ΗΜΕΡΑ 22: “ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΒΡΗΚΕ;”
22η Συνεδρίαση, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα, 15/10/2015
Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο
Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης παρακολούθησης τη δίκης από
το κοινό, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας. Κατά τη
σημερινή δικάσιμο παρατηρήθηκε αυξημένη παρουσία κοινού στις θέσεις του
ακροατηρίου.
II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων
Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 9 κατηγορούμενοι. 13
κατηγορούμενοι σημειώθηκαν ως απόντες, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από
τους συνηγόρους τους.
ΙΙΙ. Συνέχεια της κατάθεσης του Γ. Ρώτα: Ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης
Πριν την έναρξη της εξέτασης, ο συνήγορος της οικογένειας Φύσσα Α. Τζέλης ζητά
από την έδρα, άδεια να τοποθετήσει σε τρίποδο, εκτυπωμένο χάρτη σε μεγέθυνση,
από την εφαρμογή google maps της περιοχής γύρω από το Κοράλλι. Σχετική
αναστάτωση προκαλείται στην αίθουσα καθώς οι συνήγοροι σηκώνονται όρθιοι να
δουν. Ο συνάδελφός του Τ. Ζώτος (πολιτική αγωγή για τους Αιγύπτιους Αλιεργάτες)
δράττεται της ευκαιρίας να δηλώσει πως σε κάθε στάδιο της δίκης και εφόσον
ανακύπτουν εκ νέου τα ίδια ζητήματα, μπορεί να επαναφέρει το αίτημα για τεχνικά
μέσα. Το αίτημά του σημειώνεται στα πρακτικά και η εξέταση του μάρτυρα
ξεκινάει.
Α. Τζέλης: Σε ποιά περιοχή είχατε εντολή να αναπτύσσεστε κατά την εβδομάδα 1718 Σεπτεμβρίου
Γ. Ρώτας: Δεν θυμάμαι πρέπει να ελέγξω.
Α. Τζέλης: Με ποιόν κωδικό επικοινωνούσατε;
Γ. Ρώτας: 410-1
Α. Τζέλης: Είχατε ολοι ασυρμάτους;
Γ. Ρώτας: Εγώ και ο Τζουβάρας.
Α. Τζέλης: Διαβιβάζουν όλοι στο κέντρο; Οι μηχανές είναι μεγάλες έχουν όλες φάρο;
Γ. Ρώτας: Είναι και μεγάλου κυβισμού και παπάκια. Δεν έχουν όλες φάρο αλλά
εκείνη τη μέρα είχαν.
Α. Τζέλης: Πως αξιολογήσατε το περιστατικό;

Γ. Ρώτας: Σοβαρό μου φάνηκε.
Α. Τζέλης: Πως επιλέγεται η διαδρομή; Γιατί εκείνη την ημέρα δεν επιλέξατε τη
Σαλαμίνας;
Γ. Ρώτας: Είναι θέμα του οδηγού.
Α. Τζέλης: Η ομάδα του Κερατσινίου είχε μεγάλες μηχανές και αυτή;
Γ. Ρώτας: Ναι.
Α. Τζέλης: Πού συναντηθήκατε με την άλλη ομάδα;
Γ. Ρώτας: Στην Τσαλδάρη.
Α. Τζέλης: Μιλήσατε;
Γ. Ρώτας: όχι απλά ακολουθούσαμε τους φάρους.
Α. Τζέλης: Κατευθυνθήκατε προς Κοράλλι; Οι Χρυσαυγίτες που βρίσκονταν;
Γ. Ρώτας: Σε όλο το μήκος της Π.Μελά.
Α. Τζέλης: Οι δύο ομάδες πηγαίνατε μαζί 4 μηχανές;
Γ. Ρώτας: Όχι μια μια μηχανή.
Α. Τζέλης: Οι φάροι αναμμένοι;
Πρόεδρος: Το έχει πει, αυτό εδικά το έχει πει.
Α. Τζέλης: Θέλω να μας πείτε πού ακριβώς σταθμεύσατε τις μηχανές
Γ. Ρώτας: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αφήσαμε τον Κολιούση να φυλάει απ’ όσο
θυμάμαι.
Α. Τζέλης.: Τους ξέρατε τους άλλους συναδέλφους σας;
Γ. Ρώτας: Με κάποιους είχαμε επιχειρήσει ξανά και ναι τους ήξερα κάπως.
Α. Τζέλης: Πού πήγατε μετά;
Γ. Ρώτας: Λίγο πριν αρχίσουμε να τρέχουμε ήμασταν στην μέση της Κεφαλληνίας.
Α. Τζέλης: Ο Χατζησταμάτης (διαμεσολαβητής) πού ήταν; Απ’την πλευρά των
Χρυσαυγιτών;
Γ. Ρώτας: Ναι

Α. Τζέλης: Αυτοκίνητα πέρναγαν;
Γ. Ρώτας: Δεν θυμάμαι.
Α. Τζέλης: Οι μηχανές ήταν όλες μαζί παρκαρισμένες μια προς μια;
Γ. Ρώτας: Δεν θυμάμαι.
Α. Τζέλης: Στους Χρυσαυγίτες πήγε κανένα αστυνομικός;
Γ. Ρώτας: Όχι
Α. Τζέλης: Γιατί;
Γ. Ρώτας: Γιατί να πάμε; Να πάω να ζητήσω το λόγο από 50 άτομα με καδρόνια; Δεν
μπορούνε να επέμβουμε 8 άτομα σε 50.
Α. Τζέλης: Οι χρυσαυγίτες παρακώλυαν την κυκλοφορία;
Γ. Ρώτας: Ναι
Α. Τζέλης: Δεν παρακώλυαν την κυκλοφορία δεν είχαν καδρόνια; Δεν ήταν επαρκής
λόγος να πάτε; Υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχαν σιδερογροθιές δεν αρκούσε για να
επέμβετε;
Γ. Ρώτας: Δεν πήγαμε, ενημέρωσα το κέντρο.
Α. Τζέλης: Από τον Χατζησταμάτη (διαμεσολαβητή) που μιλήσατε και σας συστήθηκε
ως συνάδελφος ζητήσατε ταυτότητα;
Γ. Ρώτας: Ο Τσολακίδης του μίλησε, δεν ξέρω.
Α. Τζέλης: Τι σας είπε ο Χατζησταμάτης;
Γ. Ρώτας: Άκουσα ότι είπε πως γίνεται καβγάς μεταξύ ατόμων ΧΑ και του γνωστού
χώρου.
Α. Τζέλης: Ποιός είναι ο γνωστός χώρος;
Γ. Ρώτας: Αναρχικοί.
Α. Τζέλης: Οι χρυσαυγίτες τι φώναζαν, ακούγατε;
Γ. Ρώτας: Υπήρχε οχλαγωγία. Λέγανε: τι ήρθατε εδώ; τι κοιτάτε; Πάντα όταν έρχεται
η αστυνομία έρχονται και αυτοί που δεν θέλουν την αστυνομία
Α. Τζέλης: Όταν άρχισαν να τρέχουν, εσείς τι κάνατε;

