον βοηθήσω...
Πρόεδρος: Να σας απελευθερώσουμε και τα σχόλια αργότερα καλύτερα.

Διακοπή για το μεσημεριανό διάλειμμα στις 12:34. Επανερχόμαστε σε λίγη ώρα.
Συνέχεια της διαδικασίας: 13:25
Φίλος: Επί της διαδικασίας, με τους υπόλοιπους μάρτυρες θα γίνει κάποια ανάγνωση;
Εισαγγελέας: Για τους απόντες θα κλητευθούν όλοι ξανά, όσοι δεν ήταν αγνώστου διαμονής.

Κατάθεση μάρτυρα Β.Α., αυτόπτη, πελάτη στον «Βενέτη».
Πρόεδρος: Πάμε στον κ. Β.Α. Τι δουλειά κάνετε;
Β.Α.: Εκπαιδευτικός και κινηματογραφιστής.
Πρόεδρος: Ήσασταν στο σημείο όταν πήγε ο Ζακ Κωστόπουλος να φέρει ένα μπουκαλάκι
νερό;
Β.Α: Δεν το πρόσεξα μέσα στο πλήθος, το πρόσεξα όταν πήγε απέναντι, στο χρυσοχοείο,
είδα έναν άνθρωπο να περπατάει κάθετα και να πηγαίνει στο χρυσοχοείο.
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Πρόεδρος: Σηκωθήκατε από την καρέκλα σας; Κατέβασε το ρολό; Το ρόλο ήταν μεταλλικό;
Εμείς γιατί δεν το βλέπαμε στο βίντεο;
Β.Α: Όταν μπήκε μέσα, ο ιδιοκτήτης κατέβασε το ρολό, και αυτή ήταν και η απορία μου, το
ρολό της πόρτας.
Πρόεδρος: Τι είδατε; Τι έσπασε;
Β.Α: Κάτι έσπασε, βγήκε αμέσως ο ιδιοκτήτης.
Πρόεδρος: Βγήκε; Ήταν μέσα;
Β.Α: Ήταν μέσα ναι, με το που μπήκε το θύμα, μπήκε και ο ιδιοκτήτης και ακούστηκε κάτι να
σπάει και αμέσως βγήκε ο ιδιοκτήτης και κατέβασε το ρολό.
Εισαγγελέας: Αυτά δεν τα έχετε καταθέσει.
Β.Α.: Φυσικά και τα έχω καταθέσει. Εγώ ήμουν αρκετά μακριά, μετά προσπαθούσαν να τον
κρατήσουν μέσα με κλωτσιές. Από εκεί φαινόντουσαν όλα τα χτυπήματα. Ανησύχησα δύο
φορές όταν ο πιο μεγαλόσωμος τού πάτησε το κεφάλι προς το σπασμένο σημείο της
βιτρίνας, μετά όμως βγηκε ο Κωστόπουλος, έφαγε κανα-δυο κλωτσιές ήρθε η αστυνομία,
θεώρησα ότι έληξε το συμβάν και έφυγα.
Σύνεδρος εκ δεξιών: Πείτε μας από την αρχή τι είδατε.
Β.Α.: Είδα το θύμα να πηγαίνει προς το χρυσοχοείο. Περπατώντας κανονικά, είχε κάτι που
κράταγε.
Σύνεδρος: Επειδή μας φέρνετε κάτι καινούργιο τώρα, σε τι κατάσταση ήταν; Μιλούσε μόνος
του; Ήταν σε μια ψυχολογική κατάσταση περίεργη;
Β.Α.: Σε μια περίεργη κατάσταση.
Σύνεδρος: Ο κατηγορούμενος με τη ροζ μπλούζα πού ήτανε;
Β.Α.: Αν δεν κάνω λάθος ήταν έξω από την πόρτα και μπήκε από πίσω του.
Σύνεδρος: Εσάς τι σας έκανε εντύπωση και κοιτούσατε το περιστατικό; Μπαίνει ένας
άνθρωπος σε ένα μαγαζί, τι σας προκαλεί εντύπωση σε αυτό;
Β.Α: Το θύμα, τα μάτια μου πήγαν πάνω του.
Σύνεδρος: Ποια πλευρά της τζαμαρίας λέτε ότι κατέβασε το ρολό;
Β.Α.: Δεξιά.
Σύνεδρος: Κρατούσε κάτι στα χέρια του;
Β.Α: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
Σύνεδρος: Και μετά ακολούθησαν τα γεγονότα που βλέπαμε στο βίντεο;
[...]
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Παπαρούσσου: Είδατε να κρατάει μαχαίρι;
Β.Α.: Δεν είδα να κρατάει τίποτα, όταν μπήκε μέσα είχε τα χέρια στις τσέπες.
Σύνεδρος: Όταν μπήκε μέσα ο χρυσοχόος φώναξε «με ληστεύουν» ή κάτι;
Β.Α.: Όχι δεν φώναξε κάτι.
Σύνεδρος: Γιατί δεν γίνεται κατανοητό έτσι. Όταν βγήκε έξω προσέτρεξε σε βοήθεια;
Β.Α: Παρακολουθούσε τι γινόταν μέσα.
Παπαπαντολέων: Έχετε καταθέσει «ο καταστηματάρχης πέταξε μια πέτρα πάνω στον Ζακ,
πιθανόν για εκφοβισμό», το θυμάστε αυτό;
Β.A.: Μια πέτρα σίγουρα, αυτό κράτησε πολλή ώρα το λιντσάρισμα.
Παπαπαντολέων: Ως λιντσάρισμα έχει αποτυπωθεί στο κεφάλι σας;
Β.Α.: Ναι.
Αναγνωστόπουλος: Εσείς στο Βενέτη σε ποιο σημείο καθόσασταν;
Β.Α: Σε ένα τραπεζάκι στα 5 μέτρα.
[...]
Αναγνωστόπουλος: Λέτε ότι ο κοσμηματοπώλης έκλεισε το ρολό. Είστε σίγουρος;
Β.Α.: Nαι με τηλεκοντρόλ.
Φίλος: Ο Βενέτης πόσο απέχει από εκεί;
Β.Α: 5 μέτρα.
Φίλος: 5 μέτρα μόνο;
B.A.: Έξι;
Φίλος: Γιατί η δομή εκεί ακολουθεί άλλο κατάστημα, δεν είναι πέντε μέτρα γιατί στην
ανακριτική λέτε "δεν θα μπορούσα να δω αν πήγε να μπει". Δηλαδή, δεν είδατε το
περιστατικό αυτό και μας καταθέσατε όλα τα υπόλοιπα για μετά.
Β.Α.: Δεν μπόρεσα να δω κάτι άλλο πριν μπει, είχε κόσμο...

