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76η Συνεδρίαση, Εφετείο Αθηνών, 18.07.2016 

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο 

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης για την παρακολούθηση της δίκης από το 
κοινό, με επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας. Υπήρχε παρουσία κοινού 
και δημοσιογράφων. 

II. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Παρόντες κατά την έναρξη της διαδικασίας ήταν 16 κατηγορούμενοι, από τους 18 των οποίων 
την αυτοπρόσωπη παρουσία έχει διατάξει το Δικαστήριο. 27 κατηγορούμενοι καταγράφηκαν 
ως απόντες, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. 

ΙΙΙ. Συνέχιση Κατάθεσης της μάρτυρος Χρυσούλας Ρουπακιά. Ερωτήσεις συνηγόρων 
Πολιτικής Αγωγής. 

Εκ μέρους της πολιτικής αγωγής πρώτος έλαβε τον λόγο ο Α. Τζέλλης. Η μάρτυρας απαντώντας 
σε σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει αν ο αδελφός της Γιώργος 
Ρουπακιάς, είχε θέση στην ασφάλεια ή στον πυρήνα της Χρυσής Αυγής. Η μάρτυρας είπε πως 
έχει διαβάσει στο διαδίκτυο ότι ο αδελφός της είναι ταμίας και πως μοίραζε κουπόνια της 
Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια η μάρτυρας κατέθεσε πως τα μέλη της ασφάλειας, τα οποία είναι 
στην ομάδα περιφρούρησης της Χρυσής Αυγής φορούν μαύρα μπλουζάκια με το λογότυπό 
της, παντελόνι παραλλαγής και αρβύλες και πως έχει δει τον αδελφό της με την αμφίεση αυτή 
3 ή 4 φορές. Σε επόμενη ερώτηση του συνηγόρου που αφορούσε σε επικοινωνία της μάρτυρα 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη Χρυσή Αυγή, η μάρτυρας είπε πως μετά το περιστατικό 
της ανθρωποκτονίας Φύσσα, προσπαθώντας να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη εκείνη 
τη νύχτα, συνομίλησε με κάποιον από τη Χρυσή Αυγή στο Facebook, του οποίου το 
ψευδώνυμο δεν μπορεί σήμερα να θυμηθεί. Η Χ. Ρουπακιά ισχυρίστηκε πως σε προηγούμενη 
κατάθεσή της, είχε αναφέρει το ψευδώνυμο του συνομιλητή της στο Facebook και πως δεν 
ευθύνεται αν δεν το έγραψαν οι ανακριτές. Η μάρτυρας συνέχισε καταθέτοντας πως αυτός με 
τον οποίο συνομιλούσε, της είπε πως ο κατηγορούμενος Τσόρβας ήταν μέσα στο αυτοκίνητό 
της εκείνο το βράδυ μαζί με τον αδελφό της και τον Καζαντζόγλου. Εκ των υστέρων, όπως είπε 
η μάρτυρας, έκλεισε το Facebook και το άνοιξε μετά από μήνες. Ουδέποτε συνάντησε αυτόν 
τον συνομιλητή δια ζώσης και έτσι δεν επαληθεύτηκαν ποτέ τα λεγόμενά του, όπως 
ισχυρίστηκε. Εν συνεχεία, ο συνήγορος ρώτησε την μάρτυρα γιατί στην αναζήτηση που έκανε 
στο διαδίκτυο τη νύχτα της ανθρωποκτονίας έγραψε στη μηχανή αναζήτησης το τοπωνύμιο 
«Αμφιάλη». Η μάρτυρας αποκρίθηκε για πρώτη φορά στη σημερινή δικάσιμο πως ο Ρουπακιάς 
της είχε πει στη συνομιλία τους «τσακωθήκαμε στην Αμφιάλη και ελέγχομαι στο τμήμα 
Κερατσινίου». 
Σε σχετική ερώτηση της Ε. Χριστοδούλου η μάρτυρας απάντησε πως τις φορές που έχει βρεθεί 
σε εκδήλωση της οργάνωσης φοράει ρούχα τα οποία δεν φέρουν διακριτικά της Χρυσής 

http://goldendawnwatch.org/?p=2214


Αυγής. Εν συνεχεία, η συνήγορος προσκόμισε φωτογραφία στην οποία η μάρτυρας 
αναγνώρισε τον εαυτό της σε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά να φοράει μπλούζα 
με διακριτικά της οργάνωσης. 

