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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 εντονότερη σε σχέση με την προηγούμενη δικάσιμο παρουσία κοινού στο
ακροατήριο, αλλά υπήρχαν θέσεις ελεύθερες μέχρι και το τέλος. Σημειώνεται δε ότι στον
ίδιο χώρο υπάρχουν και οι διαπιστευμένες θέσεις για τους ανταποκριτές των ΜΜΕ, οι
οποίες στη σημερινή δικάσιμο ήταν σχεδόν όλες κατειλημμένες.
II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων
Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 9 κατηγορούμενοι, 37 κατηγορούμενοι
καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ 23 εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Ο
συνήγορος υπεράσπισης Τσάγκας δήλωσε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον Ι. Άγγο.
ΙΙI. Συνέχιση εξέτασης της μάρτυρος Αγγελικής Λεγάτου από τους συνηγόρους της
πολιτικής αγωγής.
Ο συνήγορος υπεράσπισης Α. Αγγελέτος έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι κατά την άφιξή του
έξω από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού προπηλακίστηκε στοχοποιημένα από τους
συγκεντρωμένους έξω από το δικαστήριο, οι οποίοι τον κύκλωσαν και του φώναξαν
«φασίστες κουφάλες έρχονται κρεμάλες». Δήλωσε ότι θα καταθέσει μήνυση την επόμενη
φορά.
Η Πρόεδρος απάντησε ότι άκουσε όσα είχε να πει αλλά ότι δεν δύναται να γίνει κάποια
καταγραφή στα πρακτικά, καθώς αφορά περιστατικό που έγινε έξω από την αρμοδιότητα
του δικαστηρίου.
Σε συνέχεια από την προηγούμενη δικάσιμο των ερωτήσεων του συνηγόρου της πολιτικής
αγωγής Καμπαγιάννη η μάρτυρας απάντησε ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της εκείνο το
βράδυ φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, έφεραν τα όπλα τους και ένας από την ομάδα έφερε
υποπολυβόλο. Τα όπλα τους ήταν οπλισμένα. Η Πρόεδρος παρενέβη και ζήτησε να
περιοριστεί η πολιτική αγωγή στο αντικείμενό της και να μην θέτει ερωτήσεις που αφορούν
στα περιστατικά της υπόθεσης Φύσσα. Ο συνήγορος Καμπαγιάννης δήλωσε ότι είναι
προφανές το έννομο συμφέρον του εντολέα του να αποδειχτεί η αξιοπιστία της μάρτυρα
και των αστυνομικών. Οι ερωτήσεις για τον οπλισμό των αστυνομικών αφορά στην
εγκληματική οργάνωση, διότι η έλλειψη φόβου των μελών της ΧΑ απέναντι σε πάνοπλους
αστυνομικούς καταδεικνύει την ισχύ της εγκληματικής οργάνωσης.
Συνεχίζοντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Θ. Καμπαγιάννη η μάρτυς
απάντησε ότι οι συγκεντρωμένοι ήταν άνδρες ηλικίας 35 ετών περίπου. Φοβήθηκε τη
σωματοδομή τους, ήταν μεγαλόσωμοι και κοντοκουρεμένοι. Δεν γνώριζε τις διαθέσεις
τους, αλλά ήταν ένα πλήθος που είχε έρθει για καυγά. Η ίδια και οι συνάδελφοί της δεν
απευθύνθηκαν στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στην Π. Μελα ο Δεληγιάννης φώναξε
«αστυνομία διαλυθείτε». Το πλήθος δεν έδωσε σημασία. Δεν επέδειξαν επιθετική
συμπεριφορά απέναντί τους και δεν φορούσαν κουκούλες. Αν ήταν αναρχικοί, θα δέχονταν

επίθεση. Ο Χατζησταμάτης τους είπε ότι οι συγκεντρωμένοι είναι μέλη της ΧΑ. Ο
Τσολακίδης διαβίβασε για το περιστατικό όπως το περιέγραψε ο Χατζησταμάτης. Κάποιος
από τους συναδέλφους της κάλεσε ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που
στις πρώτες καταθέσεις της δεν κάνει λόγο για μέλη της ΧΑ. Σε ερώτηση του συνηγόρου για
ποιό λόγο η μάρτυρας στην κατάθεσή της 6 ώρες μετά τη δολοφονία μετέφερε τον διάλογο
με τον Χατζησταμάτη ως ότι τους είπε ότι κάποιοι οπαδοί απλά διαπληκτιστήκαν στο καφέ
και ότι τώρα έφυγαν και δεν έκανε λόγο για μέλη της ΧΑ, όπως τους είπε ο Χατζησταμάτης.
