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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. Υπήρχε παρουσία κοινού και
δημοσιογράφων.
II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων
Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 14 κατηγορούμενοι, από τους 18 των οποίων
την αυτοπρόσωπη παρουσία έχει διατάξει το Δικαστήριο. 27 κατηγορούμενοι καταγράφηκαν
ως απόντες, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.
ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας – Συνέχεια κατάθεσης Κοντονικόλα
Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και καταρχάς της
συνηγόρου Πανταζή κατέθεσε ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής έχει ναζιστική ιδεολογία, ότι
θέλουν καθαρό έθνος και να μην υπάρχουν μετανάστες. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανέναν που
να ψήφισε Χρυσή Αυγή το 2012, ούτε κάποιον που να κατέβηκε υποψήφιος, ούτε την
κοινοβουλευτική δράση κάποιου βουλευτή. Δήλωσε ότι γνωρίζει πού είναι τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, αλλά ότι δεν έχει δει να μπαίνει κόσμος εκεί, γιατί δεν ασχολείται,
ενώ δεν θυμάται κάποια δράση της Χρυσής Αυγής πριν τη δολοφονία.
Στις ερωτήσεις του Ζωγράφου απάντησε ότι φασίστας είναι αυτός που επιβάλλει την άποψή
του με βία και η ιδιότητα προσιδιάζει σε έναν πολιτικό χώρο, στο ναζιστικό, στη Χρυσή Αυγή.
Τη λέξη τάγματα εφόδου την άκουσε πρώτη φορά στο διαδίκτυο, δεν ξέρει αν άλλοι πολιτικοί
χώροι έχουν ομάδες κρούσης, αλλά μπορούσε να καταλάβει ποιοί είναι χρυσαυγίτες και πριν
τη δολοφονία, γιατί είχε δει και το περιστατικό στη λαϊκή που χτυπούσαν μετανάστες.
Επανέλαβε ότι ξέρει ότι το τραγούδι του Φύσσα «ΓΑΜΑ ΤΟΥΣ» είναι αντιφασιστικό, αλλά δεν
θυμάται τους στίχους και στην ερώτηση του συνηγόρου πώς του φαίνονται οι στίχοι «έχω την
κάνη στραμμένη στον κρόταφό σας», απάντησε ότι είναι αλληγορικοί και δεν σημαίνουν ότι
έχει πάρει στ’ αλήθεια όπλο.
Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Παπαδέλλη απάντησε ότι μπορεί να καταλάβει αν κάποιος
είναι ναζιστής ή δημοκράτης, εφόσον βλέπει μια ομάδα να χαιρετάει ναζιστικά, να έχουνε
σημαίες με σβάστικες, όπως στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί από το σπίτι του
βουλευτή Παππά, ότι μεταξύ της Χρυσής Αυγής και άλλων πολιτικών χώρων που μοιράζουν
φυλλάδια υπάρχει διαφορά, γιατί στη Χρυσή Αυγή πάνε όλοι μαζεμένοι, έχουν μηχανάκια και
δημιουργούν κλίμα τρομοκρατίας όπως έκαναν και στον ίδιο. Δεν παρακολουθεί πάρα πολύ το
κοινοβουλευτικό έργο, αλλά έχει ακούσει τοποθετήσεις της Χρυσής Αυγής που να περιέχουν
προτροπή σε βία και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Γεωργίου Μιχαλόλια απάντησε ότι θεωρεί ότι του επιτέθηκαν
λόγω των χαρακτηριστικών του, π.χ. μούσια και μακριά μαλλιά, καθώς τον έχουν
στραβοκοιτάξει και στο παρελθόν χρυσαυγίτες. Έφυγαν από το Κοράλλι μαζί με το Δούλβαρη,
ένας εξωτερικός παρατηρητής θα μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν παρέα, αλλά εκείνη τη
στιγμή δεν τους πείραξε κανείς. Οι τρεις που ήταν μέσα στο Κοράλλι έκαναν «μπαμ» ότι ήταν
χρυσαυγίτες, οι αστυνομικοί κατά την πρώτη του κατάθεση γύριζαν πίσω και διόρθωναν
πράγματα και ενώ γενικά δήλωσε ότι δεν φοβάται μηχανάκια με αναβάτες με κράνη, φοβάται
όμως αν δει ανθρώπους σαν ομάδα και όλους ομοιόμορφους. Συνέχισε λέγοντας ότι τρεις
χτύπησαν τον ίδιο και τέσσερις τον Παύλο και οι τρεις που τους χτύπησαν, μετά ήταν σαν να
τους επιτηρούσαν.
Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Αλεξιάδη απάντησε ότι για το μήνυμα Λαγού ξέρει από το
διαδίκτυο, από δυο τρία sites, δεν θυμάται συγκεκριμένα. Δήλωσε ότι δεν ξέρει αν πριν λίγες
μέρες έγιναν επεισόδια στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Μαρούσι και αν σε αυτά
συνελήφθη κάποιος γιος υπουργού. Κατέθεσε ότι δεν έχει ξαναδεχτεί επίθεση και ότι αυτό
είναι από τα χειρότερα πράγματα που του έχουν συμβεί και η συμπεριφορά των ατόμων που
τον χτύπησαν ήταν βάρβαρη. Θεωρεί ότι είχαν μαζευτεί για να σκοτώσουν, όπως και έγινε,
ίσως θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί και άλλος εκείνη τη νύχτα, καθώς θα μπορούσανε να τους
κάνουν μεγάλη ζημιά. Δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι ερωτήσεις, επερωτήσεις έχει κάνει ο
Λαγός ούτε τι πολιτικό έργο έχει ούτε τις πολιτικές του θέσεις για τους μετανάστες.
Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Μιχαλόλια απάντησε ότι δεν έχει διαβάσει το καταστατικό ή το
οργανόγραμμα της Χρυσής Αυγής, ούτε γνωρίζει αν τα κόμματα έχουν ιεραρχική δομή ή αν η
Χρυσή Αυγή έχει κάνει συνέδρια. Έχει ξαναδεί επεισόδια και αυτό που έζησε δεν ήταν
επεισόδιο.
Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Σταυριανάκη απάντησε ότι δεν ξέρει αν στο σπίτι του βουλευτή
Παππά υπήρχε σημαία του Κόκκινου Στρατού, αλλά ότι ο Παππάς στη φωτογραφία με τη
συλλογή του Χίτλερ ήταν πάνω από 28 ετών. Στο Κοράλλι ο ίδιος προσωπικά που δεν
ενδιαφερόταν για το ποδόσφαιρο πήγε για να πιει μια μπύρα και δεν ξέρει αν στο μαγαζί
πήγαν πρώτοι οι χρυσαυγίτες ή ο Παύλος. Επανέλαβε ότι ο Παύλος με τον Ρουπακιά δεν
τσακώθηκαν καθόλου και στην επισήμανση του συνηγόρου ότι οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ λένε
ότι τσακώθηκαν απάντησε ότι αυτός λέει αυτά που είδε. Κατέθεσε ότι δεν ξέρει ποιος κάλεσε
την αστυνομία και έκανε την καταγγελία, αλλά και ότι οι τρεις που ήταν μέσα στο μαγαζί δεν
είχαν λόγο να καλέσουν την αστυνομία. Ανέφερε επίσης ότι η παρέα του δεν πήγε, για να
ενισχύσει αριθμητικά την παρέα του Φύσσα, αλλά για να ενώσουν τις παρέες τους και να
πιούν μια μπύρα.
Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Μπόνη απάντησε ότι δεν ξέρει γιατί στο ημίχρονο του αγώνα
δεν συζήτησαν τα ενοχλητικά βλέμματα. Ότι πήραν αυτοκίνητο τυχαία, για να πάνε στο
Κοράλλι και ότι αυτό που του έκανε εντύπωση στους τρεις χρυσαυγίτες ήταν περισσότερο τα
άρβυλα που φορούσαν πάνω από το παντελόνι.

