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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 αρκετά μεγάλη 
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. Η συνήγορος υπεράσπισης του 
Τσακανίκα δήλωσε πως ο πελάτης της δεν εξασφάλισε άδεια από τον εργοδότη του. 

ΙΙΙ. Κατάθεση του μάρτυρα Νικολάου Χατζηευστρατίου. 

Παραθέτουμε σημεία από την κατάθεση του μάρτυρα : 

Είμαι φίλος του Φύσσα από το 2003 ή 2004 . Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 το απόγευμα πήγαμε 
για μπύρα με τον low pi, τον synco (Σεϊρλή), τον Μελαχροινόπουλο και τον Πακιώτη. Ήταν μαζί 
και ένας ακόμα, που νομίζω τον λέγανε  Ηλία και μια κοπέλα. Ήμασταν  σε μια καφετέρια και 
κάποια στιγμή ο Σεϊρλής μας πρότεινε να πάμε να βρούμε τον Παύλο και πήγαμε στο Κοράλλι 
με τα αυτοκίνητα. Στο Κοράλλι ήταν ο Παύλος, η κοπέλα του κι ο Δούλβαρης. Θυμάμαι ότι 
ήταν δύο μέσα στο μαγαζί που δεν κοίταζαν την τηλεόραση αλλά εμάς. Θυμάμαι τον ένα 
χαρακτηριστικά, φορούσε στρατιωτικό παντελόνι και άρβυλα. Ο άλλος νομίζω φορούσε τζιν 
και μαύρο μπλουζάκι. Ο ένας ήταν γύρω στα σαράντα, είχε μούσι και ήταν γκριζομάλλης με 
μαλλί σαν το δικό μου σε μήκος. Ο άλλος ήταν πάνω από τριάντα χρονών, κοντοκουρεμένος ή 
φαλακρός. Κάποια στιγμή ο ένας σηκώθηκε και περνώντας από δίπλα μας, μας σκούντηξε 
κατά λάθος. Θυμάμαι που μου είπε ο Παύλος «πως κοιτάνε έτσι αυτοί; είναι ενοχλητικό», του 
είπα «μη δίνεις σημασία, χρυσαυγίτες είναι» και συνέχισε να χαζογελάει . Δεν έγινε απολύτως 
κανένας διαπληκτισμός. Όσο η παρέα μου ήταν ακόμα μέσα, βγήκα να μιλήσω στο τηλέφωνο 
με την κοπέλα μου. Είδα αυτούς τους δύο να έχουν σταθεί στο ανοιχτό πορτ-μπαγκάζ του 
αυτοκινήτου τους το οποίο ήταν παρκαρισμένο ακριβώς πίσω από τα δικά μας. Είδα τον έναν 
να με κοιτάει έντονα. Τον άλλον με τα γκρι μαλλιά τον είδα να φοράει τα γάντια του. Βγήκαν κι 
οι υπόλοιποι φίλοι μου από το μαγαζί. Αυτοί εξακολουθούσαν να μας κοιτούν. Βλέπω εκείνη 
τη στιγμή κάποιον άλλο ο οποίος παίρνει αλλεπάλληλα τηλέφωνα. Ο Πακιώτης διαμαρτυρόταν 
για το στομάχι του, οπότε ένας από εμάς τον πήγε για ταξί. Εμείς θέλαμε να πάρουμε το αμάξι 
αλλά δεν μπορούσαμε. Αυτοί εξακολουθούσαν να μας κοιτάνε. Το πορτμπαγκάζ τους ήταν 
ανοιχτό. Κουβεντιάζουμε πως θα φύγουμε. Εμφανίζεται κι ένας πάνω σε μηχανάκι να 
μεσολαβήσει . Δεν ξέρω αν τον πήραν τηλέφωνο, δεν ξέρω αν ήθελε να μας καθυστερήσει 
αλλά φάγαμε πέντε λεπτά με αυτόν. Μετά πρότεινα να πάμε για μια μπύρα . Με διαφορά 
δευτερολέπτων από τη στιγμή που είδα τη ΔΙΑΣ να περνάει, αρχίζουν να έρχονται μηχανάκια, 
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ήταν περίπου 30 άτομα επάνω. Τα μηχανάκια έρχονται με φόρα από την Τσαλδάρη στην 
Κεφαλληνίας. Κατευθύνονται προς το Κοράλλι. Εκείνη τη στιγμή σταματά ένα αμάξι από την 
ίδια πλευρά, κάποια μηχανάκια προσπερνάνε το αμάξι, κάποια μένουν πίσω. Ο οδηγός του 
αυτοκινήτου, ο Ρουπακιάς, ρωτάει που είναι το Κοράλλι. Ο Παύλος του απάντησε, αλλά 
έσκυψα κι εγώ στο παράθυρο. Υπήρχε συνοδηγός και στο πίσω κάθισμα μια ξανθιά κοπέλα. 
Στην Τσαλδάρη υπήρχαν περαστικοί και ο δρόμος είχε μια σχετική κίνηση. Ακούγονται βρισιές. 
Κοιτάμε προς την Κεφαλληνίας, προς το Κοράλλι δηλαδή και βλέπουμε κόσμο να έρχεται προς 
την Τσαλδάρη. Ήταν μεγάλη μάζα κόσμου αλλά δεν ξεπερνούσαν τα σαράντα άτομα πιστεύω. 
Πρέπει να ήταν καμία τριανταριά. Άκουσα «ελάτε εδώ κότες», «Θα σας γαμήσουμε», «θα σας 
σκοτώσουμε». Στον Παύλο ένας είπε «έλα εδώ κότα θα σε σπάσω, θα σε σκοτώσω, θα σε 
γαμήσω» και άλλες τέτοιες χυδαιολογίες. Αυτός φώναζε ειδικά στον Παύλο. Μπεζ μπλουζάκι 
κοντό μαλλί 1,80 ύψος. Εκείνη τη στιγμή ήρθε η ομάδα ΔΙΑΣ και βρέθηκε ένας αστυνομικός 
ανάμεσα σε αυτόν τον τύπο και τον Παύλο. Όλη η παρέα έχει περάσει απέναντι. Εντωμεταξύ 
εμφανίζονται κι οι άλλοι, οι πολλοί. Ο Παύλος λέει τρέχουμε. Φεύγοντας, η τελευταία εικόνα 
που έχω, είναι ο Παύλος να περπατά σιγά προς τα πίσω κι οι άλλοι να πλησιάζουν πολύ κοντά. 
Η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων ήταν επιθετική. Ένας κρατούσε κάτι μαύρο σαν 
σιδηρολοστό. Νομίζω ότι στην Κεφαλληνίας ένας κράταγε κάτι σαν ξύλο. Εγώ στην αρχή πήγα 
σε μια αυλή και μετά πέρασα στην πυλωτή με τους άλλους. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. 
Όταν ήρθε η αστυνομία, μας έβαλαν ε στο πίσω κάθισμα του περιπολικού και τους τέσσερις 
και μας πέρασαν χειροπέδες . Πριν μπούμε στο περιπολικό δώσαμε ταυτότητες και τους 
είπαμε ότι εμείς καλέσαμε την αστυνομία. Στο περιπολικό μάθαμε ότι ο Παύλος είχε 
μαχαιρωθεί. Δεν θυμάμαι πως το μάθαμε, είτε από τον ασύρματο είτε μάλλον κάποιος πήρε 
τηλέφωνο τον Σεϊρλή. Δεν ξέραμε ακόμα ότι σκοτώθηκε. Στο τμήμα ήταν ο Ρουπακιάς πολύ 
άνετος και όταν μάθαμε στο τμήμα ότι ο Παύλος πέθανε, έφυγε. 

