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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. 

II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 2 κατηγορούμενοι. (Κομιανός, Σταμπέλος). 36 
κατηγορούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, ενώ οι υπόλοιποι 
καταγράφηκαν ως απόντες. 

ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας 

Η διαδικασία άρχισε και κατά τη σημερινή δικάσιμο με αιτήματα συνηγόρων. Η 
νεοδιορισθείσα συνήγορος του κατηγορούμενου Άγγου ζήτησε να διοριστεί για τον πελάτη της 
άλλος ένας συνήγορος και η Πρόεδρος απέρριψε το αίτημα. 

Στη συνέχεια επρόκειτο να συνεχιστεί η κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού Μπιαγκή, ο 
οποίος όμως ήταν απών κατά τη σημερινή δικάσιμο. ‘Έτσι κλήθηκε ο επόμενος μάρτυρας 
επίσης αστυνομικός Νικόλαος Ντάφος, με την κατάθεση του οποίου συνεχίστηκε η διαδικασία. 
Εντωμεταξύ και εφόσον η συνήγορος Άγγου, κ. Μάρκου υπέβαλε και γραπτώς το αίτημά της 
για διορισμό και δεύτερου συνηγόρου, η Πρόεδρος διόρισε δεύτερο συνήγορο από τον πίνακα 
των αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων, ο οποίος θα είναι παρών στην επόμενη 
συνεδρίαση. 

IV. Κατάθεση του μάρτυρα Νικολάου Ντάφου 

Ο μάρτυρας Ντάφος σε ερωτήσεις του Προέδρου απάντησε ότι εκείνο το βράδυ ήταν 
υπηρεσία ως οδηγός περιπολικού με συνοδηγό τον Κουρεντζή και έλαβαν σήμα στις 23:55 να 
βρεθούν στην οδό Τσαλδάρη να μεταβούν για ενίσχυση της ομάδας ΔΙΑΣ, η οποία 
επικοινωνούσε σε άλλη συχνότητα, την οποία δεν άκουγαν. Στην Τσαλδάρη είδαν στα 
πεζοδρόμια μαζεμένα αρκετά άτομα, περίεργους που παρατηρούσαν κάτι που είχε ήδη 
συμβεί, έναν τραυματία και άτομα της ΔΙΑΣ. Ο τραυματίας ζούσε ακόμα, όταν έφτασαν και 
κάποια άτομα, συγγενείς ή φίλοι του έδιναν τις πρώτες βοήθειες. Βρίσκονταν και 8 άτομα από 
την ομάδα ΔΙΑΣ εκεί που έλεγχαν κάποια άτομα ή έκαναν ερωτήσεις σε περίοικους. Ο 
μάρτυρας δήλωσε ότι πλησίασε 3 συναδέλφους του από την ΔΙΑΣ, οι οποίοι του υπέδειξαν ένα 
γκρι αυτοκίνητο και του είπαν ότι το άτομο που ήταν μέσα ήταν εμπλεκόμενος. Δεν ξέρει ποιος 
του το είπε, γιατί φορούσε κράνος. Τότε ο μάρτυρας μαζί με τον Κουρεντζή που ήταν 
συνοδηγός στο περιπολικό πήγαν προς το αυτοκίνητο, το οποίο είχε αναμμένη μηχανή και 
αναμμένα φώτα και ήταν παρκαρισμένο λοξά και κάθετα. Παρατήρησαν στη ρόδα του 
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αυτοκινήτου ένα μαχαίρι και ζήτησαν από τον οδηγό να βγει από το αυτοκίνητο. Του έβαλαν 
χειροπέδες και μάζεψαν και ασφάλισαν σε σακουλάκι το μαχαίρι. Δεν τους εμπόδισε κανείς, 
ούτε ο συλληφθείς αντέδρασε. 

Καθοδόν για το Τμήμα, μέσα στο περιπολικό ο συλληφθείς τους είπε ότι εκείνος το έκανε, 
επειδή νωρίτερα τα βάλανε με δικούς του και σε ερώτησή τους απάντησε «είμαι δικός σας, 
είμαι ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Τότε ο μάρτυρας και ο συνάδελφός του Κουρεντζής ενημέρωσαν το 
Κέντρο να μην ψάχνουν για φιλάθλους και ότι εμπλεκόμενη είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Μετέφεραν 
τον συλληφθέντα στο Τμήμα και επέστρεψαν στο σημείο, από όπου έλειψαν συνολικά μισή 
ώρα και από όπου έφυγαν μετά προς αναζήτηση ατόμων με την αμφίεση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, 
αλλά δεν έκαναν προσαγωγές, γιατί είχαν αργήσει, κατά την εκτίμησή του ο κρίσιμος χρόνος 
είναι 5-10 λεπτά μετά το συμβάν. 

