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

Αναγνωστέα 

Παραπεμπτικό βούλευμα, ιατροδικαστικές εκθέσεις κ.ά.

Πρόεδρος: Να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση της αναβλητικής [απόφασης] του 2020, θέλετε κάτι 
συγκεκριμένο ή να θεωρήσουμε ότι έχει αναγνωστεί;

[Από υπεράσπιση και υποστήριξη κατηγορίας]: Όχι, δε θέλουμε. 

Πρόεδρος: Άρα να θεωρησουμε ότι έχει αναγνωστεί.

Σύνεδρος: Έκθεση αποτύπωσης και αντιπαραβολής, να διαβάσουμε το...; 

Πρόεδρος: Το παραπεμπτικό βούλευμα. Να εστιάσουμε κάπου;

Παπαπαντολέων: Για τους ενόρκους κυρίως. 

Πρόεδρος: Ωραία, να το δούμε, από το «αφού μελέτησε τη δικογραφία...» [αναγιγνώσκεται]

Σύνεδρος: Ας διαβαστεί η τοξικολογική έκθεση του 2018.

Πρόεδρος: Το Νο 8 αναγνωστέο του κατηγορητηρίου από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, 
1309/2018, «σε εκτέλεση παραγγελίας της Δ.Α.Α., οι ιατροδικαστές Μαριανού και Καλόγρηας […] 
σύμφωνα με το υπ' αριθμ. [...] έγγραφο του νεκροτομείου, περιγραφή δείγματος, κατηγορίες τοξικών 
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ουσιών ναζήτηση οργανικών φαρμακων, [...] χρωματικές αντιδράσεις, ειδική αναζήτηση 
ναρκωτικών, οπιούχα αρνητικόν, κοκαΐνη αρνητικόν, αμφεταμίνες αρνητικόν, μεθαδόνη αρνητικόν, 
ειδική αναζήτηση οινοπνεύματος θετικόν, ειδική αναζήτηση μονοξειδίου του άνθρακα κενό, ούτε 
θετικό ούτε αρνητικό, [...] διαπιστώθηκε στο αίμα η παρουσία οινοπνεύματος 0,26 χιλιοστά ανά 100 
κυβ. εκατοστά αίματος, στο αίμα και στα ούρα η παρουσία ιμπουπροφαίνης, το αίμα περιέχει 
οινόπνευμα [...]»

Πρόεδρος: Συνημμένη και η ιστολογική εδώ, η υπ' αριθμό 10, και η προγενέστερη είναι το 9. 
Διαβάζουμε την ιστολογική από τον Ευτυχιάδη Χρήστο: «Παραλάβαμε την καρδιά, το πάχος του 
τοιχώματος της αριστερής είναι 1,2 εκ [...] το ενδοκάρδιο κανονική διαμόρφωση, χωρίς 
αρτηριοσκληρυντικές αλλοιώσεις, δύο τμήματα πνευμόνων, τμήματα νεφρού, η μακροσκοπική και 
μικροσκοπική έδειξε [...] στεάτωση ήπατος, ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις [...] δεν παρουσιάζονται 
στο τμήμα νεφρού παθολογοανατομικές αλλοιώσεις».

Πρόεδρος: Το υπ' αρ. 2.

Παπαπαντολέων: Μήπως για την ενότητα να κάνουμε όλα τα ιατροδικαστικά μαζί;

Πρόεδρος: Να πάμε στο υπ' αριθμ. 7, η 1212/2018, Υποδ/νση Ασφαλείας Αθηνών. «Νεκροψία [...] 
τα πτωματικά φαινόμενα είναι ανάλογα του χρόνου που πέρασε από το θάνατό του, τραύμα μήκους 3 
εκ κατά τη δεξιά οσφυική χώρα, [...] τραύμα κατά τη δεξιά μετωπιαία χώρα [...] εκδορά και πλαστική
εκχύμωση του άνω βλεφάρου [...] εκδορά μήκους 4 εκ [...] 9) πλατιά εκδορά [...] 11) εκδορά [...] 12)
εκδορά μήκους 1,5 εκ [...] 13) βαθιά εκδορά [...] 14) εκδορά [...] 15) πολλαπλές μικροεκδορές [...] 
17) πολλαπλές διάσπαρτες εκδορές [...] 18) τραύμα [...] 19) διάσπαρτες εκδορές πλαστικές 
εκχυμώσεις και τραύματα [...] 21) πλαστική εκχύμωση 3,5 επί 5 εκ αριστερού γόνατος [...] 
Νεκροτομή, κεφαλή, από τα μαλακά μόρια μικρή αιμορραγική διήθηση, [...] εγκέφαλος που δεν 
παρουσιάζει αλλοιώσεις, [...] περικάρδιο άνευ κακώσεων, στόμαχος, λίγα κολλώδη υγρά, πάγκρεας 
άνευ κακώσεων, [...] εργαστηριακές εξετάσεις παρελήφθη ποσότητα ούρων και αίματος, 
διαπιστώθηκε στο αίμα 0,26 παρουσία οινοπνεύματος, στα ούρα η παρουσία ιμπουπροφαίνης, [...] 
έντονη συμφόρηση των αγγείων του εγκεφάλου, [...] ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις μυοκαρδίου στις 
15:00 παρελήφθη από την οδό Γλάδστωνος 3 [...] αναφέρονται πολλαπλά θλαστικά τραύματα, ο 
θάνατος πιστοποιήθηκε στο νοσοκομείο, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας παρακολούθησε τη 
διαδικασία, κατά τον νεκροψιακό έλεγχο, διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα, ο μηχανισμός 
πρόκλησης φαίνεται να είναι ποικίλος, τα τραύματα με αριθμό [...] είναι συμβατά με την πρόκλησή 
τους από τέμνον όργανο, τα τραύματα [...] με πρόκληση από θλων αμβλύ όργανο, π.χ. χέρι ή πόδι 
ανθρώπου, τα τραύματα [...] με πρόσκρουση σε επιφάνεια, [...] δεν μπορούν να επιφέρουν από μόνα 
τους τον θάνατο, ήταν όμως πολλαπλά και διάσπαρτα [...] Κατά τον έλεγχο της καρδίας δεν 
διαπιστώθηκε προϋπάρχουσα στεφανιαία νόσος ή νόσος της καρδίας, [...] οι ισχαμικού τύπου 
αλλοιώσεις φαίνεται να συνδέονται με τα πολλαπλά τραύματα [...] συνδέονται αιτιωδώς με τον 
θάνατο με τον μηχανισμό στρες. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα σώματος που 
δεν συνιστούν θανατηφόρες κακώσεις με την έννοια ότι θα μπορούσαν να επιφέρουν μόνα τους τον 
θάνατο [...] ο θάνατος του ανωτέρω προήλθε από τις ισχαιμικού τύπου κακώσεις, με δεδομένες 
απουσίες άλλων παθήσεων [...] ο θάνατος προήλθε λόγω μηχανισμού στρες. Συμπέρασμα: Ο θάνατος
επήλθε από ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου συνέπεια πολλαπλών τραυμάτων».
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Φίλος: Κυρία πρόεδρε, δεν πρέπει να διαβαστεί και η συμπληρωματική ιστολογική;

Σύνεδρος: Από 30/1/19;

[Η έδρα ψάχνει το έγγραφο] 

Πρόεδρος: Θα τη διαβάσουμε στην πορεία. Πάμε να δούμε του κ. Τσαντίρη.