IV. Ερωτήσεις της έδρας 

Η Πρόεδρος ζήτησε από τον μάρτυρα να αναγνωρίσει τους κατηγορούμενους. Ο μάρτυρας 
είπε ότι τρία χρόνια μετά, μόνο τον Ρουπακιά μπορεί να αναγνωρίσει. 
Τον λόγο έλαβε η εισαγγελέας για να ρωτήσει τον μάρτυρα αν αυτός που μιλούσε στο 
τηλέφωνο ήταν προηγουμένως μέσα στο Κοράλλι και αν αυτοί που είδε μέσα, μιλούσαν και 
εκείνοι στο τηλέφωνο. Ο μάρτυρας απάντησε πως δεν γνωρίζει αν ήταν μέσα νωρίτερα, αλλά 
ότι μιλούσε στο τηλέφωνο και καλούσε κόσμο. Όσο γι’ αυτούς που είδε μέσα, κατέθεσε ότι ο 
ένας έστελνε μηνύματα. Σε συμπληρωματική ερώτηση του αναπληρωτή εισαγγελέα για το πώς 
είναι σίγουρος ότι έστελνε μηνύματα, ο μάρτυρας απάντησε πως η κίνηση των δακτύλων του 
ήταν τέτοια που δεν του άφηνε περιθώριο να πιστέψει κάτι άλλο. Εν συνεχεία, η εισαγγελέας 
ρώτησε γιατί ο Φύσσας δεν έτρεξε και γιατί ο ίδιος ενώ είδε τον Φύσσα μόνο του και τους 
άλλους στο μισό μέτρο έτοιμους να επιτεθούν, δεν γύρισε να τον βοηθήσει. Ο μάρτυρας είπε 
πως ο Φύσσας μάλλον έμεινε πίσω για να το διευθετήσει και πως τρία χρόνια βασανίζεται που 
άφησε τον φίλο του μόνο. Αλλά αν έμενε να βοηθήσει , μπορεί να τον σκότωναν κι αυτόν. Σε 
σχετική ερώτηση του αναπληρωτή εισαγγελέα ο μάρτυρας απάντησε πως στο ανοιχτό πορτ-
μπαγκάζ του αυτοκινήτου είδε μέσα, κάτι σαν ξύλα. 

