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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 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 5 κατηγορούμενοι, 25 
κατηγορούμενοι καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ 39 εκπροσωπήθηκαν από τους 
συνηγόρους τους. 

ΙΙI. Συνέχιση της εξέτασης του μάρτυρα Π. Δημητράκου (ιδιοκτήτη του Café 
Κοράλλι) από τους συνηγόρους υπεράσπισης. 

Κανείς από τους εναπομείναντες από την προηγούμενη δικάσιμο συνηγόρους 
υπεράσπισης δεν υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα. 

IV. Σχολιασμός κατ’ άρθρο 358 ΚΠοινΔ από τους συνηγόρους της πολιτικής 
αγωγής και της υπεράσπισης. 

Στην προηγούμενη δικάσιμο, αρχικά, εξετάστηκε, ως μάρτυρας ο αδελφός του 
Παναγιώτη Δημητράκου, Δημοσθένης Δημητράκος, μετά το πέρας της κατάθεσης 
του οποίου, κανείς από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής και της 
υπεράσπισης δεν προέβη σε σχολιασμό κατ’ άρθρο 358 ΚΠοινΔ. Μετά το πέρας της 
εξέτασης και του Παναγιώτη Δημητράκου κατά τη σημερινή δικάσιμο, κανείς από 
τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής δεν προέβη σε σχολιασμό της κατάθεσης 
των δύο μαρτύρων. Από τους συνηγόρους της υπεράσπισης το λόγο έλαβε ο  
Οπλατζάκης, ο οποίος σημείωσε ότι από τις καταθέσεις των δύο προηγούμενων 
μαρτύρων προέκυψε ότι την ημέρα της επίθεσης το Café Κοράλλι ήταν ασφυκτικά 
γεμάτο, εξαιτίας του ποδοσφαιρικού αγώνα, και ότι η παρέα του Π. Φύσσα 
αποτελούνταν από 4 και όχι από 10 άτομα. 

