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ΗΜΕΡΑ 31: «ΔΕΝ ΒΓΗΚΑ ΕΞΩ, ΚΟΙΤΑΓΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ» 

31η Συνεδρίαση, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα, 19.11.2015 

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο 

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης της δίκης από το 
κοινό, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας. Κατά τη σημερινή 
δικάσιμο παρατηρήθηκε μειωμένη παρουσία κοινού στο ακροατήριο και 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 είναι σχεδόν πάντα 
γεμάτες.  

II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 8 κατηγορούμενοι. 26 κατηγορούμενοι 
καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. 

ΙΙI. Εξέταση του μάρτυρα Δημοσθένη Δημητράκου, αδελφού του ιδιοκτήτη της καφετέριας 
«ΚΟΡΑΛΛΙ».  

Συνοπτικά η κατάθεση του μάρτυρα μετά και από τις ερωτήσεις της Προέδρου διαμορφώθηκε 
ως εξής: «Το μαγαζί είναι του αδελφού μου. Το έχει 22 χρόνια. Ανοίγουμε στις 9.00 και 
εκείνη τη μέρα το ίδιο. Σε μέρες με αγώνες μπορεί να γίνουν και κρατήσεις τραπεζιών. Η 
χωρητικότητα του μαγαζιού είναι 40-50 άτομα, τέτοιες μέρες με αγώνες φέρνουμε καρέκλες 
και μπορεί να φτάσει τα 70 – 80. Ο Φύσσας δεν σύχναζε στο μαγαζί, είχα πολλά χρόνια να 
τον δω, ίσως είχε ξανάρθει σε άλλο αγώνα. Εκείνο το βράδυ είχε έρθει πριν από την έναρξη 
του αγώνα με την παρέα του. Δεν παρατήρησα ούτε μου είπε κάποιος ότι υπήρχε κάποια 
αντιπαράθεση. Εγώ και ο αδελφός μου εξυπηρετούσαμε, δεν παρατηρήσαμε κάτι, ούτε 
λογομαχία, ούτε τίποτα. Δεν είδα να φεύγει κάποιος πριν τη λήξη, δεν θυμάμαι αν έφυγε 
κάποιος 5 λεπτά πριν τη λήξη. Το μαγαζί άδειασε, η παρέα του Φύσσα, αυτά τα 4 άτομα 
πλήρωσαν και παρέμειναν στην εξώπορτα παραπλεύρως. Έμειναν κάνα δεκάλεπτο, όταν 
βγήκα να πετάξω τα σκουπίδια τους είπα «παιδιά τι έγινε» και ένας νεαρός μου λέει «δεν 
βλέπεις τι γίνεται» κοιτώντας προς την Π. Μελά. Κοίταξα και είδα στα 60 μέτρα στη μέση της 
Π. Μελά και είδα 4 άτομα, κάτι φιγούρες. Εκείνη τη στιγμή είπα ότι θα μπορούσε να γίνει 
τσαμπουκάς. Πάλι ένα από τα παιδιά της παρέας μου είπε «να μη μας αφήνουν οι φασίστες 
να κυκλοφορούμε στις γειτονιές μας». Δεν μπορώ να προσδιορίσω τα άτομα στην Π. Μελά, 
την ηλικία, την ενδυμασία τους. Ούτε κάποιο χρώμα που φοράγανε μου χτύπησε στο μάτι. 
