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36η Συνεδρίαση, Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, 
Αθήνα, 08.12.2015 

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 εντονότερη σε σχέση με την προηγούμενη δικάσιμο παρουσία κοινού στο 
ακροατήριο, αλλά 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 στη σημερινή δικάσιμο ήταν σχεδόν όλες κατειλλημένες 

ΙΙ. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 6 κατηγορούμενοι, 36 κατηγορούμενοι 
καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ 27 εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. 

ΙΙI. Συνέχιση εξέτασης της μάρτυρος Παρασκευής Καραγιαννίδου από τους συνηγόρους 
της πολιτικής αγωγής. 

Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των κατηγορουμένων από την Πρόεδρο, διαπιστώθηκε 
ότι ο συνήγορος υπεράσπισης Γ. Ρουμπέκας (εκπροσωπεί τον Γ. Ρουπακιά) δεν ήταν παρών 
στο Δικαστήριο. Επειδή, κανείς από τους συνηγόρους υπεράσπισης δεν επιθυμούσε να τον 
αναπληρώσει η Πρόεδρος διέκοψε για 15’ μέχρι να αφιχθή ο συνήγορος. 

Ο συνήγορος αφίχθη περί τις 11:00 από την Κόρινθο. Η Πρόεδρος ζήτησε από τον συνήγορο 
να ορίσει κάποιον να τον αναπληρώνει. Ο συνήγορος, αφού ζήτησε συγγνώμη από το 
Δικαστήριο, δήλωσε ότι υπάρχει απροθυμία από τους λοιπούς συνηγόρους υπεράσπισης. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο για 
την στάση τους κατά την αποχή που αποφασίστηκε στις 05/12/2015 από την Ολομέλεια 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για το διάστημα από τις 09/12/2015 μέχρι τις 
15/12/2015 με αφορμή την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Η συνήγορος της πολιτικής αγωγής Χ. Παπαδοπούλου έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι η 
τρέχουσα δίκη εντάσσεται στις εξαιρέσεις του πλαισίου της αποχής, λόγω συμπλήρωσης 
ανώτατου ορίου κράτησης, και έχει λάβει σχετική άδεια από τον δικηγορικό Σύλλογο 
Πειραιά. 

Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Α. Τζέλης δήλωσε ότι και ο ίδιος έχει καταθέσει σχετικό 
αίτημα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αναμένει εντός της ημέρας την απάντηση. 

Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Α. Αντανασιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΔΣΑ, δήλωσε, εκ μέρους των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής για το ΠΑΜΕ, ότι η 
συγκεκριμένη αποχή είναι πολύ σημαντική και επιθυμούν να συμμετάσχουν, αλλά δεν 
επιθυμούν την καθυστέρηση της δίκης. Για το λόγο αυτό ζήτησε από το Δικαστήριο να 
ορίσει άλλες δύο ημέρες δικασίμων όπως 28/12 και να λυθεί το ζήτημα αναπληρώνοντας 
τις δικασίμους της αποχής. 

http://goldendawnwatch.org/?p=1820


Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Κ. Παπαδάκης, αφού εξήγησε ότι δεν είναι βέβαιο ότι 
όλοι οι συνήγοροι θα λάβουν άδεια, καθώς δεν παρίστανται όλοι οι συνήγοροι για 
κατηγορούμενους, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των οποίων συμπληρώνεται, 
συντάχθηκε με την πρόταση Αντανασιώτη. 

Η Πρόεδρος προέτρεψε τους συνηγόρους τόσο της υπεράσπισης όσο και της πολιτικής 
αγωγής να λάβουν τις σχετικές άδειες, ώστε να προχωρήσει η δίκη. H Πρόεδρος 
ανακοίνωσε ότι οι δικάσιμοι του Ιανουαρίου θα είναι οι εξής: 07/01, 11/01, 12/01, 15/01, 
19/01, 20/01, 22/01, 26/01, 28/01, 29/01. 

Στη συνέχεια ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Α. Αντανασιώτης ζήτησε το λόγο για να 
κάνει μία δήλωση εκ μέρους του συνόλου της πολιτικής αγωγής και να καταχωρηθεί στα 
πρακτικά. Η πολιτική αγωγή καταγγέλλει τη χειροδικία εις βάρος Γερμανού πολίτη και 
Ελληνίδας από τον συνήγορο υπεράσπισης Ε. Καρυδομάτη. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο 
γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα κλίμα τραμπουκισμού που θέλουν να επιβάλλουν οι 
χρυσαυγίτες και οι συνήγοροί τους. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να νίπτει τας χείρας του και 
οφείλει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των μαρτύρων και του κοινού. Προκύπτει ξανά η 
ανάγκη να μεταφερθεί αλλού η εκδίκαση της υπόθεση, όπως έχει δεσμευτεί το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. 

Η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποχώρησε άνευ αιτίας η πολιτική αγωγή στην προηγούμενη 
δικάσιμο. Στα πρακτικά είχε καταχωρηθεί ότι η πολιτική αγωγή αποχώρησε επειδή δεν 
αισθανόταν ασφαλής. Η σημερινή δήλωση δεν θα καταχωρηθεί ούτε αυτή στα πρακτικά. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τη μάρτυρα Π. Καραγιαννίδου για να συνεχιστεί η εξέτασή 
της από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής. Η μάρτυρας προσήλθε και δήλωσε ότι 
προτιμά να μην φωτογραφηθεί. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Χ. Παπαδοπούλου η μάρτυς απάντησε 
ότι ο Φύσσας μαζί με 2 φίλους του έμειναν πίσω και τους χτυπούσαν από 2-3 χρυσαυγίτες 
τον καθέναν. Η πρώτη κατάθεση που έδωσε στη ΓΑΔΑ ήταν περιληπτική, ενώ στις επόμενες 
καταθέσεις τις έγιναν περισσότερες ερωτήσεις. Δήλωσε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι 2 
άτομα έμειναν πίσω με τον Φύσσα και ένας άλλος φίλος του που έτρεξε αρχικά αλλά μετά 
επέστρεψε στο σημείο. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Ε. Τομπατζόγλου η μάρτυς απάντησε ότι 
δεν έχει καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν ο αμυνόμενος και ποιος ο επιτιθέμενος, καθώς 
ήταν προφανές. Αστυνομικούς είδε έναν άνδρα και μία γυναίκα να σπεύδουν και να 
συλλαμβάνουν τον Ρουπακιά. Μετά ήρθε μία μηχανή ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Κατά την 
κρίση της οι μοτοπορείες της ΧΑ γίνονται για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Τη στιγμή της 
επίθεσης ένιωσε φόβο. Δεν είχε αμφιβολίες για το αν θα έπρεπε να καταθέσει, αλλά αρχικά 
ένιωσε φόβο. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Δ. Ζώτου απάντησε ότι το συμβάν ήταν 
πολύ σημαντικό στη ζωή της, καθώς η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια της. Από την 
ενδυμασία και τον τρόπο της επίθεσης κατάλαβε ότι επρόκειτο για ομάδα της ΧΑ. Η μάρτυς 
δήλωσε ότι δεν θυμάται κάτι συγκεκριμένο για τη δράση της ΧΑ στον Αγ. Παντελεήμονα και 
την Ηλιούπολη. Γνωρίζει ότι χρυσαυγίτες έχουν σκοτώσει έναν μετανάστη, έχουν επιτεθεί 
σε άλλους μετανάστες και έχουν καταστρέψει πάγκους σε λαϊκή αγορά, αλλά δεν μπορεί να 
τις συνδέσεις με συγκεκριμένη περιοχή. Η μάρτυς δήλωσε ότι δεν θυμάται κάποιον από 
τους επιτιθέμενους να κρύψει τα χαρακτηριστικά ή την πολιτική του ταυτότητα. 



Αντιλήφθηκε από τον τρόπο κίνησής τους ότι υπήρχε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά το ίδιο 
έμαθε αργότερα και από τα ΜΜΕ, όπου ανέφεραν ότι εκείνο το βράδυ οι χρυσαυγίτες 
αντάλλασσαν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα. Οι χρυσαυγίτες έφυγαν όλοι από την 
Τσαλδάρη με κατεύθυνση προς την Σαλαμίνος τρέχοντας. Αυτοί που πήγαν να 
απελευθερώσουν τον Ρουπακιά καθυστέρησαν λίγο και μετά έφυγαν τρέχοντας προς την 
ίδια κατεύθυνση. Μέχρι να εμφανιστούν ο αστυνομικός και η αστυνομικός δεν είχε φύγει 
κανείς. Αυτοί εμφανίστηκαν αφού έγινε το μαχαίρωμα. Η μάρτυς δεν γνωρίζει πότε 
συνελήφθησαν οι λοιποί πλην του Ρουπακιά. Για επιθέσεις της ΧΑ μετά τις συλλήψεις δεν 
γνωρίζει. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Θ. Καμπαγιάννη η μάρτυς απάντησε ότι 
οι χρυσαυγίτες που ήταν στο πεζοδρόμιο κοιτούσαν προς το σημείο της επίθεσης. Αυτοί 
που ήταν στη νησίδα κινήθηκαν για να επιτεθούν προς την παρέα του Φύσσα. Όταν η 
δεύτερη ομάδα των χρυσαυγιτών κινήθηκε για να κάνει τη δεύτερη επίθεση ο Φύσσας και 
η παρέα του ήταν ήδη χτυπημένοι. Ο θόρυβος των χρυσαυγιτών προκαλούσε φόβο και 
άγχος. Η μάρτυς δεν έφυγε από το σημείο γιατί έβλεπε άτομα από παντού, ένιωσε 
εγκλωβισμένη και δεν ήξερε από πού να φύγει. Ο κλοιός που είχαν σχηματίσει οι 
χρυσαυγίτες γύρω από τον Φύσσα ήταν για να μην περάσει ή να μη φύγει κανείς. Με τον 
τρόπο αυτό περιορίζανε τον χώρο. Ο συνήγορος επέδειξε στη μάρτυρα φωτογραφίες. Η 
μάρτυς δήλωσε ότι βλέπει μία αίθουσα όπου γίνεται μάθημα και κάποιος κρατάει ένα 
μαχαίρι και φαίνεται σαν να προσπαθεί να μάθει σε κάποιον πώς να το χρησιμοποιεί. 
Φαίνεται από τις αφίσες και την ενδυμασία των εικονιζόμενων ότι είναι χώρος της ΧΑ και 
μέλη της ΧΑ. Φαίνεται ότι αυτός που κρατάει το μαχαίρι το κατευθύνει προς την καρδιά του 
άλλου. Στο σημείο αυτό η συνήγορος υπεράσπισης Βελέντζα δήλωσε ότι κακώς, κατά την 
κρίση της, γίνεται χρήση αυτών των φωτογραφιών, διότι λήφθηκαν άνευ αιτιολογημένου 
βουλεύματος. Σε δεύτερη φωτογραφία ένας χρυσαυγίτης σημαδεύει με όπλο κάποιον 
άλλον στο κεφάλι με όπλο. Ο χώρος και τα πρόσωπα είναι ίδια με την πρώτη φωτογραφία. 
Δεν επιτρέπει η Πρόεδρος ερώτηση για το αν αυτό συνάδει με εικόνα πολιτικού κόμματος. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Κ. Παπαδάκη η μάρτυς απάντησε ότι η 
φωτογραφία με το μαχαίρι την παραπέμπει σε αυτό που έζησε το βράδυ της δολοφονίας 
του Φύσσα. Τις επιθέσεις της ΧΑ τις ήξερε πριν από εκείνο το βράδυ. 

Στο σημείο αυτό ο Γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει πέραν τις 
12:00, καθώς οφείλει να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού του 
φορέα. 

Το Δικαστήριο διέκοψε για την επόμενη προγραμματισμένη δικάσιμο στις 09/12/2015 στις 
10:00, ώστε να εφοδιαστούν οι συνήγοροι με σχετικές άδειες από τους Δικηγορικούς τους 
Συλλόγους. 

 


	Ημέρα 36: Κινήθηκαν για να επιτεθούν

