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Έναρξη: 09:22

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

Πρόεδρος: [Προς υπεράσπιση] Οι δύο μάρτυρες [της υπεράσπισης] θα έρθουν; 

Αναγνωστόπουλος: Κρίνετε σκόπιμο να τους ενημερώσουμε; 

Πρόεδρος: Να δούμε πως θα πάει. Είχαμε μείνει στο στάδιο των αναγνωστέων.

Αναγνωστέα 

Παραπεμπτικό βούλευμα, βιντεοληπτικό υλικό κ.ά.

Εισαγγελέας: Το βούλευμα εχει μείνει, το 44 και το παραπεμπτικό [...]

Πρόεδρος: Για τη συσχέτιση θυμάμαι το είχα διαβάσει.

Αναγνωστόπουλος: Κι εμείς θέλουμε να θεωρηθεί αναγνωστέο.

Παπαπαντολέων: Ομοίως. 

Πρόεδρος: Άρα προχωράμε στο βιντεοληπτικό υλικό; Ας διαβάσουμε γιατί παραπέμπονται  για να 
ακούσουν και οι ένορκοι
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Σύνεδρος εκ δεξιών: [διαβάζει το παραπεμπτικό βούλευμα πολύ γρήγορα] Θέλετε να συνεχίσω;

Βαρελά: Εμείς δεν επιθυμούμε, θέλαμε μόνο να δούμε ποιες ήταν οι δράσεις των αστυνομικών.

Πρόεδρος: Πάμε στα βίντεο; Είναι κάπου καταχωρημένα τα βίντεο;

Γραμματέας: Είναι μέσα στον φάκελο [τα USB sticks και τα DVD ] 

[Η σύνεδρος εξ αριστερών βάζει DVD]. 

Γραμματέας: 21/09/2018, έτσι;

Πρόεδρος: Ναι.

Προβάλλεται βίντεο από ρεπορτάζ της ΕΡΤ,  που περιλαμβάνει αποσπάσματα από το γνωστό 
βίντεο των γεγονότων που είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, τα οποία όμως δεν 
περιλαμβάνονται στο αρχείο που παραδόθηκε από το «Πρώτο Θέμα». Στο βίντεο της ΕΡΤ 
φαίνονται επιπλέον η άφιξη των αστυνομικών και η επέμβασή τους μετά την τελευταία απόπειρα 
διαφυγής του θύματος.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ: 
https://video.omniatv.com/w/5KSucmoPz61XMFVGnkmhtB

Προβολή βίντεο: Ο Ζακ μεταφέρεται με το φορείο στο ασθενοφόρο. Φαίνεται στο βίντεο να μιλάει 
κάποιος.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ: https://video.omniatv.com/w/mTrnsXHBVA7E6VqWgyUyVy

Πρόεδρος: Να σταματήσει η προβολή, θα ακούσουμε από μάρτυρα που δεν έχει εξεταστεί; 

[Η προβολή διακόπτεται γιατί μιλάει μάρτυρας που θα εξεταστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης]

Πρόεδρος: Έχουμε και το βίντεο της σύλληψης;

Γραμματέας: Ναι, αυτό είναι.

Προβολή βίντεο που δημοσιεύτηκε στην Εφ.Συν. [https://www.youtube.com/watch?
v=CyHUzMgEVnw] με την χειροπέδηση και τον ξυλοδαρμό από  τους αστυνομικούς.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το καθαρό βίντεο εδώ: 
https://video.omniatv.com/w/fVMh4wX13qBbuXqXomR2KJ 

Πρόεδρος: Έχουμε κάτι άλλο βιντεοληπτικό;

Βαρελά: Ναι, εμείς έχουμε.

Πρόεδρος: Λοιπόν, για να παμε με τη σειρά.

Παπαπαντολέων: Αυτό που έχουμε εμείς [αναφέρεται στην έκθεση του πραγματογνώμονα 
Καραθανάση] δεν μπορεί να προβληθεί εδώ γιατί είναι αποσπάσματα από stop frame που δείχνουν 
σχετικά με το μαχαίρι κτλ.

Φίλος: Θα θέλαμε να ζητήσουμε από το δικαστήριο σας να παίξει το βίντεο της ΕΡΤ σε 
χαμηλότερη ταχύτητα όταν λαμβάνει χώρα στο συμβάν.
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Πρόεδρος: Δεν το έχετε κάνει εσείς με κάποιο τεχνικό σύμβουλο; Εμείς δικαστές είμαστε, δεν 
μπορούμε.

Παπαπαντολέων: Κι εμείς αυτό είχαμε ζητήσει αλλά δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε, μόνο 
εσείς μπορείτε, γι' αυτό εμείς έχουμε συγκεντρώσει αποσπάσματα. Σε κάθε περίπτωση, το βίντεο 
είναι πιο ευκρινές αν το δείτε από λάπτοπ.

Πρόεδρος: Αν είχατε κάνει αίτημα, θα είχαμε ζητήσει να έρθει τεχνικός από τη μηχανογράφηση.

Παπαρρούσου: Κυρία Πρόεδρε να ζητήσουμε να έρθει κάποιος άνθρωπος από τη μηχανογράφιση 
από Ευελπίδων;

Πρόεδρος: Θα έπρεπε να έχουμε κάνει αίτημα.

Παπαρρούσου: Σε 5μελές υπήρχε άνθρωπος ειδικός τεχνικός που τα χειριζόταν αυτά.

Πρόεδρος: Να διακόψουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο;

Εισαγγελέας: Τι άλλο θέλετε να δούμε;

Φίλος: Το άλλο ζήτημα είναι να μπει σε αργή κίνηση και να δούμε πόσα από τα χτυπήματα τον 
βρήκαν, ποιος έσπασε τη τζαμαρία κτλ.

Πρόεδρος: Εγώ λέω να το σταματάμε.

Φίλος: Δεν γίνεται αυτό, κα. πρόεδρε.

Εισαγγελέας: Μπορεί να γίνει επεξεργασία στα βίντεο;

Φίλος: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.

Πρόεδρος: Να δούμε το δικό σας [προς Παπαπαντολέων].

Βαρελά: Εμείς κα. πρόεδρε έχουμε βιντεοληπτικό υλικό από φλασάκι προς προβολή.

Πρόεδρος: Το έχετε σε αργή κίνηση;

Βαρελά: Το έχουμε σε φλασάκι και με τις ηχογραφήσεις από το κέντρο διαβιβάσεων. Θα το 
καταθέσουμε στα αναγνωστέα.

Επιλογές της υποστήριξης κατηγορίας από αναγνωστέα της
δικογραφίας

Εισαγγελέας: Ελάτε πρώτα εσείς, η πολιτική αγωγή.

[Παραδίδει υλικό στη γραμματέα η συνήγορος Παπαπαντολέων]

Πρόεδρος: Περνάμε πρώτα στα αναγνωστέα της πολιτικής αγωγής.

Παπαπαντολέων: Είναι επιμέρους αποσπάσματα από τα βίντεο που υπάρχουν στη δικογραφία.

Εισαγγελέας: Από το βίντεο της ΕΡΤ;

Παπαπαντολέων: Από της ΕΡΤ νομίζω μόνο.

Εισαγγελέας: Άρα κάνουμε προβολή τώρα σε αυτά;
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Προβολή βίντεο του ξυλοδαρμού από την έκθεση του πραγματογνώμονα Καραθανάση. Είναι το 
βίντεο της ΕΡΤ (βλ. παραπάνω) σε αργή κίνηση, την ώρα που ο Ζακ βρίσκεται εγκλωβισμένος στο 
κάτω μέρος της βιτρίνας.

Επόμενο βίντεο, το ίδιο αλλά ζουμαρισμένο και σε αργή κίνηση. 

Φίλος: Και μόλις τελειώσουμε τα βίντεο να κάνουμε έναν σχολιασμό.

Πρόεδρος: Ναι.

Προβολή βίντεο, φαίνεται το σημείο που ο Χορταριάς χτυπάει τον Ζακ όσο βρίσκεται εκτός 
κοσμηματοπωλείου και στο έδαφος. Προβολή εικόνων (screenshots) από την ώρα που ήταν στο 
κοσμηματοπωλείο με τον πυροσβεστήρα.

Παπαπαντολέων: Αυτά αφορούν τα περί μαχαιριού, γι' αυτό τα έχουμε.

Εισαγγελέας: Κάντε λίγο ζουμ.

Πρόεδρος: Είναι και το σχόλιο που λέει στο αρχείο, «παλάμη στο γόνατο».

Φίλος: Κι εμείς τα έχουμε εκτυπώσει αυτά [πλησιάζει την έδρα].

Εισαγγελέας: Να περιμένετε να σας φωνάξουμε.

Παπαπαντολέων: Είναι κομμένα στο δευτερόλεπτο, δεν γινόταν διαφορετικά.

Αναγνωστόπουλος: Μα φαίνεται πεντακάθαρα το μαχαίρι.

Εισαγγελέας: Αργότερα.

Παπαπαντολέων: Δείχνει τον πρώτο κατηγορούμενο να πιάνει έναν κώνο και να προσπαθεί να τον 
πετάξει.

Φίλος: Να δώσουμε κι εμείς τα δικά μας. 

Παπαπαρρούσου: Αυτό κα. πρόεδρε, [μελέτη της Forensic Architecture https://forensic-
architecture.org/investigation/the-killing-of-zak-kostopoulos] υπάρχει σε ένα λινκ, το δικαστήριό 
σας έχει πρόσβαση σε αυτό και μπορείτε να το δείτε.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά να το φέρετε σε ένα φλασάκι, γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχει στο 
ίντερνετ.

Εισαγγελέας: Να πάμε στους σχολιασμούς;

Επιλογές της υπεράσπισης από αναγνωστέα της δικογραφίας

Φίλος: Κυρία γραμματέα, θα τα καταθέσω και ως αναγνωστέα στη σειρά τους. Αυτό λέει και ρητά 
από ποιο δευτερόλεπτο προέρχεται το καρέ.

Εισαγγελέας: Αυτά τα κρατάμε.

Αναγνωστόπουλος: [Παρεμβαίνει] Επειδή επιλέχθηκε από την πολ. αγωγή ένα συγκεκριμένο 
στιγμιότυπο...
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Φίλος: [Προς Αναγνωστόπουλο] Να τελειώσω, συνάδελφε... [Προς την έδρα] και στο 2:47 πάλι 
έχουν επιλεγεί καρέ όπου φαίνεται ότι σπάει με το κεφάλι του την εξωτερική τζαμαρία.

Πρόεδρος: Να δοθούν και στην πολιτική αγωγή.

[Ο εισαγγελέας δίνει τα έγγραφα στην υποστήριξη κατηγορίας]

Πρόεδρος: Να δούμε και τα υπόλοιπα. Πρώτα της κα. Βαρελά και μετά του κ. Ζαμάνη.

Εισαγγελέας: Θα το αναφέρουμε στα αναγνωστέα μετά.

Βαρελά: Είναι ένα φλασάκι, πρέπει να έχει και κάποια άλλα. Να δούμε το βιντεοληπτικό υλικό, 
θέλετε κυρία Πρόεδρε; Του Star Channel πρώτα κι έπειτα της ΕΡΤ;

Προβολή βίντεο από Star Channel, με μαρτυρία για κοσμηματοπώλη από σύζυγό του. Στην 
περιγραφή του περιστατικού ο Ζακ χαρακτηρίζεται ως «ληστής». Μαρτυρία από γιο 
κοσμηματοπώλη. 

Πρόεδρος: Το έχουμε δει αυτό το βίντεο.