Σχολιασμοί προηγουμένων καταθέσεων από τους συνηγόρους
Παπαρρούσου: Για τον κ. Γ.Ν., ιδιοκτήτη παρακειμένου, του «Ζαχαροκάλαμου», δεν
αναφέρει τίποτα για κλωτσιές. Είναι προφανές ότι καλύπτει άνθρωπο φίλα διακείμενο. Η
άποψή του είναι ελεγκτέα γιατί αναγκάζεται να αναφερθεί μετά την προβολή. Γνωρίζει βέβαια
τους κατηγορουμένους. Είχε ενδιαφέρον που τον ρωτήσατε και απάντησε ότι ο κόσμος ήταν
διχασμένος. Είναι προφανές ότι ανήκει στον κόσμο συμπαθούντων του κοσμηματοπώλη.
Λειτουργεί η κατάθεσή του προς απόκρυψη των πραγματικών περιστατικών. Στη συνέχεια ο

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

6η δικάσιμος, 17 Δεκεμβρίου 2021

κ. Ξ.Δ. εισέφερε ότι δεν κινήθηκε κατά του διασώστη, απλώς ήθελε να φύγει, δεν υπήρχε
επιθεση.
Ο κ. Χ.Β. βλέπαμε ότι ήταν σε μια συνεχή υπερβολή, που την επιβεβαίωσε. Και εδώ μου
έκανε εντύπωση ότι απειλήθηκε στη γειτονιά. Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεται σε επίθεση
ακροδεξιάς ομάδας στις 25/9: "Πρεζάκια και γκέι δεν είστε αναγκαίοι". Φαντάζομαι ότι
αναφερόταν σε κάτι άλλο. Το σακουλάκι δεν υπάρχει πουθενά ως εύρημα, είναι προφανές ότι
ήθελε να καλύψει τον έναν κατηγορούμενο που έτρωγε στο κατάστημά του. Θεωρώ ότι είναι
προϊόν προσυνεννόησης η κατάθεσή του.
Ο κ. Σ.Α. καταθέτει ότι άκουσε φωνές «Μη, κύριε Σπύρο» και ότι δεν αντιστεκόταν και δεν
ξανασηκώθηκε από τότε που έπεσε, ενώ ότι οι αστυνομικοί δεν ήθελαν να υπάρχει καμία
καταγραφή της δράσης τους για το περιστατικό με τον εικονολήπτη, μας κατέθεσε.
Τώρα, ο κ. ΚΦ είναι ένα ηρωικό πρόσωπο, γιατί είναι ο μόνος που αντιστάθηκε και αυτό που
καταγράφει και σήμερα είναι ένα κανονικό λιντσάρισμα, αυτή είναι η έκφραση, και ότι όλο το
περιστατικό, κατέθεσε, του φάνηκε εξαιρετικά παράδοξο γιατί έσπαγε ο καταστηματάρχης το
ίδιο του το μαγαζί. Που πρέπει να μας απασχολήσει στην ανάλυση των κινήτρων.
Ο κ. ΒΑ, τέλος, μας καταθέτει μια άλλη άποψη. Έχουμε ένα κενό από την είσοδο στο Βενέτη
μέχρι το κοσμηματοπωλείο, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει ότι η
πόρτα έκλεισε με τηλεκοντρόλ, το λέει και ο κοσμηματοπώλης στην απολογία του και
βεβαίως ότι δεν υπήρχε κανένα μαχαίρι και ότι υπάρχει και ένας μάρτυρας που περιγράφει
όλο το περιστατικό ως λιντσάρισμα.
Παπαπαντολέων: Επιγραμματικά και συμπληρωματικά. Τρεις μάρτυρες χρησιμοποίησαν τον
όρο «λιντσάρισμα» και «άγριο λιντσάρισμα». Όσο για τον Κ.Φ και τον Σ.Α. λένε το εξής: την
τζαμαρία την έσπασε ο κοσμηματοπώλης και ο κ. Χορταριάς, ως εκ τούτου, όλος ο
ισχυρισμός περί άμυνας και εξουδετέρωσης του κινδύνου είναι απολύτως έωλος. Ο μόνος
λόγος που σπάσανε τη τζαμαρία ήταν για να τον σπάσουν στο ξύλο.
Αναγνωστόπουλος: Προσπάθεια να καταστούν οι μάρτυρες αναξιόπιστοι αλλά και
