
ΗΜΕΡΑ 21:” Όποιον ρωτούσα, μου έλεγε «όχι, τώρα ήρθα»”  

21η Συνεδρίαση, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα, 13/10/2015 

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 11 κατηγορούμενοι. 13 
κατηγορούμενοι σημειώθηκαν ως απόντες, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από 
τους συνηγόρους τους. 

ΙΙI. Κοινή Δήλωση της πολιτικής αγωγής  

Ο Αντ. Αντανασιώτης (πολιτική αγωγή για το ΠΑΜΕ) ζήτησε να αναγνωστεί και να 
περιληφθεί στα πρακτικά κοινή δήλωση της πολιτικής αγωγής για το ζήτημα 
απόρριψης του αιτήματος προβολής οπτικοακουστικού υλικού από το δικαστήριο. 
Η δήλωση έχει ως εξής: Το δικαστήριο σε προηγούμενη συνεδρίαση του απέρριψε 
το αίτημα της πολιτικής αγωγής για την προβολή και αξιοποίηση του 
οπτικοακουστικού υλικού της δικογραφίας κατά τη ζωντανή αποδεικτική διαδικασία 
της εξέτασης των μαρτύρων. Το συγκεκριμένο αίτημα, όπως και αυτό για τη 
φωνοληψία των πρακτικών της δίκης, απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, παρά το 
γεγονός ότι και τα δύο αιτήματα κατατείνουν στην ομαλή διεξαγωγή της δίκης και 
στη βαθύτερη διερεύνηση και απόδειξη της ουσιαστικής αλήθειας. Η πολιτική 
αγωγή διαπιστώνει ότι η ολοένα και στενότερη ερμηνεία και εφαρμογή δικονομικών 
διατάξεων κομίζει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης 
και την εξέλιξη της αποδεικτικής διαδικασίας και αντικειμενικά εμποδίζει τη 
βαθύτερη και αποτελεσματικότερη έρευνα και απόδειξη των πραγματικών 
περιστατικών της δίκης. Η εξέλιξη αυτή –πέραν των άλλων- προσφέρει 
αντικειμενικά, προσχήματα σε προσπάθειες περιορισμού της συνταγματικά 
κατοχυρωμένης δημοσιότητας της δίκης.  

 ΙV. Συνέχεια της κατάθεσης του Π.Σεϊρλή: Ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης  

Γ. Ρουμπέκας  (συνήγορος Γ. Ρουπακιά, Μ. Μικελάτου): Είχατε καταθέσει ότι στόχος 
ήταν η παρέα σας και ότι είδατε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Ρουπακιά δύο 
γυναίκες, πώς συνάδει αυτό περί στόχου συμπλοκής και ανθρωποκτονίας με τη 
συνοδεία δύο γυναικών; Πώς το κρίνετε; 

Π.Σεϊρλής:  Ο πελάτης σας έχει δηλώσει ότι είναι υπεύθυνος για την 
ανθρωποκτονία.  

Πρόεδρος: Πείτε τη γνώμη σας, αν μπορείτε.  

http://goldendawnwatch.org/?p=1597


Π.Σεϊρλής: Δεν έχω άποψη επί του θέματος.  

Γ. Ρουμπέκας: Είπατε ότι ο Ρουπακιάς κατέβαινε αντίθετα, είχε κίνηση τότε; 

Π.Σεϊρλής: Έχω απαντήσει ξανά, ότι την ώρα εκείνη ως δια μαγείας σταμάτησαν τα 
πάντα. Δεν είχε κίνηση.  

Γ. Ρουμπέκας: Ένας επαγγελματίας δολοφόνος θα κινούνταν αντίθετα με κίνδυνο να 
εγκλωβιστεί; 

Π.Σεϊρλής: Δεν απαντώ. 

Γ. Ρουμπέκας: Εφόσον είναι οργανωμένο έγκλημα, θα κατέβαινε αντίθετα; Θα 
χρησιμοποιούσε μαχαίρι για όπλο; Θα ρίσκαρε σωματική επαφή με άντρα πιο 
εύρωστο; 

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση! Έχετε κάποιους ισχυρισμούς για άμυνα ή κάτι τέτοιο; 

Γ. Ρουμπέκας: Ο μάρτυρας δεν είδε το συμβάν, γύρω γύρω πρέπει να πάμε. 

Πρόεδρος: Γύρω γύρω πού; Περιοριστείτε στους ισχυρισμούς. 

Γ. Ρουμπέκας: Δεδομένου ότι ο μάρτυς  δεν είδε τη συμπλοκή, άρα οι ερωτήσεις μου 
θα είναι γύρω γύρω, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι αξιόπιστος. Αποκλείετε το 
γεγονός να ενεπλάκησαν τυχαία και να μην υπήρχε στόχος; 

Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση! 

Γ. Ρουμπέκας: Ο Π. Φύσσας δέχτηκε τρεις μαχαιριές, η μία στο μηρό, πώς εσείς, δύο 
χρόνια μετά σκέφτεστε ότι ένας επαγγελματίας δολοφόνος θα έπληττε το θύμα στο 
μηρό; 

Π.Σεϊρλής: Μηριαία αρτηρία, μόνο αυτό. 

Γ. Ρουμπέκας: Είχε καταναλώσει αλκοόλ το βράδυ εκείνο ο  Π.Φύσσας;  

Π.Σεϊρλής: Όταν ήμασταν μαζί όχι, πριν δε γνωρίζω. 

Γ. Ρουμπέκας: Η συμπεριφορά του ήταν νηφάλιου ανθρώπου;   

Π.Σεϊρλής: Ναι, έδειχνε νηφάλιος. 

Γ. Ρουμπέκας: Έχετε καταθέσει ότι σας έλεγε «έπιασαν τους μικρούς, τρέχα» και 
γέλασε, γιατί γέλασε; 

Π.Σεϊρλής: Δεν είχε το μυαλό του ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, είχε στο μυαλό του και 
το φόβο και τον κίνδυνο. Δε σημαίνει ότι ήταν μεθυσμένος.   



Πρόεδρος: Κύριε συνήγορε, η φράση ήταν «μού γέλασε», ποιο ήταν το ερώτημά 
σας;  

Γ. Ρουμπέκας: Λόγω του αλκοόλ δεν μπορούσε να αντιληφθεί.  