Βαρελά: Αυτό το σημείο μας ενδιαφέρει, ως προς την αντίσταση [είναι το σημείο όπου είναι οι 
αστυνομικοί πάνω από Ζακ]. Αυτό, κυρία Πρόεδρε, ήθελα να απομονώσουμε το σημείο της 
αφόπλισης. Έχουμε κι άλλο βίντεο.

Προβολή βίντεο από ΕΡΤ που αναφέρεται από εκφωνητή ότι ο Ζακ «χτυπάει με το κεφάλι στο 
τζάμι». Αναφέρεται επίσης στις κλωτσιές και στον διασώστη.

Βαρελά: [παρεμβαίνει την ώρα της προβολής] Όπως βλέπετε, σπάει τη βιτρίνα με το πόδι.

Προβολή βίντεο, χειροπέδηση και φορείο ξανά. 

Πρόεδρος: Δεν είναι κάτι άλλο, έτσι;

Βαρελά: Στο ιδιο φλασάκι υπάρχει και το ηχητικό του κέντρου επιχειρήσεων.

Ηχητικό: [ακούγεται ο Δαυίδ Σεφέρης, λέει κωδικό και καλεί να πάνε στη Γλάδστωνος] «υπάρχει 
ενημέρωση ότι στη Γλάδστωνος υπάρχει περιστατικό με φθορές» [συγκεχυμένα ακούγονται από το 
κέντρο διαβιβάσεων]

Βαρελά: Είναι ηχητικό για την [...]

Στο ηχητικό ακούγονται, όχι καθαρά, «προσπαθούμε να τον δεσμεύσουμε απο κοινού» και από 
κέντρο διαβιβάσεων: «με ηρεμία, με ηρεμία». «Από 501, δεσμεύτηκε, είναι όλα υπο έλεγχο».

Βαρελά: Αυτό νομίζω είναι το ηχητικό ντοκουμέντο.

Πρόεδρος: Να το κολλήσουμε εδώ [σε φάκελο]. [Προς Βαρελά] Να το φέρετε και στα 
αναγνωστέα.

Βαρελά: Το καταγράψατε;

Φίλος: Δεν το κατέγραψε γιατί δεν είναι η σειρά μας. 

Γραμματέας: Δεν το κατέγραψα.
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Βαρελά:  Εντάξει.

Σχολιασμός των παραπάνω αναγνωστέων

Υποστήριξη κατηγορίας

Εισαγγελέας: Να κάνουμε έναν σχολιασμό τώρα;

Παπαρρούσου: [Σχολιασμός των παραπάνω αναγνωστέων - βίντεο] Όσες φορές και να βλέπω 
αυτές τις περιγραφές, φρίττω από τη βαρβαρότητα. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι αυτά τα 
χτυπήματα έχουν στόχο στο κεφάλι. Είναι άχαρος ο ρόλος της υπεράσπισης να υπερασπίζεται τις 
κλωτσιές, γιατι αυτές οι κλωτσιές έχουν στόχο το κεφάλι και από εκεί φαίνεται και ο 
ανθρωποκτόνος δόλος. [Για τους αστυνομικούς] […] Άρα πότε έλαβε χώρα η αντίσταση; Ακούσαμε
και το ηχητικό, είχε μία σημασία, τρεις φορές συνεστήθη από το κέντρο «ηρεμία» και μετά 
ακούστηκε ότι δεσμεύθηκε. Νομίζω ότι το κέντρο αντιλαμβάνεται την υπερδιέγερση στην οποία 
βρίσκονται οι αστυνομικοί και συνιστά ηρεμία. Ως προς το υλικό που προσκόμισε η υπεράσπιση, 
προκύπτει άλλη, ομοειδής αλλά άλλου είδους αντανάκλαση πάνω στο πρόσωπό του.

Παπαπαντολέων: Θα τα ξαναδείτε και απο λάπτοπ αυτά τα βίντεο, αλλά αυτό που θέλω είναι να 
εμπιστευτείτε τα μάτια σας. Ό,τι κι αν πούμε δεν έχει σημασία, γιατί όλα φαίνονται από τα βίντεο. 
Οι άνθρωποι σπάνε τη βιτρίνα μονοι τους και τη σπάνε με βαρβαρότητα για να τον κλωτσήσουν 
και να τον εξοντώσουν. Ο κατηγορούμενος παίρνει έναν κώνο να πετάξει πριν γίνει οτιδήποτε. Και 
όλα αυτά σας τα κατέθεσαν και οι μάρτυρες. Ένα τελευταίο, όσον αφορά τη σύλληψη, δεν υπάρχει 
καμία αντίσταση. Φυσικά δεν υπακούει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντίσταση. Δεν 
υπακούει γιατί είναι νεκρός. Αυτά προκύπτουν από το βίντεο.

Υπεράσπιση

Αναγνωστόπουλος: Θα συμφωνήσω κι εγώ με την πλευρά της πολιτικής αγωγής, να δείτε τα 
βίντεο και να εμπιστετείτε τα μάτια σας. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η εμπλοκή του εντολέα μου 
εξαντλείται στο περαστικό και όχι πριν ή μετά. Δεν έχει πλήξει κανένα σημείο του θανόντος. Είναι 
ευδιάκριτο ότι η δραστηριότητά του, έρχεται μετά την καταστροφή του υαλοπίνακα. Σε 11 
δευτερόλεπτα επιχειρεί πέντε λακτίσματα και δεν τον βρίσκει κανένα. Τα υποδήματα που φοράει 
έχουν λαστιχένια σόλα και δεν μπορεί να επιφέρει τέτοια πλήγματα με τέτοια παπούτσια. 5ον, αυτό
το γεγονός εξηγεί ότι αυτά τα χτυπήματα ήταν και τα μοναδικά στην ιατροδικαστική έκθεση, 
φαίνεται ότι είναι εκδορές και μώλωπες. Ο πρώτος και κύριος ενδείκτης ότι αν θέλει κάποιος να 
σκοτώσει κάποιον άλλο, για ποιο λόγο να σταματήσει και να μην ολοκληρώσει την ενέργειά του; 
Όλοι είδαμε ότι, με το που βγήκε από το κατάστημα, ο 1ος κατηγορούμενος απομακρύνθηκε και 
δεν έκανε τίποτα άλλο. Για ποιο λόγο να σταματήσει αν ήθελε να τον σκοτώσει;  Δεν υπάρχει 
δυστυχώς βιντεοληπτικό υλικό για το πώς έχει σπάσει η εσωτερική τζαμαρία αλλά υπάρχει ευτυχώς
πλήθος μαρτυριών ότι η τζαμαρία έχει σπάσει από ενέργειες του Ζαχαρία Κωστόπουλου με τον 
πυροσβεστήρα.

Φίλος: Ήταν πολύ κρίσιμα τα βίντεο, ειδικά αυτά που προσκόμισε η πολιτική αγωγή γιατί 
προέκυψε ότι μέσα σε 16 δευτερόλεπτα, έσπασε με το κεφάλι του πρώτος με βία τη τζαμαρία, δεν 
έσπασε εξωτερικά. Και σας έχουμε προσκομίσει και δέκα καρέ. Αφού έσπασε ο θανών τη τζαμαρία,
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πλέον επενέβη ο εντολέας μου και ο συγκατηγορούμενος. Είναι κρίσιμο όταν θα ξαναδείτε το 
βίντεο, να δείτε την κινησιολογία του Κωστόπουλου. Τα πλήγματα είναι στον αέρα, δεν τον 
βρίσκουν τον Κωστόπουλο. Υπάρχει ένα τελευταίο πλήγμα με το πόδι όπου μπαίνει μπροστά ο 
πρώτος συγκατηγορούμενος και κανείς δεν μπορεί αν δει αν βρίσκει τον Κωστόπουλο ή χτυπάει 
στον αέρα. Το 2ο στοιχείο είναι σε σχέση με το μαχαίρι. Πέρα από την αντανάκλαση που λένε ότι 
υπάρχει και μη συγχέεται αυτό που λέει η πολιτική αγωγή ότι το μαχαίρι που βρέθηκε δεν μπορεί 
να ταυτοποιηθεί αν είναι το ίδιο με αυτό που κρατάει. Φαίνεται στο αριστερό του χέρι να προεξέχει
η λάμα του μαχαιριού. Δείτε και τα σχετικά 11α-11δ και μπορεί να αξιοποιήσετε και τις μαρτυρίες 
που λένε ότι κρατούσε μαχαίρι.

Πρόεδρος: Τη λάμα πού τη βλέπουμε;

Φίλος: Σας τα έχω δώσει κα. πρόεδρε.

Παπαπαντολέων: Να δω κι εγώ μια στιγμή ποια λέτε; Αυτά μπορώ να τα κρατήσω;

Φίλος: Ναι. Από εκεί και πέρα είναι κρίσιμο το βίντεο στην αργή κίνηση γιατί μπορείτε να 
καταλάβετε οτι τα πλήγματα δεν κατευθύνονται στον Κωστόπουλο. Ο εντολέας μου λειτουργεί 
αποτρεπτικά. Ο εντολέας μου κινήθηκε ώστε να μην τραυματιστεί κανένας, ούτε ο ίδιος, ούτε οι 
άνθρωποι που ήταν τριγύρω.

Πατάλας: Από κανένα σημείο του βιντεοληπτικού υλικού δεν προκύπτει ο ισχυρισμός της 
πολιτικής αγωγής ότι ο Κωστόπουλος κυνηγήθηκε και κατέφυγε στο σημείο για προστασία. Από 
κανένα σημείο δεν φαίνεται ότι πρόκειται για άτομο που ζητά προστασία από κάποιο κίνδυνο.

Βαρελά: Όπως παρακολουθήσαμε στο βιντεοληπτικό υλικό και νομίζω σε όλα τα βίντεο που 
προβλήθηκαν, είδαμε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να εξέλθει από ένα κατάστημα, να προσπαθεί να
περισυλλέξει κοσμήματα που βρισκόντουσαν κάτω από το σώμα του, σε αμόκ. Γι’ αυτό και δόθηκε 
κλήση προς την αστυνομία. Όπως είδαμε λοιπόν και από το βιντεοληπτικό υλικό της ΕΡΤ που 
προσκομίσαμε και από όλα τα υπόλοιπα, ο Κωστόπουλος σπάει τον υαλοπίνακα και μετά υπάρχει 
μία επίθεση προς τον διασώστη και κατόπιν προς τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Είχαν 
καθήκον να τον συλλάβουν και χρησιμοποίησαν τα ηπιότερα μέσα για να γίνει αυτό. Για να δούμε 
όμως τι εννοεί η πολιτική αγωγή με τον ανθρωποκτόνο δόλο. Ο Κωστόπουλος δεν είχε πεθάνει 
εκείνη τη στιγμή. Το βούλευμα γράφει θανών. Αυτό είναι ο δόλος, ότι λάκτισε το πόδι 
παρατεταμένα για να πετύχει την ακινητοποίηση; Αυτός είναι ο ανθρωποκτόνος δόλος; Αυτές είναι 
οι κατηγορίες που αποδίδονται στους τέσσερις αστυνομικούς κι αν εσείς βλέπετε ανθρωποκτόνο 
δόλο, τί να πω.