Η μάρτυρας απάντησε ότι μάλλον επειδή ήταν κουρασμένη, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση το
μετέφερε με ακρίβεια μετά. Η μάρτυς, επίσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι
Χρύσα δεν είπε ψέματα ότι οι ΧΑ δέρνουν τους φίλους της. Αυτό δεν το άκουσαν οι άλλοι
αστυνομικοί ούτε η ίδια το είπε στους συναδέλφους της. Η μάρτυρας δεν αντιλήφθηκε
αυτό που λέει ο Ρώτας, ότι κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου στον Ρουπακιά 15
άτομα κοιτούσαν απειλητικά ούτε φοβήθηκε, όπως ο Ρώτας, μήπως έρθει κάποιος να τον
απελευθερώσει.
Η Πρόεδρος παρενέβη και ζήτησε να περιοριστούν οι ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής στο
αντικείμενό
της.
Συνεχίζοντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου η μάρτυρας απάντησε ότι ένας αστυνομικός,
όταν βλέπει τον δράστη ενός εγκλήματος να εγκαταλείπει το πεδίο του εγκλήματος, πρέπει
να
τον
συλλάβει
και
να
τον
χειροπεδήσει.
Ο συνήγορος ρώτησε τη μάρτυρα ποιός χειροπέδησε τον Ρουπακιά. Η Πρόεδρος δεν
επέτρεψε την ερώτηση. Ο συνήγορος απευθυνόμενος προς την Πρόεδρο ζήτησε να μάθει
αν το Δικαστήριο έχει απάντηση σ’ αυτό. Η Πρόεδρος απάντησε ότι η μάρτυς ρωτήθηκε
σχετικά από την Εισαγγελέα. Ο συνήγορος ζήτησε εκ νέου απάντηση από το Δικαστήριο στο
ερώτημα ποιος χειροπέδησε τον Ρουπακιά. Η Εισαγγελέας ανέφερε χαμηλόφωνα ότι τις
χειροπέδες πέρασε στον Ρουπακιά ο Τσολακίδης. Η μάρτυρας απάντησε «ρωτήστε τους
συναδέλφους μου». Η μάρτυρας ανέφερε ότι στο σημείο αναζήτησαν μάρτυρες, άλλα
όσους ρώτησαν εκείνη τη στιγμή απαντούσαν ότι μόλις έφτασαν στο σημείο και ότι δεν
είδαν κάτι. Δεν ανέφερε στο δελτίο οχήματος και στις καταθέσεις της ότι κάποιος έσπρωξε
τον Δεληγιάννη επειδή στο δελτίο οχήματος καταγράφονται μόνο όσα περιστατικά
αφορούν το δικό της όχημα. Ο Δεληγιάννης ανήκει σε άλλο. Δεν το ανέφερε στις
καταθέσεις της αλλά το αναφέρει τώρα. Η μάρτυρας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο
διοικητής του ΑΤ Νίκαιας είχε σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή.
Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Παπαδάκης πριν προχωρήσει σε εξέταση της μάρτυρα
δήλωσε ότι η εξέλιξη της δίκης και η συχνότητα των δικασίμων καθιστά επιτακτική την
επαναφορά του αιτήματος μεταφοράς της σε αίθουσα του Εφετείου. Επίσης, ανέφερε ότι
καταδικάζει κάθε σωματική ή λεκτική βία που τυχόν δέχτηκε ο συνήγορος Αγγελέτος, αλλά
βία δεν είναι τα συνθήματα και οι συγκεντρώσεις, αλλά τα χαστούκια και οι απειλές.