 



V. Ερωτήσεις συνηγόρων πολιτικής αγωγής.  

Σε σχετικές ερωτήσεις της Χ. Παπαδοπούλου ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η σύντροφος του 
Φύσσα ήταν δίπλα του. Είπε επίσης πως τόσα άτομα εκείνη τη νύχτα δεν μπορεί να 
μαζεύτηκαν τυχαία. 

Στην Ε. Τομπατζόγλου ο μάρτυρας είπε πως φαινόταν ότι αυτός στο αμάξι που τους ρώτησε 
για τον δρόμο (Ρουπακιάς) ήταν με τους άλλους. Επίσης είπε ότι στο τμήμα τους έγδυσαν 
τελείως για να τους ελέγξουν. 

Στην Β. Κουγιάτσου είπε για την επίθεση εναντίον του ΠΑΜΕ ότι όλοι οι αριστεροί που 
δέχθηκαν επίθεση, ήταν στοχοποιημένοι. 

Στον Α. Τζέλλη απάντησε πως «killah p» σημαίνει σκότωσε το παρελθόν και πως το δικό του 
ψευδώνυμο «Θανάσιμος» είναι λόγω του επιθετικό του σερβίς στο βόλεϊ. 

Στον Τ. Ζώτο ο μάρτυρας απάντησε πως μόλις έμαθε για την κατάληξη του φίλου του έπαθε 
κρίση πανικού μέσα στο τμήμα και τον μετέφεραν στο γενικό κρατικό της Νίκαιας. Όταν βγήκε 
από το νοσοκομείο έδωσε κατάθεση. Επίσης είπε ότι έχει δει επίθεση Χρυσαυγιτών κατά 
μεταναστών στο λουνα πάρκ που δούλευε με την κοπέλα του. Τέλος δήλωσε ότι η Χ.Α. 
στρέφεται κατά μεταναστών, ομοφυλοφίλων και αριστερών. 

Στον Θ. Καμπαγιάννη είπε ότι και αυτοί που ήταν έξω από το Κοράλλι και αυτοί που ήταν 
μέσα, ήταν χρυσαυγίτες. Αριθμητικά ήταν 1 προς 10 και ακόμα και αν έμεναν όλοι να 
βοηθήσουν τον Παύλο, ο συσχετισμός δύναμης δεν θα είχε αλλάξει, αφού οι Χ.Α. ήταν πολλοί 
περισσότεροι. 

VI. Ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης. 

Πρώτη έλαβε τον λόγο η δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορούμενου Ι. Άγγου. Η συνήγορος 
Μάρκου ρώτησε τον μάρτυρα αν η παρέα Φύσσα είπε κάποια προσβλητική κουβέντα για τους 
άλλους. Ο μάρτυρας απάντησε πως ειπώθηκε μεταξύ τους η φράση  “τα μουνιά δεν μας 
αφήνουν να πάμε στο αμάξι” αλλά αυτό δεν το άκουσαν οι άλλοι. 

Για την υπεράσπιση του Α. Αναδιώτη τον λόγο έλαβε ο Ν. Κοντοβαζενίτης. Στον συνήγορο ο 
μάρτυρας δήλωσε πως δεν είχε οπτική επαφή με το σημείο που έγινε το έγκλημα. 
Σε σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου Οπλαντζάκη για την υπεράσπιση του Καζαντζόγλου, ο 
μάρτυρας απάντησε πως τα τριάντα άτομα ήρθαν οργανωμένα για να δείρουν όποιον ήταν 
διαφορετικός και πως το ξύλο μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε θάνατο. Εν συνεχεία, ο 
μάρτυρας είπε πως πιστεύει ότι οι Χρυσαυγίτες κοιτούσαν τον Φύσσα γιατί ήταν διάσημος 
ράπερ του Πειραιά. Σε επόμενη ερώτηση του συνηγόρου απάντησε πως δεν θα έρχονταν ποτέ 
Χρυσαυγίτες με διακριτικά Χ.Α. σε συναυλίες ραπ. Ο συνήγορος συνέχισε την εξέταση του 
μάρτυρα ρωτώντας για τα τραγούδια του Π. Φύσσα. Ο μάρτυρας απάντησε πως τους στίχους 
του τραγουδιού «Ευαγγέλια» τους έχει γράψει ο ίδιος. Σε ερώτηση του συνηγόρου αν ο 