Γ. Ρώτας: Ακολουθήσαμε πεζοί.
Α. Τζέλης: Γιατί δεν πήρατε τις μηχανές να ακολουθήσετε;
Γ. Ρώτας: Δεν ήταν πρακτικό.
Α. Τζέλης: Όταν ακολουθήσατε το τσούρμο και φτάσατε στην Τσαλδάρη τι είδατε;
Γ. Ρώτας: Δεν μπορούσα να διακρίνω ποιός πήγε πού.
Α. Τζέλης: Ποιός αστυνομικός προπορευόταν;
Γ. Ρώτας: Νομίζω η Λεγάτου.
Α. Τζέλης: Πώς έφυγε το τσούρμο, συντεταγμένα;
Γ. Ρώτας: Τρέχανε μαζί, μια ομάδα.
Α. Τζέλης: Γιατί δεν διαβιβάσατε στο κέντρο ή δεν είπατε σε συναδέλφους σας να
συλληφθούν Χρυσαυγίτες;
Γ. Ρώτας: Δεν γίνεται αυτό, δώσαμε τα χαρακτηριστικά να γίνουν προσαγωγές
Α. Τζέλης: Γιατί σας φάνηκε πως θα σας αποσπάσουν τον Ρουπακιά;
Γ. Ρώτας: Γιατί ήταν περισσότεροι, ήταν πολλοί.
Α. Τζέλης: Ήσασταν στο θέατρο Χυτήριο όταν Χρυσαυγίτες απέσπασαν από
αστυνομικούς Χρυσαυγίτες; Ρωτάω μήπως φοβηθήκατε από αυτό.
Γ. Ρώτας: Όχι
Α. Τζέλης: Γιατί αφού το κέντρο είχε δώσει εντολή για προσαγωγές κανείς
αστυνομικός δεν έπιασε κανέναν;
Γ. Ρώτας: Δεν γνωρίζω.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις η Βιολέτα Κουγιάτσου για την Πολ. Αγωγή, συνήγορος
οικογένειας Φύσσα.
Β. Κουγιάτσου :Είχατε πει στην κατάθεσή σας πως σας φάνηκε ότι ακούσατε κάτι
πριν αρχίσει να τρέχει αυτό το τσούρμο που λέτε.
Γ. Ρώτας: Μου φάνηκε πως αυτοί ξέρανε τι κάνανε, ξέρανε γιατί τρέχανε.

Β. Κουγιάτσου: Είπατε στην κατάθεσή σας πως υπήρχαν ΧΑ, υπήρχαν φωνές αλλά
δεν καταλαβαίνατε πως υπήρχε διαπληκτισμός. Και ότι θα επεμβαίνατε αν υπήρχε
διαπληκτισμός, ενώ τώρα είπατε πως ήταν πολλοί και δεν θα επεμβαίνατε.
Γ. Ρώτας: Όχι, δεν είπα αυτό, το κέντρο έδωσε εντολή να φύγουμε. Πάντα αυτή την
εντολή δίνει το κέντρο, δεν είμαστε ομάδα που θα επέμβει σε όχλο. Εμείς όμως
μείναμε και κάναμε συλλήψεις.
Β. Κουγιάτσου: Και όταν προσεγγίσατε το σημείο της δολοφονίας γιατί είπατε
αυθόρμητα πως η κα Λεγάτου η συνάδελφός σας δεν είπε “ε όχι και μαχαίρια;”
Γ. Ρώτας: Γιατί το λέγανε κάθε μέρα στα κανάλια.
Β. Κουγιάτσου: Εσείς όταν γίνονταν οι συνεννοήσεις με τον Χατζησταμάτη γιατί
βγάλατε το κινητό σας;
Γ. Ρώτας: Γιατί δεν ήξερα το σημείο αν γινόταν κάτι να ειδοποιήσω σωστά.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις η Χρύσα Παπαδοπούλου της Πολ. Αγωγής (συνήγορος
οικογένειας Φύσσα): Ποιές ομάδες επεμβαίνουν σε όχλο;
Γ. Ρώτας: Δέλτα, ΜΑΤ, ΥΑΤ, ΥΜΕΤ.
Χ. Παπαδοπούλου: Πόση ώρα πάλευαν Ρουπακιάς με Φύσσα;
Γ. Ρώτας: 10-15 δευτερόλεπτα.
Χ. Παπαδοπούλου: Γιατί τότε από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε κανένα
χτύπημα, καμία κάκωση παρά μόνο μια ερυθρότητα;
Γ. Ρώτας: Προφανώς δεν θα έφαγε καμία, θα ήταν πολύ καλός (Ο Ρουπακιάς)
Χ. Παπαδοπούλου: Είπατε πως τον ρωτήσατε γιατί τον χτύπησε και είπε γιατί
χτύπησαν κάποιους δικούς μου, γιατί εφόσον ισχυρίζεστε πως υπήρξε συμπλοκή δεν
σας είπε, τον χτύπησα επειδή με χτύπησε;
Γ. Ρώτας: …………
Χ. Παπαδοπούλου: Πόση ώρα πήρε η διαδικασία να απομακρύνετε τον Παύλο κ να
συλλάβετε τον Ρουπακιά;
Γ. Ρώτας: Περίπου ένα λεπτό.
Χ. Παπαδοπούλου: Εδώ προκύπτει πως η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ από την ομάδα
ΔΙΑΣ είναι 00:04, άρα η δολοφονία έγινε στις 00:03 και φτάσατε στο σημείο γύρω
στις 23:57.

Γ. Ρώτας: Ναι.
Χ. Παπαδοπούλου: Η εντολή απ’ το κέντρο ήταν να φύγετε;
Γ. Ρώτας: Η εντολή ήταν να παραμείνουμε σε απόσταση και να δίνουμε εικόνα, εγώ
από την εντολή κατάλαβα να φύγουμε.
Χ. Παπαδοπούλου: Η εντολή αυτή δόθηκε όταν ο Τσολακίδης διαβίβασε πως
άρχισαν να τρέχουν;
Γ. Ρώτας: Ναι
Χ. Παπαδοπούλου: Όταν λέμε ότι οι ομάδες συγκλίνουν προς ένα σημείο τι
σημαίνει;
Γ. Ρώτας: Ότι πηγαίνουν προς τα εκεί, είναι σχεδόν εκεί.
Χ. Παπαδοπούλου: Από τις απομαγνητοφωνήσεις της ομάδας Δίας φαίνεται πως την
ώρα 00:00 και 50” ο Τσολακίδης διαβιβάζει ότι υπάρχει θέμα με ΧΑ , πείτε μας γιατί
λέτε πως συγκλίνει και το Πέραμα;
Γ. Ρώτας: Εκ παραδρομής.
Χ. Παπαδοπούλου: Εσείς ενημερώσατε το κέντρο όταν φτάσατε, ότι φτάσατε;
Γ. Ρώτας: Δεν διαβιβάσαμε ότι φτάσαμε γιατί μίλαγε το κέντρο όταν επιχείρησα να
το διαβιβάσω.
Χ. Παπαδοπούλου: Το κέντρο ήξερε πως ήταν εκεί 8 άτομα;
Πρόεδρος: Πού κατατείνουν οι ερωτήσεις σας;
Χ. Παπαδοπούλου: Στο ότι το κέντρο δεν ήξερε πόσοι αστυνομικοί υπήρχαν στο
σημείο.
Η πρόεδρος δεν αφήνει να γίνουν ερωτήσεις που βασίζονται στις
απομαγνητοφωνήσεις της αστυνομίας και επιμένει να γίνουν ερωτήσεις πάνω στις
συγκεκριμένες κατηγορίες.
Έντονες διαμαρτυρίες του κ. Ανδρ. Τζέλη για την στάση της προέδρου ενώ η
τελευταία συνεχίζει να επιμένει.
Χ. Παπαδοπούλου: Το κέντρο έδωσε εντολή να ενημερώνετε για κάθε άτομο που
τρέχει. Πόσα άτομα από τους χρυσαυγίτες που έτρεχαν συλλάβατε;
Γ. Ρώτας: Κανένα.
Χ. Παπαδοπούλου: Το περιπολικό από που ήρθε;