Σύνεδρος: [διαβάζει] «140 φωτογρ. ελήφθησαν [...] Ιστορικό: Παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του [...] προσήλθε νεκρός στα επείγοντα, 
είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός, [...] παρατηρούνται κακώσεις, θλαστικό τραυμα με διαστάσεις [...] 
εκδορά μήκους 4 εκ. [...] δύο πλατιές εκδορές, με έντονη αιμορραγική διήθηση, μικροεκδορές, [...] 
βαθιά εκδορά, κυκλοτερής εκδορά, πολλαπλές μικροεκδορές της κάτω γνάθου, βαθύ θλαστικό 
τραυμα, διάσπαρτες εκδορές, πολλαπλά τραύματα δεξιάς άκρας χειρός [...] Νεκροτομή, κεφαλή: δύο 
αιμορραγικές διηθήσεις, [...] εικόνα έντονης συμφόρησης των αγγείων του εγκεφάλου, παρελήφθη 
ολόκληρος ο εγκέφαλος για ιστολογική εξέταση, [...] εικόνα οξέως πνευμονικού οιδήματος, [...] 
Κοιλία: Δεν διαπιστώνονται κακώσεις, ήπαρ άνευ κακώσεων, πάγκρεας άνευ κακώσεων ή 
παθολογοανατομικών αλλοιώσεων [...] Εργαστηριακές εξετάσεις: Ελήφθησαν η καρδιά και ο 
εγκέφαλος, ελήφθησαν δείγματα ούρων και αίματος, διαπιστώθηκε παρουσία οινοπνεύματος 
0,26/100 κ.εκ. και ιμπουπροφαίνης (φάρμακο) [...] Δόθηκε αρχικά απροσδιόριστη αιτία θανάτου και 
έπρεπε να αναμένουμε αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, δεν ανεδειξαν παρουσία ναρκωτικών
που να σχετίζονται με τον θάνατο. [...] Όσον αφορά στον μηχανισμό πρόκλησης σοβαρών κακώσεων 
κεφαλής, δέχεται και ένα λάκτισμα από την αριστερή πλευρά κεφαλής που ήταν αρκετά ισχυρό κατά 
την άποψή μου, [...] τα θλαστικά τραύματα αποτέλεσαν αιτία σοβαρής αιμορραγίας, το τελικό γεγονός
ισχαμικού τύπου αλλοιώσεων χωρίς να ανευρεθεί προυπάρχουσα καρδιακή ή στεφανιαία νόσος, 
επιπλέον βαρεία στεάτωση ήπατος που δεν συνδέονται όμως με το καρδιακό επεισόδιο. Το σύνολο 
των τραυμάτων αποτέλεσαν την αιτία θανάτου μέσω μηχανισμού στρες. Αποτελεί την αποκλειστική 
αιτία, απότοκος πολλαπλών τραυματισμών, κυρίως κεφαλής». Παρατίθεται βιβλιογραφία, «το 
σύνολο των τραυμάτων αποτέλεσαν την αιτία μέσω του μηχανισμού στρες».

Παπαρρούσου: Το αναγνωστέο υπ' αριθμ. 11, κυρία πρόεδρε.

Πρόεδρος: Το συμπληρωματικό με ημερομηνία 20/2/19, του κ. Τσαντίρη.

Σύνεδρος: [διαβάζει] «[...] από το σύνολο των ευρημάτων καμία ένδειξη ότι έπασχε από καρδιακή 
ανεπάρκεια, καμία προϋπάρχουσα καρδιακή παθολογία, [...] δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι έπασχε 
από ηπατική ανεπάρκεια, η μικρή συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,26 ανά λίτρο αίματος δεν συνδέεται 
με ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις».

Πρόεδρος: Συμπληρωματική έκθεση του κ. Ευτυχιάδη, 30/1/19 [διαβάζει] Συμπληρωματική 
έκθεση 1ου εργαστηρίου, παθολογική / ανατομική: «Σε απάντηση του [...] και με βάση τα 
ερωτήματα [...] σε πολλαπλές τομές που παρατηρήθηκε οίδημα, με βάση την απουσία στεφανιαίας 
νόσου χαρακτηρίζονται ισχαμικού τύπου αλλοιώσεις και όχι ως ισχαιμικές, σε πολλαπλές τομές 
παρατηρείται διάθλαση [...] αμφεταμίνες αρνητικόν, αντικαταθλιπτικά αρνητικόν, αντιψυχωσικά 
αρνητικόν, ιμπουπροφέν στο αίμα και στα ούρα 0,48 [...] η ευρεθείσα συγκέντρωση δεν είναι σε 
τοξικά επίπεδα». 
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Αναγνωστόπουλος: Σχετικά με την συμπληρωματική, υπάρχει και ένα έγγραφο στη δικογραφία 
του κ. Δημόπουλου, που εξηγεί πώς κατέληξε να γίνει η συμπληρωματική. 

Εισαγγελέας: Μετά αυτά, αφού τελειώσουμε του κατηγορητηρίου.

 

Πρόεδρος: Να δούμε και του κ. Αλεξάνδρου για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. 14/2/2019, [διαβάζει]
«ο υπογράφων ανέλαβα κατόπιν εντολής του Δημόπουλου Σπυρίδωνα να γνωμοδοτήσω [...] για τη 
σύνταξη της παρούσης μου τέθηκαν στοιχεία της δικογραφίας, η έκθεση των Μαριανού και 
Καλόγρηα, η έκθεση Τσαντίρη, [...] το σύνολο της δικογραφίας, μελετήθηκε και οπτικοακουστικό 
υλικό από τα ΜΜΕ καθώς και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις του θανόντα που μαρτυρά ότι έπασχε 
από το σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας και λάμβανε αντιρετροϊκή αγωγή [...] αξίζει να σημειωθεί ότι 
κανένας ιατροδικαστής δεν σχολίασε τις επιπτώσεις ενός οργανισμού από βαριά ηπατική βλάβη και 
αντιρετροϊκή αγωγή που λάμβανε. [...] λόγω ηπατικής βλάβης υπάρχει μειωμένη παραγωγή 
πρωτεΐνης», κτλ κτλ, «επομένως το πνευμονικό οίδημα συνδέεται με τη μείωση παροχής οξυγόνου, 
αύξηση της εγκεφαλικής αρτηριακής πίεσης και αύξηση της διαπερατότητας, [...] σε πολλαπλές τομές 
που ελήφθησαν, τα ευρήματα αυτά αποτελούν μη ειδικά ευρήματα [...] το σύνδρομο της επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας αποτελεί ένα άλλο βασικό στοιχείο, η μετάδοση του ιού γίνεται μέσω υγρών του 
οργανισμού, ενώ οι μακροπρόθεσμες συνέπειες αφορούν μεταβολικές διαταραχές, καρδιακά 
νοσήματα, επίσης τα αντιρετροϊκά φάρμακα επηρεάζουν τη λειτουργία του ήπατος. Η κατανάλωση 
αλκόολ, το αλκοόλ σε χρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Νοσηλευόταν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και έκανε προσπάθειες να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ [...] ο πυροσβεστήρας ζυγίζει 6 
κιλά και εκείνος μόλις μετά βίας μπορεί να τον σηκώσει με τα δύο χέρια, η κατάσταση αυτή μπορεί να
σχετιστεί με την χρήση αιθυλικής αλκοόλης [...] με ιδιαίτερη κατάσταση πανικού και στρες. Αφού 
παρελήφθη την 21/9/18 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος [...] σε ένα 
απόλυτα υγιέες άτομο οι κακώσεις δεν μπορούν να προκαλέσουν τον μηχανισμό στρες, το ιατρικό 
στρες είναι πολύ μεγαλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις, η περιγραφή στις κακώσεις αφορούν μόνο τα 
μαλακά μόρια και δεν φαίνεται να βρίσκονται σε συνάρτηση με το μηχανισμό στρες, σύμφωνα με τη 
λανθασμένη εκτίμηση που προέβησαν οι ιατροδικαστές [...] Έπασχε από βαρεία ηπατική βλάβη [...] 
Γνωμοδοτώ ότι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος απεβίωσε λόγω ισχαιμικών τύπου αλλοιώσεων ή και από 
αγγειοσπασμό, σε κάθε περίπτωση οι κακώσεις στα μαλακά μόρια δεν μπορεί να έχουν αιτιώδη 
συνάφεια με τις αλλοιώσεις του μυοκαρδίου».

