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Παρόντες κατηγορούμενοι: Χορταριάς, Ρουσάκος, Αλεξανδρής, Σεφέρης.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός Τσομπάνης που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, είναι απών 
λόγω θετικότητας COVID-19.

Εισαγγελέας: Κυρία πρόεδρε, θα πάμε τώρα την απολογία του 3ου [κατηγορουμένου Αλεξανδρή], 
θα πάει στις 13 η τέταρτη απολογία [Τσομπάνη] και θα αγορεύσω κι εγώ μετά.

Πρόεδρος: Καλό είναι να μας έρθει με αρνητικό ράπιντ την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι 
διακόπτουμε προκειμένου ότι δεν μπορει να απολογηθεί λόγω ασθενείας αλλά εκπροσωπείται.

Απολογία κατηγορουμένου Αλεξανδρή (αστυνομικού)
Εισαγγελέας: Άρα σήμερα μόνο τον κύριο Αλεξανδρή.

Πρόεδρος: Η κα Παπαρρούσου είναι εδώ; να της πούμε να έρθει. Κυρία Παπαρρούσου, να 
προχωρήσουμε, θα έχουμε μόνο μια απολογία σήμερα. Να προσέλθει ο κ. Αλεξανδρής. [Προς τον 
κατηγορούμενο] Να μας πείτε πού υπηρετείτε.

Αλεξανδρής: Υπηρετώ στην ομάδα Ζ, είμαι από το 2006 στην ΕΛ.ΑΣ. μέσω πανελληνίων, μέχρι το
2008 ήμουν δόκιμος, από τότε ήρθα στην Αθήνα. Στην αρχή ήμουν στην ΥΑΤ και τώρα είμαι στη Ζ.

Πρόεδρος: Δηλαδή ήσασταν πρώτα στα μέτρα τάξης και τώρα στη Ζ. Πείτε μας τώρα για το 
περιστατικό.

Αλεξανδρής: Ήμουν με τον κ. Ρουσάκο στην Ομόνοια. Δεχθήκαμε σήμα για ληστεία στη 
Γλάδστωνος να μεταβούμε άμεσα στο σημείο. Mέχρι να φτάσουμε, δεχθήκαμε δεύτερο σήμα ότι 
κρατείται από πολίτες. Μόλις φτάσαμε στο σημείο, βλέπουμε ένα άτομο έξω από το 
κοσμηματοπωλείο να κρατάει τον λαιμό του με τα δυο χέρια. Τότε ένας κύριος με κίτρινη μπλούζα 
πλησίασε τον συνάδελφο, τον κ. Ρουσάκο, είπε ότι δεν έχει κοπεί στον λαιμό αλλά είναι κομμένος 
στα χέρια. Αμέσως αρχίσαμε να εκκενώνουμε τον χώρο. Κάλεσα κι εγώ το ΕΚΑΒ. Εκείνη τη 
στιγμή έφτασε ο EKABίτης και άρχισε να δίνει τις πρώτες βοήθειες στο άτομο έξω από το 
κοσμηματοπωλείο. Άρχισε να του δένει το κεφάλι, του έλεγε «κάτσε ήρεμα». Δε μίλαγε το άτομο, 
δεν έλεγε κάτι αλλά αντιδρούσε. Ξαφνικά έτσι όπως του έδενε το κεφάλι, γυρνάει με το πόδι και 
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σπάει τη τζαμαρία. Παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι γυαλί στο χέρι και κάνει αυτή την κίνηση [δείχνει] 
προς το άτομο του ΕΚΑΒ και προσπαθεί να σηκωθεί. Ο συνάδελφός μου, ο κ. Ρουσάκος, τον 
απωθεί για να πέσει κάτω και να μην σηκωθεί, αλλά μετά σηκώνεται και αρχίζει να τρέχει προς τον
κόσμο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει πέφτει πάνω σε ένα τραπέζι, χάνει την ισορροπία και 
πέφτει κάτω. Εκείνη τη στιγμή οι συνάδελφοί μου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, να του 
περάσουν χειροπέδες. Εγώ, αν δείτε και στο βίντεο, δεν έχω καμία επαφή με το σώμα του θύματος 
και για 40 δευτερόλεπτα που ήμασταν εκεί, κοιτούσα το βίντεο γιατί έλεγαν ότι πέσαμε με μανία 
πάνω του, 40 δεύτερα δεν έχω καμία επαφή με το θύμα. Φωνάζει ο συνάδελφος «τα πόδια, τα πόδια
γρήγορα».