Δεν είδα να κρατάνε κάτι, αλλά σαν να μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι θα πλακωθούνε, 
θα μαλώσουνε. Ήταν εκεί και ένας θαμώνας (Χατζησταμάτης) που ήξερα ότι ήταν 
αστυνομικός, ήταν στα 6 μέτρα με το μηχανάκι του, του λέω «Δημήτρη, δεν μένεις λίγο 
ακόμα μη γίνει τίποτα» και μετά μπήκα μέσα στο μαγαζί να μαζέψω, δεν ξαναείδα το 
Δημήτρη, μετά είδα μηχανάκια της ΔΙΑΣ, φύγανε και τα παιδιά, η παρέα του Φύσσα προς τα 
πάνω. Δεν αντιλήφθηκα οι μηχανές ΔΙΑΣ να σταθμεύουν έξω από το μαγαζί μας, θα το 
βλέπαμε. Δεν θυμάμαι αν είχαν αναμμένους φάρους, αν κορνάρανε, δεν είδα τίποτα άλλο, 
ήμουν μέσα στο μαγαζί. Δεν γνωρίζω τι έγιναν οι άλλοι που ήταν μέσα στο μαγαζί. Δεν 
φοβηθήκαμε και κλειστήκαμε μέσα, απλώς έπρεπε να μαζέψουμε το μαγαζί. Σε καμία 
περίπτωση δεν συχνάζουν άτομα της Χ.Α. στο μαγαζί μας, αν έρθει κάποιος με μπλούζα Χ.Α., 
τι να σας πω, θα τον σερβίρω. Άκουσα ποδοβολητά, κοίταξα φευγαλέα, έτσι όπως μάζευα. 
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Μετά από ώρα ήρθε ένας αστυνομικός με πολιτικά, μου είπε ότι έγινε το ατύχημα με τον 
τραυματισμένο, ότι πήγε στο νοσοκομείο και ότι πρέπει να απεβίωσε και τότε πήρε τον 
αδελφό μου για κατάθεση. Μου δείξανε φωτογραφίες και αναγνώρισα κάποιον Γιάννη Άγγο 
που είναι γείτονας, μένει χρόνια στην Π. Μελά. Δεν θυμάμαι πού καθόταν, ούτε θυμάμαι αν 
ήταν με παρέα ή όχι, ούτε πότε έφυγε.  Ο Δημήτρης μίλησε με την παρέα του Φύσσα, δεν 
είδα αν μίλησε με αυτούς στην Π. Μελά. Ο Άγγος μένει ούτε στα 100 μέτρα από το μαγαζί. 
Ένα γεια το λέγαμε, ξέρω ότι έχει ένα παιδάκι. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, ούτε αν είναι 
μέλος της Χ.Α. Θυμάμαι ότι ήταν στο μαγαζί. Για τα ποδοβολητά που άκουσα κοίταξα 
φευγαλέα, αλλά μου δόθηκε η εντύπωση ότι ήταν από πολλούς, δεν μπορώ να προσδιορίσω 
πότε τα άκουσα. Δεν πληροφορήθηκα εκείνη τη στιγμή ποιος σκότωσε το παιδί. Την άλλη 
μέρα μάθαμε ότι μαχαίρωσαν τον Παύλο Φύσσα, ότι κάποιοι που ανήκαν στη Χ.Α. 
επιτέθηκαν στο παιδί και τον μαχαίρωσαν. Για άλλες πράξεις της Χ.Α. έχω πληροφορηθεί 
από τα ΜΜΕ, ότι χτυπάνε λαθρομετανάστες και συγκρούονται με ακροαριστερούς.  Ότι σε 
μια λαϊκή βγήκαν μέλη της Χ.Α. και προπηλάκισαν μικροπωλητές που ήταν αλλοδαποί. Ότι 
κάποιος νομίζω βουλευτής της Χ.Α. χτύπησε το Δήμαρχο Αθηναίων στο Δήμο της Αθήνας.» 