Στις ερωτήσεις Παπαδοπούλου που αφορούσαν στην εργασία της μάρτυρα, η τελευταία 
αποκρίθηκε πως κατά την περίοδο που συνέβη η ανθρωποκτονία Φύσσα διατηρούσε με τον 
σύζυγό της δύο ιχθυοπωλεία σε Χαλάνδρι και Παγκράτι και πως απασχολούσαν έναν 
υπάλληλο. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο αδελφός της Γιώργος Ρουπακιάς όταν δεν δούλευε 
στα πετρέλαια βοηθούσε καθημερινά στο μαγαζί αλλά δεν ήταν υπάλληλός της και δεν 
λάμβανε κανονική αμοιβή για την εργασία του αλλά χαρτζιλίκι. Η μάρτυρας επίσης δήλωσε ότι 
τις περιόδους που ο Ρουπακιάς βοηθούσε στο μαγαζί, ερχόταν καθημερινά από τις 4 το πρωί 
μέχρι το μεσημέρι και πως στις 17/9 πήγε στο μαγαζί όπως κάθε μέρα. Σε επόμενη ερώτηση 
της συνηγόρου, η μάρτυρας είπε πως ακόμα δεν πιστεύει ότι ο αδελφός της έχει διαπράξει την 
ανθρωποκτονία ακόμα κι αν ο ίδιος της έχει ομολογήσει την πράξη του. Τέλος, η 
Παπαδοπούλου επέδειξε στη μάρτυρα φωτογραφίες. Η συνήγορος υπεράσπισης Βελέντζα 
διαμαρτυρήθηκε αφενός για την οικονομία της δίκης αφετέρου γιατί όπως ισχυρίστηκε, η 
μάρτυρας έχει ήδη αναγνωρίσει αυτούς που έχει αναγνωρίσει και δεν είναι απαραίτητη η 
επίδειξη φωτογραφιών. Η μάρτυρας αναγνώρισε στις φωτογραφίες τον αδελφό της με τη 
νύφη της, τον ανιψιό της, την ανιψιά της, τον Πατέλη, τον Καζαντζόγλου τον Θ. Τσόρβα κ.α. με 
ρούχα που έφεραν διακριτικά της Χρυσής Αυγής, σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις της. 
Σε ερώτηση του Ζώτου σχετικά με το όπλο της ανθρωποκτονίας, η μάρτυρας κατέθεσε πως το 
μαχαίρι το αγόρασε τυχαία από πλανόδιο και πως το χρησιμοποιούσε στην εργασία της. Σε 
επόμενη σχετική ερώτηση απάντησε στον συνήγορο πως οι τρεις εγκοπές που έχει το μαχαίρι 
δεν της χρησιμεύουν ιδιαίτερα. Σε ερωτήσεις του συνηγόρου για τον Καζαντζόγλου, η 
μάρτυρας κατέθεσε πως τον άνθρωπο με το ψευδώνυμο «Τσιχ» της τον σύστησε ο αδελφός 
της. Εκ των υστέρων, όπως η ίδια δήλωσε, ενημερώθηκε από την τηλεόραση ότι ο «Τσιχ» είναι 
ο Καζαντζόγλου και πως το κινητό του, το τσαντάκι του κι η ταυτότητά του βρέθηκαν στο 
αυτοκίνητό της εκείνο το βράδυ. 

