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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. Υπήρχε παρουσία κοινού και 
δημοσιογράφων. 

II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Παρών κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 14 κατηγορούμενοι, από τους 18 των οποίων την 
αυτοπρόσωπη παρουσία έχει διατάξει το Δικαστήριο. 26 κατηγορούμενοι καταγράφηκαν ως 
απόντες, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. 

ΙΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας – Ολοκλήρωση κατάθεσης Ξυπόλητου, αλλαγή της σειράς των 
μαρτύρων, κατάθεση του ειδικού φρουρού Δημήτρη Χατζησταμάτη 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας δεν λειτουργούσαν τα μικρόφωνα. Αρχικά η Πρόεδρος 
κάλεσε το μάρτυρα Ξυπόλητο, ο συνήγορος Κάσσης από την υπεράσπιση του έκανε μία 
ερώτηση για το από πού γνωρίζει όσα ξέρει για τους βουλευτές της χρυσής αυγής, ο μάρτυρας 
είπε ότι τα ξέρει από τα ΜΜΕ. 

Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή η Εισαγγελέας πρότεινε να κληθούν οι Κοντονικόλας και 
Χατζηευστρατίου, να απορριφθούν τα αιτήματα των κατηγορουμένων για μη αυτοπρόσωπη 
παρουσία τους στο Δικαστήριο, αλλά και να αλλάξει η σειρά των μαρτύρων, να μην καταθέσει 
η Χρυσούλα Ρουπακιά αλλά ο Χατζησταμάτης και η Σλούπου. 

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων που έχουν υποβάλει αιτήματα για μη αυτοπρόσωπη 
παρουσία τους στο Δικαστήριο επικαλούνται λόγους που αφορούν στην εργασία των εντολέων 
τους και σε αντικειμενική τους αδυναμία να παρίστανται. Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής 
Τζέλης συντάχθηκε με την πρόταση της Εισαγγελέως και υπέβαλε αίτημα να κληθεί ο 
αυτόπτης μάρτυρας Αχιλλέας Νικολάου που είδε τα γεγονότα από το μπαλκόνι του. 
Η Πρόεδρος κάλεσε τελικά το μάρτυρα Δημήτρη Χατζησταμάτη. 

ΙΙΙ. Κατάθεση του μάρτυρα Δημήτρη Χατζησταμάτη. 

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της Προέδρου κατέθεσε ότι ήταν Ειδικός Φρουρός στο 
κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού από το 2005 και τώρα υπηρετεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της ΕΔΕ που ξεκίνησε μετά από την δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα. Εκείνη τη μέρα ήταν βραδιά Τσάμπιονζ Λιγκ, δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις κάπου 
να κάτσεις, ο ίδιος πήγε στο Κοράλλι από τις 8 παρά είκοσι να κρατήσει το τραπέζι για την 
παρέα του. Δήλωσε ότι τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα γινόταν, έχασε ο Ολυμπιακός, 
έβριζε ο κόσμος, δεν πρόσεξε κάτι ιδιαίτερο, για πολιτική ή για ιδεολογίες. Κατά τη γνώμη του 
η φασαρία ήταν φυσιολογική για ένα αθλητικό γεγονός. 



Δεν παρατήρησε κάτι, μια παρέα ή οτιδήποτε άλλο που να του κάνει εντύπωση, απολύτως 
τίποτα δεν έπεσε στην αντίληψή του τουλάχιστον στον εξωτερικό χώρο. Δύο – τρία λεπτά 
αφού τέλειωσε ο αγώνας βγήκε έξω να πάρει το μηχανάκι του και είδε τον αδελφό του 
ιδιοκτήτη της καφετέριας, ο οποίος του είπε ότι θα γίνει τσαμπουκάς, γιατί κάποιοι 
στραβοκοιταχτήκανε και δεν φεύγουν. Τότε είδε 3 άτομα επί της Παύλου Μελά με μαύρα, 
συγκεκριμένης αμφίεσης, ομοιόμορφα ντυμένοι, φαίνονταν να ανήκουν σε συγκεκριμένο 
πολιτικό χώρο, εκ των οποίων τους δύο τους είχε ξαναδεί στην περιοχή με μπλούζες που 
έγραφαν Χρυσή Αυγή. Ο ένας ήταν μελαχρινός, ο άλλος μάλλον καστανός με ξυρισμένα 
μαλλιά. Ο ένας ούρλιαζε στο κινητό. Από την άλλη μεριά, πίσω από τον αδελφό του ιδιοκτήτη 
της καφετέριας υπήρχαν τέσσερα παιδιά, ένας ψηλός που μετά έμαθε ότι ήταν ο Παύλος 
Φύσσας, μια κοπέλα, ένας ψηλός λεπτοκαμωμένος και ένας άλλος. Ο μάρτυρας πήρε την 
πρωτοβουλία να πει μια κουβέντα, ανθρώπινα, για να λυθεί η παρεξήγηση. Οι τρεις που είχε 
δει προς τα πάνω είχαν μια υπερένταση, ήταν στη μέση του δρόμου, η κάτω παρέα ήταν 
ήρεμοι. Πλησίασε τους τρεις, μίλησε με τον έναν και από ό,τι έμαθε μετά, αυτός ήταν ο Άγγος 
και τον είχε ξαναδεί στην γειτονιά. Τον ρώτησε τι έχει γίνει και εκείνος απάντησε «δεν βλέπεις 
αυτούς; να φύγουνε. Να φύγουνε, γιατί θα τους γαμήσουμε». 