Σε ερώτηση του συνηγόρου για το αν οι δράστες ληστειών και ανθρωποκτονιών, τους
οποίους οι άνδρες και οι γυναίκες της ομάδας ΔΙΑΣ είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν,
είναι περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνοι από τους συγκεντρωμένους χρυσαυγίτες εκείνο
το βράδυ, η μάρτυρας απάντησε ότι οι ληστές και οι δολοφόνοι είναι πιο επικίνδυνοι. Η
μάρτυρας επίσης απάντησε ότι δεν επενέβησαν εκείνο το βράδυ εναντίον των
χρυσαυγιτών, διότι η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει αντιμετώπιση μόνο ενός ατόμου. Αν
πρόκειται για περισσότερα άτομα, πρέπει να καλούνται ενισχύσεις, διότι υπάρχει ο
κίνδυνος να δεχτούν επίθεση. Η μάρτυρας δήλωσε ότι δεν μπορούσε να τα βάλει με 50
άτομα που κρατούσαν ρόπαλα και φώναζαν και είχαν συγκεντρωθεί για συγκεκριμένο
σκοπό που η ίδια εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε. Η μάρτυρας είδε δύο άτομα να φοράνε
κράνη. Φοβήθηκε, γιατί 50 άτομα με κράνη και ρόπαλα συγκεντρωμένα τα μεσάνυχτα δεν
είναι κάτι φυσιολογικό. Δήλωσε ότι κάθε άνθρωπος θα φοβόταν στη θέση της και το ότι

φέρει ένα όπλο δεν σημαίνει κάτι. Οι συγκεντρωμένοι επεδίωκαν να προκαλέσουν φόβο
και δεν φοβήθηκαν τους αστυνομικούς. Απειλή χρήσης όπλου εναντίον των
συγκεντρωμένων δεν υπήρξε. Δακρυγόνα δεν είχαν μαζί τους. Η μάρτυρας τράβηξε την
αστυνομική ράβδο, όταν πλησίασε τα άτομα που χτυπούσαν τον Φύσσα. Το όπλο της δεν το
έβγαλε ποτέ. Σωματική απώθηση έξω από το Κοράλλι δεν έκαναν εναντίον των
συγκεντρωμένων ούτε προσπάθησαν να τους αποκόψουν με τις μηχανές καθώς κάτι τέτοιο
δεν περιλαμβάνεται στις μεθόδους τους. Δεν μπορούσαν να τους συλλάβουν, γιατί ήταν
αφενός πολλοί, αφετέρου δεν αντιλήφθηκαν να κάνουν κάτι. Για το Πέραμα έμαθε μετά τη
δολοφονία Φύσσα. Την δήλωση ανάληψης πολιτικής ευθύνης για τη δολοφονία Φύσσα δεν
την γνωρίζει.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Σαπουντζάκη η μάρτυρας απάντησε ότι
σε κάθε περιστατικό φοβάται, καθώς εμπλέκονται σε επικίνδυνα περιστατικά. Ο αριθμός
των συγκεντρωμένων, το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς έφεραν ρόπαλα, καθώς και η
άγνοια για τον λόγο της συγκέντρωσης της προκάλεσε φόβο. Η μάρτυρας δήλωσε ότι δεν
γνωρίζει αν αυτοί που χτυπούσαν τον Φύσσα και αυτοί που ήταν συγκεντρωμένοι ήταν της
ίδιας οργάνωσης. Οι 15-20 άνηκαν στην ομάδα των 50 αλλά οι 4 που χτυπούσαν τον Φύσσα
δεν ήταν από τους 15-20, γιατί αλλιώς θα τους είχαν προλάβει όταν έτρεχαν πίσω τους.