Γιαννελάκης: Και υπάρχει και η ιατροδικαστική του κ. Ανδρέου, που είχε κατατεθεί, για το 
ενιαίο... 

Πρόεδρος: Ας κάνουμε αυτά πρώτα και μετά. Δεν αποκλείουμε τη δυνατότητα, θέλετε σχολιασμό 
να το χωρίσουμε σε κομμάτια;

Σύνεδρος εξ αριστερών: Αναγιγνώσκεται η έκθεση του ιατροδικαστή Κ. Ανδρέου [τεχνικού 
συμβούλου διορισμένου από την υπεράσπιση των αστυνομικών] [διαβάζει] «Κρίσεις - τοποθετήσεις
υπό στοιχείο Α: προέκυψε ότι ο θάνατος προήλθε από ισχαιμικού τύπου κακώσεις. Πολλαπλές 
τηλεοπτικές καταγραφές ως προς την προσέλευση των αστυνομικών οργάνων, χειροπέδησης κτλ. 
Τόσο κατα τη διάρκεια χειροπέδησης όσο και γενικά δεν υπάρχει σωματική βλάβη. Στο σημείο που ο 
δράστης πιάνει το λαιμό του μου δίνεται η εικόνα ότι ήδη αρχίζει το οίδημα τα αστυνομικά όργανα 
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δεν είχαν καν εισέλθει στο χώρο. Υπάρχουν ένορκες καταθέσεις από τις οποίες προκύπτουν νέα υπό 
αξιολόγηση στοιχεία. [Αποσπάσματα ανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων ενσωματωμένων στην 
έκθεση] '[...] ήταν αδύναμος από χαμηλό αιματοκρίτη [...] πήγαινε στο νοσοκομείο να κάνει 
θεραπεία [...] πήγε σε πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ επειδή έπινε μπύρες'. Σύμφωνα με την 
έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα Β.Σ. [...] Συναξιολογώντας τα ευρήματα: οροθετικός, κλινικά 
συμπτώματα, καταχρήσεις, αντιρετροϊκά, ουδεμία συνάφεια προκύπτει μεταξύ των χειρισμών των 
αστυνομικών οργάνων, ουδεμία κάκωση προκύπτει, οι αστυνομικοί δεν ήταν καν στον χώρο».

Αναγνωστόπουλος: Κυρία πρόεδρε μήπως να διαβάσουμε τώρα για το ενιαίο, το έγγραφο του κ. 
Δημόπουλου, γιατί έγινε συμπληρωματική.

Πρόεδρος: [Διαβάζει] «Επειδή τόσο η ιστολογική όσο και η τοξικολογική εξέταση είναι ατελείς, [...] 
Επειδή η έλλειψη των ανωτέρω στοιχείων καθιστά το συμπέρασμα της έκθεσης αυθαίρετο [...] επειδή
[...] ζητούμενο να διαταχθεί η διενέργεια συμπληρωματικής εξέτασης. [...] Να ζητηθεί το ιατρικό 
ιστορικό του Ζαχαρία Κωστόπουλου και κάποιες συγκεκριμένες ουσίες στο αίμα».

Παπαρρούσου: Κυρία πρόεδρε, να ζητήσουμε να επισκοπηθούν και οι φωτογραφίες από το 
νεκροτομείο.

Πρόεδρος: 40 φωτογραφίες, 27/11/18 εγχειρήθησαν, να τις δώσω να τις δει ο καθενας; Γιατί δεν 
μπορώ να διαβάσω φωτογραφίες [δίνει τις φωτό στους ενόρκους].

Σχολιασμοί των ως τώρα αναγνωστέων

Υποστήριξη κατηγορίας

Παπαρρούσου: Ο κ. Καλόγρηας, η κα Μαριανού και ο κ. Τσαντίρης έχουν συντάξει μια 
ιατροδικαστική που έχει υπεραναλυθεί. Καταλήγει σε ένα πολύ απτό συμπέρασμα: ότι επήλθε ο 
θάνατος από ισχαιμικού τύπoυ αλλοιώσεις. Πάμε τώρα σε αυτή την αιρετική άποψη που έχει 
εισαγάγει η υπεράσπιση που βλέπουμε ότι ο ιατροδικαστής δεν εξετάζει τα αίτια θανάτου. Θα 
έλεγα ότι δεν είναι αρκούντως αντικειμενική ώστε να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Η εντολή που τους 
δόθηκε παρεκκλίνει από τα αίτια θανατου. Τα αίτια θανάτου συνηγορούν στα ίδια συμπεράσματα, 
είναι παράδοξη άποψη ότι έπασχε από Χ,Ψ νόσημα, τα έχουμε υπεραναλύσει. Αυτό που μου κάνει 
εντύπωση είναι η ευθεία αναφορά σε μαρτυρικές καταθέσεις αντί επιστημονικών δεδομένων και 
μάλιστα διαστρέφοντας τις μαρτυρικές καταθέσεις. Για την ιατροδικαστική έκθεση του κ. Ανδρέου,
παρατίθενται όχι αυτούσιες καταθέσεις αλλά ερμηνευμένες. Αναφέρει ως «δυσάρεστο περιστατικό»
τον μαρτυρικό θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που φέρουν οι 
εκθέσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής ενασχόλησης. Στην άποψη ότι όλα τα 
χτυπήματα ευθύνονται κατέληξε και ο εισαγγελέας που έκανε την ποινική δίωξη. Πρέπει να τα 
εξετάζουμε αυτά για να βλέπουμε ποιο είναι άξιο λόγου και ποιο δεν είναι.

