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Πρόεδρος: [Εκφωνεί όνοματα κατηγορουμένων και συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης 
κατηγορίας]

Φίλος: [Δίνει ένα έγγραφο στην έδρα]

Πρόεδρος: Θέλετε να μας αναπτύξετε;

Φίλος: Επιγραμματικά. Έχουμε δύο λόγους άρσης αδίκου σχετικά με το ιατροδικαστικό πόρισμα. 
Πρώτον, «ενάσκηση δικαιώματος», άρθρο 275 παρ. 1 ΚΠΔ, επειδή ναι μεν δεν είχε υποχρέωση 
σύλληψης του δράστη αλλά η δημόσια αρχή ήταν απούσα. Δεύτερον, ισχυρισμό περί άμυνας και 
του ιδίου και τρίτου, επειδή ο δράστης εξερχόταν από το μαγαζί οπλισμένος. Και διακοπή 
αιτιώδους συνδέσμου λόγω του γεγονότος ότι δεν προήλθε από χτύπημα η απώλεια της ανθρώπινης
ζωής αλλά σε ενέργεια ιατρικού στρες, ενώ οι δύο ΕΚΑΒίτες, καθιστώντας αδύνατη την ανάταξή 
του στο νοσοκομείο, επέφεραν το θανατο κατά [...] είτε των ίδιων είτε των τρίτων. Το αποτέλεσμα 
δεν θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί, δηλαδή ότι το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να το ξέρει, ότι θα 
επιφέρει ένα τέτοιο θάνατο. Ζητούμε και την αθώωση και, αν δεν ευοδώσουν οι λόγοι αυτοί, τη 
μετατροπή της κατηγορίας σε απλή ή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Απολογίες

Απολογία κατηγορουμένου Σπυρίδωνα Δημόπουλου

Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε στον κύριο Δημόπουλο.

[Ο κατηγορούμενος Δημόπουλος προσέρχεται να απολογηθεί]
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Πρόεδρος: Έχετε ενημερωθεί για την κατηγορία. Να μας πείτε για σας κάποια πράγματα.

Δημόπουλος: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συλλυπηθώ την οικογένεια, και εγώ και η οικογένειά 
μου, για το θάνατο του Ζαχαρία, και δεν το περίμενα ποτέ. Είμαι 77 χρονών, από 13 χρονών στη 
δουλειά, έμαθα την τέχνη του ρολογά δίπλα στον πατέρα μου. Ανοίξαμε το πρώτο μαγαζί το 1971. 
Στην πορεία, μέχρι που πήγα στρατιώτης, ήμουν στον πατέρα μου. Μετά άνοιξα μαγαζί το 1971 
απέναντι στο «Μινιόν», αργότερα παντρεύτηκα, έκανα 3 παιδιά, προχώρησα με πολλή δουλειά και 
η δουλειά ήταν καλύτερη. Αλλά είχαμε και ατυχίες, εγώ αρρώστησα [...], έκανα θεραπείες [...].

Πρόεδρος: Πότε έγινε αυτό που λέτε;

Δημόπουλος: Το 2011-12. Το 2012 άνοιξα το μαγαζί στη Γλάδστωνος με το γιο μου και ήρθε η 
στιγμή που αυτό το γεγονός με έφερε κατηγορούμενο. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι, 14-14:30, ένα 
ωραίο απόγευμα, καλοκαιρινό, έκλεισα για να πάω να πάρω εφημερίδα. Γυρνώντας και ύστερα από
7-8 λεπτά είδα κόσμο από το κατάστημα απ' έξω που φώναζαν. Πλησίασα και άκουσα φωνές. Λέω 
«παιδιά, τι γίνεται;» και μου λένε «μην πλησιάζετε, κάποιος είναι μέσα και κρατάει μαχαίρι».

Πρόεδρος: Αυτό ποιος το είπε;

Δημόπουλος: Ένας εκεί που βρισκόταν. Εγώ έπαθα σοκ εκείνη τη στιγμή. Πλησιάζω το κατάστημα
και βλέπω έναν νέο άνθρωπο μέσα στο μαγαζί, δίπλα στην ταμειακή μηχανή, να λέει διάφορα σε 
έξαλλη κατάσταση. Τα έχασα, λέω «δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα» και περιμέναμε να 
δούμε την εξέλιξη. Λέω κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το πράγμα, θα ησυχάσει. Λέω η 
αστυνομία θα τον πιάσει, τι να κάνω; Βλέποντας το μαχαίρι φοβήθηκα και δεν μπορούσα να κάνω 
τίποτα. Χτύπαγε τη μηχανή, τράβαγε τα συρτάρια, έψαχνε για λεφτά, δεν ξέρω... Λεφτά δεν 
υπήρχαν. Φεύγει από εκεί, πιάνει τον πυροσβεστήρα. Είναι δύο φύλλα εκεί και πιάνει τον 
πυροσβεστήρα και σπάει τη βιτρίνα τη συρόμενη. Προσπάθησε να πιάσει και την εξωτερική, ήταν 
βαριά αλλά την έσπασε όμως κι αυτή.

Πρόεδρος: Πώς έσπασε από μέσα τη βιτρίνα είπατε;

Δημόπουλος: Με τον πυροσβεστήρα. Έδωσε 2-3 και την έσπασε και μετά έσπασε και την 
εξωτερική.

Πρόεδρος: Άρα έσπασε και το κάτω με τον πυροσβεστήρα;

Δημόπουλος: Ξεκίνησε από μέσα και έσπασε και το εξωτερικό με προσπάθειες. Ο πυροσβεστήρας 
ήταν 7-8 κιλά, δεν ξέρω, δυσκολεύτηκε αλλά την έσπασε. Μετά ξαναπήγε στην ταμειακή και 
άρχισε να κάνει τα ίδια πράγματα και να πατάει πλήκτρα.

Πρόεδρος: Δηλαδή, ενώ είχε σπάσει τη τζαμαρία, πήγε πάλι πίσω;

Δημόπουλος: Nαι, γύρισε, πήρε τον πυροσβεστήρα, του πέταξα μια πέτρα κι εγώ από το επάνω 
μέρος για να σταματήσει να σπάει το μαγαζί.

Πρόεδρος: Tο επάνω εξωτερικό είχε σπάσει;

Δημόπουλος: Nαι.

*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/


14η δικάσιμος, 22 Μαρτίου 2022

Πρόεδρος: Δηλαδή, είχε σπάσει και την εξωτερική; Προσπαθώ να καταλάβω πώς έσπασε την 
εξωτερική τζαμαρία με τον πυροσβεστήρα.

Δημόπουλος: Είναι μονοκόμματη. Την είχε σπάσει πρώτα την κάτω τη συρόμενη και μετά έσπασε 
και την επάνω.

Πρόεδρος: Αφού έσπασε τη βιτρίνα γιατί δεν ξαναμπήκε μέσα;

Δημόπουλος: Όχι, είχε σπάσει την μέσα.

Πρόεδρος: Και όταν πέταξε την πέτρα, πέρασε και το εξωτερικό τζάμι;

Δημόπουλος: Ναι, από τη σπασμένη τζαμαρία.

Πρόεδρος: Την πέτρα την πετάξατε στο τελευταίο στάδιο;

Δημόπουλος: Όχι, πριν.

Πρόεδρος: Την πέτρα γιατί την πετάξατε;

Δημόπουλος: Για να τον σταματήσω.

Πρόεδρος: Kαι το πετύχατε;

Δημόπουλος: Όχι.

Πρόεδρος: Κάποιο άλλο αντικείμενο πετάξατε εσείς ή κάποιος άλλος;

Δημόπουλος: Όχι.

Πρόεδρος: Συνεχίστε.

Δημόπουλος: Προσπάθησε να βγει έξω έρποντας.

Πρόεδρος: Υπήρχαν εκεί τζάμια;

Δημόπουλος: Ναι, υπήρχαν.

Πρόεδρος: Συνεχίστε.

Δημόπουλος: Για να τον εμποδίσω εκεί τον κλώτσησα. Δεν ξέρω αν τον πέτυχα, αλλά παρ' όλα 
αυτά βγήκε. Ξάπλωσε ματωμένος στο πεζοδρόμιο και τότε ήρθε ο ΕΚΑΒίτης και του έδεσαν το 
κεφάλι.

Πρόεδρος: Άρα λέτε μία φορά τον κλωτσήσατε;

Δημόπουλος: Νομίζω ναι, μία φορά, γιατί ήμουν και σοκαρισμένος.

Πρόεδρος: Κι εσείς τι σκεφτήκατε ότι θα συνέβαινε;

Δημόπουλος: Ότι θα τον σταματούσα για να τον συλλάβει η αστυνομία. Αυτός ήταν ο σκοπός μου.

Πρόεδρος: Εκείνος, λοιπόν, έρχεται μια πέτρα πάνω του, είπατε δεν τον χτύπησε. Και εκεί γιατί 
δεν τον εγκλωβίσατε με κάτι άλλο; Τραπέζι, καρέκλα; Όχι να τον χτυπήσετε, να βάλετε εκεί ένα 
αντικείμενο ή να του μιλήσετε; Να του πείτε να ηρεμήσει και να έρθει η αστυνομία;
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Δημόπουλος: Το μυαλό μου δεν λειτουργούσε καλά μετά το σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να τον έχω
σταματήσει με κάποια καρέκλα.

Πρόεδρος: Κάνατε καμία προσπάθεια να του μιλήσετε; Να του πείτε «τι κάνεις εδώ; περίμενε!».

Δημόπουλος: Εκείνη τη στιγμή δε σκέφτηκα τέτοιο πράγμα, κυρία Πρόεδρε. Ήταν σε έξαλλη 
κατάσταση δεν μπορούσα να του μιλήσω.

Πρόεδρος: Κάποια στιγμή χτυπήσατε το κεφάλι του. Εκεί δεν είχατε στο μυαλό σας ότι χτυπάτε 
έναν άνθρωπο;

Δημόπουλος: Ήθελα να τον συλλάβει η αστυνομία.

Πρόεδρος: Αν δεν ερχόταν εγκαίρως η αστυνομία, τι θα είχε συμβεί; Τι είχε προκαλέσει στο 
κατάστημα; Αν έφευγε από εκεί χωρίς να τον πιάσει η αστυνομία. Είχε πάρει κάτι;

Δημόπουλος: Όχι, δεν είχε πάρει, δεν ήταν σοβαρό για να πεθάνει αυτό το πράγμα.

Πρόεδρος: Αν έφευγε χωρίς να τον βρει η αστυνομία απλά δεν θα είχε συλληφθεί. Υπήρχε κάτι 
άλλο που σας επέβαλε να χτυπήσετε το κεφάλι του;

Δημόπουλος: Ήθελα να δω αν είχε κλέψει κάτι.

Πρόεδρος: Την αστυνομία ποιος την κάλεσε;

Δημόπουλος: Κάποιος που βλέπει ένα μαγαζί να το κλέβουν μπορεί να το νιώθει σαν δικό του 
μαγαζί.

Πρόεδρος: Κι αν σας είπαν ψέματα ότι κάλεσαν την αστυνομία;

Δημόπουλος: Κάποιος το ένιωσε σαν δικό του μαγαζί και κάλεσε.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά αυτά γίνονται κάθε μέρα. Κάποιος μπαίνει κάπου και με καλάσνικοφ, αλλά 
εδώ δεν είχαμε κάτι τέτοιο.

Δημόπουλος: Ναι, αλλά έπρεπε να δω αν είχε πάρει κάτι.

Πρόεδρος: Και μετά; Το μαγαζί το είχατε ασφαλισμένο;

Δημόπουλος: Όχι, είναι μεγάλο το κόστος. Συναγερμό έχουμε βέβαια.

Πρόεδρος: Κάμερες;

Δημόπουλος: Όχι, συναγερμό είχα. Είχαμε κι άλλα μεγάλα γεγονότα.

Πρόεδρος: Τι γεγονότα;

Φίλος: Για το 2008 λέει.

Πρόεδρος: Τι εννοείτε;

Δημόπουλος: Τότε με τον Γρηγορόπουλο που έκαναν πλιάτσικο.

Πρόεδρος: Υπάρχει καταγεγραμμένο αυτό;

Δημόπουλος: Το γλιτώσαμε τότε.
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Πρόεδρος: Πότε άνοιξαν το μαγαζί;

Δημόπουλος: Το 2010.

Πρόεδρος: Άρα εξαιτίας του 2008 άνοιξαν το μαγαζί σας;

Δημόπουλος: Ανέβασαν τα ρολά για να μπουν μέσα, αλλά δεν προλάβανε. Πρόλαβαν όμως το 
ριφιφί που μου κάνανε.

Πρόεδρος: Άρα δεν ασφαλίσατε το μαγαζί γιατί το κόστος ήταν μεγάλο;

Δημόπουλος: Και το κόστος είναι, αλλά πλέον τα περισσότερα μαγαζιά δεν τα ασφαλίζουν.

Πρόεδρος: Είχατε κάποιο μηχανισμό στο χέρι σας για να κλείσετε;

Δημόπουλος: Το ρολό το κλείνω, είναι μέσα ο μηχανισμός.

Πρόεδρος: Είχατε εκείνο το κοντρολάκι που πατάμε για να ανοίξει;

Δημόπουλος: Η πόρτα είναι με ισχυρό μαγνήτη. Με κοντρόλ που έχω πάντα μαζί μου. Μπαίνοντας
ο Ζαχαρίας με πολλή μεγάλη φόρα...

Πρόεδρος: Αυτό δεν το ξέρετε, το υποθέτετε...

Δημόπουλος: Είμαι σιγουρος ότι μπήκε με το σώμα. Μου είπε κάποιος που έπινε καφέ ότι 
ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ όταν μπήκε και ήταν θόρυβος από την πόρτα. Έγινε ντόρος.

Πρόεδρος: Και αυτό έγινε την ώρα που λείπατε;

Δημόπουλος: Κλείνοντας η πόρτα δεν μπορείς να βγεις, μόνο κλείνοντας εγώ το κοντρόλ.

Πρόεδρος: Γιατί δεν το πατήσατε το κοντρόλ να φύγει, αφού λέτε ότι σας έκλεβε;

Δημόπουλος: Και να ανοίξω για να με μαχαιρώσει ο Ζαχαρίας; Ποιος το κάνει αυτό;

Πρόεδρος: Και λέτε ότι το κάνατε αυτό επειδή ήταν οπλισμένος;

Δημόπουλος: Ναι. Δεν με ένοιαζε το μαγαζί. Μόνο ότι ήταν οπλισμένος.

Πρόεδρος: Και όταν ήρθε η αστυνομία, πόσοι ήρθαν;

Δημόπουλος: Νομίζω 4 αρχικά, του έδεσαν το κεφάλι.

Πρόεδρος: Bήμα βήμα να μας τα πείτε.

Δημόπουλος: Όταν ήταν έξω ήρθε ο ΕΚΑΒίτης και του έδεσε το κεφάλι, πήρε ενα κρύσταλλο και 
άρχισε να κυνηγάει κόσμο, όλοι έκαναν πέρα. Κάποιος του έριξε μια κλωτσιά, δεν έπεσε και μετά 
πήγε προς το μέρος των αστυνομικών, και μετά δεν είδα τι έγινε.

Πρόεδρος: Εκεί που του χτύπαγαν το κεφάλι υπήρχε ένας κύριος με κοτσίδα που παρενέβη και είπε
«μην τον χτυπάτε, σταματήστε!»;

Δημόπουλος: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό.

Πρόεδρος: Είπε «σταματήστε γιατί θα σκοτωθεί αυτός ο άνθρωπος».
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Δημόπουλος: Δεν το θυμάμαι. Κοιτάξτε, επειδή έχουν γίνει πολλά επεισόδια και με συλλήψεις 
υπάρχουν πολλά που βλέπουμε, αστυνομικούς να χτυπάνε κόσμο [με ειρωνικό τόνο] και 
μαχεύονται και λένε «γιατί τον χτυπάτε, τι κάνετε» χωρίς να ξέρουν...

