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79η Συνεδρίαση, Εφετείο Αθηνών, 25.07.2016 

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο 

Κατά την είσοδο του κοινού στο ακροατήριο, δημιουργήθηκε διαπληκτισμός με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν εντάσεις και καθυστερήσεις. Η σύνθεση του δικαστηρίου ανέβηκε στις 9:25 
και μετά από σύντομη συνομιλία με τον αστυνομικό ασφαλείας, η πρόεδρος διέκοψε για λίγα 
λεπτά. 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 14 κατηγορούμενοι ενώ απόντες ήταν 31 
κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 4, έχουν υποχρέωση για αυτοπρόσωπη παρουσία. Ο 
συνήγορος του Λέοντα Τσαλίκη προσκόμισε ιατρική γνωμάτευση για την απουσία του. 

ΙΙΙ. Δηλώσεις συνηγόρων 

Η συνήγορος Βελέντζα δήλωσε πως έχει προσκομίσει και εγγράφως τους ισχυρισμούς της για 
τα έγγραφα που παραβιάζουν την άρση απορρήτου. Η συνήγορος έκανε ένσταση ως προς τη 
χρήση των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού, που διέρρευσαν παράνομα στο 
διαδίκτυο, ενώ είναι προανακριτικό υλικό. Τέλος, πρόβαλε ένσταση κατά της έκθεσης 
κατασχέσεως ως προς το υλικό που προέκυψε από το κατασχεμένο αυτοκίνητο της Χρυσούλας 
Ρουπακιά. 
Ο συνήγορος Μπόνης δήλωσε, πως μετά την διάψευση του κου Δένδια, ότι πήγε στο σημείο 
της ανθρωποκτονίας, είναι απαραίτητη η κλήση του να καταθέσει ως μάρτυρας, καθώς και η 
κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του με τον μάρτυρα Χρηστίδη. 

Ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Κ. Παπαδάκης δήλωσε ότι η πρώτη ένσταση της συνηγόρου 
Βελέντζα, έχει καλυφθεί από την προδικασία. Για την δεύτερη ένσταση, αναφέρει ότι 
παράνομο αποδεικτικό στοιχείο είναι στοιχείο του οποίου η απόκτηση έγινε παρανόμως. 
Προσθέτει ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την κλήση του κου Δένδια ως μάρτυρα, αλλά όπως είπε 
«ας έρθει να μας πει γιατί τα τάγματα εφόδου λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα κατά την υπουργία 
του». 
 

Ο συνήγορος Τριανταφυλλούδης δήλωσε πως ο πρώην υπουργός δημόσιας τάξης Ν. Δένδιας , 
υποκαθιστά και παρεμβαίνει αυθαίρετα στο έργο της προανάκρισης και πως αυτό συνιστά 
αυτοπρόσωπη άσκηση και κατάχρηση εξουσίας. 

http://goldendawnwatch.org/?p=2221


 

