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σε στην ανακριτική διαδικασία, 
η λογική και νομική επεξεργασία 
τους, έδωσε αυτή την υπέροχη 
κρίση υπέρ των κατηγορουμέ-
νων. Πρόκειται για τα εξής: Πρώ-
τον, το τι συνέβη εκεί ακριβώς το 
αποτύπωσαν με μαρτυρικές κα-
ταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο 
απλοί, σκληρά εργαζόμενοι άν-
θρωποι του Περάματος που κα-
τοικούν στο σημείο της τραγωδί-
ας. Δεύτερον, το ότι η αντίδραση 
των αστυνομικών ήταν ακριβώς 
η ίδια. Και των επτά. Τρίτον -και 
κυριότερο- ότι, ενώ όλοι αστυ-
νομικοί πυροβόλησαν από από-
σταση τριών έως πέντε μέτρων 
εις βάρος των καταδιωκόμενων 
κλεφτών, που προηγουμένως εί-
χαν προσπαθήσει να τους σκο-

τώσουν, κι ενώ έριξαν 36 βολές, στο σώμα του 
άτυχου θανόντος οδηγού και του “τυχερού” 
τραυματία βρέθηκαν μόλις τέσσερα βλήματα, 
αν και το έδαφος ήταν κατηφορικό με φόρα 
από πάνω προς τα κάτω», δηλώνει ο Αλ. Κού-
γιας, προσθέτοντας πως οι πυροβολισμοί των 
αστυνομικών δεν είχαν στόχο τους επιβαίνο-
ντες στο όχημα. «Βασικό είναι ότι το θανατη-
φόρο βλήμα εισήχθη από τον λαιμό του άτυ-

χου θύματος και εξήλθε σχεδόν από τη μέση 
του, κάτι που σημαίνει ότι όλοι οι πυροβολι-
σμοί σημάδευαν χαμηλά, γιατί διαφορετικά, 
από τόσο μικρή απόσταση,  εάν πυροβολούσαν 
εναντίον των θυμάτων με σκοπό να τα τραυ-
ματίσουν ή να τα σκοτώσουν, θα είχαν και οι 
τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου χάσει τη 
ζωή τους. Και θα είχαν βληθεί από το σύνο-
λο σχεδόν των βλημάτων, αφού οι συγκεκρι-
μένοι αστυνομικοί είναι ιδιαιτέρως εκπαιδευ-
μένοι. Αντιθέτως, μόνο ένα βλήμα ήταν θανα-
τηφόρο. Στον συνεπιβάτη που τραυματίστη-
κε, επίσης μόνο ένα βλήμα τον βρήκε, ενώ ο 
τρίτος επιβαίνων-κλέφτης έμεινε αλώβητος κι 
έφυγε ανενόχλητος μπροστά στα μάτια δέκα 
αστυνομικών που δεν τον πυροβόλησαν γιατί 
δεν τους ενδιέφερε να σκοτώσουν έναν συνάν-
θρωπό τους, αλλά το πώς θα αποτρέψουν την 
πορεία του κλεμμένου αυτοκινήτου. Το οποίο, 
αφού ανέτρεψε με ιδιαίτερα επιδέξια χτυπή-
ματα όλες τις μοτοσικλέτες, στράφηκε εναντίον 
τους με μεγάλη ταχύτητα για να τους τραυμα-
τίσει βαριά ή να τους σκοτώσει. Γι’ αυτό τότε 
όλοι επέλεξαν να πυροβολήσουν προς το αυ-
τοκίνητο, γιατί αυτός ήταν ο στόχος», καταλή-
γει ο ποινικολόγος.

γό του καταδιωκόμενου οχήματος. Εάν συνέ-
βαινε αυτό, δεν θα ήταν δυνατόν από τον οδη-
γό του οχήματος να πέσει με την όπισθεν πάνω 
στις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, που άλλωστε εί-
ναι πιο ευάλωτες σε εμβολισμούς. Παράλληλα, 
θα είχαν συλληφθεί οι δράστες, χωρίς να χρει-
άζονταν όλα αυτά τα πυρά που εξαπέλυσαν οι 
αστυνομικοί, όπως λένε χαρακτηριστικά άνθρω-
ποι με εμπειρία στις καταδιώξεις. 

Φωτογραφίες-ντοκουμέντο
Πεπεισμένοι ότι οι αστυνομικοί ήθελαν να σκο-
τώσουν, έχοντας μάλιστα και ρατσιστικό κίνη-
τρο, δηλώνουν οι γονείς του 18χρονου Ρομά 
που έπεσε νεκρός στο Πέραμα, χτυπημένος 
από τρεις σφαίρες. Στο υπόμνημα που κατέθε-
σαν στην ανακρίτρια του Πειραιά, δηλώνοντας 
παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά 
των επτά αστυνομικών που συμμετείχαν στο πε-
ριστατικό, απορρίπτουν των ισχυρισμό τους ότι 
βρίσκονταν σε άμυνα και πως το αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν οι τρεις νεαροί Ρομά ήταν το 
«φονικό» τους όπλο. 