Πρόεδρος: Υπήρχε κάποιος εκεί που παρενέβη και σας είπε «τι κάνετε εκεί»;

Δημόπουλος: Όχι, κανείς.

Πρόεδρος: Αυτό το κατάστημα το είχατε πάρει για τον γιο σας. Ο γιος σας γιατί δεν ήταν εκεί;

Δημόπουλος: Όχι, δεν ήταν εκεί. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό το παιδί...

Πρόεδρος: Αν γυρνάγαμε το χρόνο πίσω, πώς θα ενεργούσατε;

Δημόπουλος: Θα έφευγα. Αυτό που περνάω εδώ και τριάμιση χρόνια... Δεν θέλω τίποτα πια. Είμαι 
απογοητευμένος από τη ζωή, από την κατάσταση αυτή.

Πρόεδρος: Από τι είστε απογοητευμένος; Επειδή είστε κατηγορούμενος;

Δημόπουλος: Μου είχαν κάνει ριφιφί πριν 6 μήνες, τα είχαν πάρει όλα.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά από τι ήσασταν απογοητευμένος;

Δημόπουλος: Από την κατάσταση.

Πρόεδρος: Θα το ξανακάνατε;

Δημόπουλος: Όχι, αν δεν είχε μαχαίρι θα έμπαινα μέσα αλλά φαινόταν να ξέρει να το χειρίζεται το 
μαχαίρι.

Πρόεδρος: Όταν λέτε ότι το «χειρίζεται το μαχαίρι» τι εννοείτε;

Δημόπουλος: Το κρατούσε.

Πρόεδρος: Του το πήρε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αφότου τον αφόπλισε τι έγινε;

Δημόπουλος: Μου χτυπάει την πλάτη, χωρίς να τον ξέρω, και μου είπε ότι το μαχαίρι το πέταξε 
μέσα και ότι έχει τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω.

Πρόεδρος: Αυτό είναι πολύ τεχνικό, γιατί σας το είπε; Αυτό τον ένοιαζε εκείνη τη στιγμή;

Δημόπουλος: Δεν ξέρω. Αυτό μου είπε.

Πρόεδρος: Τη στιγμή που βγήκε ο Κωστόπουλος, τι έγινε;

Δημόπουλος: Του πήρε το μαχαίρι.

Πρόεδρος: Και αφού του πήρε το μαχαίρι ποιος ο λόγος για την τελευταία κλωτσιά;

Δημόπουλος: Γιατί έπρεπε να τον κρατήσει μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Πρόεδρος: Δεν είχε αίματα εκεί;

Δημόπουλος: Είχε, είχε και στο μαγαζί αίματα.

Πρόεδρος: Πού ήταν τα αίματα στο μαγαζί;
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Δημόπουλος: Είχε και κάτω στη βιτρίνα, είχε και μέσα στο μαγαζί.

Πρόεδρος: Και αυτά από πού προήλθαν;

Δημόπουλος: Θα κόπηκε από τα τζάμια.

Πρόεδρος: Ωραία και είμαστε στο σημείο που υπάρχουν αίματα, είναι χτυπημένος, πάει να βγει 
έξω και δεν έχει βγει τελείως. Εκεί ο λόγος της τελευταίας κλωτσιάς ποιος ήταν;

Δημόπουλος: Να παραμείνει εκεί.

Πρόεδρος: Πού, στη βιτρίνα;

Δημόπουλος: Ναι, στη βιτρίνα.

Πρόεδρος: Αν έβγαινε έτσι χτυπημένος, τι θα γινόταν;

Δημόπουλος: Δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε η αστυνομία.

Πρόεδρος: Άλλο λέω. Αφού τον είχατε αφοπλίσει και ενώ ήταν χτυπημένος γιατί δεν τον κράτησαν
απλώς άνθρωποι μέχρι να έρθει η αστυνομία; Είναι παράλογο αυτό που λέω; Ότι δεν χρειαζόταν 
ακόμη μια κλωτσιά στο κεφάλι;

Δημόπουλος: Για ποιό λόγο να τον χτυπήσουμε;

Πρόεδρος: Αν δεν γινόταν αυτό, θα μπορούσε στην κατάσταση που βρισκόταν να φύγει;

Δημόπουλος: Γιατί όχι; Ήταν στα καλά του. Γιατί το πήρε το κρύσταλλο και έφυγε; Απαντήστε 
μου.

Πρόεδρος: Δεν θα σας απαντήσω εγώ. Οι αστυνομικοί που ήρθαν άφησαν το ΕΚΑΒ να του δέσουν
τα τραύματα;

Δημόπουλος: Δηλαδή απειλούσε και όλο τον κόσμο με το κρύσταλλο. Απείλησε και τον ΕΚΑΒίτη. 
Αφού όλοι αποχώρησαν και...

Πρόεδρος: Οι αστυνομικοί έλεγαν στον κόσμο «πάτε πίσω»;

Δημόπουλος: Όχι, οι αστυνομικοί ήταν στα 5 μέτρα.

Πρόεδρος: Αλλά είχε και πολύ κόσμο έτσι;

Δημόπουλος: Ξέρετε ότι μετά έσπασαν ακόμη 2 μαγαζιά στη Γλάδστωνος; Στα 30-40 μέτρα; 
Επίθεση στο μαγαζί του δικό μου με μπογιές και τρικάκια.

Πρόεδρος: Άρα συνήθως σε χρυσοχοεία;

Δημόπουλος: Είχαμε και προστασία απο την αστυνομία, φανταστείτε τι τραβήξαμε.

Πρόεδρος: Τι εννοείτε προστασία από αστυνομία;

Δημόπουλος: Φοβόμαστε... και στο σπίτι μου είχαμε πολλά, τι να σας πω, τι να σας πω... Δεν 
κοιμάμαι...

Πρόεδρος: Μέσα στο κατάστημα τι αξία είχαν όλα αυτά;

*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/


14η δικάσιμος, 22 Μαρτίου 2022

Δημόπουλος: 150.000 ευρώ.

Πρόεδρος: Στην απογραφή που κανατε;

Δημόπουλος: Τίποτε δεν με ενδιέφερε.

Πρόεδρος: Αυτό πώς το εκτιμάτε; Ότι μπήκε μέσα ενώ εσείς λείπατε; θα μπορούσε να έχει 
σηκώσει το μαγαζί.

Δημόπουλος: Όταν τον βλέπεις έτσι τι να υποθέσεις; Ότι μπαίνει για να πιει καφέ;

Πρόεδρος: Εγώ σας λέω, βρέθηκε κάτι επάνω του;

Δημόπουλος: Όχι.

Πρόεδρος: Είχε τη δυνατότητα να κλέψει όσο λείπατε εσείς;

Δημόπουλος: Μπήκε να κλέψει. Σε δευτερόλεπτα θα μπορούσε να έχει αδειάσει το μαγαζί. Πήγε 
στο ταμείο, δεν είχε λεφτά και όταν πήγε να φύγει είδε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και είπε «τι να
κλέψω τώρα, θα με πιάσουν». Αυτά τα σκέφτομαι εγώ ύστερα από τόσα χρόνια. Τόσα μερόνυχτα 
τα σκέφτομαι, τριάμιση χρόνια έχουν περάσει. Λυπάμαι πολύ για το παιδί, θα ήθελα να ήταν παρών
εδώ.

Πρόεδρος: Όταν χτυπήσατε το κεφάλι του, σκεφτήκατε ότι χτυπάω κεφάλι;

Δημόπουλος: Δεν ήταν δικά μου τα χτυπήματα.

Πρόεδρος: Μισό λεπτό. Υπάρχει βίντεο. Πατάω το χέρι κάποιου με το πόδι και χτυπάω το κεφάλι 
κάποιου, πώς το σκέφτεστε; Έχει κάποια διαφορά;

Δημόπουλος: Δεν μπορεί να επιφέρει θάνατο.

Πρόεδρος: Και ποιο ήταν το χτύπημα που θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο αν όχι αυτό στο 
κεφάλι;

Δημόπουλος: Οι δικές μου τον βρήκαν ξώφαλτσα. Από άλλη αιτία πέθανε ο Ζαχαρίας. Όπως είπαν 
και οι δικηγόροι μου, είχε πάθει ισχαιμικό επεισόδιο πριν μπει στο κατάστημά μου. Έτρεχε σε 
έξαλλη κατάσταση από πριν.

Πρόεδρος: Κι αυτό που λέτε τι σημαίνει;

Δημόπουλος: Ότι δεν ήταν καλά. Είχε πρόβλημα. Δεν μπαίνεις σε ένα κατάστημα έτσι. Πρέπει να 
έχεις σοβαρό πρόβλημα.

Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση ήταν ο Κωστόπουλος μέσα στο κατάστημα και όταν βγήκε έξω;

Δημόπουλος: Τον είδα να κουνάει το χέρι του καθώς πλησίασα στο κατάστημα. Αυτό είδα.

Εισαγγελέας: Εσείς θεωρήσατε τότε ότι σας απειλεί;

Δημόπουλος: Ένιωσα ότι με απειλεί να μην μπω.

Εισαγγελέας: Πότε είδατε το μαχαίρι για πρώτη φορά;

Δημόπουλος: Όταν πήγα μπροστά στο μαγαζί.
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Εισαγγελέας: Περιγράψτε μου το μαχαίρι.

Δημόπουλος: Πώς να το περιγράψω; Όταν κρατάς το μαχαίρι φαίνεται μόνο η λάμα.

Εισαγγελέας: Το μέγεθος, τη λαβή, το χρώμα.

Δημόπουλος: Δεν μπορούσα να μετρήσω.

Εισαγγελέας: Εσάς η πρώτη σας εντύπωση ήταν ότι μπήκε για να κλέψει;

Δημόπουλος: Ναι, μετά κατάλαβα ότι δεν έκλεψε κάτι.

Εισαγγελέας: Πώς βγήκε έξω;

Δημόπουλος: Έρποντας.

Εισαγγελέας: Η εξωτερική βιτρίνα ήταν σπασμένη;

Δημόπουλος: Ναι, ήταν έξω.

Εισαγγελέας: Αν δεν κάνατε κάποιες ενέργειες εσείς και ο Χορταριάς θα είχε βγει έξω;

Δημόπουλος: Θα είχε βγει έρποντας.

Εισαγγελέας: Πώς;

Δημόπουλος: Εύκολα.

Εισαγγελέας: Σκεφτήκατε να μην κάνετε καμία ενέργεια και να μείνει μέσα ο Κωστόπουλος;

Δημόπουλος: Ναι, το σκέφτηκα.

Εισαγγελέας: Σπάζοντας την κάτω βιτρίνα πώς κρατάτε κάποιον μέσα;

Δημόπουλος: Με το πόδι.

Εισαγγελέας: Το να μην κάνετε τίποτα, σας πέρασε από το μυαλό;

Δημόπουλος: Ίσως παρασύρθηκα και από τις φωνές του κόσμου που έλεγαν να μην τον αφήσουμε 
να βγει.

Εισαγγελέας: Ο κόσμος όμως έλεγε να σταματήσετε γιατί θα τον σκοτώσετε.

Δημόπουλος: Κάποιοι έλεγαν αυτό και κάποιοι το άλλο.

Εισαγγελέας: Είπατε, βγαίνοντας κρατούσε μαχαίρι; Νιώσατε απειλή;

Δημόπουλος: Όχι, αλλά δεν ξέρεις καμία φορά, όταν κάποιος έχει μαχαίρι δεν ξέρεις πως θα το 
χειριστεί.

Εισαγγελέας: Αν ήσασταν μακριά; Θα σας απειλούσε κάποιος;

Δημόπουλος: Αν είσαι μακριά είναι ευκολότερο να φύγεις.

Εισαγγελέας: Θα αλλάζατε κάτι;

Δημόπουλος: Ναι, δεν θα το έκανα ξανά.
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Σύνεδρος [εκ δεξιών – Ευθυμίου Μαρία]: Είπατε πριν ότι αισθάνεστε απογοητευμένος. Μπορείτε 
να μας το αναλύσετε; Επειδή τόσα χρόνια είστε βιοπαλαιστής και η αστυνομία δεν μπορούσε να 
σας προστατεύσει; Θεωρείτε ότι ήταν αναλογική η αντίδρασή σας;

Δημόπουλος: Γίνονται κάποια γεγονότα, όπως το ριφιφί, όπως αυτό που έγινε, και λες ότι η ζωή 
είναι πολύ μικρή.

Σύνεδρος: Ήταν αναλογική η αντίδρασή σας τότε;

Δημόπουλος: Δεν ξέρω, βίωνα μεγάλο στρες εκείνη τη στιγμή.

Σύνεδρος: Θα αντιδρούσατε διαφορετικά;

Δημόπουλος: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.

Ένορκη: Ο γιος σας μας είπε ότι είχε γίνει κλοπή στο κατάστημά σας;

Δημόπουλος: Ναι, πριν έξι μήνες.

Ένορκη: Άρα αισθανόσασταν ευάλωτος;

Δημόπουλος: Πάντα αισθάνεσαι ευάλωτος.

Ένορκη: Ναι, αλλά πώς είχατε νιώσει όταν είδατε ότι σας είχαν κλέψει όλο το μαγαζί;

Δημόπουλος: Άσχημα.

Ένορκη: Άρα μετά απ' αυτό, φαντάζομαι, ότι πήρατε κάποια μέτρα.

Δημόπουλος: Ναι, είχαμε συναγερμό.

Ένορκη: Δεν είχε κάμερα; Με ποια λογική δεν είχε κάμερα αφού είχατε ακριβό εμπόρευμα;

Δημόπουλος: Δεν είχε κάμερα.

Ένορκη: Έχετε ξαναχτυπήσει κάποιον άνθρωπο;

Δημόπουλος: Όχι, ποτέ.

Ένορκη: Χαίρομαι, αλλά εδώ πέρασε κάποιος μάρτυρας που είπε ότι σας είπε «σταματήστε, θα τον
σκοτώσετε». Εσείς απαντήσατε «ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα αυτός;»

Δημόπουλος: Δεν το θυμάμαι.

Ένορκη: Και τι εννοούσατε μ' αυτό;

Δημόπουλος: Εννοούσα, μάλλον, αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή.

Ένορκη: Ναι, αλλά αυτή η απάντηση ήταν ενστικτώδης;

Δημόπουλος: Ναι, εννοούσα αυτό για το μαγαζί...

Ένορκη: Ο μάρτυρας εδώ όμως ήταν ξεκάθαρος.

Δημόπουλος: Ναι, δεν ξέρω τι εννοούσα.

Πρόεδρος: Είχατε πάει για φαγητό με τον κ. Χορταριά;
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Δημόπουλος: Όχι.

Πρόεδρος: Άρα δεν τον ξέρατε.

Δημόπουλος: Όχι.

Πρόεδρος: Άρα εκείνη τη στιγμή αντιδράσατε όπως αντέδρασε εκείνος;

Δημόπουλος: Ναι, αντέδρασα ενστικτωδώς έτσι κι εγώ, παρασύρθηκα.

Πρόεδρος: Κι αφού δεν σας γνώριζε γιατί σας είπε αυτό με τα δακτυλικά αποτυπώματα;

Δημόπουλος: Δεν ξέρω.

Πρόεδρος: Σας είπε κάτι άλλο; Γιατί αυτό είναι πολύ τεχνικό.

Δημόπουλος: Όχι, τίποτε άλλο.

Πρόεδρος: Ποιος πήρε το μαχαίρι από το κατάστημα;

Δημόπουλος: Ο αστυνομικός.