V. Κατάθεση του μάρτυρα Γεώργιου Δούλβαρη (φίλου του Π. Φύσσα). 

Ο κος Δούλβαρης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της Προέδρου απάντησε ότι 
εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία με είδη αλιείας. Είναι κάτοικος 
Νίκαιας και διαμένει πλησίον του Café Κοράλλι, στο οποίο δεν συνηθίζει να 
συχνάζει. Γνώριζε τον Π. Φύσσα από μικρό παιδί και οι σχέσεις τους ήταν κάτι 
παραπάνω από φιλικές, ήταν αδερφικές, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκείνη τη 
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μέρα του τηλεφώνησε ο Φύσσας για να κανονίσουν να παρακολουθήσουν μαζί τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Φύσσας με την φίλη του Χρύσα μετέβησαν στο σπίτι του 
μάρτυρα γύρω στις 21:00 για να πιουν ένα καφέ. Στη συνέχεια έφυγαν για να βρουν 
να παρακολουθήσουν κάπου τον αγώνα. Αρχικά, δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο 
προορισμό. Περνώντας μπροστά από το Café Κοράλλι ρώτησαν τον ιδιοκτήτη μήπως 
υπάρχει ελεύθερο τραπέζι για να το κρατήσουν. Αφού συνεννοήθηκαν με τον 
ιδιοκτήτη να τους κρατήσει ένα τραπέζι έφυγαν για λίγο από την καφετέρια. 
Επέστρεψαν μετά από μισή ώρα για να κάτσουν και να παρακολουθήσουν τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα. Η καφετέρια εκείνη τη στιγμή ήταν γεμάτη. Ο μάρτυρας 
δήλωσε ότι αντιλήφθηκε ότι δύο άτομα μπροστά τους που κάθονταν στην μπάρα 
του καταστήματος τους κοιτούσαν επίμονα και απειλητικά. Όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε ένιωθε το βλέμμα τους πάνω του. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι με τα άτομα 
αυτά δεν αντάλλαξε καμία κουβέντα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος από την 
παρέα. Ένας από αυτούς φορούσε την μπλούζα του ανάποδα και ο άλλος φορούσε 
γκρι παντελόνι παραλλαγής. Από τα ρούχα και τα επίμονα βλέμματα κατάλαβε ότι 
επρόκειτο για φασίστες και τότε στην παρέα του σχολίασαν μεταξύ τους ότι «δεν 
είναι δυνατόν να τους βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας». Σχετικά με το σχόλιο 
αυτό, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ειπώθηκε μεταξύ της παρέας και θεωρεί αδύνατο 
να το άκουσαν τα δύο άτομα που κάθονταν μπροστά τους και τους κοιτούσαν 
επίμονα, καθώς μέσα στο κατάστημα επικρατούσε οχλοβοή. Μετά το 1ο ημίχρονο, 
γύρω στο 55ο λεπτό του παιχνιδιού στην παρέα προστέθηκαν και άλλοι φίλοι, αφού 
τους ενημέρωσε προηγουμένως ο Π. Φύσσας, ο Μαντάς, ο Χατζηευστρατίου, ο 
Σεϊρλής, ο Μελαχρινόπουλος και ο Κοντονικόλας. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος 
τους έφερε καρέκλες και σκαμπό. Όταν τέλειωσε το παιχνίδι η παρέα βγήκε έξω. Ο 
μάρτυρας δήλωσε ότι δεν θυμάται αν προηγουμένως είχαν βγει τα δύο άτομα που 
τους κοιτούσαν επίμονα. Έχοντας ξεχάσει να πληρώσει το μερίδιό του στον 
λογαριασμό, ο μάρτυρας επέστρεψε στο κατάστημα, προκειμένου να πληρώσει. 
Πριν όμως εισέλθει στο κατάστημα πρόσεξε ότι σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο 
έξω από το Καφέ επέβαιναν δύο άτομα που επίσης τους κοιτούσαν επίμονα. Όταν ο 
μάρτυρας βγήκε ξανά από το κατάστημα πρόσεξε ότι περίπου 10 άτομα έξω από το 
Κοράλλι έβριζαν και φώναζαν εναντίον του ιδίου και της παρέας του. Συγκεκριμένα, 
ισχυρίστηκε ότι έβριζαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους και τους απειλούσαν ότι 
θα τους σκοτώσουν. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι ανάμεσα σε αυτά τα 10 άτομα δεν 
διέκρινε κάποιον από αυτούς που ήταν μέσα στο Κοράλλι. Στο μεταξύ ένα άγνωστο 
άτομο πηγαινοερχόταν μεταξύ της δικής του παρέας και των 10 συγκεντρωμένων 
ατόμων. Ο μάρτυρας και η παρέα του άρχισαν να μετακινούνται προς την οδό Π. 
Τσαλδάρη προκειμένου να απεμπλακούν. Όταν η παρέα πέρασε απέναντι, η ομάδα 
των συγκεντρωμένων εξαγριώθηκε και τους φώναζε «κότες θα σας σκοτώσουμε». 
Εκείνη τη στιγμή 5-6 μηχανές με δύο επιβαίνοντες η κάθε μία κινήθηκαν επί της 
Τσαλδάρη και ενσωματώθηκαν με τους συγκεντρωμένους και οι βρισιές και απειλές 
κορυφώθηκαν. Οι συγκεντρωμένοι ήταν παραταγμένοι σαν λόχος, κρατούσαν 
κράνη, ξύλα και ρόπαλα και προκαλούσαν τον μάρτυρα και την παρέα του 
προκειμένου να έλθουν σε συμπλοκή. Ο μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι 
συγκεντρωμένοι έκαναν σαν κτήνη και τους προκαλούσαν συνέχεια. Ο μάρτυρας 
στράφηκε στον Π. Φύσσα και του είπε ότι πρέπει να φύγουν γιατί ήταν εμφανές ότι 
θα δέχονταν επίθεση. Ξεκίνησαν να τρέχουν και τότε ξεκίνησε η επίθεση εναντίον 
τους. Ο μάρτυρας έστριψε στο πρώτο στενό δεξιά στην Π. Τσαλδάρη. Όταν 