Ο άλλος που ήταν πιο σωματώδης, είχε ένα κινητό και μιλούσε συνέχεια και έλεγε «είναι εδώ, 
θα τους γαμήσουμε», τα έλεγε στο τηλέφωνο και τα έλεγε και δυνατά να ακουστεί στην κάτω 
παρέα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μάρτυρας πίστευε ότι το επεισόδιο αφορούσε στο 
ποδόσφαιρο. Από την άλλη παρέα διάλεξε να μιλήσει στον πιο ψηλό, σε αυτόν που είχε την 
κοπέλα του μαζί και είχε περισσότερα να χάσει, γιατί τότε ήταν μία εποχή που η Χρυσή Αυγή 
κινιόταν στην περιοχή με τσαμπουκά και όποιος τα έβαζε μαζί τους, θα ‘τρωγε ξύλο 
οπωσδήποτε. Είπε λοιπόν στον Παύλο «τι θες τώρα, δε βλέπεις ότι είναι της χρυσής αυγής, 
εσύ έχεις την κοπελίτσα σου, ήπιες τα ποτάκια σου, είδες τη μπαλίτσα σου». Ένας από τους 
φίλους του Παύλου φώναξε τότε «εδώ είναι Κερατσίνι, δεν περνάει ο φασισμός» και ο 
μάρτυρας πήγε στους άλλους τρεις προσπαθώντας να τους πει να φύγουν, μετά ξαναπήγε 
στην παρέα του Παύλου και τους είπε να φύγουν κι εκείνοι, αλλά ο Παύλος απάντησε ότι «εγώ 
θέλω να βγω να πιω τη μπύρα μου ελεύθερος και όπου θέλω». Ο μάρτυρας δήλωσε ότι 
προσπαθούσε να ησυχάσουν και οι μεν και οι δε, και να φύγουν. Αλλά ο Φύσσας του είπε ότι 
τα αυτοκίνητά τους ήταν προς τα πάνω και τότε ο μάρτυρας φοβήθηκε, γιατί ο ένας από τους 
τρεις κρατούσε ένα στυλιάρι και το κουνούσε επιδεικτικά. Τότε ο Παύλος είπε να φύγουν, να 
συνεχίσουν να πιουν μια μπύρα και φύγανε προς Τσαλδάρη. Ο μάρτυρας είπε και στους 
άλλους να φύγουν και τότε εμφανίστηκαν και δύο μηχανές ΔΙΑΣ από το στενό και φωνάζανε 
«φτάνει μάγκες διαλύστε το». Εντωμεταξύ είχε γυρίσει ο ένας από την παρέα του Φύσσα, 
αυτός που πριν είχε φωνάξει το πολιτικό σύνθημα για το φασισμό και ξανακοίταξε τους 
χρυσαυγίτες. Ο μάρτυρας είπε στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ ότι παραλίγο να γίνει φασαρία 
για τον Ολυμπιακό, αλλά στη συνέχεια ο μάρτυρας ανέφερε ότι το σκηνικό άλλαξε, ακούστηκε 
ένα συντεταγμένο ποδοβολητό, από Π.Μελά και Ξάνθου και εμφανίστηκαν περίπου 20 άτομα, 
με κράνη και ομοιόμορφα ντυμένα και έλεγαν «νάτος, νάτος». Τα άτομα αυτά φορούσαν 
μαύρες μπλούζες, κάποιοι παραλλαγές και κάποιοι μπλε παντελόνια. Ο μάρτυρας δήλωσε 
χαρακτηριστικά ότι το ποδοβολητό ήταν συντεταγμένο, δεν ήταν σαν μια απλή παρέα, είχε 
ρυθμό, ήταν δουλεμένο και από αυτά που σε φοβίζουν. 