IV. Κατάθεση μάρτυρα Αναστασίου Τσολακίδη 

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας δήλωσε εν συντομία τα εξής: Το Σεπτέμβριο του 2013 ήμουν 
στη ΔΙΑΣ Πειραιά. Ήμασταν δύο μηχανές. Στην μια οδηγούσα εγώ και πίσω η Λεγάτου. Στην 
άλλη δίκυκλη ήταν ο Μπιάγκης και ο Μπάγιος. Γύρω στις 11:58 λάβαμε σήμα που έλεγε: στη 
συμβολή των οδών Τσαλδάρη και Ιφιγενείας 50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται προς το 
Κοράλλι. Σε 2-3 λεπτά πρέπει να φτάσαμε στο σημείο. Σκέφτηκα ότι Ιφιγενείας δεν υπάρχει. 
Έστριψα στην Κεφαλληνίας και είδα ότι εκεί ήταν τα άτομα. Τσαλδάρη και Κεφαλληνίας 
στρίβω δεξιά στην Π. Μελά. Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας υπήρχαν κάποια άτομα, ενώ πιο 
μέσα στην Π. Μελά ήταν γύρω στα 20 -30 άτομα όρθιοι σε πηγαδάκια. Φορούσαν μαύρες 
μπλούζες πάνω και σκούρα παντελόνια. Υπήρχε μια κινητικότητα στα χέρια τους. Δεν ήταν 
χαλαροί, τα χέρια τους δεν ήταν ελεύθερα. Οι πολλοί δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια αλλά 
κάποιοι κρατούσαν. Μπορεί να ήταν βέργες. Όταν μπήκαμε στη Π. Μελά ενσωματωθήκαμε και 
με την δύναμη του Περάματος, ήμασταν 8 αστυνομικοί. Περάσαμε την Π. Μελά και στα 5-10 
μέτρα σταματήσαμε τις μηχανές από τη αριστερή πλευρά. Στεκόμουν διαγώνια από την Π. 
Μελά και είχα οπτική επαφή. Ήρθε κάποιος (Χατζησταμάτης) και μου είπε ότι είναι 
συνάδελφος. Μου είπε ότι είναι αναρχικοί και χρυσαυγίτες κι ότι «το διαλάνε τώρα». Πήγαμε 
προς την Π.Μελά με τη Λεγάτου και τον Δεληγιάννη. Πριν μπούμε καλά στη Π. Μελά, ξαφνικά 
τα άτομα αυτά άρχισαν να τρέχουν. Επικεφαλής της ομάδας (Τσολακίδη /Λεγάτου /Μπιάγκη 
/Μπάγιου) ήμουν εγώ. Ο Μπάγιος ήταν υπεύθυνος για τις μηχανές. Δεν είδαμε κάποια 
φασαρία μεταξύ δύο ομάδων, αλλά ούτε ρωτήσαμε τον φρουρό (Χατζησταμάτη) ποιοί είναι οι 
μεν και ποιοί είναι οι δε. Δεν διαπιστώσαμε ούτε αναρχικούς ούτε Χ.Α. Η συνάδελφός μου λέει 
ότι είδε μηχανάκια. Εγώ είδα μόνο πεζούς. Τους είδαμε ξαφνικά να βγαίνουν τρέχοντας από 
Κεφαλληνίας προς Τσαλδάρη, να βρίζουν και να φωνάζουν «πού πάτε ρε μουνόπανα, κότες». 
Δεν είδα σε ποιους τα απηύθυναν αυτά. Ούτε που ξέραμε αν υπήρχε άλλη ομάδα. Πάω για την 
Π. Μελά, αυτοί φέρονταν σαν να μην υπάρχουμε. Οι σωματότυποί τους ήταν κανονικοί, 70-90 
κιλά και ύψος 1,70-1,90. Δεν κατάφερα να πιάσω ούτε έναν από αυτούς. Φωνάζαμε ελάτε εδώ 
και μας αγνοούσαν τελείως. Με το που βγήκα Τσαλδάρη και Κεφαλληνίας άκουσα πανικό. Εκεί 
είδα στα αριστερά μου πολλά άτομα. Ενημερώνω το κέντρο: «πολλά τα άτομα, στείλτε 
ομάδες». Δεξιά μου στο απέναντι πεζοδρόμιο είδα 4-5 άτομα να συμπλέκονται. Δεν 
καταλάβαμε ποιός μάλωνε με ποιόν. Τρέχω με την Λεγάτου και τον Δεληγιάννη. Εκτός από 
αυτούς υπήρχαν διάσπαρτα άτομα στη μέση του οδοστρώματος και στα 60-100 μέτρα πιο 
πάνω. Πρώτοι έφτασαν η Λεγάτου με τον Δεληγιάννη. Τα άτομα διαλύθηκαν αμέσως. Ο 
Φύσσας φωνάζει εξοργισμένος «εμένα, εμένα ρε παιδιά αυτός με μαχαίρωσε» και δείχνει τον 
Ρουπακιά μέσα στο αμάξι. Η Λεγάτου λέει «ηρέμησε, ηρέμησε». Είδα στην Τσαλδάρη άτομα 
με αντικείμενα στα χέρια. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε από σιδηρομπουνιές έως γκλοπς. Όλα 
έγιναν σε τέσσερα λεπτά. Τον Ρουπακία τον είδα απευθείας μέσα στο αμάξι, στην θέση του 
οδηγού, το οποίο ήταν γύρω στα 4 μέτραπιο μακριά. . Ήταν και ο Ρώτας εκεί. Ρώτησα τον 
Ρουπακιά τι έκανε και μου είπε «είμαι περαστικός». Τον έβγαλα από το όχημα και ήταν 
ήρεμος, ψυχρός και ψύχραιμος. Του λέω τι έκανες; Γιατί ο Φύσσας εξακολουθούσε να τον 
υποδεικνύει κι αυτός απάντησε: «τίποτα, περαστικός είμαι». Κοίταξα κάτω και είδα το 
μαχαίρι. Το μαχαίρι το πήρε το περιπολικό της Αμέσου Δράσεως. Δεν είδα το μαχαίρωμα. Ούτε 