Επικαλούμενοι και τις φωτογραφίες του επίμα-
χου οχήματος που παρουσιάζει σήμερα η «R», 
οι συνήγοροι υποστηρίζουν στο υπόμνημα πως: 
«Η περιγραφή, από πλευράς κατηγορουμένων, 
των ελιγμών που έκανε το αυτοκίνητο για να δι-
αφύγει από τον έλεγχο είναι καταφανώς ανα-
κριβής και αποτέλεσμα συνεννοήσεων μεταξύ 
τους. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα (συγκρού-
σεις οχήματος με μηχανές που είχαν αναβάτες 
και με μεγάλη ταχύτητα), τα οποία θα επέφεραν 
σοβαρούς τραυματισμούς στους αστυνομικούς 
αν όντως αυτοί επέβαιναν στις μηχανές τους, κα-
νένας τραυματισμός, πέραν ελαφρών αμυχών 
και γρατσουνιών, δεν προκύπτει από τη δικογρα-
φία και από την κατάθεση του ιατροδικαστή. Η, 
δε, υποτιθέμενη σύγκρουση με μεγάλη ταχύτη-
τα του αυτοκινήτου με τις μηχανές ΔΙΑΣ δεν επι-
βεβαιώνεται από τη φωτογραφία του οχήματος 
στο οπίσθιο μέρος, από την οποία προκύπτει ότι 
η όποια επαφή οχήματος και μηχανών πρέπει 
να ήταν εξαιρετικά ασθενής».

Απορρίπτουν, δε, τον ισχυρισμό των κατηγο-
ρουμένων πως προσπάθησαν να προστατεύ-
σουν τον όγδοο αστυνομικό (που δεν πυροβό-
λησε και γι’ αυτό δεν κατέστη κατηγορούμενος) 
επειδή αυτός ήταν που αντιμετώπιζε άμεσο κίν-
δυνο, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ο συνάδελ-
φός τους τούς διαψεύδει με την κατάθεσή του. 
«Ολοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι άρ-
χισαν να πυροβολούν όταν το όχημα κινήθηκε 
με ταχύτητα και απείλησε τον αστυνομικό, για 
τούτο, δε, τον λόγο (και ΟΧΙ γιατί εκείνη τη στιγ-
μή κινδύνευε κανείς από τους επτά κατηγορου-
μένους) έκαναν χρήση του όπλου τους “από 
φόβο και πανικό” για τη ζωή του συναδέλφου 
τους… Ωστόσο, στην κατάθεσή του ο αστυνομι-
κός ακυρώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς 
δηλώνει ότι “σύρθηκε πρηνηδόν” και οι πυρο-
βολισμοί έπεσαν αφού ο ίδιος είχε πλέον καλυ-
φθεί: “Kάποια στιγμή και ενώ βρισκόμουν στο 
έδαφος, αντιλήφθηκα ότι πέρασε από δίπλα μου 
κάποιο άτομο από το αυτοκίνητο που σας λέω 
και πήγαινε να διαφύγει. Εγώ σηκώθηκα να το 
καταδιώξω πεζός, αλλά σταμάτησα. Εκείνη τη 
στιγμή άκουσα πυροβολισμούς και, επειδή δεν 
ήξερα από πού προέρχονται, έπεσα πάλι κάτω 
να πάρω την κάλυψή μου. Οταν σταμάτησαν οι 
πυροβολισμοί και ηρέμησαν τα πράγματα, ση-
κώθηκα πάλι και πήγα προς το αυτοκίνητο...”. 
Δηλαδή, ο αστυνομικός έπεσε για να καλυφθεί 
από τα πυρά των συναδέλφων του και, βέβαια, 
ο ίδιος δεν έκανε χρήση του υπηρεσιακού του 
όπλου για να προστατευτεί, γιατί δεν αξιολόγησε 
ότι υπήρξε κίνδυνος τέτοιος που να το επιτρέπει».

Δεδομένων των παραπάνω, η οικογένεια του 
18χρονου αντιδρά στην απόφαση ανακρίτριας 
και εισαγγελέως να αφεθούν ελεύθεροι μετά την 
απολογία τους οι επτά αστυνομικοί, χωρίς μάλι-
στα κανέναν περιοριστικό όρο. Οπως δηλώνει 

στην «R» ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας εκ 
των δικηγόρων της οικογένειας: «Η απόφαση 
να αφεθούν χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο 
οι επτά αστυνομικοί, αν και ήταν αναμενόμε-
νη, δεν παύει να είναι προκλητική. Οποιοσδή-
ποτε άλλος κατηγορούμενος δράστης ανθρω-
ποκτονίας με 36 σφαίρες είτε θα προφυλακιζό-
ταν, είτε θα αφηνόταν ελεύθερος με περιοριστι-
κούς όρους. Το ζήτημα της μη επιστροφής των 
αστυνομικών στην υπηρεσία τους και η θέση 
τους σε διαθεσιμότητα είναι πολιτική απόφα-
ση που η κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα».

