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Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο 

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και 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 7 κατηγορούμενοι, 32 
κατηγορούμενοι καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ 30 εκπροσωπήθηκαν από τους 
συνηγόρους τους. 

ΙΙI. Σχολιασμός κατ’ άρθρο 358 ΚΠοινΔ από τους συνηγόρους της πολιτικής 
αγωγής της κατάθεσης του μάρτυρα Γεωργίου Δούλβαρη, φίλου του Παύλου 
Φύσσα 

Το λόγο έλαβε πρώτη η συνήγορος της πολιτικής αγωγής Χ. Παπαδοπούλου (για την 
οικογένεια Φύσσα) και χαρακτήρισε ως παραπειστικές τις ερωτήσεις της 
υπεράσπισης. Η Πρόεδρος παρενέβη και ζήτησε να περιοριστεί σε σχολιασμό της 
κατάθεσης του μάρτυρα. Η συνήγορος αναφερόμενη στις εικαζόμενες από την 
πλευρά της υπεράσπισης ως αντιφατικές καταθέσεις του μάρτυρα επεσήμανε ότι 
στην πρώτη κατάθεση που έδωσε ο μάρτυρας κάνει λόγο μόνο για κράνη και όχι για 
ξύλα και ρόπαλα, αλλά αναφέρεται στα άτομα που τον κυνηγούσαν και όχι σε αυτά 
που στεκόταν παραταγμένα στο απέναντι πεζοδρόμιο και τους έβριζαν. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις καταθέσεις των λοιπών μαρτύρων – φίλων του Π. Φύσσα. Η 
συνήγορος επεσήμανε ότι η παρέα του Φύσσα δεν βγήκε από το Κοράλλι 
παραταγμένη σαν τάγμα, αλλά φυσιολογικά, άλλος ήταν πιο μπροστά άλλος πιο 
πίσω με συνέπεια να μην βλέπουν όλοι τα ίδια πράγματα ταυτόχρονα. Το γεγονός 
ότι οι φίλοι του Π. Φύσσα σχολίασαν αρνητικά το φασισμό μέσα στο Κοράλλι δεν 
είναι δυνατόν να προκαλέσει λογομαχία ούτε να ενεργοποιήσει τάγμα εφόδου. 

Ακολούθησε ο συνήγορος της πολιτικής αγωγή Δ. Ζώτος (για τους Αιγύπτιους 
αλιεργάτες) ο οποίος επεσήμανε ότι από την κατάθεση του μάρτυρα προέκυψαν τα 
εξής, 1) ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη, 2) ότι εκτείνεται στο χώρο και στο χρόνο, 
3) ότι ο μάρτυρας έδωσε ταυτότητα στους δράστες και τους κατονόμασε ως 
Χρυσαυγίτες, 4) υπήρχε αιτία για την επίθεση και ήταν οι αντίθετες προς το 
φασισμό και το ρατσισμό ιδέες του Π. Φύσσα και της παρέας του, 5)υπήρχε κίνητρο 
για την επίθεση και ήταν ο εκφοβισμός, 6) η βία αυτή ήταν δημόσια και επιδεικτική 
και 7) η ασύμμετρη αυτή βία έχει την αιτιολόγησή της στην ανοχή και την ολιγωρία 
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που επέδειξε η αστυνομία σε προηγούμενες δράσεις της οργάνωσης, όπως π.χ. η 
επίθεση στο Συνεργείο. 

Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Θ. Καμπαγιάννης δήλωσε ότι το Δικαστήριο έχει 
πλέον συνθέσει την εικόνα των περιστατικών για τη δολοφονία του Π. Φύσσα. Από 
την κατάθεση του μάρτυρα προκύπτει  συγκρότηση και δράση Τάγματος Εφόδου. Ο 
Δούλβαρης περιέγραψε τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης και συμπλήρωσε 
και τις καταθέσεις των μαρτύρων αστυνομικών. Προσήχθησαν μόνο φίλοι του 
Φύσσα και δεν συνελήφθη κανένας χρυσαυγίτες, πράγμα που είναι σκανδαλώδες. 
Ακόμα πιο σκανδαλώδες είναι να χρησιμοποιείται αυτό εναντίον των θυμάτων. 

Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι ο μάρτυρας παρουσίασε 
με σαφήνεια και παραστατικότητα τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν 
τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Προκύπτει ότι σε ελάχιστο χρόνο 
επιτεύχθηκε συγκέντρωση ατόμων με ενιαία ενδυμασία που έδρασαν 
συντεταγμένα. Αυτό πρέπει να οδηγήσει το δικαστήριο να σκεφτεί, αν αυτό είναι 
ένα τυχαίο έγκλημα ή αν είναι οργανωμένο από συγκεκριμένη οργάνωση με 
χαρακτηριστικά εγκληματικά. 

Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Χ. Στρατής (για το ΠΑΜΕ) ανέφερε ότι ο μάρτυρας 
περιέγραψε οργανωμένη επίθεση και κατέδειξε τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά τόσο 
των θυτών όσο και των θυμάτων. 

IV. Σχολιασμός κατ’ άρθρο 358 ΚΠοινΔ από τους συνηγόρους υπεράσπισης της 
κατάθεσης του μάρτυρα Γεωργίου Δούλβαρη (παρέα Π. Φύσσα). 

Ο συνήγορος Τσάγκας επεσήμανε ότι ο μάρτυρας υπέπεσε σε αντιφάσεις. 
Συγκεκριμένα, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Φύσσας στοχοποιήθηκε εξαιτίας των στίχων 
του, εντούτοις δεν θυμόταν κάποιο από τα τραγούδια του. Επίσης, όταν ρωτήθηκε 
για τη φράση που του αποδίδει η Χρύσα, ότι «καλύτερα να είχα φίλο μου κάποιο 
σκουλήκι παρά χρυσαυγίτη», είπε ότι η φράση αυτή δεν είναι αρνητική και 
αρνήθηκε ότι την είπε. 

Η συνήγορος Βελέτζα ανέφερε ότι η μαρτυρία του Δούλβαρη δεν εισέφερε κάτι για 
τη στήριξη των κατηγοριών. Ο μάρτυρας δεν εξήγησε, γιατί των κυνηγούσαν οι 
αστυνομικοί. Εμπλούτισε τις αρχικές του καταθέσεις και υπέπεσε σε αντιφάσεις. Η 
συνήγορος επεσήμανε ότι ο μάρτυρας ανέφερε για βρισιές μόνο στην κατάθεσή του 
ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Ο συνήγορος Κοντοβαζενίτης  ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 
οργανωμένο έγκλημα από τη στιγμή που τα ίδια τα θύματα πήγαν πρώτα στην 
καφετέρια σαν να αναζητούν τους θύτες. Αυτό είναι πρωτοφανές. Επίσης, ανέφερε 
ο μάρτυρας ότι στόχος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος από την παρέα 
και όχι μόνο ο Φύσσας, ο οποίος δεν είχε ποτέ άλλα προβλήματα με τη ΧΑ. 
Επομένως δεν μπορεί να έγινε στόχος από τη ΧΑ, αφού της ήταν άγνωστος. Ο 
συνήγορος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνεται η παρουσία στο σημείο των δήθεν 



αυτοπτών μαρτύρων και κατέληξε λέγοντας ότι η αποδεικτική αξία της μαρτυρίας 
του Δούλβαρη είναι μηδαμινή. 

Ο συνήγορος Οπλατζάκης επεσήμανε ότι ο ιδιοκτήτης του Café Κοράλλι κατέθεσε 
ότι ουδείς του ζήτησε καρέκλες και σκαμπό, ενώ ο Δούλβαρης είπε ότι ζήτησαν για 
να κάτσουν και αυτοί που ήρθαν. Ο συνήγορος ανέφερε ότι ο μάρτυρας δεν 
απάντησε πειστικά για ποιο λόγο εφόσον τα «κτήνη» τον φόβισαν δεν κατέφυγε στο 
σπίτι του που είναι κοντά. Επίσης, για την παρουσία του Μελαχρινόπουλου και του 
Κοντονικόλα έκανε λόγο μόνο στο Δικαστήριο και όχι στις ανακρίτριες. 

Ο συνήγορος Καρυδομάτης ανέφερε ότι η συμπλοκή είχε σχέση με τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα και όχι με την πολιτική. Το γεγονός ξεκίνησε από ένα σχόλιο 
της παρέας Φύσσα, η οποία υπερτερούσε αριθμητικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος 
για οργανωμένη δράση, αφού δεν είχε σχέση με την πολιτική. 

