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Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο
Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης για την παρακολούθηση της 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 μόνο οι κατηγορούμενοι Κομιάνος και
Ρουπακιάς, ενώ απόντες ήταν 16 κατηγορούμενοι που έχουν υποχρέωση για αυτοπρόσωπη
παρουσία.
ΙΙΙ. Συνέχιση Κατάθεσης της μάρτυρος Χρυσούλας Ρουπακιά. Ερωτήσεις συνηγόρων
Πολιτικής Αγωγής.
Εκ μέρους των Αιγυπτίων καλλιεργητών πρώτος έλαβε τον λόγο ο Κ. Παπαδάκης. Η μάρτυρας
απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει καμία επίθεση
εναντίον συμβούλου του ΚΚΕ, ούτε αν έγινε κάποια επίθεση στο εκλογικό τμήμα του Σύριζα
στον Πειραιά, αλλά ούτε και για την επίθεση κατά των Αιγυπτίων Αλιεργατών. Επίσης, είπε
πως δεν έχει ακούσει ποτέ κανέναν να λέει ότι «οι Αιγύπτιοι κάνουν ότι θέλουν και πουλάνε
όσο θέλουν, αλλά τώρα θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή». Η μάρτυρας κατέθεσε ότι
ουδέποτε έχει υποστεί έλεγχο από την Χρυσή Αυγή σε ό,τι αφορά στην εργασία της. Στη
συνέχεια ο συνήγορος ρώτησε την μάρτυρα για τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στις
Θερμοπύλες, στα Περιβολάκια, στα Ίμια και στον Μελιγαλά στις οποίες έχει παραβρεθεί όπως
η ίδια κατέθεσε, αλλά δεν θυμάται τις ομιλίες και τους ομιλητές.
Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Χ. Στρατή για το ΠΑΜΕ, η μάρτυρας κατέθεσε πως στις
εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής εκείνη πήγαινε για την εκδρομή.
Σε επόμενη ερώτηση του συνηγόρου Μαλαγάρη σχετικά με τον λόγο που πήγε στις
Θερμοπύλες, η μάρτυρας είπε ότι πήγε για τον Λεωνίδα και τους 300 ενώ στο Μελιγαλά για
τους ανθρώπους που σφαγιάστηκαν απ’ τους κομμουνιστές.
Σε συμπληρωματική ερώτηση του συνηγόρου Βρεττού γιατί πήγε στα Περιβολάκια της
Νίκαιας, η μάρτυρας απάντησε για τον ρατσισμό κατά των Ελλήνων. Δήλωσε, μεταξύ άλλων,
πως ομιλητές ήταν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Λαγός και Κασιδιάρης. Εν συνεχεία, ο
συνήγορος επέδειξε φωτογραφία στην μάρτυρα η οποία αναγνώρισε τον Πατέλη να κρατά
όπλα.
Στον Θ. Θεοδωρόπουλο η μάρτυρας δήλωσε ότι την συγκίνησε η δράση του αδελφού της υπέρ
των Ελλήνων, όπως επίσης οι διανομές τροφίμων και ρούχων της Χρυσής Αυγής καθώς και οι
αιμοδοσίες που γίνονταν για τους Έλληνες . Στη συνέχεια ο συνήγορος έκανε ερωτήσεις για τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μάρτυρας είπε ότι στο Facebook έχει μιλήσει με παιδιά της ΧΑ
όπως τον Σπαρτιάτη Λακεδαιμόνιο και την Μανιάτισσα Ελληνίδα. Τον λογαριασμό της στο
Facebook τον έκλεισε τρεις μέρες μετά την ανθρωποκτονία. Ο συνήγορος διαμαρτυρήθηκε ότι
ανακύπτει το θέμα των αναγνωστέων εγγράφων αφού όπως είπε «σε ενάμιση χρόνο που θα
διαβαστούν τα αναγνωστέα δεν θα βρίσκουμε την μάρτυρα να τη ρωτήσουμε βάσει αυτών
που θα προκύψουν όταν θα αναγνωστούν τα έγγραφα».
Στη συνέχεια η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Ρουπακιάς είχε Facebook και πως συμβούλεψε τα
παιδιά του να κλείσουν το προφίλ του. Τέλος δήλωσε ότι ο αδελφός της έχει συχνότερη σχέση
με την Χρυσή Αυγή από την ίδια, αλλά πως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει και στενότερη σχέση.
IV. Ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης.
Σε σχετικές ερωτήσεις του Κοντοβαζενίτη η μάρτυρας απάντησε πως στο Μελιγαλά υπήρχε
αστυνομία και ήταν εκεί και ο Δήμαρχος. Η ίδια δεν είδε να έγινε φασαρία στην εκδήλωση.