Παπαπαντολέων: Όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία και τα ευρήματα λήφθηκαν υπόψη από τους 
κρατικούς ιατροδικαστές και τον κ. Τσαντίρη. [Οι εκθέσεις] Συντάχθηκαν με πολύ μεγάλη προσοχή
και σπουδή. Περαιτέρω [αναφέρονται στις εκθέσεις της υπεράσπισης] παράμετροι ή και στοιχεία 
που δεν τα έλαβαν υπόψη τους κατά τη σύνταξη της ιατροδικαστικής [...] Για το ποια είναι η αιτία 
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θανατου. Τόσο η νόσος του AIDS όσο και η ηπατική βλάβη λήφθησαν υπόψη από τους 
ιατροδικαστές και κατέληξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις αιτίες θανάτου.

Υπεράσπιση

Αναγνωστόπουλος: Ευτυχώς που τα πρακτικά τηρούνται με τον τρόπο που τηρούνται και θα σας 
παραπέμψω στην κατάθεση της κυρίας Μαριανού. Το αντικείμενο, η ουσία της δίκης προκύπτει 
από τις ιατρικές εκθέσεις και τα έγγραφα και αν και κατά πόσο υπάρχει αιτιιώδης συνάφεια 
ανάμεσα στα χτυπήματα του εντολέα μου με το τραγικό γεγονός. Τα δεδομένα που προκύπτουν 
είναι η έκθεση που συντάχθηκε από τον κ. Καλόγρηα και την κα. Μαριανού. Ζήτησα να 
αναγνωστεί η αίτηση με ημερομηνία 30/11/2018, και το κάναμε διότι ζητάγαμε από τότε να 
ερευνηθεί και γιατί δεν ερευνήθηκε, το πότε έχουμε χρόνο έναρξης και εγκατάστασης της ισχαιμίας
που διαπιστώνεται με σειρά εξετάσεων. Το εύρημα λοιπόν που αγνοούσαν οι πρώτοι ιατροδικαστές
είναι αυτό του οιδήματος, δεν θα κατέληγαν σε αυτό το συμπέρασμα. [...] Το οίδημα αυτό δεν 
μπορεί να έχει δημιουργηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από όταν δέχτηκε τις κλωτσιές που έχει 
οριστεί σε 16 λεπτά, είχε ήδη οιδημα. Το οίδημα πρέπει να έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον μία με 
δύο ώρες πριν το επεισόδιο. Τα τραύματα διακρίνονται: σε τρααύματα από τέμνον όργανο, σε 
τραύματα από γωνία τραπεζιού, σε τραύματα από χέρια και πόδια ανθρώπων. 7 τραύματα σύνολο. 
Η κα Βαρβία μας είπε ότι τα χτυπήματα δόθηκαν σε διάστημα 11'', 5 λακτίσματα που δεν τον 
έπληξαν και τα 5. Πρέπει να αναζητηθεί ποιοι, πώς και με ποιο τρόπο έδωσαν τα υπόλοιπα 
χτυπήματα. Τα τραύματα αυτά που αποδίδονται σε χέρια ή πόδια ανθρώπων είναι όλα 
καταγεγραμμένα στη δεξιά πλευρά του θανόντος, εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με την άποψη 
του κ. Τσαντίρη ο οποίος είναι ο μόνος που κάνει λόγο για εστιακές εξαγγειώσεις ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Υπενθυμίζω ότι τα καταγεγραμμένα είναι όλα στη δεξιά πλευρά, κανένα στην 
αριστερή. Και, αντίθετα, έρχεται και δίνει εξήγηση ο κ. Αλεξάνδρου για το πώς έχει δημιουργηθεί 
αυτή η εξαγγείωση. [...] Δεν μπορούμε να έχουμε εξαγγείωση χωρίς ύπαρξη τραύματος στο 
εξωτερικό τμήμα του κρανίου. Επίσης, κάτι ακόμα για την έκθεση του κ Τσαντίρη: στη σελίδα 5, 
στο σημείο που μιλάει για την καρδιά, λέει «κατά την επισκόπηση - διάνοιξη οι βαλβίδες έχουν 
κανονική διαμόρφωση, βατές χωρίς στενώσεις». Αυτά τα λέει γιατί δεν έχει λάβει υπόψη ούτε 
αυτός την ιστολογική. Και λέει πιο κάτω: «ιστολογικώς διαπιστώθηκαν» και εδώ υπάρχει μια λέξη 
σβησμένη, που με γυμνό μάτι φαίνεται ότι είναι η λέξη «πρόσφατες». Γιατί λοιπόν έσβησε τη λέξη 
αυτή; Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει, να πάρει την ευθύνη να υπογράψει ότι είναι πρόσφατο, γιατί 
ακριβώς αυτές έχουν προκύψει με ασφάλεια τουλάχιστον 4 ώρες πριν τον θάνατο.

Φίλος: Υπάρχει ένας ασφαλής κανόνας με βάση τον οποίο κάποιος μπορεί να συντάξει μια έκθεση,
και βρήκα την ενσωμάτωση Οδηγίας από τις 2 Φλεβάρη 1999. Πρέπει να υπάρχει η αναφορά στα 
τατουάζ που δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Εδώ λοιπόν παραβιάστηκαν δύο πολύ σοβαροί 
κανόνες, στην αρχή «η έκθεση ειναι εξίσου σημαντική με την νεκροψία και νεκροτομή» και την υπ'
αρ. 18, «οι ιατροδικαστές πρέπει να εκτιμούν τα αρχικά ευρήματα, ώστε να υπαρχουν όσο 
περισσότερες πληροφοριες γίνεται, όταν υπάρχουν εναλλακτικές περιπτώσεις ως προς την αιτία και
τα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διαφοροποίηση [...]». Δεν ενδιαφέρει λοιπόν τον νομοθέτη αν 5% 
μόλις μπορεί να είναι η περίπτωση από στεάτωση ήπατος. Αλλά εδώ δεν το έχει καν και είναι πολύ 
σοβαρό το πρόβλημα στην ιατροδικαστική. Ο κ. Καλόγρηας δεν μπορούσε να μας επιβεβαιώσει, να
τεκμηριώσει με ιατροδικαστικό εύρημα τον μηχανισμό στρες. Όταν τον ρωτησε η υπεράσπιση για 
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τα πορίσματα της τοξικολογικής έκθεσης, ο μέσος όρος ήταν 0,26ml η θεραπετυική συγκέντρωση, 
είναι διπλάσια εδώ, είναι στα 48. Και λέει παρακάτω οτι δεν είναι στα τοξικά επίπεδα αλλά όταν 
λέει η διεθνής βιβλιογραφία για 26 γραμ και εδώ έχεις το διπλάσιο δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί; 
Βλέπω ότι έχω την ανακοπή, βλέπω ότι έχω και τα τραύματα και προσπαθώ να τα συνδέσω; Αυτό 
είναι αντιεπιστημονικό. [...] Ο χαρακτηρισμός στην έκθεση ότι η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μη 
ειδικό εύρημα, είναι τουλάχιστον αντιφατικό και μη διερευνηθέν. Και θυμηθείτε όταν ρωτήσαμε 
τον κ. Ευτυχιάδη αν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικό όριο και μας είπε μία ώρα για το έμφραγμα 
του μυοκαρδίου και τουλάχιστον δύο ώρες για καρδιακή ανεπάρκεια. Ποια είναι η δουλειά που 
έγινε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών; Βρήκαμε δύο ευρήματα και προσπαθούμε να τα 
συνδέσουμε; Ο κ. Τσαντίρης, η ορολογία του ομολογώ ήταν εξαιρετική, όμως κάνει ένα σφάλμα, 
μια μικρή αμεροληψία, αδιόρατη. Θα μνημονεύσω στην υπ' αριθμ. 5, «τραύμα εγκεφάλου». Η 
ορολογία είναι ανακριβής γιατί προϋποθέτει κάταγμα κρανίου αλλά η παρουσία κάκωσης 
αποκλείεται. Αυτό που ισχυρίζεται είναι τουλάχιστον ανακριβές.