IV. Εξέλιξη της διαδικασίας – Εξέταση της μάρτυρα Χρυσούλας Ρουπακιά
Στις ερωτήσεις της Προέδρου, η μάρτυρας Χρυσούλα Ρουπακιά απάντησε ότι είναι αδελφή του
κατηγορούμενου Ρουπακιά, ελεύθερη επαγγελματίας, ιδιοκτήτρια ιχθυοπωλείου από το 1994,
και κατοικεί στο Κορωπί. Οι σχέσεις της με τον αδελφό της είναι καλές, αλλά πριν το συμβάν
επικοινωνούσαν πιο τακτικά. Κατέθεσε ότι για τη σχέση του αδελφού της με τη Χρυσή Αυγή
ξέρει ότι πήγαινε στα γραφεία, ότι συμμετείχε σε διανομές, ότι τον συγκινούσε το ενδιαφέρον
των χρυσαυγιτών για τους Έλληνες. Δεν ήταν μέλος, ήταν απλά ψηφοφόρος, για να είσαι
μέλος, πρέπει να πληρώσεις αντίτιμο και να βγάλεις ειδική κάρτα. Ούτε η ίδια είναι μέλος,
τους ψήφισε απλώς στις επαναληπτικές του 2012. Για τον Ρουπακιά ξέρει ότι πήγαινε σε
διανομές τροφίμων και ρούχων που διοργάνωνε η τοπική της Νίκαιας, πήγαινε σε ομιλίες
βουλευτών, σε μαθήματα ιστορίας, αλλά δεν ξέρει πόσο τακτική ήταν η παρουσία του στα
γραφεία της Νίκαιας, η ίδια μια φορά περαστική είχε περάσει, για να τον δει και δεν ξέρει τις
ώρες λειτουργίας των γραφείων. Ανέφερε επίσης ότι έχει παραβρεθεί σε εκδηλώσεις στο
Μελιγαλά, στις Θερμοπύλες, στο Περιβολάκι της Νίκαιας. Τις εκδηλώσεις τις μάθαινε από τον
αδελφό της. Για τις μετακινήσεις στους τόπους των εκδηλώσεων κατέθεσε ότι βάζανε πούλμαν
και είπε ότι νομίζει ότι ο Ρουπακιάς πήγαινε με το πούλμαν, γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό
του, αφού από τον Ιούνιο του 2013 μετακινείτο με δικό της όχημα.
Η μάρτυρας δήλωσε ότι θα χαρακτήριζε τον αδελφό της ήρεμο, συζητήσιμο, δεν ήταν των
εντάσεων, και ήταν οικογενειάρχης. Δούλευε σε διανομές πετρελαίου το χειμώνα και το
καλοκαίρι βοηθούσε την ίδια στο ιχθυοπωλείο . Η σύζυγός του δεν εργάστηκε ποτέ, μεγάλωνε
τα παιδιά.
Από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής κατέθεσε ότι γνωρίζει τρία άτομα, το Θανάση Τσορβά, τον
Καζατζόγλου και τον Πατέλη. Δήλωσε ότι σε καμία εκδήλωση δεν θυμάται τι είχε γίνει, ήταν
μεγάλες εκδηλώσεις, με συμμετοχή κόσμου. Συμμετείχαν ψηφοφόροι και βουλευτές. Δήλωσε
ότι την έννοια οπαδοί δεν την καταλαβαίνει.
Για εκείνη τη νύχτα κατέθεσε ότι της τηλεφώνησε ο αδερφός της γύρω στη μία και της είπε ότι
τσακώθηκε με κάποιους και τον έχουν στο Τμήμα και να του φέρει τσιγάρα και νερό. Όταν
έφτασε η ίδια στο Τμήμα, είδε κόσμο πολύ να φωνάζει, ήταν νεαροί και φοβήθηκε και έφυγε.