τον Ρουπακιά είδα να μπαίνει στο αμάξι. Δεν είδα άλλα άτομα γύρω από το όχημα και δεν 
ελέγξαμε κανέναν. Παρέμεινα στο σημείο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, περίπου 40 λεπτά. 
Τα πρώτα 5΄-10΄ ο Φύσσας ήταν όρθιος. Μια φίλη του, τον έβαλε να κάτσει. Είχε έρθει και μια 
κυρία που ήξερε πρώτες βοήθειες αλλά έφυγε αμέσως. Δεν θυμάμαι πόσοι φίλοι του ήρθαν. 
Ήρθαν και περίοικοι. 

Μετά από σχετικές ερωτήσεις της προέδρου, ο μάρτυρας κατέθεσε πως μετά το περιστατικό ο 
ίδιος παρέμεινε στο σημείο της ανθρωποκτονίας και ρώταγε τους παρευρισκόμενους τι έγινε 
αλλά δεν θυμάται να βρήκε μάρτυρες. Όπως είπε, η ΔΙΑΣ ασχολήθηκε με αυτούς που έτρεχαν 
προς τα πάνω αλλά δεν θυμάται αν έγιναν προσαγωγές. Σε σχετική ερώτηση της Προέδρου 
απάντησε ότι οι «πάνω» και οι «κάτω» εμπλέκονταν στο ίδιο περιστατικό. Σε επόμενη 
ερώτηση της Προέδρου, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αυτοί που έβγαιναν από Τσαλδάρη έτρεχαν 
και φώναζαν. Τότε η Πρόεδρος είπε «Άρα αυτοί που φώναζαν ανεβαίνοντας, κάποιους 
κυνηγούσαν. Όπως λέτε φώναζαν “ελάτε εδώ”. Πήγατε να δείτε ποιούς κυνηγούσαν;» Ο 
μάρτυρας αποκρίθηκε ότι κάλεσε το κέντρο ενώ πρόσθεσε ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Δυο 
τρεις αστυνομικοί πήραν έπαινο. 

Σε ερώτηση της Εισαγγελέα, γιατί στην κατάθεσή του λέει ότι ο Ρουπακιάς είχε αναμμένη 
μηχανή με τα χέρια στο τιμόνι είχε βάλει πρώτη και ήταν έτοιμος να φύγει, ο μάρτυρας 
απάντησε πως δεν θυμάται. Αλλά θυμάται μόνο πως άνοιξε την πόρτα, έπιασε από το χέρι τον 
Ρουπακιά και του είπε «δεν πας πουθενά». Στη συνέχεια η Εισαγγελέας ζήτησε από τον 
μάρτυρα να αναγνωρίσει τους κατηγορούμενους. Ο μάρτυρας αναγνώρισε τον Ρουπακιά. 

