
30

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αποκάλυψη

 Realnews  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

koinonia@realnews.gr

Των Α. ΚΑΝ∆ΥΛΗ, Θ. ΣΩΤΗΡΗ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Μ
ια µαρτυρία υπαλλήλου γειτονικού 
φούρνου φαίνεται να αποδυναµώνει 
ακόµη περισσότερο τον ισχυρισµό ότι 

ο Ζακ Κωστόπουλος κρατούσε µαχαίρι πριν πέ-
σει νεκρός έξω από το κοσµηµατοπωλείο της 
οδού Γλάδστωνος στην Οµόνοια. 

Σε αντίθεση δηλαδή µε τα όσα υποστήριξαν 
στις απολογίες τους τόσο ο 73χρονος ιδιοκτήτης 
του καταστήµατος όσο και ο συγκατηγορούµε-
νός του επιχειρηµατίας, το µαχαίρι δεν το είδαν 
ούτε κάποιοι από τους αυτόπτες ούτε πάνω σε αυ-
τό βρέθηκαν -βάσει της εξέτασης από τα εγκλη-
µατολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας- τα απο-
τυπώµατα του Ζακ Κωστόπουλου. 

Ο µάρτυρας που στεκόταν πολύ κοντά στο ση-
µείο του τραγικού περιστατικού περιγράφει τα 
όσα προηγήθηκαν πριν το 33χρονο θύµα µπει 
στο κοσµηµατοπωλείο, αλλά και όσα ακολούθη-
σαν αφού βγήκε. Οπως προκύπτει από την κα-
τάθεση που έδωσε στις 21 Σεπτεµβρίου, λίγες 
µόλις ώρες µετά τον θάνατο του Ζακ Κωστόπου-

Νέα κατάθεση-φωτιά 
για τον Ζακ Ενας άνδρας που εργάζεται σε παρακείµενο φούρνο περιέγραψε 

στους αστυνοµικούς όσα προηγήθηκαν στην οδό Γλάδστωνος 
πριν ο 33χρονος βρεθεί στο κοσµηµατοπωλείο. Πώς «χάθηκαν» 
τα αποτυπώµατα και τι λέει ο πατέρας του ακτιβιστή 

«Προβλεπόµενα»! 
 TO 1998 -για να μην πάμε πιο πίσω- ήταν τα χουντο-
γλέντια των αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη. Εναν 
χρόνο μετά ήταν οι ίδιες οι εκθέσεις της Αστυνομί-
ας για συγγενικές της σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Στη 
συνέχεια είδαμε να «στήνονται» κατηγορίες με «φυ-
τευτά» σακίδια γεμάτα μολότοφ, όπως στην υπόθεση 
Τσάπμαν ή στην υπόθεση της «πιτζάμας» ή στην υπό-
θεση «πράσινα παπούτσια» ή στην υπόθεση Θεοφίλου 
κ.ο.κ. Στο ενδιάμεσο είχαμε φαινόμενα τύπου «ζαρ-
ντινιέρας». Ακολούθησαν τα «είμαστε περήφανοι φα-
σίστες», όπως φώναζαν δόκιμοι της Σχολής Αξιωμα-
τικών το 2013, αλλά ενάμιση χρόνο μετά την καταγγε-
λία της καθηγήτριας Τσουκαλά η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 
δεν βρήκε να συντρέχει λόγος ούτε καν για ΕΔΕ. Εί-
χαν προηγηθεί και ακολούθησαν «ανδραγαθήματα» 
που περιλαμβάνουν από επιθέσεις σε συνταξιούχους, 
απεργούς και διαδηλωτές μέχρι την κώφωση του φω-