Η συνήγορος Πανταζή ανέφερε ότι από την κατάθεση του μάρτυρα προκύπτει ότι ο 
Π. Φύσσας χτυπήθηκε όχι γιατί είχε στοχοποιηθεί, αλλά γιατί είχε μείνει πίσω. Η 
συνήγορος το χαρακτήρισε μεμονωμένο περιστατικό, στο οποίο έλαβαν μέρος 
συγκεκριμένα άτομα και δεν μπορεί αυτό να παρασύρει τους εντολείς, οι οποίοι 
ήταν μέλη νόμιμου πολιτικού κόμματος. 

Ο συνήγορος Γ. Μιχαλόλιας ανέφερε ότι ο Π. Φύσσας ήταν ανένταχτος πολιτικά, 
ευαισθητοποιημένος και ειρηνικός, συνεπώς δεν μπορεί να προκύψει κάποια 
ιδεολογική διαφορά. Ο μάρτυρας έκανε λόγο για μπουλούκι. 

Ο συνήγορος Παγουρόπουλος έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι γίνεται με 
στερεοτυπικό τρόπο ερώτηση στους μάρτυρες για την ανάληψη πολιτικής ευθύνης 
από τον Μιχαλολιάκο. Ζήτησε να εξηγήσει τι σημαίνει ανάληψη πολιτικής ευθύνης. 
Από την πολιτική αγωγή ακούστηκε «να μας το εξηγήσει ο εντολέας σας» και «το 
έχει εξηγήσει σε πρόσφατη συνέντευξή του» . Παρενέβη επίσης η Πρόεδρος και 
είπε «σε άλλη ώρα αυτά». 

Το λόγο επίσης έλαβε ξανά η συνήγορος της Πολιτικής Αγωγής Χ. Παπαδοπούλου 
και ανέφερε ότι όταν περιγράφει ο μάρτυρας τα γεγονότα όλοι έχουν το δικαίωμα 
να θέσουν ερωτήσεις και να τον αμφισβητήσουν, αλλά όχι να ειρωνεύονται με 
φράσεις όπως «φλερτ» και ερωτήσεις αν ο Π. Φύσσας είχε καλή σχέση με την 
οικογένειά του. Αυτά προκαλούν την οικογένεια. 

V. Εξέταση από την έδρα της μάρτυρα Δήμητρας Ζώρζου (αυτόπτης μάρτυρας). 

[Να σημειώσουμε αρχικά ότι η κατάθεση της Δήμητρας Ζώρζου δίνει, μέχρι σήμερα, 
την πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα συμβάντα τη νύχτα της δολοφονίας του 
Παύλου Φύσσα.]  

Η μάρτυρας δέχτηκε να φωτογραφηθεί και όταν οι φωτογράφοι τραβούσαν 
φωτογραφίες της κάποιοι εκ των κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους 
διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι με τον τρόπο αυτό οι φωτογράφοι φωτογραφίζουν 
και τους ίδιους παρά το γεγονός ότι έχουν αρνηθεί. Μάλιστα ο συνήγορος 



υπεράσπισης Αγγελέτος απευθυνόμενος σε φωτορεπόρτερ είπε «την επόμενη φορά 
θα στη σπάσω». 