χαρακτηρισμός του ΚΦ ως «ηρωικού μάρτυρα». Ακόμα και ο ΚΦ είπε ότι θεώρησε ότι
πρόκειται για κλοπή και ότι κρατούσε μαχαίρι. Συνεπώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει
μπει να βανδαλίσει και να κλέψει και η εικόνα που παράγεται είναι αυτή ενός ληστή, που
προσπαθεί να διαφύγει κρατώντας ένα μαχαίρι.
Φίλος: Μου κάνει εντύπωση γιατί λέει να έχουμε οι συνήγοροι απορία σε σχέση με την
αξιοπιστία. Και τι λέει; Γιατί δεν κάνουμε απευθείας ερωτήσεις. Δεν μπορεί να λέμε άλλα είπε
εδώ άλλα είπε εκεί, γιατί αυτό είναι προσπάθεια να προκαταληφθεί. Το δεύτερο στοιχείο είναι
ότι ο μόνος μάρτυρας που είπε ότι έγινε προσπάθεια κατήχησης να μη πει για το μαχαίρι
ήταν ο «ηρωικός» ΚΦ. Κρατώ την εξαίρετη μαρτυρία του κ. Ξ.Δ. που έθεσε τα πράγματα
στην πραγματική τους βάση, που όταν βγήκε μας είπε δεν τον είδε και δεν έκρινε να
βρίσκεται σε κίνδυνο ζωής έξω από το κοσμηματοπωλείο και δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί
δεν δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τον διασώστη. Το τρίτο σημαντικό ήταν η ερώτηση
στον Σ.Α. λόγω της διαφορετικής οπτικής, που ήταν ψηλά και έβλεπε. Είπε μόνο για
κλωτσιές στην τζαμαρία, δεν είπε για κεφάλι που να εξέχει και να τρώει κλωτσιές. Τα
πλήγματα επιβεβαιώνει, λοιπόν, ότι ήταν στην προσπάθεια να ριφθούν τα σπασμένα τζάμια
γιατί θα έχανε τη ζωή του ούτως ή άλλως. Κατά τα λοιπά, αποδείχθηκε, θεωρούμε, πλήρως
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ότι και μαχαίρι είχε ο θανών και ότι ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνος και ότι θα μπορούσε να
είχαμε θύματα αν δεν είχε αποκλειστεί.
Αναγνωστόπουλος: O κ. Β.Α. επίσης είναι ο μόνος που λέει ότι ο κοσμηματοπώλης μπήκε
ακριβώς πίσω από τον Ζαχαρία Κωστόπουλο και εξήλθε λίγο μετά κατεβάζοντας το ρολό.
Κάτι τέτοιο όπως έχουμε δει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ρολό και ήθελα να επισημάνω την
αντιφατικότητα όπου λέει ότι «παρακολούθησα φιγούρα που μου προξένησε εντύπωση,
αλλά μου διέφυγε εντελώς το περιστατικό» που εκτυλίχθηκε στα πέντε μέτρα από εκείνον.
Τέτοια έκταση πήρε το περιστατικό που ο πρώτος μάρτυρας μίλησε για φωνές, αυτό δεν το
πρόσεξε, αλλά πρόσεξε μετά μια φιγούρα. Αυτό το αντιφατικό δεν μπορώ να το εξηγήσω,
όπως και πώς είναι δυνατόν να μας λέει ότι έκλεισε το ρολό που δεν υπάρχει.
Πατάλας: Περιγραφικά τελείως, στην προηγούμενη δικάσιμο που εξετάστηκαν οι μάρτυρες
αστυνομικοί έγινε προσπάθεια απαξίωσης με το σκεπτικό ότι υπάρχει επαγγελματική
αλληλεγγύη. Σήμερα γίνεται προσπάθεια απαξίωσης αυτών λόγω φιλικής σχέσης. Κοινός
παρονομαστής είναι ότι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος ήταν επικίνδυνος άνθρωπος, έφερε
μαχαίρι, προκάλεσε φόβο στους παριστάμενους και μπορούσε να προκαλέσει απείρως
περισσότερο κακό.