Σε σχετική ερώτηση της Προέδρου απάντησε ότι δεν τον ρώτησε τι έγινε γιατί είχε φοβηθεί και
πήγε για ψώνια. Γύρω στις 4 το πρωί ξαναπήγε στο Τμήμα και είδε να βάζουν τον αδερφό της
σε ένα περιπολικό και από πίσω κόσμο να φωνάζει «πούστη φασίστα θα σε σκοτώσουμε» και
έφυγε αμέσως. Κατόπιν ανέφερε ότι επικοινώνησε με την σύζυγο του Ρουπακιά και η
τελευταία της είπε ότι ούτε εκείνη ξέρει τι συμβαίνει. Η μάρτυρας συνέχισε λέγοντας ότι μετά
έκανε αναζήτηση στο Διαδίκτυο γράφοντας «επίθεση Αμφιάλη 17 Σεπτεμβρίου», φράση που
της ήρθε ασυναίσθητα να γράψει. Μέχρι τις 6 το πρωί δήλωσε ότι δεν είχε μάθει τίποτα άλλο
και στις 6 το πρωί έμαθε ότι το παιδί έχει πεθάνει και ότι ο αδερφός της έχει ομολογήσει την
ανθρωποκτονία. Κατόπιν κατέθεσε ότι πήρε τη νύφη της, η οποία της είπε ότι πήρε τον
Ρουπακιά ο Δήμου γύρω στις 11 με 11:30 και του είπε ότι κάτι έχει συμβεί στην τοπική και αν
γνωρίζει ο Ρουπακιάς κάτι. Ο τελευταίος του είπε ότι δεν ξέρει και ξεκίνησε για την τοπική. Η

μάρτυρας δήλωσε ότι δεν ξέρει τι ώρα έφυγε από το σπίτι ο αδερφός της, ούτε αν έκανε
κάποια προετοιμασία για να φύγει. Συνέχισε λέγοντας ότι κατά τις 8:30 το πρωί την πήρε ο
Ρουπακιάς από τη ΓΑΔΑ και του είπε ότι θα του στείλει δικηγόρο που της σύστησαν από την
αγορά. Ο δικηγόρος όμως αυτός αρνήθηκε τελικά, γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
απαγόρευσε στα μέλη του να αναλάβουν την υπεράσπιση του Ρουπακιά. Η μάρτυρας
κατέθεσε ότι έστειλε έναν γνωστό της δικηγόρο, ο οποίος της είπε ότι ο αδερφός της του είπε
ότι τσακώθηκε με τον θανόντα, ότι την ώρα που έφτασε με το αυτοκίνητο, ήταν 4-5 άτομα που
τον τραβήξανε έξω από το αυτοκίνητο και ότι ο Ρουπακιάς πήρε το μαχαιράκι του και έκανε
χωρίς να βλέπει στο παιδί δύο γρατζουνιές με αποτέλεσμα να πεθάνει. Ανέφερε στη συνέχεια
ότι δεν πήγε να δει τον αδελφό της, μόνο τηλεφωνικά μιλούσαν, δεν ήθελε να στοχοποιηθεί,
ούτε να αφήσει το μαγαζί. Κατέθεσε ότι κάθε φορά που μιλούσαν, της έλεγε τα ίδια πράγματα
και η ίδια αρκέστηκε σε αυτά που της έλεγε. Δήλωσε ότι ο Ρουπακιάς της έχει πει ότι
φτάνοντας στην τοπική, βρήκε εκεί κάποια άτομα, δεν της είπε ποτέ ποια, και κάποιος, δεν
ξέρει ποιος, του είπε «ακολούθα». Η ίδια μέσα της ακόμα δεν πιστεύει ότι το έκανε ο αδερφός
της. Στις ερωτήσεις της Προέδρου απάντησε ότι έξω από την τοπική είχε κάτι άτομα και
μηχανάκια και του είπανε πάμε, αλλά δεν ξέρει η ίδια ποιοί ήταν, ούτε ο ίδιος ήξερε τι πάει να
κάνει. Τον Φύσσα δεν τον ήξερε ο Ρουπακιάς, η μάρτυρας είπε ότι πήγε σε αυτόν, γιατί τον
είδε πρώτο, δεν ξέρει πού πήγαιναν ούτε αν τα άτομα από την τοπική ήταν κοντά του όταν τον
τραβάγανε οι νεαροί από το αμάξι όπως ισχυρίζεται. Η ίδια δήλωσε ότι δεν πήγε σε άτομα από
την τοπική που γνώριζε από εκδηλώσεις να ρωτήσει τι συνέβη. Δήλωσε ότι ο Ρουπακιάς της
είπε ότι από την τοπική μετακινήθηκαν με μηχανές και αυτοκίνητα, ότι δεν έφυγε μόνος του.