τορεπόρτερ στις κινητοποιήσεις του 2011 και δημιουρ-
γία «πολεμικών ζωνών» από τις Σκουριές μέχρι τη Λευ-
κίμμη. Ενίοτε, δε, έχουμε και σφαίρες που… «εξοστρα-
κίζονται» στα Εξάρχεια. 
Θα πει κάποιος, «μην είστε υπερβολικοί», «δεν είναι 
όλοι οι αστυνομικοί έτσι», «είναι αντίξοες οι συνθήκες 
που δουλεύουν» κ.ο.κ. Και προφανώς! Αλλά εδώ δεν 
μιλάμε γι’ αυτό. Εδώ μιλάμε όχι μόνο για όσα σοκαρι-
στικά είδαμε στο βίντεο από τη Γλάδστωνος, αλλά και 
για το γεγονός ότι ακούσαμε τον εκπρόσωπο όσων τα 
διέπραξαν να λέει στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στον 
Νίκο Χατζηνικολάου ότι ήταν «απαραίτητα» και… προ-
βλεπόμενα! Αλλά σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα 
είναι μεγάλο. Γιατί σχετίζεται άμεσα με τον συντάκτη, 
τον καθοδηγητή, τον δημιουργό των «προβλεπόμε-
νων». Δηλαδή το κράτος. Το ίδιο, δε, κράτος που «κα-
ταδικάζει τη βία από όπου κι αν προέρχεται»...

 

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από την κατάθεση του αυτόπτη 
μάρτυρα του περιστατικού στο κέντρο της Αθήνας 
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λου, το µόνο «φονικό όπλο» που είδε να κρατά 
ο γνωστός ακτιβιστής ήταν ένα κοµµάτι γυαλί. 
Κι αυτό, βάσει των όσων λέει, το έπιασε στο χέ-
ρι του όταν τον πλησίασαν οι αστυνοµικοί της 
οµάδας ∆ΙΑΣ, που έσπευσαν στο σηµείο - αφού 
δηλαδή είχε βγει από το κοσµηµατοπωλείο. «Σή-
µερα, περίπου στις 14:20 µε 14:40, στη γωνία 
των οδών Γλάδστωνος και Πατησίων είδα τέσ-
σερις άνδρες τους οποίους δεν είχα ξαναδεί. Ο 
ένας από αυτούς φώναζε χωρίς να µπορώ να κα-
ταλάβω τι έλεγε και οι άλλοι τρεις προσπαθού-
σαν να τον ηρεµήσουν. Ο ένας, µάλιστα, από 
τους τρεις µπήκε στο κατάστηµα και αγόρασε 
ένα µπουκαλάκι νερό για να του το δώσει. Με 
το που βγήκε έξω, ο άνδρας που φώναζε πήγε 
να µπει αρχικά στον φούρνο όπου εργάζοµαι, 
πράγµα που όµως δεν έκανε. Στη συνέχεια έφυ-
γε και κατευθύνθηκε στο κοσµηµατοπωλείο που 
βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος 2. Ο συγκεκρι-
µένος άνδρας µπήκε µέσα στο κοσµηµατοπω-
λείο, χωρίς όµως να ξέρω µε ποιο τρόπο. Με-
τά από λίγο, όπως κατάλαβα, ο συγκεκριµένος 
πήρε έναν πυροσβεστήρα και άρχισε να σπά-
ει τις τζαµαρίες του κοσµηµατοπωλείου. Εκείνη 
τη στιγµή µαζεύτηκαν περαστικοί έξω από το 
κοσµηµατοπωλείο. Λόγω του κόσµου που είχε 
µαζευτεί, δεν είµαι σίγουρος αν τον δράστη τον 
έβγαλαν έξω από το κοσµηµατοπωλείο οι περα-
στικοί ή αν βγήκε µόνος του. Πάντως, µετά ήταν 
ξαπλωµένος στο πεζοδρόµιο και κρατούσε τον 
λαιµό του µε το χέρι. Προφανώς, γιατί αιµορ-
ραγούσε. Κάποιοι από τους περαστικούς, όπως 
κατάλαβα, τον χτύπησαν µε τα χέρια και τα πό-
δια τους. Εκείνη τη στιγµή ήρθαν δύο µοτοσι-
κλετιστές του ΕΚΑΒ, που πλησίασαν τον τραυ-
µατία δράστη και του τύλιξαν 
τον λαιµό µε έναν επίδεσµο 
και του έδιναν τις πρώτες βο-
ήθειες. Μετά από λίγο ήρθαν 
και αστυνοµικοί της οµάδας Ζ. 
Με το που τους αντιλήφθηκε ο 
τραυµατίας πήρε ένα κοµµάτι 
γυαλί και άρχισε να κυνηγάει 
περαστικούς. Μετά προσπάθη-
σε να µπει στο κατάστηµα που 
δουλεύω, όµως εκείνη τη στιγ-
µή ήρθαν και άλλοι αστυνοµι-
κοί και όλοι µαζί κατάφεραν 
να τον ακινητοποιήσουν. Επειτα ήρθε το ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυµα-
τία και µαζί µε τους αστυνοµικούς έφυγαν, προ-
φανώς για να τον πάνε σε κάποιο νοσοκοµείο». 