Πρόεδρος: Εκεί δεν υπήχε καμία στιχομυθία έξω από το μαγαζί;

Δημόπουλος: Το ποιος το πήρε το μαχαίρι; Εγώ δεν το πήρα πάντως.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά ποιος μίλησε με τον αστυνομικό; Εκείνη την ώρα κανένας δεν σας πλησίασε 
για να σας ρωτήσει τι έγινε;

Δημόπουλος: Δε μίλησα εγώ με κανέναν αστυνομικό.

Πρόεδρος: Ο Χορταριάς; Έφυγε μετά; Δεν ξέρετε;

Δημόπουλος: Δεν με πλησίασε αστυνομικός.

Πρόεδρος: Δηλαδή η αστυνομία κατάθεση σας πήρε μόνο όταν βρεθήκατε στη θέση του 
κατηγορουμένου;

Δημόπουλος: Δεν με πλησίασε κανείς.

Πρόεδρος: Άρα επί τόπου δεν σας ρώτησε κανείς, δεν είπατε σε κανέναν αστυνομικό το τι 
προηγήθηκε.

Δημόπουλος: Όχι, δεν είπα τίποτα.

Πρόεδρος: Αναγνωρίζετε τον αστυνομικό που πήρε το μαχαίρι μέσα από το κατάστημα;

Δημόπουλος: Όχι. Κατ' αρχήν ο αστυνομικός που πήρε το μαχαίρι θα πρέπει να το δηλώσει. Δεν 
μπορώ να ξέρω. Η αστυνομία ξέρει.

Εισαγγελέας: Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι όταν ο Κωστόπουλος ήταν μέσα στο 
κατάστημα ήταν σε μια ψυχική διέγερση, εσείς το αντιληφθήκατε αυτό;

Δημόπουλος: Το έβλεπα με τις κινήσεις που έκανε. Δεν ήταν νορμάλ το παιδί. Το έβλεπα ότι δεν 
ήταν στα καλά του. Κάποιο πρόβλημα είχε.

Εισαγγελέας: Είχατε την εικόνα ενός ληστή εσείς;
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Δημόπουλος: Τι εικόνα είχα; Πολύ κακή εικόνα όταν βλέπω άνθρωπο μέσα στο κατάστημά μου με 
μαχαίρι. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα.

Αναγνωστόπουλος: Να ερωτηθεί γιατί έκλεισε το μαγαζί εκ των υστέρων και για την κατάσταση 
την υγείας του.

Πρόεδρος: Πείτε μας.

Δημόπουλος: Τί να σας πω κι εγώ και η γυναίκα μου είμαστε με κατάθλιψη επειδή έφυγε ένα παιδί 
σαν το γιο μου το Σταμάτη, τσάμπα. Κάθε βράδυ βλέπω αυτό, πήρε ένα ρίσκο και μπήκε σε ένα 
μαγαζί διακινδυνεύοντας τη ζωή του, να κοπεί και να μείνει επι τόπου. Πώς ρισκάρεις έτσι τη ζωή 
σου; Πώς το διακινδυνεύεις έτσι; Και να μπουκάρει έτσι. Το αν έκλεψε ή δεν έκλεψε πάει στα 
κομμάτια, δεν έκλεψε, αλλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να είναι εδώ.

Αναγνωστόπουλος: Μάλλον δεν άκουσε αυτό που είπα, γιατί έκλεισε το μαγαζί;

Δημόπουλος: Το μαγαζί έκλεισε, έγινε μνημείο τύπου Γρηγορόπουλου. Έβαζαν κεράκια.

Πρόεδρος: Και σε άλλα περιστατικά έχει γίνει αυτό. Kαι στη Θεσσαλονίκη με το παιδί.

Δημόπουλος: Aν το δείτε είναι βαμμένο ροζ.

Πρόεδρος: Αυτό ηταν το πρόβλημα;

Δημόπουλος: Δεν ήθελα να το ανοίξω ξανά.

Πρόεδρος: Αλλού δεν μπορούσατε να ανοίξετε το κατάστημα;

Δημόπουλος: Εύκολο είναι; Μία χούφτα θέλει 100.000€

Πρόεδρος: Αφού είχατε το εμπόρευμα.

Δημόπουλος: Δεν είναι εύκολο.

Πρόεδρος: Κάθε μέρα ανοίγουν μαγαζιά.

Δημόπουλος: Δεν είναι εύκολο σας λέω.

Πρόεδρος: Κι εγώ σας λέω δεν είναι, ότι έχετε ανοίξει το κατάστημα στο Χαλάνδρι;

Δημόπουλος: Είχε ανοίξει αυτό το μαγαζί.

Πρόεδρος: Λοιπόν, και τα προβλήματα υγείας τα είπατε.

Αναγνωστόπουλος: Ναι, για τα μετέπειτα.

Δημόπουλος: Έχω κάνει στο Θριάσιο, έχω κάνει [...]...

Πρόεδρος: Γιατί εργαζόσασταν τότε, σε εκείνη την ηλικία; Είχατε τον γιο σας.

Δημόπουλος: Ημουν 74-75. Έχω μάθει να δουλεύω από μικρό παιδί, τα παιδιά έχουν ανάγκη, 
θέλουν βοήθεια.

Πρόεδρος: 35 χρονών ο γιος σας. Δεν μπορούσε να κρατήσει ένα μαγαζί μόνος;
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Δημόπουλος: Το μαγαζί άνοιξε το 2014 και άρχισε να πέφτει ενώ η Γλάδστωνος είναι η καλύτερη 
αγορά.

Πρόεδρος: Ήταν 34-35 χρονών άνδρας. Δεν μπορούσε να κρατήσει μόνος του το κατάστημα;

Δημόπουλος: Παιδί μου είναι. Δεν κατάλαβα! Να μην τον βοηθήσω;

Πρόεδρος: Ο γιος σας τι σας είπε; Αν ήταν εκείνος πώς θα είχε αντιδράσει;

Δημόπουλος: Δεν έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Μου είπε να είμαι ψύχραιμος και ότι θα τα 
συναντήσω κι άλλες φορές αυτά τα πράγματα.

Πρόεδρος: Τόσα χρόνια δεν έχετε κάνει αυτή τη συζήτηση;

Δημόπουλος: Πώς θα αντιδράσει ο γιος μου; Δεν το έχουμε συζητήσει.

Πρόεδρος: Σας είπε ποτέ αν αντιδράσατε σωστά ή λάθος;

Δημόπουλος: Δεν το συζητήσαμε. Η ζημιά είχε γίνει, τι να πούμε αν ήμασταν σε άλλη θέση. Αυτά 
έρχονται ξαφνικά. Είσαι σε ένα μαγαζί και έρχεται κάποιος και σε μαχαιρώνει, τι να κάνεις;

Πρόεδρος: Εσείς δεν είχατε κάτι μέσα στο κατάστημα για άμυνα;

Δημόπουλος: Όχι, ο γιος μου έχει ένα ξύλο στο άλλο μαγαζι, αλλά δεν προλαβαίνεις να 
αντιδράσεις, σε μαχαιρώνουν.

Πρόεδρος: Αν δεν προλάβεις να αντιδράσεις, δίνεις αυτό που ζητάνε.

Δημόπουλος: Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι έχουν δολοφονηθεί;

Πρόεδρος: Δηλαδή αν μπει κάποιος σε ένα κατάστημα βγάζουμε κι εμείς μαχαίρι;

Δημόπουλος: Του δίνεις ή σε σκοτώνουν.

Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε ποτέ δηλαδή να έχετε κάτι στο κατάστημα;

Δημόπουλος: Εμείς σκεφτόμασταν πάντα να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη με το χαμόγελό μας το 
καλό.

Σύνεδρος [εξ αριστερών – Μωραΐτη Ελένη]: Ο γιος σας μας είχε πει ότι είχε έρθει κάποιος στο 
μαγαζί να κλέψει και τον αφήσατε να φύγει. Πείτε μας ποια ήταν η διαφορά;

Δημόπουλος: Ήταν ξένοι, ήταν μελαμψοί και παρίσταναν τους πελάτες. Μου είπαν να τους δείξω 
ένα βραχιολάκι, έβγαλα κανα-δυό και ο τρίτος, όσο οι 2 έκαναν πλάτη, πήγε στο ταμείο και τον 
είδα που έψαχνε απο κάτω, τον ρώτησα τι κάνει και μου είπε «να πάρω νερό» και λέω «τι νερό ρε 
εκεί» και τον έδιωξα κλωτσηδόν.

Σύνεδρος: Και γιατί δεν αντιδράσατε διαφορετικά;

Δημόπουλος: Έτσι σκέφτηκα, ήταν τρεις.

Σύνεδρος: Τι διαφορά είχαν τα περιστατικά; Εδώ υπήρχε μια βιαιότητα.

Δημόπουλος: Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα...
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Σύνεδρος: Ενώ εδώ;

Δημόπουλος: Εδώ ήταν ένα σοβαρό θέμα.

Σύνεδρος: Επειδή δεν ξέρατε αν ήταν κλοπή, κι εσείς εικασίες κάνατε. Ποια είναι η διαφορά, 
λοιπόν; Γιατί κι εδώ μας είπατε ότι δεν ξέρατε αν έχει κλέψει. Άρα η έντονη αντίδραση από πού 
προήλθε και δεν περιμένατε την αστυνομία;

Δημόπουλος: Από το μαχαίρι... [κομπιάζει, δεν λέει κάτι άλλο].

Σύνεδρος: Τι σας φόβισε περισσότερο και αρχίσατε τα χτυπήματα στο κεφάλι; Σε ένα ευπαθές 
σημείο; Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.

Δημόπουλος: Ο σκοπός ήταν να τον κρατήσω μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία, αυτός ήταν ο 
σκοπός δεν ήθελα να τον σκοτώσω.

Σύνεδρος: Για την [...] παίρνετε αγωγή;

Δημόπουλος: Σήμερα πήρα ενα χαπάκι για να σταθώ όρθιος. Αλλά σήμερα νιώθω καλύτερα που 
ήρθα στο ακροατήριο και τα είπα όλα αυτά.

Εισαγγελέας: Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε;

Δημόπουλος: Λυπάμαι πολύ για το παιδί.

Η έδρα διακόπτει στις 10: 35 για περίπου 15 λεπτά.

Συνέχιση της διαδικασίας 10: 58.

Απολογία κατηγορουμένου Αθανάσιου Χορταριά

Πρόεδρος: Ο κύριος Χορταριάς. Θα μας πείτε για εσάς, για την οικογενειακή σας κατάσταση...

Χορταριάς: Είμαι 59 ετών, από την ηλικία των 20 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Όταν ήμουν 
φοιτητής, είχα τελειώσει τη σχολή κλωστοϋφαντουργών και ανοίξαμε με τον αδερφό μου μία 
επιχείρηση. Αλλά το 2001, λόγω της κρίσης, πήραμε την απόφαση να την κλείσουμε και 
ξεκινήσαμε, εγώ σαν μεσίτης και ο αδερφός μου σαν ιδιωτικός υπάλληλος. Άνοιξα το γραφείο το 
μεσιτικό το 2001 στην οδό Γλάδστωνος. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δημιούργησα οικογένεια, ο γιος 
μου είναι δικηγόρος και η κόρη μου δουλεύει σε μεγάλη επιχείρηση. Η κόρη μου τελείωσε το 
Πολιτικό τμήμα της Νομικής και είναι στέλεχος σε μεγάλη επιχείρηση. Μεγάλωσα και τον ανιψιό 
μου που έμεινε ορφανός. 

Το γεγονός ότι σε αυτό το περιστατικό που συνέβη 21 Σεπτεμβρίου 2018 είχαμε το θάνατο ενός, 
υπήρξε ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, είναι πράγματι πολύ λυπηρό. Η κατηγορία όμως που μου 
αποδίδεται ότι συνέβαλα στο θάνατο αυτό, την αρνούμαι κατηγορηματικά και δηλώνω αθώος. 
Πιστεύω δε ότι έχει να κάνει με εσφαλμένες παραδοχές της ιατροδικαστικής που έχουν φανεί και 
στο δικαστήριό σας. 

Θα ήθελα να σας περιγράψω και πώς έζησα το περιστατικό ξεκινώντας από το γεγονός ότι είχα 
συνεννοηθεί με τον φίλο μου, τον Π., να φάμε σε παρακείμενη ταβέρνα και όταν με πήρε τηλέφωνο
κατέβηκα, δεν πρόλαβα να κάτσω στο τραπέζι και ακούσαμε σπασίματα και φωνές. Σαν περίεργοι 
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σηκωθήκαμε και πήγαμε να δούμε τι γίνεται. Όταν έφτασα εγώ ήταν σπασμένη η τζαμαρία, είδα 
τον Κωστόπουλο να έχει στα χέρια του έναν πυροσβεστήρα... α, συγγνώμη, με το που φτάνω 
ρωτάω το πλήθος και μου λένε «ληστεία», μου είπαν ότι ειδοποιήθηκε και ήταν εκεί και μια κοπέλα
που μιλούσε με την αστυνομία. Βλέπω τον Κωστόπουλο σε μια αλλόφρονα κατάσταση, πήρε τον 
πυροσβεστήρα, είχε πάρει την ταμειακή και τη χτύπαγε 2-3 φορές στο τραπέζι, προφανώς για να 
ανοίξει το συρτάρι το οποίο δεν μπόρεσε. Τον είδα να πιάνει τζάμια και προφανώς από εκεί 
μάτωσαν και τα χέρια του και έδειχνε να είναι σε κατάσταση αμόκ. Δεν μπορώ να την εξηγήσω. 

Τον βλέπω ότι η προσπάθειά του όλη βρίσκεται στο να διαφύγει διότι προφανώς είχε μπει για να 
κλέψει και εγκλωβίστηκε. Όταν άνοιξε την κάτω βιτρίνα για να βγει προς τα έξω είναι και το 
σημείο που είδα να κρατάει το μαχαίρι. Σκέφτηκα ότι αν βγει, θα γίνει κακό. Στην προσπάθειά του 
να διαφύγει, κάποιον μπορεί να μαχαιρώσει. Την ώρα που χτυπάει με το κεφάλι του την τζαμαρία 
για να σπάσει, λειτούργησα ενστικτωδώς και σκέφτηκα να φύγω για την ασφάλειά μου και μετά 
σκέφτηκα να τον περιορίσω για να μη βγει έξω και μαχαιρώσει κανέναν άνθρωπο. Έχοντας σπάσει 
με το κεφάλι του την τζαμαρία, εξείχαν τζάμια και σε κλάσματα δευτερολέπτου, αφού δεν είχε 
έρθει η αστυνομία, πήγα, έσπασα με λακτίσματα τα κομμάτια με το τζάμι για να μην τραυματιστεί 
κανείς και του φώναξα «κάτσε μέσα». Όταν έβγαλε το κεφάλι του έξω, τον βρήκαν ένα-δύο, δεν 
θυμάμαι, τον τραβάω έξω, του δεσμεύω τον καρπό και πραγματικά το κρατούσε πολύ σφιχτά. 
Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο τραυματιοφορέας και σε λίγα λεπτά, αν θυμάμαι καλά, έρχεται και η 
αστυνομία. Η αστυνομία έκανε έναν κύκλο ασφαλείας γύρω του και κανένας δεν πείραξε τον 
Κωστόπουλο. Κανείς δεν τον πειράζει τον Κωστόπουλο. 

Παράλληλα εκείνη τη στιγμή πηγαίνω και στον κοσμηματοπώλη και στον αστυνομικό και λέω για 
τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Σκέφτηκα ότι θα έρθει η σήμανση και από την ώρα που το είχα 
πιάσει, σκέφτηκα ότι πρέπει να το αναφέρω. Προφανώς ο αστυνομικός νόμιζε οτι είμαι εγώ ο 
καταστηματάρχης. Χτυπάει, λοιπόν, με μια κλωτσιά την τζαμαρία ο Κωστόπουλος, παίρνει ένα 
γυαλί και προσπαθεί να καρφώσει τον ΕΚΑΒίτη. Εκείνος έκανε πίσω και τότε στράφηκε προς το 
πλήθος, που έκανε κι αυτό πίσω, μετά στρέφεται προς τους αστυνομικούς, κάνουν κι αυτοί πίσω 
γιατί φοβήθηκαν, και τότε ένας απ' τους αστυνομικούς του χτύπησε το χέρι με ένα πτυσσόμενο 
γκλομπ και τον ρίχνει κάτω. Εκείνη τη στιγμή βλέπω τον Κωστόπουλο να πηγαίνει το τζάμι προς το
λαιμό του. Τότε ένας από τους αστυνομικούς, νομίζω συγκατηγορούμενος, του λέει «μην το κάνεις,
μην το κάνεις» και τότε οι αστυνομικοί μας λένε να φύγουμε.

