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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 παρόμοια 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 κατειλημμένες. 

II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 6 κατηγορούμενοι, 37 κατηγορούμενοι 
καταγράφηκαν ως απόντες, ενώ 26 εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. 

ΙΙI. Συνέχιση εξέτασης του μάρτυρος Δημήτρη Μπάγιου από την έδρα 

Συνεχίζοντας σε ερωτήσεις της Προέδρου ο μάρτυς απάντησε ότι κάθε ομάδα έχει τον δικό 
της επικεφαλής. Στη δική του ομάδα επικεφαλής ήταν ο Τσολακίδης. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν πολλές ομάδες στο χώρο επικεφαλής είναι ο αρχαιότερος. Εκείνο το βράδυ ήταν 
ο Τσολακίδης. Οι ρόλοι είχαν κατανεμηθεί για τον καθένα από πριν. Ο ίδιος σαν οδηγός της 
δεύτερης μηχανής είχε το ρόλο του παρατηρητή. Στο σημείο όταν έφτασαν δεν υπήρχε 
χρόνος για να ανακατανείμουν τους ρόλους. Όταν στο σημείο τους πλησίασε ο 
Χατζησταμάτης ο Τσολακίδης μίλησε μαζί του για 1-2 λεπτά. Τα στοιχεία του Χατζησταμάτη 
πιθανόν να τα κατέγραψε ο Τσολακίδης όχι όμως έξω από το Κοράλλι αλλά μετά. Ο 
Χατζησταμάτης πιθανόν να είχε μείνει στο σημείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο μάρτυς 
παρέπεμψε στη μαρτυρία του Τσολακίδη. 

Στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας με Τσαλδάρη ο μάρτυς δεν μπορούσε να ελέγχει δεξιά 
και αριστερά την περιοχή, καθώς ήταν συγκεντρωμένος στην παρατήρηση του συναδέλφου 
του Μπιάγκη Ανδρέα, ο οποίος κουβαλούσε βαρύ οπλισμό και δεν θα μπορούσε να 
αμυνθεί σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση. Στο σημείο ο μάρτυς άκουσε οχλαγωγία. Όταν 
πέρασε τη νησίδα είδε 4-5 άτομα να φεύγουν από τον αριθμό 62 της οδού και είδε τη 
Λεγάτου και τον Δεληγιάννη να τραβάνε τον Φύσσα και τον τελευταίο να λέει «όχι εμένα ρε 
παιδιά». Την ίδια στιγμή οι άλλοι συνάδελφοί του πήγαν πάνω στον Ρουπακιά. Τα 4-5 
άτομα που εγκατέλειπαν το σημείο ήταν όπως και οι υπόλοιποι 40-50, δηλαδή μυώδεις, 
μαυροφορεμένοι και κοντοκουρεμένοι. Ο μάρτυς ισχυρίστηκε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν 
ανάμεσα στους 15-20 που κυνηγούσαν. Δεν παρατήρησε αν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους. 

Όταν έφτασε στο σημείο το αμάξι του Ρουπακιά ήταν ήδη σταθμευμένο στο σημείο. Τις 
κινήσεις του Ρουπακιά δεν τις είδε. Είδε τους συναδέλφους του να βγάζουν τον Ρουπακιά 
από το αμάξι. Ο μάρτυς είπε ότι δεν καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο. Έτρεχε όσο έτρεχε 
και ο Μπιάγκης, ο οποίος λόγω του ογκώδους οπλισμού του ήταν πιο αργός. Ο μάρτυς 
προσπάθησε να καλέσει το ΕΚΑΒ, αλλά είδε ότι άλλοι συνάδελφοί του το είχαν καλέσει, 
οπότε έμεινε για να διασφαλίσει το χώρο και να ψάξει για αυτόπτες μάρτυρες. Ο μάρτυς 
ισχυρίστηκε ότι επειδή ήταν η πρώτη ομάδα που έφτασε στο σημείο, έπρεπε να 
διασφαλίσουν το χώρο και δεν ήταν δική τους αρμοδιότητα να προβούν σε συλλήψεις. 

http://goldendawnwatch.org/?p=1910


Αρμόδιες για συλλήψεις ήταν όλες οι άλλες ομάδες που έφτασαν στο σημείο. Δεν γνωρίζει 
όμως αν αυτές προέβησαν σε συλλήψεις. 