Γ. Ρώτας: Από Σαλαμίνας προς Τσαλδάρη.
Χ. Παπαδοπούλου: Το μαχαίρι ποιός το βρήκε;
Γ. Ρώτας: Εμείς υποδείξαμε στους αστυνομικούς του περιπολικού πού είναι το
μαχαίρι.
***
Η Ελευθερία Τομπατζόγλου από την Πολ. Αγωγή (συνήγορος οικογένειας Φύσσα)
υποβάλλει ερωτήσεις: Όταν είδατε τα άτομα αυτά να κοιτάζουν απειλητικά
σκεφτήκατε να μπείτε μέσα στο κοράλλι να ρωτήσετε τι συμβαίνει;
Γ.Ρώτας: Ναι αλλά δεν το κάναμε.
Ε. Τομπατζόγλου: Γίνονται συχνά περιστατικά μεταξύ ΧΑ και αναρχικών στην
περιοχή;
Γ.Ρώτας: Απ’ οσο ξέρω όχι.
Ε. Τομπατζόγλου: Σας είπαν ποιά ομάδα αποχωρούσε όταν άρχισαν να τρέχουν;
Γ.Ρώτας: Αρνητικός.
Ε. Τομπατζόγλου: Όταν οι πολίτες σας υπόδειξαν να τρέξετε φανταστήκατε ότι έγινε
κάτι; Καταλάβατε ότι ήταν 2 ομάδες; Τα 50 άτομα που ήταν;
Γ.Ρώτας: Διασκορπίστηκαν, εμείς φτάσαμε στη διασταύρωση Κεφαλληνίας και
Τσαλδάρη κ είδαμε στο 62 το περιστατικό, οι άλλοι διασκορπίστηκαν στα στενά.
Ε. Τομπατζόγλου: Όταν φτάσατε ήταν οι δύο τους μόνο; ή απομακρύνατε και
κάποιον άλλο;
Γ.Ρώτας: Εγώ προσωπικά δεν απομάκρυνα κανέναν, οι άλλοι είχαν αρχίσει και
τρέχανε.
Ε. Τομπατζόγλου: Γνωρίζατε από την εμπειρία σας την επικινδυνότητα των ομάδων
ΧΑ;
Γ.Ρώτας: Ναι.
Ε. Τομπατζόγλου: Δεν επενέβητε επειδή ήταν 50 άτομα ή επειδή ήταν 50 άτομα της
ΧΑ;
Γ.Ρώτας: 8 Άνθρωποι σε 50 δεν μπορούν να επέμβουν.
Ανδρ. Τζέλης: Ο Τσολακίδης είχε αντιληφθεί ότι ήσασταν δίπλα όταν μιλούσε με τον
Χατζησταμάτη;

Γ.Ρώτας: Να ρωτήσετε τον ίδιο.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Τάκης Ζώτος της Πολ. Αγωγής (συνήγορος Αιγυπτίων
Αλιεργατών): μέχρι να φύγετε από το Κοράλλι είδατε ομάδα του γνωστού χώρου
κατά τα λεγόμενα Τσολακίδη;
Γ.Ρώτας: Όχι.
Τ. Ζώτος: Οι 30-50 που είδατε πώς φύγανε; Υπήρξε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα;
Τους απείλησε κάποιος ή συνεννοηθήκαν μόνοι τους;
Γ.Ρώτας: δεν αντιλήφθηκα κάτι εξωτερικό.
Τ. Ζώτος: Από την πείρα σας όταν 30-50 άτομα φεύγουν πώς φεύγουν;
Γ.Ρώτας: θα έλεγα ότι συνεννοήθηκαν.
Τ. Ζώτος: Είδατε κάτι άλλο πριν φύγουν αυτοί; ήρθε κάποιος;
Γ.Ρώτας: Όχι.
Τ. Ζώτος: Κινήθηκαν όλοι μαζί και προς την ίδια κατεύθυνση;
Γ. Ρώτας: Ναι, και μετά έσπασαν και έτρεχαν προς τα στενά.
Τ. Ζώτος: Ο οπλισμός ο δικός σας ποιός ήταν;
Γ.Ρώτας: Πιστόλια όλοι, κάποιος υποπολυβόλο και αλεξίσφαιρα γιλέκα.
Τ. Ζώτος: ‘Ηταν εμφανής ο οπλισμός;
Γ.Ρώτας: Ναι.
Τ. Ζώτος: η ομάδα που έφυγε πήγε αρχικά προς αριστερά;
Γ.Ρώτας: Ναι.
Τ. Ζώτος: Η Καισάρειας που ήταν τα γραφεία της ΧΑ ήταν κοντά στο Κοράλλι;
Γ.Ρώτας: 2-3 χιλιόμετρα.
Τ. Ζώτος: Αυτούς που φρουρούσαν τα γραφεία πώς τους καταλαβαίνατε;
Γ.Ρώτας: Από την ενδυμασία, στολές παραλλαγής.

Τ. Ζώτος: Θυμάστε σε πόση χρονική απόσταση από το περιστατικό είχε γίνει άλλο
περιστατικό με τη ΧΑ οπουδήποτε στην Ελλάδα;
Γ.Ρώτας: Δεν θυμάμαι
Τ. Ζώτος: Ξέρετε αν ήρθαν όλοι μαζί αυτοί οι 30-50 και από πού;
Γ.Ρώτας: Εκ των υστέρων έμαθα πως ήρθαν από τα γραφεία μετά από sms.
Τ. Ζώτος: Ο Ρουπακιάς σας έδωσε την εντύπωση ότι ήταν μέλος μιας ομάδας;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση.
Σημειώνουμε πως η υπεράσπιση έχει διαμαρτυρηθεί έντονα λόγω των ερωτήσεων
του κ. Ζώτου.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Θανάσης Καμπαγιάννης από την Πολ. Αγωγή (συνήγορος
Αιγυπτίων αλιεργατών) : Καταλάβατε εσείς ότι η ομάδα ατόμων ήταν ΧΑ;
Γ.Ρώτας: Έτσι κατάλαβα.
Θ. Καμπαγιάννης: Όλες οι διαβιβάσεις αναφέρουν ότι άτομα της ΧΑ τρέχουν, έχουν
σιδερογροθιές 3 αστυνομικοί τουλάχιστον αναφέρουν ότι ήταν χρυσαυγίτες. Σωστά;
Γ.Ρώτας: Ναι.
Θ. Καμπαγιάννης: Για την άλλη ομάδα, αυτοί που λέτε οτι ήταν του γνωστού χώρου,
σας θύμιζαν ανθρώπους που έχετε δει να καίνε και να σπάνε;
Ένταση με την υπεράσπιση.
Θ. Καμπαγιάννης: Η ερώτηση ήταν σαφής: Οι κινήσεις της συγκεκριμένης ομάδας
που είδατε στην Π. Μελά ήταν ενιαίες; Στέκονταν όλοι μαζί; Κινούνταν όλοι μαζί;
Πρόεδρος: Είπε κινήθηκαν όλοι μαζί.
Θ. Καμπαγιάννης: Υπήρχε εγκλωβισμός ατόμου στο Κοράλλι;
Γ.Ρώτας: Όχι.
Σε αυτό το σημείο ο Θανάσης Καμπαγιάννης επιδεικνύει 2 φωτογραφίες στον
μάρτυρα και εκείνος αναγνωρίζει το υποπολυβόλο mp5.
Θ. Καμπαγιάννης: Για ποιό λόγο δεν σας φοβούνται οι ΧΑ με τέτοιον οπλισμό;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση.

Θ. Καμπαγιάννης: Για τον οπλισμό σας ποιά η διαφορά των 7 πιστολιών σας με το
mp5 που είχε ο ένας συνάδελφός σας;
Γ.Ρώτας: Μεγαλύτερο όπλο, υποπολυβόλο.
Θ. Καμπαγιάννης: Εσείς γιατί φοβήθηκατε;
Γ.Ρώτας: Σε κάθε περιστατικό φοβάμαι, δεν είμαι αθάνατος.
Θ. Καμπαγιάννης: Εσείς φοβηθήκατε ενώ είχατε τέτοιο οπλισμό και ο Φύσσας και οι
φίλοι του δεν έπρεπε να φοβηθούν;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση
Θ. Καμπαγιάννης: Στην δικογραφία αναφέρεστε ως αποσπασθείς από το α.τ.
Νίκαιας, ποιά η σχέση σας με το α.τ.;
Γ. Ρώτας: Είμαι αποσπασμένος στη Δίας.
Θ. Καμπαγιάννης: Θέλουμε να επιδειχθεί στο μάρτυρα μια φωτογραφία του
κατηγορούμενου Μιχάλαρου για να μας πει αν ο κατηγορούμενος κρατάει
ασύρματο.
Πρόεδρος: πού θέλετε να καταλήξετε;
Θ. Καμπαγιάννης: Έχει απόλυτη σχέση με την εγκληματική οργάνωση η ερώτησή
μου. Και είναι στα πλαίσια νομιμοποίησης της πολ. Αγωγής.
Πρόεδρος: όχι φωτογραφία με τον Μιχάλαρο.
Θ. Καμπαγιάννης: Τότε να επιδειχθεί φωτογραφία με μέλη της ΧΑ να μας πει ο
μάρτυρας τι κρατάνε και αν κρατάνε ασυρμάτους;
Σε αυτό το σημείο ο κ. Καμπαγιάννης προσεγγίζει την έδρα με την φωτογραφία, η
πρόεδρος δείχνει τη φωτογραφία στον μάρτυρα και ρωτάει τι κρατάνε τα άτομα.
Γ. Ρώτας: κρατάνε ασυρμάτους.
Θ. Καμπαγιάννης: Για ποιό λόγο η αστυνομία έχει αλεξίσφαιρα γιλέκα;
Γ.Ρώτας: Γιατί εμπλέκεται σε περιστατικά με επικινδυνότητα.
Θ. Καμπαγιάννης: Θέλω να επιδείξω στο μάρτυρα φωτογραφία με άτομα της ΧΑ να
μας πει αν φοράνε αλεξίσφαιρα γιλέκα.
Γ.Ρώτας: Αυτά που βλέπω λέγονται φορείς, είναι θήκες βαλλιστικού υλικού. Μπορεί
να έχει βαλλιστικό κ μπορεί κ όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Αν έχει, λογίζεται
αλεξίσφαιρο.

Θ. Καμπαγιάννης: Ξέρετε αν ο Γιοβανίδης ήταν διοικητής του Α.Τ. Νίκαιας;
Παρεμβαίνει έντονα η πρόεδρος και ρωτάει τον σκοπό των ερωτήσεων.
Θ. Καμπαγιάννης: Υπάρχουν αναφορές πως ο Γιοβανίδης του Α.Τ. Νίκαιας
συγκάλυπτε επίμεμπτες πράξεις.
Θ. Καμπαγιάννης: Ξέρετε αν αστυνομικοί του Α.T. Νίκαιας ήταν αποσπασμένοι στη
φρουρά βουλευτών της ΧΑ;
Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις ενώ υπάρχει ένταση.
Θ. Καμπαγιάννης: Εσείς κάνατε σωματικό έλεγχο στον Ρουπακιά; Είδατε αν ο
Τσολακίδης άγγιξε την καρδιά του Ρουπακιά;
Η πρόεδρος δεν επιτρέπει την ερώτηση.
Θ. Καμπαγιάννης: Έχει απόλυτη σχέση με το αν ήταν εν βρασμώ, έχει απόλυτη
σχέση με το αν το χτύπημα ήταν επαγγελματικό γιατί οι σφυγμοί του Ρουπακιά ήταν
κανονικοί.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Σαπουντζάκης της Πολ. Αγωγής (συνήγορος ΠΑΜΕ): Ποιά
είναι η εκτίμησή σας για τους 30-50; Πήγαινε ο καθένας όπου ήθελε ή είχαν κοινό
προορισμό;
Γ.Ρώτας: Όντως φαίνεται μέχρι τη διασταύρωση να έχουν κοινό προορισμό.
Τ. Σαπουντζάκης: Είπατε ότι κάτι ξέρανε, κάτι είχαν στο μυαλό τους, ότι ήταν
σχεδιασμένο το επιβεβαιώνετε; Τι εννοείτε με αυτό;
Γ.Ρώτας: Ότι γνωρίζανε πού πηγαίνανε.
Τ. Σαπουντζάκης: Η επίθεση και η μαχαιριά στο Φύσσα είναι άλλο περιστατικό από
τους 30-50;
Γ.Ρώτας: Απ ότι έκρινα εγώ όλοι μαζί ήταν χρυσαυγίτες.
Τ. Σαπουντζάκης: Θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει τη δολοφονία;
Πρόεδρος: έχει απαντήσει
Τ. Σαπουντζάκης: Χρησιμοποιείτε τη λέξη “συμπλοκή” μεταξύ του δολοφονημένου
Φύσσα και των άλλων, υπάρχει συμπλοκή του αποδεδειγμένα μόνου του Φύσσα και
4-5 Χρυσαυγιτων;

Ο μάρτυρας δεν απαντάει ενώ παρεμβαίνει η πρόεδρος και λέει: Του φάνηκε πως
ήταν συμπλοκή γιατί πλακώνονταν.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Αντώνης Αντανασιώτης της Πολ. Αγωγής (συνήγορος
ΠΑΜΕ): Κάποια στιγμή που τρέχατε και τους κυνηγάγατε φωνάζατε κιόλας
αστυνομία, είχατε εμφανή οπλισμό,
Γ.Ρώτας: Ναι.
Α. Αντανασιώτης: Κάποιοι αποχώρησαν ο Ρουπακιάς δεν αποχώρησε, σας
αντιλήφθηκε πριν το φονικό;
Γ.Ρώτας: Το κατάλαβε πολύ αργά.
Α. Αντανασιώτης: Η διαβίβαση η αρχική ήταν ότι διαπληκτίζονταν χρυσαυγίτες με
άτομα του αναρχικού χώρου, ήταν όντως;
Γ.Ρώτας: Δεν ξέρω, εμείς κυνηγάγαμε κάποιους και μετά είδαμε το Φύσσα.
Α. Αντανασιώτης: Είναι όμως στοιχείο της δράσης της ΧΑ, πώς βγήκε το συμπέρασμα
πως ήταν αναρχικοί;
Γ.Ρώτας: Δεν βγάλαμε εμείς τέτοιο συμπέρασμα ο Χατζησταμάτης το είπε.
Α. Αντανασιώτης: Για ποιό λόγο δεν πτοήθηκαν οι Χρυσαυγίτες;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση. Να μην γίνονται ερωτήσεις αν δεν άπτονται της
κατηγορίας.
Α. Αντανασιώτης: Πρέπει όμως κ. Πρόεδρε να καταδείξουμε την άνεση των ΧΑ να
κάνουν εγκληματικές ενέργειες. Έχει σημασία.
Α. Αντανασιώτης: Είπατε ότι δεν προσήχθησαν άτομα τελικά.
Γ.Ρώτας: Από την δική μου ομάδα δεν έγιναν προσαγωγές.
Α. Αντανασιώτης: Ξέρετε αν προσήχθησαν Χρυσαυγίτες;
Γ.Ρώτας: Η επίσημη ανακοίνωση ήταν πως έγιναν προσαγωγές, τώρα ποιοί ήταν και
τι ήταν..
Α. Αντανασιώτης: Είπατε ότι για το ΠΑΜΕ είχατε πληροφορηθεί για την επίθεση;
Πήγε το μυαλό σας ότι τη βραδιά της δολοφονίας θα γίνει ίδιας η μεγαλύτερης
βαρύτητας περιστατικό;