Πιθανόν, ανέφερε η μάρτυρας, να ήρθαν από άλλο μέρος, αλλά φορούσαν την ίδια
ενδυμασία, ήταν μαυροφορεμένοι. Η μάρτυρας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν ήταν
προσυνεννοημένοι. Δεν γνωρίζει ποιά είναι η ιδεολογία της ΧΑ, από τα ΜΜΕ γνωρίζει ότι
είναι ναζιστική οργάνωση.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Αντανασιώτη η μάρτυρας απάντησε ότι συνέλαβαν μόνο τον
Ρουπακιά, γιατί πριν δεν είδαν κάποιον άλλον να διαπράττει κάποιο αδίκημα την ώρα που
έτρεχαν. Όταν είδαν τα άτομα στην Π. Μελά, δεν έκαναν κάποια προσαγωγή γιατί δεν
υπήρχε λόγος και επειδή η εντολή από το κέντρο ήταν να μην εμπλακούν. Το γεγονός ότι οι
συγκεντρωμένοι ήταν της ΧΑ δεν έπαιξε ρόλο στο να μην πραγματοποιήσουν προσαγωγές.
Η μάρτυς δεν γνωρίζει αν η ΧΑ είναι φιλική προς την αστυνομία. Δεν γνωρίζει επίσης αν η
ΧΑ προσπάθησε να υποκαταστήσει την έννομη τάξη. Για τις επιθέσεις στις λαϊκές δεν
γνωρίζει κάτι περισσότερο πέρα από το ότι αφορούσε σε επίθεση κατά αλλοδαπών. Δεν
γνωρίζει αν οι χρυσαυγίτες εκπαιδεύονται ή αν η ΧΑ έχει ομάδες επιθέσεων στη Νίκαια. Για
την επίθεση στο ΠΑΜΕ γνωρίζει μόνο ότι άτομα της ΧΑ έκαναν επίθεση και υπήρξαν
τραυματισμένοι. Δεν γνωρίζει αν κινδύνευσε η ζωή κάποιου. Δεν γνωρίζει πώς η αστυνομία
αξιολόγησε την επίθεση στο ΠΑΜΕ. Δεν γνωρίζει αν υπήρξαν αυξημένα μέτρα
επαγρύπνησης μετά την επίθεση στο ΠΑΜΕ.
Σε ερωτήσεις της συνηγόρου Ζαφειρίου η μάρτυρας απάντησε ότι το επεισόδιο της
δολοφονίας είχε μικρή διάρκεια. Το Κέντρο έδωσε σήμα σε όλη τη δύναμη του Πειραιά να
μεταβεί στο Κερατσίνι. Δεν γνωρίζει όμως πότε ήρθαν. Πέντε λεπτά μετά τη λήξη του
περιστατικού ήρθε μία ομάδα. Όταν η ίδια έφτασε στο σημείο ο ρουπακιάς είχε ήδη
μαχαιρώσει τον Φύσσα. Τα συγκεντρωμένα άτομα ήταν χρυσαυγίτες. Από τα ΜΜΕ δεν
γνωρίζει αν βουλευτές της ΧΑ συνοδεύουν τάγματα εφόδου. Δεν έχει ακούσει βουλευτίνα
της ΧΑ να δηλώνει ότι οι μετανάστες είναι υπάνθρωποι. Δεν γνωρίζει αν η ΧΑ
αντιστρατεύεται συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Ο Φύσσας μπορεί να ήταν στόχος της ΧΑ.
Δεν γνωρίζει την ιδεολογία της παρέας του Φύσσα. Στη συνέχεια έμαθε ότι ο Φύσσας ήταν
εναντίον της ΧΑ. Δεν άκουσε ποτέ το Ρουπακιά να λέει «είμαι δικός σας, είμαι της
χρυσαυγίτης».
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Θεοδωρόπουλου η μάρτυρας απάντησε ότι από τον
Χατζησταμάτη έμαθε ότι οι χρυσαυγίτες κυνηγούσαν αναρχικούς. Κατά τη σύλληψη του

Ρουπάκια δεν πρόσεξε αν τα συγκεντρωμένα 50 άτομα ήταν στο σημείο στο απέναντι
πεζοδρόμιο της Π. Τσαλδάρη. Η μάρτυρας απάντησε ότι η ομάδα ΔΙΑΣ δεν εκπαιδεύεται για
προσανατολισμό χωρίς πυξίδα το βράδυ, ούτε πραγματοποιεί πορεία σε ποτάμι κόντρα στο
ρεύμα και στη μέση ρίψη βολών ούτε εκπαιδεύεται στο «έρπινγκ». Αυτά προσιδιάζουν
μόνο στον στρατό.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Βρεττού η μάρτυς απάντησε ότι έχει δουλέψει σε όλους τους
τομείς του Πειραιά. Για την επίθεση στο ΠΑΜΕ δεν έμαθε κάτι παραπάνω από την
υπηρεσία της. Δεν γνωρίζει λεπτομέρειες παρά μόνο όσα είπε πριν. Το περιστατικό στο
Πέραμα με την επίθεση στο ΠΑΜΕ ήταν σοβαρό γεγονός. Άλλο περιστατικό δεν γνωρίζει.