Γιαννελάκης: Νομίζω ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε, είναι το στάδιο που έφερε τη δίκη σε 
αυτήν την αίθουσα. Νομίζω βάση του βιντεοληπτικού υλικού φτάσαμε ως εδώ. Νομίζω ότι η 
χρονική διάρκεια όλου του υλικού, από τη στιγμή που φτάνουν οι αστυνομικοί, και δεν έχουν 
εικόνα τι έχει προηγηθεί, είναι ελάχιστα λεπτά. Σε αυτό το κακούργημα που συντελείται ενώπιόν 
τους, συντελείται ένα αυτόφωρο αδίκημα από τον Κωστόπουλο. Εκείνη την ώρα σπάει μόνος του 
τη τζαμαρία και δημιουργεί για 2η φορά ένα όπλο και το προτάσσει κατά του διασώστη και κατά 
των αστυνομικών. Είναι ξεκάθαρος ο Π.Κ. ότι πρέπει να δεσμεύσουν έναν άνθρωπο που κρατάει 
όπλο ή που προσπαθεί να διαφύγει. Η πολιτική αγωγή μας είπε ότι σκουπίστηκε το μαχαίρι, αλλά 
βρέθηκε το DNA επάνω. Σήμερα μας λέει ότι δεν υπάρχει μαχαίρι. Οι επαφές των αστυνομικών 
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στον Κωστόπουλο που έγιναν για τη δέσμευσή του δεν αποτυπώνονται στην ιατροδικαστική 
έκθεση, δεν υπάρχουν στα ευρήματα οι επαφές των αστυνομικών. Θα ήθελα πραγματικά να δείτε 
την κινησιολογία του Κωστόπουλου κατά τη δέσμευσή του. Να παρατηρήσετε τα πόδια του, να 
δείτε ότι ήταν εν ζωή, κουνάει τα πόδια του και δεν θέλει να συνεργαστεί. Όσον αφορά τα ηχητικά, 
έκανε ένα σχόλιο η συνάδελφος για ηρεμία. Είναι πάγια τακτική από το κέντρο επιχειρήσεων για 
ηρεμία και σωματική ακεραιότητα.

Πρόεδρος: Λοιπόν, να περάσουμε στα υπόλοιπα έγγραφα;

Βαρελά: [Συμπληρώνει σχολιασμό] Και επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που ακούω τη συνήγορο της
πολ. αγωγής να λέει ότι «δεν υπακούει». Γιατί μέχρι τώρα ακουγόταν ότι πεθαίνει. Σε λίγο θα 
αποδειχθεί ότι υπήρξε παθητική αντίσταση.

Πόρισμα ΕΔΕ για αστυνομικούς

Παπαπαντολέων: Στο σημείο αυτό και μετά τον σχολιασμό των βίντεο, ιατροδικαστικά από την 
πλευρά της αστυνομίας, θα ήθελα να διαβάσετε το πόρισμα [της ΕΔΕ] για την απόταξη των 
αστυνομικών. Και επίσης την τελική απόφαση. Όλα αυτά το μακρινό 2019, γιατί από τότε υπάρχει 
σιγή ιχθύος.

Γιαννελάκης: Υπάρχει στα αναγνωστέα; 

Παπαπαντολέων: Το προσκομίζω εγώ.

Πρόεδρος: Να δημιουργηθεί μια λίστα με τα αναγνωστέα. Θα θέλατε να την αναγνώσετε;

Παπαπαντολέων: Ναι, γιατί από τον Οκτώβρη μέχρι σήμερα ακούμε πόσο lege artis [=«κατά τους 
νόμους της τέχνης / του επαγγέλματος»] έγινε αυτή η σύλληψη.

Πρόεδρος: [διαβάζει] Έκθεση ταξίαρχου Μαρκόπουλου Κωνσταντίνου για τη διεξαγωγή ένορκης 
διοικητικής εξέτασης και απόφαση για την απόταξη των αστυνομικών [...]

Γιαννελάκης: Μία επισήμανση, υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι δεν είναι 
αμετάκλητο το βούλεμα, δεν έχει βγει καν πρωτόδικη απόφαση, είναι απλά μία εισήγηση.

Παπαπαντολέων: Και τι έγινε;

Βαρελά: Είναι σαν να λέμε βούλευμα.

Πρόεδρος: Δηλαδή έχετε πρόβλημα να διαβάσουμε το πόρισμα της ΕΔΕ;

Βαρελά: Είναι εισήγηση.

Παπαπαντολέων: Είναι η γνώμη δυο ταξιάρχων.

[Ένταση] 

Γιαννελάκης: Είναι μυστική η διαδικασία της πειθαρχικής.

Παπαπαρρούσου: Από το δικαστήριο;

Γιαννελάκης: Από όλους.
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Παπαπαντολέων: Ε, να περιμένουμε δέκα χρόνια την ΕΔΕ, αφού θα έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.

Πρόεδρος: Δεν συμφέρει την πολιτική αγωγή που θα προκαλέσει ακυρότητα.

Παπαπαντολέων: Το έγγραφο αυτό δεν βρέθηκε από μυστική πηγή στα χέρια μας. Βρέθηκε από 
διαδικασία παράλληλη που βρίσκεται στο στάδιο του δικαστικού συμβουλίου και περιμένουμε το 
βούλευμα. Οι δικαστικές αρχές ζήτησαν στο στάδιο της διερεύνησης να λάβουν γνώση του υλικού. 
Οι ίδιοι ακριβώς δικηγόροι δεν προέβαλαν καμία ακυρότητα. Ο συγκεκριμένος ανακριτής που 
έκανε τη δική μας ανάκριση, δεν ζήτησε ποτέ το πόρισμα. Εμείς δεν το φέραμε γιατί μας το έδωσαν
δημοσιογράφοι. Ζητήθηκε από τις αρχές και δεν προβλήθηκε από τις ανακριτικές αρχές. Τριάμισι 
χρόνια που αργεί μια πειθαρχική απόφαση. Άρα μας κρατάει σε ομηρία, γιατί το ξέραμε ότι θα 
φτάσει αυτή η ώρα και ότι δεν θα μπορέσουν.

[Ένταση στην αίθουσα]

Βαρελά: Ο αστυνομικός αυτός να σας πω ότι το 2018 διατελούσε στη φρουρά της κ. 
Κωνσταντοπούλου.

Παπαπαντολέων: Και τι σημαίνει αυτό; Εδώ μέσα όλους Συριζαίους τους έχετε βγάλει. Και το 
Ευρωπαικό Δικαστήριο Συριζαίοι είναι;

Βαρελά: Θα μου επιτρέψετε να ψηφίζω ό,τι θέλω.

Διακοπή στις 10:53 προκειμένου να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωστεί το πόρισμα της 
ένορκης διοικητικής εξέτασης.

Συνέχιση της διαδικασίας: 11:25 

Εισαγγελέας: Θα αναγνωστεί κατά τη γνώμη μου από την έκθεση μόνο το κομμάτι από το 
«Επειδή» και μετά, για να μην παραβιαστούν δικαιώματα των κατηγορουμένων που έχουν 
καταθέσει ως μάρτυρες στην έκθεση [επικαλείται Απόφαση Αρείου Πάγου].

Παπαπαντολέων: Αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι κι αλλιώς. 

Εισαγγελέας: Αυτό ορίζει και ο Άρειος Πάγος. Απαιτείται και θα είναι σημαντικό και για τη δίκη.

Γιαννελάκης: Εμείς δεν θέλουμε να διαβαστεί καθόλου. Όπως και μια πρωτόδικη απόφαση δεν 
μπορεί να αναγνωστεί γιατί δεν ειναι αμετάκλητη, έτσι και μια ΕΔΕ που δεν έχει ολοκληρωθεί δεν 
μπορεί να διαβαστεί.

Πρόεδρος: Θα διαβαστεί το συμπέρασμα χωρίς τις μαρτυρικές. Για να υπάρχει και προστασία των 
κατηγορουμένων. 

[Διαβάζει απόσπασμα από το πόρισμα της ΕΔΕ – πρόταση προς το πειθαρχικό συμβούλιο] 

«Επειδή 

1. Αναφορικά με τη συμπεριφορά των αστυνομικών, από τη μελέτη και παρατήρηση όλων 
των βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι τόσο από την εικόνα όσο και 
από τον ήχο οι συμμετέχοντες αστυνομικοί είχαν διαφοροποιημένες κινήσεις, άλλες σε 
ισχυρότερο και άλλες σε ασθενέστερο βαθμό.
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2. Οι πολίτες ως θεατές, τόσο οι παρευρισκόμενοι όσο και οι του διαδικτύου, βλέποντας την
τελική φάση – πράξη της ακινητοποίησης του φερόμενου δράστη Ζαχαρία (Ζακ) 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και την κοινωνική συμπεριφορά των αστυνομικών, η οποία μπορεί να 
θεωρηθεί ακριβέστερα ως νομική πράξη, απεκόμισαν αρνητική εικόνα για το ρόλο του 
Σώματος.

3. Στην υπό έρευνα υπόθεση, τα στοιχεία που συγκροτούν τα πειθαρχικά παραπτώματα και 
την αμελή συμπεριφορά των αστυνομικών, αυτά προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια 
και σαφήνεια από τα συλλεγέντα βίντεο – αψευδή μάρτυρα – που έχουν δημοσιοποιηθεί στο
διαδίκτυο.

4. Ως αποδεικνύεται εκ των ανωτέρω, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί καθορίζουν οι ίδιοι την 
ενοχή των για αυτό που έπραξαν ή παρέλειψαν. Στην ποινική και ηθική ενοχή, η μομφή 
αποδίδεται μόνο εκεί όπου ο δράστης θα μπορούσε να είχε πράξει αλλιώς, δηλαδή «το 
άλλως δύνασθαι πράττειν». Εν τούτοις είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι στο πλαίσιο του 
δικαίου η ενοχή καταλογίζεται ως μομφή, ψόγος, αποδοκιμασία και αποδίδεται λόγω 
παραβάσεως ηθικών κανόνων ή αξιωμάτων και προσβολής του συστήματος των κοινωνικών
κανόνων συμπεριφοράς.

5. Στο διά ταύτα της έρευνας, η χειροπέδηση του υπόπτου σε όρθια, γονυπετή ή πρηνηδόν 
θέση απαιτεί από τον αστυνομικό γνώση τεχνικής, η άγνοια της οποίας μπορεί να 
καταστήσει δύσκολη τη χειροπέδηση, γεγονός που εν τέλει προκύπτει. Βεβαίως αυτό 
αποτυπώθηκε και αποδεικνύεται η μη επαγγελματική κατάρτιση των αστυνομικών, με τη μη
επαγγελματική προσέγγιση, τη μη επαρκή διαχείριση του περιστατικού και τη μη διατήρηση
του ανέπαφου της σκηνής του εγκλήματος.

6. Η προσπάθεια δέσμευσης του φερόμενου δράστη προκειμένου να εξουδετερωθεί γίνεται 
όχι με θεμιτή μέθοδο επέμβασης αλλά με άσκοπη βία προσβάλλοντας την  προσωπικότητά 
του. Αποτυπώνεται περίτρανα από τα συλλεγέντα βίντεο του διαδικτύου ότι ο δράστης μέχρι
εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στο έδαφος, όντας αδύναμος και ακίνδυνος, ενώ τελικώς 
«εγκαταλείπει». Αντιθέτως, οι κανόνες ασφαλούς προσέγγισης σε συνδυασμό με την άρτια 
τεχνική κατάρτιση, αποτελούν χωρίς αμφιβολία τα εχέγγυα για μία ασφαλή και αναίμακτη 
σύλληψη, χειροπέδηση και ακινητοποίηση καταξιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον κοινωνικό 
ρόλο του αστυνομικού. Οι αστυνομικοί κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, κάτω από 
συνθήκες που ψυχολογικά και ηθικά βρέθηκαν, δεν κατόρθωσαν να δείξουν με τη 
συμπεριφορά τους σεβασμό στις κοινωνικές αξίες ενώπιον των παρευρισκομένων πολιτών, 
με αποτέλεσμα να καταγραφεί η αρνητική εικόνα εννέα (9) ένστολων αστυνομικών με 
φοβική και αγχώδη στάση πάνω από το αδρανοποιημένο σώμα του Ζαχαρία (Ζακ) 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, πρηνηδόν στο έδαφος.