Σε ερώτηση της Προέδρου αν θεωρεί ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής ο μάρτυς απάντησε 
ότι με τις πληροφορίες που είχαν έκαναν ότι μπορούσαν. Δεν γνώριζαν ότι στο σημείο 
λάμβανε χώρα μια επίθεση. Παρόλαυτά η επιχείρηση ήταν επιτυχής, κατά την κρίση του, 
επειδή συνέλαβαν τον Ρουπακιά. Περαιτέρω ο μάρτυς δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να 
αποτρέψει κάτι που δεν γνώριζε. Ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε κάποιον ή κάποια να τους ζητάει 
βοήθεια. Με τα δεδομένα που είχανε ισχυρίστηκε ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει 
κάτι διαφορετικό και να επέμβουν, προκειμένου να αναμετρηθούν με 50 άτομα. Το Κέντρο 
τους έστειλε στο σημείο για να ελέγχουν και να δίνουν εικόνα όχι για να εμπλακούν. Η 
εκπαίδευσή τους αφορά την αντιμετώπιση ληστειών και κλοπών. Για την αντιμετώπιση 
συγκεντρώσεων ατόμων υπεύθυνα είναι τα ΜΑΤ. Θα μπορούσαν να έχουν επιληφθεί μόνο 
αν υπήρχαν περισσότεροι συνάδελφοί τους στο σημείο. Ωστόσο ο μάρτυς δεν γνωρίζει αν ο 
Τσολακίδης που χειριζόταν τον ασύρματο και ήταν ο αρχαιότερος ζήτησε ενισχύσεις. 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος απευθυνόμενη στο μάρτυρα του είπε «ή εσείς κάνατε κάποιο 
λάθος ή αυτός που σας έδωσε το σήμα έκανε κάποιο λάθος». Η Πρόεδρος ρώτησε τον 
μάρτυρα αν μετά το περιστατικό συζήτησε με κάποιον ανώτερό του για το τι έγινε λάθος 
εκείνο το βράδυ και ο μάρτυς απάντησε ότι όλοι τους έλεγαν ότι με βάση αυτά που ξέρανε 
έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Μάλιστα βραβεύτηκαν από τον αρχηγό της αστυνομίας. 
Εξάλλου δεν ζήτησε κανείς τη βοήθειά τους ώστε να επέμβουν. Ο μάρτυς αντιλήφθηκε ότι 
τα συγκεντρωμένα άτομα ήταν μέλη της ΧΑ. Πέρα από το γεγονός ότι τους ενημέρωσε 
σχετικά ο Χατζησταμάτης μπορούσαν να το αντιληφθούν και από μόνοι τους, καθώς ήταν 
μυώδεις και κοντοκουρεμένοι. Ο μάρτυς δήλωσε ότι για άλλες αξιόποινες πράξεις της ΧΑ 
γνωρίζει από τα ΜΜΕ, όπως για παράδειγμα την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ και την 