Πατάλας: Τελείως επιγραμματικά. Και οι δύο ιατροδικαστές κάνανε μια παραπομπή σε μια 
βιβλιογραφία του κ Κουτσελίνη, και συγκεκριμένα ότι οι τραυματισμοί ποικίλης έκτασης είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν αιφνίδιο έμφραγμα. Ο Καλόγριας έκανε ένα πόρισμα που ήθελε να 
υπερασπιστεί ενώπιον του δικαστηρίου σας, στην έκθεση όμως η ορολογία που χρησιμοποιεί, 
φαίνεται να συνδέεται αιτιωδώς μέσω μηχανισμού στρες. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί. 
Στην ένορκη εξέταση στον ανακριτή η απάντησή του ήταν «δεν μπορώ να απαντήσω με 
επιστημονική ασφάλεια». Όταν ο συντάξας δεν μπορεί να πεί σε τι ποσοστό οι σωματικές κακώσεις
προκαλούν ισχαιμικό επεισόδιο εγώ απορώ πώς το δικαστριό σας θα καταλήξει σε ασφαλές 
συμπέρασμα.

Βαρελά: Η αιτία θανάτου του Ζ. Κωστόπουλου που αποτελεί και το πόρισμα της έκθεσης του 
ιατροδικαστή, του κ. Καλόγρηα, είναι το ισχαμικό επεισόδιο. Δεν προκύπτει μόνο από το 
βιντεληπτικό υλικό αλλά και από τις καταθέσεις. Η έναρξη του ισχαιμικού τοποθετείται όταν οι 
αστυνομικοί δεν ήταν παρόντες. Αυτό προκύπτει από την ιατροδικαστική του κ. Αλεξάνδρου που 
λέει ότι η έναρξη του ισχαιμικού είτε τοποθετείται προ του συμβάντος, στο κατάστημα, είτε και 
εντός του καταστήματος, αναφέρεται στην παραπαίουσα στάση που είχε ο Ζ. Κωστόπουλος. Ο 
τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας τοποθετείται αντιστοίχως και λέει ότι το ισχαιμικό 
εξελισσόταν από τη στιγμή που έχει εξέλθει από το κατάστημα και πιάνει τον λαιμό του. Και ο 
τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας θεωρεί ότι το ισχαιμικό επεισόδιο ξεκινάει προ της έλευεσης 
των αστυνομικων. Εν συνεχεία ο κ. Ανδρέου [σ: τεχν. σύμβουλος των κατηγ. αστυνομικών] 
καταλήγει ότι ουδεμία συνάφεια προκύπτει μεταξύ των επαφών των αστυνομικών κατά τη διάρκεια
της χειροπέδησης, ουδεμία κάκωση προκύπτει. Προς επίρρωση του ισχυρισμού ότι αφενός δεν 
υπάρχει κάκωση από αστυνομικούς και το ισχαιμικό ξεκινάει πριν την άφιξή τους. Επικαλούμαι τα 
πρακτικά όπου γίνεται η ερώτηση στον κ. Καλόγρηα και απαντά ότι αν τα ευρήματα δεν 
περιγράφονται δεν συνδέονται. Τα ευρήματα της νεκροτομής είναι 23, το εύρημα 1 έως 6 αφορά 
κακώσεις στην κεφαλή, γνάθο, δεν συνδέονται με τις επαφές των αστυνομικών, δεν υπήρχε δράση 
που να έρθει σε επαφή με το κεφάλι, με το λαιμό, με τη γνάθο του Ζ. Κωστόπουλου. Τα ευρήματα 
17, 18, 20, 23, δεν συνδέονται με επαφές αστυνομικών. Μας μένουν 3 ευρήματα, τα 19, 21, 22. Και
τα τρία αφορούν μικροεκδορές και εκχυμώσεις, γδαρσίματα και μελανιές, αλλά δεν συνδέονται με 
τις επαφές αστυνομικών. Και τα τρία όμως δεν συνδέονται με τις επαφές και αυτό προκύπτει 
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διαβάζοντας το φύλλο [...] του βουλεύματος, που φαίνεται για ποιες δράσεις κατηγορούνται οι 
αστυνομικοί. Άρα: το ισχαμικό τοποθετείται προ της αφίξεως και κανένα από τα ευρήματα δεν 
συνδέεται με τους αστυνομικούς.

Γιαννελάκης: Καμία επαφή αστυνομικών δεν έχει αποτυπωθεί στην ιατροδικαστική έκθεση. 
Υπάρχει μόνο επαφή με γλουτό και καρπό και παρατεταμένη πίεση. Σας καλώ να δείτε ξανά την 
ιατροδικαστική και πιο πολύ απευθύνομαι στους λαϊκούς ενόρκους. Επίσης εντύπωση μεγάλη θα 
πρέπει να σας κάνει η κατάθεση του τεχνικού συμβούλου [σ: Τσαντίρη] που γνωρίζοντας το 
βιντεοληπτικό υλικό δεν καταδεικνύει καμία επαφή αστυνομικού στον θανόντα Ζακ. Αν κάποιος 
έπρεπε να υποδείξει κάποιον που ευθύνεται είναι ο τεχνικός σύμβουλος ο οποίος δεν το έκανε. 
Επειδή από την αρχή το έχουμε πει ότι είναι μια δίκη των ιατροδικαστών νομίζω ότι είναι πολύ 
σημαντικό αυτό που είπανε ο κ. Τσαντίρης και Καλόγρηας ότι αν κάτι δεν έχει αποτυπωθεί δεν 
υπάρχει.

Εκθέσεις αυτοψίας, κατάσχεσης, εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης
κ.ά.

Πρόεδρος: Συνεχίζουμε [με τα αναγνωστέα έγγραφα]

Σύνεδρος: Έχουμε και την έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης από 22/9/2018.

Πρόεδρος: Να δούμε λίγο τις φωτογραφίες αν αντιστοιχούν, η 11-12 προσβεστήρας... 
διασκορπισμένες κηλίδες...