Εγώ όταν έμαθα ότι πεθάνε ο Κωστόπουλος είχα την εντύπωση ότι αυτοκτόνησε. Γι' αυτό και είχα 
την εντύπωση και είχα κάνει και δηλώσεις ότι αυτοκτόνησε. Έμαθα ότι δεν είναι αυτή η αιτία. 
Έμαθα τη Δευτέρα ότι κανένα από τα τραύματά του δεν είναι θανατηφόρα. Έμαθα επίσης την ίδια 
μέρα ότι με αναζητούν και πήγα την ίδια μέρα και παρουσιάστηκα. Όταν πήγα στην αστυνομία, δεν
πρόλαβε να περάσει μισή ώρα, είχε γίνει γνωστό ότι ο άνθρωπος που πέθανε ήταν ο Κωστόπουλος 
που ήταν ένα σημαίνον πρόσωπο σε συγκεκριμένη κοινότητα και το γεγονός αυτό 
εργαλειοποιήθηκε από μερίδα ανθρώπων και από πολιτικά πρόσωπα με δύναμη και σε μέσα 
ενημέρωσης και ξεκίνησε μια προσπάθεια να στηθεί ένα αφήγημα άσχετο με τα πραγματικά 
γεγονότα και να προσδώσει σε εμένα χαρακτηριστικά άσχετα με την προσωπικότητά μου και 
μάλιστα από ανθρώπους που δεν με ξέρουν.
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Όταν αφέθηκα ελεύθερος υπήρχε ένα πογκρόμ επιθέσεων στο διαδίκτυο, είχαν βγάλει στο 
διαδίκτυο ποιος είμαι, πού είναι το γραφείο, διάφορα δημοσιεύματα που έκαναν ζημιά στη δουλειά 
μου και το χειρότερο όλων είχαν γεμίσει συνθήματα που έλεγαν «Ο HIV πούστηδες δεν σκοτώνει, 
Χορταριάς - Δημόπουλος ήταν οι δολοφόνοι». 

Θα ήθελα επίσης να σας γνωστοποιήσω και μια παράμετρο ιδιωτική. Η κόρη μου ήταν 
συμμαθήτρια και φίλη με την κόρη της κ. Παπαρρούσου...

Παπαρρούσου: Καλά, δεν ντρέπεσαι;

[Μεγάλη ένταση στην αίθουσα]

Παπαρρούσου: Ντροπή σας! Τί σχέση έχει αυτό;

Φίλος: Καλά, διακόπτετε την απολογία του κατηγορουμένου; Βαρύ παράπτωμα!

Πρόεδρος: Επειδή αναφέρεστε σε μικρά παιδιά να είστε προσεκτικοί.

Χορταριάς: Έχει σημασία γιατί μου εμπιστευόντουσαν άνθρωποι τα παιδιά τους...

Πρόεδρος: Να μην αναφέρονται οικογένειες, να μην εμπλέκονται παιδιά.

Αναγνωστόπουλος: Διακόπηκε η πιο ιερή στιγμή, υπάρχει δικονομικό ζήτημα εδώ.

Παπαρρούσου: Ιερή στιγμή που λέγονται ανίερα πράγματα...

Πρόεδρος: Εσείς είστε σε μια ταβέρνα, λοιπόν, κάποια σχέση με τον κ. Δημόπουλο;

Χορταριάς: Μόνο εξ όψεως τον ήξερα. Ούτε καφέ δεν είχαμε πιει.

Πρόεδρος: Οπότε είδατε την φασαρία και γιατί πήγατε;

Χορταριάς: Από περιέργεια.

Πρόεδρος: Πάτε, λοιπόν, και βλέπετε ότι κάτι γίνεται. Ο άλλος κόσμος δεν αναμείχθηκε, εσείς 
γιατί αναμειχθήκατε;

Χορταριάς: Ήταν ενστικτώδης η αντίδρασή μου και την ώρα που τον βλέπω με το μαχαίρι να 
χτυπάει το κεφάλι του στην τζαμαρία, ένας άνθρωπος που κάνει κακό στον εαυτό του εκείνη τη 
στιγμή πώς να μην κάνει κακό στους άλλους;

Πρόεδρος: Πάμε λίγο στο προηγούμενο στάδιο. Είδατε να προσπαθεί να σπάσει τη θύρα με τον 
πυροσβεστήρα; Είδατε και τη φάση με την ταμειακή μηχανή; Η τζαμαρία ήταν άθικτη τότε, έτσι;

Χορταριάς: Εγώ όταν πήγα, η τζαμαρία η πάνω ήταν σπασμένη και εξωτερικά και εσωτερικά.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά είπατε ότι χτύπαγε την ταμειακή. Πώς έσπασε η τζαμαρία;

Χορταριάς: Δεν ξέρω.

Πρόεδρος: Τον κύριο Δημόπουλο τον αντιληφθήκατε;

Χορταριάς: Σας είπα ότι όταν έφτασα ήμουν συγκεντρωμένος στο περιστατικό.
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Πρόεδρος: Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπατε. Είδατε έναν άνθρωπο στην ταμειακή μηχανή. Η 
τζαμαρία ήταν σπασμένη και η εξωτερική και η εσωτερική;

Χορταριάς: Ήταν και οι 2 βιτρινες σπασμενες. Και με το δεξί χέρι έπιανε κάποια τζάμια.

Πρόεδρος: Όσο κρατούσε την ταμειακή έπιανε και τα τζάμια; Εξηγήστε.

Χορταριάς: Χτύπησε 2 φορές την ταμειακή αρχικά.

Πρόεδρος: Και η τζαμαρία είχε σπάσει ήδη;

Χορταριάς: Nαι.

Πρόεδρος: Είδατε κάποιον άλλο από έξω να πετάει αντικείμενα προς τα μέσα;

Χορταριάς: Μετά, στο βίντεο.

Πρόεδρος: Χτυπάει την ταμειακή λοιπόν, παίρνει τον πυροσβεστήρα. Είδατε να προσπαθεί να 
τραβήξει την πόρτα για να βγει;

Χορταριάς: Εγώ δεν είδα πώς μπήκε μέσα.

Πρόεδρος: Είδατε που πήρε τον πυροσβεστήρα για να βγει; Είχε αίματα εκεί;

Χορταριάς: Αίματα είχε στα χέρια του όταν του πήρα το μαχαίρι.

Πρόεδρος: Με πάτε μπροστά και μετά πίσω.

Χορταριάς: Η εσωτερική βιτρίνα, σας είπα, ήταν σπασμένη.

Πρόεδρος: Ναι αλλά αυτό σε φάση που ήταν μπροστά;

Χορταριάς: Όχι, από πριν είχε αίματα.

Πρόεδρος: Άρα την εσωτερική βιτρίνα την έσπασε με τα χέρια του;

Χορταριάς: Τον είδα να τραβάει τζάμια με τα χέρια του αλλά η βιτρίνα η εσωτερική και η 
εξωτερική ήταν σπασμένη.

Πρόεδρος: Στο ενδιάμεσο από την ταμειακή μηχανή μέχρι που βγήκε και δέχτηκε χτυπήματα, 
μπορείτε να μας πείτε τί έγινε; Μη σας ρωτάω εγώ, εσείς να μας πείτε.

Χορταριάς: Θυμάμαι με το που αφήνει την ταμειακή επικεντρώνεται στο πώς θα βγει έξω. 
Ψάχνεται αν μπορεί να πηδήξει πάνω από τη βιτρίνα. Τον είδα ότι το σκέφτηκε γιατί τον κοίταξα 
στα μάτια και μου έκανε εντύπωση γιατί το βλέμμα του ήταν περίεργο, σαν να μην έχει 
συναίσθηση τι κάνει.

Πρόεδρος: Και πώς καταλάβατε ότι ήθελε να πάει από πάνω;

Xορταριάς: Εκείνη την ώρα αυτό σκέφτηκα. Εκείνη τη στιγμή είχε εγκατελείψει αυτή την 
προσπάθεια.

Πρόεδρος: Και γιατί εγκατέλειψε αυτή την προσπάθεια;
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Χορταριάς: Και πού να ξέρω; Μάλλον κατάλαβε ότι δεν του έβγαινε. Μετά σκέφτηκα ότι αυτός θα
βγει, να φύγω και μετά είπα ότι έτσι και βγει με το μαχαίρι θα γίνει κακό και σκέφτηκα ότι μπορώ 
να τον περιορίσω μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Πρόεδρος: Και δεν θα κοβόταν από τα γυαλιά;

Χορταριάς: Ούτως ή άλλως θα έβγαινε. Κλώτσησα την τζαμαρία για να μη γίνει κανένα κακό.

Πρόεδρος: Ενώ κρατούσε το μαχαίρι εκείνη την ώρα;

Χορταριάς: Nαι, το κρατούσε.

Πρόεδρος: Aυό που λέτε είναι αντιφατικό γιατί από τη μια κρατούσε το μαχαίρι και φοβόσασταν 
μη βγει, αλλά μετά λέτε «κλώτσησα τα τζάμια για να βγει».

Χορταριάς: Ναι εγώ δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα να πάθει κακό ο άνθρωπος. Κλώτσησα τον 
αέρα, προσπάθησα να τον περιορίσω και σταμάτησα, δεν συνέχισα.

Πρόεδρος: Κλωτήσατε τα τζάμια για να μη χτυπήσει. Σκεφτήκατε να πατήσετε απλά το χέρι του με
το μαχαίρι;

Χορταριάς: Εγώ δεν είμαι ειδικά εκπαιδευμένος. Αφού αιφνιδιάστηκε από αυτό που έγινε, τον 
πιάνω του γυρίζω τον καρπό και του παίρνω το μαχαίρι.

Πρόεδρος: Δεν είχε βγει όμως ακόμη έξω;

Χορταριάς: Είχε βγει. Έγω τον έβγαλα.

Πρόεδρος: Το τελευταίο πλήγμα που χτύπησε το κεφάλι του, δεν είχε βγει έξω

Χορταριάς: Λέτε για το χτύπημα του κ. Δημόπουλου.

Πρόεδρος: Ναι, δεν είχε βγει το σώμα του εξω. Στην ουσία τον τραβήξατε εσείς έξω. Άρα τί νόημα 
είχε το χτύπημα στο κεφάλι;

Χορταριάς: Εγώ δεν χτύπησα...

Πρόεδρος: Γιατι αναμειχθήκατε; Αν δείτε μια ληστεία σε τράπεζα θα μπείτε μέσα και θα πείτε ότι 
εγώ αυτόν εκεί τον επικίνδυνο θα τον αφοπλίσω; Ή βλέπετε ότι τραβάει κάποιος μια τσάντα από 
μια γιαγιά...

Χορταριάς: Να σας πω κάτι, κυρία πρόεδρε, ήταν τελείως ενστικτώδης κίνηση για να 
προστατεύσω τον συνάνθρωπό μου. Αυτό το στοιχείο υφίσταται στον χαρακτήρα μου.

Πρόεδρος: Δηλαδή σκεφτήκατε ότι ο ιδιοκτήτης το θέλει αυτό που κάνετε;

Χορταριάς: Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ήμουν ο μόνος που αντέδρασε.

Πρόεδρος: Ναι, δεν ήσασταν μόνος, χτυπούσε και ο Δημόπουλος.

Χορταριάς: Εγώ δεν είχα αντίληψη στο τι κάνει ο Δημόπουλος. Ήμουν συγκεντρωμένος στο τι 
κάνει ο Κωστόπουλος.

Πρόεδρος: Υπήρχε κόσμος που έλεγε να σταματήσετε;
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Χορταριάς: Eγώ δεν το ξέρω, ξέρω ότι ο μάρτυρας ο δασκαλεμένος...

Πρόεδρος: Λέμε τώρα για τον κύριο με τα μαλλιά και την κοτσίδα... Πώς γίνεται; Δεν είχατε επαφή
με το τι γίνεται;

Χορταριάς: Λειτούργησα από μόνος μου και από ένστικτο θέλοντας να περιορίσω έναν άνθρωπο 
που έκανε μια άδικη πράξη.

Πρόεδρος: Όταν του πήρατε το μαχαίρι ήταν επικίνδυνος;

Χορταριάς: Όχι, γι' αυτό σταμάτησα εγώ.

Πρόεδρος: Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί;

Χορταριάς: Πήρε το μαχαίρι [ο αστυνομικός].

Πρόεδρος: Είδατε πώς το πήρε το μαχαίρι;

Χορταριάς: Όχι, το είδα μετά σε φωτογραφία. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Μέχρι και σήμερα 
είμαι πεπεισμένος ότι ήταν ένα θλιβερό γεγονός αλλά δεν συνδέεται με τη δική μας δράση.

Πρόεδρος: Όταν βγήκε και κρατούσε το λαιμό του εκτιμήσατε ότι είναι ένας άνθρωπος 
επικίνδυνος;

Χορταριάς: Όχι δεν εκτίμησα ότι είναι επικίνδυνος, αλλά στην πορεία έγινε. Ένας άνθρωπος που 
δεν τον πειράζει κανένας, οπλίζεται ξανά και κάνει κίνηση να τραυματίσει κάποιον, είναι 
επικίνδυνος.

Πρόεδρος: Άλλη εξήγηση θα μπορούσε να υπάρχει γι' αυτό;

Χορταριάς: Δεν μπορώ να το ξέρω.

Πρόεδρος: Ότι κάτι έχει προηγηθεί, σε ανθρώπινο επίπεδο...

Χορταριάς: Ότι έχει πάρει ουσίες.

Πρόεδρος: Δεν εχε πάρει ουσίες.

Χορταριάς: Δεν ξέρω τι συνέβη.

Πρόεδρος: Αίματα υπήρχαν;

Χορταριάς: Όχι, δεν υπήρχαν στο πεζοδρόμιο.

Πρόεδρος: Εκεί που σκουπίζονται τα γυαλιά υπάρχουν και αίματα...

Χορταριάς: Μπορεί να ήταν από το χέρι του.

Πρόεδρος: Επίσης μας είπατε ότι πήγε να αυτοτραυματιστεί.

Χορταριάς: Αυτός που πήγε να τον αφοπλίσει, ο αστυνομικός....

Πρόεδρος: Ποιος; Εκείνος που έριξε την κλωτσιά για να πέσει κάτω;

Χορταριάς: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ο αστυνομικός που τον χτύπησε με το γκλομπ, μετά το 
πέταξε και του έπιασε τους καρπούς και του φώναζε «μην το κάνεις».
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Πρόεδρος: Και γιατί πήγε μόνος του; Τόσοι ήταν εκεί.

Χορταριάς: Πολύ πιο λογικό ήταν αυτό που έκανε ο αστυνομικός για να τον αφοπλίσει.

Πρόεδρος: Άρα λέτε ότι οι αστυνομικοί κατέβαλαν προσπάθεια να μην βάλει το γυαλί στο λαιμό 
του άρα από πάνω του γιατί φώναζαν;

Χορταριάς: Δεν ξέρω.