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι είχε ξαναβρεθεί σε εκδήλωση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, σε κάποια επέτειο 
των Ιμίων το 1999-2000. Δεν ξέρει τι θέση είχε ο Ρουπακιάς στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, μόνο αυτό που 
είπε ο ίδιος. Γενικά για τη Χ.Α. γνωρίζει για την επίθεση στο ΠΑΜΕ από τα ΜΜΕ, για τα 
τάγματα εφόδου επίσης από την τηλεόραση. Επίσης γνωρίζει για την επίθεση στο υπόγειο 
τζαμί στα Καμίνια. Οι Πακιστανοί τους είπαν ότι τα μπλουζάκια έγραφαν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ξέρει ότι 
μπήκαν μέσα με λοστούς και καπνογόνα, το 2011 ή το 2012 και τα έσπασαν όλα και έφυγαν 
μέσα σε λίγα λεπτά. Για τον Κουρεντζή δήλωσε ότι μεταφέρθηκε και δε δουλεύουν πια μαζί 
αλλά ξέρει ότι δέχθηκε απειλές, αλλά τον ίδιο δεν τον έχουν απειλήσει. Σε ερωτήσεις του 
Αναπληρωτή Εισαγγελέα ο μάρτυρας απάντησε ότι στο κέντρο έχουν δοθεί πολλές φορές 
σήματα για φασαρίες με τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ενώ για το συμβάν με το Ρουπακιά εξέφρασε τη 
γνώμη ότι για συμπλοκή μιλάει κανείς όταν δύο ομάδες παίζουν ξύλο. Πάντως στο τζαμί που 
ήταν εκεί, ήταν επίθεση. Στο σημείο αυτό της κατάθεσης ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες 
της υπεράσπισης που οδήγησαν σε διακοπή της διαδικασίας. 

Κατόπιν ακολούθησαν κάποιες διευκρινίσεις της Προέδρου σχετικά με τη χρήση της λέξης 
«τάγμα εφόδου» μέσα στην κατηγορία για την εγκληματική οργάνωση. 
Στη συνέχεια της κατάθεσής του ο μάρτυρας Ντάφος απαντώντας σε ερωτήσεις συνέδρων 
δήλωσε ότι για την υπόθεση στο τζαμί έχει αναφερθεί στην κατάθεσή του, ότι είχαν λοστούς 
και ξύλα οι επιτιθέμενοι και προκάλεσαν φθορές στο χώρο και ότι δεν ξέρει αν οι συνάδελφοί 
του της ΔΙΑΣ είχαν δει το μαχαίρι, εκείνοι πάντως το μάζεψαν. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής Τζέλη ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν ρώτησε 
τους συναδέλφους του της ομάδας ΔΙΑΣ γιατί δεν πέρασαν χειροπέδες στον Ρουπακιά, ότι 
όταν ο τελευταίος είπε ότι είμαι δικός σας, εκείνος κατάλαβε ότι ήταν Παναθηναϊκός. Στη 
συνέχεια και στους συνηγόρους της Πολιτικής Αγωγής Κουγιάτσου, Παπαδοπούλου και 
Τομπατζόγλου που υπέβαλαν ερωτήσεις, απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν είχαν ήδη καλέσει το 
ασθενοφόρο όταν έφτασε ο ίδιος, ότι τον Ρουπακιά τον χειροπέδησε ο Κουρεντζής, ότι ο 
κωδικός 2610 δεν είναι σίγουρος τι είναι, γιατί είναι πολλοί οι κωδικοί, μπορεί να είναι 
κωδικός δίωξης μεταναστών. Επίσης είπε ότι η απόσπαση Κουρεντζή έγινε μετά από ένα χρόνο 
περίπου, ότι η πρώτη εικόνα που είδε στο σημείο ήταν τα φώτα του αυτοκινήτου του δράστη 
που ήταν παρκαρισμένο αντίθετα στην οδό. Ότι μέσα στο περιπολικό δεν πρόλαβε να ρωτήσει 