επίθεση σε μικροπωλητές σε Λαϊκή Αγορά. Ο ίδιος όμως δεν έχει εμπλακεί σε κάποια από 
αυτές. Ο μάρτυς δήλωσε ότι μπροστά στη θέα τον 50 ατόμων ένιωσε φόβο. Ο μάρτυς 
ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε κάποιον στη θέση του συνοδηγού στο αμάξι του 
Ρουπακιά. Δεν αντιλήφθηκε κάποιον να προσπαθεί να αποσπάσει τον Ρουπακιά από τους 
αστυνομικούς που τον συνέλαβαν. Ο Ρουπακιάς δεν αντιστάθηκε και είπε ότι το έκανε διότι 
πιο πριν ο Φύσσας είχε χτυπήσει κάποιους δικούς του. Από αυτό, αυτό που ο μάρτυς 
κατάλαβε ήταν ότι πριν είχαν τσακωθεί κάποιοι με κάποιους φίλους του Ρουπακιά. 
Σε ερωτήσεις της Εισαγγελέα ο μάρτυς απάντησε ότι τα 50 συγκεντρωμένα άτομα στην Π. 
Μελά ήταν ένα θέαμα που τους ανησύχησε. Ωστόσο, δεν είδαν κάποιον να κινδυνεύει και 
γι αυτό δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Έπρεπε να έρθουν ενισχύσεις για 
να επέμβουν. Τα άτομα αυτά ήταν διασκορπισμένα στην Π. μελά και δεν αντιλήφθηκε 
κάποιον να είναι επικεφαλής. Επίσης, δεν αντιλήφθηκε τα 15 άτομα που αποκόπηκαν και 
άρχισαν να τρέχουν να έλαβαν κάποιο παράγγελμα. Τα άτομα αυτά είδαν κάποιους και 
είπαν ελάτε εδώ κότες και άρχισαν να τρέχουν. Όταν ο μάρτυς έφτασε στο σημείο που 
κατευθυνόταν αυτά τα άτομα ο Φύσσας είχε ήδη χτυπηθεί. Ο μάρτυς δεν αντιλήφθηκε 
κάποιο από αυτά τα 15 άτομα να έχουν κάποιο ρόλο στη δολοφονία του Φύσσα. Στην 
εμφάνιση πάντως ήταν ίδιοι με αυτούς που χτυπούσαν το Φύσσα. Στον Ρουπακιά δεν 
παρατήρησε κάποιο τραύμα. Ήταν ήρεμος και δεν προέβαλε αντίσταση. Σωματικό έλεγχο 
έκαναν στον Ρουπακιά ό Ρώτας και ο Τσολακίδης. Από εκείνο το βράδυ ο μάρτυς 
αναγνώρισε μόνο τον Ρουπακιά. Δεν άκουσε τη Λεγάτου να λέει «ε όχι και μαχαίρι». 
Σε ερωτήσεις του Αναπληρωτή Εισαγγελέα ο μάρτυς απάντησε ότι ο λόγος για τον οποίο 
παρατηρούσε τον Μπιάγκη ήταν επειδή ο τελευταίος έφερε βαρύ οπλισμό και δεν 
μπορούσε εύκολα να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. 
Στο σημείο αυτό παρενέβη η Πρόεδρος λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ ο ρόλος των 
αστυνομικών ήταν να προστατεύουν ο ένας τον άλλο και να συλλάβουν τον Ρουπακιά, ο 