Πρόεδρος: Κατά τη σύλληψη γιατί να είναι δέκα άτομα από πάνω του και να φωνάζουν;

Χορταριάς: Γιατί αντιστεκόταν. Απλή λογική. Αν ήταν κυνηγημένος δεν θα έμπαινε σε ένα άδειο 
κοσμηματοπωλείο, θα έμπαινε σε μια καφετέρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα έμπαινε μέσα στο 
κοσμηματοπωλείο, θα έλεγε τι συμβαίνει και θα περίμενε. Ένας άνθρωπος που κάνει γυαλιά καρφιά
ένα κοσμηματοπωλείο έχει άλλους σκοπούς.

Πρόεδρος: Εσείς λέτε ότι δεν τον χτυπήσατε.

Χορταριάς: Όταν ήρθε το πόδι μου σε επαφή, αμέσως σταμάτησα. 

Πρόεδρος: Τι θα αλλάζατε;

Χορταριάς: Δε θα σηκωνόμουν απο το τραπέζι που έκατσα να φάω. Το γεγονός όμως ότι είδα να 
κινδυνεύουν συνάνθρωποί μου, έναν άνθρωπο να κάνει μια άδικη πράξη, ήταν μια ενστικτώδης 
αντίδραση.

Πρόεδρος: Ενστικτώδης αντίδραση τι; Να αναμειχθείτε;

Χορταριάς: Δεν είχε έρθει η αστυνομία. Συνήθως η αστυνομία έρχεται όταν έχει γίνει το κακό.

Πρόεδρος: Άρα δεν έρχεται ποτέ εγκαίρως η αστυνομία. Άρα πρέπει όλοι να αναμειγνυόμαστε;

Χορταριάς: Εγώ πιστεύω ότι το να μπορείς να προστατεύεις τον συνάνθρωπο σου όταν μπορείς, 
είναι κοινωνική ευθύνη. Το έκανα για την προστασία των συνανθρώπων μου. Ούτε ιδιοτελές 
κίνητρο είχα, ούτε ήξερα τον Κωστόπουλο.

Πρόεδρος: Άρα πάλι έτσι θα ενεργούσατε;

Χορταριάς: Ήταν μια ενστικτώδης αντίδραση

Πρόεδρος: Είστε 59 χρονών άνθρωπος. Αν ενεργούσαμε όλοι ενστικτωδώς θα ήμασταν μια 
ζούγκλα.

Χορταριάς: Όταν ενεργούμε ενστικτωδώς ενάντια στο άδικο, δεν είναι ζούγκλα.

Πρόεδρος: Η λογική σας τι λέει;

Χορταριάς: Το ένστικτο αφορά στην προστασία των άλλων. Η λογική μου ήταν να τον εμποδίσω 
να κάνει κανένα κακό.

Πρόεδρος: Άρα η λογική σας σας υπαγόρευσε μέχρι εδώ.

Χορταριάς: Ναι.

Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση ήταν ο Κωστόπουλος όταν πλησιάσατε το κατάστημα;
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Χορταριάς: Σε αλλόφρονη κατάσταση, είχε κάνει το κατάστημα γυαλιά καρφιά.

Εισαγγελέας: Ήταν για εσάς επικίνδυνος;

Χορταριάς: Από τη στιγμή που βρέθηκε στη βιτρίνα αυτοτραυματιζόμενος, μου φάνηκε 
επικίνδυνος, ναι.

Εισαγγελέας: Άρα δεν σας φάνηκε εξαρχής επικίνδυνος.

Χορταριάς: Δεύτερη σκέψη είναι ότι ήταν αποφασισμένος να κάνει κακό. Αλλά είναι στην 
ανθρώπινη φύση να προστατεύουμε τους άλλους. Την ώρα που τον είδα στην κάτω βιτρίνα με το 
μαχαίρι, μου φάνηκε επικίνδυνος.

Εισαγγελέας: Είδατε ότι είχε αίματα;

Χορταριάς: Τα είδα τα αίματα στα χέρια του όταν τον αφόπλισα.

Εισαγγελέας: Είδατε ότι ήταν σε μια αδύναμη κατάσταση πιο πριν;

Χορταριάς: Δεν ήταν σε αδύναμη κατάσταση. Κρατούσε πολύ σφιχτά το μαχαίρι και δεν μπόρεσα 
να το πάρω εύκολα.

Εισαγγελέας: Οπότε μας λέτε ότι σήμερα ενεργήσατε για να προστατεύσετε τους άλλους;

Χορταριάς: Και τον ίδιο μου τον εαυτό και τους συνανθρώπους μου.

Εισαγγελέας: Θα μπορούσατε να μην εμπλακείτε;

Χορταριάς: Το έκανα για να προστατεύσω τον ίδιο μου τον εαυτό και τους συνανθρώπους μου.

Εισαγγελέας: Αν οπλοφορούσε θα είχατε εμπλακεί;

Χορταριάς: Μάλλον όχι.

Εισαγγελέας: Για ποιο λόγο;

Χορταριάς: Τη σφαίρα δεν μπορείς να την αποφύγεις. Ενήργησα όπως έκρινα ότι μπορούσα σε 
αυτή την κατάσταση.

Εισαγγελέας: Ποιος έσπασε το κάτω μέρος της βιτρίνας;

Χορταριάς: Ο Κωστόπουλος με το κεφάλι του. Μετά κλώτσησα εγώ για να πέσουν κάτω τα 
γυαλιά.

Εισαγγελέας: Αν δεν ενεργούσατε, θα μπορούσε να βγει έξω ο Κωστόπουλος;

Χορταριάς: Θα είχε βγει αλλά θα είχε κοπεί από τα τζάμια.

Ένορκη: Λέγατε πριν ότι ήταν κυνηγημένος;

Χορταριάς: Αυτό λέγεται αλλά δε στέκει με τη λογική.

Ένορκη: Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να ήταν;

Χορταριάς: Σε καμία περίπτωση.

Ένορκη: Γιατί;
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Χορταριάς: Γιατί κάποιος που τον κυνηγάνε θα έμπαινε μέσα και θα έλεγε «προστατεύστε με».

Ένορκη: Σε ποιον να το πει; Αφού ήταν μόνος του μέσα.

Χορταριάς: Την ώρα που ερχόταν η αστυνομία θα τους έλεγε ότι «συγγνώμη που μπήκα μέσα 
αλλά ήμουν κυνηγημένος, δεν έχω πειράξει τίποτα».

Ένορκη: Ναι αλλά βλέπουμε ότι του πετούσαν αντικείμενα μέσα. Εσείς θα νιώθατε ασφαλής αν 
σας πετούσαν αντικείμενα;

Χορταριάς: Βλέπουμε όμως ότι του πέταξαν αντικείμενα αφότου είχε σπάσει τη βιτρίνα. Δεν θα 
κρίνω εγώ αν καλά έκαναν ή όχι, αλλά το έκαναν όταν πια είχε αυτή τη συμπεριφορά ο 
Κωστόπουλος.

Ένορκη: Όταν τον είδατε εσείς, φτάσατε την ώρα που κρατούσε τον πυροσβεστήρα;

Χορταριάς: Εκείνη τη στιγμή που πήγα τον άφησε.

Ένορκη: Ναι, αλλά εμείς τον είδαμε αδύναμο να μην μπορεί να τον σηκώσει καν.

Χορταριάς: Εγώ, προσέξτε, όταν τον είδα με τον πυροσβεστήρα...

Ένορκη: Το είδατε όμως αυτό. Με τη λογική σας δεν θεωρήσατε ότι είναι αδύναμος;

Χορταριάς: Αν δεν κρατούσε το μαχαίρι...

Ένορκη: Μα δεν μπορούσε να σταθεί.

Χορταριάς: Αδύναμος με μαχαίρι δεν υπάρχει...

Ένορκη: Μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που σας ρωτάω; Εσείς, με αυτή την εικόνα βλέπετε 
έναν ρωμαλέο ή αδύναμο;

Χορταριάς: Δεν τον θεωρώ ρωμαλέο εκείνη τη στιγμή αλλά ούτε και αδύναμο. Μπορεί να ήταν 
υπό την επήρεια ουσιών, δεν ξέρω. Ότι κρατάς κάτι και παραπαίεις, μπορεί να είναι πολλοί οι 
λόγοι.

Ένορκη: Άρα εσείς σύμφωνα με αυτό που είδατε, και ότι μπορεί και να είναι υπό την επήρεια 
ουσιών, θεωρήσατε ότι κινδευνεύετε;

Χορταριάς: Τη στιγμή που ένιωσα κίνδυνο ήταν όταν τον είδα να κρατάει τον πυροσβεστήρα και 
να σπάει τη τζαμαρία με το κεφάλι του. Τότε λειτούργησα ενστικτωδώς.

Ένορκη: Αναφέρατε πολλές φορές οτι λειτουργήσατε ενστικτωδώς και αλλες φορές με τη λογική. 
Τελικά με τη λογική ή με το ένστικτο λειτουργούσατε;

Χορταριάς: Μπορούν να λειτουργούν και τα δυο.

Ένορκη: Εσείς ποιό ρόλο παίρνετε εκείνη τη στιγμή; Καταλαβαίνω για το ένστικτο αλλά πώς 
προστατεύεις τον κόσμο; Γιατί δεν απομακρύνατε τον κόσμο; Να φύγετε και να πράξει εκείνος 
όπως είναι να πράξει; Ποια είναι η πεποίθηση που σας κάνει να πράξετε έτσι και όχι αλλιώς;

Χορταριάς: Εγώ δεν είμαι εκπαιδευμένος αστυνομικός. Όταν βάζεις το χέρι σου στη φωτιά...
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Ένορκη: Ναι αλλά εσείς αντί να φύγετε από τη φωτιά, βάλατε μέσα το χέρι σας.

Χορταριάς: Σε αυτή την κατάσταση ή παγώνεις ή βάζεις το χέρι σου στη φωτιά.

Ένορκη: Όταν χτυπήσατε το τζάμι δεν σκεφτήκατε ότι διευκολύνετε τον άλλο να βγει έξω; Η 
λογική αυτό λέει.

Χορταριάς: Η δράση η δική μου ήταν συνολικά 10 δευτερόλεπτα. Όλα έγιναν αστραπιαία, αν 
εξαιρέσουμε το θάνατο που έγινε ακαριαία και δεν νομίζω ότι σχετίζεται με τις ενέργειές μου...

Ένορκη: Μα ποιος ο λόγος να διευκολύνετε την έξοδο;

Χορταριάς: Γιατί ήταν αποφασισμένος να βγει έξω.

Ένορκη: Και πού το ξέρατε αυτό;

Χορταριάς: Από τη στιγμή που χτύπησε με το κεφάλι του την τζαμαρία να σπάσει, και αφού 
κρατούσε το μαχαίρι, εμένα εκείνη την ώρα η αντίληψή μου ήταν αυτή.

Ένορκη: Μα δεν το καταλαβαίνω, μεγαλώνοντας το άνοιγμα διευκολύνατε να βγει έξω.

Χορταριάς: Εγώ δεν ήθελα να τον τραυματίσω.

Ένορκη: Δεν μου απαντάτε.

Χορταριάς: Σας απάντησα. Αν δεν έσπαγα τα τζάμια θα είχε χτυπήσει και αυτός.

Ένορκη: Μα εσείς είπατε ότι σας ενδιέφερε να προστατεύσετε το κοινωνικό σύνολο.

Χορταριάς: Έτσι ένιωσα ότι έπρεπε να αντιδράσω εκείνη τη στιγμή.

Η έδρα διακόπτει στις 11:53 για περίπου μισή ώρα.

Ενώ είμαστε ακόμα σε διακοπή, σημειώνουμε ότι, παρά την αρχικό περιορισμό, επιτράπηκε εντέλει
κανονικά η είσοδος δημοσιογράφων στην αίθουσα.

Συνέχιση της διαδικασίας: 12:45

Επόμενες δικάσιμοι

Πρόεδρος: Να πούμε και ημερομηνίες; 4/4 απολογίες των 2 αστυνομικών, αγόρευση στις 13/4 και 
την ίδια μέρα αγορεύσεις συνηγόρων

Παπαπαντολέων: Οι συνάδελφοι δεν θα προλάβουν την ίδια μέρα.

Εισαγγελέας: Γι' αυτό λέμε και για τις 18.

Παπαπαντολέων: Θα ήθελα 2 μέρες για να σκεφτούμε.

Πρόεδρος: 13/4 η πρόταση του εισαγγελέα, 18/4 εσείς [προς συνηγόρους υποστ. κατηγορίας] και 
μετά εσείς [προς συνηγόρους υπεράσπισης]. [Επιπλέον] 3, 6 και 10 Μαΐου.

Απολογία κατηγορουμένου Βασίλειου Ρουσάκου

Πρόεδρος: Ο κ. Ρουσάκος, θέλετε να μας πείτε για εσάς, πότε μπήκατε στο σώμα...
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Ρουσάκος: Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια για τον χαμό του παιδιού 
τους. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να έχει τέτοιο αποτέλεσμα το περιστατικό. Η πρόθεσή μας είναι 
πάντα η σύλληψη. Είμαι 43 ετών, ονομάζομαι Ρουσάκος Βασίλειος, πήγα στη σχολή της 
Αμυγδαλέζας, όπου έλαβα τη βασική εκπαίδευση και [...] τοποθετήθηκα στην Υπηρεσία Μέτρων 
Τάξης. Το 2006 με δική μου αίτηση πήγα στην ομάδα Ζ. Κάθε χρόνο περνάω εκπαίδευση και 
κρίνομαι ικανός και άρτια εκπαιδευμένος επαγγελματίας σε όσα έχω εμπλακεί. Έχω επιληφθεί σε 
πάρα πολλά περιστατικά, ορισμένα σοβαρά, και σε κάποια από αυτά έχω βραβευτεί και με επαίνους
που προσκομίστηκαν και από τους δικηγόρους μας. 

Τη συγκεκριμένη μέρα δούλευα με το συνάδελφο Λεωνίδα Αλεξανδρή στον τομέα της Ομόνοιας με
ωράριο από 2 μέχρι 8 το βράδυ. Περίπου στις 3 παρά, λάβαμε σήμα από το κέντρο για περίπτωση 
Ε52 σε κοσμηματοπωλείο και μας είπαν ότι ο δράστης κρατούσε μαχαιρι. Την ώρα που είχαμε 
ξεκινήσει για το σημείο, ήμασταν πολύ κοντά στο Α.Τ. Ομόνοιας, τότε λάβαμε σήμα ότι το άτομο 
έχει ακινητοποιηθεί από τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο γρήγορα για
να μην υπάρξει τραυματισμός πολιτών ή δράστη.

Είμαι ο πρώτος που έφτασε αλλά κοίταξα αν υπάρχει συνεργός πρώτα γιατί συνήθως υπάρχουν και 
έχουν τραυματίσει και συναδέλφους. Από τη στιγμή που κρίνω με μια πρώτη ματιά ότι δεν υπάρχει 
κάποιος συνεργός, κατευθύνομαι προς το σημείο που είναι ξαπλωμένος ο φερόμενος ως δράστης. 
Βλέπω έναν άνθρωπο τραυματία να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα και να κρατάει το λαιμό του σαν 
να μην μπορεί να αναπνεύσει. Είχε 50 άτομα εκεί τριγύρω απ' ό,τι είδα. 

Εγώ με το που φτάνω στο σημείο ειδοποιώ αμέσως γιατί νόμιζα ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει 
επειδή έχει σοβαρό τραύμα στο λαιμό. Την ίδια στιγμή φτάνει ο διασώστης ο οποίος με 
προσπερνάει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες και ο κύριος με την κίτρινη μπλούζα μου είπε ότι 
δεν έχει κοπεί στο λαιμό αλλά στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή δεν δέσμευσα το άτομο γιατί δεν 
ήταν ύποπτος φυγής ή απειλής σε κάποιον και άφησα τον διασώστη να του παρέχει τις πρώτες 
βοήθειες. 