πολλά, γιατί η απόσταση ήταν πολύ μικρή, 300 μέτρα, ότι για την παράδοση Ρουπακιά 
αναφέρθηκε προφορικά στον αξιωματικό, ότι προσωπικά ο ίδιος θα συνέδεε τις απειλές που 
δέχτηκε ο Κουρεντζής με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 

Στην προσπάθεια του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής Ζώτου να κάνει ερωτήσεις σχετικά με την 
επίθεση στο τζαμί, διαμαρτυρήθηκε εντόνως ο συνήγορος υπεράσπισης Παπαδέλης 
διακόπτοντας τη ροή των ερωτήσεων. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής Καμπαγιάννη για το γιατί οι αστυνομικοί της 
Ομάδας ΔΙΑΣ δήλωσαν ότι ο Ρουπακιάς είχε ήδη χειροπέδες, απάντησε ότι δεν ξέρει και ότι 
όταν τον βρήκαν εκείνοι, δεν φορούσε χειροπέδες, ότι οι ίδιοι δεν πήραν έπαινο από την 
υπηρεσία τους, ότι δεν μίλησαν ποτέ για σύλληψη, άλλοι τους υπέδειξαν τον δράστη και 
εκείνος ομολόγησε σε αυτούς την πράξη. Δεν συνέλαβαν τον δράστη, αλλά μόνο του έβαλαν 
τις χειροπέδες. 

Σε ερώτηση του συνηγόρου Πολιτικής Αγωγής Σαπουντζάκη αν του φαίνεται φυσιολογικό 
κάποιος να έχει σκοτώσει και να κάθεται ήρεμος να καπνίζει, ο μάρτυρας δεν απάντησε, ενώ 
απάντησαν οι συνήγοροι Παπαδέλης και Βελέτζα ότι είναι φυσιολογικό και θα κριθεί από το 
Δικαστήριο. Για την επίθεση στο ΠΑΜΕ και σε ερώτηση του ίδιου συνηγόρου απάντησε ότι δεν 
ήταν στο συμβάν και ξέρει από τα ΜΜΕ ότι ήταν επίθεση. Ανέφερε επίσης ότι δεν ξέρει ποιος 
απείλησε τον Κουρεντζή αλλά ότι θυμάται χαρακτηριστικά τη φράση που του είπαν στο 
τηλέφωνο, ότι «όταν χειμωνιάσει, θα πονάνε τα πόδια σου». Στις ερωτήσεις του συνηγόρου 
Μαλαγάρη απάντησε ότι το σήμα έλεγε για κοντοκουρεμένους με μαύρα μπλουζάκια, 
εμφάνιση που συνάντησε και στην επίθεση στο τζαμί, όπου οι επιτεθέμενοι είχαν καπνογόνα 
και ξύλα. Απάντησε επίσης στους συνηγόρους Στρατή και Μαλαγάρη ότι οι μετανάστες 
αποτελούν στόχο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, γιατί η τελευταία έχει εθνικιστική ιδεολογία. 
Στις ερωτήσεις των συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής Βρεττού και Θεοδωρόπουλου ο μάρτυρας 
απάντησε ότι στην επίθεση στο ΠΑΜΕ δεν ξέρει γιατί δεν κάλεσαν αυξημένη ενίσχυση, καθώς 
δεν πρέπει να εργαζόταν εκείνη την ημέρα και στο περιστατικό στον Πειραιά λόγω του 
προσφυγικού ήταν αδειούχος, ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ σε γραφείο και δεν ξέρει πώς 
συμπεριφέρονται σε δράστη μαχαιρώματος, ότι δεν έχει κάνει ποτέ ασκήσεις «έρπινγκ» 
βαμμένος με φούμο, γιατί μπήκε στο Σώμα με πανελλήνιες εξετάσεις στα 17 του χρόνια. Στις 
ερωτήσεις του πώς γίνονται οι σκοποβολές και ποιοι άλλοι τις κάνουν επικράτησαν 
διαμαρτυρίες της υπεράσπισης και οχλαγωγία και δόθηκε μόνο η απάντηση ότι πιστεύει ότι οι 
ασκήσεις σκοποβολής γίνονται με οπλοπολυβόλα. 

