
ΗΜΕΡΑ 99: Εξέταση του μάρτυρα και πολιτικώς ενάγοντα Σωτήρη Πουλικόγιαννη  

9η Συνεδρίαση, Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών, 3.11.2016 

Ι. Πρόσβαση στο δικαστήριο 

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης τη δίκης, με 
επίδειξη και παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων 
του κοινού στην αίθουσα του ακροατηρίου. Σύγχυση δημιουργήθηκε στις 9:00 το πρωί, ώρα 
προσέλευσης συνηγόρων και κοινού, καθόσον το νέο μέτρο της αστυνομίας να εισάγεται 
από διαφορετική είσοδο το κοινό της ΧΑ και από άλλη το κοινό των θυμάτων μαζί με τους 
συνηγόρους δεν λειτούργησε άριστα. Καθώς φαίνεται οι εντολές προς τους αστυνομικούς 
φρουρούς δεν ήταν σαφής με αποτέλεσμα να δίνουν λάθος οδηγίες σε αυτούς που ήθελαν 
να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών του Εφετείου. Παρόλα αυτά υπήρχε παρουσία 
δημοσιογράφων και αυξημένη παρουσία κοινού. 

ΙΙ. Παρουσία και εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 

Αυτοπροσώπως παρόντες στη διαδικασία ήταν οι κατηγορούμενοι Ιωάννης Καστρινός και 
Ιωάννης-Βασίλειος Κομιανός, ενώ ακόμα εκκρεμεί η αίτηση της πολιτικής αγωγής για 
αυτοπρόσωπη παράσταση των κατηγορουμένων που εμπλέκονται ως αυτουργοί στην 
επιμέρους υπόθεση της επιθέσεως κατά μελών του ΠΑΜΕ. 

III. Συνέχιση εξέτασης του μάρτυρα και πολιτικώς ενάγοντα Σωτήρη Πουλικόγιαννη  

Α. Εξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής 

Σε σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου Μαλαγάρη ο μάρτυρας είπε ότι έχουν υποπέσει στην 
αντίληψή του δημοσιεύματα με μηνύματα Μιχαλολιάκου που συνδέουν τον ηγέτη της ΧΑ με 
«Freikorps» (τάγματα εφόδου) και επιθέσεις. Ο μάρτυρας έκανε λόγο για κλιμάκωση των 
επιθέσεων της ΧΑ τον Σεπτέμβρη του 2013, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον 
Μιχαλολιάκο ως «Ελληνικός Σεπτέμβρης». 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο συνήγορος Καμπαγιάννης. Μετά από σχετικές ερωτήσεις ο 
μάρτυρας κατέθεσε ότι οι επιθέσεις των επιμέρους υποθέσεων ομοιάζουν ως προς την ώρα, 
τα όπλα, την εμφάνιση, τον τρόπο αλλά και τα μέσα διαφυγής και πως ο δράστης των 
επιθέσεων είναι η Χρυσή Αυγή. Στη συνέχεια ο μάρτυρας είπε πως την επομένη της επίθεσης 
κατά των Αιγυπτίων ψαράδων δημοσιεύτηκε το όνομα του Πανταζή ως εμπλεκόμενου. Η ΧΑ 
μετά την επίθεση δεν απομάκρυνε τον Πανταζή, αντιθέτως κατά τον μάρτυρα τον ενθάρρυνε 
με αποτέλεσμα να εμπλακεί και στην επίθεση κατά των μελών του ΠΑΜΕ. Τέλος αναγνώρισε 
σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πρόσφατα, τον Παππά στον τάφο του Μουσολίνι να 
χαιρετά ναζιστικά και τον Κασιδιάρη με μια μεγάλη σημαία με την σβάστικα. Στο σημείο αυτό 
ο συνήγορος δήλωσε πως η φωτογραφία που απεικονίζει τον Κασιδιάρη βρέθηκε στο κινητό 
του. 