Γ.Ρώτας: Ναι μου πέρασε απ’ το μυαλό ότι θα γίνει ξυλοδαρμός αφού είχανε ανοίξει
τα κεφάλια στο περιστατικό του ΠΑΜΕ.
Α. Αντανασιώτης: Από τον τρόπο εμφάνισής τους καταλάβατε ποιοί είναι, για τις
πεποιθήσεις τους και πως αυτές συνδέονται με τις εγκληματικές τους πράξεις τι
ξέρετε;
Σε αυτό το σημείο διαμαρτύρεται έντονα η κα Δ. Βελέντζα συνήγορος υπεράσπισης
ενώ ο μάρτυρας απαντάει:
Γ. Ρώτας: Έχω διαβάσει πάρα πολλά ότι είναι ακροδεξιό κόμμα, ναζιστές.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις η Ελένη Ζαφειρίου από την Πολ. Αγωγή.: Είπατε ότι δεν
μπορούσατε να επέμβετε, τους καλέσατε με άλλο τρόπο να διαλυθούν;
Γ.Ρώτας: Δεν προλάβαμε.
Ελ. Ζαφειρίου: Είπατε ο Χατζησταμάτης σας είπε ότι είναι άτομα του γνωστού
χώρου, το μεταφέρατε στο κέντρο;
Γ.Ρώτας: Ναι.
Ελ. Ζαφειρίου: Άρα αυτά τα άτομα που προσδιορίζετε ως άτομα του αναρχικού
χώρου έχουν ειδικά χαρακτηριστικά.
Γ.Ρώτας: Ναι.
Ελ. Ζαφειρίου: Γνωρίζετε τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο χώρων;
Γ.Ρώτας: Ναι.
Ελ. Ζαφειρίου: Γνωρίζετε πώς λέγονται οι ομάδες της ΧΑ;
Γ.Ρώτας: Τάγματα εφόδου.
Ελ. Ζαφειρίου: Όταν ο Ρουπακιάς είπε ότι χτύπησε το Φύσσα γιατί χτύπησαν κάτι
δικούς του καταλάβατε τι εννοούσε;
Γ.Ρώτας: Δεν μπορούσα να ξέρω.
Ελ. Ζαφειρίου: Ξέρετε ποιός είναι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής;
Γ.Ρώτας: Ναι, ο Μιχαλολιάκος.
Ελ. Ζαφειρίου: Ξέρετε από ιεραρχία;

Γ.Ρώτας: Ναι ότι υπάρχει αρχηγός και δίνει εντολές.
Ελ. Ζαφειρίου: Έχετε παρακολουθήσει μια πορεία της ΧΑ; Τι ξέρετε για το πώς
κινούνται;
Γ.Ρώτας: Φωνάζουν συνθήματα το κλασσικό αίμα, τιμή χρυσή αυγή, φοράνε
παραλλαγές.
Ελ. Ζαφειρίου: Για τους βουλευτές της ΧΑ ξέρετε αν έχουν εμφανιστεί ποτέ με αυτή
τη συγκεκριμένη ενδυμασία;
Γ.Ρώτας: Ναι έχουν.
Ελ. Ζαφειρίου: Για τον ρουπακιά είπατε πριν πως δεν χτυπήθηκε πολύ γιατί ήταν
καλός, σε τι; Στο ξύλο; Στο μαχαίρωμα, σε τι;
Γ. Ρώτας: Μπορεί να μην έφαγε καμία γιατί μπορεί να ήξερε πυγμαχία.
Ελ. Ζαφειρίου: Μπορεί να σημαίνει ότι ήταν εκπαιδευμένος;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Χάρης Στρατής από την Πολ. Αγωγή (ΠΑΜΕ): Γνωρίζετε αν
σε άλλες επιθέσεις πχ. Λουκμάν, ΠΑΜΕ, είχαν χρησιμοποιηθεί όπλα;
Γ. Ρώτας: Από τα ΜΜΕ το ξέρω.
Χ. Στρατής: Θα μπορούσε η αστυνομία να γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιούνταν όπλα;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Θ. Θεοδωρόπουλος από την Πολ. Αγωγή (συνήγορος
ΠΑΜΕ): Η πληροφορία προς το κέντρο για τη φασαρία από πού προήλθε;
Γ.Ρώτας: Από κάποιον που ήταν στο σημείο.
Θ. Θεοδωρόπουλος: Εσείς σκεφτήκατε ότι ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
Ζητήσατε ενισχύσεις;
Γ. Ρώτας: Ναι ζήτησε ο Τσολακίδης.
Θ. Θεοδωρόπουλος: Αν έρχονταν πότε θα έρχονταν;
Γ.Ρώτας: Δεν θα προλάβαιναν.

Θ. Θεοδωρόπουλος: Πότε θα έρχονταν, να μας πείτε.
Γ.Ρώτας: Εξαρτάται από που θα ξεκινούσαν μπορεί 5 λεπτά.
Θ. Θεοδωρόπουλος: Για την αποστροφή του λόγου του Ρουπακιά τι ακούσατε ότι
είπε μετά τη σύλληψη;
Γ.Ρώτας: Από τα μμε άκουσα πως είπε είμαι της ΧΑ, είμαι δικός σας.
Θ. Θεοδωρόπουλος: Είναι τιμητική για εσάς αυτή η δήλωση;
Γ.Ρώτας: Όχι.
***
Υποβάλλει ερωτήσει ο Άγγελος Βρεττός από την Πολ. Αγωγή (ΠΑΜΕ): Γιατί μετά το
2012 σας είχαν βάλει να παρακολουθήσετε παρελάσεις κάθε φορά και να πηγαίνετε
στα γραφεία;
Γ.Ρώτας: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πορεία ή κάτι άλλο είτε από αυτό το χώρο
είτε από άλλο έπρεπε να πηγαίνουμε.
Α. Βρεττός: Για την ηγεσία είχατε ακούσει ποτέ; Για κάποιο Λαγό είχατε ακούσει;
Πρόεδρος: άλλη ερώτηση.
Α. Βρεττός: Για το σύνθημα αίμα τιμή χρυσή αυγή τι ξέρετε; Τι θα πει αίμα;
Γ.Ρώτας: Ότι είναι φανατισμένοι με την οργάνωσή τους;
Α. Βρεττός: Είπατε πως η αστυνομία δεν μπορούσε να αποτρέψει τη δολοφονία,
υπήρχε περίπτωση να ξέρανε και να μην ήθελαν να την αποτρέψουν;
Πρόεδρος: Μην απαντάτε
Ελένη Ζαφειρίου (συμπληρωματική ερώτηση): Για ποιό λόγο αφού το σήμα ήταν για
όχλο και μάλιστα οπλισμένο δεν απεστάλησαν ΜΑΤ ή άλλη αρμόδια ομάδα της
ΕΛΑΣ;
Γ.Ρώτας: Δεν γνωρίζω.
V. Εξέταση μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης
Ξεκινάνε οι ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων με τον
Σωτηρόπουλο (συνήγορο Ι. Άγγου) : Είπατε ότι αναγνωρίσατε τα 50 άτομα ως
χρυσαυγίτες απ’ την αμφίεση και την εμπειρία σας.

Γ. Σωτηρόπουλος: Αναγνωρίσατε κάποιον συγκεκριμένα ως χρυσαυγίτη ότι τον
είχατε δει και κάπου άλλου;
Γ. Ρώτας: Όχι.
Γ. Σωτηρόπουλος: Για τους αναρχικούς που είπατε ποιά ήταν η διαφορά τους με
τους Χρυσαυγίτες;
Γ. Ρώτας: Δεν κάθονται σε ένα μέρος, χτυπάνε και φεύγουνε, φοράνε κόκκινα μαύρα
ρούχα.
Γ. Σωτηρόπουλος: Κρατάνε καμιά φορά μαδέρια;
Γ. Ρώτας: Ναι.
Γ. Σωτηρόπουλος: Άλλοι θαμώνες υπήρχαν έξω απ’ το κοράλλι;
Γ. Ρώτας: Υπήρχαν
Γ. Σωτηρόπουλος: Είπατε ότι τα ρούχα των ανθρώπων έξω απ’ το Κοράλλι ήταν κι
αυτά σκούρα
Γ. Ρώτας: Ήταν μεγαλύτερη η ένταση στο σημείο της δολοφονίας και άλλη έξω απ’ το
Κοράλλι.
Γ. Σωτηρόπουλος: Είπατε ότι η εντολή ήταν να συλλαμβάνονται όλοι με τα ίδια
χαρακτηριστικά.
Γ. Ρώτας: Δόθηκε εντολή να συλλαμβάνονται όσοι έφεραν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά
Γ. Σωτηρόπουλος: Στην ανακρίτρια είπατε ότι μετά το φόνο ήρθαν και χρυσαυγίτες
και κοίταζαν κλπ, δεν φοβήθηκαν;
Δεν απαντάται η ερώτηση.
Γ. Σωτηρόπουλος: Πως εξηγείτε το γεγονός ότι ο δολοφόνος εισήλθε στο αντίθετο
ρεύμα
Πρόεδρος: Ποιά η σχέση των ερωτήσεων σας με τον εντολέα σας τον Άγγο;
Γ. Σωτηρόπουλος: Θέλω να αποδείξω ότι ο φόνος είναι μεμονωμένο περιστατικό και
πως πρόκειται περί σκευωρίας και προβοκάτσιας, αυτή είναι η θέση μου.
Γ. Σωτηρόπουλος: Στη συμπλοκή μεταξύ Φύσσα και Ρουπακιά πείτε μας πάλι τι
είδατε;
Γ. Ρώτας: Είπα ότι είδα ένα τσούρμο και μόλις πλησίασα κάποιοι τρέξανε.