Πρόεδρος: Συνεχίστε! 

Γ. Ρουμπέκας: Στο κρατητήριο ποια ήταν η ψυχική κατάσταση του δράστη; Ήταν 
ταραγμένος; 

Π.Σεϊρλής: Έστελνε μηνύματα, τα έχω πει αυτά.  Όταν ένας άνθρωπος πιάνει 
κουβέντα και κερνάει τσιγάρα δεν πιστεύω ότι είναι ταραγμένος.  

Γ. Ρουμπέκας: Όταν μάθατε ότι «κατέληξε» ο Π. Φύσσας το είπατε δυνατά; Το 
άκουσε ο Ρουπακιάς; Ταράχτηκε ή ήταν ήρεμος; 

Π.Σεϊρλής: Ζήτησε να τον πάρουν από εκεί.  

Γ. Ρουμπέκας: Ο Π. Φύσσας λεγόταν killah, τι σημαίνει αυτό; 

Π. Σεϊρλής: Σημαίνει killah past, σκοτώνω το παρελθόν μου.  

Γ. Ρουμπέκας: Είχε ο Π. Φύσσας συμπλακεί παλαιότερα; 

Π. Σεϊρλής: Όχι, τα έχω ήδη πει.  

*** 

Μ. Παπαδημητρίου (για Γ. Σταμπέλο): Στην κατάθεσή σας είχατε πει ότι 
κρυβόσασταν στην πυλωτή, είδατε το ασημί αμάξι; 

Π. Σεϊρλής: Ναι με την άκρη του ματιού μου. Έχω καταθέσει γι’ αυτό. 

Μ. Παπαδημητρίου: Την ίδια στιγμή πόσα άτομα περίπου ήταν στην Τσαλδάρη; 

Π. Σεϊρλής: Δεν μπορώ να προσδιορίσω αριθμό. 

*** 

Χ. Τσάγκας (για Γ. Γερμενή, Αν. Μιχάλαρο): Είχατε κανονίσει πού θα συνεχίζατε τη 
βραδιά; 

Π. Σεϊρλής: Στον Κορυδαλλό, σε φιλικό μαγαζί, στο Μπομπιράκι, δεν υπάρχει πια.  

Χ. Τσάγκας: Εργαζόσασταν την άλλη μέρα; Τι ώρα; 

Π. Σεϊρλής: Ήμουν στη βραδινή βάρδια. 



Χ. Τσάγκας: Ο Φύσσας στο Κοράλλι ήρθε με αυτοκίνητο ή με τα πόδια; 

Π. Σεϊρλής: Δεν ξέρω.  

Χ. Τσάγκας: Πώς θα πηγαίνατε μετά στο άλλο μαγαζί;  

Π. Σεϊρλής: Με το αμάξι μου.  

Χ. Τσάγκας: Ήσασταν ήδη τέσσερα άτομα, θα βάζατε κι άλλα τρία; 

Π. Σεϊρλής: Κάποια άτομα είχαν δηλώσει ότι δε θα ερχόντουσαν μαζί μας. Θα 
πήγαιναν στα σπίτια τους λόγω εργασίας την επομένη. 

Χ. Τσάγκας: Ποια εικόνα είδατε όταν άρχισαν να σας κυνηγούν; 

Πρόεδρος: Τα έχει πει, πιο συγκεκριμένα ρωτήστε.  

Χ. Τσάγκας: Ποια εικόνα είδατε κατά την καταδίωξη στη γωνία Τσαλδάρη- 
Κεφαλληνίας; 

Πρόεδρος: Τι ακριβώς θέλετε να σας πει; και τον καιρό; 

Π. Σεϊρλής: Ήδη τα έχω πει, ήταν άτομα με κράνη, ξύλα, ρόπαλα.  

Πρόεδρος: Τα άτομα που είδατε στις φωτογραφίες ήταν μεταξύ αυτών που 
επιτέθηκαν; 

Π. Σεϊρλής: Έχω αναγνωρίσει κανά δυό. 

Χ. Τσάγκας: Σταματούσατε την πορεία σας όταν τρέχατε και για πόσο; 

Π. Σεϊρλής: Σταματούσα για λίγο γιατί δεν είχα ανάσα, μέχρι που μπήκαν οι μηχανές 
και άρχισα πάλι να τρέχω.  

*** 

Δ. Μπόνης (συνήγορος Λ. Τσαλίκη): Πόσα άτομα ήσασταν στην καφετέρια πριν πάτε 
στο Κοράλλι; 

Π. Σεϊρλής: Σας είπα, δέκα.  

Δ. Μπόνης: Γνωριζόσασταν όλοι; 

Π. Σεϊρλής: Με κάποιους ναι είχαμε γνωριμία αλλά όχι φιλικές σχέσεις. 

Δ. Μπόνης: Και πώς συνεννοηθήκατε αφού δε γνωριζόσασταν; 



Π. Σεϊρλής: Μέσω κοινών ατόμων, υπήρχε συνδετικός κρίκος αλλά δε θυμάμαι 
ποιος.  

Δ. Μπόνης: Είπατε ότι με τον Π. Φύσσα μιλήσατε το μεσημέρι για να δείτε το ματς 
μαζί. Γιατί πήγατε χώρια τελικά; 

Π. Σεϊρλής: Έχω απαντήσει ξανά, δεν συνεννοηθήκαμε, μιλήσαμε ξανά το βράδυ στο 
τηλέφωνο κ αποφασίσαμε να μετακινηθούμε εμείς. 

Δ. Μπόνης: Ποια ήταν η αρχική παρέα σας; Ο Μελαχρινόπουλος, ο Κοντονικόλας; 
Στην κατάθεσή του ο Κοντονικόλας λέει (…) 

Πρόεδρος: Όχι έτσι.  Ποια είναι η θέση του πελάτη σας;  

Δ. Μπόνης: Εμείς αμφισβητούμε πως η παρέα ήταν προηγουμένως σε άλλο μαγαζί 
και πώς ήρθαν, πώς ειδοποιήθηκαν. 

Π. Σεϊρλής: Έγιναν δύο κλήσεις μέχρι να συνεννοηθούμε.  