7. Το αξιόμεμπτο συγκροτείται από πολλά κριτήρια και στοιχεία που εουν καταγραφεί από 
τις κάμερες πολιτών που βρέθηκαν στο χώρο και διαπιστώνεται ότι οι ένοχοι είναι όπως και 
το άδικο έννοια που υπόκειται σε κλιμάκωση, δηλαδή υπάρχει μικρότερη και μεγαλύτερη 
ενοχή. Η στάση πέντε (5) αστυνομικών εκ του συνόλου δεν πραγματώνει ούτε μερικώς την 
αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος και του ποινικού αδικήματος των 
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υπολοίπων τεσσάρων (4) που έρχονται σε επαφή με το σώμα του δράστη, αλλά συνδράμει 
την κύρια πράξη. Η συνδρομή δε αυτή είναι ψυχική και πρακτική με στρεσογόνες ηχητικές 
προτροπές και συμβουλές όπως «Βαλ’ του, βαλ’ του χειροπέδες – τα πόδια, τα πόδια, κλπ.» 
που εξουδετερώνουν τυχόντες δισταγμούς των άλλων για χρήση βίας κατά την χειροπέδηση.

8. Όσον αφορά τις συνθήκες θανάτου του θύματος, αφού αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, 
τόσο της ποινικής όσο και της διοικητικής έρευνας, διαμορφώθηκε η γνώμη ότι πρέπει με 
βάση το κριτήριο της αιτιώδους συνάφειας και της ιατροδικαστικής εκθέσεως να επιλέξουμε
εκείνο το οποίο με την κοινή πείρα, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, είναι 
πρόσφορο να επιφέρει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Την κρίση για την προσφορότητα της 
πράξεως την στηρίζει η θεώρηση «εκ των υστέρων πρόγνωση», παίρνουμε δηλαδή τα 
πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί και προσπαθούμε γυρίζοντας προς τα πίσω να 
αξιολογήσουμε όλα τα στοιχεία που υπήρχαν κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης. Με τον 
τρόπο αυτό βρίσκεται τελικά αν ήταν ή όχι πρόσφορη η πράξη των προαναφερόμενων 
τεσσάρων υπό έλεγχο αστυνομικών να επιφέρει το αποτέλεσμα.

9. Δέον όπως σημειωθεί ότι το άγχος, η ελλιπής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
των συμμετεχόντων στην πράξη αστυνομικών προκύπτουν ως στοιχεία και από την εξέταση
του Αστυνόμου Β’ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ιωάννη της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 
πιστοποιημένου εκπαιδευτή στην αυτοάμυνα, αυτοπροστασία, οπλοτεχνική – αμυντική 
σκοποβολή, ο οποίος εξεταζόμενος δήλωσε ότι η εκπαίδευση των ομάδων «Ζ» και ΔΙ.ΑΣ. 
διαρκεί μόνο έξι (6) ημέρες κάθε χρόνο.

10. Τα τελεσθέντα πειθαρχικά παραπτώματα προκάλεσαν δημόσιο σκάνδαλο, αφού υπήρξαν
στον τύπο σχετικά με την υπόθεση δημοσιεύματα, τα οποία έθιξαν σοβαρά το κύρος του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

1. Προτείνεται όπως παραπεμφθούν οι: α) Αρχιφύλακας (260624) ΡΟΥΣΑΚΟΣ Βασίλειος 
του Ιωάννη, β) Υπαρχιφύλακας (271914) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Λεωνίδας του [...], γ) 
Αστυφύλακας (291154) ΣΕΦΕΡΗΣ Δαυίδ του [...] και δ) Αστυφύλακας (289002) 
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Ιωάννης του [...], στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθ/μων – Αρχ/κων –
Αστ/κων Αθηνών, με το ερώτημα της επιβολής σε αυτούς της πειθαρχική ποινής της 
“Απόταξης”, με το αιτιολογικό και νομικό χαρακτηρισμό που κλήθηκαν αντίστοιχα σε 
απολογία.

2. [Οι υπόλοιποι 5] «[…] Αργία με Απόλυση […]».

Πρόεδρος: Θα σας δώσω πίσω το έγγραφο.

Βαρελά: Θεωρώ κρίσιμο ότι εφόσον υπάρχει η άποψη του συγκεκριμένου ταξίαρχου, του 
Μαρκόπουλου, θα έπρεπε να διαβαστεί και το πόρισμα του Αντωνιάδη που λέει ότι οι αστυνομικοί 
έπραξαν σύμφωνα με τον τρόπο που πρέπει να γίνει η σύλληψη. 

Πρόεδρος: Άρα δεν έχετε αντίρρηση να διαβάσουμε ολόκληρο;
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Παπαπαντολέων: Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να διαβάσουμε και άλλα πράγματα που 
αποφασίστηκε να μην διαβαστούν.

[Ένταση]

Βαρελά: Αν θέλετε να διαβάσουμε επιλεκτικά κάποια πράγματα. Τώρα δε θέλετε να διαβάσουμε το
προηγούμενο;

Παπαπαντολέων: Εγώ έδωσα μια απόφαση και το δικαστήριο αποφάσισε τι θέλει να διαβαστεί.

Βαρελά: Να διαβάσουμε τα πάντα.

Πρόεδρος: Το συμπέρασμα είπαμε θα διαβάσουμε.

Εισαγγελέας: Στη σειρά σας [προς Βαρελά].

Βαρελά: Η άποψη των υπολοίπων αστυνομικών...

Πρόεδρος: Εδώ είμαστε για να κρίνουμε τα δικονομικά ζητήματα. Όλοι θα δώσουμε αναγνωστέα, 
μην υπάρχει αψιμαχία, ελάτε.

Παπαπαρρούσου: Θα σας το δώσουμε μετά.

Πρόεδρος: Το φλασάκι;

Παπαπαρρούσου: Θα το δώσουμε στη διακοπή.

Πρόεδρος: Θέλετε να διακόψουμε;

Παπαπαρρούσου: Ναι, να σας τα δώσουμε κι εμείς.

Πρόεδρος: Διακοπή 40 λεπτά.

Διακοπή στις 11:40 για περίπου 40 λεπτά.

Συνέχιση της διαδικασίας 12:16. 

Παπαπαντολέων [Δίνει έγγραφα στην έδρα]

Πρόεδρος: [Διαβάζει αναφορά από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός που προσκομίστηκε από την 
πολιτική αγωγή] «Προσήλθε νεαρός νεκρός στα επείγοντα του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός [...]»

Γιαννελάκης: Το «ΕΑ...» που αναγνώσατε είναι η πινακίδα της συνοδείας του αστυνομικού που 
βοήθησε να πάει γρηγορότερα στον Ευαγγελισμό.

Tweets Χορταριά

Πρόεδρος: Άλλα έγγραφα;

Παπαπαρρούσου: Κυρία πρόεδρε, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, προσκομίζω τα tweets του κ. 
Χορταριά με το όνομά του.

Πρόεδρος: [Διαβάζει tweets από τον λογαριασμό «Θάνος Χορταριάς», δημοσιευμένα εδώ: 
https://ellinofreneianet.gr/documents/mousafirides/2863-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF
%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B4%CE
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%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%87%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE
%B5.html]: «Tον Ζακ τον είχε πιάσει αμόκ, αν δεν τον σταματούσαν θα είχε σκοτώσει κόσμο [...] ο
τύπος βούτηξε το μαχαίρι και πήγε για ψώνια.» [Διαβάζει όλα τα tweets].

Παπαπαντολέων: Και αν μου επιτρέπετε και την τελευταία σελίδα, έχει κάποιες φωτογραφίες.

Πρόεδρος: Εκεί που λέει «πώς μοιάζει κάποιος προδότης».

Παπαπαντολέων: Ναι, που δείχνει τον χτυπημένο Μπουτάρη.

Παπαπαντολέων: Από αυτά που γράφει προκύπτει...

Φίλος: Έχουμε πει απο την πρώτη στιγμή τα όσα έχουν έρθει εδώ να καταθέσουν οι 
ψευδομάρτυρες. Ζητήσαμε να διωχθεί και ο κ. Σταμέλλος, λυπάμαι, αλλά εδώ θίγονται τα 
υπερασπιστικά δικαιώματα των κατηγορουμένων. Αμφιβητούμε την ταυτοποίηση του λογαριασμού
[αναφέρεται στον λογαριασμό “Snake”], δεν μπορεί η πολιτική αγωγή να φέρνει ό,τι θέλει εδώ. 
Εμείς έχουμε αίτημα να μην αναγνωστεί διότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση. 

Εισαγγελέας: Να μην αναγνωστεί διότι δεν προκύπτει η ταυτότητα του κατηγορουμένου.

Πρόεδρος: Δεν αναγιγνώσκονται τα tweets [του λογaριασμού "Snake"].

Σχετικά δημοσιεύματα

Παπαπαντολέων: Σας προσκομίζω έγγραφο του κ. Σταμέλλου. Έχει καταθέσει κιόλας, είναι 
δημοσίευμα, δεν υπάρχει πρόβλημα να αναγνωστεί.

Πρόεδρος: Να το αναγνώσουμε;

Παπαπαντολέων: Όχι, να το διατρέξετε.

Πρόεδρος: Δεν έχετε κάτι άλλο;

Παπαπαντολέων: Όχι, όχι.

Εισαγγελέας: Η κ. Παπαρρούσου.

Παπαπαρρούσου: Να σας δώσω έναν κατάλογο. Το πρώτο έγγραφο είναι μια ανάρτηση του ίδιου 
του θανόντος ο οποίος τοποθετείται απέναντι στη βία.

Πρόεδρος: [Διαβάζει κείμενο του Ζακ Κωστόπουλου 
(https://www.facebook.com/zkostopoulos/posts/10212934861384071)] 

«Κοίτα να δεις. Εγώ με την βία, δεν το 'χω. Δεν το είχα ρε παιδί μου ποτέ. Στην θέα της και 
μόνο τα χάνω. Ούτε ξύλο σε ταινία δεν μπορώ να δω, κλείνω τα μάτια. Πες με κότα, 
στερεοτυπική αδερφή, ο,τι τέλος πάντων θες. Αλλά έτσι είμαι, δεν το 'χω. Παρ' ότι έχω έρθει
αντιμέτωπος με αυτή πολλές φορές στην ζωή μου και ακόμα και αν έχω χεστεί - στην 
κυριολεξία - πάνω μου, είμαι ακόμα εδώ, ακόμα εγώ, και ακόμα αρνούμαι να γίνω σαν κι 
αυτούς που με καταπιέζουν. Όσες και όσοι θέλετε βία απέναντι στην βία, είστε και 
απένταντι σε εμένα. Εγώ στην βία απαντάω με λόγια, με πράξεις που δεν την αναπαράγουν, 
με αντίσταη και πάνω απ' όλα με χιούμορ και αγάπη. Και ξέρεις κάτι; Το ότι έχω δεχτεί 
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τόση βία και αρνούμαι να της επιτρέψω να με κάνει να μοιάσω με το τέρας, δεν με κάνει 
δειλό, ανύμπορο ή μη επαναστάτη. Με κάνει δυνατότερο απ' τον καθένα που νομίζει ότι η 
δύναμη βρίσκεται στους μυς. Γιατί όχι απλά αρνούμαι να την αναπάγω, αρνούμαι και την 
αφήσω να με κλείσει στο καβούκι μου (όσο και αν πολλές φορές το θέλω). Γιατί πιστεύω 
ακράδαντα ότι η μόνη απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη. Και μέχρι τώρα, σε προσωπικό 
τουλάχιστον επίπεδο, νικάει».