Σε σχετικές ερωτήσεις του Καμπαγιάννη, η μάρτυρας κατέθεσε ότι τη νύχτα της 
ανθρωποκτονίας ο Ρουπακιάς δεν έλαβε γραπτό μήνυμα από τον Δήμου, αλλά πως ο Δήμου 
κάλεσε στο τηλέφωνο τον Ρουπακιά. Μετά το τηλεφώνημα του Δήμου ο καθένας πήγε από το 
σπίτι του στην τοπική. Στη συνέχεια η μάρτυρας είπε ότι η «ασφάλεια» για την οποία έκανε 
λόγο στην κατάθεσή της, λέγοντας ότι είναι 5-6 άτομα που φοράνε μπλούζα της Χρυσής Αυγής, 
παραλλαγή και άρβυλα, είναι το ίδιο πράγμα με την «περιφρούρηση». Τα ρούχα αυτά τα έχει 
δει σε εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής και έχει δει τον αδελφό της με αυτή την αμφίεση. Στη 
συνέχεια ο συνήγορος επέδειξε φωτογραφίες στη μάρτυρα και της ζήτησε να περιγράψει την 
παράταξη και τον χώρο στο Μελιγαλά. Η μάρτυρας περιέγραψε το πλήθος έξω από την 
εκκλησία και είπε πως σχεδόν όλοι φορούσαν μαύρη μπλούζα και πως όλοι στην μπροστινή 
σειρά από τους εικονιζόμενους φορούσαν παντελόνια παραλλαγής. Μετά από σχετική 
ερώτηση του συνηγόρου, για εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, στην οποία η μάρτυρας ήταν 
παρούσα, είπε πως δεν γνωρίζει σχετική εγκύκλιο που να προέτρεπε τους παρευρισκόμενους 
να φοράνε την μπλούζα με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής και ούτε γνώριζε εκ των προτέρων 
πως όλοι θα φορούσαν αυτή τη μπλούζα στην εκδήλωση. Η ίδια όπως είπε, έβαλε την μπλούζα 



της Χρυσής Αυγής για να μοιάζει στους υπόλοιπους καθώς συνέβαινε να έχει μια τέτοια μαζί 
της και άλλαξε τα ρούχα της εκεί. Τέλος η μάρτυρας περιέγραψε φωτογραφία στην οποία είδε 
μια μπλούζα της Χρυσής Αυγής, δύο όπλα κι ένα μαχαίρι. 

Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβε ο Τ. Σαπουντζάκης. Ο συνήγορος ρώτησε την μάρτυρα «πιστεύετε 
τον Ρουπακιά που λέει πως εκείνη τη νύχτα κάποιοι τον έβγαλαν έξω από το αυτοκίνητο; Ο 
Φύσσας πήγε εκείνο το βράδυ έξω από την τοπική ή ο Ρουπακιάς βρέθηκε στο σημείο κι 
επιτέθηκε στον Φύσσα;» Εν μέσω αντιδράσεων κι ενώ η μάρτυρας δεν απάντησε, ο συνήγορος 
συνέχισε λέγοντας στη μάρτυρα «Το αυτοκίνητο είναι δικό σας, το μαχαίρι είναι δικό σας, ο 
Ρουπακιάς είναι αδελφός σας, αλλά εσείς δεν έχετε σχέση με τον φόνο;». Σε αυτό το σημείο το 
κοινό δημιούργησε μεγάλη οχλαγωγία στο ακροατήριο καθώς κάποιοι διαμαρτύρονταν και 
κάποιοι επευφημούσαν. 

Η πρόεδρος διακόπτει για τις 19/7 ώρα 9:00 στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Κατά την 
αυριανή δικάσιμο πρόκειται να καταθέσει ο αυτόπτης μάρτυρας Νικόλαος Χατζηευστρατίου, 
φίλος του Παυλου Φύσσα αφού η Χρυσούλα Ρουπακιά ζήτησε από την προεδρεύουσα άδεια 
προκειμένου να μην παραβρεθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση λόγω προσωπικών της 
υποχρεώσεων. Η κατάθεσή της αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη 21/7 στο Εφετείο 
Αθηνών. 