Δ. Μπόνης: Πόσα άτομα από τη Χρυσή Αυγή ήταν μέσα στο Κοράλλι; 

Π. Σειρλής: Σας είπα, τρία. 

Η Πρόεδρος ζητά από το συνήγορο να μην επαναλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις με 
την προηγούμενη φορά.  

Δ. Μπόνης: Θυμάστε αν ο Τσαλίκης φορούσε παραλλαγές ή άλλα ρούχα;  

Π. Σεϊρλής: Φορούσε άλλα ρούχα. 

Δ. Μπόνης: Ο εκνευρισμός τους προϋπήρχε ή άρχισε όταν φτάσατε; 

Π. Σεϊρλής: Δεν ξέρω τι έγινε πριν, εγώ λέω τι είδα όταν έφτασα. 

Δ. Μπόνης: Αυτός ο διαμεσολαβητής γιατί ήρθε πρώτα σε εσάς; 

Π. Σεϊρλής: Ήταν πρώτα εκεί όπου αισθανόταν οικειότητα και μετά ήρθε σ’εμάς.  

*** 

Α. Μαμμής (συνήγορος Τσόρβα Ν.): Πείτε μου πως είναι δυνατόν επτά άτομα να 
σηκώνονται και να πηγαίνουν αλλού για να βρουν 3 με τον κίνδυνο να μην βρουν να 
κάτσουν;  

Π.Σεϊρλής: Σας είπα είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά, στο Κοράλλι είχε χώρο. 

Α. Μαμμής: Τι απόσταση είχε το Κοράλλι από το σημείο που αρχίσατε να τρέχετε; 



Π.Σεϊρλής: Περίπου 100 μέτρα είναι μέχρι Κεφαλληνίας και Τσαλδάρη.  

Α. Μαμμής: Βγαίνετε από την καφετέρια μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μέχρι να 
αρχίσετε να τρέχετε;  

Π. Σεϊρλής: 15 λεπτά. 

Α. Μάμμης: Μας δίνετε μια λογική εξήγηση πως σας πήρε 15 λεπτά να διανύσετε 
εκατό μέτρα;  

Π. Σεϊρλής: Σας είπα, ήταν ο μεσολαβητής που μας έφαγε χρόνο. Μετά με αργά 
βήματα, βάλαμε τον φίλο μας στο ταξί, είχαμε αργές κινήσεις, δεν είχαμε διάθεση 
να εμπλακούμε σε τίποτα.  

Η Πρόεδρος παρεμβαίνει λέγοντας ότι όλα αυτά έχουν απαντηθεί και αναρωτιέται 
για το σκοπό των ερωτήσεων. 

*** 

Δ. Βελέντζα (για Αρ. Χρυσαφίτη): Άλλα λέτε στη μια άλλα στην άλλη κατάθεση. 
Αυτοί που είδατε μετά κρατούσαν μαδέρια και ρόπαλα ή όχι; 

Π. Σεϊρλής: Σας είπα πριν, ναι. 

Δ. Βελέντζα: Στην πρώτη σας κατάθεση λέτε κρατούσαν κράνη και φορούσαν μαύρα 
ρούχα. 

Π. Σεϊρλής: Υπήρχε τρομερή κούραση, δέκα ώρες μετά κι ένας φίλος νεκρός. Τις 
επόμενες μέρες υπήρχε φόβος, ούτε στον Πειραιά στη δεύτερη κατάθεση ήταν 
εύκολο να πάω.  

Δ. Βελέντζα: Το μούσι το θυμόταν ο μάρτυς, τα ρόπαλα δεν τα θυμόταν;  

Η Πρόεδρος της ζητά να συνεχίσει.  

Δ.Βελέντζα: Το ταξί προς ποια κατεύθυνση πήγαινε; 

Π.Σεϊρλής: Προς Σαλαμίνος. 

Δ. Βελέντζα: Είχε κίνηση σε εκείνο το ρεύμα; 

Π. Σεϊρλής: Είχε σχετική κίνηση, αλλά όχι τη στιγμή που σταμάτησε το αμάξι στο 
αντίθετο ρεύμα. Εφόσον βάλαμε τον ασθενή στο ταξί έφτασε το ασημί αμάξι, μας 
ρώτησε, του απαντήσαμε και περάσαμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Έφυγε το ταξί κι 
εμφανίστηκε η ΔΙΑΣ και μετά και μια δεύτερη ομάδα ΔΙΑΣ. 

Δ. Βελέντζα: Άρα ήταν κοντά οι αστυνομικοί, σας κοίταξαν; 



Π. Σειρλής: Ναι, αλλά κατευθύνθηκαν προς Κεφαλληνίας.  

Δ. Βελέντζα: Όταν σταμάτησε το αμάξι, προσέξατε τον οδηγό; 

Π. Σεϊρλής: Είδα μεν, αλλά η προσοχή μου πήγε στα πίσω καθίσματα. 

Δ. Βελέντζα: Είπατε ότι σας κοίταξε επίμονα και ρώτησε για την Κεφαλληνίας. Ήταν 
κρυμμένος; Είχε φιμέ τζάμια; 

Πρόεδρος: Θα ρωτούσε με κλειστά φιμέ τζάμια συνήγορε;  

*** 

Γ. Μιχαλόλιας (για Δ. Κουκούτση): Έχετε πει για κάποια βιβλία της Χρυσής Αυγής, 
μπορείτε να κατονομάσετε μερικά; 

Π. Σεϊρλής: Δε θυμάμαι τίτλους ακριβώς, υπάρχουν βιβλία στην εφημερίδα της 
οργάνωσης για το Χίτλερ.  

Γ. Μιχαλόλιας: Γιατί κάνετε λόγο για στρατιωτικού τύπου οργάνωσης της Χρυσής 
Αυγής; 

Π. Σεϊρλής: Έχω δει videos στο youtube, όπου ακούγονται στρατιωτικά 
παραγγέλματα κ.ά.  