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι είναι φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο στο Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών και εργάζεται σε ένα χημείο στον Πειραιά. Το σπίτι της είναι στην οδό 
Αθ. Χριστοπούλου κοντά στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας με Τσαλδάρη. Στις 
17/09/2013 το απόγευμα βρισκόταν με δύο φίλους της στο Πασαλιμάνι. Κατά τις 
23:00 έφυγαν με το αμάξι του ενός και αποβιβάστηκε με τη φίλη της στην οδό 
Ξάνθου και ο φίλος της έφυγε για αλλού. Η μάρτυρας με τη φίλη της είχαν σκοπό να 
κάνουν μία βόλτα γιατί ήταν ακόμα νωρίς. Κινήθηκαν στην Τσαλδάρη και φτάσανε 
στην συμβολή με την Κεφαλληνίας. Εκεί καθίσανε σε ένα παγκάκι στην Τσαλδάρη 
στο ρεύμα της ανόδου στα ζυγά νούμερα και μιλούσανε. Από εκεί βλέπει κανείς τη 
βιτρίνα του καταστήματος με τα καλλυντικά και έχει την πλάτη στο δρόμο. Κάποια 
στιγμή άκουσαν φωνές από τα δεξιά. Γύρισαν και είδαν 20 περίπου άτομα να 
περνάνε από μπροστά τους που είχαν στρίψει από την Κεφαλληνίας και διέσχιζαν 
την Τσαλδάρη. Ήταν όλοι τους κάτω των 18 ετών και φορούσαν φανέλες του 
Ολυμπιακού. Οι φωνές όμως δεν προέρχονταν από αυτούς. Αντίθετα αυτοί 
προχωρούσαν ήρεμα. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν και αυτοί να κοιτάνε πίσω τους 
γιατί άρχισαν να βγαίνουν από την Κεφαλληνίας άλλα 20-30 άτομα. Οι φωνές από 
την Κεφαλληνίας γίνονταν όλο και πιο δυνατές. Αυτή η δεύτερη ομάδα των 20-30 
ατόμων, αποτελείτο από άτομα που φορούσαν μαύρα ρούχα και μερικοί γκρι 
παραλλαγές, είχαν ξυρισμένα κεφάλια, ήταν σωματώδεις και κάποιοι είχαν κράνη 
και ρόπαλα. Η μάρτυρας κατάλαβε ότι ήταν χρυσαυγίτες από την ενδυμασία και την 
εμφάνισή τους. Μέχρι να φανούν στην Τσαλδάρη δεν μπορούσε να διακρίνει με την 
φίλη της τι λέγανε. Όταν έφτασαν στην Τσαλδάρη άκουσαν «γαμώ τις μάνες σας και 
τα σπίτια σας». Συνέχισαν να βρίζουν και η παρέα των παιδιών που φορούσαν 
φανέλες του Ολυμπιακού απομακρύνθηκαν. Από μία άλλη παρέα 10 ατόμων που 
είχαν μείνει πίσω άκουσε «μαλάκες τρέξτε». Αυτή η παρέα αποτελούταν κυρίως 
από άντρες και δύο γυναίκες. Οι περισσότεροι άρχισαν να τρέχουν. Στην αρχή 
σοκαρίστηκε από τις φωνές και το θέαμα τόσων πολλών ατόμων να τρέχουν και 
κοκάλωσε στο παγκάκι. Τα 10 αυτά άτομα άρχισαν να τρέχουν και πέρασαν από 
μπροστά τους. Ο Φύσσας που είπε «μαλάκες τρέξτε» έμεινε πίσω μαζί με ένα άλλο 
άτομο και λίγο μετά επέστρεψε ακόμα ένα. Οι άλλοι διέφυγαν προς άγνωστες 
κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα οι μισοί χρυσαυγίτες διέσχισαν την Τσαλδάρη και ήρθαν 
προς το μέρος τους. Εκεί άρχισαν να χτυπάνε όσους έμειναν πίσω με κράνη και 
ρόπαλα. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Οι χρυσαυγίτες που είχαν παραμείνει 
απέναντι συνέχισαν να βρίζουν. Τους χτυπούσαν τόσο όσο να τους έχουν του 
χεριού τους. Ξαφνικά απομακρύνθηκαν, πέρασαν απέναντι και συνέχισαν να τους 
βρίζουν. Τα παιδιά έμειναν χτυπημένα στο σημείο και ζαλισμένα από τα χτυπήματα 
και είπαν «φασίστες φύγετε». Σε λίγα δευτερόλεπτα είδε στην Ξάνθου στην οποία 
είχε καλό οπτικό πεδίο κάποιο άτομο να τρέχει και να συναντάει σε ένα κάδο 
απορριμμάτων ένα άλλο άτομο που ήταν κρυμμένο εκεί. Κρύφτηκαν για λίγο μαζί 
και παρέμεναν σκυφτοί. Οι δύο αυτοί νεαροί ήταν ίδιοι μεταξύ τους εμφανισιακά, 
φορούσαν παραλλαγές και είχαν κοντά μαλλιά. Ξαφνικά φεύγουν από τον κάδο, 
περνάνε από πίσω από τη μάρτυρα και τη φίλη της επί της Τσαλδάρη και συναντάνε 
τον Φύσσα, τον οποίο άρχισαν να χτυπάνε στην πλάτη. Ο Φύσσας γύρισε να δει από 
πού έρχονται τα χτυπήματα και τότε μια άλλη ομάδα 10 ατόμων από τους 20-30 