Παπαπαρρούσου: [Δίνει δημοσίευμα https://vouliwatch.gr/news/article/apodosi-eythynon-gia-ton-
thanato-toy-z-kostopoyloy-zitoyn-8-eyrovoyleytes] «Απόδοση ευθυνών για τον θάνατο ζητούν 
οκτώ ευρωβουλευτές [...] Με βάση αυτό το αίτημα των ευρωβουλευτών εκδόθηκε ψήφισμα του 
ευρωκοινοβουλίου» [Η πρόεδρος διαβάζει το δημοσίευμα].

Φίλος: ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. 

[Ένταση]

Παπαπαντολέων: Δεν είμαστε στον εμφύλιο, είναι ντροπή να λέμε τέτοια πράγματα.

[Ένταση] 

Φίλος: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονταν τη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και τη 17 
Νοέμβρη.

Παπαπαντολέων: Φτάσαμε στο επίπεδο να λέμε αυτά, ενώ τέσσερα χρόνια δε βγαίνει το 
βούλευμα.

[Ένταση, φωνές και υψωμένα χέρια].

Πρόεδρος: Μην ανταποκρίνεστε.

Παπαπαντολέων: Με προσβάλλει και ως πολίτη. Εγώ δεν έχω πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 
πολιτικές σκοπιμότητες.

Φίλος: Γιατί δεν το κάνετε;

Πρόεδρος: Ελάτε τώρα, δεν θα λέμε εδώ τι είναι ο καθένας. [συνεχίζει να διαβάζει το ψήφισμα] 
[...] «Υπερψηφίστηκε το ψήφισμα...» Διαβάζω το υπογραμμισμένο... «Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο 
ακτιβιστής Κωστόπουλος....». Είναι στην ιστοσελίδα, ε;

Παπαπαρρούσου: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας, συγκέντρωσαν 
102.000 υπογραφές.

Πρόεδρος: [Διαβάζει την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας 
https://www.amnesty.gr/action/petitions/21847/dikaiosyni-gia-ton-zak-zackie].

Παπαπαρρούσου: Προσκομίζει την αρχική ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας [Διαβάζει η 
Πρόεδρος https://www.amnesty.gr/news/press/article/21619/dilosi-tis-diethnoys-amnistias-gia-ton-
zak-kostopoylo].

Πρόεδρος: Αυτό είπατε από πού είναι;
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Παπαπαρρούσου: Διεθνής Αμνηστία. Και το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕλΕΔΑ) που απαντάει στο «αυτή είναι η πρακτική και 
σε όποιον αρέσει, γιατί σε εμένα δεν αρέσει κάτι άλλο».

[Σύνεδρος εκ δεξιών διαβάζει το δελτίο τύπου https://www.hlhr.gr/%CE%B5%CE%BC%CE
%B1%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF
%81%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9/].

Βαρελά: Κυρία πρόεδρε, με συγχωρείτε από ποιον είναι το έγγραφο; Δεν άκουσα.

Πρόεδρος: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη.

Βαρελά: Και σχολιάζει μία δήλωση στον Τύπο;

Παπαπαρρούσου: Αν δεν γνωρίζετε, είναι από τις πιο εγνωσμένες ενώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Βαρελά: Κυρία πρόεδρε, θέλουμε να λάβουμε γνώση του έγγραφου.

Πρόεδρος: Ναι.

Παπαπαρρούσου: Τώρα να προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις των κομμάτων.

[Σύνεδρος εκ δεξιών αναγιγνώσκει την ανακοίνωση του ΚΚΕ].

Παπαπαρρούσου: Δύο ανακοινώσεις του ΚΙΝ.ΑΛ.

[Σύνεδρος εξ αριστερών αναγιγνώσκει].

Παπαρρούσου: ΣΥΡΙΖΑ, το πάω αναλογικά. Έχω εδώ τρία δημοσιεύματα.

[Σύνεδρος εξ αριστερών αναγιγνώσκει (μεταξύ αυτών και ανακοίνωση του τομέα δικαιωμάτων του 
ΣΥΡΙΖΑ και της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)].

Παπαρρούσου: Σας δίνω τις φωτογραφίες του κοσμηματοπώλη που σκουπίζει τα γυαλιά και τα 
αίματα έξω από το κατάστημά του αμέσως μετά το συμβάν. Αίτημα του ανακριτή για χορήγηση 
στοιχείων που αφορά δύο άτομα που βρίσκονται στο φούρνο ΒΕΝΕΤΗ, δηλαδή αυτόν με το 
κίτρινο και έναν άλλο και η απάντηση της αστυνομίας την άλλη μέρα. Αυτό είναι ενδεικτικό για 
τον τρόπο που έκανε τις έρευνες η αστυνομία.

Πρόεδρος: Έχετε τη 1053 [ανακριτική] παραγγελία;

[Αναγιγνώσκει την απάντηση της αστυνομίας που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθούν οι 
αυτόπτες]

Παπαπαρρούσου: Εδώ είναι, επειδή ο Κωστόπουλος είναι και αμερικανός πολίτης. H Ελένη 
Κωστοπούλου απευθύνθηκε σε όλες τις αρχές απευθύνοντας έκκληση για απόδοση δικαιοσύνης.

Πρόεδρος: Κύριε εισαγγελέα, μήπως πρέπει να σφραγιστούν για να είμαστε οκ με το ότι είναι 
σωστή η μετάφραση;

Παπαπαρρούσου: Το στικάκι είναι έτοιμο, σας το παραδίδω. Το τελευταίο αφορά την παραγγελία 
την κ. Ξένης Δημητρίου, που αφορά το ρατσιστικό κίνητρο.
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Φίλος: Εδώ, κυρία πρόεδρε, προβάλλουμε αντίρρηση γιατί είναι η παραγγελία της εισαγγελίας. Δεν
γίνεται κάθε έγγραφο μιας προδικασίας να αναγιγνώσκεται αυτοτελώς.

Πρόεδρος: Δηλαδή είναι μια ενέργεια που έγινε πότε;

Παπαπαρρούσου: Έγινε κατά την ανάκριση. Προφανώς για να διερευνηθεί η παραγγελία θα 
έπρεπε να κινηθούν οι αρχές, το τμήμα ρατσιστικής βίας και αυτό δεν έγινε ποτέ. Με τα δεδομένα 
που έχει το δικαστήριο σήμερα μπορεί να το λάβει υπόψιν και να αποφασίσει και για την 
αναβάθμιση της κατηγορίας.

Εισαγγελέας: Είναι μόνο ένα δημοσίευμα, προτείνω να αναγνωστεί.

Πρόεδρος: Αναγιγνώσκεται. Eίναι δημοσίευμα, όχι υπογεγραμμένη παραγγελία.

Παπαπαρρούσου: Και να σας δώσω και την έκθεση του Forensic Architecture γραπτά και με τις 
φωτογραφίες.

Πρόεδρος: Αυτό τώρα είναι στα αγγλικά;

Παπαπαρρούσου: Όχι, όχι, στα ελληνικά

Πρόεδρος: Είναι αυτά που κατέθεσε η κ. Βαρβία δηλαδή. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό για αυτό;

Φίλος: Να μας πει η πολιτική αγωγή γιατί θέλει να προβληθεί ένα επεξεργασμένο βίντεο. Τι θέλει 
να αποδειχθεί, να μάθει, να καταλάβουμε κι εμείς που είμαστε κατηγορούμενοι 

Παπαπαντολέων: Θέλω να καταλάβω τι θέλετε [...]

[Ένταση]

Φίλος: Θέλουμε...

Παπαπαντολέων: Δεν μας κάνετε κάποια χάρη, κύριε συνάδελφε. Με το ύφος του ενωμοτάρχη εδώ
πέρα!

[Ένταση]. 

Φίλος: Αίτημα προς το δικαστήριο κάνω.

Αναγνωστόπουλος: Η ερώτηση αφορά, αν αφορά, το ίδιο υλικό που έχουμε δει, γιατί να 
κουράσουμε τη διαδικασία;

Πρόεδρος: Δεν μας κουράζετε.

Παπαπαντολέων: Έδωσα το στικάκι που μας ζητήσατε με το ψηφιακό υλικό. Δεν υπάρχει καμία 
δραματοποίηση εδώ πέρα.

Φίλος: Καλά εμείς απλά ρωτήσαμε τι αφορά.

Γραμματέας: Είναι της Forensic. Πώς να το προβάλουμε, καρέ καρέ;

[προβάλλεται ένα από τα βίντεο της ερευνητικής ομάδας Forensic Architecture - φαίνεται πλάνο 
από κάμερα επί της οδού Πατησίων]
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Παπαπαντολέων: Τα βίντεο αυτά έχουν ένα συγχρονισμό, και θα πρεπει να το τρέξουμε γιατί 
διαρκεί 40 λεπτά, και θα πρέπει να το προχωρήσουμε.

Πρόεδρος: Έχετε εντοπίσει το λεπτό που μας αφορά;

Φίλος: Από το 48 και μετά είναι το επεισόδιο. 

Εισαγγελέας: Από το 43 εκεί να το βάλουμε.

Πρόεδρος: Να παει στο 45;

Παπαπαντολέων: Ναι ναι και εδώ είναι συγχρονισμένα και με τα βίντεο του Βενέτη.

Αναγνωστόπουλος: Θα μας πείτε τι δείχνουν και τα πλάνα απο τις άλλες οδούς;

Παπαπαντολέων: Είναι όλα στην έκθεση.

Αναγνωστόπουλος: Δεν τα έχουμε λάβει.

Παπαπαρρούσου: Πώς δεν τα έχετε λάβει; Είναι μέσα στη δικογραφία.

Βαρελά: Nα ξέρουμε κι εμείς τι βλέπουμε. Δημιουργεί η άλλη πλευρά έναν εκνευρισμό και μας 
δημιουργεί κι εμάς έναν εκνευρισμό. 

Παπαπαντολέων: Γι' αυτό όταν ήταν η κ. Βαρβία εδώ της είπαμε να δούμε το βίντεο και 
αρνηθήκατε εσείς.

Φίλος: Να δούμε την έκθεση. 

Παπαπαντολέων: Την έχετε την έκθεση.

Προβάλλεται βίντεο από την τεχνική έκθεση της Forensic Architecture με συγχρονισμένα τα βίντεο
των κινητών και του Μετοχικού Ταμείου επί της Γλάδστωνος. Στο βίντεο της Forensic Architecture 
συμπεριλαμβάνονται και άλλα 2 βίντεο, μεταξύ αυτών και πλάνο στο οποίο ο Ζακ είναι αιμόφυρτος
και ο άνδρας με το κίτρινο μπλουζάκι λέει σε αστυνομικό «θέλει ασθενοφόρο». Όλα τα βίντεο 
έχουν τοποθετηθεί σε συγχρονισμό.

Πρόεδρος: Να δούμε τι άλλο έχει το φλασάκι μέσα και πώς διαχωρίζονται μέσα στον φάκελο. Να 
δώσουμε την έκθεση να τη δουν [οι συνήγοροι υπεράσπισης].

Βαρελά: Δεν τη θέλουμε την έκθεση, έχουμε καλυφθεί.