Γ. Μιχαλόλιας: Έχετε πει πως η ΧΑ είναι μια οργάνωση τρελών. Γνωρίζετε αν 
κάποιος το βράδυ εκείνο γνώριζε αν ο θανών είχε αντίθετες απόψεις από τη Χρυσή 
Αυγή; 

Π. Σεϊρλής: Δε γνωρίζω. Έχω ακούσει μια κλήση με τον Κασιδιάρη που μιλούσε με 
κάποιον που δεν μπορώ να προσδιορίσω και να λέει «το κωλόπαιδο», 
αναφερόμενος στον Παύλο.  

Ορισμένοι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να δοθούν στοιχεία για το 
αναφερόμενο βίντεο για να ελεγχθεί η γνησιότητά του.  

Π. Σεϊρλής: Το είχα δει στο facebook, άνοιξα κάτι που είχε ανεβάσει κάποιος, αλλά 
έχω διαγραφεί τώρα επειδή δεχόμουν εκεί απειλητικά μηνύματα.  

*** 

Α. Αλεξιάδης (για Ι. Λαγό): Από ποιά στοιχεία της δικογραφίας λέτε ότι λαμβάνουν 
εντολή από το Λαγό; 

Π. Σεϊρλής: Έχω δει βίντεο που υπάρχει στο διαδίκτυο, θα πήγαιναν σε μια εκκλησία 
να κάνουν επίθεση.  



Α. Αλεξιάδης: Πήγαν τελικά να κάνουν επίθεση; Αν όχι, πώς προκύπτει ότι ο 
εντολέας μου έδωσε εντολές; 

Πρόεδρος: Το συμπέρανε από το βίντεο, σας είπε ότι δεν γνωρίζει αν υλοποιήθηκε.  

Αλεξιάδης: Έχει ορκιστεί ο μάρτυρας. Το να λέει λίγες υπερβολές η οικογένεια του 
Φύσσα το καταλαβαίνω, αλλά όχι ο μάρτυρας που ορκίστηκε.  Δικαζόμαστε και από 
τα ΜΜΕ εδώ.  

Πρόεδρος: Όχι έτσι, ερωτήσεις παρακαλώ! 

Ο Αλεξιάδης διαβάζει κομμάτι από τη συνομιλία του Λαγού με τον Πατέλη και 
αναφέρει ότι είναι λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία στις 6.51. Εδώ παρεμβαίνει ο Θ. 
Καμπαγιάννης (πολιτική αγωγή για αλιεργάτες) λέγοντας «κα Πρόεδρε είναι αυτό 
λίγο μετά τη δολοφονία;» 

Α. Αλεξιάδης: Είπατε ότι δεν είχαν αντιδικία οι εμπλεκόμενοι, ποιο το κίνητρο του 
βουλευτή να δοθεί εντολή γι’ αυτήν την πράξη; 

Παρέμβαση της Μ. Φύσσα από το κοινό: «θα σας απαντήσει ο ίδιος (…) Δεν είναι 
θανόντας, είναι δολοφονημένος».  

*** 

Κ. Πούλια (για Θ. Μαρία): Από τα 20-30 άτομα πόσοι συμμετείχαν στην επίθεση και 
τι έκαναν ακριβώς; 

Π. Σεϊρλής: Σας είπα δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έκανε ο καθένας, είδα έναν όχλο 
να έρχεται κατά πάνω μας,  κάποιοι χτύπησαν τον Παύλο, άλλοι το 
Μελαχρινόπουλο. Δεν τους μέτρησα, με κυνήγαγαν κιόλας, συγγνώμη ε; 

Πρόεδρος: Μπορεί κάποιος από αυτούς να ήταν απλά περαστικός; 

Π. Σεϊρλής: Όχι βέβαια.  

*** 

Ν. Αντωνιάδης (για Ν. Μιχαλολιάκο): : Έχετε πει πως υπήρξε επικοινωνία Λαγού 
Μιχαλολιάκου, ξέρετε κάτι από δική σας γνώση και όχι απ’ τα ΜΜΕ;  

Π. Σεϊρλής: Όχι, το έχω δει στο διαδίκτυο. 

*** 

Π. Μεντζελόπουλος (για Θ.Σκαρπέλη): Πού στεκόσασταν σε σχέση με το αμάξι του 
Ρουπακιά όταν σας ζήτησαν οδηγίες στο δρόμο;  

Π. Σεϊρλής: Από την πλευρά του οδηγού και πίσω. 



Π. Μεντζελόπουλος: Είπατε στην κατάθεσή σας ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 
κατηγορούμενος ήταν καραφλός, μετά τον είπατε κοντοκουρεμένο και μετά μας 
είπατε 2 πόντους μαλλί, τι ισχύει τελικά; 

Π. Σεϊρλής: Ο φαλακρός είναι πάθηση, ο καραφλός είναι κούρεμα. 

Π. Μεντζελόπουλος : Η Μπαξεβανάκη καθόταν πίσω από το Ρουπακιά ή όχι; 

Π. Σεϊρλής: Η μαυρομάλλα, το έχω πει.  

V. Δηλώσεις κι αιτήματα των συνηγόρων επί της κατάθεσης του μάρτυρα Π. 
Σεϊρλή (σύμφωνα με το άρθρο 358 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) 

Ο Γ. Σωτηρόπουλος (για Ι. Άγγο) ζήτησε να πει ο μάρτυρας αν γνωρίζει ένα πρόσωπο 
που έχει αναφέρει στην κατάθεσή του και είναι παρόν στο δικαστήριο. Το πρόσωπο 
αυτό ήταν αρχικά μεταξύ των κατηγορουμένων αλλά απαλλάχθηκε. Ο Π. 
Μεντζελόπουλος ζήτησε να επιδειχθεί φωτογραφία με τις δύο κυρίες στο μάρτυρα 
για να πει αν μιλάει για τα ίδια πρόσωπα. Η Πρόεδρος του επεσήμανε ότι είναι 
κατάμαυρη η φωτογραφία και ζήτησε να καταγραφούν τα αιτήματα στα πρακτικά 
για να απαντηθούν αργότερα. 