Αναζήτησα, το επόμενο βήμα, τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου. Δίπλα μου βρήκα τον κ. 
Δημόπουλο και τον ρώτησα τι έγινε. Μου ανέφερε ότι είχε πεταχτεί στην Πατησίων να πάρει μία 
εφημερίδα και τον ενημέρωσαν ότι κάποιος είχε μπει στο μαγαζί του. Του λέω «αυτός πώς 
τραυματίστηκε;» και μου λέει ότι στην προσπάθεια του να φύγει κόπηκε στα γυαλιά. Του λέω ότι 
μου είπαν πως προσπάθησε με μαχαίρι να κάνει τη ληστεία, μου λέει «ναι». Του λέω «πού είναι το 
μαχαίρι;» μου λέει «μέσα στο κατάστημα».

Εκείνη την ώρα υπήρχε και ένας άλλος άνδρας, ο κ. Χορταριάς, ο οποίος μου ανέφερε ότι εκείνος 
απέκλεισε τον δράστη και είχε πετάξει το μαχαίρι στο κατάστημα. Όλα αυτά έγιναν πολύ γρήγορα 
και εγώ έπρεπε να διαφυλάξω το πειστήριο. Είχε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολλά άτομα, ένα 
άτομο τραυματίας και δεν ξέραμε αν θα εμφανιστεί και συνεργός. Περισυλλέγω το μαχαίρι με το 
χέρι γιατί δεν είχα γάντια μιας χρήσης, με τρόπο ώστε να μην αλλοιωθούν δακτυλικά αποτυπώματα
που μπορεί να είχε επάνω του. Αυτό φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, το έπιασα με τις άκρες των 
δαχτύλων μου, από τις εγκοπές. Δεν το έπιασα από τη λαβή.

Πρόεδρος: Όταν λέτε εγκοπές τι εννοείτε;

Ρουσάκος: Εκεί που ενώνεται, με τις ενώσεις, δεν το έπιασα από τη λάμα ή τη λαβή.
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Βγήκα έξω για να διώξω και τον κόσμο, ήδη τους έδιωχνε και ο συνάδελφος Αλεξανδρής για να 
κάνει τη δουλειά του ο διασώστης. Βγήκα, λοιπόν, έξω με σκοπό να προστατεύσω και τον κόσμο 
και να βρω μια σακούλα για να διαφυλάξω το πειστήριο. Ρώταγα εκεί γύρω γύρω δεν μου 
απαντούσε κανένας. Ταυτόχρονα ακούω το διασώστη να του φωνάει «κάτσε καλά, κάτσε ήρεμα» 
και γύρισε με το κορμί του, κλώτσησε την τζαμαρία, πήρε ένα κομμάτι από την τζαμαρία, το 
ξήλωσε από την τζαμαρία, δεν ήταν πεσμένο, ήταν 30-40 εκ. και πήγε να το καρφώσει στην κοιλιά 
του διασώστη. Ο διασώστης έκανε ένα βήμα πίσω, τρόμαξε. Εγώ τότε γύρισα για να δω τις 
προθέσεις του, μήπως έπρεπε να τον συλλάβουμε επειδή είχε επιτεθεί και στο διασώστη. Όλα αυτά 
γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου, το άτομο προσπαθούσε να ανασηκωθεί. 

Εγώ εκείνη τη στιγμή, βάσει όσων έχω μάθει από τα εγχειρίδια της αυτοάμυνας, τον κλώτσησα σε 
σημείο που να μην τραυματιστεί κάποιο ζωτικό όργανο. Ήθελα απλά να τον ρίξω κάτω για να του 
αφαιρέσω το γυαλί από τα χέρια. Σαν πρώτη εικόνα φάνηκε ότι έχασε την ισορροπία του κι εγώ 
έκανα κίνηση για να του αφαιρέσω το γυαλί κι εκείνος τότε έκανε κίνηση επίθεσης προς τα εμένα. 
Εγώ εκεί έκανα πίσω, απομάκρυνα κι άλλο τον κόσμο, του έλεγα «πέταξέ το», αλλά δεν με άκουγε 
και δεν συνεργαζόταν. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, άλλοι προς την Πατησίων, άλλοι προς την 
Γλάδστωνος. Φοβήθηκα ότι μπορεί να τραυματίσει κόσμο εκείνη τη στιγμή. Ανασηκώθηκε, 
κινήθηκε προς την αντίθετη πλευρά από εμένα, έπεσε στο έδαφος και οι συνάδελφοί μου 
προχώρησαν στην ακινητοποίηση και αφόπλισή του. 

Εγώ εν συνεχεία προσπάθησα να δίνω μια εικόνα στο Κέντρο και έψαχνα κάτι σαν σακούλα για το 
πειστήριο. Δεν έδινα πλήρη εικόνα στο κέντρο γιατί έδιναν και οι συνάδελφοί μου. Κάποια στιγμή 
άκουσα ένα «μην το κάνεις, μην το κάνεις» και είδα ότι προσπαθούσε να βάλει το γυαλί στο λαιμό 
του. Υπήρχε περίεργος κόσμος που προσπαθούσε να τραβήξει με το κινητό το περιστατικό. Εν 
συνεχεία ήρθε το ασθενοφόρο και εγώ ενημέρωσα τον διασώστη και του λέω «έρχεται το 
ασθενοφόρο;». Ήρθε το ασθενοφόρο, τον παρέλαβε και μας είπε το Κέντρο, να τον πάμε συνοδεία 
στον Ευαγγελισμό. Τον πήγαμε με φάρο και σειρήνα, φτάσαμε εκεί πολύ σύντομα και αναμέναμε 
στα επείγοντα για να λάβουμε ενημέρωση. Μετά από μία ώρα μάς ενημέρωσε το Κέντρο να 
επιστρέψουμε πίσω. Γυρίσαμε και παρέδωσα το μαχαίρι που το είχα φυλάξει στο ντουλαπάκι της 
μηχανής στον αστυνομικό που ήταν εκεί, έμεινα στο σημείο για 20 λεπτά και έφυγα. 

Υπήρχε ένας πανικός. Προσπαθούσα να εστιάσω στο να ηρεμήσω τον κόσμο, γιατί σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να χειριστούμε ένα περιστατικό πολύ δύσκολο.

Πρόεδρος: Συνολικά πόσοι αστυνομικοί ήσασαν στο σημείο;

Ρουσάκος: Αρχικά δύο.

Πρόεδρος: Πόσοι καταλήξατε να είστε;

Ρουσάκος: Εννιά.

Πρόεδρος: Θυμάστε τα ονόματα;

Ρουσάκος: Όχι, θυμάμαι τον κ. Φάλκα, Αλεξανδρή... [λέει 4 ονόματα]

Πρόεδρος: Τη στιγμή που είναι με το γυαλί στο χέρι ο θανών ήταν εκεί οι 9-10 αστυνομικοί;

Ρουσάκος: Ναι, ήταν.
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Πρόεδρος: Άλλος τρόπος να αφοπλιστεί από το γυαλί με 9-10 αστυνομικούς δεν υπάρχει;

Ρουσάκος: Κανένας άλλος τρόπος.

Πρόεδρος: Λέω υποθετικά...

Ρουσάκος: Ο σκοπός μας είναι η σύλληψη του ατόμου.

Πρόεδρος: Υποθετικά λέω, μπορεί π.χ. να χρησιμοποιήσει γκλομπ;

Ρουσάκος: Αυτό βάσει της εκπαίδευσής μας συνιστά χρήση ράβδου ή πυροβόλου όπλου. Με τα 
χέρια μόνο σε άοπλους.

Πρόεδρος: Θα το δούμε κι εδώ στο εγχειρίδιο. Δεν μπορούν δηλαδή να συγκεντρωθούν τα άτομα 
και να αποσπάσουν το γυαλί που κρατάει στο χέρι;

Ρουσάκος: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Πρόεδρος: Γιατί; Επειδή είστε πολλά άτομα το λέω.

Ρουσάκος: Ήταν σε κατάσταση αμόκ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.

Πρόεδρος: Είναι λίγο αντιφατικό να λέμε ότι ήθελε να τραυματίσει κάποιον και να λέμε ότι ήθελε 
να στρέψει το γυαλί στον εαυτό του...

Ρουσάκος: Κατά τη διάρκεια της σύλληψης προσπάθησε να στο στρέψει στον εαυτό του.

Πρόεδρος: Κατά τη διάρκεια της σύλληψης; Όταν ήταν κάτω;

Ρουσάκος: Ναι.

Πρόεδρος: Όταν μπήκατε στο κατάστημα και βρήκατε το μαχαίρι ήταν καθαρό;

Ρουσάκος: Είχε κάποια σημάδια από αίματα, στη λαβή, όχι στη λάμα.

Πρόεδρος: Πού;

Ρουσάκος: Στη λαβή. Όχι από τη λάμα, από το ενδιάμεσο.

Πρόεδρος: Δεν βρέθηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.

Ρουσάκος: Εμάς δεν μας πήραν αποτυπώματα. Επειδή το έπιασαν πολλα άτομα, μπορεί να μην 
υπήρχαν αποτυπώματα.

Πρόεδρος: Θα ήταν μεικτού τύπου. Θα ελεγε η έκθεση ότι βρέθηκαν ορφανά αποτυπώματα.

Ρουσάκος: Το κρατούσα συνέχεια σε εκείνο το σημείο, δεν άλλαξα τη στάση μου.

Πρόεδρος: Δεν καθαρίστηκε ας πούμε;

Ρουσάκος: Αποκλείεται, σε καμία περίπτωση.

Πρόεδρος: Και πώς δεν βρέθηκαν δακτυλικά;

Ρουσάκος: Δεν το γνωρίζω αυτό, εγώ το έπιασα με όσο το δυνατόν ασφαλέστερο τρόπο.
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Πρόεδρος: Όταν πήγατε εκεί και ρωτήσατε «τι έγινε εδώ;», τι είπε ο κ. Δημόπουλος; Ότι κάποιος 
μπήκε στο μαγαζί;

Ρουσάκος: Δεν μου το περιέγραψε. Μου είπε ότι προσπάθησε να βγει από τη βιτρίνα και κόπηκε 
από τα γυαλιά.

Πρόεδρος: Για τον εαυτό του είπε αν έκανε κάτι;

Ρουσάκος: Κανείς δεν μας ανέφερε τίποτα. Ούτε οι Χορταριάς και Δημόπουλος, ούτε αυτόπτες.

Πρόεδρος: Είπαν ότι έσπασε ο Κωστόπουλος τη βιτρίνα ή ότι συνέβαλαν κι αυτοί;

Ρουσάκος: Μας είπαν μόνο ότι όταν βγήκε κόπηκε με τα γυαλιά.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι ο Κωστόπουλος ήταν μέσα μόνος του; Αν θεωρήσουμε ότι δεν ήταν 
ληστεία; Τότε τι ήταν; Ε52;

Ρουσάκος: Αν δεν είναι ληστεία, είναι διάρρηξη. Εμείς εκεί πάμε μεν με σήμα για ληστεία αλλά, 
από εκεί και πέρα, έχουμε την ορθή κρίση να κρίνουμε αν ήταν ή δεν ήταν.

Πρόεδρος: Έτσι που τον είδατε με τον άνθρωπο του ΕΚΑΒ να του παρέχει πρώτες βοήθειες και να
πιάνει το λαιμό του, θεωρείτε ότι μπορούσε να μιλήσει;

Ρουσάκος: Όχι, είχε πρόβλημα. Στην αρχή ήταν συνεργάσιμος με τον διασώστη, όταν του έδενε το 
κεφάλι.

Πρόεδρος: Γιατί κάποια στιγμή σας βλέπουμε στο βίντεο με την πλάτη στο κοσμηματοπωλείο και 
ενώ του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Ρουσάκος: Εγώ θυμάμαι την αρχή, ότι στην αρχή ήταν συνεργάσιμος.

Πρόεδρος: Σε ποια φάση;

Ρουσάκος: Όταν του είπε «κάτσε να σου δέσω το κεφάλι».

Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;

Ρουσάκος: Έπαθε κάτι σαν αμόκ, δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί.

Πρόεδρος: Άλλαξε θέση ο διασώστης μετά;

Ρουσάκος: Άλλαξε θέση, ναι.

Πρόεδρος: Γιατί; Δεν του είπατε εσείς να το κάνει αυτό.

Ρουσάκος: Όχι, δεν εμπλεκόμαστε.

Πρόεδρος: Την ώρα που γυρίζει να σπάσει το τζάμι, δίπλα δεν ήσασταν εσείς; Δεν είχατε χρόνο να 
τον εμποδίσετε;

Ρουσάκος: Δεν είχα χρόνο εκείνη τη στιγμή να τον εμποδίσω.

Πρόεδρος: Εκεί όμως έχουν έρθει και οι άλλοι αστυνομικοί.

Ρουσάκος: Ναι, είχαν έρθει και απομάκρυναν κόσμο.
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Πρόεδρος: Άρα λοιπόν τρέχοντας με το γυαλί ο Κωστόπουλος, ποιον θα κυνηγούσε;

Ρουσάκος: Δεν έχει φύγει ακόμη ο κόσμος. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει ένα νοητό κύκλο γύρω από
τον Κωστόπουλο αλλά είναι πολύ στενός ο δρόμος και πάλι.

Πρόεδρος: Αν έπεφτε, πάνω στους αστυνομικούς δεν θα έπεφτε;

Ρουσάκος: Δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ στενός ο χώρος και δεν ξέραμε πού θα κινηθεί και πώς θα 
πάει.

Πρόεδρος: Θεωρούμε ότι ήταν τραυματισμένος, βλέπατε αίμα πάνω του;

Ρουσάκος: Όταν έφτασα υπήρχε αίμα πάνω του.

Πρόεδρος: Μπορούμε να πούμε ότι ένας τραυματισμένος που κρατάει γυαλί είναι λιγότερο 
επικίνδυνος από ένα άτομο που κρατάει γυαλί και δεν είναι τραυματισμένος;

Ρουσάκος: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν εκείνη τη στιγμή. Πρώτη φορά βλέπω 
άτομο τραυματισμένο να μην κάθεται να του δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Πρόεδρος: Καλά, δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί όταν ήταν σε συγκεκριμένη θέση ο διασώστης, δεν 
αντέδρασε, ήταν συνεργάσιμος. Μετά, τώρα, η κίνηση να στρέψει το γυαλί στον εαυτό του, πότε 
έγινε;

Ρουσάκος: Την ώρα που ήταν κάτω και προσπαθούσαν να τον χειροπεδήσουν. Εγώ, να ξέρετε, όλα
αυτά δεν τα είδα ολοκληρωμένα, γιατί κοίταγα να διαφυλάξω και το πειστήριο.

Πρόεδρος: Άρα ποιος τα κοίταξε αυτά για να μας τα πει όλα; Υπάρχει κάποιος επικεφαλής;

Ρουσάκος: Όποιος επιλαμβάνεται σε ένα περιστατικό, είναι υπεύθυνος και για την ενέργεια.

Πρόεδρος: Μετά δεν μάθατε ποιος έδινε εντολές;

Ρουσάκος: Αυτός που βάζει τις χειροπέδες δίνει και τις εντολές.

Πρόεδρος: Κι εμείς πώς θα μάθουμε πώς έγινε αυτό;

Ρουσάκος: Τα δεματικά τα έβαλε ο Ασπιώτης [σ.σ: Ι. Ασπιώτης, κατέθεσε κατά την 5η δικάσιμο].

Πρόεδρος: Χειροπέδες μεταλλικές είχε μαζί του;

Ρουσάκος: Ναι, όλοι έχουν

Πρόεδρος: Κόφτες έχετε όλοι;

Ρουσάκος: Ναι. Του βάλαμε τα δεματικά γιατί θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο και θα μπορούσαν 
να κοπούν.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά έτσι είναι στην ευχέρεια του διασώστη το αν θα τα κόψει, όπως είδαμε… 
Γιατί επιλέξατε να δέσετε τα χέρια πίσω με δεματικά; το εγχειρίδιο λέει και για μπροστά.