Σε σχετικές ερωτήσεις της Προέδρου ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει την τοπική 
οργάνωση της Χ.Α. της Νίκαιας, δεν γνωρίζει ποιος καλείται περιφερειάρχης, πυρηνάρχης 
και ποιο το περιεχόμενο της κάθε θέσης, δεν έχει δει ποτέ ούτε πορεία, ούτε μοτοπορεία της 
Χ.Α., δεν γνωρίζει κάποια ιδιαίτερη εμφάνιση ή ενδυμασία των μελών ή οπαδών της, δεν 
γνωρίζει για ιεραρχία, υποταγή, πειθαρχία, ούτε ποιος είναι επικεφαλής. Δεν γνωρίζει τα 
τάγματα εφόδου, ούτε πώς εκπαιδεύονται.  

Σε ερωτήσεις της Εισαγγελέως Αδ. Οικονόμου απάντησε ότι δεν θυμάται αν υπήρχαν εκείνο 
το βράδυ στην καφετέρια άτομα που φορούσαν παραλλαγή και μαύρα μπλουζάκια, δεν 
θυμάται τι φορούσε ο Άγγος, ούτε αν ήταν κάποιος μαζί του, δεν θυμάται αν ο Άγγος έφυγε 
νωρίτερα από την παρέα του Φύσσα, δεν γνωρίζει αν στα άτομα που είδε στην Π. Μελά θα 
μπορούσε να είναι ο Άγγος, ενώ είπε ότι δεν είχε προηγηθεί καμία λεκτική αντιπαράθεση στο 
μαγαζί. Είπε επίσης ότι ξαναείδε μετά τον Χατζησταμάτη και μιλήσανε αλλά ο τελευταίος δεν 
του έδωσε ακριβή στοιχεία. Δεν θυμάται τέλος αν ήρθαν άλλα άτομα στην παρέα του Φύσσα. 
Η Εισαγγελέας τελείωσε τις ερωτήσεις της με το σχόλιο «δεν θυμάστε σχεδόν τίποτα όμως». 

Σε ερωτήσεις του Αναπληρωτή Εισαγγελέα ο μάρτυρας απάντησε ότι αν έρχονταν άλλα 8 
άτομα στην παρέα του Φύσσα, θα έπρεπε να φέρουν καρέκλες και θα το θυμόταν και ότι το 
μαγαζί δεν έχει κάμερες.  

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος σχολίασε: «κάνει εντύπωση η αδιαφορία σας για ένα τέτοιο 
περιστατικό, να μην ενδιαφερθείτε για αυτά που γίνονταν έξω από την πόρτα σας». 

Σε ερωτήσεις από έδρας ο μάρτυρας είπε ότι δεν απασχολούσαν κάποια κοπέλα ή άλλον 
σερβιτόρο εκείνη τη μέρα και ότι ήταν μόνο αυτός και ο αδερφός του. Δεν είδε να μπαίνουν 
στο μαγαζί άτομα με αλυσίδες, ούτε γνωρίζει τον Παύλο Φύσσα ή αν ήταν μουσικός.  

Από την πλευρά της Πολιτικής Αγωγής πρώτος υπέβαλε ερωτήσεις στο μάρτυρα ο συνήγορος 
Ανδρέας Τζέλης (για την οικογένεια Φύσσα) και ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν θυμάται αν 
είπε στον αδελφό του ότι είδε μαυροντυμένους στην Π. Μελά, ότι δεν μπορούσε να δει αν 
ήρθαν άλλα άτομα στην Π. Μελά, ότι η παρέα του Φύσσα ήταν τέσσερα άτομα. Επανέλαβε 
ότι δεν θυμάται τίποτα για τον Άγγο εκείνο το βράδυ, ούτε έχει συζητήσει ποτέ μαζί του 
πολιτικά. Δεν θυμάται προς τα πού έφυγε η παρέα Φύσσα, δεν θυμάται ποιος του είπε τις 
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συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Παύλος, δεν έχει απειληθεί ποτέ και από κανέναν. 
Συνέχισε η εκ των συνηγόρων Κουγιάτσου υποβάλλοντας ερωτήσεις και ο μάρτυρας 
απάντησε ότι δεν θυμάται αν ο Άγγος έφυγε μόλις έληξε ο αγώνας, δεν ξέρει ποιες ήταν οι 
δύο παρέες, για τις οποίες μίλησε, τα άτομα στην Π. Μελά φαίνονταν ότι είναι μαζί. Στις 
ερωτήσεις της Χρύσας Παπαδοπούλου ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν θυμάται πώς ήταν η 
παρέα του Φύσσα, όταν τους είδε έξω, ότι κατάλαβε ότι θα γίνει φασαρία, όταν κάποιος από 
την παρέα του είπε για τους φασίστες, ότι δεν συνδέει το ενδεχόμενο φασαρίας με την 
ύπαρξη των φασιστών, αλλά με όλα. Κατόπιν και απαντώντας στην Ελευθερία 
Τομπατζόγλου ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν συζήτησε με κανέναν από τους σταθερούς 
θαμώνες του μαγαζιού την επομένη για όσα έγιναν, ότι δεν είδε τίποτα βγαίνοντας, για να 
πάει σπίτι του. Στο σημείο αυτό η συνήγορος επέμεινε λέγοντας χαρακτηριστικά 
«καταλαβαίνετε ότι όσο πιο αργά βγήκατε, τόσο πιο χαμός θα γινόταν;», για να πάρει την 
απάντηση «τι να σας πω, δεν θυμάμαι». Επίσης η συνήγορος επέδειξε στο μάρτυρα 
φωτογραφία από κάποια εκδήλωση του μαγαζιού, ο μάρτυρας αναγνώρισε ότι πρόκειται για 
το μαγαζί του, αλλά δεν αναγνώρισε κανένα από τα πρόσωπα που εικονίζονταν.  