Ο Δ. Ζώτος (πολιτική αγωγή για αλιεργάτες) δήλωσε ότι δύο ουσιαστικά στοιχεία 
προκύπτουν καταφανώς από την κατάθεση, αφενός ότι μιλάμε για οργανωμένη 
επίθεση, αφετέρου ο φόβος που ήταν παρών και τις επόμενες μέρες, καθώς ο 
μάρτυρας πήγαινε με συνοδεία να καταθέσει. Ο Θ. Καμπαγιάννης δήλωσε «Ο 
μάρτυρας ήταν ακριβής, διαφώτισε για τα πραγματικά περιστατικά που  ο ίδιος 
ξέρει, παρόλο που ήρθε αντιμέτωπος με παραπλανητικές ερωτήσεις, όπως η 
ερώτηση του κ. Αλεξιάδη για τη συνομιλία, προσπάθεια να μετατρέψουν τα θύματα 
σε θύτες. Διαπιστώνουμε μια προσπάθεια διαφοροποίησης του Λαγού από τον 
Πατέλη, καθώς λέει ότι ο Πατέλης λέει ό,τι θέλει.» Ο Κ. Παπαδάκης (πολιτική αγωγή 
για αλιεργάτες) συμπλήρωσε «κατά πρώτον, είναι πασιφανές ότι δεν υπήρχε καμία 
συμπλοκή της παρέας του Π. Φύσσα με τους άλλους, άρα υπήρχε στοχοποίηση. 
Κατά δεύτερον, ένα μέρος του σχεδίου ήταν ότι δεν ήθελαν να δημιουργήσουν 
επεισόδιο μέσα στο μαγαζί που σύχναζαν».  

Ο Ν. Κοντοβαζενίτης (για Α.Μ. Αναδιώτη) ζήτησε να προσκομίσει στο δικαστήριο 
αντίγραφο άδειας scooter στο οποίο αναφέρθηκε ο μάρτυρας, καθώς, κατά δήλωσή 
του, δεν πρόκειται για το ίδιο όχημα. 

Εν συνεχεία, οι συνήγοροι υπεράσπισης Β. Οπλαντζάκης (για Ι. Καζαντζόγλου), Δ. 
Βελέντζα (για Ελ. Καλαρίτη), Χρ. Τσάγκας (για Α. Μιχάλαρο), Δ. Γκαβέλας (για Γ. 
Πατέλη), Γ. Ρουμπέκας, Μ. Παπαδημητρίου, Δ. Μπόνης, Αλ. Αλεξιάδης, Ν. 
Αντωνιάδης και Ν. Μεντζελόπουλος έλαβαν το λόγο και προέβαλαν τις θέσεις τους 
προς αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του μάρτυρα. Ακούστηκαν- μεταξύ άλλων- τα 
επιχειρήματα ότι ο μάρτυρας αναγνωρίζει τις συνεπιβάτιδες που δεν είναι πλέον 
κατηγορούμενες για την ανθρωποκτονία, ότι συνεννοούνταν για να δουν τον αγώνα 
παρόλο που δεν τον ενδιέφερε, ότι επιδιώκει την καταδίκη ατόμων που δεν 



εμπλέκονται, ότι το ημίχρονο ήταν στις 10.30 μμ άρα δεν είναι πειστικό να 
ενώθηκαν οι παρέες στις 11.05, ότι δεν είναι λογικό να σηκώθηκαν επτά άτομα για 
να βρουν άλλα τρία, ότι δεν είναι λογικό να χωρούσαν όλα τα άτομα στα διαθέσιμα 
τότε αυτοκίνητα ούτε να κοιτάει κανείς τα άτομα που κάθονται στα πίσω καθίσματα 
αντί να προσέχει τον οδηγό. 

VI. Κοινή δήλωση της πολιτικής αγωγής για το ζήτημα της αλλαγής αίθουσας 

Ο Κ. Παπαδάκης ζήτησε να αναγνώσει τη σχετική δήλωση και να καταχωρηθεί στα 
πρακτικά: «Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής 
καταγγέλουμε την απροκάλυπτη ματαίωση της μεταφοράς της από τον Κορυδαλλό 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών, ενώ μάλιστα είχαν ολοκληρωθεί 
τα απαιτούμενα έργα του διαχωρισμού από το υπόλοιπο κτίριο του Εφετείου, 
χωριστής εισόδου και εσωτερικής της διαρρύθμισης. Αντί όμως να μεταφερθεί εκεί 
η δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως επανειλημμένα ζητήθηκε από την πολιτική αγωγή, 
εκατοντάδες κοινωνικούς φορείς, σύσσωμη την τοπική κοινωνία Κορυδαλλού αλλά 
και την ίδια την πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με την 
υπ’αριθμ. 73774/7-10-2015 απόφασή του (ΦΕΚ τ. Β’ 2160/7-10-2015) όρισε την 
αίθουσα αυτή ως τόπο διεξαγωγής μιας δίκης για εμπορία ναρκωτικών (Noor 1) και 
απέκλεισε τη μεταφορά της δίκης της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για απροσχημάτιστη 
αυθαιρεσία και εμπαιγμό όλων των παραπάνω, που δείχνει ότι η κυβέρνηση 
επιθυμεί σταθερά την υποβάθμιση και περιθωριοποίηση της δίκης, την 
απεμπόληση της ασφαλούς διεξαγωγής και απρόσκοπτης δημοσιότητάς της και την 
περιφρόνηση ακόμη και του ίδιου του δικαστηρίου. Η απαίτηση άμεσης μεταφοράς 
της δίκης από τον Κορυδαλλό στο φυσικό της χώρο, την αίθουσα εκδηλώσεων του 
Εφετείου Αθηνών παραμένει ανυποχώρητη και ζητάμε από όλους τους 
εμπλεκόμενους την έμπρακτη υλοποίησή της».  