Σύνεδρος: [Διαβάζει] Έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης από 22/9/2018: «Μεταβήκαμε στο σημείο, 
[...] δεξιά της προαναφερόμενες βιτρίνας βρίσκεται η γυάλινη μισάνοιχτη πόρτα, […] καστανέρυθρες 
σταγόνες, πιθανόν αίμα κτλ. πυροσβεστήρας [περιγραφή του χώρου]. Κατασχέθηκαν κάποια 
αντικείμενα όπως πυροσβεστήρας για περαιτέρω εξετάσεις εργαστηριακές και ασφαλίστηκε ο χώρος».

Πρόεδρος: Πάμε έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, τα έγγραφα της ΔΕΕ. Έγγραφο 
16/507/β 26.9.18, τέσσερα με αρχή 1052/6/[...] «Σε απάντηση ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας 
γνωρίζουμε τα κάτωθι: αποτυπώματα ταυτίζονται ως εξής: δύο αποτυπώματα στον πάγκο ανήκουν 
στον Δημόπουλο Σπ. [...] ένα παλαμικό σε γυάλινη πόρτα εισόδου στον Κωστόπουλο Ζ. [...] τμήματα 
αποτυπωμάτων ανόμοια των ανωτέρω σε πειστήρια, σε επιφάνεια κορνίζας».

Πρόεδρος: Επόμενο έγγραφο της ΔΕΕ, απευθύνεται στον 23ο τακτικό ανακριτή, εκτέλεση 
παραγγελίας, «σας γνωρίζουμε ότι κατά της διερεύνηση που έγινε στο μαχαίρι με μαύρη λαβή δεν 
βρέθηκαν αποτυπώματα».

Πρόεδρος: [Διαβάζει] Έκθεση παράδοσης - κατάσχεσης, υπ' αρ. 2 των εγγράφων κατηγορητηρίου, 
«επειδή διενεργούμε προανάκριση, προβήκαμε στην κατάσχεση κινητού τηλεφώνου, μάρκας 
Samsung», έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης 24/9/2018, [...] Άρα τελειώσαμε με τις εκθέσεις 
παράδοσης - κατάσχεσης.

Πρόεδρος: [Διαβάζει] Έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, τμήμα ανάλυσης βιολογικών 
υλικών. «Αποσταλθέντα προς εξέταση πειστήρια, φιαλίδιο αίματος Κωστοπούλου Ελένης, 
βαμβακοφόροι στειλεοί κυανέρυθρων ουσιών, πιθανόν αίματος, [από διάφορα σημεία μέσα και έξω 
από κοσμητοπωλείο] Ένας βαμβακοφόρος στειλεός με την ένδειξη '6 απο σάρωση' [...] πειστήριο 1, 
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δείγμα σάρωσης με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στειλεό, [...] δείγμα σάρωσης που σημάνθηκε με 
την ένδειξη 4 [...] δείγμα σάρωσης μαχαιριού 18 εκατοστών [...] δείγμα σάρωσης με καστανέρυθρες 
κηλίδες που υπήρχαν στα άκρα της λάμας του ανωτέρου μαχαιριού, [...] εξέταση των ανωτέρω 
πειστηρίων από το συγκριτικό δείγμα, σαρώσεις θετικές αρνητικές για αίμα για δείγματα 6 και 14. [τα
υπόλοιπα θετικά] Όλα τα δείγματα υποβλήθησαν σε διαδικασίας απομόνωσης DNA», αυτή ήταν η 
3022, το αναγνωστέο 15. Πάμε στα επόμενα. Την έκθεση που αναφέρεται στα κινητά τηλέφωνα 
πόσες επαφές είχε και καταλήγει το έγγραφο ότι «δεν εντοπίζοντηκαν ευρήματα που να σχετίζονται 
με την υπόθεση. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κάρτα SIM ήταν της εταιρείας Wind σε συσκευή δύο 
καρτών». Πάμε στο επόμενο έγγραφο που είναι και αυτό εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη ΔΕΕ, 
τμήμα φωτογραφίας μεθοδικοτήτων της 22/11/18. Συντάκτες: Τσοβόλας Κων/νος, Ραντού 
Παναγιώτα. «Η υπ' αριθμόν [...] από 8/11/18 αναφορά της υπηρεσίας [...] τα προς εξέταση: 
επανυπεβλήθη ψηφιακός δίσκος CD. Ζητήθηκε να διαπιστωθεί αν στα χρονικά σημεία [αναφέρει 
ποια] φαίνεται να έχει κάποιο αντικείμενο εκτός πυροσβεστήρα και ειδικά το κατασχεθέν μαχαίρι 
[...] Εξέταση ψηφιακού δίσκου, χωρητικότητας 800 MΒ, από το ληφθέν υλικό 60 στιγμιότυπα 
εξήχθησαν. [...] Η ποιοτική επάρκεια πειστηρίου κρίνεται χαμηλή λόγω συμπίεσης του υλικού η οποία
αλλοίωσε την ποιότητα. Κατόπιν εξετασης προκύπτει ότι στα σημεία [...] φαίνεται να φέρει, πλην του 
πυροσβεστήρα αντικείμενο [περιγράφει χαρακτηριστικα] δεν είναι όμως ευκρινές λόγω ανάκλασης 
φωτός. Ασφαλέστερο συμπέρασμα δεν δύναται να εξαχθεί. Στο χρονικό σημείο 00:50 δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί αν φέρει κάποιο αντικείμενο, η συγκριτική εξέταση του αντικειμένου του κατασχεθέντος 
μαχαιριού δεν είναι εφικτή εξατίας της χαμηλής ανάλυσης και γωνίας λήψης».

Πρόεδρος: Πάμε στις διατάξεις υπ' αριθμόν 20 από τη λίστα εγγράφων.

Παπαρρούσου: Να σχολιάσουμε τις εκθέσεις; 

Πρόεδρος: Μας λείπουν και κάποια που πρέπει να διακόψουμε για να τα βρύμε. [συνήγοροι δίνουν
τα αναζητούμενα έγγρραφα - συνεχίζεται η ανάγνωση].

Πρόεδρος: Έκθεση αποτύπωσης και αντιπαραβολής.

Σύνεδρος: [Διαβάζει] «Στην Αθήνα σήμερα [...] εκθέτουμε τα ακόλουθα, [...] στο σημείο 20 του 
βιντεοληπτικού φαίνεται ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος και ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου που 
φοράει χαρακτηριστική ροζ μπλούζα, [...] τότε ο Δημόπουλος πλησιάζει και ρίχνει άγνωστο 
αντικείμενο εναντνίον του Ζαχ. Κωστόπουλου, [...] από το 35'' έως το 36'' και ενώ ο Ζαχ. 
Κωστόπουλος κρατάει με τα δυο του χέρια τον πυροσβεστήρα φαίνεται στο αριστερό του χέρι να 
προεξέχει ασημίζον τέμνον αντικείμενο, [...] αφού ο Ζαχ. Κωστόπουλος δεν κατάφερε να θραύσει 
προσπαθεί να εξέλθει της βιτρίνας, [...] οι Χορταριάς Α. και Δημόπουλος Σπ. κινήθηκαν εναντίον του
Ζαχ. Κωστόπουλου και κατάφεραν χτυπήματα εναντίον του Ζ. Κωστ. και της βιτρίνας [...] ο Ζ. 
Κωστόπουλος εμφαίνεται να κρατά το αντικείμενο στο αριστερό του χέρι».

Σύνεδρος: [Διαβάζει] Ακολουθούν παραπομπές, της έκθεσης ένορκης εξέτασης του Γ.Ν., [...] του 
Σ.Β. που αναφέρει ότι […] [Ανάγνωση διατάξεων για επιβολή περιοριστικών όρων σε 
κατηγορούμενους, απααγόρευση εξόδου και εμφάνιση στο Α.Τ.] [Ανάγνωση συγχώνευσης 
συναφών υποθέσεων].

Πρόεδρος: Για 10 λεπτά διακοπή, να βρούμε το έγγραφο.
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Η έδρα διακόπτει για δεκάλεπτο διάλειμμα στις 14:11. 

Συνέχιση της διαδικασίας: 14:32 

Πρόεδρος: [Διαβάζει] Η από 24/09/18 ένορκη εξέταση μάρτυρα «ενώπιον του αστυνόμου 
Αποστολάκη εμφανίστηκες [...] ο Νικολόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη [...]

 είμαι αστυνομικός και από τη βιντεοσκοπική μελέτη προκύπτει ότι συνεργός του Δημόπουλου είναι ο 
Χορταριάς Αθανάσιος, τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω».

Πρόεδρος: Εδώ έχει και άλλα έγγραφα, θεώρηση 40 φωτό, τις πρώτες 15 τις έχουμε θεωρήσει.

Εισαγγελέας: Να προχωρήσουμε στο σχολιασμό και την επόμενη θα δούμε το βιντεοληπτικό από 
την πλευρά του κατηγορητηρίου και ό,τι προσκομίσετε από έγγραφα.

Σχολιασμοί των ως τώρα αναγνωστέων

Υποστήριξη κατηγορίας

Παπαρρούσου: Απ' ό,τι διαπιστώνουμε από έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης από τις 22 
Σεπτεμβρίου 2018 αλλά δεν προκύπτει ρητά πότε ήρθαν οι αστυνομικοί στο σημείο. Η έκθεση 
βιολογικού υλικού, από τις εκθέσεις αυτές βλέπουμε πως η αστυνομία με έναν χειρισμό θέλει να 
κατευθύνει τις έρευνες σε τι, δεν ερευνά τις συνθήκες θανάτου, αυτό που ερευνά είναι αν είχε 
μαχαίρι ή δεν είχε, παραθέτει και αποσπάσματα από μαρτυρικές καταθέσεις που βρίσκονταν εκεί 
στον τόπο, [αναφέρει ονόματα μαρτύρων] και καταλήγει σε συμπέρασμα που δε ζητήθηκε ποτέ, ότι
ήρθε σε επαφή ο Ζακ με το κατασχεθέν αντικείμενο. Σας ζητώ να θυμηθείτε την έκθεση της ΔΕΕ 
όπου εξετάζεται αυτό με άλλα κριτήρια και καταλήγει ότι «όχι, δεν μπορύμε να το ταυτίσουμε για 
κανέναν άλλον παρά μόνο για τον κατηγορούμενο». Τι λέει η έκθεση; Ότι βρεθηκε γενετικό υλικό 
στο μαχαίρι. Το αίμα του, ήταν το αίμα του! Γιατί το μαχαίρι δεν έχει αποτυπώματα αφού το 
έπιασαν τρεις: ο Χορταριάς, ο Ρουσάκος και ο Δημόπουλος. Υποψιαζομαι ότι εδώ έχει γίνει 
λαθροχειρία. Το μαιχαίρι δεν το έφερε αλλά το πέταξαν για να δημιουργήσουν το κλίμα ότι ειναι 
επικίνδυνος. Είναι μαχαίρι από το εστιατόριο που έτρωγε ο Χορταριάς και σκουπίστηκε από 
αποτυπώματα. [...] Μαζεύονται οι αστυνομικοί και δημιουργούν καινοφανείς εκθέσεις, έχουμε μια 
ποικιλία που μας λένε οι αστυνομικοί τη γνώμη τους για το συμβάν ενεργώντας με σκοπιμότητα και
για να δώσουν τη δική τους εκδοχή, εμπλέκονται αστυνομικοί που χειρίστηκαν τη δικογραφία με το
χειρότερο τρόπο, η έκθεση έρευνας αυτοψίας και αντιπαραβολής με φωτογραφικό υλικό είναι που 
πάνε οι αστυνομικοί και ήδη ο Δημόπουλος έχει μαζέψει το μαγαζί γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει 
καλάθι απορριμάτων γεμάτο με τζάμι, γι αυτό σήμερα δεν έχουμε στοιχεία και κάνει έκκληση η 
οικογένεια να βρεθεί ο άντρας με το κίτρινο μπλουζάκι, ένας άλλος άνδρας με λευκό πουκάμισο 
έξω από το Βενέτη που έχει δει όλη τη σοβαρότητα των γεγονότων, έχετε ικανά στοιχεία για να 
καταδικάσετε τους κατηγορούμενους αλλά δεν έχουμε την πλήρη αλήθεια και γι' αυτό ευθύνεται η 
αστυνομία.

Παπαπαντολέων: Από την έκθεση αυτοψίας - κατάσχεσης, αναλύσεις DNA προκύπτει ότι ο χώρος 
του κοσμηματοπωλείου είναι διάσπαρτος από το αίμα του Κωστόπουλου, πριν αρχίσουν να τον 
χτυπάνε έξω. Δεν ξέρουμε πώς. Υπάρχει σίγουρα εκτόξευση αντικειμένων από τον κ. Δημόπουλο 
και θα το δείτε και στο βίντεο. Δεύτερο στοιχείο. Από την έκθεση της ΔΕΕ προκύπτουν ακριβώς 
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και στοιχίζονται με αυτά που σας είπαν Καραθανάσης και Forensic που λοιδορήθηκαν ως 
μεροληπτικοί και άσχετοι, ποιοι; Ο Καραθανάσης που είναι πραγματογνώμονας υψηλού κύρους και
η κ. Βαρβία που προέρχεται από διεθνές ερευνητικό κέντρο. Ακριβώς τα ίδια μας είπανε, ότι δεν 
είναι ευκρινές λόγω της αντανάκλασης του φωτός. Τρίτο και τελευταίο, αποδεικνύεται πλήρως ο 
ισχυρισμός που έχουμε εξαρχής: ο Χορταριάς και ο Δημόπουλος κινήθηκαν εναντίον του 
Κωστόπουλου κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόταν εντός, και κατάφεραν χτυπήματα κατά της
τζαμαρίας και κατά του ίδιου του Κωστόπουλου. Οι ίδιοι σπάσαν τη βιτρίνα, οι ίδιοι τον βγάλανε 
έξω, όχι επειδή τον φοβόντουσαν αλλά επειδή θέλανε να του επιτεθούνε με μανία για να τον 
σκοτώσουν, ως τιμωρία.