Ο μάρτυρας συνέχισε λέγοντας ότι τα άτομα αυτά το πρώτο πράμα που είπαν ήταν «νάτος 
νάτος, εκεί είναι, θα σας γαμήσουμε μαλακισμένα», ότι όλοι μαζί τα λέγανε, απλά ένας είπε 
«πάμε από εδώ» και μετά όρμηξαν στην παρέα του Παύλου. Ο μάρτυρας σοκαρίστηκε, μετά 
είδε δυο τρεις να κυνηγάνε τον Παύλο και από εκείνη τη στιγμή τους έχασε. Για τους 
αστυνομικούς της ΔΙΑΣ ο μάρτυρας πιστεύει ότι και αυτοί αιφνιδιάστηκαν και σοκαρίστηκαν. 
Μετά κυνήγησαν τους χρυσαυγίτες, πήγε και ο ίδιος και άκουσε για το μαχαίρωμα και είδε 
δύο κοπέλες που κατέβαιναν και φώναζαν ότι μαχαιρώθηκε κάποιος. Μετά είδε τον Παύλο 
αγκαλιά στην κοπέλα του, η οποία του είπε ότι είναι χρυσαυγίτης και αυτός και οι αστυνομικοί 
της ΔΙΑΣ. Κατόπιν ο μάρτυρας ασχολήθηκε με τον Παύλο, ζήτησε γάζες και νερό, του μιλούσε 
και περίμεναν το ασθενοφόρο που άργησε. Δεν υπήρχε πολύ αίμα στο τραύμα και αυτό έκανε 
εντύπωση στο μάρτυρα, σήκωσε την μπλούζα, είδε ότι είχε ένα τριαντάφυλλο στην καρδιά, η 
μαχαιριά ήταν σαν τριαντάφυλλο. Για τον μάρτυρα μια κανονική μαχαιριά δεν έχει αυτή τη 
μορφή, η συγκεκριμένη δεν είχε καθόλου αίμα, και την άλλη μέρα ο προϊστάμενός του που 
του περιέγραψε το τραύμα του είπε ότι μάλλον έστριψε το μαχαίρι. Το αμάξι του δράστη δεν 
το είδε. 

Η Πρόεδρος διάβασε στο μάρτυρα κάποια αποσπάσματα από την προανακριτική του 
κατάθεση που δεν συμφωνούν με την κατάθεσή του ενώπιον του Δικαστηρίου και ο μάρτυρας 
δήλωσε σχετικά ότι δεν διάβασε την προανακριτική του κατάθεση πριν την υπογράψει, ούτε 
πήρε αντίγραφό της, εμπιστεύτηκε τους συναδέλφους του. Θεωρεί ότι επειδή έγινε μια 
δολοφονία παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ψάχνουν να βρουν κάπου να τα φορτώσουν. Η 
Πρόεδρος του επεσήμανε ότι έχει μιλήσει για κράνη και στυλιάρια υψωμένα και ο μάρτυρας 
απάντησε ότι τα κράνη κάποιοι τα κρατούσαν ψηλά, απειλητικά, σαν παντιέρα προφανώς για 
να απειλήσουν την άλλη παρέα. Ξεχώριζε μια φωνή αλλά δεν άκουσε παραγγέλματα 
στρατιωτικά. Η αίσθησή του είναι ότι ξεχώρισαν τον Φύσσα, ότι κυνήγησαν αυτόν, ότι ο 
στόχος ήταν ο ψηλός, ο πιο γεροδεμένος, ο μάρτυρας εξήγησε επί λέξει ότι «όταν βαράς μια 
παρέα, ξεχωρίζεις τον πιο γεροδεμένο που θα σου κάνει ζημιά, αυτή είναι μια τακτική του 
δρόμου». Κατόπιν ο μάρτυρας έκανε μια δήλωση, ότι ερχόμενος το πρωί για την κατάθεσή του 
έπινε καφέ στο ΒΕΝΕΤΗ και ένα αμάξι χτύπησε μια μηχανή. Αμέσως πήγε να δει τι έπαθε ο 
άνθρωπος, ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας του και πολλοί του έλεγαν γιατί πήγες και εκείνη τη 
νύχτα κ.λπ., αυτό κάνει, χωρίς να σκεφτεί ότι θα μπλέξει και ότι το πιο απλό για εκείνον θα 
ήταν να πάει σπίτι του εκείνη τη νύχτα. Δεν έχει δεχτεί απειλές. Η Πρόεδρος του είπε ότι έχει 
δηλώσει ότι ο Ρουπακιάς ήταν εκπαιδευμένος και ο μάρτυρας απάντησε ότι αυτό το χτύπημα 
δεν το κάνει οποιοσδήποτε και ότι τον χαρακτήρισε εκπαιδευμένο, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα 
χτύπημα που έχεις μάθει να το κάνεις, δουλεμένο χτύπημα, από χέρι μαθημένο στα μαχαίρια. 
Επίσης δήλωσε ότι αυτοί που ήρθαν και φώναζαν και όλο το σκηνικό που στήθηκε διευκόλυνε 
το δράστη και αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα γινόταν η δολοφονία. 