VII. Πρόταση της Εισαγγελέα και απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων 
των συνηγόρων 

Η Εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα του Γ. Σωτηρόπουλου περί 
αναγνώρισης τρίτου προσώπου από το μάρτυρα. Πρότεινε να απορριφθούν τα άλλα 
δύο αιτήματα, καθώς δεν είναι επί της παρούσης να προσκομιστούν τα έγγραφα, 
ενώ οι φωτογραφίες που ζητήθηκαν να επιδειχθούν είναι σε φωτοτυπία με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα πρόσωπα με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Το 
δικαστήριο αποφάσισε να συνταχθεί πλήρως με την πρόταση της Εισαγγελέα. Έτσι, 
στην αίθουσα μπήκε μια γυναίκα, την οποία κλήθηκε ο μάρτυρας να αναγνωρίσει. 
Αυτός είπε ότι τη γνωρίζει, είναι μία από τις δύο που κάθονταν πίσω στο αμάξι του 
Ρουπακιά, και συγκεκριμένα πίσω από το συνοδηγό. Δήλωσε ότι είναι σίγουρος για 
αυτό που λέει. Η γυναίκα δήλωσε ότι λέγεται Κωνσταντίνα Μπαξεβανάκη. Η θέση 
της υπεράσπισης, κατά το συνήγορο Γ. Σωτηρόπουλο, είναι ότι δεν υπήρχε κανένας 
συνεπιβάτης, αναφέροντας ως αιτιολογία ότι «η κα Μπαξεβανάκη είναι σύζυγος 
του Ι. Άγγου και μένουν λίγα μέτρα πιο πέρα από την Κεφαλληνίας. Αν ήταν μέσα 
στο αμάξι, για ποιο λόγο ο Ρουπακιάς να ρωτούσε έναν άγνωστο πού βρίσκεται η 
οδός αυτή; Θα του το έλεγε η κα Μπαξεβανάκη».  



VIΙI. Η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Γεωργίου Ρώτα 

Προσήλθε ο μάρτυρας ζητώντας να μη φωτογραφηθεί. Αφού ορκίστηκε, δήλωσε 
«Είμαι αστυνομικός από το τέλος του 2011. Υπηρετώ στον Πειραιά, στο σώμα ΔΙΑΣ 
και κατοικώ στη Νίκαια. Εκείνο το βράδυ ήμουν με τρεις συναδέλφους, όταν λάβαμε 
σήμα από το κέντρο στις 23.55 περίπου ότι πενήντα άτομα με ρόπαλα 
κατευθύνονται προς την καφετέρια Κοράλλι, Ιφιγενείας και Τσαλδάρη. Εμείς εκείνη 
την ώρα ήμασταν στο Πέραμα, στη Λεωφ. Δημοκρατίας, στο ύψος του Δημαρχείου, 
7χλμ μακριά από το σημείο. Ήμασταν με μηχανές, εγώ πίσω και οδηγός ο 
Κολιούσης. Φτάσαμε σε 3-4 λεπτά στο σημείο. Δεν ακούσαμε άλλο σήμα τότε, μόνο 
αυτό. Όταν φτάσαμε στην Τσαλδάρη συναντήσαμε και την ομάδα ΔΙΑΣ Κερατσινίου, 
άρα άλλοι 4 συνάδελφοί μας. Αυτοί κατέβαιναν την Τσαλδάρη, από Λαμπράκη προς 
Σαλαμίνος. Μπροστά μας η ομάδα Κερατσινίου σταματάει στη διασταύρωση με Π. 
Μελά. Στη γωνία Π. Μελά και Κεφαλληνίας είναι το Κοράλλι. Υπήρχαν σταθμευμένα 
αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά. Βλέπουμε μέσα στη Μελά πολλά άτομα, σε μικρές 
ομάδες να κινούνται προς την Ξάνθου. Ήταν διάσπαρτα άτομα με κράνη στα χέρια, 
γύρω στους πενήντα. Ήταν κοντοκουρεμένοι, μαύρα ρούχα, ρόπαλα, κράνη, κανένας 
κουκούλα, καταλάβαμε ότι ήταν χρυσαυγίτες. Απέναντι από τους χρυσαυγίτες, 
δηλαδή μπροστά στο Κοράλλι ήταν πέντε έξι άτομα, δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό ούτε κρατούσαν κάτι. Η Τσαλδάρη εκείνη την ώρα ήταν γεμάτη 
κόσμο, περαστικοί. Σταματήσαμε εκεί, η πρώτη ομάδα πρώτα, ο αστυφύλακας 
Τσολακίδης ρωτάει τον Χατζησταμάτη, σωφρονιστικό υπάλληλο, τι γίνεται εκεί και 
αυτός είπε ότι χρυσαυγίτες τσακώθηκαν λεκτικά με άτομα του γνωστού χώρου. 
Όταν φτάσαμε δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Ο Τσολακίδης δίνει αναφορά στο κέντρο 
και κρατάει τα στοιχεία του Χατζησταμάτη. Βλέπαμε ότι οι χρυσαυγίτες είχαν έρθει 
για φασαρία, μας κοίταζαν περίεργα και μας έλεγαν τι ήρθατε εδώ. Έπειτα, μια 
ομάδα 20-30 ατόμων μέσα από την Π. Μελά ξεκινάει να φωνάζει και να τρέχει, 
στρίβουν την Κεφαλληνίας και προς την Τσαλδάρη. Ξεκινήσαμε τότε οι συνάδελφοι 
της ΔΙΑΣ να τους ακολουθούμε και να τους φωνάζουμε να σταματήσουν».  

Πρόεδρος: Αυτοί οι πέντε πού ήταν όταν οι άλλοι έτρεχαν; 

Γ. Ρώτας: Τίποτα, δεν είδα να κάνουν κάτι. 

Πρόεδρος: Τι πυροδότησε την κίνηση των είκοσι- τριάντα; 

Γ. Ρώτας: Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι. Έβριζαν και φώναζαν «θα σε γαμήσω» και 
«πιάστε τους» κι έτρεχαν προς την Κεφαλληνίας, δεν είδαμε αν κυνηγούσαν 
κάποιον συγκεκριμένα.  

Πρόεδρος: Πού σταμάτησαν; 

Γ. Ρώτας: Με το που βγαίνουμε στην Τσαλδάρη και στρίβουμε αριστερά βλέπω από 
μακριά να γίνεται επεισόδιο. 3-5 άτομα, που πιστεύω ότι δεν ήταν από το τσούρμο 
που ήταν πριν στην Π. Μελά, γιατί πώς πρόλαβαν να φτάσουν εκεί; Βλέπω λοιπόν 
στα 15- 20 μέτρα να χτυπιούνται, μαύρα μπλουζάκια φορούσαν, δε βλέπαμε ποιος 
βαράει ποιον. Πάμε κοντά και βλέπουμε Φύσσα και Ρουπακιά να είναι στα χέρια. Οι 



άλλοι άρχισαν να τρέχουν ήδη. Όταν πλησιάσαμε οι δυο τους χωρίστηκαν. Οι 
συνάδελφοι Δηλιγιάννης και Λεγάτου πήγαν στον Φύσσα και είδα το Ρουπακιά να 
πηγαίνει στο αμάξι. 