Σε ερωτήσεις του Τάκη Ζώτου (για τους Αιγύπτιους αλιεργάτες) απάντησε ότι δεν θυμάται αν 
σταματήσανε οι μηχανές της ΔΙΑΣ, ότι μετά το 2013 δεν έχει μιλήσει ποτέ ξανά με τον Άγγο, 
ότι δεν αντιλήφθηκε να κοιτούσαν απειλητικά τα άτομα στην Π. Μελά, δεν τα παρατήρησε 
όμως , μπήκε μέσα στο μαγαζί. Είπε περαιτέρω ότι δεν θυμάται αν η παρέα Φύσσα 
αποχώρησε πριν έρθει η ομάδα ΔΙΑΣ, αν το ποδοβολητό συνέβη μετά την ομάδα ΔΙΑΣ , ούτε 
αν ήρθαν άλλες μηχανές ή αυτοκίνητα να σταθμεύσουν έξω από το μαγαζί. Στις ερωτήσεις 
του Θανάση Καμπαγιάννη απάντησε ότι δεν είδε άτομα να μπαίνουν στο μαγαζί με αλυσίδες, 
ότι γνωρίζει τον Διοικητή Νίκαιας Γιοβανίδη, αλλά ότι δεν γνωρίζει αν είναι γείτονάς του. 
Κατόπιν στις ερωτήσεις του Κώστα Παπαδάκη απάντησε ότι ξέρει τον Γιοβανίδη από το ΙΓ 
Α.Τ. Κερατσινίου , ότι υπήρχαν δύο οθόνες στο μαγαζί, μία μέσα και μία έξω, ότι δεν 
θυμάται πού κάθονταν οι δύο παρέες, ότι είναι συνηθισμένο να αδειάζει το μαγαζί σε 10 
λεπτά, ότι δεν ξέρει για την αποδοκιμασία της δολοφονίας από το επίσημο κόμμα της Χ.Α..  

Στις ερωτήσεις του Άγγελου Βρεττού (για το ΠΑΜΕ) απάντησε ότι δεν θυμάται αν έμαθε για 
την επίθεση στο ΠΑΜΕ. Συνέχισε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Στις ερωτήσεις του ο μάρτυρας 
απάντησε ότι δεν ξέρει τι εννοούσε ο νεαρός όταν είπε φασίστες, δεν μπορεί να προσδιορίσει 
ποιοι είναι οι φασίστες. Ότι ο Χατζησταμάτης ήταν πελάτης του μαγαζιού, οικογενειάρχης , 
με ένα παιδί, τίμιος, ότι ο Άγγος ερχόταν περιστασιακά στο μαγαζί. Κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης του μάρτυρα από τον Τ. Θεοδωρόπουλο γίνονταν συνεχώς σχόλια από τους 
συνηγόρους της υπεράσπισης κάνοντάς τον να αναφωνήσει «για ποια δικονομική τάξη 
μιλάμε;». 

Στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης με πρώτο τον Τσάγκα ο μάρτυρας απάντησε ότι 
δεν υπήρχαν άδεια τραπέζια κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι για τον Άγγο δεν ξέρει αν έχει 
δημιουργήσει φασαρίες, δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Είπε επίσης σε ερώτηση της  Βελέτζα 
ότι το μαγαζί τους 22 χρόνια δεν έδωσε δικαίωμα σε κανέναν. Κατόπιν, σε ερωτήσεις του 
Οπλατζάκη απάντησε ότι το βράδυ εκείνο εξυπηρετούσε έξω από ό,τι θυμάται, αλλά και 
μέσα. Το μαγαζί ήταν γεμάτο, όταν άρχισε το ματς, δεν θυμάται πού καθόταν η παρέα του 
Φύσσα, δεν ξέρει ποιος ήταν αυτός που του είπε για τους φασίστες. Στις ερωτήσεις των 
υπολοίπων συνηγόρων υπεράσπισης ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν θυμάται τι φορούσε ο 
Χατζησταμάτης, ούτε τα χαρακτηριστικά της παρέας του Φύσσα, ότι δεν θυμάται τι ώρα 
μαζέψανε και θα φεύγανε, ότι δεν ξέρει γιατί ο νεαρός του είπε για φασίστες, δεν ξέρει τι 
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φοράνε τα άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι δεν ρωτάει τα πολιτικά 
πιστεύω των πελατών του και ότι δεν αντιλήφθηκε κάποια λογομαχία.  Τέλος ότι δεν έχει 
αντιληφθεί ποτέ βίαιη συμπεριφορά ή απειλή από τη Χ.Α.. 

 

IV. Εξέταση του μάρτυρα Παναγιώτη Δημητράκου, ιδιοκτήτη της καφετέριας «ΚΟΡΑΛΛΙ».  

Συνοπτικά η κατάθεση του μάρτυρα διαμορφώθηκε ως εξής : «Έχω την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ 
από το 1995, είναι δική μου, με βοηθάει και ο αδελφός μου. Εκείνη τη μέρα ήμασταν μόνο 
εγώ και ο αδερφός μου. Τον Παύλο τον ήξερα φυσιογνωμικά και ως περιστασιακό πελάτη. 
Εκείνη την ημέρα είχε έρθει με την παρέα του, 3- 4 άτομα. Η καφετέρια ήταν ασφυκτικά 
γεμάτη, 70- 80 άτομα. Και στη διάρκεια του παιχνιδιού έρχονταν, ακόμα και όρθιοι 
υπήρχαν. Δεν θυμάμαι να προστέθηκαν άτομα στην παρέα του Φύσσα. Δεν αντιλήφθηκα να 
έγινε κάτι, κουβέντες αν ειπώθηκαν δεν μπορώ να ξέρω. Τέλειωσε ο αγώνας, άδειασε το 
μαγαζί, έφευγε ο κόσμος και αντιλήφθηκα ότι η παρέα του Φύσσα ήταν έξω από το μαγαζί, 