κατάλαβε ότι ο Π. Φύσσας δεν ήταν μαζί του, έκανε τον κύκλο του τετραγώνου και 
επέστρεψε στο σημείο, όπου ο Π. Φύσσας είχε ήδη μαχαιρωθεί. Ο μάρτυρας 
δήλωσε ότι κανείς αστυνομικός δεν βοήθησε τον ίδιο και την παρέα του. Τους 
αστυνομικούς (δύο μηχανές ΔΙΑΣ) τους είδε τη στιγμή που πέρασαν απέναντι, 
προκειμένου να φύγουν. Η φίλη του Π. Φύσσα, η Χρύσα, εκλιπαρούσε τους 
αστυνομικούς να βοηθήσουν, αλλά αυτοί αρνήθηκαν να επέμβουν. Όταν ο 
μάρτυρας, κάνοντας τον κύκλο του τετραγώνου, επέστρεψε στο σημείο είδε τον Π. 
Φύσσα χτυπημένο και η Χρύσα τον ενημέρωσε ότι τον μαχαίρωσαν. Εκείνη τη 
χρονική στιγμή ο μάρτυρας εξαιτίας της ταραχής του δεν πρόσεξε αν στο σημείο 
παρέμεναν οι ΧΑ. Κατόπιν ο μάρτυρας μετέβη με το αυτοκίνητό του και 
συνεπιβάτες τους Μελαχρινόπουλο και Κοντονικόλα στο νοσοκομείο στο οποίο 
μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ο Π. Φύσσας. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν ήταν 
παρών τη στιγμή της δολοφονίας, καθώς εκείνη τη στιγμή έτρεχε για να γλιτώσει. 
Στις φωτογραφίες που του επέδειξαν αργότερα οι αστυνομικοί δεν αναγνώρισε 
κανέναν λόγω της σύγχυσης και της ταραχής του. Σε ερώτηση της Προέδρου για τα 
αίτια της επίθεσης ο μάρτυρας δήλωσε ότι τους επιτέθηκαν, γιατί γνώριζαν ότι 
είχαν απόψεις αντίθετες από αυτούς. Τα τάγματα εφόδου φοράνε στρατιωτικά 
ρούχα και τρομοκρατούν τον κόσμο. Σε διάφορα σημεία της κατάθεσής του ο 
μάρτυρας έκλαιγε και σε κάποια στιγμή ζήτησε ένα μικρό διάλλειμα με αποτέλεσμα 
η Πρόεδρος να διακόψει για περίπου 15 λεπτά. 

Σε ερωτήσεις της Εισαγγελέως Αδ. Οικονόμου ο μάρτυρας απάντησε ότι είδε τα δύο 
άτομα στο καφέ να λαμβάνουν και να στέλνουν SMS. Ωστόσο, δεν πρόσεξε και 
συνεπώς δεν θυμάται πότε αυτοί οι δύο έφυγαν από το μαγαζί. Τους δύο αυτούς 
δεν μπορεί να τους αναγνωρίσει, ούτε μπορεί να γνωρίζει αν έλαβαν μέρος στην 
επίθεση. Τέλος, δεν άκουσε κάποιος να δίνει κάποιο παράγγελμα γιατί στο σημείο 
επικρατούσε οχλαγωγία. Σε ερώτηση της Εισαγγελέως για ποιο λόγο στη σημερινή 
του κατάθεση και την κατάθεση στις Ειδικές ανακρίτριες κάνει λόγο για κράνη, 
ρόπαλα και ξύλα, ενώ στις προηγούμενες καταθέσεις μιλάει μόνο για κράνη ο 
μάρτυρας απάντησε ότι στις πρώτες του καταθέσεις τελούσε σε σύγχυση και 
ταραχή, οπότε κατέθεσε μόνο όσα μπορούσε να θυμηθεί εκείνη τη στιγμή.  

Σε ερωτήσεις του Αναπληρωτή Εισαγγελέα ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι 
οποιοσδήποτε από την παρέα θα μπορούσε να είναι στη θέση του Π. Φύσσα και δεν 
μπορεί να γνωρίζει αν στοχοποιημένος από την παρέα ήταν μόνο ο Π. Φύσσας. Ο Π. 
Φύσσας έμεινε μόνος του πίσω εσκεμμένα για να φύγουν οι κοπέλες με ασφάλεια 
και να προστατεύσει τους υπόλοιπους.       

VI. Εξέταση του μάρτυρα Γεώργιου Δούλβαρη από τους συνηγόρους της Πολιτικής 
Αγωγής. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Τζέλη (για την οικογένεια 
Φύσσα) ο μάρτυρας απάντησε ότι δραστηριοποιήθηκε στο παρελθόν στον χώρο της 
Rap μουσικής. Ανέφερε ότι οι ράπερς συχνά φοράνε φαρδιά παντελόνια και 
μπλούζες που φέρουν κουκούλα, προκειμένου να ξεχωρίζουν από το πλήθος. Το 
επίμαχο βράδυ μπορούσαν οι άλλοι να καταλάβουν ότι ο μάρτυρας και η παρέα του 