Πρόεδρος: Δεν μπορούσατε να προλάβετε τη συμπλοκή των δύο; 

Γ. Ρώτας: Δε γινόταν, δε βλέπαμε το μαχαίρι, ήταν μακριά, αλλά ούτως ή άλλως 
προς τα εκεί πηγαίναμε. Είδα το Ρουπακιά, λοιπόν, να πηγαίνει προς το αμάξι. Ο 
Φύσσας φωνάζει «με μαχαίρωσε». Κατέβα κάτω του λέω και του κάνω σωματικό 
έλεγχο. Είδα το μαχαίρι πεταμένο στη μπροστά αριστερή ρόδα του αμαξιού, το 
οποίο είχε παρκάρει αντίθετα στο ρεύμα.  

Πρόεδρος: Όταν τον συλλάβατε και τον πήγατε στο περιπολικό είχε κόσμο ακόμα; 

Γ. Ρώτας: Όταν κάναμε σωματικό έλεγχο υπήρχαν κάποιοι τριγύρω, από αυτούς που 
έτρεχαν μάλλον, ενώ άλλοι έτρεχαν επειδή έβλεπαν ότι τον πιάσαμε.  

Πρόεδρος: Φοβηθήκατε; 

Γ. Ρώτας: Ναι, δεν είμαι αθάνατος. 

Πρόεδρος: Τον οδηγήσατε εσείς;  

Γ. Ρώτας : Ήρθε η άμεση δράση και του έκανε προσαγωγή, πήραν και το μαχαίρι με 
σακούλα. Τον ρώτησα «γιατί τον χτύπησες» και είπε «γιατί χτύπησε κάτι δικούς 
μου».  

Πρόεδρος: Πόσος χρόνος μεσολαβεί από τότε που είδατε τη συμπλοκή μέχρι να 
φτάσετε; 

Γ. Ρώτας: Μερικά δευτερόλεπτα, ήταν 10- 20 μέτρα.  

Πρόεδρος: Αυτό το μπουλούκι στην Τσαλδάρη πόσα άτομα ήταν; Χτυπούσαν ο ένας 
τον άλλο; 

Γ. Ρώτας: Ήταν 4-5 άτομα. Έβλεπα χέρια πόδια, δεν μπορούσα να διακρίνω.  

Πρόεδρος: Αναγνωρίζετε κάποιον από τους κατηγορούμενους; Από τους παρόντες 
μήπως; 

Γ. Ρώτας: Δεν είχα αναγνωρίσει κάποιον στις προηγούμενες καταθέσεις. Τα 
πρόσωπά τους μου φαίνονται γνώριμα αλλά δεν ξέρω αν είναι από εκείνο το βράδυ 
ή από άλλες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής ή από την οργάνωση. Από τους παρόντες 
δε γνωρίζω κάποιον.  

Πρόεδρος: Από άλλες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής τι ξέρετε; 



Γ. Ρώτας: Έκανε μια πορεία και μας ζητήθηκε να είμαστε πίσω και να δίνουμε 
στίγμα. Δεν έχω πάει σε άλλη εκδήλωση, μόνο στα κανάλια ό,τι βλέπω.  

Πρόεδρος: Πέραν όσων είδατε, ξέρετε κάτι για την οργάνωση; Αν υπάρχει ιεραρχία, 
εντολές, κλπ; 

Γ. Ρώτας: Όχι, δεν ξέρω.  

Πρόεδρος: Αποδίδονται αξιόποινες πράξεις, ξέρετε κάτι; 

Γ. Ρώτας:  Έχω ακούσει από τα ΜΜΕ για τους ψαράδες, τον Λουκμάν, το ΠΑΜΕ.  

Πρόεδρος: Για την τοπική Νίκαιας ξέρετε κάτι; 

Γ. Ρώτας: Όχι.  

Πρόεδρος: Μάθατε αν έγιναν πορείες της Χ. Αυγής στο χώρο μετά;  

Γ. Ρώτας: Έμαθα ότι κατέστρεψαν το μνημείο του Φύσσα. 

Πρόεδρος: Είναι σύνηθες να βλέπετε ομοιόμορφα ντυμένους να μαζεύονται στους 
δρόμους με αντικείμενα στα χέρια; 

Γ. Ρώτας:  Από τα ΜΜΕ τους έχω ξαναδεί να κάνουν πορείες. Περνούσαμε κι έξω 
από τα γραφεία του κόμματος στην Καισαρείας όταν κάναμε επιτήρηση και τους 
βλέπαμε.  

Πρόεδρος: Μάθατε αν είχε προηγηθεί της συμπλοκής κάποια αντιπαράθεση; 

Γ. Ρώτας: Δε γνωρίζω.  

Πρόεδρος: Έγιναν άλλες συλλήψεις; 

Γ. Ρώτας: Από την ομάδα μου όχι. Καλούμε ΕΚΑΒ και μαζευόμαστε εκεί οι 
αστυνομικοί. Το κέντρο δίνει σήμα για άτομα στην Κεφαλληνίας και πάμε προς τα 
εκεί. Το κέντρο έδινε εντολές να προσάγονται όσοι τρέχουν, ή φαίνονται 
λαχανιασμένοι ή χρυσαυγίτες.  

Πρόεδρος: Είπατε σε μια κατάθεση ότι ζητήσατε και μάρτυρες.  

Γ. Ρώτας: Ήρθε μια κοπέλα μετά στη ΓΑΔΑ, δεν ήρθε σ’ εμένα άλλος. Δεν ξέρω για 
τους άλλους συναδέλφους. Όποιον ρωτούσα, μου έλεγε «όχι, τώρα ήρθα».  

Πρόεδρος: Ήρθε εκεί κανένας δικός του; 

Γ. Ρώτας: Η κοπέλα του κι ένας φίλος του που έβγαλε τη μπλούζα του. Μετά ήρθε 
μια κοπέλα που δήλωνε ξαδέρφη του.  