V. Ερωτήσεις συνηγόρων πολιτικής Αγωγής. 

Μετά από σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου Τζέλη, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι 
συνέταξε το ημερήσιο δελτίο εκείνες τις μέρες αφού προηγουμένως συναντήθηκε (μάλλον) με 
την Λεγάτου και τον Αλλαγάρχη Γιώργα. Επίσης κατέθεσε πως είναι παράνομη η κατοχή 
σιδηρομπουνιάς, αν και δεν απάντησε αν ήταν υποχρεωμένος να συλλάβει όσους διαπίστωσε 
ότι φορούσαν. Στη συνέχεια κατέθεσε πως είχε σταθμεύσει 7-10 μέτρα από τη Π. Μελά και όχι 
4-5 και πως δεν διέκρινε φυσιογνωμίες. Σε επόμενη ερώτηση του συνηγόρου γιατί ο 
παρατηρητής της ομάδας ακολούθησε τον Τσολακίδη, ο τελευταίος κατέθεσε ότι ο 
παρατηρητής επεμβαίνει αν είναι πλησίον του περιστατικού. Παραδέχτηκε πως οι ΧΑ ήταν 
σχετικά πλησίον. Εν συνεχεία, είπε ότι τον αστυνόμο Μπάγιο δεν τον θυμάται, παρά μόνο 
μετά το περιστατικό. Στη συνέχεια είπε πως έτρεχε 4-5 μέτρα πίσω από την Λεγάτου και τον 
Δεληγιάννη και πως δεν ξέρει ποιοί ήταν πίσω του κι ούτε είδε την κοπέλα για την οποία έκανε 
λόγο η Λεγάτου. Σε ερώτηση αν φορούσε κράνος η Λεγάτου απάντησε διαφορετικά από την 
ίδια. Σε πολλές ερωτήσεις του συνηγόρου ο μάρτυρας απάντησε δεν θυμάμαι. 

Η συνήγορος Κουγιάτσου ρώτησε τον μάρτυρα πώς αυξήθηκε η απόσταση του ίδιου με τους 
άλλους που έτρεχαν προς τα επάνω, από τα 10 στα 100 μέτρα, αφού έτρεχαν ταυτόχρονα. Ο 
μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν μπορεί να το εξηγήσει. Κάλεσε ενισχύσεις αλλά δεν θυμάται αν 
διαβίβασε ότι αυτοί κρατούσαν όπλα. 



Μετά από ερώτηση της συνηγόρου Παπαδοπούλου ποιά η διαφορά συμπλοκής και επίθεσης, 
ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αν δει κάποιον να τρέχει προς έναν άλλον με προφανή σκοπό να τον 
βλάψει, είναι επίθεση. Ο μάρτυρας δεν απάντησε αν αυτοί που κρατούσαν αυτά στα χέρια και 
φώναζαν, συμπλέκονταν. 

Μετά από σχετικές ερωτήσεις της συνηγόρου Τομπατζόγλου, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν 
θυμάται γιατί στις καταθέσεις του έκανε λόγο για ομάδα χρυσαυγιτών, αφού δεν διαπίστωσε 
ούτε οι μεν ούτε οι δε από που ήταν. Στη συνέχεια, ο μάρτυρας απάντησε πως το ημερήσιο 
δελτίο συντάσσεται σε δυο ημέρες περίπου, αλλά δεν εξήγησε ακριβώς γιατί το δελτίο που 
συνέταξε έχει ημερομηνία 2/10. Όπως είπε, ίσως είχε κάποιο κώλυμα η υπηρεσία γιατί ο ίδιος 
δεν θυμάται να καθυστέρησε 15 ημέρες. 

Η πρόεδρος διακόπτει για την Δευτέρα 5/9/2016 όπου αναμένεται η συνέχιση της 
κατάθεσης του μάρτυρα Αναστάσιου Τσολακίδη (αστυνομικού της ΔΙΑΣ). 