συγκεντρωμένους ΧΑ πέρασε και πάλι απέναντι για να τον χτυπήσουν. Εκείνη τη 
στιγμή ένα αυτοκίνητο μπαίνει ανάποδα στο ρεύμα και παρκάρει στραβά μπροστά 
στη στάση λεωφορείου που βρισκόταν ο Φύσσας. Η μάρτυρας και η φίλη της 
ξαφνιάστηκαν γιατί δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Η είσοδος του αυτοκινήτου τους 
τράβηξε την προσοχή. Όλοι γύρισαν προς το αυτοκίνητο. Ενώ η μάρτυρας και η φίλη 
της ήταν ακόμα ξαφνιασμένες οι επιτιθέμενοι άρχισαν να σπάνε και πολλοί από 
αυτούς απομακρύνθηκαν στο σημείο που ήταν οι υπόλοιποι συγκεντρωμένοι, ενώ 
κάποιοι έμειναν πίσω για να διαχωρίζουν τον Φύσσα από τα υπόλοιπα παιδιά της 
παρέας του. Στην αρχή η μάρτυρας υπέθεσε ότι το αυτοκίνητο ήταν της Ασφάλειας. 
Από το αμάξι βγήκε ο Ρουπακιάς έκανε 3 βήματα, αγκάλιασε τον Φύσσα και έκανε 2 
κινήσεις με το χέρι του. Μετά γύρισε και προσπάθησε να ξαναμπεί στο αυτοκίνητο. 
Μόνο τότε η μάρτυρας είδε αστυνομικούς, συγκεκριμένα μηχανές ΔΙΑΣ και έναν 
αστυνομικό που πλησίασε να δει τι γίνεται. Ο Φύσσας του φώναξε «πιάσ’ τον με 
μαχαίρωσε». Στο σημείο αυτό ήταν δύο αστυνομικοί, ένας άντρας και μια γυναίκα. 
Ταυτόχρονα είδε ένα άτομο να βγαίνει από τη θέση του συνοδηγού και να πηγαίνει 
προς τον αστυνομικό και να προσπαθεί να αποσπάσει τον Ρουπακιά από τον 
αστυνομικό που εκείνη την ώρα τον είχε πιάσει. Δεν τα κατάφερε και έφυγε 
τρέχοντας. Αυτό το άτομο ήταν μετρίου αναστήματος, είχε στενούς ώμους, είχε 
σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι, ήταν μελαχρινός και φορούσε μαύρα ρούχα. Η μάρτυρας 
αφού κοίταξε προς τους κατηγορουμένους ισχυρίστηκε ότι μάλλον πρόκειται για 
τον κατηγορούμενο που κάθεται στην δεύτερη μπροστινή θέση, δηλαδή τον 
Καζαντζόγλου. Η Πρόεδρος ζήτησε από τον Καζαντζόγλου να σηκωθεί όρθιος και 
ζήτησε από την μάρτυρα να επαναλάβει αν τον αναγνωρίζει. Ο Καζαντζόγλου 
σηκώθηκε και απευθυνόμενος στη μάρτυρα της είπε «κοίταξέ με καλά, εμένα 
αναγνωρίζεις από εκείνο το βράδυ;». Η μάρτυρας επανέλαβε ότι μάλλον πρόκειται 
γι’ αυτόν. Στο σημείο αυτό ο Καζαντζόγλου εκνευρίστηκε και φέρεται να απείλησε 
τη μάρτυρα λέγοντας «να βγούμε έξω να σου δείξω». Προκλήθηκε ένταση στο 
δικαστήριο και η Πρόεδρος διέκοψε. Η μάρτυρας αποχώρησε κλαίγοντας, εμφανώς 
ταραγμένη.  

Όταν το Δικαστήριο επανήλθε, ένας από τους συνηγόρους υπεράσπισης έλαβε το 
λόγο και ζήτησε όταν το δικαστήριο διακόπτει οι μάρτυρες να μεταβαίνουν σε χώρο 
που δεν έχουν πρόσβαση παράγοντες της δίκης. Το ίδιο ζήτησαν και άλλοι 
συνήγοροι υπεράσπισης. Ο Οπλατζάκης έλαβε το λόγο και ζήτησε να κληθούν σε 
κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τη μάρτυρα οι αστυνομικοί Ρώτας και Δεληγιάννης 
που συνέλαβαν τον Ρουπακιά. Η Πρόεδρος σημείωσε τα αιτήματα. 