Πρόεδρος: Έξω από την καφετέρια υπήρχε διαπληκτισμός; 

Γ. Ρώτας: Ακούγαμε φωνές και βλέμματα από τα άτομα της Χ. Αυγής που ήταν στην 
Π. Μελά: Α ού Α ού. 

Πρόεδρος: Ο Χατζησταμάτης τι σας είπε; 

Γ. Ρώτας: Ότι έγινε μια φασαρία, λεκτικό επεισόδιο μεταξύ Χ. Αυγής και άτομα του 
γνωστού χώρου. Έτσι μας το διαβίβασε ο Τσολακίδης τουλάχιστον. 

Πρόεδρος: Αυτοί που ήταν στην Π. Μελά δεν ήταν οι ίδιοι με τη συμπλοκή μετά; 

Γ. Ρώτας: Δε νομίζω ότι γίνεται να έφτασαν μέχρι εκεί πριν από εμάς.  

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είδατε 50 άτομα. Καθοδηγούνταν από κάποιον; Ήταν 
συντεταγμένοι; 

Γ. Ρώτας: Δεν ήταν παρατεταγμένοι, δεν αντιλήφθηκα να τους δίνει κάποιος 
εντολές.  

Εισαγγελέας: Ο Χατζησταμάτης τι ακριβώς έκανε και πώς βρέθηκε εκεί; 

Γ. Ρώτας: Δεν το ξέρω.  

Εισαγγελέας: Κατά τη δολοφονία δεν ήταν φίλοι του Φύσσα εκεί; 

Γ. Ρώτας: Όχι μετά ήρθε η κοπέλα του, μόλις τον μαχαίρωσε.  

Εισαγγελέας: Μιλήσατε; 

Γ. Ρώτας: Όχι μ’ εμένα.  

Εισαγγελέας: Η Λεγάτου είπε κάτι; Αυτό το «ε, όχι και μαχαίρι;»  

Γ. Ρώτας: Δεν την άκουσα να λέει κάτι τέτοιο. 

Αναπλ. Εισαγγελέας: Στο σημείο της συμπλοκής τι είδατε; 

Γ. Ρώτας: Όπως τους πλησίαζα οι άλλοι έτρεχαν κι έμειναν οι δυο τους. 

Αναπλ. Εισαγγελέας: Ήταν μαζί με το Ρουπακιά αυτοί που έφυγαν; 

Γ. Ρώτας: Φαντάζομαι ναι. Λογικά θα ήταν μαζί του, για ποιο λόγο αλλιως να 
έφευγαν οι φίλοι του Φύσσα; 

Αναπλ. Εισαγγελέας: Οι φίλοι του Ρουπακιά μπορούσαν να το αποτρέψουν; 



Γ. Ρώτας: Και ναι και όχι. Αν γνώριζαν ότι πήγαινε να σκοτώσει, τότε θα μπορούσαν 
αλλά αν κατά τη συμπλοκή έβγαλε το μαχαίρι, πώς να το ξέρανε; 

Αναπλ. Εισαγγελέας: Ακούγατε αν του έλεγαν κάτι; 

Γ. Ρώτας: Όχι εκείνη τη στιγμή. 

Αναπλ. Εισαγγελέας: Το αμάξι πόσο μακριά ήταν; Είχε αναμμένη τη μηχανή; 

Γ. Ρώτας: Στο πεζοδρόμιο, 3-4 μέτρα μακριά. Δε θυμάμαι για τη μηχανή. 

Αναπλ. Εισαγγελέας: Ποιο ήταν το κριτήριο των συλλήψεων; 

Γ. Ρώτας: Όσους βλέπαμε να τρέχουν, μαυροφορεμένους και χρυσαυγίτες λάβαμε 
εντολή να προσάγουμε.  

Πρόεδρος: Ήταν άλλα άτομα στο αμάξι; 

Γ. Ρώτας: Όταν τον βγάζαμε ήταν άδειο. 

Πρόεδρος: Σας είπε κάτι τότε; 

Γ. Ρώτας: Έκανε ένα μορφασμό απορίας όταν τον έβγαζα έξω. 
Εισαγγελέας: Αυτοί οι πενήντα τι φώναζαν; «θα σας σκοτώσουμε»; 

Γ. Ρώτας: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο προσωπικά.  

Εφέτης (τακτικό μέλος του δικαστηρίου): Αντιλήφθηκαν την παρουσία σας οι 
πενήντα;  

Γ. Ρώτας: Ναι. 

Εφέτης: Και γιατί δεν έφευγαν; Το θεωρείτε φυσιολογικό; 

Γ. Ρώτας: Όχι. 

Εφέτης: Σας είπε κάποιος ή η κοπέλα του να πάτε εκεί γιατί γίνεται συμπλοκή; 

Γ. Ρώτας: Όχι, σ’ εμένα δεν ήρθαν. 

Εφέτης: Από το αμάξι του Ρουπακιά είδατε να κατεβαίνει κανείς; Εμπόδισε κανείς τη 
σύλληψή του. 

Γ. Ρώτας: Όχι. 

Εφέτης: Μπορούσατε να αποτρέψετε ό,τι έγινε; 

Γ. Ρώτας: Όχι, δε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. 



Στο σημείο αυτό ο συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, Ανδ. Τζέλης, ζήτησε από το 
δικαστήριο να διακόψει αφενός λόγω κόπωσης των διαδίκων αφετέρου για να 
υπάρχει συνέχεια και συνοχή στην κατάθεση του μάρτυρα στο στάδιο των 
ερωτήσεων της πολιτικής αγωγής. Σε αυτό συμφώνησαν και άλλοι συνάδελφοί του 
από την πολιτική αγωγή, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούσαν να συνεχιστεί η 
διαδικασία για μια ώρα ακόμα.  

Τελικά το δικαστήριο διέκοψε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, στις 15 Οκτωβρίου 
του 2015, με τη συνέχιση της κατάθεσης του Γεωργίου Ρώτα. Πριν την αποχώρηση 
της έδρας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προστίθενται δύο ακόμη ημερομηνίες, οι 13 
και 23 Νοεμβρίου. 
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