http://goldendawnwatch.org/?p=2361


Μετά από ερωτήσεις Παπαδάκη ο μάρτυρας είπε ότι θυμάται τον Άχμεντ Αμπού Χαμέντ να 
πουλάει ψάρια στην ιχθυόσκαλα από το 2008 και πως οι Αιγύπτιοι δεν εναντιώνονταν ποτέ και 
δέχονταν να μην παίρνουν μεροκάματο αν δεν ξεπουλούσαν τα ψάρια που είχαν στο καρότσι 
προς πώληση. Μετά την επίθεση που δέχτηκαν οι Αιγύπτιοι, η κοινή πεποίθηση όλων των 
σωματείων στην ιχθυόσκαλα ήταν πως είναι επίθεση της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια ο 
συνήγορος προσπάθησε να υποβάλλει ερωτήσεις σε σχέση με το βίντεο Λαγού. Εν μέσω 
αντιδράσεων ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το εν λόγω βίντεο προαναγγέλλει την επίθεση και πως 
ο στόχος της Χ.Α. στην ιχθυόσκαλα δεν είναι απλώς οι Αιγύπτιοι και οι συνδικαλιστές, οι οποίοι 
ακόμα δέχονται απειλές, αλλά ο έλεγχος της αγοράς, της τιμής των προϊόντων, των 
μεροκάματων κλπ . Στη συνέχεια σε σχετικές ερωτήσεις για την σε βάρος του επίθεση, ο 
μάρτυρας είπε ότι τα όπλα που κρατούσαν είναι φονικά εργαλεία και πως οι δράστες ήθελαν 
να τους βλάψουν θανάσιμα. Επίσης ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο διοικητής της αστυνομίας που 
βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης διέταξε τους αστυνομικούς να προβούν σε συλλήψεις αλλά 
οι ίδιοι δεν υπάκουσαν. Ο μάρτυρας έκανε λόγο για ατιμωρησία της ΧΑ και ολιγωρία της ΕΛΑΣ 

Στη συνέχεια η συνήγορος Χριστοδούλου ζήτησε από τον μάρτυρα να περιγράψει τι βλέπει σε 
φωτογραφίες από τη δικογραφία. Ο μάρτυρας αναγνώρισε την καντίνα μέσα στην Ν/Ζ 
Περάματος στην οποία φαίνονται οι Λαγός, Μίχος, Παναγιώταρος, Πατέλης και Πανταζής . Ο 
μάρτυρας πρόσθεσε πως η φωτογραφία είναι από την ομιλία Λαγού περί λακέδων του ΠΑΜΕ 
και πως ο Λαγός είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη να δίνει την εντολή στους πυρήνες. 
Επίσης είπε πως ο Πατέλης που εμπλέκεται στην υπόθεση Φύσσα είναι ο πυρηνάρχης Νίκαιας 
της ΧΑ και πως έχει δει βίντεο πριν την επίθεση στο πανηγύρι της Παναγίτσας που λέει “να 
παρακαλάτε να πάρουμε εντολή, ότι κινείται σφάζεται”. 

Σε ερωτήσεις Κουγιάτσου ο μάρτυρας είπε πως γνώριζε τον Π. Φύσσα και πως ήταν πολύ 
αγαπητός άνθρωπος αλλά η ατυχία του τον έφερε να συνεργάζεται με αυτούς που 
εμπλέκονται στη δολοφονία του. Συγκεκριμένα είπε ότι το θύμα κατά το παρελθόν δούλεψε 
στο ίδιο πλοίο με τον Μιχάλαρο και πως αυτό που έπαθε δεν του συνέβη τυχαία. Όπως στη 
συνέχεια είπε προκύπτει σαφώς από τον τρόπο της επίθεσης κατά Φύσσα και ΠΑΜΕ ότι η ΧΑ 
είχε στρατιωτική πειθαρχία και συγκεκριμένο σχέδιο. Το τραύμα Φύσσα απ’ ότι του είπε ο 
γιατρός του Νοσοκομείου δεν επιτυγχάνεται με κανέναν τρόπο τυχαία. 