Πρόεδρος: Τελειώσαμε με αυτή την πλευρά; Περνάμε στους κατηγορούμενους;

Αναγνωστόπουλος: Να σχολιάσουμε λίγο επί των εγγράφων;

Πρόεδρος: Πιστεύετε εσείς ότι με τα έγγραφα που έχετε θα έχουμε τελειώσει σήμερα;

Βαρελά: Το ζήτημα είναι να σχολιάσουμε με έναν τρόπο που να καταλαβαίνουν όλοι τι 
σχολιάζουμε.

Πρόεδρος: Τα θέματα είναι κοινά;

Βαρελά: Καθόλου κοινά.

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

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


12η δικάσιμος, 4 Μαρτίου 2022

Πρόεδρος: Ξεκινήστε, λοιπόν.

Σχολιασμός των παραπάνω αναγνωστέων

Παπαπαρρούσου: [Σχολιασμός επί των παραπάνω αναγνωστέων] Κυρία πρόεδρε, προσκομίσαμε 
αφενός το οπτικό υλικό που θα πρέπει να προσεγγίσετε με τις αισθήσεις σας για να καταλάβετε τι 
συμβαίνει. Είναι φανερή η βαναυσότητα της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων. Σε δεύτερο 
επίπεδο αναφέρομαι στα έγγραφα που δεν αρέσουν στην υπεράσπιση γιατί αφορούν την αντίδραση 
φορέων και εκφράζουν την πολιτική άποψη και την κοινωνική αντίδραση απέναντι στο 
λιντσάρισμα. Αυτά αφορούν το δικαστήριό σας γιατί εκ μέρους της κοινωνίας δικάζετε και σας 
αφορά το τι αντίκτυπο είχε αυτή η υπόθεση. Σημειώνω ότι υπήρξε μεγάλη αντίδραση από την 
πλευρά της υπεράσπισης απέναντι στο ψήφισμα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και πραγματικά 
απορώ. Θα σχολιάσουμε περαιτέρω επί των εγγράφων της υπεράσπισης.

Παπαπαντολέων: Για το ψήφισμα θεωρώ αυτονόητο ότι αξία έχει και δεν μπορούμε να τα 
αποδώσουμε όλα σε μια συζήτηση που είναι σαν να γίνεται σε γειτονιά, λες και είναι όλοι 
Συριζαίοι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν κρίνει υποθέσεις, τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας 
τις παίρνει ως αξιόπιστες και επί τη βάσει αυτών δικάζει. Η απαξίωση αυτών των οργανώσεων 
αφορά άλλους χώρους, όχι δημοκρατικούς. Ένα τελευταίο. Το πόρισμα της αστυνομίας επί τριάμισι
χρόνια δεν έχει βγει. Την άποψη τη μειοψηφική, λοιπόν, θα μπορούσαν τόσο καιρό να την έχουν 
εκπαραθυρώσει, και όλους τους αξιωματικούς του πορίσματος που υποτίθεται ότι παρεκκλίνουν 
πολιτικά. Πού είναι λοιπόν να καθαρίσει η υπόθεση εδώ; Αφού όλα είναι δήθεν πολιτικά 
υποκινούμενα και ανυπόστατα, από έναν ταξίαρχο και δύο υποστράτηγους, γιατί δεν ήρθαν 
εκκαθαρισμένα στο δικαστήριο; Και να έρθουν καθαροί; Διότι αυτό που λένε είναι ότι από 2 
ταξίαρχους και εναν υποστράτηγο ειναι υποκινούμενη αυτή η υπόθεση.

Αναγνωστόπουλος: Ενώσεις προσώπων που θέτουν ερωτηματικά προς το δικαστήριό σας, 
αποτελεί απόπειρα εκφοβισμού του δικαστηρίου σας και ως τέτοια θα πρέπει να εκληφθεί. Δηλαδή 
θα πρέπει να παρέμβουν αυτές για να δικάσει το δικαστήριό σας; Αυτή την απορία έχω μόνο.

Φίλος: Με αυτά τα έγγραφα ολοκληρώνεται το αφήγημα της πολιτικής αγωγής. Προσπαθούν να 
εξομοιώσουν αυτή την υπόθεση με άλλες, π.χ. Γρηγορόπουλος, Τοπαλούδη, Άλκης για να 
αποκρύψουν σημεία, π.χ. γιατί μπήκε ο Κωστόπουλος στο κοσμηματοπωλείο, γιατί κρατούσε 
μαχαίρι; Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αποκρύπτουν τις ενέργειες του θανόντος. Δηλαδή ότι διέρρηξε. 
Δεν μπήκε με την άδεια του κοσμηματοπώλη, ήταν κλειστό το κοσμηματοπωλείο. Ότι 
οπλοφορούσε, ότι προσπαθούσε να ανοίξει την ταμειακή μηχανή. Ότι κρατούσε το μαχαίρι και 
εκείνη τη στιγμή διέπραττε αδίκημα, της ληστοειδούς κλοπής, δηλαδή κουβαλάς το μαχαίρι όχι 
μόνο για να κλέψεις αλλά και για να φύγεις. Τρίτο θέμα: βγαίνει έξω και έρχεται διασώστης του 
ΕΚΑΒ να τον φροντίσει και πάλι του επιτίθεται ενώ είναι μπροστά οι αστυνομικοί. Και είναι 
υπερβολικοί οι αστυνομικοί επειδή προσπάθησαν να τον χειροπεδήσουν ενώ ήταν επιτιθέμενος; 
Επίσης ακούσαμε και μομφές περι πολιτικοποίησης της δίκης. Ποιος πολιτικοποιεί τη δίκη εδώ 
όταν φέρνουν επιστολές του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος πολιτικοποιεί τη δίκη όταν αποκαλούν ακροδεξιό τον 
εντολέα μου; Είπαν εδώ ότι ανέβασε φωτογραφία του Μπουτάρη ενώ δεν έχω καταλάβει, εδώ 
δικάζουμε απόψεις ή πράξεις; Και τέλος αυτό που σας λέω συνέχεια. Λέει συνέχεια ψέματα ο 
Χορταριάς όταν επικαλείται ότι αυτοκτόνησε ο Κωστόπουλος βάζοντας το γυαλί στο λαιμό του; 
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Αλλά αυτή ήταν η αίσθηση όλου του κόσμου που ήταν αυτόπτης. Δεν του έκαναν και νεκροψία και 
βέβαια φάνηκε γιατί ηθελαν να παίξουν το βίντεο της Forensic Architecture. Οι Forensic είναι 
στρατευμένοι και λειτουργούν με τον επιστημονικό μανδύα, ενώ εδώ ήρθε ένα βίντεο κομμένο και 
ραμμένο.

Πατάλας: Μόνο ένα σχόλιο, κα πρόεδρε, για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έγινε για την 
άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και διαβάζω ενδεικτικά [διαβάζει] Και ανάμεσα σε όλα αυτά 
βάζουν και τον Ζαχαρία Κωστόπουλο. Αυτά είναι αχταρμάδες. Ένα όργανο που ψηφίζει για την 
άνοδο της ακροδεξιάς και μάλιστα περιέχει και κάτι άλλο, που τη σημερινή στιγμή είναι ειρωνεία. 
Διαβάζω «για την Ουκρανία [...] για το Τάγμα Αζόφ» [...] αυτά που κάποτε ήταν προς καταγγελία, 
σήμερα είναι προς υπεράσπιση.

Βαρελά: Όταν ένα συμβάν πολιτικοποιείται υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γίνεται υπερπροσπάθεια 
ανάδειξης ρατσιστικού κινήτρου για χρήματα, για αποζημιώσεις. Θέλει να δικαιολογήσει τον δόλο. 
Προσπαθεί με το ζόρι να το δικαιολογήσει η πολιτική αγωγή γιατί αν δεν υπάρχει δόλος δεν 
υπάρχει αδίκημα. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόμισε η πολιτική αγωγή, η δίκη 
γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Π.χ. η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ 
κατηγορεί ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ τους υπόλοιπους. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρει τέτοια διάσταση αυτή η 
δίκη, για λόγους αποπροσανατολισμού και για να μη δούμε τι πραγματικά συνέβη. Αυτό που 
συνέβη είναι αυτόφωρα αδικήματα, που δεν τα αναφέρει ούτε ο ταξίαρχος Μαρκόπουλος, που δεν 
έχει κάνει ούτε μια ώρα υπηρεσία, αλλά «έχει φοβερή εμπειρία». Στη σελ. 22 δεν αναφέρεται καν 
στην επίθεση με το γυαλί. Πείτε μου τώρα εσείς αν έχει μεροληπτική συμπεριφορά ο ταξίαρχος. 
Την άλλη φορά να διαβάσουμε και τι έγραψε ο Αντωνιάδης.

Γιαννελάκης: Όσον αφορά τα δημοσίευματα από πολιτικούς χώρους και οργανώσεις που 
ουσιαστικά υποδεικνύουν στη δικαιοσύνη πώς θα κάνει τη δουλειά της, δεν έχουν γνώση της 
δικογραφίας. Δεν έχουν ακούσει τις μαρτυρικές καταθέσεις, αυτά τα γνωρίζουν μόνο οι παράγοντες
της δίκης. Αν θέλουμε να το πάμε παραπέρα με το πολιτικό κίνητρο, να θυμίσω ότι δύο φορές που 
πήγε να συγκληθεί το πειθαρχικό συμβούλιο, οι εκδικάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων έγιναν 
παραμονές εκλογών.

Παπαρρούσου: Μια φορά στα τριάμισι χρόνια συνεδριάζει και έπεσε στις εκλογές;

Γιαννελάκης: Όποιο ήταν το κόμμα εκείνη την εποχή, ήθελε προφανώς να κάνει παντιέρα την 
υπόθεση.

Παπαπαντολέων: Και η επόμενη κυβέρνηση τι έκανε;

Αναγνωστέα από υπεράσπιση κατ. Δημόπουλου

Γιαννελάκης: Όσον αφορά την έκθεση του ταξίαρχου, αποτελεί προσωπική άποψη. Όσον αφορά 
αυτά που έχει εκθέσει στο πόρισμα, και όσον αφορά και τις υπογραφές και των άλλων δύο, αν τις 
είχαν λάβει υπόψιν να ξέρετε ότι θα είχαν βγει σε διαθεσιμότητα, ενώ είναι στο δρόμο και φυλάνε 
πολίτες.

Αναγνωστόπουλος: [Προσκομίζει απόσπασμα από σύγγραμμα του Ρόμπινς που δείχνει τα στάδια 
αλλοιώσεων του μυοκαρδίου - Η πρόεδρος διαβάζει τον πίνακα].
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Αναγνωστόπουλος: Κάνει μία διάκριση όταν γίνεται μακροσκοπική και μικροσκοπική ανάλυση. 
Εκεί στο διάστημα 2-4 ωρών είναι... Προσκομίζω μία αναζήτηση πρόχειρη στοι διαδίκτυο που 
εξηγεί τί είναι και πώς προκαλείται το πνευμονικό οίδημα. 

[Η πρόεδρος διαβάζει].

Αναγνωστόπουλος: Προσκομίζει απόσπασμα από το βιβλίο ανατομικής παθολογικής του κ. 
Σιβρίδη 

[Σύνεδρος εκ δεξιών διαβάζει βιβλιογραφία από Σιβρίδη].