ήταν 4 άτομα. Ο αδερφός μου, μου είπε ότι πήγε να γίνει κάτι σαν παρεξήγηση. Είχα πολλή 
δουλειά και δεν ασχολήθηκα παραπάνω. Δεν μου είπε ποτέ ο αδελφός μου για 
μαυροντυμένους στην Π. Μελά (η Πρόεδρος του διάβασε στο σημείο αυτό την κατάθεσή του, 
στην οποία έχει πει ότι ο αδελφός του τού είπε για μαυροντυμένους στην Π. Μελά και για 
ένταση). Όταν μου πε για μαυροντυμένους δεν πήγε κάπου το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι πόσα 
άτομα είχαν μείνει μέσα στο μαγαζί. Δεν βγήκα καθόλου έξω. Είδα κάποια στιγμή μηχανάκια 
της αστυνομίας και αργότερα άτομα να τρέχουν, σκιές. Μετά ήταν ήσυχα τα πράγματα. Δεν 
βγήκαμε καθόλου έξω, ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν η παρέα του 
Φύσσα ήταν 10 άτομα. Κατά τη 1 ήρθε ένας αστυνομικός και με πήρε για κατάθεση, γιατί 
είχε γίνει φόνος. Για το φόνο έμαθα από έναν περαστικό, ότι ένα παιδί που ήταν στο μαγαζί 
σκοτώθηκε στην Τσαλδάρη. Μου δείξανε φωτογραφίες στη ΓΑΔΑ, δεν αναγνώρισα κανέναν. 
Τον Άγγο τον ξέρω, μένει κοντά. Έρχεται περιστασιακά. Εκείνο το βράδυ ήταν στο μαγαζί. 
Δεν μπορώ να θυμηθώ πού καθόταν, ούτε αν ήταν με παρέα, ούτε αν ήταν από την αρχή, 
έφυγε με τη λήξη του αγώνα. Δεν συχνάζουν άτομα της Χ.Α. στο μαγαζί, παρακαλώ να μη 
λέγεται ότι το μαγαζί είναι άντρο χρυσαυγιτών. Δεν είναι άντρο κανενός. Δεν θυμάμαι αν 
ήρθαν κάποιοι  και μου είπαν ότι θα γίνει τσαμπουκάς (η Πρόεδρος του διάβασε κατάθεσή 
του, στην οποία το έχει πει). Δεν βγήκα έξω, κοίταγα τη δουλειά μου, μετά ήρθε η Αστυνομία 
και είπα, θα επιληφθούν εκείνοι. Έμαθα μετά ότι τον Φύσσα τον σκότωσε ο Ρουπακιάς. Δεν 
έχω γνώση για αξιόποινες πράξεις άλλων μελών, φίλων, οπαδών της Χ.Α. Δεν ξέρω τίποτα 
για την τοπική της Νίκαιας, για τα τάγματα εφόδου, για ιεραρχία, πειθαρχία, υποταγή, 
ξέρω ότι οι οπαδοί της Χ.Α. φοράνε τα διακριτικά της. (Στο σημείο αυτό ο Καρυδομάτης από 
την υπεράσπιση ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με την Πρόεδρο που τον απείλησε και πάλι με 
δικονομικά μέτρα).» 