Από την κατάθεση του αυτόπτη µάρτυρα προ-
κύπτει ότι σε καµία στιγµή δεν είδε το µαχαίρι 
που ο 73χρονος κοσµηµατοπώλης υποστήριξε 
ότι κρατούσε το θύµα - οψίµως, βέβαια, αφού 
πρώτη φορά µίλησε γι’ αυτό κατά την απολο-
γία του ενώπιον του ανακριτή: «Τον έβλεπα απ’ 
έξω. Μου είπε ένας απ’ έξω “µην µπείτε, κρατά-
ει µαχαίρι”. Είχε γίνει µεγάλος θόρυβος µε την 
είσοδό του στο κατάστηµα και είχε µαζευτεί κό-
σµος λόγω της φασαρίας. Ενδεχοµένως, µπή-

κε µέσα κλοτσώντας την πόρτα 
ή µε µεγάλη δύναµη σπρώχνο-
ντας, αφού ακούστηκε θόρυβος. 
Μου είπαν ότι κρατούσε µαχαί-
ρι, τον είδα και εγώ ότι κράταγε µα-
χαίρι, το είχε σηκώσει και το είδα…». 
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε απολο-
γούµενος και ο 55χρονος συγκατηγορούµε-

νός του, ο οποίος κατά τον δικηγόρο 
του, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να αφοπλίσει τον Ζακ Κωστόπου-
λο για να µη χτυπήσει µε το µαχαίρι που κρατούσε τον ίδιο ή κά-
ποιον άλλο άνθρωπο. 

Πλην των όσων λένε αυτόπτες µάρτυρες, στο µαχαίρι δεν βρέ-
θηκε κανένα αποτύπωµα του Ζακ Κωστόπουλου. Κατά την Αστυ-
νοµία, η εξαφάνιση «κάθε αξιοποιήσιµου στοιχείου» οφείλεται 
στο… χέρι ενός από τους άνδρες της οµάδας ∆ΙΑΣ που έσπευ-
σαν στο σηµείο, το οποίο εξαφάνισε από αυτό «κάθε αξιοποι-
ήσιµο ίχνος». 

Σύµφωνα µε την κατάθεση του συγκεκριµένου αστυνοµικού, 
όταν έφτασαν στη Γλάδστωνος και ενώ ακόµη ο 33χρονος ήταν 
πεσµένος στο έδαφος και δεχόταν τη βοήθεια διασώστη του ΕΚΑΒ, 

πολίτης τού υπέδειξε το µαχαίρι που ήταν πεσµένο µέσα στο κοσµηµατοπω-
λείο. Το πήρε µε γυµνό χέρι (φαίνεται και σε βίντεο από τη στιγµή της σύλλη-
ψης του Ζακ Κωστόπουλου) και στη συνέχεια το παρέδωσε σε αξιωµατικούς 
της Ασφάλειας, οι οποίοι το τοποθέτησαν σε σακούλα πειστηρίων. Ετσι, δεν 
έχει βρεθεί ίχνος που να µπορεί να αποδείξει ότι ο 33χρονος κρατούσε το συ-
γκεκριµένο µαχαίρι. Στο µεταξύ, στο εσωτερικό της Αστυνοµίας πέρασαν οι 
αντιδράσεις που προκάλεσε το άγριο σκηνικό του θανάτου του Ζακ Κωστό-
πουλου, µε διερεύνηση των συνθηκών σύλληψης του Ζακ Κωστόπουλου, λί-
γο πριν αυτός πεθάνει. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί οι οκτώ άνδρες της οµά-
δας ∆ΙΑΣ που πήγαν στην οδό Γλάδστωνος µετά από σήµα του κέντρου επι-
χειρήσεων της ΓΑ∆Α για ένοπλη ληστεία. Αντικείµενο της διερεύνησης είναι 
το αν άσκησαν υπερβολική βία σε βάρος του υπόπτου. Την ίδια ώρα, σε πλή-
ρη εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για την αιτία που προκάλεσε τον 
θάνατο του 33χρονου, εν αναµονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετά-