Από βουλευτές της ΧΑ θυμάται μόνο τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη. Σε φωτογραφία
που επέδειξε ο συνήγορος από εφημερίδα η μάρτυρας αναγνώρισε τον Ρουπακιά να
αγκαλιάζει φιλικά ένα άτομο, τον βουλευτή Μπαρμπαρούση, τον οποίο όμως δεν
αναγνώρισε.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Στρατή η μάρτυρας απάντησε ότι αυτά που είδε δεν γνωρίζει
αν προσιδιάζουν σε τάγματα εφόδου. Άκουσε στην τηλεόραση να κάνουν λόγο για τάγματα
εφόδου αλλά εκείνη την ώρα έκανε δουλειές στο σπίτι της. Δεν γνωρίζει σε ποιούς
αναφερόταν ο Ρουπακιάς όταν είπε ότι χτύπησαν κάτι δικούς του. Ίσως εννοούσε κάποιον
από την παρέα του. Εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε με ποιους ήταν, αλλά μετά έμαθε ότι ήταν
χρυσαυγίτες.
Σε συμπληρωματική ερώτηση του συνηγόρου Βρεττού για το αν το ντύσιμο των ανθρώπων
που φαίνονται στη φωτογραφία που επέδειξε ήταν ίδιο με το ντύσιμο των ανθρώπων
εκείνο το βράδυ η μάρτυρας απάντησε ότι ήταν μαυροφορεμένοι.
IV. Eξέταση της μάρτυρα Αγγελικής Λεγάτου από τους συνηγόρους της υπεράσπισης.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της υπεράσπισης Κοντοβαζενίτη η μάρτυς απάντησε ότι
υπηρετεί στην αστυνομία από το 2008 και από το 2010 στην ομάδα ΔΙΑΣ. Έχει δει πορεία
αναρχικών στα ΜΜΕ. Οι αναρχικοί φοράνε συνήθως κουκούλες και κόκκινα ρούχα. Δεν
θυμάται να φοράνε μαύρα. Ο Χατζησταματης έκανε λόγο για λογομαχία. Στη συμπλοκή
ήταν ο Φύσσας, ο Ρουπακιάς και άλλα 4 άτομα. Ο Φύσσας ήταν μόνος του. Φίλους του είδε
να έρχονται μετά τη λήξη του περιστατικού. Μετά τη σύλληψη του Ρουπακιά ήρθε η Χρύσα
και ένας φίλος του. Δεν αντιλήφθηκε κάποιον να συντονίζει την επίθεση. Τα άτομα που
ήταν στη συμπλοκή δεν προήλθαν από τα 15 – 20 άτομα που έτρεξαν. Δεν αντιλήφθηκε
αυτοί οι 15-20 να ενθαρρύνουν αυτούς που χτυπούσαν τον Φύσσα. Στο σημείο υπήρχαν
παγκάκια, αλλά δεν παρατήρησε κάποιον να κάθεται. Δεν κοίταξε προς τα παγκάκια. Από
μακριά δεν μπορούσε να διακρίνει αν ανταλλάσσονταν κλωτσιές και μπουνιές. Είδε να
κουνιούνται και από τις δυο πλευρές χέρια και πόδια.