Σε ερώτηση της συνηγόρου υπεράσπισης Μάρκου απάντησε ότι του έχει συμβεί να του 
καταγγελθεί επίθεση από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ σε μετανάστη, αλλά δεν θυμάται το όνομα. Σε 
ερωτήσεις του συνηγόρου Οπλατζάκη απάντησε ότι συμβούλεψε τον Κουρετζή να κάνει 
μήνυση για τις απειλές που δέχθηκε, αλλά δεν ξέρει τι έχει γίνει, ξέρει ότι μίλησε με δικηγόρο. 
Ο Ρουπακιάς είπε είμαι δικός σας, όχι είμαστε δικοί σας, ότι δεν υπάρχουν ομοιότητες στα 
ρούχα των αναρχικών και της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, οι αναρχικοί δεν φορούν παραλλαγές, ενώ ο 
συνήγορος Οπλατζάκης δήλωσε ότι θα ζητήσει εγγράφως κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του 
μάρτυρα με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ. 



Σε ερωτήσεις της συνηγόρου Βελέτζα απάντησε ότι το μαχαίρι το περισυνέλλεξε ο Κουρεντζής, 
ότι φορούσε γάντια, γιατί ο ίδιος ο μάρτυρας του τα έδωσε, ότι το μαχαίρι το έδωσαν στον 
αξιωματικό, ότι ο Φύσσας όταν πήγαν κουνούσε και το σώμα του και το στόμα του. 
Στην ερώτηση του συνηγόρου Τσάγκα αν αυτό που ισχυρίστηκε ο Ρουπακιάς στο περιπολικό 
ήταν αλήθεια, ο μάρτυρας δεν απάντησε λέγοντας ότι καταλαβαίνει ότι ερωτάται για τις 
πολιτικές του πεποιθήσεις, ενώ απάντησε ότι στη συγκέντρωση για τα Ίμια δεν ξέρει αν 
συμμετείχε κάποιο στρατιωτικό άγημα. 

Μετά από ερώτηση του συνηγόρου Μαυροειδή απάντησε ότι δεν αναγνωρίζει τον 
κατηγορούμενο Σταμπέλο, ενώ σε ερώτηση του συνηγόρου Παπαδέλη απάντησε ότι αν δει 
τετράδες παρατεταγμένες να έρχονται καταπάνω του, θα φοβηθεί και ότι δεν ξέρει για την 
πορεία των άλλων υποθέσεων, για τις οποίες υπέβαλε ερωτήσεις η Πολιτική Αγωγή. 
Στις ερωτήσεις του συνηγόρου Μιχαλόλια απάντησε ότι υπηρετώντας με τον Κουρετζή δεν 
αντιλήφθηκε ούτε να λέει ψέματα ούτε να κάνει κάτι αξιόμεμπτο. Ότι είπε ότι συνηθίζεται τα 
μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να έχει την αμφίεση που περιέγραψε, ότι δεν πρόλαβε να δει τέτοια 
άτομα στο σημείο, ότι δεν ανέφερε τίποτα για συμπλοκή, ανέφερε ακριβώς τι έλεγε το σήμα. 
Με τον Κουρετζή δούλευαν μαζί από εκείνη την ημέρα και για ένα μήνα, οι απειλές στο 
πρόσωπο του Κουρετζή ξεκίνησαν λίγο καιρό πριν την κατάθεσή του και το περιεχόμενο ήταν 
«θα σου πονάνε τα πόδια το χειμώνα από τις υγρασίες». 

Σε επαναληπτικές ερωτήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης Οπλατζάκη ο μάρτυρας απάντησε 
ότι στην επίθεση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ κατέβηκε ο ίδιος κάτω στο τζαμί και μύριζε καπνογόνο. 

Κατόπιν αυτών η έδρα διέκοψε για την Πέμπτη 09.06.2016 και ώρα 09.00 π.μ. 

Η σημερινή δικάσιμος ήταν η πρώτη μετά τον Ιανουάριο κατά την οποία συνεχίστηκε κανονικά 
η διαδικασία με εξέταση μάρτυρα χωρίς να εξαντλείται σε διαδικαστικά θέματα και διορισμό 
συνηγόρων. 

 