Μετά από σχετικές ερωτήσεις Παπαδοπούλου ο μάρτυρας κατέθεσε πως η επίθεση εις βάρος 
τους οργανώθηκε κατόπιν μαζικών τηλεφωνικών μηνυμάτων από τα κεντρικά γραφεία της ΧΑ 
στη Νίκαια. Ο μάρτυρας είπε πως γνωρίζει για 3 επεισόδια που προκάλεσε η ΧΑ στο 
παράρτημα των γιατρών του κόσμου στο Πέραμα και πως οι ΧΑ επιτίθενται ως αγανακτισμένοι 
έλληνες σε μετανάστες άνευ προηγουμένου και μάλιστα αδιακρίτως. Τέλος κατέθεσε πως στην 
περιοχή μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον έχει η Ν/Ζ περάματος, η cosco, το παζάρι και η λαϊκή. 

Σε σχετικές ερωτήσεις Τζέλλη ο μάρτυρας απάντησε πως έχει γίνει συμφωνία να πέσουν τα 
μεροκάματα στη Ν/Ζ και ότι θέλουν να ιδρύσουν ένα φτηνό δουλεμπορικό γραφείο. Υπάρχουν 
εργάτες που δεν δουλεύουν με τα μεροκάματα της σύμβασης αλλά με αυτά που έχουν 
συμφωνήσει με τους μεσάζοντες οι οποίοι παίρνουν τους πιο εξαθλιωμένους και τους δίνουν 
πενιχρά μεροκάματα. Εν συνεχεία όπως είπε πιστεύει ότι οι εργολάβοι δίνουν λεφτά σε 



αυτούς που τους φέρνουν φτηνούς εργάτες. Τέλος μετά από επίδειξη φωτογραφιών ο 
μάρτυρας αναγνώρισε τον Μιχάλαρο σε φωτογραφία που όλοι φοράνε μπλούζα ΧΑ και 
χαιρετούν Ναζιστικά. Σε άλλες φωτογραφίες περιέγραψε παρέλαση με στρατιωτικά, τα 
σύμβολα των SS δίπλα στην Ελληνική σημαία, τον κέλτικο σταυρό, σακίδια, παραλλαγές και 
τον αγγελωτό σταυρό. Σε άλλες όπως περιέγραψε είναι η ΧΑ σε εκπαίδευση και είπε πως ένας 
εποπτεύει ενώ οι άλλοι κρατούν όπλα Οι μπλούζες λένε πυρήνας Νικαίας,. τοπική οργάνωση 
ΧΑ. 