Αναγνωστόπουλος: Προκύπτει ότι τα μακροφάγα αυτά για να βρεθούν στον οργανισμό πρέπει να 
έχει περάσει ένα διάστημα 24 ωρών. Επίσης, όπως διαβάσατε μόλις πριν για το πώς προκαλείται το 
πνευμονικό οίδημα, θα πρέπει να συνδυαστεί με μακροφάγα που είχαν εμφανιστεί τουλάχιστον 24 
ώρες πριν. Και πρέπει να συνδυαστεί με την κατάσταση του Κ. Κωστόπουλου την προηγούμενη 
ημέρα, την εφίδρωση, την απώλεια συνείδησης. Σας δίνω μια ιατροδικαστική έκθεση από άλλη 
υπόθεση, για να δείτε πώς βρέθηκε εκεί το πνευμονικό οίδημα. 

[Η πρόεδρος διαβάζει]

Αναγνωστόπουλος: Αντίγραφο βιβλίου συμβάντων που δείχνει ότι το κατάστημα του κ. 
Δημόπουλου είχε ξαναδιαλυθεί στις 12 Φλεβάρη 2018.

Πρόεδρος: Να το δούμε λίγο αυτό.

[Σύνεδρος εκ δεξιών αναγιγνώσκει τι είχε δηλώσει ο κατηγορούμενος Δημόπουλος ότι κλάπηκε 
από το μαγαζί του τον Φεβρουάριο του 2018].

Αναγνωστόπουλος: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης […] Μια βεβαίωση από την 
εταιρεία αρωγής παιδιών με αναπηρία, που προκύπτει το φιλανθρωπικό του έργο. Μια κάρτα ότι 
από το 2008 είναι αιμοδότης εθελοντής, μία βεβαίωση από 3/8/2020 ότι έχει εξεταστεί [...] και 
διαγνώστηκε [...] 

Πρόεδρος: Εξάλλου θα το δούμε κιόλας.

Αναγνωστέα από υπεράσπιση κατηγ. Χορταριά

Φίλος: Σύσταση για την εναρμόνιση των κανόνων για τη διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων του 
1998 που ισχύει έκτοτε.

Πρόεδρος: Θέλετε κάτι συγκεκριμένο από αυτά, και τις δύο σελίδες;

Φίλος: Το 18 και 19.

Πρόεδρος: Ωραία, πάμε [Διαβάζει].

Φίλος: Σας το προσκομίσαμε αυτό για να δείτε ότι πράγματι έχουν συμμετάσχει δύο ιατροδικαστές 
που έχουν αναγράψει μέχρι και τα τατουάζ του θανόντος αλλά δεν έχουν καταγράψει όλους τους 
πιθανούς λόγους θανάτου του. Ακολούθως αναφερόμαστε κι εμείς στη βασική παθολογική 
ανατομική που έχει φέρει και ο πρώτος κατηγορούμενος. Επιπλέον σε επικυρωμένη μετάφραση σας
φέρνουμε από το Medical University του Chicago [σχετικό με κύτταρα καρδιακής ανεπάρκειας]
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[Συνεδρος εκ δεξιών αναγιγνώσκει τα υπογραμμισμένα]

Αναγνωστόπουλος: Σας το είχαμε προσκομίσει και είναι ήδη αναγνωστέο σε σχέση με τη 
διασύνδεση του πνευμονικού οιδήματος με την καρδιά. Αυτό δεν θίγεται από την ιατροδικαστική 
έκθεση και είναι μεγάλο σφάλμα το γεγονός αυτό προσπερνάται από τους ιατροδικαστές που δεν το
χαρακτήρισαν στην ιατροδικαστική. Ακολούθως σας προσκομίζω δημοσίευμα του Academic 
Pathology.

[Η σύνεδρος εκ δεξιών διαβάζει το δημοσίευμα] 

Φίλος: Είναι ο ίδιος πίνακας που υπάρχει και στον Ρόμπινς. Ο λόγος που σας το προσκομίζουμε 
είναι ότι συνιστά βασική γνώση για φοιτητές πανεπιστημίων της Αμερικής και τα κρίσιμα στοιχεία 
είναι ότι δεν συνιστά παλαιά νόσο μετά την παρέλευση 6 ωρών. Θέλει τουλάχιστον 6 μήνες. Αρα 
αυτό που ακούστηκε, από τον κ. Καλόγρηα μάλλον, ότι αν ήταν πάνω από 6 ώρες θα ήταν παλαιό 
νόσημα [...] Σε κάθε περίπτωση γι αυτό το λόγο ομιλούν για ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις γιατί δεν 
έχουν παρέλθει οι 6 ώρες ακολυθώς στο σχετικό 5 από τον κύριο Ηλιάκη, πρώτος τόμος, 
ιατροδικαστική.

Πρόεδρος: [Διαβάζει απόσπασμα από Ηλιάκη].

Φίλος: Αυτό είναι από το 1962, είναι γνωστό στη βιβλιογραφία από τότε για τους θανάτους από τη 
λιπώδη διήθηση του ήπατος.

Σύνεδρος εξ αριστερών: [Διαβάζει]

Φίλος: Δεύτερη βιβλιογραφία, πολύ πιο σύγχρονη, που δείχνει ότι μπορεί η καρδιά να μη δίνει 
ένδειξη σε νεαρά άτομα. Βεβαίως εδώ είστε δικαστήριο και εμείς δεν είμαστε γιατροί. Όμως σε 
κάθε περίπτωση αυτό ήταν δουλειά των ιατροδικαστών, να μας δώσουν την αιτία που οδήγησε 
στον θάνατο αυτού του ανθρώπου, να μπορέσει το δικαστήριο να απαντήσει και στους ισχυρισμούς
της υπεράσπισης. 7ο σχετικό έγγραφο, το δελτίο ασθενοφόρου δεν σας το δίνουμε γιατί είναι 
αναγνωστέο αλλά σας φέρνουμε ένα δημοσίευμα από Εφ.Συν. 
[https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/168043_paralabame-enan-anthropo-mple-poy-aimorragoyse-
horis-zotika-simeia] από 14/10/2018 που αφορά στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και πώς αντιμετώπισε 
περιστατικό. Της Ντάνυ Βέργου το δημοσιεύμα.

[Σύνεδρος εξ αριστερών διαβάζει]

Φίλος: Σας το προσκομίζουμε αυτί, γιατι ο «Στέλιος» που δινει τη συνέντευξη ήταν μέσα στο 
ασθενοφόρο. Έχει παραλάβει έναν ασθενή χωρίς σφύξεις, και δεν κάνει καμιά προσπάθεια 
ανάνηψης γιατί λέει κρατιόταν με το ένα χέρι. Σε καθε περίπτωση αυτό που ρωτούσαμε όλοι, το 
λέει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος διασώστης ότι επί τρία λεπτά δεν έκανε 
ανάνηψη σε άνθρωπο που δεν είχε σφυγμό. Ακολούθως, το υπηρεσιακό σημείωμα του 
Ευαγγελισμού.

Πρόεδρος: [Διαβάζει].

Φίλος: Τώρα στιγμιότυπα καρέ στο υπ' αριθμ 246 έως 264 και, 444 από το αρχείο ΕΡΤ όπου 
φαινεται το μαχαίρι στο αριστερό του χέρι και το φέρνουμε πρωτίστως για να δείτε ότι σπάει με το 
κεφάλι του τη τζαμαρία και κατόπιν έρχονται ο εντολέας μου και ο κ. Δημόπουλος και σπάνε την 
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υπόλοιπη βιτρίνα. Ακολούθως σας δίνω τα υπ. αρ. 12 και 13 είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο 
23.09.18 σε σχέση με το περιστατικό της κλεπτομανίας του Κωστόπουλου.

Παπαπαντολέων και Παπαρρούσου: Συγγνώμη τί είναι αυτά που διαβάζουμε;

Πρόεδρος: Από έναν «Στόχο» [το σάιτ της γνωστής φασιστικής εφημερίδας «Στόχος]

Παπαπαντολέων: Είναι φασιστικά έντυπα αυτά.

Στιγμιότυπο οθόνης από το δημοσίευμα που προσκόμισε ο συνήγορος Ορφέας Φίλος:

[Ένταση]

Πρόεδρος: Θα τον φέρετε τον άνθρωπο που τα γράφει αυτά; 

Φίλος: Όχι, δεν τον βρήκαμε.

Πρόεδρος: Γιατί δεν τον βρήκατε; 

Φίλος: Τα βρήκαμε στο διαδίκτυο και τα φέραμε. 

Παπαπαντολέων: Δηλαδή φέρατε ό,τι γράφουν οι χρυσαυγίτες; 

Βαρελά: Μα υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Ο συνήγορος Φίλος προσκομίζει tweets διαφόρων χρηστών που ισχυρίζεται ότι έβγαλαν τα 
προσωπικά δεδομένα του κατηγορούμενου Χορταριά.
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Πρόεδρος: Δηλαδή αυτό είχε γίνει και έχει βγει φωτογραφία;

Παπαπαντολέων: Αυτά αφορούν τον θανόντα; Τα έχει γράψει ο θανών;

Φίλος: Επίσης η μήνυση της κ. Φράγκου και η ιατρική της γνωμάτευση 

Πρόεδρος: [Διαβάζει] Τι θέλετε με αυτά;

Φίλος: Να τα διαβάσετε γιατί κατέθεσε και εδώ η Φράγκου. Εδώ μνημονεύει ότι τη χτύπησε στο 
αριστερό σαγόνι, η ίδια πονούσε δεξιά. 

Πρόεδρος: [διαβάζει έκθεση του ιατροδικαστή κ. Καλόγρηα που την εξέτασε]

Φίλος: Ο εντολέας μου υπέβαλε κατόπιν έγκληση για ψευδή καταμήνυση.

Πρόεδρος: Ότι έχει υποβληθεί δηλαδή μήνυση;

Φίλος: Ναι. 

Πρόεδρος: Έχει λάβει ΑΒΜ;

Φίλος: Βεβαίως. [Προσκομίζει δημοσιεύματα από την «Εργατική Αλληλεγγύη»] Για να 
επισκοπήσετε. [Προσκομίζει άρθρο της Αυγής 04/10/2021 που αναφέρει άλλη επίθεση κατά της 
Αφροδίτης Φράγκου] Μάλλον το κανει κατ' επάγγελμα η κ. Φράγκου. Δήλωση [tweet] της κ. 
Λούκα που ερωτήθηκε γιατί αποκάλεσε φασίστα τον εντολέα μου και δεν απάντησε τίποτα. 
Αντιστοίχως το άρθρο που ψευδώς επικαλέστηκε ο κ. Σταμέλλος από την Καθημερινή, και θα 
θέλαμε να διαβάσουμε την παράγραφο μόνο που αφορά τον εντολέα μου.

Παπαπαρρούσου: Όλο να διαβαστεί.

Φίλος: Όχι, μόνο αυτό θέλω. 

Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει https://www.kathimerini.gr/politics/802773/anavionoyn-toys-
aganaktismenoys-gia-ti-diapragmateysi/].

«Το Πατριωτικό Μέτωπο αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτικό κίνημα. Ο Θανάσης Χορταριάς, 
ένας εκ των εκπροσώπων του, λέει ότι στις κινητοποιήσεις των Αγανακτισμένων τούς είχαν 
ταυτίσει με τη Χρυσή Αυγή, με την οποία αρνείται οποιαδήποτε σχέση. Οι ίδιοι τοποθετούνται,
όπως αναφέρει, στον χώρο της «πατριωτικής αριστεράς». Στη διακήρυξη αρχών τους, 
πάντως, αναφέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «συμπλέει με τις πιο χαζοχαρούμενες έως ανόητες 
σοφιστείες περί ατομικών δικαιωμάτων, υπεράσπισης ιδιαιτεροτήτων κάθε λογής 
μεταναστών, ομοφυλοφίλων». Οι θέσεις τους περιλαμβάνουν και την επανεξέταση όλων των 
ελληνοποιήσεων των τελευταίων τριών δεκαετιών.»