Ρουσάκος: Μπροστά ποτέ δεν δένουμε κανέναν.

Πρόεδρος: Δηλαδή στην ανάκριση που μας τους έφερναν δεμένους μπροστά;
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Ρουσάκος: Μπροστά είναι επικίνδυνο.

Πρόεδρος: Έχει να κάνει και με την επικινδυνότητα αυτό;

Ρουσάκος: Ναι.

Πρόεδρος: Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είχε γεμίσει αίματα το πεζοδρόμιο. Μπορούσε αυτός ο 
άνθρωπος να τρέξει ή να κάνει κακό;

Ρουσάκος: Γι' αυτό υπάρχουν οι διασώστες εκεί πέρα που είναι πιο έμπειροι για να κρίνουν αυτό το
κομμάτι.

Πρόεδρος: Άρα μας λέτε ότι δεν είναι η δουλειά σας να δείτε σε τι κατάσταση ήταν, γιατί αυτό 
ήταν δουλειά του διασώστη;

Ρουσάκος: Όταν χειροπεδήθηκε είχε τις αισθήσεις του.

Πρόεδρος: Να τον ρωτήσετε εσείς, αφού είδατε ότι μπορεί να χάνει το χρώμα του, αν είναι καλά;

Ρουσάκος: Εμείς δεν έχουμε τη γνώση να το κρίνουμε αυτό.

Πρόεδρος: Υπήρχε μια ένταση και το κέντρο έλεγε «ήρεμα, ήρεμα». Αυτό πώς το εξηγείτε;

Ρουσάκος: Κανονικά αυτό δεν είναι απαραίτητα σημάδι πανικού. Η ένταση της φωνής είναι 
συνήθως παραπάνω απ' ό,τι πρέπει.

Πρόεδρος: Εκτός από την ένταση, είναι και το περιεχόμενο.

Ρουσάκος: Και το Κέντρο για να μας ανεβάσει το επίπεδο επικινδυνότητας, μας μιλάει με 
συγκεκριμένο τρόπο.

Πρόεδρος: Η ένταση από τους άλλους;

Ρουσάκος: Και από τους άλλους και από εμάς.

Πρόεδρος: Ενός δράστη που ήσασταν 10 αστυνομικοί και ήταν χτυπημένος;

Ρουσάκος: Ήταν επικίνδυνος και για τους υπόλοιπους και για τον ίδιο του τον εαυτό.

Πρόεδρος: Στην εκπαίδευση που κάνετε, έχετε εκπαιδευτεί πώς να συλλαμβάνετε χτυπημένους; 
Μπορεί να είναι κάποιος που έχει πυροβοληθεί.

Ρουσάκος: Μπορούν να μας πλήξουν άνετα και αυτοί οι άνθρωποι.

Πρόεδρος: Όχι, λέω αν έχετε εκπαιδευτεί να συλλαμβάνετε κάποιον ευάλωτο.

Ρουσάκος: Φυσικά.

Πρόεδρος: Αυτός ο άνθρωπος ήταν ευάλωτος λοιπόν;

Ρουσάκος: Εκείνη τη στιγμή ήταν επικίνδυνος. Προσπαθούσαμε να του πούμε να το αφήσει κάτω, 
αντιδρούσε, ένας συνεργάσιμος συλλαμβάνεται συνήθως σε δέκα δευτερόλεπτα. Κανονικά η χρήση
ράβδου είναι ενδεδειγμένη αλλά εδώ δεν γινόταν.

Πρόεδρος: Ο συνάδελφός σας είπε ότι χρησιμοποίησε ράβδο.
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Ρουσάκος: Θα του είχε προξενηθεί χειρότερη βλάβη με το χέρι. Δεν μπορείς να υπολογίσεις πού θα
τον χτυπήσεις γιατί κινείται ανεξέλεγκτα. Εγώ να βγάλω ράβδο και να τον χτυπήσω αλλά δεν ξέρω 
αν θα τον χτυπήσω εκεί που θέλω.

Πρόεδρος: Αν σας είχε πει ο κ. Δημόπουλος ότι είχε δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι, θα άλλαζε η 
αντιμετώπισή σας;

Ρουσάκος: Και να μας το είχαν πει ότι συμβαίνει κάτι στην υγεία του, πάλι έτσι θα αντιδρούσαμε.

Πρόεδρος: Μπορεί να υπήρχε μια εξήγηση για τη συμπεριφορά του.

Ρουσάκος: Το καλύτερο παιδί να ήταν, επικίνδυνος ήταν.

Πρόεδρος: Άρα όποιος δεν υπακούει εντολές είναι επικίνδυνος; Σας έχει τύχει κάποιος να χάνει τις 
αισθήσεις του και να μην αντιδράει σε αυτά που του λέτε; Να είναι βαριά τραυματισμένος. Σας τα 
λένε τα εγχειρίδια αυτά; Τι λέει η εκπαίδευσή σας;

Ρουσάκος: Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του.

Πρόεδρος: Το να τον σηκώνατε, το εξετάσατε;

Ρουσάκος: Αυτό είναι δουλειά του διασώστη, αυτός έπρεπε να μας πει αν πρέπει να τον 
σηκώσουμε ή να τον ξαπλώσουμε.

Πρόεδρος: Υπάρχει μόνο αυτός ο τρόπος δέσμευσης;

Ρουσάκος: Υπάρχουν κι άλλοι αλλά αυτός ήταν ο ασφαλέστερος.

Πρόεδρος: Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι;

Ρουσάκος: Όρθιος, πρηνηδόν, γονατιστός.

Πρόεδρος: Ήταν απαραίτητο να πατηθεί το χέρι του ή ο γλουτός του για να μπουν τα τάι-ραπ;

Ρουσάκος: Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι κάποιο λόγο είχαν που το έκαναν.

Πρόεδρος: Αυτός ο άνθρωπος που κρατούσε το γκλομπ επιτρέπεται;

Ρουσάκος: Όχι, έπρεπε να το παραδώσει.

Πρόεδρος: Αυτό δείχνει ότι κάποιος απλά έχασε το γκλομπ του;

Ρουσάκος: Δεν ξέρω τι συνέβη.

Πρόεδρος: Εκεί υπάρχουν εννιά αστυνομικοί, αλλά επεμβαίνουν τέσσερις. Αυτό πώς έγινε;

Ρουσάκος: 'Εκριναν εκεί ποιοι συνάδελφοι έπρεπε να επέμβουν.

Πρόεδρος: Άλλο τέτοιο περιστατικό σας έχει τύχει;

Ρουσάκος: Όχι, τέτοιο όχι.

Πρόεδρος: Σας έκανε να θέλετε να αλλάξετε υπηρεσία;

Ρουσάκος: Όχι, ήμουν στο τμήμα που αφορά σε πορείες κλπ αλλά ήθελα πιο ενεργό ρόλο, γι' αυτό 
ήθελα την υπηρεσία στην οποία είμαι.
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Εισαγγελέας: Είπατε ότι είχατε κλήση για ληστεία. Εσείς ήρθατε σε επικοινωνία με τον κ. 
Δημόπουλο;

Ρουσάκος: Ναι

Εισαγγελέας: Και τι σας είπε;

Ρουσάκος: Ότι είχε πάει να πάρει μια εφημερίδα και ότι επιστρέφοντας βρήκε κάποιον στο μαγαζί.

Εισαγγελέας: Για τα τραύματα τι είπε;

Ρουσάκος: Ότι κόπηκε από τα γυαλιά στην προσπάθειά του να εξέλθει.

Εισαγγελέας: Ο κύριος Αλεξανδρής που ήταν μαζί σας ήρθε σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ή 
κάποιον άλλο;

Ρουσάκος: Όχι, ήρθε μετά.

Εισαγγελέας: Όταν βρεθήκατε στο σημείο είδατε ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν σε αιμόφυρτη 
κατάσταση και δεχόταν πρώτες βοήθειες και άρα αποφασίσατε να μην προβείτε αμέσως σε 
σύλληψη, σωστά;

Ρουσάκος: Eπειδή ήρθε ταυτόχρονα και ο διασώστης, προτίμησα για ανθρώπινους λόγους να 
δώσει πρώτα πρώτες βοήθειες και μετά να γίνει η σύλληψη.

Εισαγγελέας: Και τι άλλαξε στη στάση σας;

Ρουσάκος: Ότι ξαφνικά εκεί που ήταν ήρεμος πήρε ένα γυαλί και το προέτεινε στην κοιλιά του 
διασώστη.

Εισαγγελέας: Κρίνατε, λοιπόν, ότι είναι απειλητικός εκείνη τη στιγμή.

Ρουσάκος: Ναι, φυσικά.

Εισαγγελέας: Με βάση την εικόνα που έχετε τώρα, θα ενεργούσατε διαφορετικά;

Ρουσάκος: Ναι, θα έκανα ακριβώς το ίδιο.

Ένορκος: Θα θέλαμε να πείτε στο δικαστήριο τις διαδοχικές σωματικές επαφές που είχατε με τον 
Κωστόπουλο.

Ρουσάκος: Η σωματική επαφή που είχα με τον θανόντα ήταν το σπρώξιμο που του έκανα με το 
πόδι σε μαλακά μόρια, λίγο πιο κάτω από τη μέση.

Ένορκος: Αναφέρετε «μαλακά μόρια», αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία;

Ρουσάκος: Βεβαίως γιατί δεν ήθελα να του προκαλέσω βλάβη. Δεν είχα άλλη επαφή με τον 
Κωστόπουλο κι αυτή ήταν όταν ήταν όρθιος.

Ένορκος: Πώς αντιλαμβάνεστε τη δουλειά σας, σαν άσκηση εξουσίας προς το κοινωνικό σύνολο ή 
σαν προσφορά και υπηρεσία;

Ρουσάκος: Εννοείται το δεύτερο, σαν προσφορά και προστασία. Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε
την έννομη τάξη και το κοινωνικό σύνολο.
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Ένορκη 2: Ήσασταν οι πρώτοι αστυνομικοί που βρεθήκατε στο χώρο;

Ρουσάκος: Μάλιστα.

Ένορκη 2: Μας είπατε ότι λάβατε μια εκ νέου ενημέρωση που έλεγε ότι το άτομο ήταν 
ακινητοποιημένο;

Ρουσάκος: Ότι ο δράστης κρατείτο από πολίτες.

Ένορκη 2: Ποιος ενημέρωσε;

Ρουσάκος: Δεν ξέρω.

Ένορκη 2: Έχουμε διαβάσει την κατάθεση του Τσ.Σ. [σσ: «άνδρα με το κίτρινο μπλουζάκι»] που 
λέει ότι «εδώ θα γίνει κακό, ελάτε».

Ρουσάκος: Θα υπήρξαν πολλά τηλέφωνα από πολίτες.

Ένορκη 2: Άρα υπήρχε συνεχής ενημέρωση της αστυνομίας από τους πολίτες. Σύμφωνα με την 
πείρα σας, τι πιστεύετε ότι έγινε πραγματικά σύμφωνα με την κρίση σας; Πώς βρέθηκε αυτός ο 
άνθρωπος μέσα στο κοσμηματοπωλείο; Δεν είχε κανένας άλλος αμυχές στο χώρο. Ποιος ήταν το 
θύμα εκεί;

Ρουσάκος: Αν εξαιρέσουμε το σήμα για τη ληστεία, αν πέρναγα τυχαία από το σημείο θα έλεγα ότι 
το θύμα ήταν ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος.

Ένορκη 2: Άρα εσείς ποιον επρεπε να προφυλάξετε εκεί;

Ρουσάκος: Τον Κωστόπουλο. Τον οποίο τον προφυλάξαμε.

Ένορκη 2: Δεν ρωτήσατε εκεί; Βρήκατε έναν άνθρωπο τραυματισμένο.

Ρουσάκος: Δεν μπορούσε να μιλήσει.

Ένορκη 2: Αφού συνεργαζόταν με τον διασώστη και ήταν ακόμα σε κατάσταση που μπορούσε να 
αναπνεύσει, τι ήταν αυτό που τον έκανε ξαφνικά – εμείς δεν αναρωτιόμαστε, να σας πω την 
αλήθεια, γιατί βλέπουμε στο βίντεο ότι συνεργάζεται και ξαφνικά πηγαίνει από πάνω του κάποιος. 
Φανταστείτε να βρίσκεστε σε μια οριζόντια θέση, να νιώθετε ασφυξία και να έρχεται ένας 
άνθρωπος από πάνω σας. Δεν θα νιώθατε απειλή;

Ρουσάκος: Μπορεί να ένιωσε μια απειλή.

Ένορκη 2: Σύμφωνα με την κρίση σας, εσείς σαν άνθρωπος θα νιώθατε απειλή ή όχι; Έχω αυτές 
τις απορίες.

Ρουσάκος: Όλοι έχουμε απορίες...

Ένορκη 2: Ναι αλλά εσείς ήσασταν εκεί.

Ρουσάκος: Δεν ήμουν από πάνω του για να ξέρω γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο.

Ένορκη 2: Και τι μπορεί να συνέβη εκεί σύμφωνα με την πείρα σας; Αυτό θέλω να μάθω.
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Ρουσάκος: Δεν το γνωρίζω, αλήθεια, δεν το γνωρίζω, είναι πρωτοφανές. Δεν έχω ξαναδεί άτομο 
που δέχεται πρώτες βοήθειες να επιτίθεται σε διασώστη.

Ένορκη 2: Ναι αλλά είδαμε ότι έγινε μια κίνηση που τον θορύβησε. Ήσασταν εκεί παρών, το 
είδατε.

Ρουσάκος: Δεν ήμουν παρών με τον διασώστη.

Ένορκη 2: Όταν μπήκατε μέσα στο κοσμηματοπωλείο πως ήταν εκει μεσα; Τι είχε εκεί;

Ρουσάκος: Είχε σπασμένα τζάμια, κοσμήματα στο ύψος της βιτρίνας και το μαχαίρι.

Ένορκη 2: Αναρωτηθήκατε ποιανού είναι το αίμα πάνω στο μαχαίρι;

Ρουσάκος: Υπέθεσα ότι ήταν το αίμα του τραυματία.

Ένορκη 2: Πώς θα ήταν του τραυματία; Δεν μπορεί η λεπίδα να είχε αίμα δικό του όπως 
αποδείχθηκε;

Ρουσάκος: Δεν ξέραμε αν έχει κοπεί πιο πριν. Είχε αίμα στη λαβή όχι στη λεπίδα, μπορεί να είχε 
τραυματιστεί πιο πριν.

Ένορκη 2: Πως έμεινε το αίμα και δεν έμειναν αποτυπώματα; Μπορεί να ειναι φτωχή η σκέψη 
μου...

Ρουσάκος: Εγώ το περισυνέλεξα με τον πιο προσεκτικό τρόπο.

Ένορκη 2: Δεν θα είχε αποτυπώματα επάνω;

Ρουσάκος: Ναι

Ένορκη 2: Και τα αποτυπώματα;

Ρουσάκος: Θα έπρεπε να έχει κανονικά.

Ένορκη 2: Πάντως για την ασφάλεια του πολίτη, που λέτε, εκείνη τη στιγμή το θύμα ήταν ο 
Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Κανένας άλλος δεν ήταν θύμα.

Ρουσάκος: Μέχρι να πάρει το γυαλί στα χέρια, το θύμα ήταν ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος.

Πρόεδρος: Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;

Ρουσάκος: Tο βούλευμα με τοποθετεί ότι εγώ λάκτισα τον Ζαχαρία Κωστόπουλο όσο ήταν 
ακινητοποιημένος.

Πρόεδρος: Ενώ λέτε ότι όταν απέκτησε την εικόνα του επικίνδυνου τον λακτίσατε τότε;

Ρουσάκος: Δεν ήταν ακινητοποιημένος. Ήταν έτοιμος να σηκωθεί από το έδαφος.

