
α) την από 10-2-2009, του Ιωάννη Μπανιά, πολιτικού μηχανικού και πρώην 

βουλευτή (ήδη αποβιώσαντος)  ο οποίος καταθέτει:  

«…. Στον ίδιο χώρο βρεθήκαν ο Γιαννόπουλος Σωτήριος  μαζί με ομάδα 

ατόμων  οι οποίοι τον περιστοίχιζαν….. ενώπιον μου καθώς και άλλων 

πολιτών ο Γιαννόπουλος  εν αρχή μας εξύβρισε και εν συνεχεία χτύπησε  με 

γροθιές και κλωτσιές  τον επίσης παριστάμενο Ζουπανο Γεώργιο.. 

καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου… Ο Γιαννόπουλος με την  

συμπεριφορά του  εις βάρος του Ζουπάνου εξώθησε και άλλα άγνωστα σε 

μένα  άτομα  τα οποία επίσης εξύβρισαν και προπηλάκισαν τον Ζουπάνο. Οι 

φράσεις που διατυπωθήκαν ήσαν χυδαίες άκρως υβριστικές  ήτοι 

«κωλόπαιδα, πούστηδες  αλήτες γαμιέστε». Μετά τις εις βάρος του πράξεις 

ο Ζουπάνος  έπεσε στο έδαφος μερικοί εξ αυτών συνέχιζαν να τον 

κλωτσούν όντας πεσμένος στο έδαφος. Με παρέμβαση  τόσο των λοιπών  

παρευρισκόμενων  και αστυνομικών δυνάμεων  αποσπάσαμε τον Ζουπάνο, 

ο οποίος μεταφέρθηκε  για πρώτες βοήθειες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 

Ασκληπιείο Βούλας.» 

β)  της  από  23-9-2008,   της Γιαννακαρώνη Ελισάβετ, δημοσιογράφου , η 

οποία καταθέτει  

«είδα τον κ Γιαννόπουλο να κτυπά με το αριστερό του χέρι έναν κύριο 

άγνωστο μέχρι τότε σε εμένα και αμέσως να  ακολουθούν και άλλα 

χτυπήματα στο πρόσωπο. Ο κύριος αυτός ο οποίος μετέπειτα έμαθα ότι 

λεγόταν Ζουπάνος  Γεώργιος προσπάθησε να αμυνθεί  και τότε ο 

Γιαννόπουλος  άρχισε να φωνάζει βοήθεια με κτυπούνε . Εκείνη τη  στιγμή  

είδα τον εικονιζόμενο στις φωτογραφίες …. μαζί με άλλα επτά οχτώ άτομα 

να τρέχουν προς το μέρος του Ζουπάνου τον οποίο αφού έριξαν στο 

έδαφος άρχισαν να τον γρονθοκοπούν και να τον κλωτσούνε με ιδιαίτερη 

σφοδρότητα. Για δευτερόλεπτα έμεινα άφωνη. Και  μετά  άρχισα να 

φωνάζω  σε βοήθεια ….» 

 

γ)   την  από 10-2-2009  του  Μπασιούκα Μάρκου, καθηγητή,   ο οποίος 

καταθέτει: 

«Ενώ είμασταν στην παραλία παρακολουθώντας  τον Δήμαρχο και  την 

αντιπροσωπεία  του Δημοτικού Συμβουλίου να πηγαίνουν για να 

διενεργήσουν τη σφράγιση , ομάδα ατόμων  με επικεφαλής τον 
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χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα  εμπόδιζαν τους πολίτες  να 

προχωρήσουν με απειλές και προπηλακισμούς. Ενώ διαδραματίζονταν 

αυτά ο Γιαννόπουλος άρχισε να βρίζει  τον επίσης παρευρισκόμενο 

Ζουπάνο Γεώργιο καθηγητή ΕΜΠ  με τις φράσεις «κωλόπαιδο πούστη, 

αρχίδι, αλήτη θα σε γαμήσω τσακίσου από δώ»  Παράλληλα μαζί με το 

Γιαννόπουλο στο υβρεολόγιο και τις απειλές  συμμετείχαν και άλλα άτομα  

ως ομάδα  άνδρες και γυναίκες. Εν συνεχεία ο Γιαννόπουλος άρχισε να 

απωθεί βίαια τον Ζουπάνο  όταν δε αυτός διαμαρτυρήθηκε για την εις 

βάρος ου συμπεριφορά ο Γιαννόπουλος άρχισε να τον γρονθοκοπεί στο 

πρόσωπο καις το σώμα Τότε ένας άλλος από την ομάδα με θηριώδη 

σωματική διάπλαση ψηλός 1,95 …. Τον άρπαξε και τον έριξε στο έδαφος με 

μεγάλη  δύναμη. Ενώ ο Ζουπάνος   ήταν πεσμένος στο έδαφος όρμησε  ο εν 

λόγω άγνωστος εύσωμος μαζί με άλλους και τον κλωτσούσαν στο στήθος  

στα πλευρά στο κεφάλι και γενικά σε όλο του το σώμα…Τότε παρεμβήκαμε 

… 

δ)   την από  22-9-2008,  κατάθεση του  Σινανίδη Σινάνη  

«..τότε εντελώς απρόσμενα ένας  μεγαλόσωμος άνδρας από την ομάδα των 

υπαλλήλων  του καταστήματος που βρίσκονταν παραταγμένοι απέναντι 

μας και σημειωτέον μας έβριζαν συνεχώς χυδαία γρονθοκόπησε στο 

πρόσωπο τον Ζουπανο Γεώργιο, ρίχνοντας τον στο έδαφος. Αμέσως 

έσπευσε για βοήθεια παρευρισκόμενος κόσμος και αστυνομικές δυνάμεις 

με αποτέλεσμα ο ανωτέρω να τραπεί σε φυγή προς το εσωτερικό του 

καταστήματος..» 

ε)  την  από 28-8-2009  του Γερασίμου Σπαθή,  πανεπιστημιακού του ΕΜΠ 

 ο οποίος  καταθέτει για την προσωπικότητα μου 

στ)  την από 28-10-2008 του Μελισσάρη Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφου 

που επιβεβαιώνει τα παραπάνω περιστατικά. 

 