Τέλος, δήλωσε πως ο Φύσας κι ο Ρουπακιάς δεν γνωρίστηκαν ποτέ στο παρελθόν
Σε σχετικές ερωτήσεις του Οπλαντζάκη (υπεράσπιση Καζαντζόγλου) για τα προσωπικά
αντικείμενα του Καζανζόγλου που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της, είπε πως ο Ρουπακιάς της
είχε αναφέρει ότι είχε βρεθεί την προηγούμενη μέρα με τον Τσιχ (Καζαντζόγλου) για κάτι
φυλλάδια. Της είπε ότι είχε αφήσει το κινητό του είτε στον ουρανό είτε στο ντουλαπάκι του
αμαξιού. Συνέχισε, πως για το κινητό του Καζαντζόγλου το έμαθε πριν την κατάθεση της στην
κυρία Κλάπα, ενώ για το τσαντάκι το έμαθε τον Δεκέμβριο. Δεν ήξερε ότι το κινητό ήταν μέσα
στο τσαντάκι. Αργότερα είδε ότι το τσαντάκι περιείχε μια ταυτότητα ένα κινητό κι ένα
πενηντάρικο. Τον Δεκέμβριο που πήγε στο Μαλανδρινό, της είπε ο αδελφός της πως το
τσαντάκι του το έδωσε ο Καζαντζόγλου για να μην του πέσει από τη μέση.
Σε σχετικές ερωτήσεις της Βελέντζα (υπεράσπιση Καζαντζόγλου) για το αν μπορεί να αφήσει
κάποιος ένα τσαντάκι να του το φυλάει αυτός που πρόκειται να κάνει φόνο η μάρτυρας
απάντησε « Όχι, φυσικά». Στη συνέχεια η συνήγορος άφησε μομφές τόσο για τον τρόπο με τον
οποίο λήφθηκε η κατάθεση της μάρτυρος ,όσο και τον τρόπο με τον οποίο κατασχέθηκε το
αυτοκίνητό της. Η Πρόεδρος δήλωσε πως ο μόνος που μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις είναι
η ίδια η μάρτυρας.
Στο σημείο αυτό ο συνήγορος Ι. Παγώνας (υπεράσπιση Κομιάνου) προβάλλει ομοίως ένσταση
για τον τρόπο που διενεργήθηκε η ανάκριση. Η Πρόεδρος λέει στον συνήγορο να υποβάλλει
ερωτήσεις αναφορικά με τα γεγονότα και πως η μάρτυρας είναι η μόνη αρμόδια να προβεί
στα νόμιμα, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν έγινε σωστά.
Σε σχετικές ερωτήσεις του Τσάγκα (υπεράσπιση Μιχάλαρου) η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο
μικρός της αδελφός νοσηλεύτηκε για κάποιες ώρες στο νοσοκομείο λόγω υψηλής πίεσης, όταν
πήγε κάποιος στο μαγαζί και φώναζε. Επίσης είπε πως έχει δεχτεί απειλές και ότι της κάψανε
και τα δυο μαγαζιά τρεις μέρες μετά την έναρξη της δίκης .Το ένα μαγαζί καταστράφηκε
ολοσχερώς.
Σε σχετικές ερωτήσεις του Ρουμπέκα (υπεράσπιση Ρουπακιά) η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο

Ρουπακιάς ήταν απρόσεκτος οδηγός και πως δεν της έκανε έκπληξη που μπήκε στο στενό
ανάποδα
.
Σε σχετικές ερωτήσεις του Σπυρόπουλου (υπεράσπιση Α. Τσόρβα) η μάρτυρας κατέθεσε ότι η
αδελφή του Θανάση Τσορβά έχει παντρευτεί τον ξάδελφο της. Η μόνη πληροφόρηση που
σχετικά με το αν ο Τσόρβας ήταν μέσα στο αμάξι της την νύχτα της ανθρωποκτονίας ή όχι,
ήταν από κάποιον άνθρωπο με ψευδώνυμο. Η μάρτυρας δήλωσε πως δεν ξέρει αν βρέθηκε
δείγμα DNA του Τσόρβα στο αυτοκίνητό της. Από όσα γνωρίζει, ο Τσόρβας πήγε στο σημείο με
το αυτοκίνητό του.