Πρόεδρος: Ήταν σε σημείο που σηκωνόταν δηλαδή…

Απολογία κατηγορουμένου Δαυίδ Σεφέρη

Πρόεδρος: Ο κύριος Σεφέρης. Πείτε και για εσάς κάποια πράγματα.
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Σεφέρης: Υπηρετώ στην αστυνομία από το 2007 και από το 2010 στην ομάδα ΔΙΑΣ. Την ημέρα 
εκείνη υπηρετούσα στο κέντρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ομονοίας με τους συναδέλφους
μου […]

Πρόεδρος: Οι οποίοι δεν ήταν κατηγορούμενοι.

Σεφέρης: Όχι, είναι μάρτυρες. Λάβαμε σήμα για ληστεία με απειλή μαχαιριού. Εγώ εκείνη τη 
στιγμή κατέβαινα την Αλεξάνδρας. Σε πρώτη φάση μάς διαβιβάζει το κέντρο ότι έχει 
ακινητοποιηθεί από πολίτες. Φτάνοντας, λοιπόν, στο σημείο βλέπω τους συναδέλφους μου και την 
ώρα που παρκάρω τη μηχανή βλέπω στη βιτρίνα τον Κωστόπουλο να του περιποιούνται το τραύμα.

Πρόεδρος: Όταν φτάνετε είστε στο Μετοχικό Ταμείο; Ο κ. Αλεξανδρής και Ρουσάκος που ήσασταν
μαζί;

Σεφέρης: Ήταν η ομάδας ΔΙΑΣ που είχε φτάσει πριν από εμένα που ήταν οι συγκατηγορούμενοι 
[έξι ] και τρεις εμείς, σύνολο εννιά.

Πρόεδρος: Δηλαδή είστε σύνολο εννιά.

Σεφέρης: Την ώρα που τον περιθάλπει ο διασώστης, ο Κωστόπουλος τον απείλησε με ένα γυαλί 
στην κοιλιά. Ο συνάδελφός μου έρχεται να τον ακινητοποίησει πλην όμως δεν τα καταφέρνει. Εκεί 
υπήρχε κόσμος, Βενέτης, καφετέριες κλπ. Ήταν και καλός ο καιρός, είχε κόσμο. Την ώρα που 
έτρεχε προς την Πατησίων, έπεσε πάνω στο τραπεζάκι, και έπεσε κάτω μπρούμυτα. Τότε ήρθε ο 
Ασπιώτης και έβαλε το χέρι του για να του αφαιρέσει το γυαλί με τα ίδια του τα χέρια.

Στη συνέχεια ήρθε και ο κ. Τσομπάνης και ξεκινάμε από κοινού τη σύλληψή του. Να του 
αφαιρέσουμε το γυαλί και να τον δέσουμε. Ο Ασπιώτης πιάνει το χέρι του, το αριστερό του χέρι 
ήταν πλακωμένο με το στήθος του και δεν το βλέπαμε. Εγώ εκείνη τη στιγμή με μία κίνηση τον 
ωθώ να ευθυγραμμιστεί το σώμα του με το έδαφος ώστε να αποδεσμευτεί το γυαλί. Την ώρα που 
είναι κάτω ο Ασπιώτης ζητάει τη βοήθεια του διασώστη για να προσπαθήσει να δώσει τις πρώτες 
βοήθειες και κάτι του έκανε στο πόδι.

Πρόεδρος: Είχε σφυγμό; Είχε αρχίσει να αλλάζει το χρώμα του;

Σεφέρης: Ούτε ΚΑΡΠΑ έγινε, ούτε τίποτα.

Πρόεδρος: Εμείς το βλέπουμε στο βίντεο ότι αλλάζει χρώμα. Εσείς πως δεν το είδατε;

Σεφέρης: Εγώ δεν τον είδα, ήταν μπρούμυτα. Αμέσως ήρθε το ΕΚΑΒ, και οι συνάδελφοι μου τον 
συνόδευσαν στο νοσοκομείο.

Πρόεδρος: Τον συνόδευσαν μέσα στο ασθενοφόρο;

Σεφέρης: Όχι, άνοιξαν δρόμο για να πάει πιο γρήγορα στο ασθενοφόρο.

Πρόεδρος: Είδατε καθόλου τον άνθρωπο του ΕΚΑΒ; Τον Τ.Ε., να ψάχνει να κόψει τα δεματικά;

Σεφέρης: Δεν είχε. Και εμένα προσωπικά αν μου ζητούσε, είχα εργαλείο να του δώσω. Δεν μας 
ζητήθηκε ποτέ. Από την εμπειρία μου, επειδή δουλεύω πολλά χρόνια στο κέντρο, αν οι ΕΚΑΒίτες 
θεωρούν ότι κάποιος είναι επικίνδυνος μας ζητάνε να τον συνοδεύσουμε.

Πρόεδρος: Να τον συνοδεύσει πού;
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Σεφέρης: Στο νοσοκομείο. Αν φοβούνται μας λένε να συνοδεύσουμε εμείς.

Πρόεδρος: Στην εκπαίδευσή σας υπάρχει το στοιχείο ότι μπορεί κάποιος που του βάζετε 
χειροπέδες να είναι στα τελευταία λεπτά της ζωής του; Ότι, ας πούμε, του κάνουμε ΚΑΡΠΑ ή δεν 
του βαζουμε χειροπέδες;

Σεφέρης: Κάνουμε κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών.

Πρόεδρος: Εσείς στην εκπαίδευσή σας όταν ακινητοποιείτε έναν δράστη που είναι σε κατάσταση 
τέτοια, τι έχετε μάθει να κάνετε;

Σεφέρης: Εξαρτάται από τι έχει προηγηθεί. Στη συγκεκριμένη, είχαν προηγηθεί δυο έκνομες 
πράξεις. Είχε απειλήσει τον διασώστη και τον Ρουσάκο. Το μέλημά μας ήταν να τον συλλάβουμε 
και να τον παραδώσουμε στο ασθενοφόρο.

Πρόεδρος: Να τον παραδώσετε ζωντανό όμως.

Σεφέρης: Ζωντανός έφυγε.

Πρόεδρος: Ο κ. Π.Χ. εδώ άλλα είπε για τη χειροπέδηση.

Σεφέρης: Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του και στην ηλικία του, αυτά αλλάζουν.

Πρόεδρος: Εάν δεν έκανε την κίνηση με το γυαλί ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων;

Σεφέρης: Όσο ήταν κάτω και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, πριν πάρει το γυαλί, ήταν ένας 
άνθρωπος που ήθελε πρώτες βοήθειες.

Πρόεδρος: Θα του βάζατε χειροπέδες;

Σεφέρης: Όχι. Θα άφηνα τον διασώστη να που παρέχει πρώτες βοήθειες όπως κι έγινε.

Πρόεδρος: Και μετά;

Σεφέρης: Στην προκειμένη, εννοείται ότι θα του έβαζα χειροπέδες και πίσω μάλιστα.

Πρόεδρος: Ναι, αλλά εκεί δεν σας είχε δώσει σημάδια επικινδυνότητας και ήταν τραυματισμένος.

Σεφέρης: Πάντα όταν μπαίνει ένας προσαγόμενος στο όχημα, πάντα τον δένουμε πίσω. Μου έχει 
τύχει περιστατικό το 2008, που δεν είχα τότε και πείρα, και την ώρα που βάζουμε τον κρατούμενο 
μέσα, τον είχαμε δεμένο μπροστά και αυτός είχε απορρίψει ένα μαχαίρι, 30 εκατοστά. Τραβάει 
επιτόπου χειρόφρενο στο αυτοκίνητο ο συνάδελφος γιατί πάγωσε.

Πρόεδρος: Πού το είχε το μαχαίρι; Δεν του κάνατε σωματικό έλεγχο;

Σεφέρης: Τέλος πάντων, σας μπέρδεψα λίγο.

Πρόεδρος: Άρα σε κάθε περίπτωση θα έμπαιναν χειροπέδες.

Σεφέρης: Ναι, ξεκάθαρα.

Πρόεδρος: Στην ΕΔΕ λέει ότι δεν χρειαζόταν όλη αυτή η συμπεριφορά που τον εξευτέλισαν.

Σεφέρης: Ήμασταν εννιά άτομα. Στο συμβάν δεν ήμασταν και οι εννιά, ήμασταν οι τέσσερις.

*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/


14η δικάσιμος, 22 Μαρτίου 2022

Πρόεδρος: Τότε οι άλλοι γιατί κάθονταν εκεί; Ας έφευγαν.

Σεφέρης: Δεν είναι έτσι. Από τότε που φτιάχτηκε η ΔΙΑΣ το θέμα είναι να υπερισχύουμε σαν 
δύναμη στο χώρο.

Πρόεδρος: Μα και πάλι ήταν ένας με εννιά. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα τείχος προστασίας;

Σεφέρης: Ναι, όλοι χρειάζονται. Δεν πέσαμε όλοι πάνω του.

Εισαγγελέας: Αφού γίνεται η αφαίρεση του γυαλιού μήπως έπρεπε να κρίνετε ότι δεν έπρεπε να 
γίνει χειροπέδηση με βάση την κατάσταση του και αφού δεν είχε κάτι στα χέρια του;

Σεφέρης: Δεν το κρίναμε, όχι, γιατί από την ώρα που σηκώνεται μέχρι την ώρα της χειροπέδησης 
ήταν ελάχιστο διάστημα.

Εισαγγελέας: Εσείς δηλαδή με την εικόνα που βλέπατε θεωρούσατε ότι ήταν επικίνδυνος;

Σεφέρης: Σας είπα από την ώρα που σηκώθηκε με το γυαλί ήταν επικίδυνος.

Εισαγγελέας: Αφού του αφαιρέσατε το γυαλι ήταν επικίνδυνος;

Σεφέρης: Από την ώρα αυτή έπρεπε να τον δεσμεύσουμε.

Ένορκη: Σας ρωτάω γιατί μας βοηθάτε να καταλάβουμε. Εγώ καταλαβαίνω την αδρεναλίνη που 
μπορεί να υπάρχει και να νιώθετε ότι βάλλεστε κι εσείς.

Σεφέρης: Εμείς θεωρήσαμε όιτι πάμε να αντιμετωπίσουμε έναν ληστή.

Ένορκη: Ναι, αλλά είχατε ενημερωθεί ότι κρατείται από πολίτες. Από τη στιγμή που τον κρατάνε 
οι πολίτες πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι κάποιος;

Σεφέρης: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά; Εμείς ως αστυνομικοί, η εικόνα μας είναι το κέντρο.

Ένορκη: Μπορεί να είναι λανθασμένη η εικόνα αυτή;

Σεφέρης: Ναι, μπορεί. Έχει συμβεί να λάβουμε λάθος σήμα.

Ένορκη: Είμαι σίγουρη ότι έχετε πάει και σε τέτοια περιστατικά.

Σεφέρης: Ναι, κάποια μπορεί να είναι μούφα.

Ένορκη: Άρα πρέπει να αξιολογήσετε το τι γίνεται όταν πάτε. Αφού του έδενε το τραύμα ο 
ΕΚΑΒίτης ανέκτησε τις αισθήσεις του, άρα πριν δεν τις είχε.

Σεφέρης: Ναι αλλά με το που βγάλαμε τα κράνη μας, όλα εκτυλίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.

Ένορκη: Πριν είχε τις αισθήσεις του; Αυτό πείτε μου.

Σεφέρης: Άρχισε να γίνεται επικίνδυνος από τη στιγμή που σηκώθηκε μέχρι τη σύλληψή του.

Ένορκη: Άρα η επικινδυνότητα είχε να κάνει με το γυαλί ή με τον άνθρωπο; Είναι κατά τη γνώμη 
σας, ένας άνθρωπος ένας επικίνδυνος ληστής είτε κρατάει κάτι, είτε όχι;

Σεφέρης: Όταν ένας ληστής έχει μαχαίρι η εκπαίδευση λέει ότι είναι πιο δύσκολο να αμυνθείς στο 
μαχαίρι παρά στο όπλο.
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Ένορκη: Άρα η επικινδυνότητα έχει να κάνει με το γυαλί σύμφωνα με όσα λέτε. Άρα μετά δεν 
ήταν;

Σεφέρης: Από την ώρα που του βάλαμε τις χειροπέδες δεν ήταν πια επικίνδυνος.

Ένορκη: Τα τάι-ραπ είναι αρκετά για να τον καταστήσουν ακίνδυνο;

Σεφέρης: Τα δεματικά ήταν ένα μέσο που έβαλαν οι συνάδελφοί μου προκειμένου μετά να 
κοπούνε.

Ένορκη: Θα μπορούσε να κάνει κάτι εκεί πέρα αν ήταν επικίνδυνος;

Σεφέρης: Τώρα τι να σας πω...

Ένορκη: Βλέπουμε εννιά ανθρώπους πάνω από έναν άνθρωπο που ήταν κατακρεουργημένος...

[Ένταση από την υπεράσπιση]

Βαρελά: Δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται τόσες ερωτήσεις. Είναι λάθος ο τρόπος που υποβάλλονται
οι ερωτήσεις. Πρόκειται για θέση και άποψη.

Ζαμάνης: Αυτά να τα λέτε στη διάσκεψη.

Αναγνωστόπουλος: Επι δικονομικού ζητήματος, θέλω το λόγο. Δεν τίθενται ερωτήματα, 
διατυπώνονται θέσεις, σε σημείο που κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί αν υπάρχει ήδη απόφαση. Να 
συμμορφωθεί το μέλος του δικαστηρίου για τις ερωτήσεις που κάνει, γιατί αυτό συνιστά αίτηση 
εξαίρεσης.

Εισαγγελέας: Να διατυπωθεί η τελευταία ερώτηση διαφορετικά.

[Η έδρα συσκέπτεται]

Πρόεδρος: Θα πείτε την ερώτηση με διαφορετικό τρόπο.

Ένορκη: Θέλω να καταλάβω, αν ήταν επικίνδυνος, δεν θα έπρεπε να μπει καποιος στο ασθενοφόρο
για να τον συνοδεύσει;

Σεφέρης: Αυτό είναι στην κρίση των διασωστών. Από τη στιγμή που του έχουμε βάλει χειροπέδες 
είναι ακίνδυνος για εμάς. Αν μου έλεγε ο διασώστης να συνοδεύσουμε, θα το κάναμε. Δεν μας 
ζητήθηκε ποτέ.

Πρόεδρος: Αυτό από ποιον θα μπορούσε να ζητηθεί;

Σεφέρης: Από το πλήρωμα. Έχει συμβεί και με χρήστες να προσπαθούμε να τον μεταφέρουμε και 
να μην θέλει και να προσπαθούμε να τον πείσουμε...

Πρόεδρος: Άρα εδώ δεν ζητήθηκε.

Εισαγγελέας: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

Σεφέρης: Ότι είμαι αθώος και ότι πρώτη φορά βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Προσπαθώ να 
προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια.

[Ολοκληρώθηκε η απολογία του κατηγορουμένου Σεφέρη]

*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/


14η δικάσιμος, 22 Μαρτίου 2022

Αναγνωστόπουλος: Κυρία πρόεδρε, για 6 Μαΐου δεν μπορώ εγώ.

Εισαγγελέας: Θα βρούμε διαφορετική ημερομηνία.

Η έδρα διέκοψε στις 14: 05 για την επόμενη δικάσιμο την Δευτέρα 4 Απριλίου, ώρα 9 στην αίθουσα
3.

***

Οι ημερομηνίες επομένων δικασίμων είναι: 4, 13 και 18 Απριλίου, 3, 6 και 10 Μαΐου.

*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/

	Απολογίες
	Απολογία κατηγορουμένου Σπυρίδωνα Δημόπουλου
	Απολογία κατηγορουμένου Αθανάσιου Χορταριά
	Επόμενες δικάσιμοι
	Απολογία κατηγορουμένου Βασίλειου Ρουσάκου
	Απολογία κατηγορουμένου Δαυίδ Σεφέρη