οποίος ούτε αντιστάθηκε ούτε προσπάθησε να φύγει. 
Σε ερώτηση συνέδρου ο μάρτυς απάντησε ότι δεν πρόσεξε δίκυκλα με μαυροφορεμένα 
άτομα ούτε άλλα οχήματα. Στην Π. Μελά δεν εισήλθε καμία μηχανή ΔΙΑΣ για να ελέγξει το 
χώρο. 

IV. Εξέταση του μάρτυρος Δημήτρη Μπάγιου από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Α. Τζέλη ο μάρτυς απάντησε ότι το 
περιεχόμενο του σήματος του το μετέφερε ο συνοδηγός. Όταν διαβιβάστηκε το σήμα όλη η 
δύναμη της ΔΙΑΣ στην Αττική το έλαβε. Στο σημείο αυτό παρενέβη η Πρόεδρος και σε 
ερωτήσεις της ο μάρτυς απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν το σήμα απευθυνόταν μόνο στη δική 
του ομάδα, αλλά αργότερα όλη η δύναμη του Πειραιά κλήθηκε να σπεύσει στο σημείο. Σε 
συνέχεια ο μάρτυς απάντησε ότι εκ των υστέρων έμαθε ότι το σήμα έφτασε στις 23:59, 
αλλά δεν θυμάται ποιος κάλεσε στο Κέντρο για να μάθει την ώρα. Από την ώρα που έλαβαν 
το σήμα έφτασαν στην Τσαλδάρη μέσα σε 2-3 λεπτά. Το καφέ Κοράλλι δεν το γνώριζε. Όταν 
στάθμευσαν τις μηχανές ο μάρτυς αποβιβάστηκε και άρχισε να παρατηρεί προς την 
Κεφαλληνίας και την Μπενάκη. Ο μάρτυς δεν άκουσε τι διαβιβάσεις έκανε ο Τσολακίδης με 
τον ασύρματο, αν και η απόσταση μεταξύ τους ήταν 3 μέτρα. Ο μάρτυς ισχυρίστηκε ότι 
πρώτοι άρχισαν να τρέχουν ο Δεληγιάννης με τη Λεγάτου, μετά ο Ρώτας με τον Τσολακίδη 
και στο τέλος ο Μπιάγκης και ο ίδιος. Ο μάρτυς απάντησε επίσης ότι δεν θυμάται αν σε 
προηγούμενη κατάθεσή του ο Μπιάγκης έτρεξε μετά από 30 δευτερόλεπτα και το απέδωσε 
σε πιθανό δικό του λάθος. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγή Ε. Χριστοδούλου ο μάρτυς απάντησε ότι 
εκείνο το βράδυ ο ρόλος που είχε ήταν αυτός του παρατηρητή. Αποστολή του ήταν να 
προστατεύει τους συναδέλφους του. Το μαχαίρι με το οποίο ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον 
Φύσσα το είδε πεσμένο στο έδαφος μπροστά από τη ρόδα του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσε 
να θυμηθεί ποιος το περισυνέλεξε. Ο μάρτυς ανέφερε ότι ένιωθε φόβο σε όλη τη διάρκεια 
του περιστατικού μέχρι να έρθουν οι ενισχύσεις. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Κουγιάτσου ο μάρτυς απάντησε ότι η 
εικόνα που είδε όταν έφτασε στο σημείο που βρισκόταν ο Φύσσας ήταν η Λεγάτου και ο 
Δεληγιάννης να τραβάνε προς τα πίσω τον Φύσσα, ενώ ταυτόχρονα 4-5 άτομα έφυγαν 
τρέχοντας από το σημείο. Ο Φύσσας ήταν εξαγριωμένος και φώναζε δυνατά. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου Χ. Παπαδοπούλου ο μάρτυς απάντησε ότι η ομάδα ΔΙΑΣ δεν 
έχει εκπαιδευτεί για να παρεμβαίνει και να αποτρέπει μόνο ένα αδίκημα του ΠΚ αλλά για 
να αποτρέπει κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Σε ερώτηση της συνηγόρου για το τι 
θεωρείται έλεγχος υψηλού κινδύνου ο μάρτυς απάντησε ότι τέτοιος έλεγχος αφορά για 
παράδειγμα ο έλεγχος ενός τζιπ με φιμέ τζάμια και όχι ο έλεγχος 50 συγκεντρωμένων 
ατόμων με ρόπαλα. Ο μάρτυς από τους συγκεντρωμένους είδε 4-5 άτομα να κρατάνε 
κράνη. Ο ίδιος δεν παρατήρησε ρόπαλα. Αντιλήφθηκε ότι οι 50 ήταν μέλη της ΧΑ. Ο μάρτυς 
σε σχετική ερώτηση της συνηγόρου απάντησε ότι ακόμα και μέλη του κόμματος Οικολόγοι 
Πράσινοι να έβλεπε, αν ήταν οπλισμένα με ρόπαλα θα του προκαλούσε φόβο. Ο μάρτυς 
ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται ποιος χειροπέδησε τον Ρουπακιά. 

Σε ερωτήσεις της συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Τομπατζόγλου ο μάρτυς απάντησε ότι 
τις διαβιβάσεις του Τσολακίδη δεν τις άκουσε όλες. Σαν Ειδικός Φρουρός έλαβε 
εκπαίδευση 4 μήνες και όταν εντάχθηκε στην ομάδα ΔΙΑΣ έλαβε τη σχετική εκπαίδευση που 
λαμβάνουν όλοι οι άνδρες της ομάδας. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι δεν είναι ασυνήθιστο 
να παραλαμβάνει τον ασύρματο κάποιος που διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία, όπως ο 