Γ. Ρώτας: Και μείνανε μόνο οι Ρουπακιάς και Φύσσας.
Γ. Σωτηρόπουλος: Αυτοί που φύγανε μήπως έφυγαν επειδή ερχόσασταν εσείς και
όχι επειδή ήταν χρυσαυγίτες;
Πρόεδρος: Όχι έτσι η ερώτηση, έχει πει ότι αυτοί που έτρεξαν του φάνηκαν
χρυσαυγίτες.
Σωτ: Αυτοί που τρέξανε τι ρούχα φορούσαν;
Γ. Ρώτας: Σκούρα. Μαύρα, και μπλε σκούρο να ήταν μαύρο θα το βλέπαμε.
Γ. Σωτηρόπουλος: Παρόλο που δεν δέχτηκε καμία πίεση πέταξε κάτω το μαχαίρι,
άρα το πέταξε με τη βούλησή του;
Πρόεδρος: Είναι κρίση αυτό, τι ερώτηση είναι αυτή, άλλη.
Γ. Σωτηρόπουλος: Αφού μαχαίρωσε ο δολοφόνος και μέχρι την σύλληψή του,
πιέστηκε από κάποιον; Την έπεσε κάποιος στον Ρουπακιά;
Γ. Ρώτας: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
Γ. Σωτηρόπουλος: Συμβαίνει συχνά το όπλο του εγκλήματος να βρίσκεται με τα
αίματα στον τόπο του εγκλήματος;
Γ. Ρώτας: Δεν έχω πάει σε άλλο μαχαίρωμα
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Κοντοβαζενίτης (συνήγορος υπεράσπισης Α. Αναδιώτη):
Λέξεις ή φράσεις ακούσατε στη συμπλοκή; Γαύρε φασίστα;
Γ. Ρώτας: όχι
Ν. Κοντοβαζενίτης: Από τι απόσταση βλέπατε την συμπλοκή;
Γ. Ρώτας: Από 50 μέτρα.
Ν. Κοντοβαζενίτης: Είπατε ότι δεν θυμάστε αν ήταν αναμμένη η μηχανή του
αυτοκινήτου.
Γ. Ρώτας: Ναι είπα ότι πήγα να τον βγάλω και δεν ξέρω αν ήταν αναμμένη η μηχανή.
Ν. Κοντοβαζενίτης: Τα άτομα στην Π. Μελά ενσωματώθηκαν με τα άτομα στην
Τσαλδάρη;
Πρόεδρος: Έχει πει ότι αν είχαν θα πέρναγαν από μπροστά του και θα τα έβλεπε.

Ν. Κοντοβαζενίτης: Κρατούσαν καδρόνια;
Γ. Ρώτας: Όχι
Ν. Κοντοβαζενίτης: Όταν φτάσατε η μονομαχία Ρουπακιά-Φύσσα ήταν σε
προσωπικό επίπεδο;
Επεμβαίνει η πρόεδρος: Τα περιέγραψε όπως τα είδε, τώρα ο καθένας εκτιμάει.
Ν. Κοντοβαζενίτης: Ακούσατε αν ειπώθηκε κάτι στην συμπλοκή Φύσσα-Ρουπακιά;
Γ. Ρώτας: όχι.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις η Βελέντζα (συνήγορος Καζαντζόγλου): Το σήμα που δόθηκε
έλεγε πως 50 άτομα κατευθύνονται προς το Κοράλλι;
Γ. Ρώτας: Αυτό θυμάμαι αλλά όχι αυτολεξεί.
Δ. Βελέντζα: Γνωρίζετε αν του σήματος προηγήθηκε πληροφορία από πολίτη;
Γ. Ρώτας: Δεν το γνωρίζω.
Δ. Βελέντζα: Ο Χατζησταμάτης χρησιμοποίησε τη λέξη αναρχικοί;
Γ. Ρώτας: Ναι.
Δ. Βελέντζα: Η ενημέρωση σας έγινε από τον Χατζησταμάτη, είπε για λεκτικό
συμβάν ή συμπλοκή;
Γ. Ρώτας: Λεκτικό συμβάν
Δ. Βελέντζα: Ακούστηκε καθόλου στον ασύρματο από εσάς οποιαδήποτε αναφορά
σε χρυσαυγίτες;
Γ. Ρώτας: Ο Τσολακίδης διαβίβασε ότι υπήρχαν άτομα ΧΑ.
Δ. Βελέντζα: Άρα επιβεβαιώνετε ότι τα άτομα δεν είχαν διακριτικά.
Πρόεδρος: Όχι , τι είναι αυτό; από που προκύπτει; Ξαναρωτήστε.
Δ. Βελέντζα: Γιατί δεν το είπατε στη ΓΑΔΑ αυτό;
Γ. Ρώτας: Γιατί δεν εξέφερα κρίση, είπα αυτά που είδα.
Δ. Βελέντζα; Ποια διακριτικά έφεραν; σε τι συνίσταται η αίσθηση που είχατε ότι
επρόκειτo για άτομα της ΧΑ;

Γ. Ρώτας: Ήταν κοντοκουρεμένοι, μαυροφορεμένοι, έχω ξαναέρθει σε επαφή με
τέτοιο πλήθος και ξέρω πώς κινούνται στο χώρο.
Δ. Βελέντζα.: Μπορούσατε να διακρίνετε καδρόνια εκείνη τη νύχτα τελικά;
Πρόεδρος: Όλοι έχουμε τις καταθέσεις μπροστά μας πάνω δε λέει για καδρόνια
μετά όμως λέει κυρία Συνήγορε
Δ. Βελέντζα.: Μιλήσατε με περιοίκους; Σας είπανε για τα χαρακτηριστικά
Γ. Ρώτας: Δεν μίλησα με περίοικους.
Δ. Βελέντζα: Μόνο τα ρούχα λοιπόν, δεν είπατε για καδρόνια.
Επεμβαίνει ο Ανδρ. Τζέλης λέγοντας “Ψέματα, λέει για καδρόνια”.
Η πρόεδρος σε αυτό το σημείο διαβάζει την κατάθεση στην οποία ρητά αναφέρεται
η λέξη καδρόνια.
Δ. Βελέντζα: Ποιοί φορούσαν τι από τις δύο ομάδες;
Ο μάρτυρας δεν απαντάει.
Δ. Βελέντζα: Οταν φτάσατε στο Κοράλλι ήταν κάποιος από την παρέα του Φύσσα;
Γ. Ρώτας: Δεν μας είπε κανείς “είμαι απ’ την παρέα του Φύσσα”. ΄
Δ. Βελέντζα: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε στη φωτογραφία που σας επιδείχθηκε ότι
είναι αλεξίσφαιρα;
Γ. Ρώτας: Είπα πως αν έχουν βαλλιστικό υλικό είναι.
Δ. Βελέντζα: Άρα δεν γνωρίζετε.
Πρόεδρος: όχι έτσι, ό,τι λέει ο μάρτυρας.
Δ. Βελέντζα: Γνωρίζετε αν οι ασύρματοι που αναγνωρίσατε στις φωτογραφίες
μπορεί να αγοράστηκαν απ’ τα τζάμπο;
Εδώ το ακροατήριο ξεσπάει σε γέλια.
Δ. Βελέντζα: Είναι ελεύθερη η αγορά των ασυρμάτων;
Γ. Ρώτας: Αυτό που είδα ήταν ασύρματος.
Δ. Βελέντζα: Μετά το συμβάν της δολοφονίας ήσασταν στο σημείο μέχρι τη 1:00;
Γ. Ρώτας: Ναι