Πρόεδρος: Άρα;

Φίλος: Αυτό προς αποκατάσταση των συκοφαντιών για ακροδεξιές αντιλήψεις. Ακολούθως μία 
ανάρτηση της συνηγόρου Παπαρρούσου στο FB. [αναγιγνώσκεται]

Παπαπαρρούσου: Δηλαδή παρακολουθούμαστε κιόλας;

Φίλος: [Διαβάζει την ανάρτηση] 
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Ακολούθως, ο συνήγορος Φίλος προσκομίζει φωτογραφία που δείχνει την συνήγορο 
Παπαρρούσου, τη δημοσιογράφο Μαρία Λούκα και έναν από τους αυτόπτες μάρτυρες των 
γεγονότων σε εκδήλωση του φεμινιστικού τομέα του Ρουβίκωνα. 

Φίλος: Η συνήγορος καθοδηγεί το μάρτυρα και του υποβάλει την κατάθεσή του για το μαχαίρι.

[Ένταση]

Παπαπαρρούσου: Να αυτοσυγκρατηθεί σε όλα τα επίπεδα [ο συνήγορος Φίλος]. Λέει εδώ ότι 
υποβάλαμε τον μάρτυρα, μας παρακολουθεί κιόλας;

Φίλος: Δεν σας παρακολουθώ, δεν έχω χρόνο. 

Παπαπαρρούσου: Και ποιος σας τα φέρνει; Η ΕΥΠ; Τρομερή η προσβολή που απηύθυνε ο 
συνάδελφος.

Φίλος: Να ολοκληρώσω;

Πρόεδρος: Δε θα το λύσουμε εμείς τώρα αυτό.

Φίλος: Να σας δώσω και αυτό το δημοσίευμα... 

Πρόεδρος: Ό,τι έχει γραφτεί θα το διαβάσουμε;

Φίλος: Είναι του κ. Τσίπρα που λέει «κυρία Κωστοπούλου, δεσμεύομαι»...

Παπαρρούσου: Ο Τσίπρας τι σχέση έχει;

Φίλος: Για να δείτε το οικονομικό αντικείμενο της δίκης, προχρέωσαν 20 ευρώ κάθε υπογραφή στο
ψήφισμα της Διεθνούς Αμνηστίας και βγαίνει 2 εκ. ευρώ και βεβαίως γι' αυτό έκαναν όλες αυτές τις
ενέργειες. και αν έδωσαν κάτι και στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Στην πλάτη ενός νέου 
ανθρώπου και ενός νέου παιδιού...

[Μεγάλη ένταση στο ακροατήριο]

Παπαπαντολέων: Έχετε υποχρέωση να κρατήσετε ένα επίπεδο σε αυτή τη δίκη, βιώνουμε μια 
κατρακύλα.

Διακοπη λόγω της έντασης στις 2:36  

Λίγο πριν τη διακοπή, αποχωρώντας από το ακροατήριο, ο Νίκος Κωστόπουλος, αδελφός του 
θύματος, φώναξε «Ντροπή! Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά; Τί άλλο θα ζήσω εδώ μέσα»

2:52 επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση.

Πρόεδρος: Διακόψαμε γιατί...

Εισαγγελέας: Εγώ κρίνω οτι δεν πρέπει να διαβαστεί το έγγραφο αυτό, γιατί δεν έχει καμία σχέση 
με τα πραγματικά περιστατικά.

Πρόεδρος: Και εμείς το αποφασίζουμε, για παρεμπίπτον ζήτημα, έτσι; Αποφασίζεται από τους 
δικαστές να μην αναγνωστεί το έγγραφο.

[Ζητάει τον λόγο η εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας]
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Παπαπαρρούσου: Τι έγγραφο ήταν αυτό; Ότι έκαναν δωρεά στη Διεθνή Αμνηστία; Δεν γνωρίζουν 
την πρακτική των οργανώσεων γενικά;

Πρόεδρος: Μην επιμείνουμε τώρα σε αυτό, να προχωρήσει η διαδικασία. Να προχωρήσουμε με 
την κ. Βαρελά; Δώστε μου ένα δύο έγγραφα.

Αναγνωστέα από υπεράσπιση κατηγ. αστυνομικών

Βαρελά: Ή όλα τα έγγραφα ή τίποτα, για το ενιαίο της διαδικασίας.

Πρόεδρος: Μέχρι τις 3:10 πάμε.

Βαρελά: Έγγραφο της υπηρεσίας για την κλήση που δέχτηκε.

Πρόεδρος: [Διαβάζει]

Βαρελά: Είναι δύο κλήσεις που έχουν γίνει από τον κ. Τριανταφυλλίδη και την κ. Τ. για Ε8, 
διάρρηξη.

Πρόεδρος: Η κ. Τ. η οποία κάλεσε απο Γλάδστωνος 3.

Βαρελά: Για Ε8, διάρρηξη, και απ' ό,τι φαίνεται είναι κάτοικος της περιοχής. Την εργαστηριακή 
εξέταση με αριθμό πρώτα με τις εικόνες που φαίνεται ένα αντικείμενο να εξέχει από το χέρι του 
Κωστόπουλου. Να σας το δώσω, έχει αναγνωστεί.

Πρόεδρος: Αν θέλετε όμως να μου δίνετε και τα έγγραφα για να τα βλέπω.

Βαρελά: Θα το προσκομίσω την επόμενη φορά. [Προσκομίζει το κομμάτι πλεξιγκλάς που έχει 
επιδείξει σε προηγούμενες δικασίμους] Πιστό αντίγραφο του ευκαιριακού όπλου 30 εκ. και έχει 
υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση το βιντεοληπτικό υλικό.

Πρόεδρος: Βάλτε το κάπου γιατί θα τρυπηθούμε εδώ πέρα. Και όχι σχολιασμό. Θα προτιμούσα να 
το φέρετε σε ενα φάκελο με αφρολέξ μεσα.

Βαρελά: Φωτογραφίες και στιγμιότυπα από βιντεοληπτικό υλικό από όπου προκύπτει το μέγεθος 
του γυαλιού. Επίσης, [πρσκομίζει] τις σχετικές ηθικές τιμές που έχουν αποδοθεί στους 
κατηγορούμενους αστυνομικούς.

Πρόεδρος: [αναγιγνώσκει] ... Δεν θα πούμε ονόματα...

Βαρελά: Είναι σημαντικό να πούμε ονόματα, ο δράστης ήταν αλλοδαπός. Προσπάθησε λοιπόν ο 
συγκεκριμένος δράστης να πηδήξει στο κενό και τον κράτησαν οι αστυνομικοί.

Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Άλλη μία ηθική αμοιβή, κα πρόεδρε.

Πρόεδρος: [αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Πάλι ηθική αμοιβή για Σεφέρη.

Πρόεδρος: [αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Ομοίως ηθική αμοιβή για Σεφέρη.
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Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Για τον Ρουσάκο Βασίλειο, ηθική αμοιβή σε περιστατικό ανθρωποκτονίας στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος.

Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Ομοίως για Ρουσάκο Βασίλειο.

Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Άλλες δύο ηθικές αμοιβές, η μια αφορά τον Ρουσάκο και η άλλη τον Σεφέρη

Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Έχουμε τα αποσπάσματα των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών μεταξύ του συντονιστή
του κέντρου και των αστυνομικών

Πρόεδρος: [Διαβάζει] «Χορήγηση στοιχείων...»

Βαρελά: Είναι οι Ζ62, Ζ65 , «διαβιβάστε κέντρο...» [αναγιγνώσκει τις απομαγνητοφωνήσεις από 
το κέντρο διαδιβάσεων] Είναι το ηχητικό ντοκουμέντο όπου φαίνεται ότι κέντρο ζητάει να μην 
μιλάνε όλοι μαζί ώστε να μην προκύπτει σύγχυση.

Πρόεδρος: [Αναγιγνώσκει]

Βαρελά: Παίζει ρόλο σε αυτό το έγγραφο που αναγνώσατε, το χρονικό σημείο που δίνει ο 
αστυνομικός την εντολή για τη χειροπέδηση και τον χρόνο που γίνεται η χειροπέδηση.

Πρόεδρος: Πείτε μου τον χρόνο.

Γιαννελάκης: 14:53 έγινε η χειροπέδηση, 14:53:56 έχει δεσμευτεί.

Πρόεδρος: [αναγιγνώσκει τους χρόνους από το κέντρο διαβιβάσεων]

Φίλος: Κα. πρόεδρε συγγνώμη που διακόπτω αλλά έχουμε και υποχρεώσεις είναι 15:20.

Πρόεδρος: Να αναγνώσουμε αυτό που είναι δυο γραμμές.

Βαρελά: Είναι δυο σελίδες

Πρόεδρος: [Συνεχίζει την ανάγνωση]. Αυτά ήταν.

Βαρελά: Και είναι η Ζ62-105 που λέει...

Πρόεδρος: Δεν μου δώσατε τέτοιο πράγμα, δεν λέει κάτι για Ασπιώτη αυτό.

Βαρελά: Να δω κάτι;

Πρόεδρος: Καλά, τα βλέπετε.

Βαρελά: Να δω μόνο το έγγραφο που σας έδωσα.

Πρόεδρος: Αυτό που απευθύνεται στον Ρουσάκο; Το διάβασα.

Βαρελά: Εντάξει.

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

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


12η δικάσιμος, 4 Μαρτίου 2022

Επόμενες δικάσιμοι
Εισαγγελέας: Να ενημερώσουμε τώρα για ημερομηνίες. 15/3 ώρα 11:00 και 22/3 [κανονικά].

Πρόεδρος: Καλοκαίρι θα τελειώσουμε. 13 του μήνα [Απριλίου] λοιπόν; 13/4, 18/4.

Εισαγγελέας: Να βρούμε μια πριν τις 13/4. [Για τον Μάρτιο] Στις 15 να έχουμε τελειώσει με τα 
αναγνωστέα και τους μάρτυρες υπεράσπισης και στις 22 να πάμε για απολογίες.

Παπαπαντολέων: Άρα 18/4 θα είναι η δική σας πρόταση;

Εισαγγελέας: Θα βρούμε κάποια ημερομηνία νωρίτερα.

Η έδρα διέκοψε στις 3:23 για  την επόμενη δικάσιμο, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022. 

***

Οι ημερομηνίες επομένων δικασίμων είναι: 15 και 22 Μαρτίου, 13 και 18 Απριλίου, με την 
πιθανότητα προσθήκης επιπλέον ημερομηνίας πριν τις 13 Απριλίου.

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

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

	Αναγνωστέα
	Παραπεμπτικό βούλευμα, βιντεοληπτικό υλικό κ.ά.
	Επιλογές της υποστήριξης κατηγορίας από αναγνωστέα της δικογραφίας
	Επιλογές της υπεράσπισης από αναγνωστέα της δικογραφίας
	Σχολιασμός των παραπάνω αναγνωστέων
	Υποστήριξη κατηγορίας
	Υπεράσπιση

	Πόρισμα ΕΔΕ για αστυνομικούς
	Tweets Χορταριά
	Σχετικά δημοσιεύματα
	Σχολιασμός των παραπάνω αναγνωστέων
	Αναγνωστέα από υπεράσπιση κατ. Δημόπουλου
	Αναγνωστέα από υπεράσπιση κατηγ. Χορταριά
	Αναγνωστέα από υπεράσπιση κατηγ. αστυνομικών

	Επόμενες δικάσιμοι