Σε ερωτήσεις της συνηγόρου Δ. Βελέντζα η μάρτυρας απάντησε ότι τα 50 άτομα ήταν κατά
μήκος όλης της οδού. Τα άτομα αυτά δεν επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Ούτε τους
απείλησαν ούτε τους έβρισαν. Όταν έτρεξαν πίσω από τα 15 άτομα δεν δέχτηκαν κάποια
επίθεση από οποιονδήποτε. Στα άτομα που ήταν έξω από το Κοράλλι δεν προσομοίαζε η
εμφάνιση τους με τα άτομα της Π. Μελά, μάλλον οι πρώτοι ήταν απλοί πολίτες. Τα 50
άτομα της Π. Μελά τα είδε τη στιγμή που φτάσανε στο σημείο. Πρόσεξε ότι ήταν
μαυροφορεμένοι, κρατούσαν αντικείμενα και δύο κρατούσαν κράνη. Πιθανολογεί ότι τα
αντικείμενα που είχαν στα χέρια τους οι συγκεντρωμένοι ήταν ρόπαλα. Όταν έτρεξαν στο
σημείο που χτυπιόντουσαν τα 4 άτομα φώναξαν «αστυνομία» αλλά αυτοί σταμάτησαν
μόνο όταν η ίδια και ο Δεληγιάννης έφτασαν στο σημείο. Ο Ρουπακιάς όμως με τον Φύσσα

συνέχισαν να χτυπιούνται. Τράβηξαν τον Φύσσα προς τα πίσω, αλλά δεν θυμάται από πού
τον έπιασαν μαζί με τον Δεληγιάννη. Την βοήθησε ο Δεληγιάννης γιατί ο Φύσσας ήταν πιο
δυνατός από την ίδια, ήταν εξαγριωμένος και δυνατό παλληκάρι. Χρειαζόταν δύο άτομα.
Μέχρι την ώρα που παρέμεινε στο σημείο δεν ήρθε κανείς να της πει ότι είναι αυτόπτης
μάρτυρας, μόνο η κοπέλα του Φύσσα ήρθε και ένας φίλος του αλλά δεν κράτησε η ίδια τα
στοιχεία του. Η μάρτυρας ήταν παρούσα όταν ήρθε το ασθενοφόρο. Είδε να βάζουν τον
Φύσσα στο φορείο. Οι τραυματιοφορείς τον έβαλαν στο φορείο, αλλά δεν θυμάται αν
βοήθησε κάποιος φίλος του. Από τη στιγμή που ήρθε το ΕΚΑΒ έφτασε και ο πατέρας του
Φύσσα. Ήρθε και μια νοσηλεύτρια αλλά μίλησε με το Δεληγιάννη. Ρώτησε αν μπορεί να
βοηθήσει κάπως και ο Δεληγιάννης της το ζήτησε.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Β. Οπλαντζάκη η μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει από
πού προέρχονται οι 4 που είχαν συμπλακεί με τον Φύσσα. Μπορεί να ήταν από τους 50
στην Π. Μελα. Όταν οι 15 – 20 άρχισαν να τρέχουν τους ακολούθησαν αμέσως. Οι 4 αυτοί
μπορεί και να μην προέρχονταν από το στενό της Π. Μελά. Στην Τσαλδάρη δεν υπήρχαν
άλλοι αστυνομικοί. Αν δεν είχαν τρέξει αυτοί οι 20 δεν θα είχαν συλλάβει τον Ρουπακιά. Η
μάρτυς δεν γνωρίζει αν το μαχαίρωμα θα μπορούσε να το αντιληφθεί κάποιος από το
απέναντι πεζοδρόμιο. Ο Φύσσας ήταν ο πιο εξαγριωμένος και νόμισε ότι αυτός είχε
ξεκινήσει τον καυγά, επειδή έβριζε και φώναζε. Ο Φύσσας έβριζε τον Ρουπακιά και τον είδε
να πηγαίνει προς το μέρος του, για να πιαστούν πάλι στα χέρια. Ο Φύσσας έμεινε όρθιος