Σε αυτό το σημείο η μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε στο facebook συνομιλία με ένα άγνωστό της
άτομο με ψευδώνυμο που της είπε ότι από την τοπική ο Ρουπακιάς έφυγε με το Θανάση
Τσορβά και άλλο ένα άτομο. Σε αυτή τη συνομιλία έδωσε το τηλέφωνό της να την πάρουν, για
να συναντηθούν και να μάθει περισσότερα, πράγμα που δεν έγινε ποτέ.
Για το μαχαίρι είπε ότι έχει και στα δύο αμάξια μαχαίρια για τη δουλειά, γιατί τα ψάρια είναι
σε φενιζόλ με νάιλον και τα χρησιμοποιούν για να βλέπουν το εμπόρευμα. Ο Ρουπακιάς ήξερε
ότι η μάρτυρας είχε μαχαίρι και στα δύο αυτοκίνητα. Ο Ρουπακιάς είχε παντελόνι παραλλαγής
και μπλούζα με το σήμα της τοπικής, αλλά αυτά δεν τα έδιναν σε ψηφοφόρους. Δεν
ασχολιόταν με μαχαίρια, και το ψωμί του και το κρέας με το χέρι τα έκοβε, η μάρτυρας
ανέφερε ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς έκανε το χτύπημα. Αναγνώρισε από τους
κατηγορούμενους το Θανάση Τσορβά, τον Πατέλη και τον Καζατζόγλου. Για την Στυλιανή
Μασουροπούλου είπε ότι ξέρει ότι είχε επιρρίψει ευθύνες για κάποιους στο περιστατικό.
Κατέθεσε ότι η Μασουροπούλου ήταν αντίθετη με αυτά που έβλεπε στην τηλεόραση, ότι είχε
αναφέρει ότι ο Κασιδιάρης είπε ότι δεν γνωρίζει τον αδελφό του ή ότι κάποιος άλλος είπε ότι
είναι τρελός. Κατά την άποψή της Μασουροπούλου έφταιγαν αυτοί που έλεγε μέσα στις
συνομιλίες, γιατί αυτοί τον έστειλαν. Δήλωσε ότι δεν ξέρει γιατί ο αδερφός της είπε ότι τον
τραβούσαν αυτοί οι τέσσερις να τον βγάλουν από το αμάξι ούτε γιατί σταμάτησε εκεί ή δεν
έφυγε, αφού κατά τα λεγόμενά του αισθανόταν απειλή. Δήλωσε επίσης ότι στο facebook της
είπαν ότι ο αδερφός της καλύπτει τον Πατέλη. Από τη συγκέντρωση στο Μελιγαλά δήλωσε ότι
θυμάται ότι κάποιοι ήταν παρατεταγμένοι και κάποιοι σκόρπιοι, ενώ για τα πράγματα του
Καζαντζόγλου που βρέθηκαν στο αμάξι της δήλωσε ότι εκείνο το βράδυ ο Καζατζόγλου έδωσε
τα πράγματά του στον Ρουπακιά, για να μην του πέσουν από τη μηχανή.