Β. Εξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης 

Στη συνέχεια τον λόγω πήρε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων Αντωνακόπουλου και 
Χατζηδάκη. Σε σχετικές ερωτήσεις του συνήγορο Αλιγιζάκη, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 
Χατζηδάκης συμμετείχε όπως όλοι, ανεξαρτήτως διαφορών, στις ενεργείς δράσεις των 
εργαζομένων και μάλιστα ως φυσικό πρόσωπο και όχι υπό την σκέπη κάποιου φορέα .Ο 
μάρτυρας δεν είχε να προσάψει κάτι μεμπτό στην συμπεριφορά του Χατζηδάκη πλην του ότι 
τον θυμάται σε μια συνάντηση που έδειχνε πολεμικές κινήσεις και εξηγούσε πως μπορεί να 
στηθεί μια ενέδρα. Ως προς το γιατί δεν κάνει λόγο στην πρώτη του κατάθεση για παράγγελμα 
Χατζηδάκη, ο μάρτυρας αποκρίθηκε πως αμέσως μετά την επίθεση που δέχθηκε, πήγε σε ένα 
φαρμακείο να κάνει αντιτετανικό και εν συνεχεία πήγε σπίτι του.  Αφού κοιμήθηκε δύο ώρες 
πήγε να καταθέσει. Έδωσε εκεί την πρώτη του κατάθεση στην οποία είπε ότι ο Χατζηδάκης 
είδε κάποιον εκεί που στεκόταν πίσω του και του είπε “τι κοιτάς ρε; ” Αμέσως ξεκίνησε η 
επίθεση. Στη δεύτερη κατάθεση τον ρώτησαν όπως είπε ειδικότερα με ποιο τρόπο έγινε η 
επίθεση. Τότε ο μάρτυρας απάντησε στους ανακριτικούς εξειδικεύοντας ακριβώς ό,τι είδε κι 
ό,τι άκουσε. Στο δεξί του χέρι βρισκόταν ο Χατζηδάκης, πίσω, οι σύντροφοι με το πανό. 
Μπροστά του το ημικύκλιο, στα δεξιά του και διαγώνια ο Χατζηδάκης και δίπλα στεκόταν ο 
Αντωνακόπουλος. Με την φράση του Χατζηδάκη όπως είπε, σε κλάσματα δευτερολέπτου 
άρχισαν όλα. Το ίδιο κατέθεσε και για το ξύλο που τον χτύπησε ότι δηλαδή στην δεύτερη και 
πιο εξειδικευμένη κατάθεση που έδωσε είπε και  για την μεταλλική απόληξη που είχαν τα 
όπλα των επιτιθέμενων. Υπήρχε κάποιο είδος αντιπερισπασμού εκείνη την ώρα γι αυτό και δεν 
μπορούσε να πει με βεβαιότητα ποιός ακριβώς ήταν αυτός που τον χτύπησε. Πάντως ο 
Αντωνακόπουλος είναι στους πέντε ύποπτους που ξεχώρισε για το δικό του χτύπημα. Συνέχισε 
πως το χτύπημα που δέχθηκε  δεν ήταν ευθύ, θυμάται που έστριψε μάλιστα τον κορμό του. Αν 
το χτύπημα το είχε δεχτεί στο κεφάλι δεν θα ήταν ζωντανός όπως είπε. Εν μέσω εντάσεων από 
κοινό και συνηγόρους της ΧΑ και αφού επανήλθε η τάξη με παρέμβαση της προέδρου, ο 
μάρτυρας συνέχισε πως τα στειλιάρια που τους χτύπησαν θα μπορούσαν να τους 
προκαλέσουν τον θάνατο .Όταν αυτός που κρατάει το ξύλο όπως είπε, ανήκει σε μια 
εγκληματική οργάνωση, στήνει ενέδρα βράδυ και χτυπάει ανθρώπους που δεν του έχουν 
κάνει τίποτα, τότε μπορεί να σκοτώσει. Υπάρχουν πολλά παρόμοια περιστατικά συνέχισε, 
όπως για παράδειγμα ο Τάσος Ισαάκ στην Κύπρο. Μετά από ερώτηση του συνηγόρου γιατί οι 
15 ήταν ένσκεποι με κράνη και οι 30 ήταν ακάλυπτοι και αν υπάρχει πιθανότητα μόνο τα 15 
άτομα από τα 50 να φοβούνται και να κρύβονται(;) ο μάρτυρας αποκρίθηκε πως το κράνος δεν 
παίζει μόνο ρόλο κάλυψης. Τα κράνη στην επίθεση ενδεχομένως να έχουν συγκεκριμένο ρόλο. 
Αυτοί που φορούν κράνος προστατεύονται από τυχών αντεπίθεση ενώ μια κουκούλα για 
παράδειγμα δεν μπορεί να προστατέψει το κεφάλι παρά μόνο να το κρύψει. Αυτό κατά τη 