Στις ερωτήσεις της Εισαγγελέως Αδαμαντίας Οικονόμου και μίας εκ των Συνέδρων ο 
μάρτυρας είπε ότι δεν ξέρει γιατί δεν έφευγε η παρέα Φύσσα, δεν κατάλαβε αντιπαράθεση 
μέσα στο μαγαζί, δεν ξέρει αν ο Άγγος ήταν μόνος του, δεν ξέρει αν έφυγε πριν ή μετά τον 
Φύσσα, δεν ξέρει, δεν άκουσε αν οι σκιές που τρέχανε φωνάζανε κάτι, βρισιές ή συνθήματα, 
δεν κατάλαβε αν κυνηγάγανε κάποιον, δεν τον έχει απειλήσει ποτέ κανείς ούτε φοβάται. 
Τέλος ότι δεν συζήτησε κάτι για τον Άγγο την επομένη, αν ήταν εκεί, αν ήταν μέλος της Χ.Α. 

Στις ερωτήσεις των συνηγόρων της Πολιτικής Αγωγής απάντησε ότι δεν θυμάται για τα άτομα 
που ήρθαν και του είπαν για τον τσαμπουκά, ότι δεν θυμάται για τον περαστικό που του είπε 
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για τον φόνο, ότι μπορεί και να ήταν 10 άτομα η παρέα του Φύσσα, ότι δεν θυμάται τι 
φορούσε ο Άγγος, ότι ήταν μελαχρινός, δεν θυμάται αν φορούσε παραλλαγή, αν είχε μούσι, 
αν φορούσε ποτέ αρβύλες. Ότι δεν θυμάται αν άκουσε ποδοβολητό, ότι την επόμενη δεν 
πέρασε ο Άγγος από το μαγαζί. Ανέφερε επίσης ότι 2 ώρες πριν τον αγώνα είχε περάσει ο 
Παύλος και είχε ρωτήσει για τραπέζι, ότι δεν θυμάται αν ξαναβγήκε έξω να ξαναπετάξει 
σκουπίδια. Ότι δεν άκουσε ηχητικά σήματα από τα μηχανάκια της ΔΙΑΣ, ότι δεν ενημερώθηκε 
αν στις 20.09.2015 έγινε περιπολία μελών της Χ.Α. στο 5ο Δημοτικό με συμμετοχή και 
βουλευτή της Χ.Α.. Ότι ξέρει τον Γιοβανίδη και πού μένει. Δεν αναγνώρισε τα πρόσωπα στη 
φωτογραφία που επέδειξε η συνήγορος της πολιτικής αγωγής Κουγιάτσου. Δεν υπέπεσε 
στην αντίληψή του να εγκλωβίστηκε μέσα στο κατάστημα κάποιο άτομο λόγω επεισοδίου, 
ανέφερε ότι δεν υπήρχε ούτε σερβιτόρα, ούτε σερβιτόρος, ούτε κάποια κοπέλα που απλώς 
να βοηθούσε εκείνο το βράδυ, η οποία να ενημερώθηκε για κάποια φασαρία και μάλιστα να 
έκανε και σύσταση στην παρέα του Φύσσα. Δεν ξέρει αν η ένταση που υπήρχε έξω, 
προϋπήρχε στο μαγαζί, ούτε είχε γίνει κάτι, για να καλέσει την Αστυνομία. Δεν ξέρει αν οι 
μαυροντυμένοι της Π. Μελά ήταν μέσα στο μαγαζί ή ήρθαν μετά. Δεν βγήκε καθόλου έξω 
μέχρι να έρθει ο αστυνομικός. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι και από τη δίκη έχει ακούσει ότι το 
μαγαζί του είναι άντρο χρυσαυγιτών, ότι δεν έχουν έρθει βουλευτές της Χ.Α. στο μαγαζί του, 
ότι δεν ξέρει αν κατάγεται από το ίδιο μέρος με κάποιον από τους κατηγορούμενους, ότι δεν 
ξέρει πού εργαζόταν ο Άγγος (του υποδείχθηκε από τον κ. Βρεττό ότι σε προηγούμενη 
κατάθεσή του είπε ότι εργάζεται στην ζώνη του Περάματος) και ότι δεν ξέρει τίποτα για το 
περιστατικό στο Πέραμα. Ότι ο Χατζησταμάτης πρέπει να του είπε ότι μαχαίρωσαν το παιδί, 
αλλά δεν θυμάται πότε.  

Κατόπιν ξεκίνησαν ερωτήσεις οι συνήγοροι της υπεράσπισης και ο μάρτυρας απάντησε όλως 
συνοπτικά ως εξής: ότι ο Φύσσας επέλεξε μάλλον το αριστερό τραπέζι, όπως μπαίνουμε 
στην καφετέρια, ότι αν έρχονταν άλλα 8 άτομα θα ζητούσαν από τον ίδιο καρέκλες ή θα 
έβρισκαν από άλλα τραπέζια. Δεν ξέρει ποιος από την παρέα πλήρωσε, αλλά μάλλον αυτός 
εισέπραξε. Ότι στην πρώτη του κατάθεση ήταν άυπνος, πιεσμένος και μετά θυμήθηκε κι 
άλλα πράγματα. Ότι δεν αντιλήφθηκε να υπάρχει πολιτική κόντρα. Ότι μόνο αυτός και ο 
αδερφός του εξυπηρετούσαν εκείνη την ημέρα. Ότι δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Φύσσας και ο 
Άγγος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας είχαμε και σήμερα ψίθυρους, γέλια και σχόλια από την 
πλευρά των συνηγόρων της υπεράσπισης που προκάλεσαν πάλι την αντίδραση της έδρας, 
όπως φάνηκε παραπάνω στα επιμέρους σημεία, αλλά και την αγανάκτηση των συνηγόρων 
της Πολιτικής Αγωγής σε αρκετά σημεία. 

Η έδρα διέκοψε για την Τρίτη 24.11.2015 και ώρα 09.00 χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι 
ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης που θα συνεχιστούν κατά την επόμενη 
δικάσιμο. 

 

 

 