ήταν ράπερς. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι η μουσική ραπ περνάει μηνύματα 
κατά του ρατσισμού και του φασισμού. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Χρύσας Παπαδοπούλου ο 
μάρτυρας απάντησε ότι αντιλήφθηκε ότι τα δύο άτομα που τους κοιτούσαν επίμονα 
και απειλητικά στο Café Κοράλλι ήταν χρυσαυγίτες. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι η 
επίθεση εναντίον τους ήταν οργανωμένη, καθώς για να πραγματοποιηθεί η επίθεση 
είχαν κληθεί και άλλοι χρυσαυγίτες. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Τομπατζόγλου ο μάρτυρας 
απάντησε ότι τα δύο άτομα μέσα στο κοράλλι είχαν γυρισμένοι την πλάτη τους, 
αλλά γυρνάγανε και τους κοιτούσαν επίμονα. Τους είδε επίσης να χρησιμοποιούν 
τα κινητά τους. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Ζώτου (για τους Αιγύπτιους 
αλιεργάτες) ο μάρτυρας απάντησε ότι λίγη ώρα αφού έλαβαν τις θέσεις τους στο 
τραπέζι που είχαν κρατήσει στο Café Κοράλλι οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τους 
κοιτάν επίμονα. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι η παρέα του στοχοποιήθηκε εξαιτίας 
της ενδυμασίας της. Το γεγονός ότι οι χρυσαυγίτες φορούσαν ρούχα παραλλαγής 
και ήταν παραταγμένοι του θύμισε στρατιωτικό λόχο. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι 
οι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν στην παρέα του, προκειμένου να δείξουν τη δύναμή 
τους. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Καμπαγιάννη ο μάρτυρας απάντησε 
ότι ο Π. Φύσσας έμεινε πίσω, για να προστατεύσει τους υπόλοιπους. Δήλωσε 
χαρακτηριστικά ότι αν σήμερα είναι εδώ και καταθέτει το οφείλει στον Παύλο. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Παπαδάκη ο μάρτυρας απάντησε 
ότι στην περιοχή διαμένει πολλά χρόνια και ότι δεν αποκλείεται οι χρυσαυγίτες να 
τον γνώριζαν από την γειτονιά. Τα επίμονα και απειλητικά βλέμματα των 
χρυσαυγιτών μέσα στο Κοράλλι ξεκίνησαν λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. 

Σε ερωτήσεις του εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής Σαπουντζάκη (για το ΠΑΜΕ) 
ο μάρτυρας απάντησε ότι οι στίχοι της ραπ μουσικής αφορούν τη ζωή και είναι 
αντιρατσιστικοί και αντιφασιστικοί. Ανέφερε επίσης ότι η οργάνωση της ΧΑ που 
τους επιτέθηκε είναι ρατσιστική και φασιστική. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος 
και η παρέα του είναι γνωστοί στον κόσμο γι’ αυτό που πρεσβεύουν και η ΧΑ είχε 
λόγους να τους επιτεθεί, επειδή ήταν ενάντιοι στις ιδέες τους. Η επίθεση εναντίον 
τους ήταν οργανωμένη.  

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Θεοδωρόπουλου ο μάρτυρας 
απάντησε ότι ο ίδιος και η παρέα του δεν είχαν καμία λογομαχία με κανέναν και 
εφόσον η κατάθεση του Δημήτρη Μελαχρινόπουλου έγινε δύο ώρες μετά τη 
δολοφονία μάλλον δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί καλά. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν 
μπορεί να θυμηθεί αν μέσα στο Κοράλλι ειπώθηκε η φράση «καλύτερα να είχα φίλο 
ένα σκουλήκι παρά έναν χρυσαυγίτη». Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι η επίθεση 



εναντίον του και εναντίον της παρέας του έγινε επειδή κάποιος από την παρέα του 
μάρτυρα τους αποκάλεσε «φασισταριά». 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου πολιτικής αγωγής Ζαφειρίου ο μάρτυρας απάντησε ότι 
το βασικό σύνθημα των ταγμάτων εφόδου είναι «Αίμα, Τιμή, Χρυσή Αυγή». Όταν 
λένε «χρυσή αυγή» αναφέρονται στο κόμμα τους. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν έχει 
ακούσει στελέχη της ΧΑ να καταδικάζουν τις εγκληματικές ενέργειες, για τις οποίες 
μέλη της είναι κατηγορούμενοι, αλλά αντίθετα τις εγκωμιάζουν. 