Μετά τη διακοπή ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Τζέλης ζήτησε να μάθει από την Πρόεδρο
για φήμες που ακούστηκαν στη διακοπή ότι συνελήφθη άτομο που πήγε να μπει στην αίθουσα
με μαχαίρι 5 εκατοστών. Η Πρόεδρος απάντησε λέγοντας πως ό,τι έγινε σταμάτησε έξω από
την αίθουσα και συνεχίστηκε η εξέταση της μάρτυρα με ερωτήσεις από την Εισαγγελέα.
Η μάρτυρας απαντώντας κατέθεσε ότι παλιότερα είχαν καλές σχέσεις με τον αδελφό της και
τώρα όχι, ότι το μαχαίρι ήταν δικό της και ότι αυτό εννοούσε και στην πρώτη της κατάθεση, ότι
δεν ξέρει αν το τηλεφώνημα που πήρε από τον Δήμου ήταν επιτακτικό, ούτε αν πήρε εντολή,
αλλά ούτε πιστεύει ότι έπρεπε να υπακούσει και να πάει, δεν το δικαιολογεί. Επανέλαβε ότι
ξέρει από τον αδερφό της ότι τον Φύσσα δεν τον ήξερε, ούτε η ίδια ξέρει τον Καζατζόγλου και
αν συμμετείχε εκείνο το βράδυ σε οτιδήποτε. Ανέφερε επίσης ότι για την ύπαρξη του
συνοδηγού και το σχετικό δημοσίευμα, ρώτησε τη νύφη της αν πάει κάπου το μυαλό τους και
εκείνη της απάντησε αρνητικά. Δεν ξέρει τον Θεοφάνη Σβίγγο ούτε είχε κάποια ενημέρωση αν
ο Πατέλης συμμετείχε εκείνο το βράδυ στο συμβάν, εκτός από εκείνη την πρώτη που εφόσον
δεν επιβεβαιώθηκε, δεν τη θεωρεί σημαντική.
Σε ερωτήσεις της Προέδρου και των Συνέδρων απάντησε ότι δεν ξέρει αν υπήρξε κάποιο
μήνυμα και τι έλεγε, ότι εξακολουθεί να μιλάει για μαχαιράκι αλλά για γρατζουνιές μίλησε ο
αδελφός της. Δεν ξέρει αν άλλα κόμματα καλούν απλούς ψηφοφόρους τόσο αργά το βράδυ
ούτε αν συνηθίζεται δεν μπορεί να κρίνει, αλλά ότι η ίδια δεν θα έκανε το ίδιο, να πάρει
δηλαδή ένα μήνυμα και να φύγει στις 11:30 το βράδυ. Κατόπιν επανέλαβε ότι ούτε η ίδια ούτε
η οικογένεια του αδελφού της πήγαν στην τοπική να μάθουν τι έγινε, ανέφερε ότι ο αδελφός
της δεν της είχε πει αν είχε κάποια θέση πιο σημαντική στην τοπική της Νίκαιας, ούτε είδε τον
Κασιδιάρη στο Μελιγαλά. Δήλωσε ότι ακόμα πιστεύει ότι ο Ρουπακιάς είναι απλός
ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής και ότι θα της έλεγε την αλήθεια, αλλά δεν ξέρει γιατί ο
αρχηγός της Χρυσής Αυγής ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Στην τελική ερώτηση από έδρας αν
της φαίνεται λογικό ένας απλός ψηφοφόρος ενός κόμματος να κάνει μια δολοφονία και ο
αρχηγός του κόμματος να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη απάντησε ότι δεν ξέρει.

Η Πρόεδρος διέκοψε στο σημείο αυτό για τη Δευτέρα 18.07.2016 στο Εφετείο Αθηνών.