Στη συνέχεια η μάρτυρας δήλωσε ότι όση ώρα κατέθετε άκουγε από τα δεξιά της 
σχόλια ότι είναι βαλτή, ενώ δήλωσε ότι έχει απειληθεί με ανώνυμα τηλεφωνήματα. 

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της ανέφερε ότι τα άτομα της ΧΑ, όταν εμφανίστηκαν οι 
αστυνομικοί της ΔΙΑΣ σταμάτησαν να βρίζουν και απομακρύνθηκαν σιγά σιγά. Η 
ίδια παρέμεινε στο χώρο με τη φίλη της. Τότε έφτασε και ένα περιπολικό. Η 
μάρτυρας με τη φίλη της προσπαθούσαν να καλέσουν ασθενοφόρο, το οποίο ήρθε 
τελικά μετά από 40’. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο υψηλόβαθμος αστυνομικός 
και ρώτησε αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Η μάρτυρας έδωσε τα 
στοιχεία της σε αυτόν. Η μάρτυρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Προέδρου 



δήλωσε ότι δεν θυμάται, αν έχει πει σε προηγούμενη κατάθεσή της ότι και οι 
αστυνομικοί δέχτηκαν χτυπήματα. Πιθανόν ο συνοδηγός να χτύπησε τον 
αστυνομικό όταν πήγε να αποτρέψει τη σύλληψη του Ρουπακιά. Το όλο σκηνικό 
κράτησε πολύ λίγο, από 23:45 μέχρι περίπου τις 24:00.  Στο ΑΤ Κερατσινίου 
μετέβησαν με το αυτοκίνητο του αξιωματικού. Εκεί η μάρτυρας αναγνώρισε τον 
Ρουπακιά. Ο Ρουπακιάς κυκλοφορούσε ελεύθερος μέσα στο ΑΤ και πέρασε 
μπροστά από τη μάρτυρα. Τότε ένας αξιωματικός διέταξε να τον βάλουν σε ένα 
δωμάτιο.  

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Προέδρου η μάρτυρας δήλωσε ότι ο 
πυρηνάρχης είναι υπεύθυνος για τις τοπικές οργανώσεις. Στο σημείο αυτό 
παρενέβη ο συνήγορος υπεράσπισης Καρυδομάτης και ζήτησε από την Πρόεδρο να 
θέτει αλλιώς τις ερωτήσεις, όχι σαν να είναι δεδομένη η ύπαρξη εγκληματικής 
οργάνωσης. Η Πρόεδρος του απάντησε ότι αν το επιθυμεί μπορεί να προσφύγει στο 
δικαστήριο. Η μάρτυρας συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζει για τον τρόπο οργάνωσης 
της ΧΑ διότι είναι πολιτικοποιημένο άτομο και γνωρίζει και ψάχνει από τα 17 της. 
Από τότε γνώριζε ότι η ΧΑ είναι νεοναζί. Όταν άρχισε να μεγαλώνει η επιρροή της, 
το έψαξε παραπάνω. Γνωρίζει ότι οι περιφερειάρχες είναι πάνω από τους 
πυρηνάρχες και διαβιβάζουν στη Βουλή, ενώ είναι όλοι τους βουλευτές. Οι εντολές 
έρχονται από τον αρχηγό. Η μάρτυρας δήλωσε ότι γνωρίζει και άλλες εγκληματικές 
πράξεις της ΧΑ, όπως την επίθεση στο Πέραμα σε βάρος μελών του ΠΑΜΕ. Γνωρίζει 
επίσης και για επιθέσεις κατά αλλοδαπών σε Λαϊκές Αγορές. Ανέφερε επίσης ότι και 
στη σχολή της έχει δει να εισβάλουν μέλη της ΧΑ που δεν είναι φοιτητές και να 
χτυπάνε μέλη αριστερών οργανώσεων. Δήλωσε ότι τάγμα εφόδου είναι μια μάζα 
ατόμων που οργανώνεται για να πραγματοποιήσει κάποια δράση, ανάλογα με τις 
εντολές που θα λάβει, όπως επιθέσεις. Γνωρίζει ότι τα τάγματα εκπαιδεύονται, 
αλλά δεν γνωρίζει πού και πώς.  