περίπου 10 λεπτά. Τον Χατζησταμάτη δεν τον ξαναείδε μετά. Δεν αποπειράθηκε κάποιος να
αποσπάσει τον Ρουπακιά. Ο συνήγορος κατέθεσε αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση
της μάρτυρος Α. Λεγάτου με τις αυτόπτες μάρτυρες Δ. Ζωρζου και Π. Καραγιαννιδου
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Τσάγκα η μάρτυρας απάντησε ότι τα δημοσιεύματα που
ακολούθησαν τη δολοφονία Φύσσα και αφορούν την ίδια ήταν ανακριβή. Τα διάβασε και
τα είδε στα ΜΜΕ. Δεν γνωρίζει το κίνητρο για τις ανακρίβειες αυτές.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Γ. Ρουμπέκα η μάρτυρας απάντησε ότι δεν θυμάται
περαστικούς να περνούν από το σημείο. Πολίτες πάντως υπήρχαν. Αν κάποιος
παρακολουθούσε το περιστατικό από απόσταση 30 μέτρων δεν θα μπορούσε να δει
λεπτομέρειες. Δεν παρατήρησε κάποιον σκυμμένο. Τα χτυπήματα που ανταλλάσσονταν δεν
τα είδε καθαρά μπροστά της. Από μακριά είδε ότι ήταν όλοι μαζί και κουνιόντουσαν χέρια
και πόδια. Πριν ο Φύσσας δείξει τη μαχαιριά δεν της ανέφερε ότι έχει χτυπηθεί κάπου
αλλού. Ούτε παρατήρησε αν ο Ρουπακιάς είναι χτυπημένος. Σε σχετική ερώτηση του
συνηγόρου η μάρτυρας απάντησε ότι όταν βλέπουν μια συμπλοκή, συνήθως πάνε σε αυτόν
που νομίζουν ότι προκάλεσε τον καυγά. Πιθανόν όμως και τους δύο ή όποιον προλάβουν
να πιάσουν πρώτον. Βασικά συνήθως τους προσάγουν και τους δύο. Δεν γνωρίζει αν ο
Φύσσας φαινόταν πιο επικίνδυνος, απλά ήταν εξαγριωμένος και νόμισε ότι προκάλεσε τον
καυγά, επειδή έβριζε και φώναζε. Η Πρόεδρος δεν επιτρέπει ερώτηση για το αν αποκλείει η
μάρτυς το γεγονός ο Ρουπακιάς να πήγε προς το αμάξι να φέρει την ταυτότητά του επειδή
την ζήτησε κάποιος αστυνομικός. Η μάρτυρας απάντησε ότι είναι σίγουρη ότι πήγε στο
αμάξι με σκοπό να διαφύγει, καθώς ακόμα δεν του είχε ζητηθεί ταυτότητα. Ο Φύσσας
έχασε τις αισθήσεις του λίγο πριν έρθει το ΕΚΑΒ.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Μαμμή η μάρτυρας απάντησε ότι το κράνος της είχε
αποσπώμενο γείσο. Την ώρα που έτρεχε το γείσο ήταν ανεβασμένο. Ακόμα και με
ανεβασμένο το γείσο η περιφερειακή της όραση περιοριζόταν. Για να κοιτάξει αριστερά ή
δεξιά πρέπει να γυρίσει. Οι ασύρματοι είχαν ψηφιακό σύστημα εκπομπής. Αυτό σημαίνει
ότι όταν εκπέμπει μια ομάδα από αυτό τον ασύρματο δεν μπορεί να εκπέμψει και άλλη στο
Κέντρο. Σύστημα ενδοεπικοινωνίας δεν είχαν. Εκείνη τη μέρα φορούσε αλεξίσφαιρο. Τα

υπόλοιπα μέλη της ομάδας φορούσαν και αυτά αλεξίσφαιρα. Ο ένας είχε υποπολυβόλο. Τα
ΜΑΤ δεν έχουν τέτοιο οπλισμό. Δεν είδε πορεία με μηχανές και αυτοκίνητα να έρχονται.