Στις ερωτήσεις της Εισαγγελέως απάντησε ότι δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ να 
συλλάβουν και άλλους εκτός του Ρουπακιά, ότι ήταν λάθος του που δεν διάβασε την 
προανακριτική του κατάθεση, ότι ο αδελφός του ιδιοκτήτη δεν του είπε κάτι άλλο, ότι οι 
αστυνομικοί στη ΓΑΔΑ λέγανε στον ίδιο να πάει να ξεκουραστεί και στην παρέα του Φύσσα 
λέγανε ότι δεν ήταν από την αστυνομία και ότι τους την έφερε. Επίσης ότι τον έναν από τους 
τρεις χρυσαυγίτες τον έλεγαν Γιάννη, ότι δεν θυμάται να έχει πει για ανάποδη μπλούζα, 



νομίζει ότι θα θυμηθεί τον έναν αν τον δει, δεν ξέρει σε ποιον μιλούσε στο κινητό, αλλά η 
αίσθησή του είναι ότι κάποιους ειδοποιούσε, γιατί μετά ήρθαν οι άλλοι. Δεν πιστεύει ότι ο 
ίδιος καθυστέρησε την παρέα του Φύσσα, το παιδί που έλεγε τα συνθήματα ξαναγύρισε και 
κοίταξε πάλι τους χρυσαυγίτες. Για τους τρεις που ήταν στην Παύλου Μελά δεν είδε τι 
απέγιναν, αν ενώθηκαν με τους πολλούς ή παρέμειναν εκεί. 

Στις ερωτήσεις του Αναπληρωτή Εισαγγελέα απάντησε ότι εκείνη την εποχή η χρυσή αυγή είχε 
μια συγκεκριμένη κοινωνική συμπεριφορά, γι’ αυτό είπε και στην κοπέλα του Φύσσα «θα σας 
φάνε». Οι κάτω κινδυνεύανε από τους πάνω, όχι οι πάνω από τους κάτω, η χρυσή αυγή 
κυκλοφορούσε με έπαρση μούσκουλων, προσωπικά δεν θα τα ‘βαζε μαζί τους αν είχε την 
παρέα μου εκεί, γιατί θεωρεί ότι θα βρισκόταν στο νοσοκομείο με ανοιγμένο κεφάλι. 
Η προσωπική του άποψη είναι ότι το περιστατικό ήταν συντονισμένο, δεν μπορεί να ήρθαν 
τυχαία στις 12 το βράδυ μετά από αγώνα να λύσουν διαφορές. Σε ερωτήσεις από την έδρα 
απάντησε ότι οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κινήθηκαν με τις μηχανές και όχι πεζοί και ότι η 
δολοφονία έγινε σε χώρο, όπου υπήρχε εποπτεία αστυνομικών. 

Το Δικαστήριο μετά από διακοπή απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για μη 
αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο Δικαστήριο, διέταξε να βρίσκονται και οι 18 κατά την 
προσεχή δικάσιμο ενώπιον του Δικαστηρίου, ώστε ο μάρτυρας να προβεί ενδεχομένως σε 
αναγνώριση, κάλεσε τους Κοντονικόλα και Χατζηευστρατίου και διέκοψε για τη Δευτέρα 
04.07.2016 και ώρα 09.00 στο Εφετείο Αθηνών. 

 