Σε ερωτήσεις της κ. Εισαγγελέως η μάρτυρας ανέφερε ότι στην πρώτη της κατάθεση 
οι αστυνομικοί δεν έγραψαν κατά λέξη όσα τους είπε, αλλά, όπως της είπαν, μόνο 
τα σημαντικά. Τα αληθή είναι όλα όσα κατέθεσε σήμερα. Οι 10 φίλαθλοι του 
Ολυμπιακού που είδε αρχικά δεν είχαν σχέση με την παρέα του Φύσσα. Απλώς η 
παρέα του Φύσσα πήγαινε πίσω από την παρέα των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η 
μάρτυρας απάντησε ότι δεν άκουσε παράγγελμα «χτυπήστε τους». Τον Ρουπακιά 
τον είδε μόνο αφού βγήκε από το αμάξι. Η κ. Εισαγγελέας ρώτησε τη μάρτυρα γιατί 
σήμερα στην κατάθεσή της είπε ότι είδε ένα ρόπαλο ενώ σε παλιότερες καταθέσεις 
της ανέφερε ότι είδε 2-3 ρόπαλα. Η μάρτυρας απάντησε ότι και σήμερα έκανε λόγο 
για 2-3 ρόπαλα. Με παρέμβασή τους οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής 
επιβεβαιώνουν ότι και σήμερα η μάρτυρας έκανε λόγο για 2-3 ρόπαλα. Η Πρόεδρος 
ζήτησε από τον Γραμματέα να αποσαφηνίσει το θέμα. Ο Γραμματέας ανέτρεξε σε 
προηγούμενο σημείο της κατάθεσης και επιβεβαίωσε ότι η μάρτυρας έκανε λόγο 
για 2-3 ρόπαλα στη σημερινή της κατάθεση. 

Σε ερώτηση μίας εκ των Συνέδρων η μάρτυρας απάντησε ότι τον Π. Φύσσα δεν τον 
γνώριζε ούτε γνώριζε αν το Κοράλλι ήταν άντρο της ΧΑ. 



Σε ερωτήσεις του Αναπληρωτή Εισαγγελέα η μάρτυρας απάντησε ότι δεν μπορούσε 
εκείνη τη στιγμή που εκδηλωνόταν η επίθεση να γνωρίζει αν ήταν οργανωμένη η 
επίθεση. Μετά όμως που τέλειωσε και τη σκέφτηκε στο σύνολό της, προκύπτει ότι 
ήταν οργανωμένη επειδή έγιναν δύο επιθέσεις και δεν ήταν ότι απλά ήθελαν να 
χτυπήσουν τον Φύσσα και την παρέα του. Η μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν 
οι άλλοι αστυνομικοί είδαν τον συνοδηγό να προσπαθεί να αποσπάσει τον 
Ρουπακιά από τον αστυνομικό που τον συνέλαβε. Η μάρτυρας φοβήθηκε και 
τρόμαξε από τις φωνές και τα τρεξίματα. Δεν είδε πώς οι χρυσαυγίτες κατάφεραν 
να συνεννοηθούν για την πραγματοποίηση της επίθεσης. 

Σε ερώτηση της Προέδρου η μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν η γυναίκα 
αστυνομικός είδε τον συνοδηγό, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν δίπλα. 

Σε ερώτηση μίας εκ των Συνέδρων η μάρτυρας απάντησε ότι οι χρυσαυγίτες δεν 
αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν το αυτοκίνητο, αλλά η ίδια αιφνιδιάστηκε. Ο Ρουπακιάς 
κατευθύνθηκε απευθείας προς τον Φύσσα. Σκοπός του δεν ήταν να βοηθήσει τους 
χρυσαυγίτες που χτυπούσαν τον Φύσσα, καθώς ο Φύσσας και η παρέα του ήταν οι 
χτυπημένοι. Ο Φύσσας έμεινε πίσω πιθανόν για να μιλήσει με τους επιτιθέμενους. 

Σε ερώτηση της Προέδρου η μάρτυρας απάντησε ότι δεν άκουσε κάποια γυναίκα να 
ζητάει βοήθεια από τους αστυνομικούς. 