Τον κατηγορούμενο Τσορβά δεν τον θυμάται στην περιοχή. Δεν έχει εμπλακεί σε συλλήψεις
που στο τέλος κατέληξαν σε κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Στην υπηρεσία κάνουν
εκπαιδεύσεις για αυτοάμυνα και οπλοτεχνική, προκειμένου να εξοικειωθούν με τον
οπλισμό τους. Δεν είναι παράνομη η εκπαίδευση σε πολεμικές τέχνες.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Ζωγράφου η μάρτυρας απάντησε ότι πέρα από όσα γνωρίζει
από τα ΜΜΕ δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω. Περά από αυτό το περιστατικό δεν είχε κάποια
άλλη εμπλοκή με τη ΧΑ. Τον Φύσσα δεν τον γνώριζε στην περιοχή. Το περιστατικό στη
Λαϊκή το γνωρίζει από τα ΜΜΕ. Δεν γνωρίζει, όμως, τη δικαστική εξέλιξη αυτής της
υπόθεσης.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Γ. Μιχαλόλια η μάρτυς απάντησε ότι για την επίθεση στο
ΠΑΜΕ έμαθε από τα ΜΜΕ και από συναδέλφους της που είχαν εμπλακεί. Δεν θυμάται από
ποια ΜΜΕ έχει δει και τί έχει δει. Οι 15 δεν κρατούσαν ρόπαλα. Από τους 50 μπορεί 3-4 να
κρατούσαν ρόπαλα.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Αλεξιάδη η μάρτυς απάντησε ότι έχει παρακολουθήσει
πορείες της ΧΑ στα ΜΜΕ. Είχαν ομοιομορφία και συγκεκριμένο βηματισμό. Τα
χαρακτηριστικά της ένδυσης των ατόμων στο σημείο της επίθεσης ομοίαζαν με τα
χαρακτηριστικά των ατόμων που έκαναν τις πορείες. Εκείνο το βράδυ δεν είδε παραλλαγές
παρά μόνο μαύρα ρούχα. Δεν είδε βηματισμό. Τα άτομα στα βίντεο δεν ξέρει αν έχουν
σχέση με τα άτομα που ήταν στο σημείο εκείνη τη μέρα.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Καρυδομάτη η μάρτυρας απάντησε ότι παραγγέλματα και
συντονισμό μεταξύ ατόμων δεν μπόρεσε να παρατηρήσει.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την Τρίτη 22/12 στις 09:00.
V. Σχόλιο για τη διεξαγωγή και την ατμόσφαιρα της δικασίμου.
Έξω από το Δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι κάτοικοι της περιοχής και αντιφασιστικές
οργανώσεις
που
φώναζαν
συνθήματα.
Μέσα στο δικαστήριο η σημερινή συνεδρίαση ήταν ήρεμη με σχετικά μικρές αντεγκλήσεις
μεταξύ των συνηγόρων της υπεράσπισης και της πολιτικής αγωγής. Δεν προκλήθηκε κάποια
διακοπή εξαιτίας αντεγκλήσεων. Η κατάθεση της μάρτυρα δεν έριξε φως στα ερωτήματα
της πολιτικής αγωγής για το ποιός συνέλαβε τον Ρουπακιά, ποιός περισυνέλεξε το μαχαίρι
και ποιος χειροπέδησε τον Ρουπακιά. Η μάρτυρας παρά τις επίμονες ερωτήσεις της
πολιτικής αγωγής και της Προέδρου επέμεινε ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της δεν
μπορούσαν να κάνουν κάτι για να αποτρέψουν τη δολοφονία του Φυσσα και ότι έπραξαν
ό,τι ήταν δυνατόν. Από τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνήγοροι της υπεράσπισης προκύπτει
ότι η κατάθεση της μάρτυρος αξιοποιήθηκε, προκειμένου να δοθεί μια διαφορετική εκδοχή
για τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης από αυτή που περιέγραψαν άλλοι μάρτυρες
μέχρι τώρα. Για παράδειγμα η μάρτυς υποστήριξε ότι ο Φύσσας είχε συμπλακεί με 4 άτομα
που δεν προέρχονταν από τους 15-20 που αποκόπηκαν από τους 50 χρυσαυγίτες. Επίσης,
υποστήριξε ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή της κάποια αξιόποινη πράξη των 50
χρυσαυγιτών ή των 15-20 που αποκόπηκαν από αυτούς ή του Ρουπακιά. Υποστήριξε επίσης
ότι ο Φυσσας ήταν εξαγριωμένος, έβριζε τον Ρουπακιά και της δημιουργήθηκε η εντύπωση
ότι ο Φύσσας προκάλεσε τον καυγά με τον Ρουπακιά.