Δ. Βελέντζα: Είστε σίγουρος;
Γ. Ρώτας: Ναι
****
Συμπληρωματικές ερωτήσεις για τον κατηγορούμενο Ι. Καζαντζόγλου από τον
συνήγορό του Οπλαντζάκη με τη χρήση χάρτη.
Β. Οπλαντζάκης: Είπατε οτι δεν ξέρατε τον Χατζησταμάτη, όταν αρχίσατε να
κυνηγάτε τους χρυσαυγίτες ο Χατζησταμάτης τι έκανε;
Γ. Ρωτας: Δεν θυμάμαι.
Β. Οπλαντζάκης: Το μαχαίρι ποιός το συνέλεξε;
Γ. Ρώτας: Το πλήρωμα του περιπολικού, έφτασε 2 λεπτά αφότου το καλέσαμε.
Β. Οπλαντζάκης: Ήρθε και κάποιο βανάκι;
Γ. Ρώτας: Αργότερα η ΟΠΚΕ.
Β. Οπλαντζάκης: Τον είδατε μετά (τον Χατζησταμάτη) στην Τσαλδάρη;
Γ. Ρώτας: Όχι στην Τσαλδάρη, στη ΓΑΔΑ.
Β. Οπλαντάκης: Εκτός από εσάς προϋπήρχαν άλλοι αστυνομικοί στην Τσαλδάρη πριν
πάτε εσείς:
Γ. Ρώτας: Όχι δεν είδα κανέναν.
Έχουμε διάφορες ερωτήσεις από την υπεράσπιση που έχουν επαναληφθεί, και την
πρόεδρο να λέει συνεχώς “Άλλη ερώτηση”.
Β. Οπλαντζάκης: Αφού δεν είδατε άλλους αστυνομικούς στην Τσαλδάρη, εάν έμεναν
αυτοί οι 40 της ΧΑ στην Τσαλδάρη εσείς θα πηγαίνατε;
Γ. Ρωτας: Όχι
Β. Οπλαντζάκης: Στην Τσαλδάρη ο Ρουπακιάς είχε πλάτη προς αυτούς που
ερχόντουσαν;
Γ. Ρώτας: Δεν μπορούσα να δω.
Β. Οπλαντζάκης: Αφού αρχίσατε να τους κυνηγάτε και βγήκαν στην Τσαλδάρη τι
συμπεριφορά είχαν; Εσείς είστε έμπειρος και ψύχραιμος, ένα οργανωμένο έγκλημα
θα γινόταν έτσι;

Γ. Ρώτας: ……
Β. Οπλαντζάκης: Εδώ αυτοί οι 30-40 σας οδήγησαν στον τόπο του εγκλήματος.
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση, αυτό ήταν κρίση και μάλιστα προχωρημένη.
Β. Οπλαντζάκης: Πλησιάζετε και βλέπετε τον Ρουπακιά και τον Φύσσα. Ποιός είχε
πλάτη σε εσάς που ερχόσασταν;
Γ. Ρώτας: Κανείς αφού εμείς ήμασταν στο πλάι.
Β. Οπλαντζάκης: Σας πήραν είδηση οι 4-5 που έφυγαν;
Γ. Ρώτας: Φαντάζομαι ναι.
Β. Οπλαντζάκης: Πότε έμειναν οι Ρουπακιάς Φύσσας οι δυο τους;
Γ. Ρώτας: Λίγο μετά που πλησιάζαμε.
Β. Οπλαντζάκης: Οι 4 που άρχισαν να τρέχουν μπορούσαν να ξέρουν ότι είχε
μαχαιρωθεί ο Φύσσας ή ακόμα και να το απέτρεπαν;
Γ. Ρώτας: Δεν μπορώ να το ξέρω.
Β. Οπλαντζάκης: Πώς αντιληφθήκατε τη δολοφονία;
Γ. Ρώτας: Μας φώναξε ο Φύσσας «με μαχαίρωσε, με μαχαίρωσε»
Β. Οπλαντζάκης: Απέναντι υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν κάτι τύπου “Σκότωσε
τον μην κολλάς φάτον” κλπ;
Γ. Ρώτας: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο
Πρόεδρος: Αρκετά.
Β. Οπλαντζάκης: Ρωτήσατε αν είδε κάτι κανείς;
Πρόεδρος: Έχει απαντήσει.
Β. Οπλαντζάκης: Ήρθε κάποιος φίλος του Φύσσα και σας είπε ναι είδα τι έγινε;
Γ. Ρώτας: Εκείνη την ώρα…
Διακόπτει η πρόεδρος και δεν αφήνει την απάντηση να ολοκληρωθεί.
***

Υποβολή ερωτήσεων από κ. Βελέντζα (συνήγορος Καλαρίτη): Υποθέτετε ότι από τα
άτομα που ήταν εκείνη τη στιγμή στην Τσαλδάρη τα 4-5 ήταν ΧΑ;
Γ. Ρώτας: Ναι
Δ.Βελέντζα: Πως εξηγείτε ότι η ίδια η παρέα του Φύσσα λένε ότι ήμασταν εμείς και
φύγαμε; Αποκλείεται να ήταν άλλοι;
Δ. Βελέντζα: Είστε σίγουρος πως ήταν ΧΑ;
Γ. Ρώτας: Ναι το έχω πει.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Παγώνας για τον κατηγορούμενο Κομιανό: Η μαχαιριά στο
Φύσσα έγινε αφού έφυγαν τα άτομα αυτά τα 4-5;
Γ. Ρώτας: Έχω πει πως δεν είδαμε το μαχαίρωμα ούτε το μαχαίρι.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Τσάγκας για κατηγορούμενο Κορκοβίλη: Απ’ ότι γνωρίζετε
μαύρα ρούχα έστω και με διακριτικά της ΧΑ φοράνε μόνο μέλη ή και οπαδοί ή
υποστηρικτές;
Γ. Ρώτας: Δεν γνωρίζω.
Χ. Τσάγκας: Τα άτομα που τρέχανε κρατούσαν κράνη;
Γ. Ρώτας: Δεν το αποκλείω τους είχα δει με κράνη στην Π. Μελά.
Γ. Ρώτας: Και εμείς τα είχαμε βγάλει τα κράνη μας, δεν θυμάμαι σε ποιό σημείο.
Χ. Τσάγκας: Για τον φερόμενο ως δράστη, είδατε τον Ρουπακιά να κάνει χρήση
πολεμικών τεχνών;
Γ. Ρώτας: όχι.
Σε αυτό το σημείο έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από την Πολ. Αγωγή οι οποίοι λένε
“Ακόμα φερόμενος; Έχει ομολογήσει”.
Χ. Τσάγκας: Είχε γένια (ο δράστης);
Γ. Ρώτας: Αξύριστος πρέπει να ήταν.
Χ. Τσάγκας: Αφού χωρίσατε το Ρουπακιά με το Φύσσα…
Πρόεδρος: Δεν τίθεται θέμα χωρισμού εκ των πραγμάτων χώρισαν