«Εχω εµπιστοσύνη στην 
ελληνική ∆ικαιοσύνη και 
πιστεύω ότι θα κάνει καλά 
τη δουλειά της», δηλώνει 
ο Ευθ. Κωστόπουλος

σεων, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένο-
νται µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα.

Ενα ολιγόλεπτο βίντεο κινητού τηλεφώνου, 
που παρουσίασε η «Εφηµερίδα των Συντα-
κτών», προκάλεσε την άµεση αντίδραση του 
αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, που δι-
έταξε προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, η 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ολγα Γε-
ροβασίλη, έκανε λόγο για «σκηνές που προ-
καλούν αποτροπιασµό», αν και λίγες ώρες αρ-
γότερα υποχώρησε από την αρχική της θέση 
αναφέροντας ότι «δεν πρέπει να καταδικάζουµε 
εκ των προτέρων και να µιλάµε συλλήβδην για 
όλους». Στην κατάθεσή του ένας από τους άν-
δρες της οµάδας ∆ΙΑΣ ανέφερε: «Οταν φτάσα-
µε στη Γλάδστωνος µε τους συναδέλφους µου, 
είδαµε έναν άνδρα, εµφανώς τραυµατισµένο 
και σε κατάσταση αµόκ, πεσµένο στο έδαφος 
µπροστά από το κοσµηµατοπωλείο για το οποίο 
είχαµε σήµα ότι πραγµατοποιήθηκε ένοπλη λη-

στεία. Το κατάστηµα είχε σπασµένη την τζα-
µαρία της βιτρίνας. Ενώ προσπαθούσαν οι 

υπάλληλοι του ΕΚΑΒ να του παράσχουν 
πρώτες βοήθειες, ο ανωτέρω άνδρας, 
θέλοντας προφανώς να αποφύγει τη 
σύλληψή του, άρπαξε ένα αιχµηρό 
κοµµάτι γυαλιού από τη σπασµένη 
τζαµαρία και απειλούσε µε αυτό τον 
υπάλληλο του ΕΚΑΒ και προσπάθη-

σε µε το κοµµάτι γυαλιού να τραυ-
µατίσει αστυνοµικό της οµάδας Ζ. Εν 

συνεχεία σηκώθηκε από το έδαφος και 
κινήθηκε απειλητικά προς το µέρος των 

παρευρισκόµενων πολιτών και των αστυνο-
µικών µε σκοπό να τους τραυµατίσει. Κατόπιν 
επέµβασής µας, ο ανωτέρω άνδρας προσπά-
θησε να αυτοκτονήσει στρέφοντας το κοµµάτι 
γυαλιού προς το στήθος του και εντέλει κατα-
φέραµε να του περάσουµε χειροπέδες. Τελικά, 
µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο άνδρας µεταφέρ-
θηκε στο Ευαγγελισµό».

Στο βίντεο που δηµοσιοποιήθηκε φαίνονται 
οι αστυνοµικοί να συµπεριφέρονται βίαια στον 
33χρονο και ένας από αυτούς να τον κλοτσά, 

ενώ ακούγονται οι οµιλίες τους στον ασύρµα-
το να αναφέρουν στο κέντρο ότι προσπαθούν 
να «δεσµεύσουν» µε χειροπέδες τον ύποπτο. 