Στη συνέχεια ο συνήγορος Παπαδέλλης (υπεράσπιση Κασιδιάρη) ρώτησε πόσοι
παραβρισκόμενοι ήταν στην εκδήλωση στο Περιβολάκι κι αν θα μπορούσε να φύγει από την
εκδήλωση σε περίπτωση που κάτι την δυσαρεστούσε . Στο σημείο αυτό ο συνήγορος Τζέλης
(πολ. Αγωγή οικ. Φύσσα) διαμαρτυρήθηκε για την μορφή των ερωτήσεων κι ο συνήγορος
ανταπάντησε “άμα θέλετε κάτι κύριε Τζέλη ελάτε εδώ”. Η πρόεδρος διέκοψε την διαδικασία
για 30 λεπτά. Μετά το διάλειμμα ο συνήγορος Παπαδέλλης ρώτησε την μάρτυρα για την
εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά. Η μάρτυρας κατέθεσε πως πήγε με τον άντρα
τηςκαι πως αυτή η επέτειος επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Σε σχετικές ερωτήσεις του Γ. Μιχαλόλια σχετικά με την συνομιλία της με την
Μασουροπούλου, η μάρτυρας κατέθεσε πως ο Κασιδιάρης κατέθεσε μήνυση στην κουμπάρα
της. Η κουμπάρα της απάντησε πως αν λόγω της συνομιλίας τους κατηγορήθηκε ο κύριος
Κασιδιάρης θα αναλάβει τις ευθύνες της.
Σε σχετικές ερωτήσεις του Καρυδομάτη (υπεράσπιση Πανταζή), η μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν
έχει υποπέσει στην αντίληψη της το κόμμα ή στελέχη της Χρυσής Αυγής να έχουν σκοπό το
κέρδος.
V. Κατάθεση μάρτυρα Χρήστου Χριστίδη
Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας δήλωσε εν συντομία τα εξής: Έχω Ζαχαροπλαστείο στην Π.
Τσαλδάρη 58, πλέον Παύλου Φύσσα 58. Είναι δική μου η επιχείρηση. Δεν έχω κάμερες παρά
μόνο κάτι κουτιά. Τη νύχτα εκείνη τελευταία έκλεισε το μαγαζί η μητέρα μου στις 10:30. Το
πρωί μετά το συμβάν εγώ με τον πατερά μου ανοίξαμε κατά τις 8:30. Μόνο δημοσιογράφους
πρόσεξα εκεί το πρωί, οι οποίοι μας ενημέρωσαν για την ανθρωποκτονία. Ο δρόμος ήταν
ανοιχτός. Δεν ξέραμε τίποτα και έτσι δεν μας ενόχλησε κανείς. Το απόγευμα πέρασε ο κ.
Δένδιας με κάποιον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Μας ρώτησαν αν είχαμε κάμερες και
είπαμε όχι.
Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής ,ο μάρτυρας κατέθεσε
πως δεν γνωρίζει κάποιον που να ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην ανθρωποκτονία. Επίσης
κατέθεσε πως στο μνημείο Φύσσα έμαθε πως έγινε δύο φορές κάποια βεβήλωση.
Μετά από ερωτήσεις της υπεράσπισης ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν υπάρχουν κάμερες στο
μαγαζί. Οι κάμερες που υπάρχουν είναι δύο ψεύτικα κουτιά και πως αυτό ακριβώς κατέθεσε

στην ανακρίτρια. Επίσης δήλωσε πως ο κύριος Δένδιας κι ο αστυνομικός τον ρώτησαν για τις
κάμερες και ότι τις κοίταξαν για 2 λεπτά.
VI. Δηλώσεις συνηγόρων
Σε αυτό το σημείο η συνήγορος Βελέντζα έκανε ένσταση καθώς δεν αναφέρεται πουθενά
αρμοδίως, η επίσκεψη του κου Δένδια.
Ο συνήγορος Παπαδάκης με δήλωσή του, ζήτησε να κληθούν ως μάρτυρες οι Νικολάου και
Χανδρινός καθώς κατέστη σαφές με την κατάθεση Χριστίδη ότι η επιλογή των μαρτύρων είναι
ατυχής.
Το σύνολο της υπεράσπισης των κατηγορουμένων Μίχου, Πανταζή Ματθαιόπουλου, Παππά,
Ηλιόπουλου, Κούζηλου, Γερμενή, Γρέγου, Καλαρίτη, Μπαρέκα ζήτησαν την κλήση του Ν.
Δένδια, τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξης να καταθέσει στο ακροατήριο.
Η πρόεδρος διακόπτει για την Δευτέρα 25/7 όπου αναμένεται η κατάθεση του μάρτυρα
Αναστάσιου Τσολακίδη (αστυνομικού της ΔΙΑΣ).