Τσολακίδης. Τα 4-5 άτομα έτρεξαν προς την οδό Λαμπράκη. Σε ερώτηση της συνηγόρου για 
το αν θα μπορούσαν να επέμβουν αν αυτοί οι 4-5 ληστεύανε τον Φυσσα ο μάρτυρας 
απάντησε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να το γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση συνέλαβαν τον 
δράστη. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Δ. Ζώτου ο μάρτυς απάντησε ότι ένιωσε 
φόβο επειδή είδε 50 άτομα που κρατούσαν κράνη και κατευθύνονταν στο Καφέ Κοράλλι. 
Το σήμα που έλαβαν ήταν αληθές αλλά ελλιπές, καθώς το Κέντρο δεν ανέφερε ποιος ήταν 
αυτός που κάλεσε. Όταν έφτασαν στην Π. Μελά και είδαν τα συγκεντρωμένα άτομα 
κατάλαβαν ότι ήταν Χρυσαυγίτες και δεν είχαν καλό σκοπό. Για την επίθεση στο ΠΑΜΕ είχε 
μάθει ότι μέλη της ΧΑ είχαν επιτεθεί σε μέλη του ΠΑΜΕ με αποτέλεσμα κάποιους 
τραυματίες. Δεν θυμάται πότε το είχε μάθει, αλλά ήταν σχετικά λίγο πριν τη δολοφονία 
Φύσσα. Ο μάρτυς απάντησε ότι είτε γνώριζε για την επίθεση στο ΠΑΜΕ είτε όχι τον ίδιο 
φόβο θα αισθανόταν, γιατί τους θεωρούσε έτσι κι αλλιώς επικίνδυνους. Ο μάρτυς δήλωσε 
ότι όποιοι κι αν ήταν οι 50 συγκεντρωμένοι, αν δεν έρχονταν ενισχύσεις δεν θα τους 
αντιμετωπίζανε. Ο μάρτυς δήλωσε ότι μπορεί να ξεχωρίσει ένα πολεμικό όπλο από μια 
καραμπίνα και ότι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με πιστόλια και καλάσνικοφ. Ο συνήγορος 
του επέδειξε φωτογραφίες με μέλη της ΧΑ να κρατούν όπλα. Στο σημείο αυτό προκλήθηκε 
ένταση με τους συνηγόρους της υπεράσπισης οι οποίοι ζητούσαν επίμονα να διευκρινιστεί 
αν πρόκειται για αληθινά όπλα ή για ρέπλικες. 

Η Πρόεδρος διέκοψε για μισή ώρα. 

Όταν το Δικαστήριο επανήλθε ο συνήγορος της υπεράσπισης Μαμμής έλαβε το λόγο και 
ζήτησε όταν επιδεικνύονται τέτοιες φωτογραφίες να διευκρινίζεται αν πρόκειται για 
αληθινά όπλα ή για ρέπλικες, καθώς τα τελευταία κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο. 

Η Πρόεδρος απάντησε ότι ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής προσκόμισε κάποιες 
φωτογραφίες και ότι όταν έλθει η σειρά της υπεράσπισης θα εξετάσει και αυτή σχετικά το 
μάρτυρα. 

Ο μάρτυς συνέχισε απαντώντας ότι στις φωτογραφίες βλέπει έναν άνδρα να κρατάει ένα 
καλάσνικοφ. Δήλωσε όμως ότι δεν μπορεί να καταλάβει από τη φωτογραφία αν είναι 
αληθινό ή όχι. Η συνήγορος υπεράσπισης Βελέντζα παρενέβη και ζήτησε να μη ληφθούν 
υπόψη οι φωτογραφίες, διότι έχουν ληφθεί από σκληρούς δίσκους κατηγορουμένων άνευ 
αιτιολογημένου βουλεύματος και δεν υπάρχουν εκθέσεις κατάσχεσης. Ο συνήγορος της 
πολιτικής αγωγής Παπαδάκης παρενέβη και αναρωτήθηκε αν η Δίκη διεξάγεται σε 
καθεστώς λογοκρισίας, ενώ χαρακτήρισε τη στάση της συνηγόρους Βελέντζα ως 
αντιδεοντολογική και αντιδικονομική. Ο μάρτυς σε άλλες φωτογραφίες αναγνώρισε επίσης 
καλάσνικοφ, σημαίες της ΧΑ ενώ σε μία φωτογραφία αναγνώρισε ότι αναγράφεται η 
φράση «Νέδας Ποταμός». Οι φωτογραφίες αυτές περιέχονται στη δικογραφία και 
επιδείχθηκαν στο μάρτυρα, έτσι όπως ακριβώς είναι και στη δικογραφία, ενώ προέρχονται 
από τους σκληρούς δίσκους του Πατέλη, του Ρουπακιά και του Καζαντζόγλου. Ο μάρτυς 
δήλωσε ότι τα όπλα αυτά δεν κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο, αν είναι αληθινά. Τα 
όπλα airsoft φέρουν είτε φιάλη αέρος είτε μπαταρία. Ο μάρτυς δήλωσε ότι ο Ρουπακιάς δεν 
είχε την ίδια εμφάνιση με τους άλλους που ήταν μεγαλόσωμοι και κοντοκουρεμένοι, 
ωστόσο πιστεύει ότι σχετιζόταν με αυτούς. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Θ. Καμπαγιάννη ο μάρτυς απάντησε ότι 
το σήμα «408 Κερατσίνι διαβιβάστε» απευθυνόταν στην ομάδα του. Ο Τσολακίδης και ο 
Μπιάγκης έφεραν ασύρματο. Ο μάρτυς δήλωσε ότι ο αστυνομικός Μπιάγκης κάλεσε το 