Η µάρτυρας στην καφετέρια 
«Λίγα λεπτά πριν εισβάλει ο Ζακ στο κοσµηµα-
τοπωλείο, είχε έντονη λογοµαχία µε τρεις φίλους 
του. Υστερα από λίγο, ένας από αυτούς µπήκε 
στον φούρνο που βρίσκεται απέναντι από το κο-
σµηµατοπωλείο και του αγόρασε ένα µπουκάλι 
νερό. Ο Ζακ ήταν σε άσχηµη κατάσταση, βρισκό-
ταν σε αµόκ και οι φίλοι του -από ό,τι καταλαβαί-
νω- προσπάθησαν να τον ηρεµήσουν», δήλω-
σε στη Realnews µια κοπέλα που εργάζεται σε 
καφετέρια απέναντι από το κοσµηµατοπωλείο.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η αυτόπτης µάρ-
τυρας, µία ηµέρα µετά το τραγικό συµβάν, ένας 
φίλος του Ζακ, ο οποίος της είπε ότι ονοµάζε-
ται Πέτρος, µίλησε µαζί της λέγοντάς της χαρα-
κτηριστικά: «∆εν µπορώ να πιστέψω αυτό που 
έγινε. Για λίγο τον άφησα µόνο του και έγινε το 
µοιραίο. Ο Ζακ πριν µπει στο κοσµηµατοπω-
λείο είχε πάει σε ένα µαγαζί λίγα µέτρα πιο µα-
κριά και έπινε τσίπουρο».

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΖΑΚ, Ευθύμιος Κω-
στόπουλος, δηλώνει στην «R» ότι ο 
33χρονος δεν είχε κανένα λόγο να κά-
νει ληστεία. «Ο Ζακ ήταν ένα φοβισμέ-

νο παιδί, δεν υπήρχε περίπτωση να 
έκανε ποτέ κακό σε κανέναν. Πρόκειται 
για δολοφονία και δεν θα το αφήσου-
με έτσι ως οικογένεια. Ηταν ένα ήσυχο 

παιδί, επικοινωνιακό, με χιούμορ. Ηταν 
αδικία που τον στηλίτευσαν έτσι μετά το 
περιστατικό. Το παιδί μου δεν είχε λό-
γο να ληστέψει. Αλλωστε, η Αστυνομία 
βρήκε χρήματα στο σπίτι του και δεν 
ήταν λίγα». Αναφερόμενος στο τραγι-
κό περιστατικό, είπε: «Μπήκε μέσα στο 
κατάστημα άοπλος, χωρίς μάσκα και 
χωρίς γάντια. Ποιος ληστής μπαίνει για 
να ληστέψει έτσι; Ο κοσμηματοπώλης 
ήταν απέναντι σε ένα περίπτερο. Από 
ό,τι μου είπαν, το παιδί μπήκε στο κατά-
στημα κι εγκλωβίστηκε εκεί, χωρίς να 
διατρέχει κανείς κίνδυνο. Υπάρχουν βί-

ντεο που δείχνουν το παιδί μου να εί-
ναι σε διπλανή καφετέρια, όταν ξέσπα-
σε ένας καβγάς και έφυγε για να κρυ-
φτεί. Εγκλωβίστηκε στο κοσμηματοπω-
λείο και, ακούγοντας τον συναγερμό 
να χτυπά, πανικοβλήθηκε. Στο βίντεο 
φαίνεται ο ιδιοκτήτης να πετά μια πέ-
τρα στην τζαμαρία, δεν ξέρω για ποιο 
λόγο, και ο Ζακ προσπάθησε να φύ-
γει. Εκεί τον πλάκωσαν στις μπουνιές 
και στις κλοτσιές και το παιδί κατέληξε. 
Εχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαι-
οσύνη και πιστεύω ότι θα κάνει καλά τη 
δουλειά της». 

O ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΖΑΚ ΣΤΗΝ «R»

«Το παιδί μου δεν είχε 
λόγο να ληστέψει»

Λίγα λεπτά πριν 
εισβάλει ο Ζακ στο 
κοσμηματοπωλείο, 
είχε έντονη 
λογομαχία με τρεις 
φίλους του

δήλωσε στη Realnews 
κυρία που εργάζεται 

σε κοντινή καφετέρια

ΑΠΟ ΤΗΝ κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα προκύπτει 
ότι σε καμία στιγμή δεν είδε το μαχαίρι που ο 73χρονος 
κοσμηματοπώλης υποστήριξε ότι κρατούσε το θύμα