γνώμη του μάρτυρα, δείχνει και το καλά προσχεδιασμένο της επίθεσης. Ως προς τον 
τραυματισμό του Χατζηδάκη ο μάρτυρας περιέγραψε την σκηνή της επιθέσεως. Είπε πως όπως 
ήταν το ημικύκλιο από πίσω έρχονταν οι πέτρες. Δύο εκδοχές εξηγούν τον τραυματισμό του 
Χατζηδάκη όπως είπε. Είτε προέκυψε από τις πέτρες που έρχονταν από πίσω κατά λάθος, είτε 
προέκυψε από πέτρα των επιτιθέμενων που περισυνέλεξε κάποιος και την πέταξε πίσω. Τέλος 
ο μάρτυρας σε σχετικές ερωτήσεις του συνηγόρου για τους εντολείς του είπε πως δεν ξέρει τι 
μπορεί να τους είπαν στη ΧΑ για τους μετανάστες και την αρεία φυλή. Και πως υπάκουαν με 
στρατιωτική πειθαρχία σε αυτά που τους ζήτησαν. Μπήκαν όπως είπε, σε μια οργάνωση με 
συγκεκριμένη ιδεολογία που έκανε επιθέσεις. 

Τέλος τον ρόλο πήρε η συνήγορος Αναστασοπούλου για την υπεράσπιση Καστρινού. Ο 
μάρτυρας κατέθεσε πως δεν θυμάται να έχει γνωρίσει τον εντολέα της αφού συναναστρέφεται 
πολύ κόσμο. Στη συνέχεια είπε πως τον ενημέρωσε ο θειος του Καστρινού ότι έχουν μιλήσει 
στο παρελθόν αλλά ο ίδιος δεν μπορούσε να θυμηθεί. Στη συνέχεια ο μάρτυρας είπε πως δεν 
θυμάται ποιοί από τους συντρόφους του στέκονταν γύρω του και δεν ξέρει τι οπτική είχε ο 
καθένας. Ο ίδιος δεν είδε τον Καστρινό αλλά τους Χατζηδάκη, Πανταζή και Αντωνακόπουλο. 
Πιθανό είναι όπως είπε, οι Πουντίδης και Ζυμάρης να είδαν τον Καστρινό στην επίθεση και να 
τον αναγνώρισαν στις φωτογραφίες που τους επεδείχθησαν στο τμήμα και πως δεν γνωρίζει 
ποιος ενημέρωσε το ΚΚΕ για την εμπλοκή Καστρινού στην επικείμενη επίθεση. Τέλος σε 
ερώτηση της συνηγόρου αν ο μάρτυρας έχει κατηγορηθεί για κάτι στο παρελθόν, ο μάρτυρας 
είπε πως κατηγορήθηκε βάση ενός βίντεο, στο οποίο λογομαχούσε με κάποιους αστυνομικούς 
κι εν συνεχεία στο ίδιο βίντεο ήταν κάποιος άλλος που συμπλεκόταν με αστυνομικούς. 
Απεδείχθη όπως είπε ότι ο ίδιος δεν είχε σχέση με την συμπλοκή και αθωώθηκε. Ο μάρτυρας 
στη συνέχεια κατέθεσε ότι το 2008 ξεκίνησε μια βιομηχανία μηνύσεων εις βάρος του και ότι το 
2010 του έκαναν μήνυση για να κατηγορηθεί το συνδικάτο ως εγκληματική οργάνωση. 
Σερνόταν στα δικαστήρια 2-3 φόρες την εβδομάδα αυτός και η οικογένεια του όπως είπε αλλά 
δεν εκκρεμεί καμία υπόθεση εις βάρος του καθώς έχει αθωωθεί σε όλες. 

Σε αυτό το σημείο η διαδικασία διακόπηκε για την Τρίτη 8η Νοεμβρίου 2016, οπότε θα 
συνεχιστεί η κατάθεση του παραπάνω μάρτυρα, με την εξέτασή του από τους λοιπούς 
συνηγόρους υπεράσπισης. 