ΕΚΑΒ από το κινητό του, όπως επίσης και ο Τσολακίδης μέσω ασυρμάτου. Ο μάρτυς 
δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν το ρολόι του Κέντρου είναι συγχρονισμένο με την επίσημη ώρα 
Ελλάδος ή αν έχει κάποια απόκλιση. Μετά από επίμονες ερωτήσεις του συνηγόρου ο 
μάρτυς απάντησε ότι αν ήταν να διαλέξει μια ώρα από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα θα 
επέλεγε του τελευταίου. Ο μάρτυς δήλωσε ότι στον ίδιο η Λεγάτου δεν ανέφερε ότι μια 
κοπέλα της είπε ότι χτυπάνε την παρέα της. Τα συγκεντρωμένα άτομα ο ίδιος και οι 
υπόλοιποι αστυνομικοί τα ταυτοποιήσανε ως μέλη της ΧΑ. Ο μάρτυς δεν θυμάται ποιος 
περισυνέλεξε το μαχαίρι, το οποίο κειτόταν στο έδαφος για 2-3 λεπτά. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Κ. Παπαδάκη ο μάρτυς απάντησε ότι 
δεν αποσύνδεσε τον Ρουπακιά από τους υπόλοιπους, απλά είπε ότι δεν έμοιαζε 
εμφανισιακά με τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν σωματώδεις μαυροντυμένοι και 
κοντοκουρεμένοι. Ο μάρτυς φοβήθηκε καθώς το σήμα έκανε λόγο για 50 άτομα που 
φέρουν ρόπαλα. Δήλωσε ότι δεν διαθέτουν εξοπλισμό και εκπαίδευση για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. 

Σε ρωτήσεις του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Βρεττού ο μάρτυς απάντησε ότι η 
υπηρεσία του δεν τον ενημέρωσε επίσημα για την επίθεση στο ΠΑΜΕ. Κάτι πιο 
συγκεκριμένο για την επίθεση αυτή δεν γνωρίζει. Όπως επίσης δεν γνωρίζει αν η ΧΑ 
καταδίκασε αυτή την επίθεση. Ο μάρτυς απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι μερικούς από 
τους κατηγορουμένους που είναι βουλευτές της ΧΑ μπορεί να τους αναγνωρίσει οπτικά. 

Στο σημείο αυτό προκλήθηκε ένταση με τον συνήγορο της υπεράσπισης Παπαδέλη να 
διαμαρτύρεται για το είδος των ερωτήσεων ισχυριζόμενος ότι δεν αφορούν την υπόθεση 
του ΠΑΜΕ. Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Παπαδάκης επενέβη και δήλωσε ότι ούτε ο 
συνήγορος Παπαδέλης παρίσταται για κατηγορουμένους που αφορούν την υπόθεση Π. 
Φύσσα. 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος διέκοψε για την επόμενη δικάσιμο που είναι στις 13/1 και όχι 
στις 7/1 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, λόγω κωλύματος του Γραμματέα της έδρας. 

V. Σχόλιο για τη διεξαγωγή και την ατμόσφαιρα της δικασίμου. 

Η κατάθεση του μάρτυρα κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την κατάθεση της αστυνομικού 
Λεγάτου. Ως εκ τούτου, αναπάντητα έμειναν τα ερωτήματα της πολιτικής αγωγής για το 
ποιός συνέλαβε τον Ρουπακιά, ποιός περισυνέλεξε το μαχαίρι και ποιος χειροπέδησε τον 
Ρουπακιά. Ο μάρτυρας παρά τις επίμονες ερωτήσεις της έδρας και της πολιτικής αγωγής 
επέμεινε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να 
αποτρέψουν τη δολοφονία του Φύσσα και ότι έπραξαν ό,τι ήταν δυνατόν. Σε πολλές 
περιπτώσεις η Πρόεδρος εξέφρασε την έκπληξη και την απορία της για τις κινήσεις της 
αστυνομίας εκείνο το βράδυ. 
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