Υπεράσπιση

Αναγνωστόπουλος: Θεωρώ τα ερωτήματα που τέθησαν επικίνδυνα και παραπλανητικά. Άκουσα 
ότι η αστυνομία λειτούργησε με σκοπό! Είναι ποτέ δυνατόν αστυνομικοί που δεν σχετίζονται με 
κατηγρούμενους να έχουν τέτοιο σκοπό; Προκύτπει ότι ο άνθρωπος αυτός κρατούσε στα χέρια του 
ένα μαχαίρι, όπου έχει βρεθεί και το DNA του, πώς γίνεται αυτό να το αμφισβητούμε; Διατυπώθηκε
η άποψη ότι το φύτεψε ο δεύτερος των κατηγορουμένων. Και στον πυροσβεστήρα δεν βρέθηκαν 
αποτυπώματα. Τι θα πούμε; Ούτε αυτόν τον κρατούσε; Έγινε η αναφορά στον κ. Καραθανάση, με 
εξέπληξε η ικανότητά του να λέει ότι «δεν μπορώ να πω με ασφάλεια ότι το ασημίζον είναι μαχαίρι
αλλά μπορώ να πω από το ίδιο υλικό ότι αυτό που έφερε στο» δεξί ή αριστερό, δεν θυμάμαι, «είναι 
κηλίδα αίματος». Δηλαδή δεν είναι ικανό το ποιοτικό υλικό του βίντεο για το μαχαίρι αλλά είναι 
για την κηλίδα αίματος. Τέλος για την έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης όπου προκύπτει ότι ο ίδιος 
έχει θραύσει τη βιτρίνα. Το κατάστημα έχει δύο βιτρίνες, η εσωτερική έχει σπάσει από τον ίδιο τον 
Κωστόπουλο όταν χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα και έτσι εξηγείται γιατί ήταν καταματωμένος 
ο χώρος. Δεν είναι επαρκής η εξήγηση της πολιτικής αγωγής. Ο Κωστόπουλος έχει θραύσει μόνος 
του τον εσωτερικό υαλοπίνακα, το άνω μέρος της βιτρίνας, και το κάτω τμήμα το άνοξε και όταν 
προσπάθησε να βγει τότε ήρθαν οι κατηγορούμενοι και θραύσαν το υπόλοιπο τμήμα του 
υαλοπίνακα.

Φίλος: Θέλει μια προσοχή από το δικαστήριό σας. Έχω αντιληφθεί τι προσπαθεί να κάνει η 
υποστήριξη κατηγορίας. Διαστρέφουν μια μικρή λεπτομέρεια: η ΔΕΕ λέει ότι από την ανάλυση που
κάνω, επιστημονικά, είναι χαμηλής ποιότητας και δεν μπορώ να ταυτίσω το κατασχεθέν μαχαίρι με 
το αντικείμενο που φέρεται στο βίντεο, δηλαδή και εκεί κακή η αστυνομία. Λέει η υποστήριξη 
κατηγορίας, όχι δεν βρέθηκαν αποτυπώματα γιατί σκουπίστηκε το μαχαίρι. Πώς ακριβώς έγινε 
αυτό για να ληφθεί και ικανό δείγμα για DNA; Kαι δε λήφθηκε μόνο από ένα σημείο αλλά από 3 
διαφορετικά. Στο υπ' αρ. 12 πειστήριο, σας διαβάζω «στο μέσον της λάμας του μαχαιριού και στο 1
στα άκρα της λάμας του μαχαιριού [...]». Από 3 διαφορετικά σημεία βρήκαν ότι ταυτίζεται με τον 
γενετικό κώδικα του Ζαχ. Κωστόπουλου και θα δείτε ότι οι μεγαλύτερες ταυτοποιήσεις των 
δειγμάτων είναι σε επίπεδο μαχαιριού, εκεί βρίσκεται ο γενετικός κώδικας, είναι γεμάτο, 
πλημμυρισμένο στα αίματα το μαχαίρι. Δεύτερος ισχυρισμός είναι ότι δήθεν Χορταριάς και 
Δημόπουλος ήταν αυτοί που έθραυσαν τη τζαμαρία, ότι με ενέργειές τους βγήκε [...] Έχουμε καρέ 
να δείτε ότι με το κεφάλι του κάνει πλήρη θραύση της τζαμαρίας. Και τι έπρεπε να κάνουν; Να τον 
αφήσουν να διαλύσει τις καρωτίδες του αφού είχε ήδη διαλύσει το κοσμηματοπωλείο;

Παπαπαντολέων: Για διευκόλυνση δηλαδή; 
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Φίλος: Για ασφάλεια, για να μη πεθάνει. 

Παπαπαντολέων: Ε, τον πεθάνανε όμως. 

Πατάλας: Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν κατηγορηθεί εκτός αιθούσης για χαμηλή 
ευρηματικότητα και γι' αυτό οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας θέλουν να διακριθούν για 
υψηλή ευρηματικότητα. Περνάμε από ομοφοβικό κίνητρο στον κύριο Χορταριά. Προσέρχεται 
λοιπόν από το εστιατόριο φέροντας μαχαίρι. Εξετάστηκαν μάρτυρες και ουδείς ανέφερε ότι ο 
κύριος Χορταριάς έφερε οτιδήποτε φτάνοντας από το εστιατόριο στο κοσμηματοπωλείο. Αυτό το 
εφεύρημα, που ήταν αρχικά υπονοούμενο, ότι ντε και και καλά πρέπει να προσάψουμε αυτό στον κ,
Χορταριά, είναι επικίνδυνη ατραπός και είναι και εξόχως παραπλανητικό και παραπειστικό.

Βαρελά: Έχουμε κηλίδα αίματος που ανήκει στον Ζαχαρία Κωστόπουλο, έχουμε έκθεση 
εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης για νύσσον όργανο και πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων που 
αναφέρουν μαχαίρι. Το συμπέρασμα είναι πολύ απλό, ότι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος κρατούσε ένα 
μαχαίρι και φτάνουμε στο σημείο η πολιτική αγωγή να προσπαθεί με μεθόδους Κόπερφιλντ να 
εξαφανίσουν το μαχαίρι, δεν εξαφανίζονται κάποια στοιχεία ό,τι και να κάνουμε! Υπήρχε το 
μαχαίρι, υπήρχε και το γυαλί.

Γιαννελάκης: Όντως μπαίνουμε σε επικίνδυνους ατραπούς, μας άφηνε για έκπληξη η συνάδελφος 
ότι οι κατηγορούμενοι συνεργάστηκαν για να σκουπίσουν το εύρημα, που κατατείνει ότι ο Ζ. 
Κωστόπουλος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο για να κλέψει. Υπάρχει εύρημα, υπάρχει DNA γιατί 
σκουπίστηκε και δεν εξαφανίστηκε και το DNA του Ζ. Κωστόπουλου. Και σε άλλες υποθέσεις 
έχουν βγει αποτελέσματα από τη ΔΕΕ, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν τα 
αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών.

Πρόεδρος: Να διακόψουμε για 4/3, ίδια αίθουσα ώρα 9. Και στις 15 Μαρτίου είμαστε στις 11.

Η έδρα διέκοψε στις 15:00 για την επόμενη δικάσιμο, Παρασκευή 4 Μαρτίου. 

***

Οι ημερομηνίες δικασίμων για τον μήνα Μάρτιο είναι: 4, 15 και 22 Μαρτίου.
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