VII. Εξέταση του μάρτυρα Γεώργιου Δούλβαρη από τους συνηγόρους 
υπεράσπισης. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Τσάγκα για το αν η φράση που φέρεται 
να ειπώθηκε ότι «καλύτερα να έχω φίλο κάποιο σκουλήκι παρά χρυσαυγίτη» είναι 
υβριστική, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν είναι ικανή να προκαλέσει φόνο ούτε 
λογομαχία. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι με την παρέα του σχολίασε το φαινόμενο του 
φασισμού σαν κοινωνικό φαινόμενο, όπως όλος ο κόσμος. Στο σημείο αυτό ο 
συνήγορος υπεράσπισης Γ. Μιχαλόλιας σχολίασε «όχι όπως όλος ο κόσμος» με τον 
συνήγορο της πολιτικής αγωγής Καμπαγιάννη να του απαντάει ότι «από το ’45 και 
μετά όλος ο κόσμος έτσι το συζητάει». Στη συνέχεια ο μάρτυρας απάντησε ότι ο Π. 
Φύσσας ήταν ένα γεροδεμένο παιδί, αλλά δεν θυμάται να τον έχει δει ποτέ σε 
κατάσταση θυμού ή οργής. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Κοντοβαζενίτη  ο μάρτυρας απάντησε 
ότι δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα. Από το Κοράλλι έφυγε όλη η παρέα μαζί. 
Όταν ο μάρτυρας έκανε τον κύκλο του τετραγώνου προκειμένου να γλιτώσει από 
την επίθεση και επέστρεψε στο σημείο που ξεκίνησε η επίθεση βρήκε τον 
Μελαχρινόπουλου και την Χρύσα. 

Η συνήγορος υπεράσπισης Βελέντζα αφού έλαβε με τη σειρά της το λόγο σχολίασε 
τη σημερινή ενδυμασία του μάρτυρα και ζήτησε λεπτομέρειες για την ενδυμασία 
της παρέας του Π. Φύσσα την ημέρα της δολοφονίας. Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν 
θυμάται. Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα τραγούδια του απευθύνονται σε όλο τον 
κόσμο. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι στο νοσοκομείο έφτασε με το δικό του αυτοκίνητο 
έχοντας ως συνεπιβάτες τον Κοντονικόλα και τον Μελαχρινόπουλο. Από το 
νοσοκομείο έφυγε τα ξημερώματα μετά τον θάνατο του Π. Φύσσα. Ο μάρτυρας δεν 
θυμάται αν στο νοσοκομείο βρίσκονταν αστυνομικοί ή αν κάποιος αστυνομικός τον 
πλησίασε για να δώσει κατάθεση. Επίσης, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν 
κάποιος από την παρέα του έφερε μαζί του κάποιο αντικείμενο όπως σιδερογροθιά. 
Η συνήγορος υπεράσπισης Βελέτζα ανέφερε ότι από παλιότερη ανάρτηση του Π. 
Φύσσα στο Facebook προκύπτει ότι ο Π. Φύσσας ονόμαζε το συγκρότημά του Ε13 
επειδή αυτός είναι ο κωδικός της αστυνομίας για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. 
Ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν το γνώριζε αυτό. 

Ο συνήγορος υπεράσπισης Οπλατζάκης επέδειξε στον μάρτυρα φωτογραφία από το 
εσωτερικό του Café Κοράλλι και ζήτησε από τον μάρτυρα να του δείξει σε ποιο 
σημείο καθόταν με την παρέα του. Ο μάρτυρας επέδειξε το τραπέζι που βρίσκεται 