Ανάγνωση καταθέσεων μαρτύρων που είναι αγνώστου διαμονής
Πρόεδρος: Να αναγνώσουμε και την κατάθεση Κ.Κ.
Σύνεδρος [διαβάζει]: Λέει ότι εργαζόμουν το μεσημέρι, [...] περί ώρα 15:14 της 21/9
προσήλθε άνδρας που ήταν ήδη νεκρός [...] έφερε τραύματα προφανώς από τραυματισμό
από θραύσματα υαλοπίνακα.
Εισαγγελέας: [Οι καταθέσεις των μαρτύρων] Π.Ν. και Α.Π. να αναγνωστούν.
Σύνεδρος: Ο Α.Π. [διαβάζει] «Γύρισα πίσω και είδα ότι έχει μαζευτεί κόσμος. Ήταν ένας
άνδρας που προσπαθούσε με πυροσβεστήρα να βγει έξω. Είδα ότι έξω από τη βιτρίνα ήταν
δύο άνδρες. Άρχισαν να τον χτυπάνε με κλωτσιές στο κεφάλι, είδα ότι πίσω υπήρχε ένα
μαχαίρι που κλώτσησα το μαχαίρι και εγώ ήμουν αυτός με το μαύρο μπλουζάκι και το
κλώτσησα για να τους δείξω ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, και τους φώναζα να σταματήσουν να
τον κλωτσάνε. Ο άλλος άνδρας, που στο βίντεο χτυπάει το παιδί, πήρε το μαχαίρι και το
πέταξε μέσα στο μαγαζί. Μετά ήρθε η αστυνομία [...]».
Σύνεδρος: Π.Ν., [αναγιγνώσκει] «Είδα 4 αστυνομικούς και ένα άτομο στο έδαφος, ζωντανό,
είχε τις αισθήσεις του, [...] μπήκα στο τρόλεϊ, όταν έφτασα στο σημείο πιο μετά είδα 10
αστυνομικούς και δεν κουνιόταν καθόλου, του έλειπε ένα παπούτσι, υπήρχε μια λίμνη
αίματος, [...] Έτσι όπως τον σηκώνουν, τα μάτια του ήταν σε ακαμψία και ανοιχτά. Όσο
ήμουν στο τρόλεϊ τον είδα ζωντανό, ενώ όταν έφτασα είδα ότι ήταν ήδη νεκρός. Ένας κύριος
με κάμερα μεσαίου μεγέθους ήταν πολύ πριν από μένα εκεί».