Πρόεδρος: Ποιος συνάδελφός σας ήταν αυτός;

Αλεξανδρής: Ο κ. Ασπιώτης, εγώ εκείνη τη στιγμή έβαλα το πόδι μου κάτω από τον τετρακέφαλο 
για να μπορέσω να του το γυρίσω και στα επόμενα δέκα δευτερόλεπτα έγινε η σύλληψη.

Πρόεδρος: Το βάλατε, λέτε, από κάτω, δεν τον πατήσατε;

Αλεξανδρής: [...] Όχι, κάτω από τον τετρακέφαλο [...] από τη στιγμή που βλέπω ότι έχει 
αποτέλεσμα και [...].

Πρόεδρος: Την απόφαση για τη δέσμευση ποιος την πήρε;

Αλεξανδρής: Πάντα την απόφαση την παίρνει όποιος πέφτει πάνω του για να τον δεσμεύσει.

Πρόεδρος: Και ποιος παίρνει την πρωτοβουλία;

Αλεξανδρής: Δεν υπάρχει κάποιος που παίρνει την πρωτοβουλία, αυτός που είναι πιο κοντά 
χειροπεδεί.

Πρόεδρος: Εδώ ποιος την έδωσε;

Αλεξανδρής: Ο κ. Ασπιώτης. Από τη στιγμή που έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον του 
ΕΚΑΒίτη είμαστε υποχρεωμένοι να τον συλλάβουμε.

Πρόεδρος: Έχει δικαίωμα κάποιος άλλος συνάδελφος, ισόβαθμος, να πει «μην τον δεσμεύσουμε, 
να ρωτήσουμε το ΕΚΑΒ»;

Αλεξανδρής: Απ' τη στιγμή που μπροστά μας έχει γίνει ένα αυτόφωρο έγκλημα, έχει πάρει ένα 
γυαλί και πάει να επιτεθεί σε έναν άνθρωπο, εμείς δεν ξέρουμε γιατί το έκανε αλλά πρέπει να 
δράσουμε.

Πρόεδρος: Εκτιμάτε όμως πάντα και τις συνθήκες, άλλο ένας άνθρωπος που έχει πάρει ναρκωτικά 
και δεν καταλαβαίνει, άλλο ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρει τίποτα.

Αλεξανδρής: Αυτό ακριβώς, επειδή ήταν χτυπημένος πήγαμε με τα ηπιότερα μέσα...

Πρόεδρος: Αν είναι αυτό το ηπιότερο, τα άλλα ποια είναι;

Αλεξανδρής: Το αμέσως επόμενο είναι η ράβδος, το αμέσως επόμενο είναι το πυροβόλο όπλο.

Πρόεδρος: Η ράβδος είναι το επόμενο στάδιο και η χειροπέδηση το τελικό στάδιο. Δεν υπήρχε 
άλλος τρόπος;
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Αλεξανδρής: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, [...]

Πρόεδρος: Δεν είδατε ότι κάτι τρέχει με την υγεία του; Θα μπορούσατε να πείτε στον άνθρωπο του
ΕΚΑΒ «έλα εδώ και πάρε τις σφύξεις του».

Αλεξανδρής: Ο κ. Ασπιώτης ο ίδιος είπε «ελάτε να τον δείτε».

Πρόεδρος: Ήρθε;

Αλεξανδρής: Ήρθε.

Πρόεδρος: Είπατε «προχωρήστε, δεν υπάρχει πρόβλημα»;

Αλεξανδρής: Αυτό έγινε μετά, ήρθε μετά τη σύλληψη και δεν μας είπε κάτι.

Πρόεδρος: Ούτε είπε «λύστε τα χέρια».

Αλεξανδρής: Όλοι έχουμε κόφτες

Πρόεδρος: Ζήτησε κόφτη ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ, να κοπούν;

Αλεξανδρής: Όχι.

Εισαγγελέας: Δεν έχω ερώτηση, κα πρόεδρε.

Αλεξανδρής: Να πω, καταρχήν, τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Να πω ότι 40 
δευτερόλεπτα δεν τον ακουμπάω, είμαι ο άνθρωπος που έκανε δυόμιση λεπτά για να ανοίξει το 
δρόμο και να πάει στον Ευαγγελισμό.