Χ. Τσάγκας: Ο Ρουπακιάς φορούσε στολή;
Γ. Ρώτας: όχι.
Χ. Τσάγκας: Πότε καταλάβατε το μαχαίρωμα;
Γ. Ρώτας: Όταν ο Φύσσας σήκωσε την μπλούζα του και το φώναξε.
Χ. Τσάγκας Το πρώτο πράγμα που διαβίβασε ο Τσολακίδης ήταν το μαχαίρωμα;
Γ. Ρώτας: Διαβίβαζε όλη την ώρα
Χ. Τσάγκας: Το αυτοκίνητο του Ρουπακιά έφερε πινακίδες;
Γ. Ρώτας: Ναι
Χ. Τσάγκας: Αν δεν τον πιάνατε εκείνη την ώρα θα ήταν εύκολο να τον βρείτε;
Γ. Ρώτας: Ναι από τις πινακίδες.
***
Υποβάλλει ερωτήσεις ο Γκαβέλας (συνήγορος Πατέλη): Εσείς γνωρίζατε ότι τα άτομα
με ρόπαλα ήρθαν μετά από μήνυμα;
Γ. Ρώτας: Απ όσα είδα στα μμε.
Δ. Γκαβέλας: Στη ΓΑΔΑ ποιά η περιγραφή σας για την στιγμή που στρίψατε στην
Τσαλδάρη και είδατε το συμβάν;
Γ. Ρώτας: Ναι την θυμάμαι, μετά από 24 ώρες αϋπνία ήταν μια πολύ περιγραφική
κατάθεση και είπαμε μόνο το τελευταίο στάδιο με Ρουπακιά και Φύσσα.
Ο Γκαβέλας διαβάζει την κατάθεση οπού λέει ότι είδε 2 άτομα να έχουν έρθει στα
χέρια.
Γ. Ρωτας: Ήταν περιγραφική η κατάθεση χωρίς καμία σχεδόν λεπτομέρεια. Ήμουν
άυπνος 24 ώρες.
Δ. Γκαβέλας: Αυτό που θυμηθήκατε μήνες μετά και αφού η υπόθεση είχε
απασχολήσει πολύ τα ΜΜΕ πως το θυμηθήκατε;
Δ. Γκαβέλας: Να υποθέσουμε πως η κόπωση που λέτε έχει επηρεάσει την όραση σας
και τα άτομα αυτά να μην υπήρχαν ή να ήταν αλλού;
Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση

Δ. Γκαβέλας: Μαύρα κοντομάνικα μπλουζάκια δεν φοράνε και αυτοί που ακούνε
χέβι μέταλ ή χιπ χοπ; Δεν έχουν ξυρισμένα κεφάλια οι χιπχοπάδες;
Πρόεδρος: Δεν είπε μόνο για τα μπλουζάκια, από όλα τα στοιχεία είπε οτι του
φάνηκαν χρυσαυγίτες.
Ένταση στο ακροατήριο μεταξύ της υπεράσπισης και της Πολ. Αγωγής.
Δ. Γκαβέλας: Είπατε πως η εμπειρία σας από την ΧΑ είναι μόνο μια πορεία που
ακολουθήσατε.
Πρόεδρος: Δεν είπε μόνο αυτό είπε και άλλη εμπειρία.
Δ. Γκαβέλας.: Έχετε εμπλακεί σε επεισόδιο μετά από αγώνα; Πάνε όλοι μαζί;
Συντεταγμένα;
Γ. Ρώτας: Δεν έχω υπηρετήσει σε αγώνα αλλά ξέρω ότι δεν τρέχουν οργανωμένα
είναι χάος.
Υποβάλει ερωτήσεις ο Ρουμπέκας συνήγορος Ρουπακιά
Γ. Ρουμπέκας: Πόσο κάνατε για να τρέξετε 50 μέτρα;
Γ. Ρώτας: Για να μπεις στην αστυνομία τα 100 μέτρα πρέπει να τα κάνεις σε 16”
Γ. Ρουμπέκας: Συνεχώς χτυπιόντουσαν αυτοί;
Γ. Ρώτας: Ναι και σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουμε.
Γ. Ρουμπέκας: Κατά την περιγραφή σας συνάγετε οτι απ’ τα ρούχα τους το
κοντοκουρεμένο κεφάλι και τα μούσια ήταν χρυσαυγίτες.
Γ. Ρουμπέκας: Ο μαρτυρας Σεϊρλής που ήταν εδώ προχθές ήταν κοντοκουρεμένος με
μαύρο πουκάμισο και μούσι, θα τον περνάγατε για χρυσαυγίτη;
Γ. Ρώτας: Ναι.
Γ. Ρουμπέκας: Ποιός χτύπαγε και ποιός δεχόταν χτυπήματα;
Γ. Ρώτας: Δεν μπορούσα να δω αλλά φαινόταν και απ’ τους δύο.
Γ. Ρουμπέκας: Καταλάβατε αν ο Ρουπακιάς φαινόταν να χτυπάει επαγγελματικά;
Γ. Ρώτας: Δεν μπορούσα να ξέρω.
Γ. Ρουμπέκας: Είπατε πως η Λεγάτου και ο Δεληγιάννης… (αστυνομικοί)
προσπαθούσαν να τραβήξουν το Φύσσα… τι γινόταν, είχε ταραχή και ένταση;

Γ. Ρώτας: Ναι.
Γ. Ρουμπέκας: Μέχρι πότε έβλεπες ζωή στον Παύλο Φύσσα;
Γ. Ρώτας: Δεν ξέρω αν πέθανε εκεί ή κατέληξε στο ασθενοφόρο.
Γ. Ρουμπέκας: Πόση ώρα περίπου διατηρούνταν στη ζωή ο Φύσσας;
Γ.Ρωτας: Δεν μπορώ να προσδιορίσω, μέχρι που τον πήρε το ασθενοφόρο νομίζω
ζούσε.
Γ. Ρουμπέκας: Θεωρείτε
καλοσχεδιασμένο;

τη

δολοφονία

Φύσσα

ένα τυχαίο γεγονός ή

Πρόεδρος: Όχι τέτοιες ερωτήσεις.
****
Υποβάλλει ερώτηση η Παπαδημητρίου (συνήγορος Γ. Σταμπέλου): Ακούσατε τίποτα
να λέγεται;
Πρόεδρος: Ανατρέξτε, τα έχει πει αυτά.
***
Υποβάλλει ερώτηση ο Μπόνης (συνήγορος Λ. Τσαλίκη): Το συγκεκριμένο
περιστατικό ήταν το σημαντικότερο περιστατικό;
Γ. Ρώτας: Ναι.
Δ. Μπόνης: Τότε γιατί δεν το περιγράψατε;
Γ. Ρώτας: Το περιγράψαμε αλλά όχι με λεπτομέρειες.
Δ. Μπόνης: Όταν φτάσατε στο Κοράλλι είχε προηγηθεί κάτι;
Γ. Ρώτας: Απ’ ότι είπε ο Χατζησταμάτης.
Δ. Μπόνης: Είπατε ότι οι χρυσαυγίτες δεν πτοήθηκαν. Άρχισαν να τρέχουν όταν
ήρθατε ή πότε άρχισαν να τρέχουν;
Γ. Ρώτας: Ήμασταν ήδη εκεί 3 λεπτά, γιατί να τρέξουν μετά εξαιτίας μας;
Δ. Μπόνης: Είπατε ότι φύγανε όλοι μαζί προς κάπου.
Γ. Ρώτας: Ναι.
Δ. Μπόνης: Αν είναι έτσι γιατί να χωρίσουν μετά τη στροφή;

Γ. Ρώτας: ‘Ίσως γιατί τους κυνηγούσαμε.
Δ. Μπόνης: Τους ασύρματους τους βρίσκεις στο εμπόριο, ποιό το νόημα της
φωτογραφίας με τους ασύρματους;
Δεν απαντάει ο μάρτυρας και δημιουργείται ένταση στην αίθουσα.
Η πρόεδρος επαναφέρει την τάξη και συνεχίζει ο Μπόνης: Ποιός συλλαμβάνει τον
Ρουπακιά;
Γ. Ρώτας: Εγώ και ο Τσολακίδης
Δ. Μπόνης: Από τους περίοικους πόσοι φορούσαν μαύρα μπλουζάκια;
Γ. Ρώτας: Δεν πρόσεξα τους περίοικους.
***
Υποβάλλει ερώτηση η Βελέντζα για τον κατηγορουμενο Χρυσαφίτη: Αν θυμάστε είχε
κόσμο στον τόπο του εγκλήματος;
Γ. Ρώτας: Στα λίγα λεπτά που γινόταν κοιτούσαν από μακριά.
***
Στο σημείο αυτό έχουμε διακοπή της δίκης για τις 21 Οκτωβρίου με συνέχεια της
κατάθεσης του μάρτυρα Ρώτα.
Παράλληλα η πρόεδρος ζήτησε να προσέλθει και ο μάρτυρας κ. Μελαχρινόπουλος,
φίλος του Π. Φύσσα και αυτόπτης.