VI. Εξέταση της μάρτυρα Δήμητρας Ζώρζου (αυτόπτης μάρτυρας) από τους 
συνηγόρους της πολιτικής αγωγής. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Τζέλη η μάρτυρας απάντησε ότι 
τον Π. Φύσσα και την οικογένειά τους δεν τους γνώριζε. Τα άτομα στο απέναντι 
πεζοδρόμιο στην Τσαλδάρη τροφοδοτούσαν τους επιτιθέμενους. Η μάρτυρας δεν 
πρόσεξε άλλους αστυνομικούς πέρα από τους δύο που συνέλαβαν τον Ρουπακιά. Η 
μάρτυρας επεσήμανε ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη, καθώς ήταν συνεχής, έγιναν 
δύο επιθέσεις και υπήρξε ανάπαυλα μεταξύ των δύο επιθέσεων που έδωσε χρόνο 
στους επιτιθέμενους να οργανώσουν και την δεύτερη επίθεση και υπήρξε και το 
αυτοκίνητο του Ρουπακιά που ήλθε ανάποδα στην Τσαλδάρη. Η μάρτυρας ανέφερε 
ότι έχει παρακολουθήσει από το διαδίκτυο βίντεο από την τοπική οργάνωση της 
Νίκαιας όπου μιλάει ο πυρηνάρχης Πατέλης όπου φαίνεται να λέει «ό,τι κινείται 
σφάζεται» και ότι περιμένουν εντολή από τον αρχηγό. Η Πρόεδρος στο σημείο αυτό 
για πρώτη φορά λέει στον κ. Γραμματέα να σημειώσει στα πρακτικά ότι η 
διευθύνουσα ανακαλεί στην τάξη τον συνήγορο υπεράσπισης Καρυδομάτη. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Χριστοδούλου η μάρτυρας 
απάντησε ότι η παρέα του Φύσσα δεν θα μπορούσε να φοβίσει κάποιον. Το 
σύνθημα «αίμα, τιμή, ΧΑ» το έχει ακούσει και πιστεύει ότι σηματοδοτεί την 
ιδεολογία της ΧΑ. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Χ. Παπαδοπούλου η μάρτυρας 
απάντησε ότι δεν γνωρίζει, αν ο συνοδηγός ήταν εξαρχής μέσα στο αυτοκίνητο του 
Ρουπακιά. Η μάρτυρας ανέφερε ότι μετά την δολοφονία του Μ. Καντάρη άτομα της 



ΧΑ χτυπούσαν αλλοδαπούς στο κέντρο της Αθήνας. Τα άτομα που έκαναν τότε τις 
επιθέσεις είχαν παρόμοια ενδυμασία με τα άτομα που επιτέθηκαν στην παρέα του 
Π. Φύσσα. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Τομπατζόγλου η μάρτυρας 
απάντησε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να αναγνωρίσει τα άτομα που έτρεξαν από 
τον κάδο που ήταν κρυμμένα. Η μάρτυρας δήλωσε ότι έχει δει βίντεο με πορείες της 
ΧΑ στο διαδίκτυο. Όταν είδε τους χρυσαυγίτες, αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αυτοί. Η 
μάρτυρας δήλωσε ότι όση ώρα καταθέτει είναι φοβισμένη. Στο σημείο αυτό 
προκλήθηκε ένταση μεταξύ πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης. Η Πρόεδρος 
παρενέβη και απευθυνόμενη στη μάρτυρα ρώτησε αν μπορεί να συνεχίσει την 
κατάθεσή της, γιατί από την όψη της η Πρόεδρος αμφέβαλε αν είναι σε θέση να 
συνεχίσει. Η μάρτυρας ήταν ταραγμένη και έκλαιγε αλλά δήλωσε ότι θέλει να 
συνεχίσει. Η Εισαγγελέας πρότεινε διακοπή της δίκης για την επόμενη δικάσιμο στις 
02/12/2015. Η έδρα συσκέφθηκε και αποφάσισε ημίωρη διακοπή, ώστε να 
ηρεμήσει η μάρτυρας και να αποφασίσει αν μπορεί να συνεχίσει. Μετά το πέρας 
της διακοπής η μάρτυρας δήλωσε ότι νιώθει πιεσμένη και αδυνατεί να συνεχίσει. Η 
Πρόεδρος αποφάσισε τη διακοπή για την προσεχή δικάσιμο της 02.12.2015. Στο 
σημείο αυτό ο συνήγορος υπεράσπισης Οπλατζάκης ζήτησε να καταχωρηθεί 
δήλωσή του στα πρακτικά ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βυσσοδομούν 
εναντίον του Καζαντζόγλου και λένε ότι απειλεί την μάρτυρα. Η Πρόεδρος τον 
διέκοψε λέγοντας ότι αυτά δεν αφορούν στο δικαστήριο και ότι ενώπιόν τους δεν 
έγινε τίποτα. 
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