αριστερά από την είσοδο. Οι δύο χρυσαυγίτες που τους κοιτούσαν απειλητικά 
κάθονταν στο πάσο του καταστήματος. Ο μάρτυρας δεν θυμάται αν άλλο τραπέζι 
μεσολαβούσε μεταξύ τους. Ο μάρτυρας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ένιωθε το 
βλέμμα τους πάνω του. Ανέφερε ότι όταν ήρθαν οι υπόλοιποι φίλοι του ζήτησαν 
από τον ιδιοκτήτη σκαμπό και καρέκλες. Σε σχετική ερώτηση ο μάρτυρας απάντησε 
ότι δεν μπορούσαν να κατευθυνθούν προς το σπίτι του γιατί οι χρυσαυγίτες τους 
είχαν τρομοκρατήσει. Μετά από το νοσοκομείο ο μάρτυρας μετέβη στο Αστυνομικό 
Τμήμα. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Τσεμπετζή ο μάρτυρας απάντησε ότι 
θυμάται ένα άγνωστο άτομο να πηγαινοέρχεται μεταξύ της δικής του παρέας και 
τους συγκεντρωμένους χρυσαυγίτες, αλλά δεν θυμάται τι είπε στη δική του παρέα. 
Ο μάρτυρας ανέφερε ότι μετά τη δολοφονία φίλοι του είπανε ότι χτυπηθήκανε στο 
κεφάλι με κράνη. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Ρουμπέκα ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν 
θυμάται αν είχε πιει πολύ ούτε ο ίδιος ούτε ο Παύλος. Ισχυρίστηκε ότι ο Παύλος 
ήταν προστατευτικός με τους φίλους του. Όταν έκανε τον γύρο του τετραγώνου και 
έφτασε στο σημείο της δολοφονίας από την ταραχή δεν θυμάται να είδε 
χρυσαυγίτες. Εκεί βρισκόταν ο Μελαχρινόπουλος και ο Κοντονικόλας. Αυτοί οι δύο 
είχαν μείνει πίσω και ήταν αυτόπτες μάρτυρες στη δολοφονία του Παύλου. Όταν ο 
μάρτυρας έφτασε στο σημείο, είδε τον Παύλο ημιλιπόθυμο και ζούσε τουλάχιστον 
μέχρι που έφυγε προς το σπίτι του για να πάρει το αυτοκίνητο του και να τον 
μεταφέρει στο νοσοκομείο γιατί το ασθενοφόρο καθυστερούσε. Το ασθενοφόρο 
έκανε 40’ για να έρθει. Ο Ρουμπέκας ρώτησε τον μάρτυρα αν ο Π. Φύσσας του 
τελευταίους μήνες πριν το θάνατό του είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του και αν 
έμενε στο πατρικό του. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας του 
Π. Φύσσα, η οποία φώναξε προς τον συνήγορο «σε νοιάζει πάρα πολύ; Πάρα πολύ 
καλή σχέση είχα με το παιδί μου, εσύ δεν ξέρω τι σχέση έχεις με τους γονείς σου. 
Είναι ερώτηση αυτή;». Ο Ρουμπέκας αναρωτήθηκε τι προσβάλει την κ. Φύσσα. Από 
τα έδρανα των συνηγόρων υπεράσπισης ακούστηκε «κάτσε κάτω!» και «θες κάτι;». 
Στη συνέχεια ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει για κάποια συναυλία του 
Παύλου στην Αγ. Παρασκευή. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι τα τραγούδια του Παύλου 
ήταν φιλειρηνικά και δεν θυμάται αν οι στίχοι του Παύλου προέτρεπαν σε βία ή 
κάποιο τραγούδι με τον τίτλο «Γάμα τους». 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης  Μπόνη ο μάρτυρας ανέφερε ότι 
κατάλαβε ότι οι δύο μέσα στο Κοράλλι ήταν χρυσαυγίτες, επειδή φορούσαν 
παραλλαγή και αρβύλες. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αισθανόταν απειλητικό το 
βλέμμα των χρυσαυγιτών. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Γ. Μιχαλόλια ο μάρτυρας απάντησε ότι 
είχε ξαναπάει στο Κοράλλι για να δει αγώνες του Ολυμπιακού και δεν γνωρίζει αν 
το Κοράλλι είναι άντρο χρυσαυγιτών. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Σταυριανάκη ο μάρτυρας απάντησε ότι 
γνωρίζει τον Παύλο Σεϊρλή και ήταν μαζί τους εκείνο το βράδυ. Ο μάρτυρας δήλωσε 



ότι δεν θυμάται ποιοί βγήκαν πρώτοι από το Κοράλλι. Μέχρι την Τσαλδάρη δεν τους 
είχε καταδιώξει κανείς. Ο μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει, γιατί οι 
αστυνομικοί έτρεχαν καταπάνω τους και συνέλαβαν μόνο άτομα από τη δική του 
παρέα. 

Κατόπιν, η Πρόεδρος, αφού ρώτησε τους εναπομείναντες συνηγόρους 
υπεράσπισης, αν επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις στο μάρτυρα και εκείνοι 
δήλωσαν ότι δεν έχουν ερωτήσεις προς αυτόν, διέκοψε τη συνεδρίαση για την 
Τετάρτη 25.11.2015 και ώρα 09.00. 
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