Σχολιασμός των καταθέσεων που αναγνώστηκαν
Παπαρούσσου: Ο Α.Π. λέει ότι κλώτσησε το μαχαίρι, θα είχε ενδιαφέρον να έρθει εδώ να
εξεταστεί, να δούμε τί έγινε τελικά με αυτό το μαχαίρι. [...] Σε σχέση με τον άλλο μάρτυρα λέει
αυτά που ξέρουμε ότι ζούσε και πέθανε και τον έβλεπε μάλιστα από το τρόλεϊ. Και το γεγονός
ότι του έλειπε ένα παπούτσι να το δούμε, μήπως είναι μια συμβολική κίνηση. Και την εικόνα
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που μας περιγράφει, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν προφανώς νεκρός. Το ΕΚΑΒ
έρχεται χωρίς σειρήνα, άρα έρχεται να πάρει έναν νεκρό άνθρωπο. Και μάλιστα οι
αστυνομικοί ζητάνε να πάρουν το φιλμ γιατί δεν θέλουν να υπάρχει καταγραφή.
Παπαπαντολέων: Ο κ. Α.Π. μας λέει ότι συνέχισαν να χτυπάνε τον θανόντα ακόμα και όταν
είχε φύγει το μαχαίρι και μάλιστα παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ίδιου.
Αναγνωστόπουλος: Όσον αφορά την κατάθεση του Κ.Κ. προκύπτει ότι ο χρόνος θανάτου
είναι 15:14, δηλαδή ήταν ήδη νεκρός όταν τον πήγαν. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι η κλήση
στην αστυνομία έγινε 14:48 οριστικοποιεί το χρονικό περιθώριο του συμβάντος σε λιγότερο
από μισή ώρα. Με όσα κατέθεσαν ορισμένοι μάρτυρες θα πρέπει να αποσυνδεθεί ο θάνατος
από τις κλωτσιές στο χρονικό περιθώριο της μισής ώρας. Ως προς τον κ. Α.Π. που τον είδε
να κρατάει μαχαίρι, μας δίνει μια διαφορετική εκδοχή ως προς την αφόπλιση. Και αυτός
όμως έχει δει μαχαίρι. Για τον κ. Π.Ν. δεν έχω κάτι.
Φίλος: Συμπληρωματικά μόνο, σε σχέση με τον χρόνο θανάτου και τον χρόνο του
περιστατικού, επικαλούμαι συνομιλίες που κατέστησαν αναγνωστέες στην προηγούμενη και
από τις καταθέσεις των μαρτύρων, για τον χρόνο που εκδηλώθηκαν. Για τον κ. Α.Π. μας λέει
ότι είναι αυτός με το μαύρο φανελάκι, αυτός που πήγε να πετάξει την τσιμεντένια ομπρέλα
στο κοσμηματοπωλείο. Αυτός που λένε ότι έκανε ηρωικές παρεμβάσεις, ως μάρτυρας δεν
είναι αξιόπιστος, είναι καθ' όλα υπερβολικός.
Πατάλας: Είναι ευδιάκριτη η παρουσία του κ. Α.Π. και τι κάνει εκεί φαίνεται στο βίντεο. Αυτό
θα ήθελα μόνο να πω.
Βαρελά: Είναι προφανής η σύγχυση του μάρτυρα που λέει για τους αστυνομικούς, ότι
προσπαθούσαν να του πάρουν το μαχαίρ και ότι τα μάτια του ήταν σε ακαμψία και ότι τον
πιάσανε αστυνομικοί ενώ ήταν οι διασώστες αυτοί. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι προφανώς
οι αστυνομικοί για να προσπαθήσουν να τον αφοπλίσουν υπήρχε κάτι στο χέρι του. Λέει
επίσης ο κ. Α.Π. ότι υπήρχε δημοσιογράφος και ένας αστυνομικός τού ζήτησε τα στοιχεία
του. Επειδή προκύπτει ότι αυτός [ο αστυνομικός] ήταν ο Κυριάκος Φάλκας και ζήτησε από
τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, αλβανικής καταγωγής, να κληθεί ως μάρτυρας από την
αστυνομία...
Πρόεδρος: Ο κ. Φάλκας είναι υπεράσπισης;
Υπεράσπιση: Έχει εξεταστεί την προηγούμενη φορά.
Πρόεδρος: Ε, δε μας τα είπε αυτά.
Γιαννελάκης: [..] Όσον αφορά το συνωμοσιολογικό που ανέφερε η συνάδελφος από την
υποστήριξη κατηγορίας, προφανώς η μεταφορά και η διακομιδή έγινε από τους διασώστες
που το χρώμα ομοιάζει με αυτά των αστυνομικών, είναι μπλε. Ενώ για το παπούτσι έχει
επιβεβαιωθεί ότι μετά τη σύλληψη τού δίνει τις πρώτες βοήθειες στο πόδι.

Επόμενες δικάσιμοι και διακοπή
Εισαγγελέας: 18/1, 25/1, 28/1 οι δικάσιμοι για Ιανουάριο. Και διακόπτουμε για 21 Δεκεμβρίου
τώρα, στην ίδια αίθουσα στις 9.
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Η έδρα διέκοψε στις 14:21 για την επόμενη δικάσιμο, την Τρίτη 21/12/2021.
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