Φύσσας είναι κατά της Θρησκείας, απάντησε πως ο ίδιος είναι κατά της Θρησκείας, όχι ο 
Φύσσας. Όπως είπε, ο Φύσσας είναι υπέρ της θρησκείας και πάνω από όλα υπέρ του 
ανθρώπου. Τέλος ο μάρτυρας μετά από ερώτηση του συνηγόρου σε σχέση με την πληροφορία 
που ζήταγε ο Ρουπακιάς στο δρόμο, κατέθεσε πως ο οδηγός του αυτοκινήτου μάλλον ρώτησε 
αν ήταν εκεί η Κεφαλληνίας. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η συνήγορος Βελέντζα. Ο μάρτυρας είπε πως η κατάθεση που 
έδωσε κατόπιν του νευρικού κλονισμού που υπέστη ήταν ελλιπής και πως άκουσε πολλά που 
δεν κατέθεσε το βράδυ της επίθεσης όπως « Έλα εδώ μωρή καριόλα», « Έλατε εδώ κότες», 
«θα σε σκοτώσουμε» κ.α. 

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου Τσάγκα ο μάρτυρας απάντησε πως όταν κατέθετε, μόλις κάποιες 
ώρες νωρίτερα, είχε πάθει κρίση πανικού. Του έκαναν ένεση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας και τον κράτησαν εκεί για ένα δίωρο μέχρι να συνέλθει. Κατόπιν τον πήγαν στη ΓΑΔΑ 
για κατάθεση. Στη συνέχεια ο συνήγορος επιχείρησε να υποβάλλει ερωτήσεις σε σχέση με την 
συνέντευξη που έχει δώσει ο μάρτυρας. Η πρόεδρος δεν το επέτρεψε γιατί η συνέντευξη θα 
αναγνωστεί ολόκληρη στη συνέχεια της παρούσας δίκης όπως είπε . Στη συνέχεια η πρόεδρος 
απορρίπτει ερωτήσεις του συνηγόρου σε σχέση με φωτογραφίες που υποβάλλει. 
Σε σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου Ρουμπέκα ο μάρτυρας απάντησε ότι είναι άνθρωπος 
που δεν διστάζει να μιλήσει με θάρρος. Ο Παύλος του ζητούσε να προσέχει να μην τον βρουν 
σφαγμένο καμιά ώρα. Είπε πως ήταν η πρώτη φορά που άφησε φίλο του στα δύσκολα, ενώ 
μια φορά που έκλεψαν έναν φίλο του μπροστά στα μάτια του, επενέβη για να βοηθήσει. Είπε 
επίσης πως ο Φύσσας είχε μπλέξει σε επεισόδια μια δυο φορές αλλά ήταν άνθρωπος που 
συνήθως έκανε πλάκες και γελούσε. Σε ερώτηση του συνηγόρου ποιός υπερτερούσε σωματικά 
ανάμεσα σε Φύσσα και Ρουπακιά, ο μάρτυρας απάντησε «αυτός που κρατούσε το μαχαίρι». 
Στις ερωτήσεις της συνηγόρου  Μπόνη αν το αυτοκίνητο των άλλων εμπόδιζε τα αυτοκίνητά 
τους, ο μάρτυρας απάντησε ότι ήταν έξω από τα αυτοκίνητα επομένως θα έπρεπε να 
περάσουν από μπροστά τους για να μπουν στα δικά τους αμάξια. 

Σε ερώτηση του συνηγόρου Μάμμη αν ποτέ το αίσθημα του πανικού ή του άγχους μπορεί να 
εκδηλωθεί με επίθεση, ο μάρτυρας είπε πως μόνο όταν ήταν μικρός του έχει συμβεί. 
Σε ερωτήσεις του Γ. Μιχαλόλια ο μάρτυρας απάντησε ότι όποιος και να έβλεπε αυτούς έξω 
από το αμάξι, θα συμπέραινε φυσικά ότι το αυτοκίνητο είναι δικό τους. Σε άλλη ερώτηση 
απάντησε ότι δεν είδε διακριτικά της ΧΑ όσο ήταν πάνω στις μηχανές παρά μόνο όταν τους 
είδε πεζούς. Επίσης είπε πως ουδέποτε τους απευθύνθηκε κάποιος ονομαστικά και δεν 
γνωρίζει αν τη φράση «σκοτώστε τους» την άκουσε άλλος από την παρέα. 

Τέλος σε ερώτηση της συνηγόρου Μάρκου αν πιστεύει στον θεό, ο μάρτυρας απάντησε 
«πιστεύω στον θεό, δεν πιστεύω στον δικό σας θεό». 

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος διακόπτει για την Πέμπτη 21/7 ώρα 9:00 στο Εφετείο Αθηνών. 

 