«Το αυτοκίνητο ήταν ο στόχος»
Αντιθέτως, η πλευρά των αστυνομικών δηλώ-
νει στην «R», μέσω του συνηγόρου τους Αλέ-
ξη Κούγια, ικανοποιημένη από την απόφαση 
των δικαστικών λειτουργών. «Η Δικαιοσύνη 
δεν παρασύρθηκε από παράφωνες πολιτι-
κές κορώνες πρώην υπουργών και υποψήφι-
ων πολιτευτών στις επόμενες εκλογές και εξέδωσε μια απόλυ-
τα ορθή και δίκαιη απόφαση. Το γεγονός και μόνο ότι δεν ετέ-
θη κανένας περιοριστικός όρος σε κανέναν εκ των επτά κατη-
γορουμένων, οι οποίοι όλοι είχαν ακριβώς την ίδια συμπερι-
φορά και την ίδια ακριβώς αντίδραση, όταν όλοι κατέστησαν 
θύματα απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος τους, δείχνει 
τον δρόμο για την οριστική απαλλαγή τους με βούλευμα. Τό-
σο η ανακρίτρια όσο και η εισαγγελέας ακολούθησαν μια εξα-
ντλητική διερευνητική διαδικασία και πήραν από όλους τους 

κατηγορουμένους επαρκείς απαντήσεις, ενώ συγχρόνως είναι 
βέβαιο ότι δεν παραπλανήθηκαν από την προκλητική επιλο-
γή της υπεράσπισης της κατηγορίας εις βάρος των αστυνομι-
κών και της υπεράσπισης των δραστών που αποπειράθηκαν 
να σκοτώσουν τους αστυνομικούς, η οποία εμφάνισε ως δή-
θεν οδηγό του κλεμμένου αυτοκινήτου έναν δεκατετράχρονο, 
γνωρίζοντας ότι οι δράστες ακόμα και κακουργημάτων κάτω 
των 15 ετών εκ του νόμου δεν κρατούνται προσωρινά, ούτε 
τους επιβάλλονται ποινές που θα εκτίσουν στις φυλακές, πα-
ρά μόνο σωφρονιστικά μέτρα σε κάποιο ίδρυμα. Ευτυχώς, με 
την επάρκειά τους έσωσαν και το κύρος της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, αλλά και τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική αυ-
τή στη δίωξη των εγκληματιών. Συγχρόνως, έδωσε ένα μήνυ-
μα στους κατ’ επάγγελμα εγκληματίες που αρχίζουν να εγκλη-
ματούν από βρεφική ηλικία ότι θα πρέπει, αντί αυτοί να επιβι-
ώνουν μέσω εγκληματικών πράξεων, να αρχίσουν να εργάζο-
νται σε τίμια επαγγέλματα και με τους ίδιους όρους που επιβι-
ώνουν όλοι υπόλοιποι Ελληνες πολίτες», αναφέρει ο Αλ. Κού-
γιας, που επιπροσθέτως εκφράζει την αγανάκτησή του για τη 
συμπεριφορά αξιωματικών της Αστυνομίας. «Εκείνο που με 
έχει αγανακτήσει ιδιαίτερα είναι η ιδιοτελής συμπεριφορά ορι-
σμένων ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών, που, χωρίς να 
γνωρίζουν τη δικογραφία, διέρρεαν ψευδείς ειδήσεις εις βάρος 
των κατηγορουμένων, με σκοπό να επιβιώσουν οι ίδιοι έναντι 
της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι 
το ότι η διερεύνηση συγκεκριμένων γεγονότων που κυριάρχη-

Θανασησ 
Καμπαγιαννησ: 
«η απόφαση να 
αφεθούν χωρίς κανέναν 
περιοριστικό όρο οι επτά 
αστυνομικοί, αν και ήταν 
αναμενόμενη, δεν παύει 
να είναι προκλητική»

αλέξησ Κούγιασ: 
«η Δικαιοσύνη δεν 
παρασύρθηκε από 
παράφωνες πολιτικές 
κορώνες και εξέδωσε 
μια απόλυτα ορθή και 
δίκαιη απόφαση»

ο 18χρονοσ νίκος σαμπάνης, 
που επέβαινε στο κλεμμένο 
όχημα και έχασε τη ζωή του 
από τα πυρά των αστυνομικών

οι έπτα αστύνομιΚοι 
προσέρχονται σε 
ανακριτή και εισαγγελέα. 
μετά τις απολογίες τους, 
αφέθηκαν ελεύθεροι