Πρόεδρος: Τώρα που το αναφέρατε, τοποθετείται ο άνθρωπος στο ασθενοφόρο. Το να είναι έξω οι 
αστυνομικοί σίγουρα βοηθάει, το να είναι μέσα στο ασθενοφόρο προβλέπεται;

Αλεξανδρής: Προβλέπεται μόνο αν μας το ζητήσει το ασθενοφόρο. Δεν μπορώ να πάρω την 
πρωτοβουλία να μπω εγώ μέσα. Μόνο αν κάποιος από το ΕΚΑΒ φοβηθεί και μας το ζητήσει.

Πρόεδρος: Μεταφέρθηκε πληροφορία ότι έχει συλληφθεί και άρα δεν του κόβουμε τα τάι-ραπ;

Αλεξανδρής: Η παράδοση έγινε από τον μοτοσικλετιστή ΕΚΑΒίτη, δεν το ξέραμε εμείς αυτό.

Πρόεδρος: Θέλανε οι άνθρωποι μέσα στο ΕΚΑΒ να είναι παρών και κάποιος αστυνομικός κατά 
την κρίση τους;

Αλεξανδρής: Ήμασταν εκεί εννιά άτομα, θα μπορούσαν να το ζητήσουν.

Πρόεδρος: Θα έμπαινε αστυνομικός τότε μέσα; Έχει τύχει στο παρελθόν;

Αλεξανδρής: Σε εμένα δεν έχει τύχει, αλλά ναι, έχει συμβεί σε συναδέλφους. Θα ήθελα να 
καταλάβετε ότι κάναμε δυόμιση λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο, από Ομόνοια 
Ευαγγελισμό, μέρα μεσημέρι.

Πρόεδρος: Ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ, όταν δέσατε τα χέρια του θανόντος, του είπε κάποιος 
συγκεκριμένα «έλα να δεις την κατάσταση της υγείας του»;

Αλεξανδρής: Ο κ. Ασπιώτης που του έβαλε και τις χειροπέδες. Είπε «έλα εδώ να δεις» και το έχει 
δηλώσει και ο ίδιος ο μοτοσυκλετιστής, ότι ήρθε, τον είδε και του έδεσε το πόδι.
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Πρόεδρος: Εντάξει δεν έχω άλλη ερώτηση, είπατε τις δηλώσεις που κάνατε. Και να διακόψουμε.

Διακοπή και επόμενες δικάσιμοι
Εισαγγελέας: Διακόπτουμε για τις 13/4, ώρα 9 στην αίθουσα 2.

Πρόεδρος: Για τον Μάιο είμαστε εντάξει;

Αναγνωστόπουλος: 6 του μηνός εγώ δεν μπορώ.

Πρόεδρος: 3, 6, 10 είχαμε πει. Να διακόψουμε λίγο να βρούμε κάποια άλλη; 6 είπατε δεν μπορείτε;
Να δούμε κάποια άλλη.

Παπαρρούσου: Και για τις 10/5, αν φτάσουμε εκεί, έχω κι εγώ διακοπή.

Πρόεδρος: Άρα 6 και 10 δεν μπορούμε, πρέπει να βρούμε άλλες.

Εισαγγελέας: Κρατάμε 13, 18 Απριλίου και 3 Μαΐου και να δούμε λίγο το 6 και 10 του μηνός.

Εισαγγελέας: 3, 4, 11; [Μαΐου]

Βαρελά: Αν γίνεται όχι 11.

Εισαγγελέας: Τότε 3, 4, 13;

Βαρελά: Τότε καλύτερα 11.

Εισαγγελέας: Ωραία, 3/5 στην αίθουσα 2, 4/5 στην αίθουσα 3, 11/5 στην αίθουσα 3.

Πρόεδρος: Να δούμε τις αίθουσες, να βάλουμε μια πιο μεγάλη στις 11. 3 Μαΐου στην αίθουσα 2. 4,
11 Μαΐου στην αίθουσα 3.

Η έδρα διέκοψε στις 09:45 για την επόμενη δικάσιμο, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022.

***

Οι ημερομηνίες προσεχών δικασίμων είναι: 13, 18 Απριλίου και 3 Μαΐου στην αίθουσα 2, 4 και 11 
Μαΐου στην αίθουσα 3.
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