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«Να ανοίξουν τα στόματα»
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ε
κκληση να ανοίξουν τα στόµατα κάνουν, 
µέσω της Realnews, οι συγγενείς του 
58χρονου Βασίλη Κοτρέτσου, το πτώ-

µα του οποίου εντοπίστηκε στις 16 Αυγούστου 
από ένα ρακοσυλλέκτη σε αρδευτικό κανάλι κά-
τω από ένα µικρό γεφύρι στην επαρχιακή οδό 
Σκουροχωρίου - Κατακόλου στην Ηλεία. «Πρέ-
πει να µάθουµε ποιος τον εγκατέλειψε και τον 
άφησε να πεθάνει αβοήθητος. Αν δεν τον είχαν 
παρατήσει και καλούσαν σε βοήθεια, ίσως σή-
µερα να ζούσε», δηλώνει στην «R» άτοµο από 
το στενό οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου 
άνδρα. ∆ύο µήνες έχουν περάσει από τότε 
που βρέθηκε νεκρός ο Βασίλης Κοτρέτσος και 
ακόµα δεν έχει βρεθεί εκείνος που του στέρη-
σε τη ζωή. «Είναι κρίµα να χάνονται άνθρωποι 

µε αυτόν τον τρόπο. Καλούµε όποιον ξέρει κά-
τι για την υπόθεση να µιλήσει και να µας βοη-
θήσει ώστε να βρεθεί ο ένοχος», λέει συγγενι-
κό του πρόσωπο. 

Η υπόθεση θανάτου του 58χρονου δηµοτι-

«Τον άφησαν να 
πεθάνει αβοήθητος»

κού υπαλλήλου παίρνει διαστάσεις θρίλερ, µε 
την τοπική κοινωνία να παραµένει ανάστατη. 
Οσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ήρεµο 
άνθρωπο, που δεν του άξιζε ένα τέτοιο τέλος. 
Το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου επέ-
στρεφε πεζός από την παραλία του Καβουρί-
ου, όπου συνήθιζε να πηγαίνει για µπάνιο. Τα 
ίχνη του άτυχου άνδρα εξαφανίστηκαν και τε-
λικά εντοπίστηκε νεκρός το απόγευµα της επό-
µενης ηµέρας. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα µαρ-
τυρίες, χτυπήθηκε από κάποιο όχηµα και στη 
συνέχεια τον έσυραν µέχρι το γεφυράκι, όπου 
και τον εγκατέλειψαν. 

Για µια τραγική ιστορία, η οποία πρέπει να 
διαλευκανθεί, κάνει λόγο η ποινικολόγος Γιάννα 
Παναγοπούλου, που έχει αναλάβει την υπόθε-
ση για λογαριασµό της οικογένειας του άτυχου 
58χρονου. «Τα πρώτα στοιχεία µαρτυρούν ότι 
είχε αργό και βασανιστικό θάνατο. ∆εδοµένου 
ότι ο τελευταίος µάρτυρας δίνει το στίγµα του 
θύµατος περί ώρα 9:45 µ.µ., πλησίον του ση-
µείου όπου ανευρέθη, και ο ιατροδικαστής το-
ποθετεί τον θάνατό του µεταξύ 3 και 9 το πρωί, 
διερευνάται, εκτός από την ανθρωποκτονία, και 
το ποινικό αδίκηµα της κακουργηµατικής έκθε-
σης, καθόσον ο υπαίτιος του θανάτου δεν ενη-
µέρωσε τις Αρχές έγκαιρα, µε αποτέλεσµα το 
θύµα να πεθάνει αβοήθητο», δηλώνει στην «R» 
η Γ. Παναγοπούλου και συµπληρώνει: «∆υστυ-
χώς, δεν είναι η πρώτη φορά που η µοίρα χτυ-
πά την οικογένεια. Πριν από λίγα χρόνια, ο πα-
τέρας του θύµατος είχε εξαφανιστεί και, δυστυ-
χώς, βρέθηκε µετά από οκτώ ηµέρες πνιγµένος 
στη θάλασσα. Η οικογένεια αναζητεί την αλή-
θεια, έχοντας εµπιστοσύνη στη ∆ικαιοσύνη».

Η ποινικολόγος Γιάννα Παναγοπούλου

Οι συγγενείς του Βασίλη Κοτρέτσου, που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι 
στην Ηλεία, απευθύνουν έκκληση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης


