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Κα Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Εφέτες,
Θα ήθελα να ξεκινήσω την αγόρευσή μου και να αναφερθώ στην πρώτη
ημέρα συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου. 20 Απριλίου 2015. Την πρώτη
μέρα που συνεδρίασε το Δικαστήριο, οι φίλοι του Παύλου Φύσσα και
μάρτυρες του κατηγορητηρίου Νικόλαος Μαντάς και Μιχαήλ Ξυπόλυτος,
δέχθηκαν βίαιη επίθεση από συγκεντρωμένα μέλη της ΧΑ προσερχόμενοι στο
Δικαστήριο Σας. Η προσπάθεια κατατρομοκράτησης των συγκεκριμένων
μαρτύρων αλλά και στο πρόσωπο αυτών , όλων των υπολοίπων έπεσαν στο
κενό. Οι μάρτυρες κατηγορίας, παθόντες ή αυτόπτες στάθηκαν στο ύψος των
περιστάσεων και δεν φοβήθηκαν να πουν την αλήθεια. Εμπιστεύτηκαν το
δικαστήριο σας και προσήλθαν, εκτέθηκαν στη βάσανο του ακροατηρίου,
δεν φοβήθηκαν να υποδείξουν όσους εκ των κατηγορουμένων αναγνώρισαν,
στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε άτοπες ερωτήσεις και σε αήθεις επιθέσεις της
υπεράσπισης. Και σε αυτούς τους ανθρώπους η ελληνική κοινωνία οφείλει
πολλά, διότι έσπασαν το απόστημα του φόβου, του απολύτως
δικαιολογημένου φόβου που υπήρχε μέχρι τότε στην κοινωνία, γιατί μέχρι
τότε ή δράση της ΧΑ ήταν ανεξέλεγκτη και κλιμακούμενη. Και αν τώρα η
οργάνωση της ΧΑ, έμεινε εκτός Κοινοβουλίου, το 2015 τα πράγματα ήταν
διαφορετικά. Τι ήταν αυτό που βοήθησε τους μάρτυρες να ξεπεράσουν το
φόβο ; Η οργανωμένη, στυγνή και άνανδρη δολοφονία του Παύλου από το
τάγμα της Νίκαιας, αλλά και η ίδια στάση του Φύσσα, που στάθηκε όρθιος,
βοήθησε τους μάρτυρες να ξεπεράσουν το φόβο και να πούνε μέχρι εδώ,
φτάνει, τέλος. Ο Παύλος Φύσσας, κα Πρόεδρε δεν δολοφονήθηκε για το
τίποτα.
18.9.2013. «Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιος
σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φύσσα από τον Περαία, Έλληνας και ό,τι
συνάδει αυτό, όχι μια σημαία.»
Στις 18.9.2013, κόπηκε το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου ετών 34. Ήτανε
ο γιος του Παναγιώτη και της Μάγδας Φύσσα, ήταν ο αδελφός της Ειρήνης,
ήταν ο σύντροφος της Χρύσας και ήταν ο αδελφός-φίλος-συνεργάτης για
πολλούς άλλους που μαζί μοιραζόντουσαν το ίδιο πάθος : το πάθος για τη
μουσική. Το πάθος για ζωή. Ζωή, όχι απλά επιβίωση, ζωή γεμάτη δημιουργία,
έκφραση, ελευθερία, φίλους, παρέες, έρωτα. Αλλά και μια ζωή με αξιοπρέπεια
και αρχές. Ο Παύλος Killah P Φύσσας, ήταν πρώτα και πάνω απ’ όλα
μουσικός. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα ως εργάτης στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, αποφάσισε να μην ακολουθήσει το δρόμο του

πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν όλη τη ζωή του εκεί. Αποφάσισε να χαράξει
το δικό του δρόμο στη ζωή και να ασχοληθεί με τη μουσική . Η μουσική ήταν
η ζωή του, είτε επρόκειτο για δική του δισκογραφία, είτε επρόκειτο για
συναυλίες που έδινε ο ίδιος, είτε επρόκειτο για μουσικές εκπομπές στο
ραδιόφωνο, είτε επρόκειτο για διοργάνωση μουσικού φεστιβάλ, που στόχο είχε
πέρα από την ψυχαγωγία και την προσφορά χρημάτων σε ανθρώπους που
είχαν σοβαρές ανάγκες.
Αν κάποιος θέλει να γνωρίσει λίγο καλύτερα τον Παύλο, το ποιος ήταν και
πως σκεφτόταν, μπορεί να ξαναδιαβάσει τη συνέντευξη που είχε δώσει τον
Μάρτιο του 2011 στην ιστοσελίδα hiphop.gr. Εκεί ανάμεσα σε άλλα, εξηγεί
και τι σημαίνει το ψευδώνυμό του, Killah P, Κillah Past, δηλαδή δολοφόνος
του παρελθόντος, του δικού του παρελθόντος, γιατί ακούστηκαν από την
υπεράσπιση κάποιες φαιδρότητες ως προς το τι σημαίνει το ψευδώνυμό του.
Ο Παύλος Φύσσας δεν ήταν κομματικοποιημένος, δεν είχε ενταχθεί ποτέ σε
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή κόμμα. Όπως κατέθεσε τόσο ο πατέρας όσο
και η μητέρα του, είχε πλησιάσει πολιτικούς χώρους της Αριστεράς, ωστόσο
ουδέποτε εντάχθηκε, κάτι δεν του έκανε, ένοιωθε ότι δεν ήθελε να
περιχαρακωθεί. Αυτό δε σημαίνει επ’ ουδενί, ότι δεν ήταν ένα άτομο
πολιτικοποιημένο και κοινωνικά ευαίσθητο στο τι συνέβαινε γύρω του. Όχι
μόνο τι συνέβαινε γύρω στον προσωπικό του χώρο, αλλά τι συνέβαινε γύρω
του στη γειτονιά του και στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο έβλεπε τι
γινόταν γύρω του, αλλά είχε και άποψη για αυτό και έπαιρνε θέση, ξεκάθαρη
θέση. Πως ; Μέσα από τη μουσική του φυσικά, μέσα από τα τραγούδια του.
Προσκομίσαμε ενδεικτικά κα Πρόεδρε 4 από αυτά, είναι πολλά παραπάνω
που θα θέλαμε «Έχω μια καρδιά», το «Να με θυμάσαι», το «Για το καλό μου»,
αλλά αυτοπεριοριστήκαμε. Στην συνέντευξη που προανέφερα, ο Παύλος σε
ερώτηση που του γίνεται για το αγαπημένο του κομμάτι, λέει το καμάρι μου
είναι το «Έκτος Ελέγχου». Ρητή αναφορά στη δολοφονία του Τζουλιάνι στη
Γένοβα, ρητή αναφορά στη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο Παύλος Φύσσας ήταν ένας
πολιτικοποιημένος άνθρωπος, που αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε γύρω του,
είχε συγκεκριμένη άποψη, την οποία και εξέθετε δημοσίως μέσα από τα
τραγούδια. Θα αρκούσαν οι στίχοι αυτού του τραγουδιού να κατατάξουν τον
Παύλο στην κατηγορία των εχθρών της ΧΑ ; Βεβαίως και ναι. Θα αρκούσε η
καταχώρησή του ως εχθρού της ΧΑ να τον καταστήσει στόχο της οργάνωσης ;
Ανυπερθέτως. Και αν κάποιος πιστεύει ότι δεν θα αρκούσε αυτό το κομμάτι
για να τον καταστήσει στόχο της οργάνωσης, σίγουρα θα αρκούσε το κομμάτι
Γάμα τους, όπου υπάρχει ρητή αναφορά στο φασισμό και στους φασίστες και
ο στίχος διάλεξε θέλεις κρεμάλα ή τρεχάλα, εμπνευσμένος από το σχετικό
σύνθημα. Και για την υπεράσπιση που θα τρέξει να αναγνωρίσει σε αυτό το
τραγούδι την βιαιότητα και το μίσος απέναντι στου φασίστες, η απάντηση
δίνεται από τον ίδιο τον Παύλο λίγους στίχους παρακάτω «μα ότι μου έχει
μείνει να ξεσπάω είναι αυτό, ένα κομμάτι χαρτί και λίγο μελάνι» Αυτό έκανε ο
Παύλος έγραφε τραγούδια ενάντια στους φασίστες, δεν σηκωνόταν 23.30 το
βράδυ από το σπίτι του να βρει φασίστες και να τους μαχαιρώσει. Δεν
υπάκουε στις εντολές κανενός πυρηνάρχη. Ήταν ελεύθερος και αυτόνομος.

Άλλοι υπάκουσαν και σηκώθηκαν άρον-άρον από το σπίτι τους το βράδυ της
17ης Σεπτεμβρίου για να σκοτώσουν.
Κα Πρόεδρε για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φύσσα
κατηγορούνται 18 άτομα για αυτουργία, άμεση συνέργεια και απλή
συνέργεια κατά περίπτωση και για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης,. Θα αναφερθώ στον κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά παρακάτω.
Αλλά θα ήθελα να σταθώ στο εξής : απολογήθηκαν ενώπιον σας 18
κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν κανένα προσωπικό προηγούμενο με τον
Παύλο, 18 άνθρωποι που έχουν οικογένειες, παιδιά κάποιοι εργάζονται από
τα 14, κάποιοι είναι άνεργοι, 18 καθημερινοί άνθρωποι. Πως έφτασαν στο
σημείο 18 καθημερινοί, απλοί άνθρωποι να είναι αυτουργοί και συμμέτοχοι
σε μία ανθρωποκτονία και μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης ; Για να
απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να πάμε πίσω στο χρόνο. Πολύ πιο
πίσω από το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πάμε πίσω στην ίδρυση της πολιτικής κίνησης με
την επωνυμία ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Δεκαετία 1980, ¨Ένα
μικρό κλειστό κλαμπ εθνικοσοσιαλιστών, ένα περιοδικό με τον τίτλο Χρυσή
Αυγή ήταν τα πρώτα βήματα αυτού του φορέα. Ανοιχτά και ξεκάθαρα, ένα
έντυπο που υμνούσε τον εθνικοσοσιαλισμό και τον Χίτλερ χωρίς να προσπαθεί
να το κρύψει καθόλου τότε. Και σε αυτό το χρονικό σημείο, έχουμε την πρώτη
μεθοδευμένη κίνηση του ισόβιου αρχηγού της ΧΑ, την από 14-2-1983 δήλωση
ιδρύσεως της πολιτικής κίνησης ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΑ ενώπιον του
Αρείου Πάγου. Σε εκείνο το ανύποπτο χρονικό σημείο, όπου η ΧΑ είναι ένα
κλειστό κλαμπ, όπου δεν υπάρχει καμία κίνηση εξωστρέφειας εκ μέρους της,
καμία υπόνοια ότι η ΧΑ θα συμμετάσχει σε εκλογές, στις οποίες για πρώτη
φορά θα συμμετάσχει 11 ολόκληρα χρόνια μετά το 1994, το μακρινό 1983, ο
ισόβιος αρχηγός της ΧΑ κατοχυρώνει τον μανδύα του πολιτικού κόμματος
για την οργάνωσή του. Γιατί να το κάνει αυτό; Γιατί το μακρινό 1983 να δηλώσει
ο Μιχαλολιάκος πίστη και νομιμοφροσύνη στο δημοκρατικό πολίτευμα, με
αυτή του τη δήλωση, 11 χρόνια πριν κατέβει στις εκλογές ; Μιλάμε για το 1983
όταν δεν έκρυβε η ΧΑ την ε θνικοσοσιαλιστική της ιδεολογία; Την απάντηση τη
δίνει ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος : οι εκλογές είναι ένα μέσο για να μην μας έχουν
στη γωνία, και λένε η συμμορία της ΧΑ (αναγν. 327, παρ. 13.3, 2αυγ11
Καβάλα video, M2U01392.MPG 3:50 – 05:00). Τη μεθοδευμένη κίνηση αυτή
επιβεβαιώνει και ο Αθανάσιος Κωνσταντίνου (μάρτυρας υπεράσπισης
Μιχαλολιάκου-νυν ευρωβουλευτής της ΧΑ), που ερωτώμενος σχετικά κατέθεσε
ότι, ιδρύθηκε ως πολιτική κίνηση, 11 χρόνια πριν τις εκλογές, «γιατί ξέραμε
την εχθρότητα των εγκάθετων». Δηλαδή, η ΧΑ πήρε την μορφή κόμματος το
1983, ουσιαστικά για να προστατευτεί.
Ο Μιχαλολιάκος εκμεταλλεύτηκε τη συνταγματική προστασία που
απολαμβάνουν τα κόμματα για να θωρακίσει την οργάνωσή του, γιατί από
την πρώτη στιγμή ίδρυσής της, ήξερε ακριβώς τι ίδρυε, όχι ένα κόμμα, αλλά

μια εγκληματική οργάνωση. Δεδομένου του ότι για τη στοιχειοθέτηση του αρ.
187 ΠΚ, δεν απαιτείται καν η τέλεση κακουργήματος, αρκεί η επιδίωξη
τέλεσης κακουργημάτων εντός μίας επιχειρησιακά δομημένης ομάδας άνω
των τριών ατόμων.
Το 1992 παρατηρείται ένα άνοιγμα της ΧΑ, μία εξωστρέφεια, η ΧΑ βγήκε στο
δρόμο. Και όταν λέμε ότι η ΧΑ βγήκε στο δρόμο, δεν εννοούμε ότι έκανε
πορείες, ή έκανε πολιτικές παρεμβάσεις ή οργάνωνε ομιλίες και εκδηλώσεις.
Μιλάμε για τη ΧΑ, για μία εγκληματική οργάνωση : Το άνοιγμα για την ΧΑ
είναι «να βγούμε από τα γραφεία, να χτυπήσουμε τους εχθρούς μας». Εχθροί
είναι όσοι είναι εχθροί της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας: αριστεροί,
αναρχικοί, ξένοι άλλου χρώματος, τα άλλα πολιτικά κόμματα, όλο το
πολιτικό σύστημα, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας Δημήτρης Ψαρράς.
Οι πρώτες καταγεγραμμένες επιθέσεις μελών της ΧΑ, είναι αμέσως μετά το
συλλαλητήριο για το Μακεδονικό, το έτος 1992, επίθεση στην κατάληψη
φοιτητών στην ΑΣΟΕ και στην παρακείμενη κατάληψη αναρχικών της
Λέλας Καραγιάννη, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ψαρράς. Η στρατηγική της
ΧΑ πίσω από το «άνοιγμα» αυτό ήταν η εξής, όπως έχει αποτυπωθεί σε
δημοσιευμένα άρθρα της οργάνωσης και σε βιβλίο του Μιχαλολιάκου: «Όταν
μεταφερθήκαμε στα γραφεία της Κεφαλληνίας, στόχος μας ήταν να
κυριαρχήσουμε στο πεζοδρόμιο».
Και η κυριαρχία της ΧΑ στα πεζοδρόμια μέσω της επίθεσης στους εχθρούς της
οργάνωσης συνεχίζεται κανονικά με πληθώρα επιθέσεων, μέχρι και το 1998
όπου σημειώνεται έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων η απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος του Δ. Κουσουρή. Διαβάσαμε αυτή την
αμετάκλητη απόφαση κα Πρόεδρε, εκεί όπου περιγράφεται ο οργανωμένος
τρόπος δράσης της ΧΑ. Και ποια ήταν η θέση της ΧΑ τότε; «Ο Περίανδρος
είναι αθώος, πρόκειται για πολιτική δίωξη του εθνικιστικού κινήματος.» Ό,τι
ακριβώς λέει και η σημερινή ηγεσία της οργάνωσης. Ήδη από το 1998, έχουμε
την πρώτη οργανωμένη απόπειρα ανθρωποκτονίας από το νούμερο 2 της ΧΑ.
Βέβαια, δεν επρόκειτο για καμία συμπλοκή, ούτε για επεισόδια, παρά για μια
οργανωμένη επίθεση των ΧΑ σε βάρος των εχθρών της. Στο πρόσωπο του Δ.
Κουσουρή, στοχοποιήθηκαν όλοι οι αριστεροί. Μπροστά στο φόβο των
διώξεων σε βάρος του αρχηγού της, η ΧΑ ανέστειλε προσχηματικά την
λειτουργία της, και προσπάθησε να κρυφτεί μέσα σε σχήματα του ευρύτερου
ακροδεξιού και ναζιστικού χώρου. Η ΧΑ είναι μία οργάνωση με ποινικό
μητρώο και αυτό δεν το λέει απλά η ΠΑ, αλλά το λέει η ίδια η Ελληνική
Δικαιοσύνη, όπως προκύπτει από τις αμετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις των μελών της ΧΑ (αναγν. 211-212).
Λίγο πριν τις εκλογές του 2009, όπου η ΧΑ κατεβαίνει και πάλι αυτόνομα,
έχουμε την επίθεση στο αναρχικό στέκι Αντίπνοια, στα Πετράλωνα. Και έχει
μεγάλη σημασία αυτή η απόφαση κα Πρόεδρε, γιατί περιγράφει την
οργανωμένη και διαρκή τουλάχιστον από το 2008, όπως λέει βούλευμα,
εγκληματική δράση της ΧΑ. Διαβάσαμε την αμετάκλητη απόφαση με την

οποία καταδικάστηκαν οι Σιατούνης και Στράτος για απόπειρα
ανθρωποκτονίας, όπου περιγράφεται η οργανωμένη επίθεση του
μηχανοκίνητου τάγματος εφόδου. Από τις ίδιες τις απολογίες των
κατηγορουμένων προανακριτικά, προέκυπτε καθ’ ομολογία σύνδεσή τους με
ΧΑ τηλεφωνική κλήση για ραντεβού σε συγκεκριμένο σημείο, Π. Ραλλη, (τότε
βλέπετε, δεν είχαν γραφεία) , ομαδική μετάβαση 10 περίπου ατόμων στα
Πετράλωνα, εισβολή στο χώρο και μαχαίρωμα 2 αναρχικών, του Μηλιαράκη
και του Σανζ, εκ των οποίων ο ένας έπαθε αιμορραγικό σοκ και νοσηλεύτηκε
για 20 ημέρες. Και ο εισαγγελέας που χρεώθηκε αυτή την υπόθεση, έχοντας
διαβάσει τις απολογίες των ίδιων των κατηγορουμένων, παρέπεμψε την
υπόθεση στο ακροατήριο του αυτοφώρου τριμελούς για επικίνδυνη σωματική
βλάβη, πριν ακόμα διαφύγει τον κίνδυνο ο Μηλιαράκης, που νοσηλευόταν
και έπρεπε η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο για να αποκαλυφθεί ο
ανθρωποκτόνος δόλος και να διαβιβαστεί η δικογραφία εκ νέου στην
Εισαγγελία. Τι θα είχε γίνει αν ο Εισαγγελέας είχε εξ’ αρχής ασκήσει ποινική
δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν διεξαγόταν τακτική ανάκριση, ο
ανακριτής διέτασσε την άρση απορρήτου για να διαπιστωθεί ΠΟΙΟΣ πήρε
τον Σιατούνη, μέσω αυτού έβρισκαν ποια άλλα μέλη της ΧΑ πήραν μέρος
στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, τα πράγματα μπορεί να είχαν εξελιχθεί
διαφορετικά. Η υπόθεση του ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ είναι χαρακτηριστική περίπτωση,
όχι μόνο της διαρκούς εγκληματικής δράσης της ΧΑ, αλλά και της θεσμικής
ανοχής απέναντι στη δράση της ΧΑ. Και έτσι ακριβώς πορεύτηκε η οργάνωση
της ΧΑ, δυστυχώς μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2013, με τη θεσμική ανοχή
που έφτασε στα όρια της ασυλίας.
Το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι δήθεν συνενώθηκαν το 2013 κάποιες
άσχετες μεταξύ τους δικογραφίες, απλά καταδεικνύει την ολιγωρία και την
απροθυμία των αρμόδιων αρχών, μέχρι τη δολοφονία του Παύλου να
αντιμετωπίσουν τη δράση της ΧΑ, δεδομένου του ότι οι δικογραφίες υπήρχαν,
αλλά ένας Εισαγγελέας να αναρωτηθεί, «γιατί υπάρχουν τόσες πολλές βίαιες
επιθέσεις μελών της ΧΑ; μήπως υπάρχει κάποιος κεντρικός σχεδιασμός;» δεν
υπήρχε. Καταδεικνύει επίσης και την αμηχανία του πολιτικού συστήματος,
απέναντι στο ότι η ΧΑ είχε ήδη από πολύ νωρίς προλάβει να ενδυθεί το
μανδύα του πολιτικού κόμματος.
Και ακούσαμε εδώ στην πρόταση ότι δεν προκύπτει σχέση της ηγεσίας με την
απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Μηλιαράκη και Σανζ, γιατί μπήκαν
μέσα είπαν, «¨έχετε τα χαιρετίσματα της ΧΑ, θα σας γαμήσουμε», αλλά δεν
υπάρχει σχέση με ηγεσία γιατί δεν έκαναν αναφορά σε κάποιον βουλευτή της
ΧΑ. Δεν είναι αυτό όμως το κρίσιμο σημείο, ότι δηλαδή δεν έκαναν αναφορά
σε όνομα βουλευτή. Το κρίσιμο στοιχείο σύνδεσης έγκειται στο ότι ένα μέλος
της ΚΕ της ΧΑ που συνελήφθη για την επίθεση στο ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ,
προβιβάστηκε σε υποψήφιο δημοτικό Σύμβουλο του Μιχαλολιάκου, στις
δημοτικές εκλογές του 2010 και δεν διεγράφη ποτέ, αυτό είναι στοιχείο
σύνδεσης με την ηγεσία της ΧΑ και δη με τον αρχηγό της. Το ότι δεν ήταν
μεμονωμένη πράξη, αποδεικνύεται από την αμετάκλητη απόφαση 280/2015
ΜΟΕ Αθηνών, που αναγνώστηκε και αναφέρει στο σκεπτικό της ότι η επίθεση
στο ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ, δεν ήταν η μοναδική εκείνη την περίοδο, στη σελίδα 62

«Πρέπει να σημειωθεί ότι η Χρυσή Αυγή είχε αναβαθμίσει τις επιθέσεις της σε
πολιτικά στέκια μεταναστών, στη Βίλα Αμαλία κλπ» Δεν ήταν μεμονωμένη
πράξη.

Η ΧΑ λοιπόν δρα, με την ανοχή της πολιτείας και διεκδικεί το ζωτικό της
χώρο στο πεζοδρόμιο. Από το 2009 μέχρι το 2012, η ΧΑ κυριαρχεί στον Αγ.
Παντελεήμονα σε αγαστή συνεργασία με το οικείο ΑΤ, όπως κατέθεσε ο
μάρτυρες Γεωργούσης. Έχουμε πληθώρα καταθέσεων για το τι συνέβαινε στον
Αγ. Παντελεήμονα την περίοδο 2009-2013. βρισκόμαστε στο ζενίθ της
ρατσιστικής βίας με συνεχείς και καθημερινές βίαιες επιθέσεις σε βάρος
μεταναστών με διαφορετικό χρώμα δέρματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
το πογκρόμ μετά τη δολοφονία του Εμμανουήλ Καντάρη, τον Μάιο του 2011,
όπως είχε υποσχεθεί ο Παναγιώταρος. Αυτό κατατέθηκε στο ακροατήριο από
τον δημοσιογράφο Ιωάννη Παπαδόπουλο, ως δήλωση του Παναγιώταρου και
αναγνώστηκαν τα σχετικά άρθρα του (αναγν. 434).
Κατέθεσαν παρά πολλοί μάρτυρες για το θέμα της ρατσιστικής βίας στο
κέντρο της Αθήνας τα χρόνια αυτά, διαβάσαμε τις εκθέσεις του Δικτύου
καταγραφής Ρατσιστικών περιστατικών αλλά διαβάσαμε και την
καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Θ. Σκορδέλη για ηθική αυτουργία στο
μαχαίρωμα ενός Αφγανού στο στήθος στον Αγ. Παντελεήμονα. Οι λόγοι για
τους οποίους υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις καταγγελλόμενες
επιθέσεις, στις δικογραφίες που σχηματίστηκαν έστω και κατ΄ αγνώστων, και
στις καταδικαστικές αποφάσεις για πράξεις ρατσιστικής βίας, νομίζω
κατέστησαν σαφείς στο Δικαστήριο Σας. Τα θύματα, εάν δεν είχαν
νομιμοποιητικά έγγραφα με το που πήγαιναν στο τμήμα να καταγγείλουν τις
παράνομες πράξεις θα έπρεπε να κρατηθούν διοικητικά. Αυτό βεβαίως
αποθάρρυνε τα θύματα και η ΧΑ το ήξερε, όποτε ουσιαστικά είχαν το
ελεύθερο να επιτίθενται χωρίς να φοβούνται οποιαδήποτε ποινική δίωξη.
Στον Άγιο Παντελεήμονα βρήκε το χώρο, καλύτερα το κράτος παραχώρησε
το χώρο αυτό στην ΧΑ για να εφαρμόσει την ίδια πρακτική που είχε από
δεκαετία του 1990, συγκρότηση ταγμάτων εφόδου που επιτίθενται
οργανωμένα και συντεταγμένα στους εχθρούς με σκοπό την κυριαρχία στο
δρόμο.
Βέβαια, δεν υπήρχαν μόνο στο κέντρο της Αθήνας, βίαιες επιθέσεις σε
μετανάστες, είχαμε και στην περιοχή του Πειραιά, της Νίκαιας, του Ρέντη,
όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες Τ. Ασλάμ, Π. Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος-δημοτικός σύμβουλος Νίκαιας, η Α. Θωίδου.
Στους μετανάστες έκαναν εκπαίδευση, προπόνηση οι ΧΑ, και λόγω της
συνολικής θεσμικής ανοχής από την Πολιτεία στο φαινόμενο ρατσιστικής
βίας, αισθάνθηκαν ότι έχουν την ασυλία να κάνουν ό,τι θέλουν και να πάνε
και ένα βήμα παραπέρα. Και εκεί έρχεται το 2012, η είσοδός τους στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και πλήρους κατάρρευσης του
πολιτικού συστήματος, διάλυσης του κοινωνικού ιστού, του κοινωνικού
κράτους, των εργατικών δικαιωμάτων, λόγω της εφαρμογής των μνημονίων, η
ΧΑ μπαίνει στο κοινοβούλιο.
Από τη στιγμή που μπήκε η ΧΑ στο κοινοβούλιο έχουμε πλέον τη βία εκ
μέρους του βουλευτών σε ζωντανή σύνδεση : Η. Κασιδιάρης-χαστούκι σε
Λιάνα Κανέλλη, οι Μπαρμπαρούσης, Γερμενής, Ηλιόπουλος επιθέσεις σε
λαϊκές, αμέσως μόλις μπήκαν στο Κοινοβούλιο. Λέει ο Μιχαλολιάκος, λίγο
πριν μπούνε στη Βουλή: «Θα τους χαστουκίζουμε και θα τους φτύνουμε και
αυτό πλέον δε θα μπορούν να το κρύψουν τα κανάλια» (αναγν. 327,
παρ..13.3, 21Mayofice11, 2717). Προωθούσαν το πολιτικό τους μήνυμα, τη
βία, αυτό ήταν το πρόταγμά τους η δύναμη, η επιβολή, η επιρροή που ασκεί
η ζωντανή εικόνα της άσκησης βίας και τσαμπουκά. Ήθελαν να εθίσουν όλη
την ελληνική κοινωνία στη βία, είπε ο κ. Αλιβιζάτος. Από την μία πλευρά,
έκαναν ρατσιστικά συσσίτια μόνο για Έλληνες, στη βάση του φυλετικού
διαχωρισμού-πιστοί στην ιδεολογία τους- για να προσελκύσουν ψηφοφόρους
και να πάρουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, για να τους στέλνουν μετά
μηνύματα.
Από την άλλη, αυτήν την ωμή εικόνα αδιαμεσολάβητης βίας, από τους ίδιους
του βουλευτές και της δύναμης που αυτή αποπνέει, την εκμεταλλεύτηκαν και
την προέβαλλαν με τη βοήθεια των ΜΜΕ, ως δήθεν αντι-συστηματικότητα,
ως δήθεν δράση ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο. για να προσελκύσουν τα
μέλη των ταγμάτων εφόδου, να τα εντάξουν στην ΧΑ. Η ΧΑ προσέφερε
πατάτες και καρότα στους ψηφοφόρους και καδρόνια και στιλέτα στα μέλη
των ταγμάτων εφόδου.
Ο Καζαντζόγλου δεν ήταν πλέον ένας υπάλληλος σουπερ-μάρκετ (246 pdf,
σελ.4) με κατηργημένα εργασιακά δικαιώματα και στο έλεος της απόλυσηςήταν ο υπεύθυνος πολιτικής δράσης στην ΤΟ Νίκαιας και έμμισθος στα
κεντρικά της μεσογείων, είχε λόγο ύπαρξης-ο Μιχάλαρος δεν ήταν πλέον
ένας εργαζόμενος στο έλεος της κρίσης και της ανεργίας στη Ζώνη, ήταν ο
βοηθός ασφαλείας, (αναγν. 375-Παρ. 1.1- Notes)-ο Ρουπακιάς δεν ήταν πλέον
ένας εποχιακά εργαζόμενος, που τον βοηθούσε η αδερφή του για να ζήσειήταν μέλος του 5μελούς συμβουλίου ΤΟ Νίκαιας. Ήταν όλοι μέλη της
οργάνωσης ΧΑ, στρατιώτες της οργάνωσης. Αισθανόταν ότι ανήκαν κάπου,
σε μία ομάδα και ήταν δυνατοί, ισχυροί. Όλοι μαζί ήταν στρατιώτες, ήταν
λόχος, ήταν τάγμα. Μία ενιαία ομάδα, που δρούσε ως ενιαία ομάδα, τα δε
μέλη της αισθάνονταν έναντι των άλλων, ως μία ενιαία ομάδα.
Όλοι μαζί, ήταν ένα τάγμα που εκπαιδευόταν στη ΝΕΔΑ στη χρήση
πολεμικών όπλων, με εντολή Λαγού και ορκιζόταν αιώνια πίστη στον αρχηγό.
Αναγνώσαμε το πρόγραμμα της εθνικιστικής κατασκήνωσης στη ΝΕΔΑ
(αναγν. 376, παρ. 1.3, 127. Doc), σκοποβολή, φούμο, είδαμε το βίντεο της
ορκωμοσίας στη ΝΕΔΑ, είδαμε φωτογραφίες εξάσκησης στο μποξ, από τον
Τσακανίκα, είδαμε τις φωτογραφίες από τις νυχτερινές κατασκηνώσεις στη
Σαλαμίνα, όπου επίσης λάμβανε χώρα σωματική εκπαίδευση.

Η ένταξη στην ΧΑ σήμαινε εκπαίδευση στα όπλα, κατήχηση στον
εθνικοσοσιαλισμό, κατήχηση στην πειθαρχία, στην ιεραρχία, τήρηση των
εντολών, στην τέλεση επιθέσεων σε βάρος των εχθρών της οργάνωσης-αυτό
ήταν το τάγμα εφόδου της Νίκαιας και δρούσε μόνο με εντολή Λαγού . Αυτή
είναι συνολικά η ΧΑ.
ΌΠΛΑ
Όσον αφορά τα όπλα των μελών των ταγμάτων εφόδου αυτά είναι τα
μαχαίρια, τα ρόπαλα, τα γκλομπ, οι σιδερογροθιές. Τα όπλα της ηγεσίας είναι
περίστροφα, πυροβόλα, που όπως είδαμε στον σκληρό δίσκο της Ουρανίας
Μιχαλολιάκου, χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση των χρυσαυγιτών σε
ανώτερο επίπεδο. Οι φωτογραφίες από την εθνικιστική κατασκήνωση του
2011, με ημερομηνία 17.7.2011, παρ. 5.3, (αναγν. 331-Ουρανία Μιχαλολιάκου
Φώτο: 8,66, 72, 77, 95, 98, 170, 186, 197, 234, 249, 262, 262, 287, 291, Files created
17/7/2011: εκπαίδευση στα όπλα από Κασιδιάρη) σε συνδυασμό με τις

φωτογραφίες που όντως δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΧΑ για την
εθνικιστική κατασκήνωση της ΧΑ το 2011, αν. 327 (σκληρός δίσκος Νικολάου
Μιχαλολιάκου), παρ. 9.1, αρ. 2327, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο
Κασιδιάρης ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση στα όπλα-όπως ακριβώς
επιβεβαιώνεται από το βίντεο 40, Παρ. 1.4, αναγν. 327 (σκληρός δίσκος
Νικολάου Μιχαλολιάκου), όπου ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος ανακοινώνει τις
αρμοδιότητες κάθε μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου (Π.Σ.) «01.15
«..Κασιδιάρης: εκπρόσωπος τύπου εκπρόσωπος κόμματος, θα αναλάβει το κομμάτι
της ιδεολογίας και εκπαίδευσης στελεχών του κόμματος, έχουμε πολύ μεγάλα σχέδια,
προς αυτήν την κατεύθυνση.»
Η ηγεσία έχει όπλα, περίστροφα και λειόκαννα, «έχουμε και 50-100
τρελαμένους ΧΑ που είναι έτοιμοι να πέσουν», λένε. «Να βγούνε τα
λειόκαννα» λένε. (955 pdf, σελ. 11-απομαγνητοφωνημένη συνομιλία- αναγν.
276, κλήση Δεβελέκου, αρ. 9120), τα μέλη των ταγμάτων έχουν μαχαίρια,
γκλομπ, ρόπαλα, τέιζερ.
Όσον αφορά την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα :
Αρχικά, θα ήθελα να επισημάνω κάποιες ανακρίβειες που ακούστηκαν στην
εισαγγελική. 1) Δεν είναι αληθές ότι ο Ρουπακιάς δεν μίλησε ποτέ εκείνο το
βράδυ ούτε με Πατέλη, ούτε με Καζαντζόγλου πριν τη δολοφονία. Αυτό
ισχυρίστηκε ο Ρουπακιάς στην απολογία του στο ακροατήριο και υιοθέτησε η
εισαγγελική πρόταση, ότι τους πήρε τηλέφωνο, αλλά αυτοί δεν απάντησαν.
Στη σελ. 7 του αναγν. 275, άρση απορρήτου του κινητού του Καζαντζόγλου,
θα δούμε ότι έχουμε κλήση από Ρουπακιά προς Καζαντζόγλου, στις 23.36 με
διάρκεια κλήσης 13 δεύτερα, όχι αναπάντητη, ο Ρουπακιάς μιλάει με τον
υπεύθυνο ασφαλείας για 13 δεύτερα πριν πάει στα γραφεία της τοπικής. Ο
Ρουπακιάς ανταποκρίθηκε στο sms γνωρίζοντας για ποιο λόγο πήγαινε
καθώς είχε συνομιλήσει με τον Καζαντζόγλου, τον υπεύθυνο ασφαλείας της
Τοπικής, τον πλέον αρμόδιο.
2) Ομοίως δεν είναι αληθές αυτό που ακούστηκε στην εισαγγελική πρόταση
ότι οι συγκεντρωμένοι χα έξω από το Κοράλλι δεν ήταν οπλισμένοι, αφού δεν

κρατούσαν ρόπαλα ή λοστούς, μόνο κράνη όπως ισχυρίστηκε η κ.
εισαγγελέας. Αναφέρθηκε η εισαγγελική πρόταση στο σήμα που δόθηκε στο
Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. «50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται στο κατάστημα
Κοράλλι». Ειπώθηκε ότι το περιεχόμενο αυτού του σήματος, ήταν από
πληροφόρηση πολίτη και όχι από άμεση αντίληψη των αστυνομικών που
επελήφθησαν. Αυτό είναι αληθές. Ωστόσο, παρέβλεψε η εισαγγελική πρόταση
ένα άλλο σήμα των ίδιων των αστυνομικών της ΔΙΑΣ που όντως μετέβησαν
έξω από το Κοράλλι, αγνοήθηκε παντελώς.
Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που είναι στο σημείο έξω από Κοράλλι, που
διαβιβάζουν στο κέντρο, στις 00.00.50 ότι οι 20 χα, είναι οπλισμένοι με
σιδερομπουνιές και ρόπαλα. (αναγν. 70, σήματα ΔΙΑΣ, ηχητικό 450, στις
00.00.50 Τσολακίδης : «Κέντρο να γνωρίζετε, απ’ ότι διακρίνουμε υπάρχουν
και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα.» Το ότι οι χρυσαυγίτες ήταν
οπλισμένοι με σιδερομπουνιές και ρόπαλα, το επιβεβαιώνουν, πέρα από τις
ένορκες καταθέσεις των φίλων του Παύλου Φύσσα, το επιβεβαιώνουν οι
αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, ως αυτόπτες μάρτυρες που κλήθηκαν να επιληφθούν
του περιστατικού, απλά και ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για
αυτό, όταν ενώθηκαν οι ΧΑ έξω από το Κοράλλι, με το τάγμα που κατέφθασε
από την Νίκαια, οι ΧΑ ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα και σιδερομπουνιές.
Και εδώ, πρέπει να τονίσουμε, πόσο σημαντικές στην αποκάλυψη της
αλήθειας και στη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών, ήταν οι ανακριτικές
ενέργειες της 6ης Τακτικής Ανακρίτριας Πειραιά, της κας Χανιώτη, η οποία
ζήτησε το σύνολο των διαβιβάσεων από και προς το Κέντρο επιχειρήσεων της
ΕΛ.ΑΣ. όλων των ομάδων, το βράδυ της δολοφονίας. Αν δεν είχαμε αυτές τις
διαβιβάσεις, δεν θα είχαμε ακριβή εικόνα της διάρκειας της επίθεσης και
κυρίως δεν θα είχαμε τα στοιχεία για να αντικρούσουμε τους έωλους κατά τα
λοιπά, ισχυρισμούς της υπεράσπισης (ότι δεν ήταν χα οι επιτιθέμενοι, ότι δεν
ήταν οπλισμένοι κλπ)-όσο και ισχυρισμούς κάποιων από τους αστυνομικούς
και να αναδείξουμε ότι κάποιοι αστυνομικοί έλεγαν ψέματα, καθώς
προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά.
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Τι έγινε εκείνο όμως εκείνο το βράδυ της 17 ης-9-2013 : Ο Π. Φύσσας με την
σύντροφό του Χρύσα Τοσλούκου και τον φίλο του Γεώργιο Δούλβαρη πήγαν να
δούνε τον αγώνα στην καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ, περί ώρα 9.30 το βράδυ της 17ης
Σεπτεμβρίου 2013. Ο Άγγος, ο Τσαλίκης και ο Μιχάλαρος ήταν επίσης στο
Κοράλλι. Ο Μιχάλαρος δε, που αρνείται την παρουσία του όλο εκείνο το
βράδυ στο Κοράλλι αναγνωρίστηκε από τους Μαντά και Ξυπόλητο ότι
έβγαινε από την καφετέρια την ώρα που αυτοί εισέρχονταν με τους λοιπούς
φίλους τους Κοντονικόλα, Μελαχροινόπουλο, Χατζηευστρατίου, Πακιώτη,
Σειρλής και μία ακόμα κοπέλα ονόματι Σταυρούλα. Όπως καταθέτουν οι
ιδιοκτήτες του καταστήματος και οι φίλοι του Παύλου, δεν υπήρχε καμία
λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των 2 παρεών. Δεν υπήρχε καμία ευθεία
αντιπαράθεση μεταξύ τους. Το τι λέει ο καθένας στην παρέα του είναι
αναφαίρετο δικαίωμά του. Έχουμε Δημοκρατία, όχι καθεστώς της ΧΑ. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από τις καταθέσεις των αδελφών Δημητράκου, ιδιοκτητών

του μαγαζιού. Υπήρχε οχλαγωγία, φωνές γιατί ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας, αλλά
καμία λεκτική αντιπαράθεση δεν έλαβε χώρα μεταξύ των θαμώνων του
μαγαζιού. Υπήρχαν όμως ματιές, όπως είπε ο μάρτυρας Μαντάς και
Χατζηευστρατίου, λέει στο ακροατήριο ο Χατζηευστρατίου: «Μας κοίταζαν,
σχολίαζαν μεταξύ τους, ξανακοίταζαν, όλη η παρέα τούς είδε. Δεν ανταλλάξαμε
κουβέντες, μόνο πριν το τέλος που ο ένας σκόνταψε. Κάποια στιγμή ο Παύλος είπε
“γιατί με κοιτάνε τόσο αυτοί; Έχει καταντήσει ενοχλητικό”,
Κοντονικόλας στο ακροατήριο : «Αριστερά από μας ήταν ένα τραπέζι με τρεις
Χρυσαυγίτες, ο ένας φορούσε παραλλαγή και άρβυλα, μαύρη μπλούζα κοντή,
γυμνασμένος, μεγαλόσωμος. Οι άλλοι σκούρα ντυμένοι και λίγο στενά παντελόνια,
γεροδεμένοι, γύρω στα 35-40 περίπου. Είδα στη μπλούζα του ενός ένα κόκκινο σήμα,
δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. Αυτός με την παραλλαγή ήταν ξυρισμένος και οι
άλλοι με στρατιωτικό κούρεμα. Εγώ τους κοίταξα 2-3 φορές, γιατί μας κοιτάγανε
και μου φάνηκε πολύ περίεργο».
Όση ώρα η παρέα του Φύσσα βλέπει τον αγώνα, οργανώνεται η επίθεση.
Όπως κατέθεσε ο Πουλικόγιαννης, κατά το διάστημα 2005 όταν είχε εργαστεί
ο Φύσσας στη Ζώνη είχε δουλέψει μαζί με τον Μιχάλαρο και γνωριζόντουσαν.
Ο Άγγος από τις 10 το βράδυ ξεκινάει τα τηλέφωνα με το έτερο άτομο της
ομάδας ασφαλείας, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, 4 κλήσεις από 22.01 μέχρι 22.31.
Άλλες 3 κλήσεις με τον Μιχάλαρο, επίσης μέλος ασφαλείας από 22.45 μέχρι
23.15. 23.18 κλήση προς Χρυσαφίτη, επίσης μέλος της ασφάλειας. 23.19 είναι η
κλήση προς τον υπεύθυνο της πολιτικής δράσης και ομάδας ασφαλείας τον
Καζαντζόγλου, ο οποίος δέχεται στις 23.20 και άλλο τηλέφωνο από τον
Καλαρίτη και στις 23.21, αφού έχει λάβει την ενημέρωση του για την
παρουσία του Φύσσα στο Κοράλλι, ενημερώνει τον Πατέλη μιλάνε για 198
δεύτερα. Ο Πατέλης εν συνεχεία μεταφέρει την ενημέρωση στον Λαγό, στις
23.26.43 για 64 δεύτερα. Μόλις κλείνουν και αφού έχει πάρει το οκ από τον
Λαγό, ο Πατέλης στέλνει το sms ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ. ΟΣΟΙ
ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ. ΤΩΡΑ» Ήδη
αρκετά μέλη της ομάδας ασφαλείας μέσω των τηλεφωνικών ζυμώσεων των
Άγγου και Καλαρίτη ξέρουν περί τίνος πρόκειται, για ποιο λόγο εστάλη το
sms. Όσοι δεν ξέρουν, παίρνουν τηλέφωνο είτε τον Καζαντζόγλου, είτε τον
Πατέλη για να ενημερωθούν, και υπακούοντας άμεσα κατευθύνονται στα
γραφεία της τοπικής Νίκαιας, όπως ο Ρουπακιάς που μιλάει στις 23.36 για 13
δεύτερα με τον Καζαντζόγλου. Εκεί συγκεντρώνονται οι κατηγορούμενοι,
ενημερώνονται, όσοι όπως οι Τσορβάδες δεν πήραν ένα τηλέφωνο για να
ρωτήσουν το λόγο και μεταβαίνουν ομαδικώς έξω από την καφετέρια
Κοράλλι τουλάχιστον 6-7, μηχανές με δύο αναβάτες ανάμεσά τους οι
κατηγορούμενοι και 2-3 αμάξια, μεταξύ αυτών και του Ρουπακιά και των
Τσορβάδων και ενώνονται με τους λοιπούς χρυσαυγίτες Άγγο, Τσαλίκη και
Καλαρίτη που είναι ήδη εκεί έξω από Κοράλλι. Δεν κινήθηκε μόνος του ο
Ρουπακιάς εκείνο το βράδυ, δεν ήταν περαστικός από τα γραφεία της
τοπικής, ούτε περαστικός από το Κοράλλι ο Ρουπακιάς, κατέφθασε εκεί μαζί
με το κονβόι που ξεκίνησε από τα γραφεία της ΧΑ. Το κονβόι το είδαμε στα
αναγνωστέα, στα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης που υπήρχαν
στην Τσαλδάρη, το είδαμε και στο βίντεο-έκθεση του ερευνητικού κέντρου

ΦΑ που προσκόμισε η ΠΑ σε ροή να διασχίζει την Τσαλδάρη. Ταυτόχρονα
σχεδόν με την άφιξη του μηχανοκίνητου τάγματος εφόδου, καταφθάνουν και
2 ομάδες ΔΙΑΣ, 4 μηχανές με 2 αναβάτες. Εν τω μεταξύ, μέχρι να φτάσει το
τάγμα έξω από το Κοράλλι, οι φίλοι του Φύσσα που βγαίνουν σταδιακά έξω
από την καφετέρια, μετά την λήξη του αγώνα περί ώρα 23.35-23.40
αντιμετωπίζουν μια ομάδα χρυσαυγιτών, αρχικά 3 ατόμων, που σταδιακά
αυξάνονται, με απειλητικές διαθέσεις, οπλισμένοι να στέκονται στο στενό της
Μελά, στο ύψος που είχαν παρκάρει κάποιοι από την παρέα τα αμάξια τους.
Ο σωφρονιστικός υπάλληλος Χατζησταμάτης προσπαθεί να μεσολαβήσει
ανάμεσα στην παρέα του Παύλου και τους ήδη συγκεντρωμένους χα, γιατί
έχει αντιληφθεί ότι οι χα είναι αγριεμένοι και προετοιμάζονται για επίθεση.
Θα σας φάνε αυτοί, είπε στην παρέα του Παύλου, σηκωθείτε, φύγετε. Ωστόσο,
οι συγκεντρωμένοι χα δεν επιτίθενται στην παρέα του Φύσσα, όση ώρα ήταν
έξω από το Κοράλλι, γιατί περιμένουν να καταφτάσει το τάγμα εφόδου. Η
παρέα του Φ. αναγκάζονται να αφήσουν τα αμάξια τους εκεί όπου ήταν
παρκαρισμένα, στο σημείο δηλαδή που ήταν οι ΧΑ και κινούνται προς
Τσαλδάρη για να περάσει η ώρα και να πάρουν τα αμάξια τους αργότερα,
αφού θα έχουν διαλυθεί οι χρυσαυγίτες. Καθώς κινούνται προς την
Τσαλδάρη, βλέπουν τις 6-7 μηχανές και τα 2-3 αμάξια των ΧΑ να στρίβουν
προς την οδό Κεφαλληνίας. Το αμάξι του Ρουπακιά σταματάει λίγο πριν
στρίψει στην Κεφαλληνίας, και ρωτάει τον Παύλο Φύσσα, που είναι η οδός
Κεφαλληνίας για να λάβει την απάντηση, εδώ είσαι. Ο Γιώργος Ρουπακιάς
ζυγίζει τον στόχο του. Οι χρυσαυγίτες (χα) που κατέφθασαν από την Τοπική,
ενώνονται σε μία ομάδα με τους χα που ήταν ήδη εκεί και συγκροτούν μία
ομοιόμορφη ομάδα, κάποιοι με παντελόνια παραλλαγής, άλλοι με μαύρα ή
σκούρα ρούχα, ξυρισμένα κεφάλια κρατώντας κράνη, ρόπαλα και
σιδερομπουνιές. Η παρέα του Φύσσα έχει απομακρυνθεί από το Κοράλλι και
ήδη κινείται επί της Τσαλδάρη διασχίζοντάς τη, ενώ κάποιοι που
προπορεύονται έχουν ήδη ξεκινήσει να στρίβουν προς τα αριστερά της
Τσαλδάρη με κατεύθυνση την Λ. Λαμπράκη. Ο Ρουπακιάς αποβιβάζει τα
άτομα που ήταν μέσα στο αμάξι του και στρίβει δεξιά στην Π. Μελά.
Ταυτόχρονα, ο αστυνομικός Τσολακίδης διαβιβάζει εκείνη την ώρα ότι
ενημερώθηκαν από Χατζησταμάτη ότι υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ ΧΑ και
ατόμων του γνωστού χώρου (ενν. την παρέα του Φύσσα) και ότι υπάρχουν
γύρω στους 20 χα, και διακρίνουν σιδερογροθιές και ρόπαλα, (άμεση
αντίληψη των αστυνομικών). Ενώ είχαν ήδη απομακρυνθεί και, χωρίς να
προηγηθεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό ή να δοθεί κάποια σοβαρή
αφορμή , ξαφνικά τα μαυροφορεμένα, οπλισμένα μέλη του τάγματος
εφόδου με ομοιόμορφη ενδυμασία που βρίσκονταν επί της οδού Παύλου
Μελά αρχίζουν να κυνηγάνε την παρέα του Παύλου με ένα συντεταγμένο
ποδοβολητό, που προκαλούσε τρόμο και ήταν σίγουρο αποτέλεσμα
εκπαίδευσης, όπως είπε Χατζησταμάτης , με φωνές και ύβρεις όπως π.χ.
« νάτους , αυτοί είναι » , « θα σας γαμήσουμε μουνόπανα , πού πάτε ; »,
« κότες , ελάτε θα σας σκοτώσουμε , θα σας σφάξουμε , θα πεθάνετε » , «
πάμε να τους γαμήσουμε » , τρέχοντας, κινήθηκαν συντεταγμένα και μέσω
της οδού Κεφαλληνίας έφθασαν στη Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη , όπου ήδη
βρίσκονταν ο Παύλος Φύσσας και οι υπόλοιποι φίλοι του. Ο Παύλος
φώναξε στους φίλους του, «τρέξτε», τους φώναξε τρέξτε, για να σωθούνε. Οι

χρυσαυγίτες (χα) ξεκίνησαν την επίθεση μπροστά στην αστυνομία περνώντας
από μπροστά τους και επιτέθηκαν στον Παύλο Φύσσα καθώς και σε δύο
από τους φίλους του, ήτοι τους Δημήτριο Μελαχροινόπουλο και Ηλία
Κοντονικόλα, οι οποίοι είχαν παραμείνει στο σημείο εκείνο, καθώς οι
υπόλοιποι είχαν ήδη απομακρυνθεί τρέχοντας, μετά την προτροπή του Π.
Φύσσα που τους είπε «ΤΡΕΞΤΕ», για να σωθούν και κρύφτηκαν στα γύρω
στενά.
Η συνολική διάρκεια της επίθεσης με βάση τα σήματα των αστυνομικών ήταν
γύρω στα 2,5-3 λεπτά. 20-30 ΧΑ στο πεζοδρόμιο έναντι της οδού Π. Τσαλδάρη
62 φωνάζουν, βρίζουν, απειλούν δημιουργώντας κλίμα τρομοκρατίας. Αυτά
καταθέτουν και οι φοιτήτριες και ο αστυνομικός Δεληγιάννης και ο Νικολάου.
Υπάρχουν 4-5 ΧΑ στο διάζωμα, στη μέση της οδού Τσαλδάρη που
εναλλάσσονται και επιτίθενται κατά κύματα. Υπάρχει κινητικότητα των
χρυσαυγιτών, ανάμεσα στο πεζοδρόμιο στο διάζωμα και το απέναντι
πεζοδρόμιο. Οι Χα επιτίθενται, χτυπάνε, επιστρέφουν , πηγαίνουν άλλοι χα να
συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια οι λοιποί
χρυσαυγίτες στο απέναντι πεζοδρόμιο ενισχύουν με τις φωνασκίες και τις
ύβρεις τους, τους λοιπούς επιτιθέμενους ως μια ενιαία ομάδα. Στο πρώτο κύμα
επίθεσης εξουδετερώνονται ο Κοντονικόλας και Μελαχροινόπουλος, και μένει
ο Παύλος όρθιος να προσπαθεί να αποκρούσει τα επόμενα κύματα των
επιθέσεων. Είδαμε τις κινήσεις του Ρουπακιά στο αν. 93 και 113 βίντεο Passion
Lingerie (Πασιον Λινζερι). Αφού αποβίβασε στην οδό Κεφαλληνίας και Π.
Μελά έξω από το Κοράλλι τους συνεργούς του, έστριψε δεξιά στην οδό
Ξάνθου, διέσχισε την Τσαλδάρη, πάρκαρε στην οδό Ξάνθου, ακριβώς
μπροστά από την κάμερα ασφαλείας του Πασιον Λινζερι. Πάρκαρε επί της
Ξάνθου, αποβιβάστηκε από το όχημά του, κοίταξε προς το μέρος του Παύλου
που δεχόταν τις επιθέσεις των ΧΑ και με νευρικές, βιαστικές κινήσεις
ξαναμπήκε στο αμάξι. Αν ο Ρουπακιάς ήθελε να παρκάρει όπως είπε, θα
μπορούσε μια χαρά να παρκάρει εκεί ακριβώς το αμάξι του. Αλλά τι έκανε ο
Ρουπακιάς ; Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Π. Τσαλδάρη,
στάθμευσε στο μέσον αυτής , στο ύψος του αριθμού 62 , πολύ κοντά στο
σημείο που βρισκόταν ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ και εκμεταλλευόμενος το γεγονός
ότι 3-4 χρυσαυγίτες είχαν σχηματίσει ένα κλοιό γύρω από τον Φύσσα, ο
οποίος κλοιός άνοιξε όπως κατέθεσαν οι 2 φοιτήτριες Δ. Ζώρζου και Π.
Καραγιαννίδου, «ήταν σαν να τον περίμεναν τον Ρουπακιά» είπαν. Βγήκε από
το όχημα του κρατώντας στο χέρι του, ένα αναδιπλούμενο σουγιά και αφού
άνοιξε ο κλοιός των ΧΑ, κατέφερε 3 θανάσιμες μαχαιριές στον Π. Φύσσα. Με
το που γίνεται το μαχαίρωμα, οι συγκεντρωμένοι ΧΑ τόσο στο διάζωμα, όσο
και στο απέναντι πεζοδρόμιο, που καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης
δημιουργούσαν κλίμα τρομοκρατίας με τις φωνές και τις ιαχές του, σπάνε
προς τα γύρω στενά και κυρίως προς την Κεφαλληνίας, όπως διαβιβάζει ο
Δεληγιάννης στο ηχητικό, 461, αναγν. 70, στις 00.04.06, κέντρο βλέπουμε
άτομα της ΧΑ, πεζά να τρέχουν προς Κεφαλληνίας. Ο Παύλος Φύσσας
στέκεται όρθιος για κάποια λεπτά και υποδεικνύει στον αστυνομικό
Δεληγιάννη τον δολοφόνο του. Το Γιώργο Ρουπακιά.

Από το αναγν. 76 την ιατροδικαστική έκθεση του Παύλου, προκύπτουν 3
τραύματα-μαχαιριές και εκδορές, εκχυμώσεις. Δέχθηκε επίθεση και αμυνόταν,
επιβεβαιώνονται οι φοιτήτριες για τα 2-3 κύματα επιθέσεων και διαψεύδονται
όσοι αστυνομικοί είπαν ότι ο Ρουπακιάς χτυπιόταν με τον Φύσσα, αφού ήταν
καθαρή ιατροδικαστική έκθεση του Ρουπακιά.
Στη σελ. 3 της ιατροδικαστικής έκθεσης του Παύλου, έχουμε Τραύμα 1τρώση πνεύμονα και περικαρδιακού σάκου-στοχευμένο χτύπημα. Τραύμα 2τρώση περικαρδιακού σάκου και του μυ της καρδιάς-επίσης στοχευμένο
χτύπημα. Τραύμα 3 στον μηρό, όπου υπάρχει η μηριαία αρτηρία.
Ο Ρουπακιάς που δε χρησιμοποιούσε ούτε μαχαιράκι για να κόψει το φαί
του, όπως είπε η αδελφή του και ισχυρίστηκε κ ο ίδιος, πέτυχε με την 1η
μαχαιριά, τον πνεύμονα και περικαρδιακό σάκο, με τη 2η , τον περικαρδιακό
σάκο και την ίδια την καρδιά. Η κρίσιμη αυτή περιοχή έχει μέγεθος περίπου
όσο μια μεγάλη, σφιγμένη μπουνιά. Είχε εκπαιδευτεί στη χρήση του
μαχαιριού, δεν την πέτυχε τυχαία την καρδιά.
Αυτές οι 3 μαχαιριές είναι από χέρι εκπαιδευμένο. Ξέρει που πρέπει να
χτυπήσει για να επέλθει ο θάνατος.
Ήρεμος, ατάραχος πάει να μπει στο αμάξι του για να διαφύγει. Αν ο Φύσσας
δεν στεκόταν όρθιος να υποδείξει τον Ρουπακιά, αν ο Δεληγιάννης δεν είχε
πλησιάσει στο σημείο, και αν οι αστυνομικοί του περιπολικού Ντάφος και
Κουρεντζής δεν είχαν αποκλείσει με το περιπολικό τους το όχημα του
Ρουπακιά, ο Ρουπακιάς θα παρέμενε ασύλληπτος, όπως ασύλληπτοι
παρέμειναν εκείνο το βράδυ οι συνεργοί του.
Συνοψίζοντας για το βράδυ της 17ης-9-13 προκύπτουν τα εξής :
Α) Εντοπισμός στόχου από τους χρυσαυγίτες στο Κοράλλι και β) ενημέρωση
των ανωτέρω, ιεραρχική τηλεφωνική ενημέρωση, κλήση Λαγού-Πατέλη και
sms( θυμηθείτε το ό,τι κινείται, σφάζεται), γ) οργανωμένη μετάβαση, αυτοί
που φτάνουν ξέρουν σε ποιον θα επιτεθούν, δ) οργανωμένο σχέδιο επίθεσης
από διαφορετικές κατευθύνσεις, το δε επιχειρησιακό σχέδιο της επίθεσης
περιελάμβανε τακτικές αποδυνάμωσης του αντιπάλου (2-3 κύματα επιθέσεων
που λένε οι φοιτήτριες) και επίθεση από διαφορετικά σημεία εγκλωβισμός του
στόχου, αποδυνάμωση του μέσω συνεχών επιθέσεων, άνοιγμα του κλοιού μόλις
καταφθάνει ο Ρουπακιάς, επαγγελματικό χτύπημα κατ ευθείαν στην καρδιά.
Το μόνο που πήγε στραβά σε αυτήν την οργανωμένη δολοφονία ήταν ότι για
πρώτη φορά στα χρονικά της εγκληματικής δράσης της ΧΑ, έχουμε επιτόπια
σύλληψη του δράστη, όχι επ’ αυτοφώρω με τη δικονομική έννοια. Σύλληψη
στον τόπο του εγκλήματος, επί τόπου.
Από πού προκύπτει ότι εκείνο το βράδυ ο στόχος του τάγματος της ΧΑ ήταν
ο Παύλος Φύσσας :
Δύο είναι τα κρίσιμα στοιχεία που απαντούν σε αυτό το ερώτημα : τα
πραγματικά περιστατικά εκείνης της βραδιάς και τα λοιπά στοιχεία που
περιέχονται στη δικογραφία

Στοιχεία δικογραφίας : αναγνωστέο 276, όλες οι νομίμως καταγεγραμμένες
συνομιλίες των μελών της ΧΑ από την ΕΥΠ, τι ακούσαμε εκεί ;
Ακούσαμε :
Ηχητικά Δεβελέκου, κάτοικος Κορυδαλλού, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
(Κ.Ε.) της ΧΑ, προσωπική ασφάλεια του Ν. Μιχαλολιάκου, πρωτοπαλίκαρο
του Ι. Λαγού, κλήση αρ. 8866, 18.09.2013 11:59:28 «ξέρω πολύ καλά ποιος ήταν
και τι καπνό φούμαρε, ήταν χωμένος βαθιά,» μιλώντας για τον Παύλο.
Ηχητικά Αποστόλου, μέλος της Τοπικής Πειραιά αρ. 14390 18.9.2013 , ο
Φύσσας «ήταν αναρχοάπλυτος», κλήση 14399, «τους ψάχναμε καιρό αυτούς,
είναι αυτοί που έχουν το Ρεσάλτο» (αναρχικό στέκι στο Κερατσίνι,
ακολούθησε δε και επίθεση σε αυτό το στέκι τον Ιανουάριο του 2014, με
επικεφαλής τους κατηγορούμενους Ν. Κούζηλο και Θ. Μπαρέκα,
αναγνωστέο 202), κλήση 14426 «το ψάχναμε το μπαστάρδι τόσο καιρό»,
αναφερόμενος στον Παύλο. Και στην κλήση 14984, επαναλαμβάνει ότι τους
ψάχναμε πολύ καιρό αυτούς στο Κερατσίνι και λέει κιόλας στη γυναίκα του
συγκεκριμένο περιστατικό, συγκεκριμένα ημέρα που τον είχαν πετύχει.
Δηλώσεις των ίδιων των μελών της ΧΑ, ότι και τον ήξεραν τον Παύλο Φύσσα,
ότι ήταν «αναρχόαπλυτος» κατά την ορολογία της ΧΑ, ότι τον ψάχνανε. Ο
ορισμός της στοχοποίησης.
Η κατάθεση στο ακροατήριο των προστατευομένων Α, Β επιβεβαιώνουν ότι ο
Παύλος ήταν στόχος της ΧΑ. Στην κατάθεση του Γ, το όνομα του Φύσσα είχε
συζητηθεί ως στόχος. Παρουσία των ρουπακιά, Καζαντζόγλου, Πατέλη και
Τσακανίκα.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος Νικόλαος Τσορβάς, μέλος της ομάδας ασφαλείας
Νίκαιας, επιβεβαιώνει ότι ήξερε τον Παύλο Φύσσα, όχι προσωπικά,
επιβεβαιώνει ότι ήταν γνωστός στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς
τον είχε δει σε συναυλίες. Ο Μιχάλαρος, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας
Πουλικόγιαννης, ήξερε τον Παύλο Φύσσα. Όπως και ο ίδιος ο Καζαντζόγλου
ήξερε τον Φύσσα, παρόλο που όταν ρωτήθηκε στο ακροατήριο το αρνήθηκε.
Τα στοιχεία της στοχοποίησης σε βάρος του Παύλου Φύσσα θα πρέπει να
αναζητηθούν, αν θέλει κάποιος να διερευνήσει τη στοχοποίηση, από την
πλευρά των μελών της οργάνωσης, όχι από την πλευρά της οικογένειάς του.
Δεν είναι προαπαιτούμενο της στοχοποίησης, να ξέρει ο στοχοποιημένος, ότι
όντως είναι στόχος. Πιο πιθανό είναι να μην το γνωρίζει. Αυτό το γνωρίζουν,
αυτοί που στοχοποιούν, τα μέλη. Κατέθεσε ο Ηλίας Σταύρου ότι και στην
Τοπική που ήταν αυτός στη Βέροια, υπήρχε λίστα «εχθρών» , ονομαστική.
Μάλιστα κατέθεσε ότι και ο ίδιος κι εγώ είχε στοχοποιήσει άτομα στην
περιοχή του και είχε δώσει στον υπεύθυνο που είχε τη λίστα, ένα όνομα
αναρχικού. Υπήρχε αυτή η τακτική στην ΧΑ.

Όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από μέλη ή πρώην μέλη της Τοπικής
Νίκαιας και του Πειραιά.
Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία για τη στοχοποίηση
του Παύλου Φύσσα, που εν προκειμένω προέρχονται από 6 διαφορετικές
πηγές, Δεβελέκος, Αποστόλου, μάρτυρας α, β και γ και κατηγορούμενος
Τσορβάς έχουμε και την κατάθεση ενός ακόμα πρώην μέλους της ΧΑ, ο
Γεώργιος Παπαγεωργίου, γραμματέας ΤΟ Νοτίων Προαστίων ρωτήθηκε από
την κ. Εισαγγελέα, αν ο Φύσσας ήταν στοχοποιημένος, απάντηση μάρτυρα :
«Ο Φύσσας σίγουρα ήταν στοχοποιημένος γιατί ήταν αριστερός, όλοι οι
αριστεροί ήταν στοχοποιημένοι.
Συνήθως η Χ.Α. έπρεπε να προκληθεί για να δράσει. Από κει και πέρα
οτιδήποτε αριστερό ήταν κόκκινο πανί. Πρόκληση για ένα χρυσαυγίτη
συνιστά ακόμα και ένα σύνθημα.»
2ο κρίσιμο στοιχείο που αποδεικνύει την στοχοποίηση του Π. Φύσσα από την
ΧΑ είναι τα πραγματικά περιστατικά εκείνης της βραδιάς, που αποδεικνύουν
ότι το σχέδιο επίθεσης σε βάρος του ήταν οργανωμένο, τι συνέβη, τι κατέθεσαν
οι μάρτυρες ως προς το σκέλος της οργανωμένης επίθεσης σε βάρος του
Παύλου Φύσσα :


Κατάθεση Δ. Χατζησταμάτη

Ένορκη κατάθεση ενώπιον της ΣΤ’ τακτικής ανακρίτριας Πειραιά,
ημερομηνία 24-9-2013
Λέει για τους χρυσαυγίτες που ήταν έξω από το Κοράλλι : «

»
Λέει ο Δ. Χατζησταμάτης, στην ίδια αυτή κατάθεση, για 15-20 άτομα
χρυσαυγίτες, αγριεμένοι, ιδιαίτερα φανατισμένη με σκούρα ρούχα με κράνη
και στειλιάρια στα χέρια, τα είχαν υψωμένα στα χέρια και όλοι μαζί έτρεξαν
μόλις αντιλήφθηκαν τον Φύσσα και την παρέα του και ότι κάποιος από
αυτούς έδινε κατά κάποιο τρόπο παραγγέλματα και ότι ήταν σαν να είχαν
προηγούμενα μαζί του, σαν να ήξεραν ποιος είναι, 24-9-13 αυτά.
Στη κατάθεσή του στις 3-12-2013 στις ανακρίτριες, λέει πάλι για
παραγγέλματα και καθοδηγητή-επικεφαλής της επίθεσης.

Στην κατάθεση του στο ακροατήριο ο Χατζησταμάτης κατέθεσε : «Με το
που βγήκαν Π. Μελά και Κεφαλληνίας και κοίταξαν προς Τσαλδάρη, είπαν
“νάτος, εκεί είναι”, “ελάτε ρε κότες εδώ, θα σας γαμήσουμε ρε μαλακισμένα”,
πολλοί μαζί το έλεγαν αυτό. Η αίσθησή μου ήταν ότι θέλανε να κυνηγήσουν
τον ψηλό, ένα στοιχείο είναι το “νάτος” που άκουσα, στο τηλέφωνο πριν
λέγανε “εδώ είναι”».

Ο Δ. Χατζησταμάτης μιλάει από την αρχή, 24-9-13 μέχρι και το ακροατήριο
και λέει ακριβώς τα ίδια για οπλισμένους χρυσαυγίτες, για ποδοβολητό
συντεταγμένο, παραγγέλματα, στοχοποίηση του Φύσσα, νάτος εκεί είναι, ότι
χα μιλούσαν σαν είχαν προηγούμενα με τον Φύσσα, ύβρεις, απειλές, κλίμα
ενίσχυσης του δράστη Ρουπακιά. Δεν τα είπε πρώτη φορά στο ακροατήριο,
όπως ακούστηκε στην εισαγγελική πρόταση.
Ο μάρτυρας Η. Κοντονικόλας, αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του Παύλου, είπε
στην κατάθεση του στο ακροατήριο, ναι θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει
κάποιον από εμάς, αλλά εκείνο το βράδυ ο στόχος τους ήταν ο Παύλος
Φύσσας.
Πέρα από την κατάθεση του Δ. Χατζησταμάτη, του Η. Κοντονικόλα, πολύ
σημαντικές όσον αφορά το οργανωμένο της επίθεσης, είναι οι καταθέσεις των
2 φοιτητριών. Από την κατάθεση των 2 αυτοπτών μαρτύρων, των φοιτητριών
Δ. Ζώρζου και Π. Καραγιαννίδου, που καθόταν στο παγκάκι επί της οδού
Τσαλδάρη, και κατέθεσαν λεπτομερώς τα όσα είδαν προκύπτουν τα εξής : 23 κύματα επιθέσεων από εναλλασσόμενους χα, ότι υπήρχε ένας κλοιός
χρυσαυγιτών γύρω από τον Παύλο, το ότι ο ρουπακιάς κινήθηκε κατ΄ ευθείαν
προς τον Παύλο, από το αμάξι μέχρι τον Παύλο ο Ρουπακιάς διέσχισε 3-4-5
μέτρα είπαν. Ο ίδιος ο Ρουπακιάς καταθέτει ότι όταν βγήκε από το αμάξι
κρατούσε ήδη το μαχαίρι στα χέρια, του , όχι στην τσέπη του. Χωρίς καμία
προηγούμενη λεκτική ή σωματική αντιπαράθεση (πεντακάθαρη
ιατροδικαστική Ρουπακιά), καταθέτουν οι φοιτήτριες ότι άνοιξε ο κλοιός των
3-4 χρυσαυγιτών γύρω από τον Φύσσα, μόλις κατέβηκε ο ρουπακιάς από το
αμάξι, γεγονός που τους έδωσε την εντύπωση ότι ήξεραν πολύ καλά τι ήθελε
να κάνει ο Ρουπακιάς και ότι ουσιαστικά τον περίμεναν. ¨Όταν μπήκε
ανάποδα στο ρεύμα το αμάξι του Ρουπακιά, τράβηξε την προσοχή όλων
είπαν οι φοιτήτριες και ούτε οι 3 γύρω από το Φύσσα, ούτε οι 20 απέναντι
αιφνιδιάστηκαν από αυτό. Και ο Νικολάου, ο μοναδικός κατά την κ.
εισαγγελέα αξιόπιστος μάρτυρας, ο οποίος όντως είναι αξιόπιστος, αλλά δεν
είναι ο μοναδικός αξιόπιστος, και ο Νικολάου μιλάει για 3 άτομα χρυσαυγίτες
που χτυπάνε τον Φύσσα, πάνε και έρχονται στο διάζωμα, ενισχύονται από τα
περισσότερα άτομα χρυσαυγίτες στο απέναντι πεζοδρόμιο και λέει για τα 3
άτομα γύρω από τον Φύσσα, τη στιγμή που φτάνει το αμάξι του Ρουπακιά,
χωρίς όμως ο Νικολάου να έχει πλήρη ορατότητα από την ώρα που βγαίνει
από το αμάξι ο Ρουπακιάς γιατί «έχουν μεταφερθεί (και οι τρεις) προς τις
βιτρίνες
κάτω
απ’
τα
μπαλκόνια,
δεν
τους
βλέπω
πια»
Καλύτερη ορατότητα θα είχαν όπως κατέθεσε στο ακροατήριο ο Νικολάου

όταν ερωτήθηκε επ΄ αυτού, κάποιοι που κάθονταν στο παγκάκι επί της οδού
Τσαλδάρη κοντά στο ύψος της Ξάνθου, δηλαδή οι φοιτήτριες. Τα κρίσιμα
στοιχεία όσον αφορά το οργανωμένο σχέδιο επίθεσης σε βάρος του Φ. που
καταθέτουν οι φοιτήτριες είναι τα κύματα επιθέσεων, ο κλοιός γύρω από τον
Φ. και το άνοιγμα του κλοιού μόλις έφτασε ο Ρουπακιάς, η κίνηση του
Ρουπακιά κατ ευθείαν προς τον Παύλο.
Ένορκη κατάθεση Π. Καραγιαννίδου στο ακροατήριο, απάντηση Σε ερώτηση
της κ. Εισαγγελέως: «Ο οδηγός του αυτοκινήτου (εννοείται ο Ρουπακιάς)
ήξερε τον στόχο του, ήξερε σε ποιον θα πάει, πήγε κατευθείαν.»
Ούτε οι 3 χρυσαυγίτες γύρω από τον Φύσσα αιφνιδιάστηκαν, ούτε οι 20
χρυσαυγίτες στο απέναντι πεζοδρόμιο που με την ενεργή παρουσία τους, τις
φωνές, τις ιαχές δημιουργούσαν κλίμα τρομοκρατίας, από την άφιξη του
Ρουπακιά γιατί ακριβώς ήξεραν.
Η στοχοποίηση του Παύλου προκύπτει Α) τόσο από τα τηλέφωνα των μελών
της ΧΑ, Δεβελέκος, Αποστόλου, «τον ψάχναμε το μπαστάρδι» «ξέρω καλά τι
ήτανε» κοκ. , από τις καταθέσεις των προστατευομένων Α.Β Γ, και του
μάρτυρα Παπαγεωργίου αλλά και Β) από τις καταθέσεις των μαρτύρων
Χατζησταμάτη, Δ. Ζώρζου, Π. Καραγιαννίδου και από το σχέδιο οργανωμένης
επίθεσης σε βάρος του που εκτυλίχτηκε εκείνο το βράδυ.
Το ερώτημα εάν υπήρξε εντολή για δολοφονία, δεν ερευνάται από το
δικαστήριο Σας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η κατηγορία της ηθικής
αυτουργίας μέσα στο παραπεμπτικό βούλευμα. Δεν θα κριθεί το
διερευνώμενο αδίκημα της ένταξης ή διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης
(ε.ο.), από το αν υπάρχει απ’ ευθείας εντολή του Μιχαλολιάκου ή του Λαγού
στον Ρουπακιά. Είναι παραπλανητικό το ερώτημα αυτό. Πολλώ δε μάλλον
από τη στιγμή που για τη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης δεν
χρειάζεται καν να έχει τελεστεί οποιοδήποτε κακούργημα.
Αυτό που πρόεκυψε για εκείνο το βράδυ και έχει σημασία για τη
στοιχειοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης, από τα στοιχεία της
δικογραφίας είναι η ιεραρχική τηλεφωνική ενημέρωση :
Όπως δέχτηκε ακόμα και η εισαγγελική πρόταση το μέλος της ομάδας
ασφαλείας Άγγος πήρε τηλέφωνο στις 23.19 τον Καζαντζόγλου, υπεύθυνο
πολιτικής δράσης και υπεύθυνο ασφαλείας και ζήτησε την παρέμβασή του, εν
συνεχεία ο Καζαντζόγλου 23.21 πήρε τηλέφωνο τον ανώτερο του, γραμματέα
της Τοπικής Πατέλη. Ο Πατέλης εν συνεχεία πήρε τηλέφωνο, τον ανώτερο του
Περιφερειάρχη Ιωάννη Λαγό 23.26.43 για 64 δεύτερα. Αυτό το τηλεφώνημα
Πατέλη Λαγού, 23.26 δεν αναφέρθηκε ουδόλως στην εισαγγελική πρόταση.
Αμέσως μόλις κλείνει το τηλέφωνο ο Πατέλης με τον Λαγό, στέλνει το sms,
όλοι τώρα τοπική, ενεργοποιώντας το τάγμα εφόδου. Εδώ είναι προφανής η
αποδεικτική σύνδεση που δημιουργείται με το βίντεο του Πατέλη, ο,τι κινείται
σφάζεται, όπου λέει εξηγεί τον τρόπο δράσης της ΧΑ και λέει ότι αν πάρω το
οκ από τον Λαγό, θα σας έρθει μήνυμα, αν όχι θα κάτσετε σπίτι σας. Ο
Πατέλης πήρε το οκ από τον Λαγό στο τηλέφωνο στις 23.26 για την

ενεργοποίηση του τάγματος εφόδου και έστειλε το sms 23.28. Επίσης, δεν
αναφέρθηκε η εισαγγελική πρόταση στην κλήση του Λαγού προς τον Πατέλη
στις 23.50 και στην αποστολή ενός sms. Συνεχίζεται η επικοινωνία, γιατί όπως
είδαμε και από την δολοφονική επίθεση σε βάρος των μελών του ΠΑΜΕ, ο
Λαγός θέλει ζωντανή αναμετάδοση και ενημέρωση για τις επιθέσεις.
Κα Πρόεδρε, κύριοι Δικαστές, η σχέση που συνέδεε τον Ρουπακιά τον Λαγό
και τον Μιχαλολιάκο δεν ήταν προσωπική, ήταν η ένταξη στην ιεραρχικά
δομημένη εγκληματική οργάνωση ΧΑ, ο καθένας με την ιδιότητα που είχε σε
αυτή και αναλόγως της ιεραρχικής βαθμίδας που βρισκόταν. Προφανώς δεν
θα υπάρχει άμεση, απ’ ευθείας τηλεφωνική επικοινωνία κάθε μέλους με τον
αρχηγό, γιατί ανάμεσα τους στην ιεραρχία υπάρχει ο πυρηνάρχης, ο
γραμματέας ΤΟ- ο Περιφερειάρχης. Για αυτό και έχει σημασία η αποτύπωση
της χρονικής αλληλουχίας των τηλεφωνημάτων γιατί καταδεικνύει το ότι και
εκείνο το βράδυ λειτούργησε η ιεραρχία στον κομματικό μηχανισμό της ΧΑ.
Τα μέλη της ΤΟ Νίκαιας δεν έδρασαν ούτε αυτόνομα, ούτε αυτόβουλα,
έδρασαν αφού πήραν το ΟΚ από τον Λαγό, τηρώντας απόλυτα την ιεραρχία.
Όλοι δε και ο Λαγός λογοδοτούν και αναφέρονται στον αρχηγό, όπως
ακριβώς έγινε στις 00.37 το βράδυ της δολοφονίας Λαγός-Μιχαλολιάκος,
διάρκειας 45 δεύτερα, μόλις 33 λεπτά μετά το μαχαίρωμα. 00.12 ενημερώνεται
ο Λαγός από τον Σταμπέλο. 00.37 ενημερώνεται ο Μιχαλολιάκος από τον
Λαγό. Πιο γρήγορα, πιο νωρίς ενημερώνεται ο Μιχαλολιάκος για το
μαχαίρωμα του Παύλου από την ίδια τη Μάγδα Φύσσα.
Ως προς τη θεμελίωση του δόλου για το αδίκημα της απλής συνέργειας από
κοινού στην ανθρωποκτονία από πρόθεση
Όπως αναφέρεται ενδεικτικά στις υπ’ αριθμ. ΑΠ 225/2013, 1308/2016, ΤΝΠ
Νόμος :
«Απλός συνεργός σε τελεσμένη ανθρωποκτονία από πρόθεση είναι όποιος με
θετική ή αποθετική του ενέργεια, με πρόθεση παρέχει στον αυτουργό πριν
από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξεως, την οποία ο
τελευταίος τελεί, οποιαδήποτε υλική ή ψυχική συνδρομή, η οποία, χωρίς να
είναι άμεση, συντελεί στην τέλεση της πράξεως από τον αυτουργό. Ο δόλος
του απλού συνεργού, όπως και κάθε συμμετόχου, είναι διπλός και
περιλαμβάνει και καλύπτει τόσον γνωσιακά όσον και βουλητικά αφ` ενός μεν
την παροχή συνδρομής στον δράστη της κυρίας πράξεως προς τέλεση αυτής,
αφ` ετέρου δε και την τέλεση της κυρίας πράξεως από τον αυτουργό. Ο δόλος
του απλού συνεργού είναι δυνατόν να είναι και ο ενδεχόμενος του άρθρου 27
παρ. 1 β` του ΠΚ, εκτός εάν ο νόμος για το έγκλημα απαιτεί ειδική μορφή
δόλου οπότε αυτή απαιτείται και για τον απλό συνεργό. Ο διπλός, δόλος του
απλού συνεργού σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως περιλαμβάνει το 1) τη
γνώση του για την από τον αυτουργό τέλεση ορισμένης άδικης πράξεως , που
αντικειμενικά συνιστά το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, έστω
και με την έννοια της αμφιβολίας της τελέσεως απ` αυτόν της άδικης πράξεως
αυτής, το δε τη βούληση ή αποδοχή του να συμβάλει με τη συνδρομή του στην
πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως ορισμένου εγκλήματος . Επειδή

στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας από απρομελέτητο δόλο, του άρθρου
299 παρ. 1 του ΠΚ, δεν απαιτείται ειδική μορφή δόλου, είναι δυνατή η
συνδρομή ενδεχομένου δόλου στο πρόσωπο του απλού συνεργού ως προς τον
ένα από τους δύο δόλους ή και ως προς αμφοτέρους. Η συνδρομή του απλού
συνεργού δύναται να είναι είτε υλική είτε ψυχική . Ψυχική συνδρομή αποτελεί
και η ενίσχυση και ενθάρρυνση του αυτουργού στην απόφαση που ήδη έχει
λάβει να τελέσει ορισμένο έγκλημα, που μπορεί να πραγματωθεί με την
παροχή σ` αυτόν, πριν από την πράξη, υποσχέσεως για βοήθεια κατά την
τέλεση της πράξεως ή και συγκάλυψη αυτής και απόκρυψη των αντικειμένων
της, δύναται δε να παρασχεθεί και με την ενεργό παρουσία του απλού
συνεργού στον τόπο της πράξεως, με την ενίσχυση της αποφάσεως που ο
αυτουργός έχει ήδη λάβει για την τέλεση της πράξεως, καθώς και η
ενθάρρυνση αυτού καθ` οιονδήποτε τρόπο, όπως αυτή που γίνεται με φωνές,
χειρονομίες, με την παρότρυνση για την τέλεση της πράξεως ή την παροχή
υποσχέσεως για συγκάλυψη του εγκλήματος ή υποσχέσεως για την
απομάκρυνση του αυτουργού από τον τόπο του εγκλήματος ή την εξάλειψη
των ιχνών του. Η υλική συνδρομή συντελείται με υλικές πράξεις, όπως η
μεταφορά του αυτουργού στον τόπο του εγκλήματος.»
Συνεπώς, για τη θεμελίωση του διπλού δόλου του συμμετόχου αρκεί και ο
ενδεχόμενος δόλος, τόσο ως προς τη γνώση τέλεσης της άδικης πράξης, όσο
και από την βούληση παροχής συνδρομής στο δράστη.
Εν προκειμένω κα Πρόεδρε, προκύπτει : όταν βγήκαν η παρέα του Φύσσα έξω
από το Κοράλλι, αντίκρισαν αρχικά 3 χρυσαυγίτες που σταδιακά αυξανόταν,
οπλισμένοι, συγκεντρωμένοι επί της Π. Μελά, εκεί περίπου, όπου είχαν
παρκαρισμένα τα αμάξια τους ο Π. Σειρλής και Μ. Ξυπόλητος. Αν ο λόγος, το
κίνητρο ήταν κάτι προσωπικό, κάτι αυθόρμητο, κάτι της στιγμής θα
μπορούσαν οι οπλισμένοι χρυσαυγίτες να επιτεθούν εκεί ακριβώς, έξω από το
Κοράλλι. Η παρέα του Φύσσα είχε 2 κοπέλες και ήταν άοπλοι. Οι μισοί φίλοι
του Φύσσα ήταν 20 χρονών το 2013. Απειλούν, βρίζουν. Αποχωρεί η παρέα του
Φύσσα και αναγκάζεται να αφήσει εκεί τα αμάξια τους. Έρχεται το
μηχανοκίνητο τάγμα από τα γραφεία της ΧΑ, ενώνονται με τους λοιπούς
χρυσαυγίτες. Ξεκινάει η επίθεση. Αρχικά μετά το πρώτο κύμα επίθεσης των
ΧΑ, οι χα συνέχισαν να επιτίθενται μόνο στον Παύλο Φύσσα δεν
ασχολήθηκαν ούτε με τον Δ. Μελαχροινόπουλο, ούτε με τον Η. Κοντονικόλα.
Εάν αυτό που ήθελαν οι συγκεντρωμένοι ΧΑ ήταν να προκαλέσουν σωματικές
βλάβες στον Φύσσα, να το πω πιο λαϊκά, αν ήθελαν να πλακώσουν στο ξύλο
τον Φύσσα και δεν ήταν σε γνώση τους έστω και ως ενδεχόμενο η τέλεση της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση από τον Ρουπακιά, θα πήγαιναν και τα 25-30
άτομα, να πέσουν πάνω του και να τον πλακώσουν στο ξύλο, να του
προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να φύγουν. Αντ’ αυτού όμως, βλέπουμε
ότι εκτυλίσσεται ένα σχέδιο, βλέπουμε ένα σχέδιο αποδυνάμωσης του Φύσσα,
όπου 3-4 του επιτίθενται, αποσύρονται στο διάζωμα, έρχονται άλλοι 3-4 χα
και όλη αυτήν την ώρα οι λοιποί στο απέναντι πεζοδρόμιο δημιουργούν κλίμα
τρομοκρατίας με τις φωνές τους και τις ιαχές τους. Όπως είπε ο αξιόπιστος
Νικολάου στην κατάθεσή του στο ακροατήριο, η ορατότητα των 20-30

ατόμων, που βρίσκονται στο απέναντι πεζοδρόμιο, προς το «Κατερίνα» δεν
εμποδίζεται απ’ τους θάμνους στο διάζωμα. Έχουν πλήρη ορατότητα,
βλέπουν τι γίνεται απέναντι στο πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη, αρ. 62.
Οι αστυνομικοί είναι ήδη εκεί, η επίθεση έχει ξεκινήσει παρουσία της
αστυνομίας και τα συγκεντρωμένα άτομα χα δεν διαλύονται, παρά τις
προτροπές της αστυνομίας. Όταν καταφτάνει ο Ρουπακιάς, 3-4 χρυσαυγίτες
έχουν επανέλθει και επιτίθενται στον Φύσσα, έχοντας σχηματίσει ένα κλοιό
γύρω του. Με το που αποβιβάζεται ο Ρουπακιάς, ανοίγει ο κλοιός των ΧΑ,
ακριβώς γιατί ξέρουν τι θα κάνει ο Ρουπακιάς, και αμέσως μετά το
μαχαίρωμα, τότε ακριβώς είναι που διαλύονται οι ΧΑ. Διαλύονται όχι γιατί
υπάρχει αστυνομία, αφού υπήρχε και πριν, καθόλου δεν εμπόδισε τους ΧΑ η
παρουσία της αστυνομίας. διαλύονται μόνο όταν ο Ρουπακιάς έχει
ολοκληρώσει την επίθεση και μαχαιρώσει τον Παύλο, γιατί ακριβώς ήξεραν. Αν
δεν ήξεραν ότι ο Ρουπακιάς είχε σκοπό να μαχαιρώσει, γιατί διαλύθηκαν με το
που έγινε το μαχαίρωμα; Λαμβανομένου υπόψη δε ότι, το τάγμα εφόδου των
χρυσαυγιτών ήταν οπλισμένο, υπερτερούσε δε κατά πολύ αριθμητικά, θα
πρέπει να γίνει δεκτό ότι –πέραν του ότι ήξεραν- ότι και οι ίδιοι μπορούσαν να
προβλέψουν και εν τέλει αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο θανάτωσης του Παύλου
Φύσσα.
Οι 20-30 χρυσαυγίτες που είναι απέναντι και οι 3 γύρω από τον Παύλο
Φύσσα, όπως κατέθεσαν οι φοιτήτριες ΔΕΝ αιφνιδιάστηκαν από την
κυκλωτική κίνηση του Ρουπακιά και την άφιξη του στο σημείο που ήταν ο
Παύλος. Εξάλλου, όλοι ήξεραν το αμάξι του Ρουπακιά, είχαν έρθει ως κονβόι
μαζί. Είδαν τον Ρουπακιά να βγαίνει από το αμάξι και να κρατάει στο χέρι το
μαχαίρι, διήνυσε 3-4-5 μέτρα είπαν οι φοιτήτριες. Ο κλοιός άνοιξε και οι 3 χα
έκαναν χώρο στον Ρουπακιά για να μαχαιρώσει τον Παύλο.
Το επιχείρημα της κ. εισαγγελέως ότι αφού ο Δ. Μελαχροινόπουλος που ήταν
δίπλα δεν είδε το μαχαίρι και δεν κατάλαβε αμέσως τι συνέβη, πώς να το
δούνε οι 30 χα απέναντι δεν είναι πειστικό, διότι εξομοιώνει το θύμα της
επίθεσης Μελαχροινόπουλο, το τι βλέπει και τι δεν βλέπει, το τι
αντιλαμβάνεται με τους επιτιθέμενους χρυσαυγίτες που είναι μία ενιαία
ομάδα. Ο Δ. Μελαχροινόπουλος έχει δεχτεί επίθεση, προσπαθεί να
επεξεργαστεί εκείνη την ώρα τι ακριβώς γίνεται, δεν ξέρει από πού θα έρθει
το επόμενο χτύπημα, όταν βλέπει το αμάξι του Ρουπακιά να μπαίνει
ανάποδα στο ρεύμα, δεν έχει ιδέα ποιος είναι και τι σκοπό έχει αυτός που
έρχεται ανάποδα. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι βγήκε για μία μπύρα στη
γειτονιά του και από το πουθενά έχουν μαζευτεί 30 χρυσαυγίτες που τους
επιτίθενται και ότι σε 1 λεπτό ο φίλος του Παύλου Φύσσα θα βρεθεί
μαχαιρωμένος στην καρδιά, δεν το περιμένει. Αντιθέτως, οι 20-25 χρυσαυγίτες
απέναντι και οι 3 που έχουν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον Φύσσα, βλέπουν
το αμάξι του Ρουπακιά και ξέρουν ότι μέσα στο αμάξι είναι ο Ρουπακιάς, ότι
είναι ένας δικός τους. Ξέρουν ότι ο Ρουπακιάς έχει μαχαίρι, μαζί ξεκίνησαν
από τα γραφεία, μαζί ήταν στις εκπαιδεύσεις, στη Νέδα, το ξέρουν. Βλέπουν
ότι ο Ρουπακιάς βγαίνει από το αμάξι κρατώντας το μαχαίρι και συνεχίζουν,
συνεχίζουν να φωνάζουν, συνεχίζουν να ενισχύουν. Και αν δεν το ξέρουν, τότε
σίγουρα μπορούν να το προβλέψουν. Γιατί βλέπουν τον Ρουπακιά να πηγαίνει

με το όχημα του στο αντίθετο ρεύμα ακριβώς στο σημείο που δεχόταν ο Φ. την
επίθεση και να βγαίνει κρατώντας το μαχαίρι, τίποτα δεν εμπόδιζε την
ορατότητα των 20-30 ΧΑ όπως κατέθεσε ο αξιόπιστος Νικολάου.
Ο διπλός δόλος των απλών και άμεσων συνεργών στην ανθρωποκτονία του
Φύσσα προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά. Από τον τρόπο που
έδρασαν οι χα, από τη στιγμή έξω από Κοράλλι μέχρι την ολοκλήρωση της
επίθεσης, όταν και διαλύθηκαν, μόνο τότε διαλύθηκαν και από τις ένορκες
καταθέσεις των Νικολάου, Ζώρζου, Καραγιαννίδου, Κοντονικόλα και
Μελαχροινόπουλου.
Λέει ο μάρτυρας Χατζησταμάτης, στην κατάθεση του ενώπιον των
ανακριτριών του Εφετείου, στις 3-12-2013.

Η παροχή συνδρομής των 17 κατηγορουμένων είναι παροχή συνδρομής προς
τον Γ. Ρουπακιά.
Η ενεργοποίηση του τάγματος εφόδου και η συνακόλουθη παρουσία των
κατηγορουμένων στο Κοράλλι δεν αποσκοπούσε στην παροχή συνδρομής
στους Ι. Άγγο και Λ. Τσαλίκη, διότι οι κατηγορούμενοι Άγγος και Τσαλίκης,

δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν εγκλωβισμένοι. Οι Άγγος και
Τσαλίκης βγήκαν έξω από το Κοράλλι, λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας, ενώ η
παρέα του Φύσσα ήταν ακόμα μέσα. Δίπλα ήταν το σπίτι τους, κυριολεκτικά
στα 10-20 μέτρα. Η παρουσία όλων των κατηγορουμένων στο σημείο
αποσκοπούσε στην δολοφονική επίθεση σε βάρος του Φύσσα και στη
συνδρομή τους στον Ρουπακιά για την τέλεση της ανθρωποκτονίας.
Εξάλλου αν ο λόγος που κινητοποιήθηκαν άμεσα και ταχύτατα, οι ΧΑ ήταν,
όπως ειπώθηκε, απλά να συνδράμουν τους φίλους τους Άγγο και Τσαλίκηπου δεν είχαν βέβαια κανένα πρόβλημα-γιατί δεν πήγαν κατ’ ευθείαν στο
Κοράλλι; Γιατί δεν έλεγε το sms, έχει πρόβλημα ο Άγγος, πηγαίνετε στο
Κοράλλι; Γιατί έλεγε το sms όλοι τώρα γραφεία, όπου εν τέλει
συγκεντρώθηκαν, συγκροτήθηκαν και μετέβησαν ομαδικώς, είδαμε το κονβόι
στο βίντεο, αν δεν ήταν μια οργανωμένη επίθεση από τα οπλισμένα μέλη του
τάγματος εφόδου;
Αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ, δηλαδή τα τηλέφωνα μεταξύ των
κατηγορουμένων και πριν το sms και μετά, η ενημέρωση ΑγγοςΚαζαντζόγλου-Πατέλης-Λαγός, sms, συγκέντρωση στα γραφεία και ομαδική
άφιξη στο Κοράλλι για την Πολιτική Αγωγή είναι η ενεργοποίηση του
τάγματος εφόδου της τοπικής Νίκαιας, ενός τάγματος εφόδου
που
εκπαιδεύεται, οργανώνεται από την ηγεσία και πειθαρχεί σε αυτήν. Δεν
πήγαν να συνδράμουν τον Άγγο και τον Τσαλίκη, γιατί δεν αντιμετώπιζαν
κανένα πρόβλημα. Πήγαν για να εκτελέσουν την επίθεση σε βάρος του
Παύλου.
Ακούσαμε στην εισαγγελική πρόταση ότι ο Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Παύλο
Φύσσα «για να ανέβει στα μάτια των άλλων.» Άλλη αναφορά στο γιατί ο
Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον Φύσσα, δεδομένου του ότι κατά την πρόταση δεν
τον ήξερε, δεν ήταν στοχοποιημένος, δεν ήταν σε άμυνα δεν ακούσαμε. Και
αφού υιοθετήθηκε αυτό που κατέθεσε ο Χατζησταμάτης, δε μπορεί παρά να
γεννήσει ένα επόμενο ερώτημα που δυστυχώς ούτε γεννήθηκε, ούτε βέβαια
απαντήθηκε στην εισαγγελική πρόταση. Σε τι είδους οργάνωση άραγε
ανεβαίνει κάποιος στα μάτια των συναγωνιστών του, όταν σκοτώνει εν ψυχρώ
κάποιον; Σε μία εγκληματική οργάνωση, απαντάει η Πολιτική Αγωγή.
Τα στοιχεία που καταδεικνύουν την οργανωμένη επίθεση ενισχύουν την
απόδειξη της ύπαρξης του διπλού δόλου στους συνεργούς :
Ο Ρουπακιάς δεν κινήθηκε μόνος του, ούτε αποχώρησε μόνος του όπως
ανέφερε η πρόταση. Ούτε βεβαίως ήταν συμπτωματική η παρουσία του. Δεν
ήταν ένας περαστικός από τα γραφεία ο Ρουπακιάς, ή ένας περαστικός από
το Κοράλλι. Ήταν το μέλος του 5μελούς της τοπικής που πήγε στα γραφεία
της τοπικής μετά από το τηλεφώνημα του με τον υπεύθυνο ασφαλείας
Καζαντζόγλου, και εν συνεχεία όλοι μαζί σε κονβόι, κατέφθασαν στο Κοράλλι.
Αφού αποβίβασε τους λοιπούς ΧΑ, προκύπτει ότι υπήρχαν άτομα μέσα, από
απολογία Τσορβά Νικόλαου, βάσει σχεδίου κινήθηκε κυκλωτικά προς τον
Παύλο Φύσσα σε συνεννόηση με τους λοιπούς ΧΑ.

Δε σημαίνει ότι επειδή η επίθεση ξεκίνησε μπροστά στην Αστυνομία δεν ήταν
οργανωμένη. Οι χρυσαυγίτες τον Σεπτέμβριο του 2013 αισθανόταν και είχαν
όντως πλήρη ασυλία να ξεκινήσουν την επίθεση μπροστά στα μάτια των
αστυνομικών. Καθόλου βεβαία δεν ήταν η σύλληψη των δραστών, όπως θα
εξηγήσω παρακάτω.
Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο που ακούστηκε και δεν ισχύει. Ακούστηκε
ότι στο βίντεο του Passion Lingerie (Πασιον Λινζερι) (αν. 93 και 113) δεν
υπάρχει χρονική απόκλιση ανάμεσα στην αναγραφόμενη ώρα στην κάμερα
και την πραγματική ώρα, όπως αναγραφόταν στην έκθεση εξέτασης
οπτικοακουστικού υλικού από την ΕΛ.ΑΣ. Είναι ανακριβές, το ότι δήθεν δεν
υπάρχει χρονική απόκλιση και αυτό προκύπτει από την εμπεριστατωμένη
μελέτη του ερευνητικού κέντρου Forensic Architecture (FA) που προσκόμισε
η ΠΑ της οικογένειας Φύσσα, όπου αναλύεται διεξοδικώς, η μεθοδολογία
βάσει της οποίας κατέληξε η τεχνική μελέτη στο συμπέρασμα ότι ο
πραγματικός χρόνος σε εκείνο το βίντεο έπεται του πραγματικού κατά 3
λεπτά και 22 δεύτερα.
Προκύπτει όμως και από την ίδια την δικογραφία :τα αναγνωστέα με αριθμό
90 και 98, κάμερες στην Π. Τσαλδάρη, όπου αποτυπώνεται η άφιξη των δύο
ασθενοφόρων και αποδεικνύεται ότι οι συντάκτες της έκθεσης έχουν κάνει
και εκεί λάθος ως προς το χρόνο απόκλισης, καθώς αν γίνει δεκτός ο χρόνος
απόκλισης που αναφέρουν, καταλήγουμε στο άτοπο να εμφανίζεται το
ασθενοφόρο στην δεύτερη κάμερα κατά τη φορά της κίνησής του, 4 λεπτά
και 21 δεύτερα πριν από τη στιγμή που καταγράφεται στην πρώτη,
ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο. Κάτι που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων και
εκεί είναι λάθος η εκτίμηση της χρονικής απόκλισης.
Προκύπτει, επίσης και από το ίδιο το βίντεο, ότι υπάρχει όντως χρονική
απόκλιση μεταξύ της αναγραφόμενης και της πραγματικής ώρας, στο βίντεο
του Passion Lingerie, (αναγν. 93 και 113) καθώς ο Ρουπακιάς εμφανίζεται στο
βίντεο, την ώρα 00.06.33 να εισέρχεται στον αντίθετο ρεύμα, ενώ ο
αστυνομικός Δεληγιάννης έχει ήδη πάρει τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ στις 00.04
(αναγ. 62), και ο αστυνομικός Τσολακίδης έχει ήδη διαβιβάσει ασυρματικά
στις 00.05 (αναγ. 70, ηχητικό 466, σήματα ΔΙΑΣ) ότι υπάρχει μαχαιρωμένος.
Αν στο βίντεο του Passion Lingerie δεν υπάρχει χρονική απόκλιση, όπως
ισχυρίστηκε η εισαγγελέας, όπως δηλαδή ισχυρίζονται και οι συντάκτες της
έκθεσης, πως ενημερώνεται το ΕΚΑΒ, 2 λεπτά πριν ο Ρουπακιάς μπει στο
αντίθετο ρεύμα με το όχημα του; Είναι άτοπο. Η απάντηση βρίσκεται στην
παραδοχή ότι υπάρχει χρονική απόκλιση παρά το ότι οι συντάκτες της
σχετικής έκθεση βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει. Η χρονική απόκλιση υπάρχει
και αποδεικνύεται από πληθώρα στοιχείων και αποδεικνύεται από την
τεχνική μελέτη του ερευνητικού κέντρου FA ότι η χρονική απόκλιση είναι 3
λεπτά και 22 δεύτερα.
Η αλήθεια είναι ότι η παραδοχή αυτού του ισχυρισμού δεν οδήγησε ευθέως σε
κάποιο συμπέρασμα στην πρόταση. Ωστόσο, επειδή αυτή η λανθασμένη
παραδοχή όπως ανέλυσα, ότι δήθεν δεν υπάρχει χρονική απόκλιση στο βίντεο

αυτό- θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την υπεράσπιση, για να θολώσει
τα νερά, είναι σημαντικό να καταστεί ξεκάθαρο ότι υπάρχει χρονική
απόκλιση στο βίντεο από το κατάστημα Passion Lingerie, και έπεται του
πραγματικού κατά 3 λεπτά και 22 δεύτερα.
ΠΟΙΟ ΤΟ ΌΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΥΣΣΑ
«Μα η ΧΑ εκείνη την περίοδο ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις; Τι λόγο είχε να τελεστεί
στο πλαίσιο της οργάνωσής της η δολοφονία του Παύλου; Μόνο κακό προκάλεσε
στην οργάνωση η δολοφονία του Φύσσα.» Το είπε ο Κασιδιάρης στο
bankingnews.gr, ήταν μια συλλογιστική της υπεράσπισης αυτό, και
υιοθετήθηκε και αυτό στην εισαγγελική πρόταση.
Γιατί ; Για ποιο λόγο ; Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είχε η ΧΑ για να τελεστεί
στο πλαίσιο της η δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, στους
Αιγύπτιους αλιεργάτες, η δολοφονική επίθεση στο ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ από τύχη δεν
είχαμε νεκρό σε αυτές τις επιθέσεις, η επίθεση που έκανε στο παλιό εφετείο το
2009, το πογκρόμ του Μάιου 2011, η επίθεση στους αντιφασίστες στην Πάρο
τον Φεβρουάριο του 2013, με το σοβαρό τραυματισμό της Τρούλλου και του
Μαυρίδη.
Η κυριαρχία της στο δρόμο, η επιβολή του μηνύματος της, το οποίο δεν είναι
άλλο από τη βία. Αυτός ήταν και είναι ο λόγος. Η ΧΑ ήθελε τα θύματά της να
ξέρουν ότι τους χτύπησε η ΧΑ, δεν το έκρυβαν για αυτό και υπάρχει η δήλωση
της πολιτικής ταυτότητας στο Αντίπνοια, στο ΠΑΜΕ, στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες. Για τον ίδιο λόγο που ο Μιχαλολιάκος λέει στο αναγνωστέο 327,
(σκληρός δίσκος του ιδίου), φάκελος 2012-05-26 grafeiamay2612video
«.. ελπίζουν ένας χρυσαυγίτης να σφάξει έναν ξένο για να αναστρέψουν το πολιτικό
κλίμα. Έχουν χάσει την μπάλα γιατί σ αυτήν την περίπτωση θα φτάσει 15 και 20% η
χρυση αυγή...» (Διάρκεια: 1΄33’’)
Ή τη δήλωση του Μιχαλολιάκου ότι μετά το χαστούκι στην Κανέλλη
ανέβηκαν 2% τα ποσοστά τους. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν πως
αντιλαμβάνεται τη βία η ΧΑ, ως κάτι που την ωφελεί. «Έκανε κάτι καλό για
το κόμμα» είπε ο Αποστόλου, στις καταγραφείσες κλήσεις του στο
αναγνωστέο 276, για τον Ρουπακιά.
«Οι εγκληματικές πράξεις γίνονται εν κρυπτώ είπε η κ. εισαγγελέας, και από
λίγα άτομα». Η κ. Εισαγγελέας προφανώς αναφέρεται γενικά σε μεμονωμένες
εγκληματικές πράξεις που στόχο έχουν την προσβολή κάθε φορά του
συγκεκριμένου έννομου αγαθού και μόνο, χωρίς καμία περαιτέρω στόχευση,
ποιος εγκληματίας θέλει να φαίνεται η εγκληματική δράση, ποιος θέλει να
αναδεικνύει και να διαφημίζει την εγκληματική του δράση με κίνδυνο να
συλληφθεί; Όταν όμως έχεις μία οργάνωση, η οποία έχει ενδυθεί το μανδύα
του πολιτικού κόμματος, η οποία διέπεται από την ιδεολογία του
εθνικοσοσιαλισμού, της οποίας οργάνωσης η στρατηγική βασίζεται στην
έννοια της κατάκτησης του ζωτικού χώρου, κατ’ αντιγραφή της στρατηγικής
του χιτλερικού NSDAP στην επιλογή συγκεκριμένων περιοχών, Αγ.
Παντελεήμονας, Νίκαια, Πέραμα και προσπάθεια κυριαρχίας και επιβολής σε

αυτές όχι μέσω της συναίνεσης, αλλά μέσω της βίας, τότε ναι, θέλεις να
διαφημίσεις τις εγκληματικές πράξεις που σου εξασφαλίζουν την κυριαρχία
σε αυτές τις περιοχές. Θέλεις με τις πράξεις σου να δείξεις ποιος κάνει
κουμάντο στο δρόμο. «Η σημερινή δράση έδειξε ότι κουμάντο στη Σπάρτη
κάνει ο Χρυσαυγίτης», είχε ακουστεί στην επίσκεψη της ΤΟ Νίκαιας στη
Σπάρτη, από τον υπεύθυνο ΤΟ Σπάρτης. Κουμάντο στο Πέραμα, στην Αθήνα,
στο Κερατσίνι παντού κάνει ο χρυσαυγίτης. Και πως κάνει κουμάντο ;
κερδίζοντας τη μάχη του δρόμου. Κασιδιάρης σε ομιλία στα γραφεία της
Νίκαιας : «αγώνας ΧΑ σημαίνει δρόμος όχι επερωτήσεις και τέτοιες
κοινοβουλευτικές αηδίες». (αναγν. 350)
«..δεν θα αλλάξουμε, όσο πιο δυνατοί γινόμαστε τόσο πιο ακραίοι θα
γινόμαστε..είμασε αγωνιστές του πεζοδρομίου..» λέει ο Μιχαλολιάκος σε
συγκέντρωση στην Τρίπολη 3-6-12, αν. 327, παρ. 13.3. Για αυτό η ΧΑ δρούσε.
Αναφέρω δε τις δηλώσεις αυτές, διότι αποκαλύπτουν το ιδεολογικό και
«πολιτικό» υπόβαθρο και το πλαίσιο δράσης της ΧΑ. Το πλαίσιο δράσης της
οργάνωσης ΧΑ, η καταστατική αρχή της ήταν η μάχη στο δρόμο εναντίον
των ιδεολογικών εχθρών, η κυριαρχία στις γειτονιές όπου υπήρχαν γραφεία
της και η επικράτηση της ιδεολογίας της μέσω της τέλεσης κακουργηματικών
πράξεων.
Ο Παναγιώταρος σε δήλωσή του στον δημοσιογράφο, Ιωάννη Παπαδόπουλο,
«άμα βγάλουμε, δημοτικό σύμβουλο, θα κάνουμε πόγκρομ.»
Παναγιώταρος, αναγν. ΠΑ, κοινά βίντεο : «η ΧΑ έδειξε πως με μία μόνο
κίνηση καθαρίσαμε το Εφετείο δήλωση το 2010, με διάφορες κινήσεις
καθαρίσαμε τον Αγ. Παντελεήμονα.»
Κα Πρόεδρε, κύριοι Δικαστές, το Σεπτέμβριο του 2013, υπήρχε εντολή
κλιμάκωσης της δράσης της ΧΑ, και αυτή η εντολή κλιμάκωσης που
προκύπτει από τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών. 12-9-2013 η
δολοφονική επίθεση σε βάρος των μελών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, μέσα στο
Πέραμα είναι σημαντική αναβάθμιση της εγκληματικής δράσης της ΧΑ, δεν
επιτίθεται μόνο στο ΠΑΜΕ, επιτίθεται σε μέλη του ΚΚΕ, σε ένα
κοινοβουλευτικό κόμμα. Από τις επιθέσεις σε ανυπεράσπιστους μετανάστες,
σε στέκια αναρχικών η ΧΑ επιτίθεται κατά μέτωπο στο ΚΚΕ μέσα στο σπίτι
του, επιτρέψτε μου την έκφραση, με πρόθεση να σκοτώσει. Ένα βήμα
παραπέρα. Λίγες μέρες μετά στο Μελιγαλά, στις 15-9-2013, με το τάγμα της
Νίκαιας στην πρώτη γραμμή, και τον Κασιδιάρη να δίνει παραγγέλματα, οι
βουλευτές της ΧΑ επιτίθενται σε μέλη της νεολαίας του ΛΑΟΣ, στο δήμαρχο
Μελιγαλά και στον Αστέριο Χάμο του Πατριωτικού Συνδέσμου. Ένα ακόμα
βήμα παραπέρα. Τι αριστεροί, τι δεξιοί ; Η ΧΑ είναι εναντίον όλων. (ΠΑΜΕ,
Μελιγαλάς)
Και αυτή η εντολή κλιμάκωσης, δε μπορεί παρά να μας θυμίσει την
αμετάκλητη απόφαση 280/2015 του ΜΟΕ Αθηνών για την απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος των μελών του «ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ», όπου ρητά
αναφέρεται στη σελίδα 62 «Πρέπει να σημειωθεί ότι η Χρυσή Αυγή είχε
αναβαθμίσει τις επιθέσεις της σε πολιτικά στέκια μεταναστών, στη Βίλα

Αμαλία κλπ» αναφέρεται στο έτος 2008 η απόφαση. Άλλου επιπέδου βέβαια η
αναβάθμιση δράσης το 2008, όταν ακόμα κινούνταν στο περιθώριο και άλλου
επιπέδου η εντολή κλιμάκωσης το 2013, που είχαν ήδη μπει στη Βουλή και
βλέπανε τις δημοσκοπήσεις να τους αβαντάρουν. Η στρατηγική όμως πίσω
από την αναβάθμιση ή κλιμάκωση είναι η ίδια. Από την μία η στρατηγική του
ζωτικού χώρου, να κατακτήσεις το δρόμο και να κυριαρχήσεις με τη βία και
από την άλλη, η στρατηγική της έντασης. Να προκαλέσεις τους «εχθρούς
σου», τους αριστερούς, τους αναρχικούς, τους μετανάστες, να τους
αναγκάσεις να οργανωθούν να βγουν στο δρόμο, όπως βγαίνουν οι
χρυσαυγίτες και να αρχίσουν να σφάζονται και να υπάρχει πλήρης εκτροπή
του δημοκρατικού πολιτεύματος και επέμβαση αντιδραστικών θυλάκων του
βαθέως κράτους. Θυμηθείτε τη δήλωση του Παναγιώταρου στο BBC (κοινά
βίντεο ΠΑ, υπ’ αριθμ. 45) «η ελληνική κοινωνία ετοιμάζεται για μία μάχη, για
έναν νέου τύπου εμφύλιο πόλεμο, απ΄ τη μία πλευρά θα είναι, ας πούμε,
εθνικιστές σαν εμάς και Έλληνες που θέλουν η χώρα μας να γίνει όπως πριν και
από την άλλη πλευρά θα είναι παράνομοι μετανάστες, οι αναρχικοί και όλοι όσοι
έχουν καταστρέψει την Αθήνα τόσες φορές». Και σαν καλός ναζιστής, βγήκε μετά
και είπε ότι παραποιήθηκαν δήθεν τα λεγόμενα του.
Εάν ο Ρουπακιάς δεν είχε συλληφθεί επιτόπου, δε θα υπήρχε κανένα
απολύτως πρόβλημα για την ΧΑ, μόνο όφελος θα είχε από αυτήν την
ενέργεια, αν δεν είχε συλληφθεί ρουπακιάς. Εάν είχαν όλα κυλήσει όπως στις
προηγούμενες επιθέσεις και οι δράστες διέφευγαν πείτε μου εσείς ποιος
αυτόπτης μάρτυρας θα τολμούσε να πάει να καταθέσει αυτά που είδεγνωρίζοντας ότι οι δράστες ήταν χρυσαυγίτες και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι,
και κατοικούσαν στη γειτονιά του-.Ποιος θα τολμούσε ξανά όχι να καταθέσει
ως μάρτυρας σε βάρος των ΧΑ, αλλά ποιος θα τολμούσε να μιλήσει ανοιχτά
εναντίον της ΧΑ ; Κανείς. Στην ΧΑ δε, όλα θα ήταν μέλι-γάλα, στην κοινωνία
θα ήταν ευρέως γνωστό ότι ήταν χρυσαυγίτες, κανείς δε θα τολμούσε να
μιλήσει ή να ξαναμιλήσει εναντίον της ΧΑ, στο Κερατσίνι θα επικρατούσε ο
φόβος, ο υπεύθυνος τύπου και εκπαιδεύσεως Κασιδιάρης θα έβγαινε και θα
έλεγε αυτά που έλεγε μετά την επίθεση στο ΠΑΜΕ-ότι φαντάστηκαν κάποιοι
ότι είδαν ΧΑ, ότι πάνε να στοχοποιήσουν την ΧΑ- αν ποτέ εντοπιζόταν ο
Ρουπακιάς, θα είχε ξεφορτωθεί το κινητό του Καζαντζόγλου, ούτε κινητό,
ούτε sms, θα έλεγαν ότι ο δράστης ήταν ΚΚΕ ή ότι έγινε ένας καβγάς, μια
μεμονωμένη ανθρωποκτονία, μπορεί να έγινε για το ποδόσφαιρο, μάρτυρες δε
θα υπήρχαν, θα του έβαζαν ένα δικηγόρο από το κόμμα και τέλος, όλα αυτά
εάν εντοπιζόταν ο αυτουργός, αν όχι, ούτε καν αυτό, τίποτα.
Κουμάντο και στο Κερατσίνι, θα έκανε ο χρυσαυγίτης, αυτό θα ήταν το
όφελος της ΧΑ από τη δολοφονία Φύσσα. Θα είχε περάσει στην κοινωνία το
μήνυμα ότι όποιος αντιστέκεται στην ΧΑ, συντρίβεται, εξολοθρεύεται. Και θα
κάλπαζε ακόμα πιο ισχυρή και πιο επικίνδυνη προς μία «σοβαρή» ΧΑ που θα
μπορούσε να γίνει και κυβερνητικός εταίρος, όπως έλεγαν κάποιοι,
εδραιώνοντας από τη μία την κυριαρχία της στο δρόμο και από την άλλη την
επιρροή της στο πολιτικό σύστημα. Και τότε κα Πρόεδρε, τότε, ναι, θα
πήγαινε χαμένη η θυσία του Παύλου Φύσσα. Αλλά, η επιτόπια σύλληψη του
δράστη, αυτό ήταν το μοναδικό στοιχείο, που χάλασε τη συνταγή της ΧΑ, τη

συνταγή της κλιμάκωσης της βίας που επιχείρησε το Σεπτέμβρη του 2013,
κυριευμένη από την αλαζονεία της αύξησης των ποσοστών τους δημοκοπικά
και από αίσθημα ασυλίας που ένοιωθαν ότι είχαν από τις αρμόδιες αρχές.
Γιατί, δυστυχώς, κα Πρόεδρε η ΧΑ μέχρι τη δολοφονία του Παύλου δρούσε
υπό θεσμική ασυλία. Ακριβώς, επειδή είχαν αυξηθεί τα ποσοστά τους,
πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα τους για να κυριαρχήσουν απόλυτα έναντι των
αριστερών-των δεξιών, έναντι ΟΛΩΝ χωρίς να χρειαστεί να λογοδοτήσουν
ποτέ. Εναντίον όλων.
Μόνο που εκείνο το βράδυ μια σειρά γεγονότων και συνθηκών κατέληξε στην
πρωτοφανή επιτόπια σύλληψη του χρυσαυγίτη δράστη και στο ξετύλιγμα
του νήματος της εγκληματικής δράσης της ΧΑ.
Τέσσερα είναι τα καθοριστικά γεγονότα που οδήγησαν στην επιτόπια
σύλληψη του χρυσαυγίτη δράστη Ρουπακιά :
1) Το τηλεφώνημα στο 100 από άγνωστο άτομο, που ανέφερε «50 άτομα
με ρόπαλα κατευθύνονται στο κατάστημα Κοράλλι» (αναγν. 36).
Κάποιος πολίτης που άκουσε τους ΧΑ ή κατάλαβε ότι προετοιμαζόταν
επίθεση, ενημέρωσε την αστυνομία πριν φτάσει ακόμα το κονβόι των
χρυσαυγιτών στο Κοράλλι. Έτσι, όταν κατέφτασε το τάγμα εφόδου
είχαν ήδη φτάσει και 2 ομάδες ΔΙΑΣ.
2) Το γεγονός ότι Παύλος, έμεινε όρθιος μετά το μαχαίρωμα και υπέδειξε
τον δολοφόνο του,
3) Το γεγονός ότι ο Δεληγιάννης τουλάχιστον, όταν ξεκίνησε η επίθεση δεν
έμεινε να παρακωλυθεί όπως οι υπόλοιποι ΔΙΑΣ στη γωνία και
προσέτρεξε στο σημείο, ήταν εκεί για να του υποδείξει ο Παύλος τον
δολοφόνο
4) Το ότι το περιπολικό με κωδικό Α8-2, με πλήρωμα τους αστυνομικούς
Ντάφος και Κουρεντζής έκλεισε το αμάξι του Ρουπακιά, αποκλείοντας
τη διαφυγή του.
Αν έλειπε κάποιος από αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας, δε θα είχαμε
επιτόπια σύλληψη, δε θα είχαμε κινητό Καζαντζόγλου, δε θα είχαμε άρση
απορρήτου, δε θα είχαμε τίποτα. Θα είχαμε τον «σκότωσε για το ποδόσφαιρο.
Από αναγν. 70, σήματα ΔΙΑΣ, από το ηχητικό 453 (00.01.47) του Τσολακίδη
ότι οι «βλέπουμε άτομα της ΧΑ να κυνηγάνε έτερα άτομα επί της Τσαλδάρη,
τους κυνηγάνε για να τους πιάσουνε», μέχρι το 461 (00.04.06) του Δεληγιάννη,
ότι «προς Κεφαλληνίας, στην Αμφιάλη, άτομα της ΧΑ, πεζά έχουν τραπεί σε
φυγή» είναι 2,5 ολόκληρα λεπτά που εκτυλίσσεται η επίθεση και μόνο ένας
αστυνομικός, διστακτικά, προσεγγίζει όπως είπε ο Νικολάου, ο αστυνομικός
Χ. Δεληγιάννης, οι υπόλοιποι παραμένουν στη γωνία. Θυμηθείτε τις
καταθέσεις των φοιτητριών, που μίλησαν για 2-3 κύματα επιθέσεων από
εναλλασσόμενους ΧΑ, πεζοδρόμιο-διάζωμα-πεζοδρόμιο όπου έλαβε χώρα η
δολοφονία. Αυτό κράτησε τουλάχιστον 2,5 λεπτά.
Από τα σήματα των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, έχουμε την πλήρη αποδόμηση
των μαρτυριών των Ρώτα, Τσολακίδη και Λεγάτου για την ταυτότητα των
ατόμων και το αν ήταν οπλισμένοι και τι κινήσεις έκαναν οι ίδιοι. Για εμένα οι

καταθέσεις αυτών των 3 αστυνομικών ήταν απολύτως αναξιόπιστες,
αντιφατικές και σκοπό είχαν όχι να καταθέσουν την αλήθεια, αλλά να
προστατέψουν τον εαυτό τους, γιατί ήξεραν και οι ίδιοι ότι αδράνησαν. Ο
μόνος από τους ΔΙΑΣ που περιγράφει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
αλήθεια, αυτά που συνέβησαν είναι ο Δεληγιάννης, ο μόνος ο οποίος
κινήθηκε, πίσω από τους ΧΑ, μιλώντας για συγκεντρωμένους ΧΑ στο
απέναντι πεζοδρόμιο, που φώναζαν και επιδοκίμαζαν κατά τη διάρκεια της
επίθεσης του Παύλου.
Κατέθεσαν οι Ρώτας, Τσολακίδης, ότι έτρεξαν κατευθείαν από πίσω τους. Η
απόσταση από το Κοράλλι μέχρι το σημείο της δολοφονίας είναι 110 μέτρα. Η
διάρκεια της επίθεσης τουλάχιστον 2,5 λεπτά. Δεν έτρεξαν αυτοί οι 2-οι
Ρώτας, Τσολακίδης από πίσω τους. Παρέμειναν αμέτοχοι παρατηρητές.
Η ΠΑ στάθηκε πολύ στις κινήσεις και στις αντιδράσεις των αστυνομικών
εκείνο το βράδυ. Θεωρούμε ότι αν και οι 8 αστυνομικοί επενέβαιναν, με
χρήση ηχητικών μέσων, με φάρους, με τις μηχανές τους σίγουρα θα
μπορούσαν να διαλύσουν το πλήθος των επιτιθέμενων και να αναχαιτίσουν
την επίθεση των ΧΑ, πριν φτάσει ο Ρουπακιάς για να ολοκληρώσει την
επίθεση. Θα μπορούσε να αποτραπεί αν έκαναν δυναμική επέμβαση και οι 8
αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., αμέσως όταν είδαν να ξεκινάει η επίθεση και όχι να
αφήσουν μόνο του τον Δεληγιάννη και αυτό είναι η αλήθεια που πρέπει να
αποτυπωθεί στην απόφαση του Δικαστηρίου Σας.
Το ότι η αστυνομία ήταν παρούσα όταν ξεκίνησε η επίθεση δε σημαίνει ότι
δεν ήταν οργανωμένη η επίθεση. Εκ του αντιθέτου, η οργανωμένη επίθεση
ξεκίνησε παρά την παρουσία της αστυνομίας, γιατί ακριβώς αισθανόταν ότι
οι αστυνομικοί είναι δικοί τους και ότι παρόλο που ήταν εκεί δε θα
επενέβαιναν. Ό,τι ακριβώς είπε και ο Ρουπακιάς, στο περιπολικό. «Είμαι
δικός σας είμαι της ΧΑ, μην το πείτε πουθενά.»
Εκτός από τον Δεληγιάννη και τη Λεγάτου, που ακολούθησε τον συνάδελφό
της Δεληγιάννη, οι υπόλοιπο 6 αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, όχι μόνο δεν
κυνήγησαν τους χρυσαυγίτες όταν ξεκίνησε η επίθεση, αλλά δεν συνέλαβαν
κανέναν άλλο από τα άτομα της ΧΑ που ο Δεληγιάννης λέει ότι έτρεχαν προς
Κεφαλληνίας, δηλαδή εκεί ακριβώς που καθότανε, ενώ έχουν ήδη λάβει ρητή
εντολή να συλλάβουν όποιον τρέχει.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς ο
Χρήστος Δεληγιάννης, όταν ξεκίνησε η επίθεση, δεν έμεινε πίσω, Τι θα γινόταν
άραγε, αν ο πολίτης δεν είχε τηλεφωνήσει στο 100, πριν ακόμα φτάσουν οι
χρυσαυγίτες; Δεν θα ήταν οι ΔΙΑΣ παρόντες στη δολοφονία. Οι χρυσαυγίτες
θα δολοφονούσαν τον Φύσσα και θα έφευγαν. Τι θα γινόταν, αν ο
Δεληγιάννης, καθόταν εκεί που ήταν και οι υπόλοιποι ΔΙΑΣ ; Τι θα γινόταν αν
το περιπολικό του Ντάφου και του Κουρεντζή δεν έκλεινε σε σχηματισμό Τ,
το αμάξι του Ρουπακιά; θα έμπαινε στο αμάξι και θα έφευγε. Μόνο βεβαία
δεν ήταν η σύλληψη του Ρουπακιά εκείνο το βράδυ, όπως ισχυρίστηκε η
εισαγγελική πρόταση.

Αυτό δεν είχε υπολογίσει η ΧΑ. Αυτό ήταν που ξέφυγε από τον έλεγχό της, η
επιτόπια σύλληψη του χρυσαυγίτη δράστη.

Οι δεκαοκτώ (18) κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του
Παύλου Φύσσα
Πέρα από τις διαβιβάσεις των αστυνομικών, το πιο κρίσιμο στοιχείο μέσα στη
δικογραφία είναι η άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών ως προς
τους 18 κατηγορούμενους.
Από αναγν. 272-3 α κλήση από Δεληγιάννη στο ΕΚΑΒ έγινε 00.04.Από το
βίντεο-τεχνική μελέτη του ερευνητικού κέντρου Forensic Architecture (FA), η
δολοφονία τοποθετείται μεταξύ 03.35-04.05. Ενώ καταγράφονται
αλλεπάλληλες κλήσεις μεταξύ των κατηγορούμενων χρυσαυγιτών, πριν και
μετά τις 12 το βράδυ, υπάρχει ένα διάστημα λίγο πριν από τη δολοφονία
κατά το οποίο επικρατεί απόλυτη σιγή. Αν ανατρέξετε στο σχετικό
διάγραμμα δεν υπάρχει καμία κλήση κατηγορουμένων μεταξύ 23.58
(Σαντοριναίος- Αναδιώτη) και 00.04.46 (Δανίκα –Σκάλκο) επόμενη κλήση
μεταξύ απάντων των κατηγορουμένων είναι στις 00.06 Χρυσαφίτης σε
Χρυσαφίτη διάγραμμα 5.
Τουλάχιστον για 6 λεπτά κανένας από τους 18 κατηγορουμένους δεν
πραγματοποιεί ούτε δέχεται καμία κλήση, γιατί είναι το διάστημα που
εξελίσσεται η επίθεση, η οποία ολοκληρώθηκε με τη δολοφονία. Δεν υπάρχει
κανένα άλλο τέτοιο κενό κλήσεων μεταξύ των κατηγορουμένων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΟΣ, μέλος της ομάδας ασφαλείας Νίκαιας, όπως είδαμε στα
αναγνωστέα, συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στις δράσεις της Νίκαιας,
πάντα με την στολή παραλλαγής της Νίκαιας, σε όλες σχεδόν τις
φωτογραφίες. Ο άνθρωπος που, όπως παραδέχτηκε ενημέρωσε τον
Καζαντζόγλου, στις 23.19 το βράδυ της 17 ης-9-2013, ότι είχε ένα πρόβλημα με
κάποιους στο ΚΟΡΑΛΛΙ, αλλά δεν έδωσε σημασία σε αυτό ούτε ζήτησε
ενισχύσεις, ισχυρίστηκε στην απολογία του. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία ; Ο
Άγγος εκείνο το βράδυ μίλησε μόνο με μέλη της τοπικής, μόνο με χρυσαυγίτες,
μέλη της ομάδας ασφαλείας, με Καζαντζόγλου, Χρυσαφίτη, Καλαρίτη,
Μιχάλαρο, Αναδιώτη επανειλημμένως πριν τη δολοφονία και μετά τη
δολοφονία, που όπως ισχυρίστηκε τον ενημέρωσε ένας αστυνομικός που ήταν
στην Π. Μελά, για το όνομα του συλληφθέντος.
Ισχυρίστηκε, δηλαδή, ότι κατέβηκε δήθεν με τις πιτζάμες από το σπίτι του,
ρώτησε ένα αστυνομικό στις 00.08 και ο αστυνομικός του είπε και τι έγινε και
το όνομα του συλληφθέντος, που καλά, καλά δεν είχαν περάσει ακόμα
χειροπέδες στον Ρουπακιά. «Πήρα τον Πατέλη, μου είπε «δεν ξέρω τίποτα, θα
σε πάρω», μετά τις 12 τον πήρα, δε με πήρε μετά ξανά.
Ισχυρίστηκε ότι το sms ήταν για μοίρασμα φυλλαδίων για ομιλία του
αρχηγού. Εδώ, βέβαια ο Μιχαλολιάκος άδειασε όλη την τοπική της Νίκαιας,

όταν είπε στην απολογία του, ότι του φάνηκε παράξενο να βγούνε για
τρικάκια, βραδιάτικα και ότι δεν ήταν και σίγουρο ότι θα έκανε την ομιλία.
Δηλαδή, τυπώθηκαν τρικάκια για μία ομιλία που δεν ήταν σίγουρη,
κινητοποιήθηκε ο Πατέλης για την κορυφαία εκδήλωση ομιλία του αρχηγού,
ήταν σε αναβρασμό είπαν Πατέλης και Καζαντζόγλου, όλη η τοπική, αλλά ο
Αγγος που ήταν από πριν στα γραφεία και του είχαν πει δήθεν για τα
φυλλάδια, δεν ανταποκρίθηκε στο sms, γιατί έβλεπε τον ΟΣΦΠ, ενώ είπε ότι
δήθεν ήθελε να φύγει από το ημίχρονο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν
ανταποκρίθηκε στο sms, δηλαδή δεν πήγε στα γραφεία, γιατί ήξερε ότι οι
συγκεντρωμένοι από τα γραφεία, δε θα πήγαιναν βραδιάτικα για μοίρασμα,
θα ερχόταν εκεί ακριβώς που ήταν στο ΚΟΡΑΛΛΙ, ο Αγγος απλά τους
περίμενε έξω από Κοράλλι, περίμενε να έρθουν για να ξεκινήσει η επίθεση
στους εχθρούς. Ο Άγγος αναγνωρίστηκε ότι ήταν από τους χρυσαυγίτες έξω
από το Κοράλλι, μόλις τελείωσε δηλαδή ο αγώνας από τον Χατζησταμάτη
και τον Χατζηευστρατίου. 2 μάρτυρες διαψεύδουν τον ισχυρισμό του ότι
έφυγε από το Κοράλλι και πήγε κατ΄ ευθείαν σπίτι, καθώς τον αναγνωρίζουν
ότι ήταν από τους συγκεντρωμένους χα έξω που εμπόδιζαν την παρέα του
Παύλου να πάρει τα αυτοκίνητα. Και έτσι καταρρίπτεται και ο ισχυρισμός
του Τσαλίκη, ότι δήθεν πήγαν και οι 2 κατ’ ευθείαν σπίτι τους μόλις βγήκαν
από Κοράλλι, λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας (Τσαλίκης, κάτοικος Π. Μελα 29,
Άγγος, κάτοικος Π. Μελά 40-42, Καλαρίτης, κάτοικος Π. Μελά, 23).
Ο κατηγορούμενος ΛΕΩΝ ΤΣΑΛΙΚΗΣ, που ήταν μαζί με τον Άγγο. Πέραν
αυτού όμως της κατάρριψης του ισχυρισμού του Τσαλίκη, ο Χατζηευστρατίου
στην κατάθεση του στο ακροατήριο αναγνωρίζει τους Άγγο και Τσαλίκη ότι
ήταν στους χρυσαυγίτες, έξω από το Κοράλλι, αφού στην κατάθεσή του λέει
ξεκάθαρα ότι είδε τους 2 χρυσαυγίτες που ήταν μέσα στο Κοράλλι, να είναι
έξω από αυτό και να έχουν ανοίξει το πoρτ μπαγκάζ ενός αμαξιού και
μάλιστα συνεχίζει και λέει ότι αυτός με το τζιν, εννοώντας τον Τσαλίκη φόρεσε
γάντια έξω και βλέπει έναν τρίτο άντρα στα 2-3 μέτρα που κοίταζε προς το
μαγαζί, μίλαγε στο τηλέφωνο και έλεγε μην αργήσετε, σας περιμένω.
Χατζηευστρατίου στο ακροατήριο : «Αυτός με το τζιν, όχι την παραλλαγή,
(ενν. τον Τσαλίκη) φόρεσε τα γάντια έξω»
Κα πρόεδρε, κύριοι Δικαστές, είδαμε τη φωτογραφία του Τσαλίκη στα
γραφεία της ΧΑ όπου όλοι χαιρετούσαν ναζιστικά, είδαμε τις συνομιλίες του
με τον Καζαντζόγλου για τα επεισόδια στο Μελιγαλά «Καζαντζόγλου : στην
πηγάδα πέσανε χαστούκια καλά μακριά από τις κάμερες εγώ ο κεαδας ο τσάκας κ
λαγός με τον πρόεδρο τους είναι εβδομάδα πρόεδρων γαμαμε προέδρους χαχαχαχαα.
Τσαλίκης : έτσι…. τη κλωτσιά στον πιτσιρίκα της νεολαίας του Λάος εσύ τη ριχνης η ο
τσακασ» (σ.σ. διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου). Ρωτάει ο
Τσαλίκης, να ενημερωθεί για την πολιτική δράση των συναγωνιστών του,
επιχαίρει για την επίθεση στον Χάμο και ρωτάει λεπτομέρειες. Και είδαμε ότι
ο Τσαλίκης είπε ψέματα για εκείνο το βράδυ, ότι δήθεν έφυγε κατ’ ευθείαν
σπίτι του. Από την άρση απορρήτου βλέπουμε ότι ο Τσαλίκης πριν τη
δολοφονία έχει μιλήσει στις 11 με Βενετία Πόπορη, την αστυνομικό του ΤΑ
Πειραιά, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 που
χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά όπλα, πάρα πολλά όπλα, κάρτα μέλους του

κόμματος της ΧΑ. Μετά τη δολοφονία μιλάει με τον Άγγο και τον Καλαρίτη,
Πόπορη και Μιχάλαρο και με το γείτονά του Σταματιάδη. Μία παρένθεση
για Καλαρίτη έχει ενδιαφέρον ότι τόσο στην έκθεση σύλληψης τους (1887 pdf),
όσο και στο καταστατικό του σωματείο με ημερομηνία 3-9-13 η δηλωμένη
διεύθυνση κατοικίας του είναι Π. Μελά 23, Κερατσίνι, στα 20 μέτρα από το
Κοράλλι. Ωστόσο για κάποιο λόγο στην απολογία του δηλώνεται η διεύθυνση
Ειρήνης 22 Κερατσίνι, μετέπειτα δε από 17-2-14 σύμφωνα με υπεύθυνη
δήλωση αδελφής του, του παραχωρείται η χρήση κατοικίας στην οδό
Υψηλάντου 113. Με τον Άγγο λέει ο Τσαλίκης ότι μιλούσαν για τον
Ολυμπιακό. Τα άτομα που είδαν μαζί, όλο τον αγώνα, που δεν είχε και πολύ
ενδιαφέρον στο τέλος, μόλις βγήκαν από το καφέ, υποτίθεται ότι πήγαν κατ’
ευθείαν σπίτι τους, στα 30-40 μέτρα από Κοράλλι, και μετά από 50 λεπτά,
στις 00.23 ο Τσαλίκης παίρνει τον Άγγο για 26 δεύτερα για να τον κοροϊδέψει
για τον Ολυμπιακό, να πούνε τι ; για το ματς που βλέπανε μαζί πριν λίγη
ώρα ; Και με τον Καλαρίτη μιλάνε από 00.21 μέχρι 00.49 5 φορές με συνολική
διάρκεια κλήσεων 481 δεύτερα, και μιλάνε για τα καναρίνια και
παρεμπιπτόντως κάτι λέει ο Τσαλίκης στον Καλαρίτη ότι έγινε φασαρία για
το ποδόσφαιρο, αλλά δεν πολύ-ασχολούνται, όχι μιλάνε για τα καναρίνια,
αυτό έρχεται και λέει ο πράος Τσαλίκης. Και ότι δήθεν στις 01.04 τα
ξημερώματα τον πήρε τηλέφωνο ο Μιχάλαρος να τον ρωτήσει για το σκορ
του αγώνα, γιατί μάλλον ο Μιχάλαρος δεν είτε ούτε τηλεόραση, ούτε
ραδιόφωνο, ούτε ίντερνετ για να το δει, αλλά είχε τηλέφωνο ευτυχώς, που η
κεραία του μία έπιανε Ταμπούρια, μία Κερατσίνι. Ενώ ο Μιχάλαρος
ισχυρίζεται ότι τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει για το τι έγινε στην
Τσαλδάρη. Είναι ισχυρισμοί που δε στέκουν στην κοινή λογική. Και ο
Τσαλίκης συνεχίζει τα ψέματα, όταν λέει Δεν επικοινώνησα με κανέναν απ’ τη
Χ.Α, δεν ήθελα να μάθω περισσότερα. Ήμουν κι εγώ χαμένος, σοκαρισμένος,
έγινε μια δολοφονία στη γειτονιά μου.
Ο χαμένος και σοκαρισμένος δήθεν από τη δολοφονία, που δεν επικοινώνησε
με κανέναν, στέλνει ένα μήνυμα στον Άγγο, προσοχή παρακολουθούνται τα
τηλέφωνα, όπως είδαμε στο αν. 339, στο μήνυμα που βρέθηκε στο κινητό του
τηλέφωνο. Τόσο πολύ σοκαρίστηκε και τόσο δεν επικοινώνησε με κανέναν
Όσον αφορά την επικοινωνία του με την αστυνομικό του ΤΑ Πειραιά, στην
κατοχή της οποίας βρέθηκαν πέρα από πληθώρα όπλων, φυσίγγια
στρατιωτικών όπλων, βρέθηκε και μία κάρτα της ΧΑ με τον κωδικό ΑΘ 1080,
εκδοθείσα από την Κεντρική Διοίκηση, το περιεχόμενο των συνομιλιών τους,
όπως ισχυρίζονται για την αποκλειστική νοσοκόμα και την μεταφορά της
μητέρας της, πέραν των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσαν δεν δίνει μία
λογική εξήγηση για τις κλήσεις στις 23.08 και 00.33 μεταξύ τους, ούτε βέβαια
επιβεβαιώνεται από κάποιο άλλο στοιχείο.

Ο κατηγορούμενος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ-που όπως κατέθεσε ο
μάρτυρας Σ. Πουλικόγιαννης, είχε δουλέψει μαζί με τον Π. Φύσσα, στη Ζώνη
του Περάματος και γνωρίζονταν- είναι ο μόνος που αρνείται την παρουσία
του στο Κοράλλι στην αρχή του περιστατικού. Ωστόσο, έχει αναγνωριστεί και

στην προδικασία και στο ακροατήριο από τους μάρτυρες Μαντά, Ξυπόλητο
και Σειρλή ως αυτός που έβγαινε από το Κοράλλι, την ώρα που κατέφθαναν
οι υπόλοιποι φίλοι του Παύλου γύρω στις 22.45. Ο Μιχάλαρος όμως
αναγνωρίστηκε και από τον Μελαχροινόπουλο, το φίλο του Παύλου που μαζί
με τον Κοντονικόλα εγκλωβίστηκαν και δέχτηκαν την επίθεση των ΧΑ επί της
οδού Τσαλδάρη, 62 περίπου. Αναγνωρίστηκε από τον Μελαχροινόπουλο ότι
«Ο Μιχάλαρος ήταν στην Τσαλδάρη, χτυπούσε τα πόδια του και εμψύχωνε»
τον τοποθετεί δηλαδή ακριβώς πάνω στην Τσαλδάρη στον συγκεντρωμένο
τάγμα εφόδου κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
Ο Μιχάλαρος χαρακτηρίσει χλιαρή τη σχέση του με την ΧΑ, γεγονός που
ουδόλως προκύπτει από τη δικογραφία. Αντιθέτως, προκύπτει από το κινητό
του Καζαντζόγλου (αναγν. 375, Παράρτημα Notes,) ότι ο Μιχάλαρος είχε
μέχρι τότε τον ρόλο του βοηθού ασφαλείας «ανάλυση καθηκόντων οργάνου
και επεξήγηση του Μιχάλαρου ότι δεν έχει πλέον καθήκοντα βοηθού» Το
όνομα και αυτού του κατηγορουμένου είναι στο έγγραφο με τα ονόματα των
μελών της ομάδας ασφαλείας, αναγν. Τσακανίκα. Είναι αποθηκευμένος στο
κινητό του Καζαντζόγλου, ως Τάσος ασφάλεια. Τον έχουμε δει σε αμέτρητες
φωτογραφίες, με τη στολή της Νίκαιας, παρατεταγμένο σε παρελάσεις που
έκαναν στους δρόμους της Νίκαιας, του Πειραιά, να φοράει συχνά τα
κοκάλινα μαύρα κοφτά γάντια και να έχει ο ίδιος και ο Καζαντζόγλου
ασύρματους, καθώς ήταν οι υπεύθυνοι ασφαλείας και βεβαίως τον είδαμε σε
βίντεο να κατασκευάζει ασπίδες μαζί με τους συγκατηγορουμένους του
Καζαντζόγλου και Άγγο, στο κατασχεμένο κινητό του Καζαντζόγλου που
βρέθηκε στο αμάξι του Ρουπακιά. Τον είδαμε επίσης να είναι παρών στη
Πάρο τον Φεβρουάριο του 2013, όπου η επίθεση των ΧΑ στους αντιφασίστες
κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό της Τρούλου και του Μαυρίδη. Ο
Μιχάλαρος ήταν μαζί με τους Λαγό, Παναγιώταρος, Μίχος, Καλαρίτης,
Τσακανίκας, στο βίντεο 946, από αν. 350 Απευθύνεται σε ντόπιους στο λιμάνι
της Πάρου : Τσακανίκας: «Δεν σας γαμάγαμε χτες ρε; Θα ξαναγυρίσουμε!».
Επίσης,
Αναγν.
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΛΑΦΥΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ.
Και έκανε και ομιλίες ο Μιχάλαρος όπως είδαμε στα αναγνωστέα και για
αυτό αναγκάστηκε να το παραδεχτεί ότι έχει κάνει και ομιλίες. Αυτή ήταν η
χλιαρή σχέση του με την ΧΑ. Και χλιαρή ήταν και η σχέση του με την
πτυσσόμενη αστυνομική ράβδο που κατασχέθηκε στο σπίτι του, αφού όπως
υποστήριξε την αγόρασε για τη χρησιμοποιήσουν οι 3 γυναίκες που είχε στο
σπίτι για ασφάλεια. Οι δύο από αυτές τις γυναίκες, οι κόρες του υποτίθεται
ότι ήταν το βράδυ εκείνο μαζί του, στο σπίτι του, αυτό ισχυρίστηκε ως άλλοθι,
αλλά δυστυχώς καμία από τις 2 δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου
Σας να το καταθέσει, με τη δικαιολογία να είναι ότι δεν ήθελε να τη
στοχοποιήσει. Το γεγονός ότι η μία τουλάχιστον κόρη του η Αικατερίνη
Μιχάλαρου, ήταν υποψήφια με την ΧΑ στις πρόσφατες εκλογές συνιστά
λιγότερο στοχοποίηση από το να έρθει στο δικαστήριο και να προσφέρει έστω
και τυπικά ένα άλλοθι-καθώς όπως είπαμε υπάρχει αναγνώριση του

Μιχάλαρου σε 2 φάσεις, να βγαίνει από Κοράλλι και επί της Τσαλδάρη να
εμψυχώνει την ώρα της επίθεσης. Ο Μιχάλαρος κρατάει το στόμα του
κλειστό, η κόρη του είναι υποψήφια στις εκλογές με την ΧΑ. Λογικό.
Ο Μιχάλαρος από την ώρα που φεύγει από το Κοράλλι, γύρω στις 11 παρά
έχει 4 αλλεπάλληλες συνομιλίες με τον Άγγο μέχρι τη δολοφονία, η δε
τελευταία είναι στις 23.25 (αφού δηλαδή έχει ενημερώσει ο Άγγος τον
Καζαντζόγλου), υποτίθεται για το σωματείο και το ΑΦΜ του, που τελικά ο
Άγγος δεν υπέγραψε ποτέ για το σωματείο, ούτε σε αυτό με ημερομηνία.
3.9.13, που προσκόμισε ο κατηγορούμενος Λαγός, ούτε στο υποτιθέμενο
μεταγενέστερο, γιατί πολύ απλά, ήταν ιδιωτικός υπάλληλος και δεν είχε
καμία εργασιακή σχέση με τη Ζώνη.
4 συνομιλίες Μιχάλαρος-Άγγος, ενώ πριν λίγο ήταν μαζί στο Κοράλλι. Και στις
00.19 ο Άγγος, που έχει ήδη μάθει για σύλληψη Ρουπακιά από αστυνομικό,
όπως ισχυρίζεται, έχει ήδη πάρει τον Πατέλη, τον Αναδιώτη, τον Καλαρίτη
παίρνει στις 00.19 και πάλι τον Μιχάλαρο, αλλά ο Μιχάλαρος λέει ότι δεν του
είπε για σύλληψη Ρουπακιά, το κράτησε μυστικό δήθεν ο Άγγος και απλά του
είπε ότι κάτι έγινε, μια φασαρία. Τι πιο λογικό εάν όσα ισχυρίζονται είναι
αλήθεια, να του έλεγε, ρε συ έμαθα ότι συνελήφθη ο Ρουπακιάς.
Πως μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος ένας τέτοιος ισχυρισμός ; Και ότι δήθεν
έμαθε για τη σύλληψη Ρουπακιά και την δολοφονία ο Μιχάλαρος ,την άλλη
μέρα από τον Άγγο «ότι ο Ρουπακιάς έσφαξε ένα παλικάρι» όπως είπε
χαρακτηριστικά στην απολογία του στο ακροατήριο. Που βέβαια μετά από
αυτό το τηλεφώνημα μεταξύ Άγγου (που ξέρει για τη σύλληψη Ρουπακιά) και
Μιχάλαρου στις 00.19, ο Μιχάλαρος μιλάει 2 φορές με Καλαρίτη για 55
δεύτερα συνολικά, και στις 01.04 παίρνει τον Τσαλίκη (ο Τσαλίκης λέει για να
ρωτήσει το σκορ του ποδοσφαιρικού αγώνα) για 19 δεύτερα, ο Μιχάλαρος
ισχυρίζεται ότι επικοινώνησε για να μάθει λεπτομέρειες για τη «φασαρία»,
επειδή έμενε κοντά ο Τσαλίκης στην Τσαλδάρη, όπου ο Άγγος τον είχε
ενημερώσει ότι κάτι έγινε, αλλά δεν του είπε για σύλληψη Ρουπακιά. Το ένα
ψέμα πάνω στο άλλο, αντιφατικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που
καθιστούν την αλήθεια ηλίου φαεινότερη, οι κατηγορούμενοι ήταν όλοι
παρόντες έξω από το Κοράλλι και εν συνεχεία στην Τσαλδάρη για ν
συνδράμουν τον κατηγορούμενο Ρουπακιά.
Όπως ο ισχυρισμός ότι δεν πήρε το sms, γιατί κα Πρόεδρε όπως είδαμε στο
αναγνωστέο 324, κινητό Μιχάλαρου, υπήρχε μόνο μία κλήση στις 13.8.2013
και η επόμενη κλήση που υπήρχε καταγεγραμμένη ήταν στις 18.9.2013 στις 10
το βράδυ. Η σύλληψη του Μιχάλαρου έγινε στις 28.9.13 και είχε όλο το χρόνο
να «καθαρίσει» όχι με απλή διαγραφή, με επαγγελματική διαγραφή των
δεδομένων των κλήσεων και των επαφών που διατηρούσε. Αλλιώς, αν δεν είχε
κάνει αυτό το επαγγελματικό καθάρισμα του τηλεφώνου του, θα υπήρχαν οι
κλήσεις το βράδυ της δολοφονίας που αποκαλύφθηκαν με την άρση
απορρήτου. Αλλά εδώ, έχουμε μία κλήση το Αύγουστο και η επόμενη στις
18.9.13. Και βέβαια δεν είναι ο μόνος κατηγορούμενος που προσπάθησε να
καλύψει τα ίχνη του, υπάρχουν και άλλοι που άλλαξαν συσκευή όπως θα
δούμε.

Ο Μιχάλαρος ήταν στο Κοράλλι μαζί με τους Άγγο και Τσαλίκη και έβγαινε
μόλις έφτασαν οι φίλοι του Παύλου Μαντάς, Ξυπόλητος, Χατζηευστρατίου,
Μελαχροινόπουλος, Κοντονικόλας και οι λοιποί, το σπίτι του απείχε 10 λεπτά
με τα πόδια, 4 με όχημα. Το σίγουρο είναι ότι όταν ξεκίνησε η επίθεση, το
ποδοβολητό που περιγράφει ο Χατζησταμάτης από τους ΧΑ στην παρέα του
Παύλου γύρω στις 00.00 ο Μιχάλαρος ήταν εκεί, πως θα μπορούσε να λείπει
άλλωστε ο βοηθός ασφαλείας της Νίκαιας, και ήταν εκεί καθώς
αναγνωρίστηκε από τον Μελαχροινόπουλο επί της Τσαλδάρη να εμψυχώνει
τους επιτιθέμενους συναγωνιστές του.
Ο κατηγορούμενος Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ :
Ο εμφανιζόμενος ως κάτοικος Π. Μελά 23 τόσο στην έκθεση σύλληψης του
(1887 pdf), όσο και στο με ημ. 3.9.13 καταστατικό ίδρυσης του σωματείου
(2277 pdf, αναγν. 421), αλλά στην απολογία του στις 29.9.13 δηλώνει
διεύθυνση Ειρήνης, 22, και πάλι βέβαια πολύ κοντά, η Ειρήνης 22 απέχει μόλις
9 λεπτά με τα πόδια, και 4 με όχημα από την καφετέρια Κοράλλι.
Ο Καλαρίτης, επίσης μέλος της ομάδας ασφαλείας, όπως είδαμε στο αν. 378
Τσακανίκα και έχει συμμετάσχει στη νυχτερινή δράση-διαβίωση όπως
φαίνεται από το ίδιο αναγν. Έγγραφο 87. Τον είδαμε σε πορείες της Τ.Ο.
Νίκαιας με ασπίδες και πόλεως μαζί με τους Τσακανίκας, Μιχάλαρος,
Τσορβάς Ν., και Ρουπακιάς (32’’), από το κινητό του Καζαντζόγλου, αναγν.
375. Τον είδαμε σε αμέτρητες φωτογραφίες με τα πόλεως , σε παράταξη με
κράνη, ασπίδες και κοντάρια. Τον είδαμε στο βίντεο 946, από αναγν. 350
Πατέλη, μαζί με Λαγός, Παναγιώταρος, Μίχος, Καλαρίτης, Τσακανίκας,
Μιχάλαρος στο βίντεο από την αναχώρηση των ΧΑ από το λιμάνι της Πάρου,
μια μέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό από τους χρυσαυγίτες και δη από
τον τότε βουλευτή Μίχο της Τρούλλου και του Μαυρίδη.
Ο Καλαρίτης μιλάει πριν τη δολοφονία με τον Άγγο 3 φορές, 2 φορές με τον
Κορκοβίλη και 4 φορές με τον Καζαντζόγλου :
Κλήσεις με Καζαντζόγλου από 23.20, για 163 δεύτερα με Καζαντζόγλου. Ο
Καλαρίτης ισχυρίστηκε ότι δήθεν ο Καζαντζόγλου τον πήρε τηλέφωνο για να
του πει για τα τρικάκια. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρώτος ο Καλαρίτης
παίρνει τον Καζαντζόγλου στις 23.20 για 41 δεύτερα, 1 λεπτό αφού ο Άγγος
στις 23.19 έχει πάρει τηλέφωνο τον Καζαντζόγλου «Ότι πήρα εγώ τον
Καζαντζόγλου ένα λεπτό αφού τον πήρε ο Άγγος είναι σατανική σύμπτωση,
…..του είπα «Τι έγινε ρε Γιάννη; Βρήκες ανθρώπους;» από την απολογία του στο
ακροατήριο. Δηλαδή, έχουμε Άγγος-Καζαντζόγλου 23.19, ΚαλαρίτηςΚαζαντζόγλου 23.20, Καζαντζόγλου σταθερό -Πατέλης 23.21. Και μετά τον
Πατέλη, ο Καζαντζόγλου μιλάει με τον Καλαρίτη άλλες 2 φορές, ο οποίος
Καλαρίτης εν συνεχεία μιλάει με τον Κορκοβίλη άλλες 2 φορές και ξαναμιλάει
με Καζαντζόγλου στις 23.37. Αυτή είναι η τελευταία συνομιλία του Καλαρίτη,
πριν τη δολοφονία. Αμέσως επόμενη κλήση του είναι στις 00.12 με τον Άγγο
για 63 δεύτερα.
Μετά τη δολοφονία : 5 κλήσεις με Άγγο 214 δεύτερα, που υποτίθεται ότι
Αγγος ξέρει ότι συνελήφθη ρουπακιάς, αλλά για κάποιο λόγο δεν αναφέρει

τίποτα μιλάνε για Ολυμπιακό. Μία τηλεφωνική επικοινωνία με Κορκοβίλη,
μάλλον για να τον συλλυπηθεί για 3η φορά εκείνο το βράδυ για τον πατέρα
του, που είχε πεθάνει πριν 2 μήνες. Έξι φορές με τον Τσαλίκη 340 δεύτερα
από 00.20 μέχρι 00.49 όπου μιλάνε για τα καναρίνια και ενδιάμεσα μιλάει και
με Άγγο και με 2 φορές με τον Μιχάλαρο. Αγγος, Τσαλίκης, Μιχάλαρος,
Καλαρίτης, Κορκοβίλης. «Δε μίλησα με κάποιον απ’ τους υπεύθυνους … γιατί αν
πάρεις τηλέφωνο μετά από ένα τέτοιο γεγονός δείχνει ότι κάτι σε καίει, ότι φοβάσαι.»
Είπε ο Καλαρίτης σε μία αποστροφή της απολογίας του. Άλλα τα στοιχεία
δείχνουν ότι όντως πήρε τηλέφωνα, και όντως κάτι τον έκαιγε.
Ο Καλαρίτης ισχυρίστηκε ότι ήταν σπίτι του, όμως ο μάρτυρας και κάτοικος
της περιοχής Χατζησταμάτης αναγνώρισε τον Καλαρίτη μαζί με τον Άγγο ως
ένα από τους ΧΑ που ήταν αρχικά έξω από το Κοράλλι. Για το μόνο που δεν
ήταν σίγουρος ήταν για το ποιος από τους 2 μιλούσε στο τηλέφωνο. Καμία
σύμπτωση δεν ήταν το ότι ο Καλαρίτης πήρε τον Καζαντζόγλου, 1 λεπτό
αφότου είχε πάρει ο Άγγος τον Καζαντζόγλου, και 1 λεπτό πριν πάρει τον
Πατέλη. Όπως δεν ήταν καμία σύμπτωση το ότι αφού ο Καζαντζόγλου πήρε
τον Πατέλη, ξαναπήρε πίσω τον Καλαρίτη. Ο Καλαρίτης ήταν στους ΧΑ έξω
από το Κοράλλι, που περίμεναν την άφιξη του υπολοίπου τάγματος εφόδου
για να ενωθούν, να έχουν αριθμητική υπεροχή και να επιτεθούν στο στόχο
τους. Και ο Καλαρίτης έχει μιλήσει εκείνο το βράδυ μόνο με χρυσαυγίτες,
μέλη της ΤΟ Νίκαιας.

Ο κατηγορούμενος Αναστάσιος-Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ
Έτερος κατηγορούμενος ο οποίος αναγνωρίστηκε από μάρτυρα τόσο
ανακριτικά όσο και στο ακροατήριο ήταν ο Αναστάσιος-Μάριος Αναδιώτης,
ως ένας από τους χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στον ίδιο και στην παρέα του
Παύλου. Αναγνωρίστηκε από τον μάρτυρα Σειρλή, ότι ήταν ανάμεσα στους
επιτιθέμενους χρυσαυγίτες. Είδαμε ενδεικτικά τον κατηγορούμενο στο
αναγνωστέο 378 (σκληρός Πατέλη) :
4078: ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ/ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ νυχτερινή διαβίωση 9532:
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ/ΠΑΤΕΛΗΣ/ΠΑΝΤΑΖΗΣ/ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Σ ΚΩΝ δράση Σαλαμίνα
Και στο αναγνωστέο 350, σκληρός δίσκος Πατέλη :
12174-12221: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΤΕΛΗΣ/ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ/
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ/ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ (ΟΛΕΣ).
Ο Αναδιώτης είναι από τους παλιούς χρυσαυγίτες, δεν είναι δηλαδή από
αυτούς που ήρθαν μετά τις εκλογές, όπως και όλοι οι κατηγορούμενοι για τη
δολοφονία, είχαν γραφτεί αρκετά πριν τις εκλογές, από το 2011 είχε γραφτεί
στα γραφεία του Πειραιά. Είδαμε και φωτογραφία του Αναδιώτη να βάφει τα
γραφεία της Νίκαιας, πριν αυτά ανοίξουν. Βοηθούσε στο άνοιγμα των
γραφείων της Νίκαιας, τον είδαμε στο Μελιγαλά, τον είδαμε σε όλες τις
φωτογραφίες να είναι με την στολή της Νίκαιας, όλο το πακέτο, αρβύλες,

παντελόνι παραλλαγής άσπρο-μαύρο-γκρι, μαύρο μπλουζάκι ΧΑ, μαύρο
καπέλο-τζόκει. Τον είδαμε να εκπαιδεύεται από τον Τσακανίκα, κατά τη
διάρκεια νυχτερινής διαβίωσης (αναγν. 378, φωτογραφία 4078), τον είδαμε σε
δράσεις της ΧΑ στη Σαλαμίνα, τον είδαμε σε πολλές φωτογραφίες με τη
στολή, σε παράταξη, με κράνη και κοντάρια, να κάνει παρελάσεις στους
δρόμους της Νίκαιας και του Πειραιά. Και βέβαια τον είδαμε σε σειρά
φωτογραφιών με Καζαντζόγλου, Τσακανίκα και Πατέλη, σε στρατιωτική
εκπαίδευση σε κάποιο εγκαταλελειμμένο χώρο στο βουνό, παρουσία και ενός
έτερου ατόμου που φαίνεται ότι εκτελεί χρέη εκπαιδευτή (350-12174-12221)
Βέβαια, σε όλες αυτές τι φωτογραφίες που επεδείχθησαν στον μάρτυρα
υπεράσπισης, στον πατέρα του Αναδιώτη, ο πατέρας του κατηγορούμενου
αρνήθηκε το γιο όχι 3, αλλά 23 φορές. Και ενώ είναι απολύτως κατανοητό από
τη μία, ότι ένας πατέρας δε θέλει να επιβαρύνει τη θέση του κατηγορούμενου
γιου του, από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι και ο ίδιος θεωρεί αυτές τις
φωτογραφίες ως επιβαρυντικές για το γιο του, για αυτό και αρνείται ότι τον
αναγνωρίζει. Και βέβαια από την άλλη, όταν είναι σε τέτοια άρνηση ο
μάρτυρας πως θα πιστέψετε οτιδήποτε άλλο λέει για εκείνο το βράδυ; Ότι
δήθεν ήταν πάνω στο μηχανάκι όταν τον πήρε τηλέφωνο ο Άγγος στις 23.46
και δεν κατάλαβε τι είπαν. Αλλά αυτή η κλήση έχει διάρκεια 45 δεύτερα. Ότι
δήθεν γύρισαν μαζί σπίτι, έφαγε και έφυγε δήθεν στις 12 και από το σπίτι.
Καμία αξιοπιστία η μαρτυρία του. Στη μόνη φωτογραφία που τον
αναγνώρισε ήταν σε αυτή που χαιρετούσε ναζιστικά, αλλά εκεί ο πατέρας
του, δεν είδε το γιο του να χαιρετάει ναζιστικά, είδε το γιο του να χαιρετάει
ένα φίλο του στο καράβι. Είδαμε και τις ναζιστικές φωτογραφίες στον
υπολογιστή του, αλλά δεν είδαμε ούτε του Στάλιν, ούτε του Βελουχιώτη όπως
ισχυρίστηκε αναληθώς ο πατέρας του.
Τι προκύπτει όμως από τα στοιχεία της δικογραφίας για το βράδυ της 17 ης
Σεπτεμβρίου 2013, ως προς τον Αναδιώτη; Από τις 21.00 μέχρι 23.46, σχεδόν 3
ώρες, ο Αναδιώτης μιλάει 2 φορές στο τηλέφωνο, μία κλήση με την μητέρα του
και μία με τον πατέρα του. Σε 3 ώρες, 2 τηλεφωνήματα.
Από τις 23.46 που τον παίρνει ο Άγγος τηλέφωνο μέχρι τις 01.25, ξέρετε πόσες
κλήσεις ; 19 κλήσεις και μιλάει με τον φίλο του χρυσαυγίτη Αντρέα (με
στοιχεία συνδρομητή Jawaedi Jaedi, υπήκοος Πακιστάν) με τον χρυσαυγίτη
Σαντοριναίο και με τον Άγγο. Καμία κλήση, ούτε με τον Σφυρή που
υποτίθεται ότι πήγε 00.30 για επίσκεψη, καμία κλήση στον υποτιθέμενο φίλο
του στο Κρατικό. Πήγε δήθεν να κάνει επίσκεψη στο φίλο του, 1.1-30 τα
ξημερώματα, χωρίς να πάρει ένα τηλέφωνο πρώτα, να επιβεβαιώσει αν είναι
εκεί, χωρίς να πάρει να τον ρωτήσει που ακριβώς είναι, σε ποια μονάδα, σε
ποια πτέρυγα, σε ποιο δωμάτιο. Τίποτα, οι μόνοι με τους οποίους μίλησε ο
Αναδιώτης από τις 23.46 και μετά, ήταν ο Άγγος, ο χρυσαυγίτης Αντρέας, και
ο χρυσαυγίτης γείτονάς του Σαντοριναίος.
Και ενώ στην προανακριτική του απολογία ο Αναδιώτης είχε πει ότι ο Άγγος
του είπε ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα και του ζήτησε να πάει, μετέπειτα
στις ανακρίτριες και στο ακροατήριο προσπάθησε να το ανασκευάσει
λέγοντας ότι έτσι κατάλαβε αυτός και ότι ο Άγγος δεν του είχε είπε ποτέ ότι
έχει κάποιο πρόβλημα. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα του Άγγου στις 23.46 για

46 δεύτερα, ο Αναδιώτης παίρνει ένα τηλέφωνο, με στοιχεία συνδρομητή
Jawadi Jaedi, υπήκοος Πακιστάν, ο δε κάτοχός του όμως δεν είναι. Το
τηλέφωνο στο όνομα του Πακιστανού Jawadi Jaedi, όπως ακούσαμε στο αν.
276, στα καταγεγραμμένα τηλέφωνα του Αναδιώτη, κλήση 32, 22.9.13, το
τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από έναν Έλληνα, χρυσαυγίτη, ονόματι
Αντρέα, καθώς συζητάνε για τις επικείμενες διώξεις της ΧΑ και ότι «πάνε να
τους βγάλουν εκτός», ότι «έχουν λυσσάξει τα κανάλια με την ΧΑ». Μάλιστα,
αναφέρονται και οι 2 στους πατεράδες τους λέγοντας πως πιστεύουν το ίδιο
και αυτοί. Κανένας πακιστανός φίλος του Αναδιώτη δεν υπάρχει, όπως
ψευδώς ισχυρίστηκε ο Αναδιώτης. Απλά το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται
από κάποιον χρυσαυγίτη ονόματι Αντρέα, για να μην μπορεί να
ταυτοποιηθεί ο κάτοχός του. Ποιος ξέρει που το βρήκε, αυτό το κινητό. Και
εδώ ψευδόμενος ο μάρτυρας υπεράσπισης και πατέρας του κατηγορουμένου,
αφού εμφανίζεται σε πλήρη γνώση της ένταξης του γιου του στην ΧΑ ως και
του ιδίου.
Μετά τον Αντρέα τον χρυσαυγίτη, ακολουθεί ο χρυσαυγίτης γείτονας
Σταύρος Σαντοριναίος, 2 κλήσεις η τελευταία 23.58 51 δεύτερα η πρώτη, 8
δεύτερα, η δεύτερη. Υποτίθεται ήταν για να βγάλουν βόλτα τα σκυλιά τους,
ενώ όμως ο Αναδιώτης έχει πει ότι είχε ήδη από νωρίς το απόγευμα κανονίσει
να πάει στον Σφυρή και στον φίλο του στο Κρατικό, και ενώ πριν δεν υπάρχει
καμία κλήση με τον «κολλητό» του τον Σαντοριναίο, να δούνε τον αγώνα, τον
παίρνει στις 23.52, 23.58 και μετά τη δολοφονία στις 00.09. Από τα σήματα
των αστυνομικών ξέρουμε ότι οι συγκεντρωμένοι χρυσαυγίτες έφυγαν
τρέχοντας προς Κεφαλληνίας και Μελά, έσπασαν, είναι λογικό να παίρνει ο
ένας τον άλλον τηλέφωνο να δούνε που είναι.
Ο Αναδιώτης τοποθετεί τον εαυτό του στη Σαλαμίνος και Τσαλδάρη, ότι
ακούει για μαχαίρωμα και παίρνει κατ’ ευθείαν τον Άγγο στις 00.12. Γιατί
συνέδεσε το μαχαίρωμα με τον Άγγο; Ρωτήθηκε. Καμία απάντηση, καμία
εξήγηση δεν έδωσε, γιατί μόλις έμαθε για μαχαίρωμα να πάρει τηλέφωνο τον
Άγγο και μετά τον Σαντοριναίο και μετά πάλι τον Άγγο, και πάλι τον
Σαντοριναίο και μετά τον χρυσαυγίτη Αντρέα. 13 κλήσεις μετά τη δολοφονία
με Άγγο, Σαντοριναίο, και Αντρέα χρυσαυγίτη, από 00.09 μέχρι 01.18. Για να
καταλήξει να στείλει 2 sms στις 02.10 τα ξημερώματα στον φίλο του
αστυνομικό Αθανάσιο Καρατζά με τον οποίον πήγαιναν για σκοποβολή. Η δε
καταγραφή των κεραιών δείχνει τη μετακίνηση του Αναδιώτη, από ΑμφιάληΚερατσίνι, σε Ταμπούρια, σε Νίκαια και Δραπετσώνα. Την ώρα που
ισχυρίζεται ότι ήταν στο Σφυρή στη Νίκαια, οι κεραίες που ενεργοποιεί το
κινητό του είναι Αμφιάλη-Κερατσίνι και Ταμπούρια-Κερατσίνι. Μέχρι και
την κλήση στις 01.05 ο Αναδιώτης είναι Κερατσίνι-Αμφιάλη ταμπούρια. Μόνο
μετά τις 01.14 ενεργοποιεί την κεραία Άσπρα Χώματα Νίκαια, γεγονός που
δεν συνάδει με όσα κατέθεσε ο ίδιος και ο Σφυρής, που τοποθετούν το
χρονικό διάστημα που παρέμεινε ο Αναδιώτης στο σπίτι του Σφυρή, από
00.20 μέχρι 01.00 περίπου. «Γύρω στη μία έφυγα από το σπίτι του Σφυρή», είπε
ο Αναδιώτης στην απολογία του στο ακροατήριο, ωστόσο διαψεύδεται από
τα στοιχεία. Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας είχε μεταφερθεί ο Παύλος
Φύσσας.

Επίσης, όπως ακούσαμε στα τηλέφωνα στις 25.9.13 ό Αναδιώτης άλλαξε
τηλέφωνο, άλλαξε συσκευή πήρε καινούριο νούμερο για αυτό και ότι στοιχείο
βρέθηκε ήταν από το σκληρό δίσκο του και όχι από το τηλέφωνό του. Γιατί
άραγε να προβεί στην αλλαγή της συσκευής, όπως έκαναν και άλλοι
κατηγορούμενοι, αν δεν είχε κάτι να κρύψει;
Οι αντιφατικοί και ψευδείς ισχυρισμοί του Αναδιώτη παρασέρνουν και την
υπερασπιστική γραμμή του Σαντοριναίου. Γιατί να μιλήσουν 2 φορές πριν τη
δολοφονία για να βγάλουν τα σκυλιά τους βόλτα, αφού υποτίθεται ο
Αναδιώτης είχε κανονίσει να πάει στον Σφυρή και μετά στο Κρατικό της
Νίκαιας ; Γιατί ο Σαντοριναίος επιβεβαιώνει τους ψευδείς ισχυρισμούς του
Αναδιώτη ; Γιατί ο Αναδιώτης μόλις πληροφορήθηκε από τον Άγγο ότι
υπάρχει πρόβλημα και του ζήτησε να πάει όπως δήλωσε προανακριτικά, και
προσπάθησε να ανασκευάσει ανεπιτυχώς στο ακροατήριο, πήρε τηλέφωνο
τον χρυσαυγίτη Αντρέα και αμέσως μετά τον φίλο του, γείτονα Σαντοριναίο; 2
λεπτά με το μηχανάκι απέχει το σπίτι του Σαντοριναίου από τον τόπο της
δολοφονίας, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας υπεράσπισής του, ο πατέρας του, ο
οποίος σημειωτέον αναγνώρισε σε φωτογραφίες τον Αναδιώτη, που ο δικός
του πατέρας είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει. Το γεγονός ότι ο Σαντοριναίος
στηρίζει την αποδεδειγμένα, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας αναληθή
υπερασπιστική γραμμή του Αναδιώτη, καταλήγει στην κατάρρευση και της
δικής του υπερασπιστικής γραμμής.

Οι κατηγορούμενοι Γεώργιος ΔΗΜΟΥ και Γεώργιος ΣΚΑΛΚΟΣ
Είδαμε τον κατηγορούμενο Γ. Δήμου, στο αναγ.381, κινητό Λαγού,
φωτογραφία 22, Λαγός, Κασιδιάρης, στην πρώτη γραμμή Δήμου και
Αποστόλου, 28-4-13. Είδαμε πολλές φωτογραφίες με κράνος, σε παράταξη
φορώντας τα μαύρα της ΧΑ, μαζί με Καζαντζόγλου, Καλαρίτη, Χατζηδάκη,
Μιχάλαρο, Κομιάνο, Χρυσαφίτη (αναγν. 350-Πατέλης), σε συγκεντρώσεις
δίπλα στον Ρουπακιά, στον Βουλδή και στο Ματθαιόπουλο (αναγν. 378Πατέλης), σε δράσεις στη Σαλαμίνα, παρατεταγμένοι με παραλλαγής (αναγν.
378-Πατέλης), σε πορεία στον Πειραιά, πάντα σε παράταξη με επικεφαλής
τον Λαγό (Αναγν. 378). Ο Δήμου είχε ενεργή παρουσία σε παρελάσεις της ΧΑ
σε δράσεις, και όπως αποκαλύφθηκε αργότερα ήταν και στην μοτοπορεία,
όπως όλη η ΤΟ Νίκαιας, που κατέληξε στην επίθεση στο στέκι ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
την 10η-7-2013. Ισχυρίστηκε ότι μέχρι τη δολοφονία του Παύλου δεν είχε
υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε βίαιη ενέργεια εκ μέρους της ΧΑ.
Αλλά τον διαψεύδει η παρουσία του στην επίθεση στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Κα
Πρόεδρε, κύριοι Δικαστές, ο Δήμου ήταν ο μόνος που καταφέρθηκε ευθέως
εναντίον κάποιου συγκατηγορουμένου συναγωνιστή του, μίλησε για τις
απειλές του Τσακανίκα. Και το έκανε αυτό, μόνο όταν κατάλαβε ότι η
οργάνωση στην οποία ήταν μέλος, ήθελε να φορτώσει σε αυτόν αποκλειστικά
την ευθύνη για τη δολοφονία του Φύσσα, να τον κάνει τον αποδιοπομπαίο
τράγο, «για να μη καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας», όπως είπε ο
Τσακανίκας. Μου λέει (ενν. ο Τσακανίκας στον Δήμου) «Θα περάσεις
δικαστήριο, θα σου βάλουμε απ’ το κόμμα δικηγόρους. Αλλιώς θα σου

κάνουμε τη ζωή αβίωτη, εμείς σκοτώνουμε». Εκεί ο Δήμου αντέδρασε, τότε
και μόνο τότε, όταν κατάλαβε πόσο αναλώσιμος είναι για την ΧΑ, όπως και
όλα τα μέλη των ταγμάτων εφόδου προκειμένου να διασωθεί η ηγεσία της
οργάνωσης, όπως όλοι οι στρατιώτες της οργάνωσης ΧΑ.
Τα προβλήματα υγείας που επικαλείται δεν τον εμπόδισαν ευθύς μόλις έλαβε
το sms από τον πυρηνάρχη Πατέλη, να πάρει τηλέφωνο πρώτα τον
Ρουπακιά-ιεραρχικά ανώτερος, ως μέλος του 5μελούς συμβουλίου-, μετά τον
ίδιο τον Πατέλη, και να ανταποκριθεί άμεσα στην εντολή του πυρηνάρχη του
να πάει άμεσα στα γραφεία 23.30 βράδυ μίας καθημερινής. Πήρε τον Σκάλκο
και μαζί έφτασαν στην Τοπική, όπου είδαν 6-7 μηχανάκια, δικάβαλα και
αναγνώρισε μόνο τον Κομιάνο πάνω στο μηχανάκι, ο οποίος του είπε ότι
«πάμε για μάχη, πιάσαν οι αναρχικοί εκεί κάτι δικούς μας και πάμε να τους
απεγκλωβίσουμε.» Ο Σκάλκος βέβαια αρνείται ότι το άκουσε, γιατί κανείς δεν
πήγε στον Σκάλκο να του πει θα πεις ότι εσύ είπες στον Ρουπακιά να
σκοτώσει τον Φύσσα, οπότε τον βολεύει καλύτερα να κρατήσει το στόμα του
κλειστό και να επιβεβαιώσει εν μέρει και εμμέσως τον Δήμου. Δηλαδή,
επιβεβαιώνει ότι είδαν τον Κομιάνο έξω από Τοπική, αλλά όχι άλλα
μηχανάκια, μόνο τον Κομιάνο, επιβεβαιώνει τι του μετέφερε ο Δήμου, ότι
«πάμε για μάχη», αλλά όχι ότι το άκουσε ο ίδιος από τον Κομιάνο. Και όταν
ακούει αυτό ο Δήμου από τον Κομιάνο, επέρχεται η μέγα αποκάλυψις για
αυτόν : «οι χρυσαυγίτες είναι αλήτες, είναι συμμορία, πάνε για φασαρία,
πάμε να φύγουμε.» Εκεί το κατάλαβε δήθεν πρώτη φορά ο Δήμου, όχι όταν
επιτέθηκαν στους Αιγύπτιους, όχι όταν πήγε στη μοτοπορεία Συνεργείου που
επιτέθηκε στον Δριμυλή και κατέστρεψε το Συνεργείο παρουσία του Λαγού
και του Μίχου, όχι όταν έβλεπε τους βουλευτές της ΧΑ να πουλάνε
τσαμπουκά και να δέρνουν ον κάμερα, ούτε όταν λίγες μέρες πριν όταν
επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Όχι, εκείνη τη στιγμή έγινε το
«κλικ» στον Δήμου και λέει πάμε να φύγουμε. Αλλά δεν φεύγουνε δεν
φεύγουνε κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές.
Δεν επιστρέφουν σπίτι τους. Είναι δήθεν τόσο σοκαρισμένος ο Δήμου από την
αποκάλυψη του χαρακτήρα των συναγωνιστών του, που δεν επιστρέφει σπίτι,
αντιθέτως ισχυρίζεται ότι παραμένει στην περιοχή και πάνε για βενζίνη και
παραμένουν εκεί, μέχρι που ακούνε σειρήνες, περιπολικά και ο Δήμου
ισχυρίζεται ότι παίρνει τον Ρουπακιά για να δει τι έγινε με τα τρόφιμα, μήπως
άνοιξαν τα γραφεία και ήρθαν τα τρόφιμα. Αυτός που λίγο πριν τους
αποκαλούσε υποτίθεται αλήτες και συμμορία. Και ξέρετε τι ώρα είναι αυτή η
κλήση κα Πρόεδρε ; Δήμου προς Ρουπακιά, όπου υποτίθεται ότι τον παίρνει
για να δει τι θα γίνει με τα τρόφιμα, και τυχαία μαθαίνει ότι έχει συλληφθεί ;
00.27. Τι έκανε όλη αυτή την ώρα ο Δήμου με τον Σκάλκο στην περιοχή ; Την
απάντηση τη δίνει ο Ιωάννης Άγγος, ο οποίος κατέθεσε απολογούμενος ότι
έμαθε ότι ο Γ. Δήμου ήταν με τους χρυσαυγίτες έξω από το ΚΟΡΑΛΛΙ. Ο
Δήμου και ο Σκάλκος δεν έφυγαν ποτέ από την περιοχή, ήταν έξω από τον ΤΟ
Νίκαιας και ακολούθησαν τους χρυσαυγίτες, το κονβόι των μηχανών και
αυτοκινήτων και ενώθηκαν με τους λοιπούς χρυσαυγίτες έξω από το Κοράλλι,
ήταν μέρος του τάγματος εφόδου, εμψύχωσαν με τις φωνές, τις ύβρεις και την
παρουσία τον δράστη της ανθρωποκτονίας, είδαν τη σύλληψη του Ρουπακιά

και για αυτό τον πήρε τηλέφωνο ο Δήμου. Δεν στέκει στη λογική το αφήγημα
του Δήμου, ότι συνειδητοποιεί ότι οι χρυσαυγίτες είναι αλήτες που πάνε για
φασαρία, παραμένει στην περιοχή, και παίρνει μετά το Ρουπακιά για να τον
ρωτήσει για τρόφιμα, «εντάξει είναι συμμορία αλλά ας επιμείνω για να
βοηθήσω με τη διανομή τροφίμων.» Καμία λογική. Και «παρόλο που είναι
αλήτες, συμμορία ας στείλω ένα sms και ας πάρω και ένα τηλέφωνο τον
Πατέλη να τον ενημερώσω ότι ο Ρουπακιάς έχει συλληφθεί.» Ο Δήμου άνοιξε
το στόμα του για τις απειλές του Τσακανίκα, αλλά προσπάθησε να καλύψειχωρίς επιτυχία- τον Λαγό, λέγοντας ότι δήθεν ήταν πρωτοβουλία του
Τσακανίκα, ενώ υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία Λαγού-Πατέλη, όπου ο
Λαγός τον ρωτάει συγκεκριμένα για τον Δήμου (pdf 936) στις 19-9-13.
Ο μόνος λόγος που ο Δήμου αποφάσισε να πει μερικές αλήθειες είναι για να
μην φορτωθεί ο ίδιος αποκλειστικά την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου
και γιατί φοβήθηκε ότι οι χρυσαυγίτες θα πραγματοποιούσαν τις απειλές
τους, γιατί τους ήξερε, ήξερε τι ήταν, γιατί και αυτός ήταν ένας από αυτούς.
Ο κατηγορούμενος Γ. ΣΚΑΛΚΟΣ :
Ο Σκάλκος χάνει κάθε αξιοπιστία όταν εμφανίζει τον Τσακανίκα ως ταμία,
όταν προσχωρεί δηλαδή στον οψιγενή και ψευδή ισχυρισμό ότι δήθεν ο ταμίας
της ΤΟ Νίκαιας, ήταν ο Τσακανίκας για να αποκρύψουν το ρόλο του
Ρουπακιά στο 5μελές συμβούλιο, ενώ έχει αποδειχτεί από τα έγγραφα (αναγν.
249 ) ότι ταμίας ήταν ο Ρουπακιάς και ο Τσακανίκας ήταν υπεύθυνος
ιδεολογικού. Από αυτό και μόνο συμπεραίνεται ότι ο Σκάλκος είναι στο στενό
πυρήνα και κοντά στο 5μελές της Νίκαιας. Είναι στις λίστες αιμοδοσίας της
ΤΟ Νίκαιας, είναι σε ανοιχτές ομιλίες (ανγν. 376, Τσακανικας), είναι με τον
Δήμου στην κλειστή ομιλία του Γερμενή στα γραφεία της Νίκαιας (αναγν.
376), μοιράζει εφημερίδες (αναγν. 378), παρελαύνει με τους λοιπούς
συγκατηγορουμένους του με κράνη, κοντάρια, σε παράταξη στους δρόμους
Πειραιά (αναγν. 378).
Το αφήγημα των Δήμου-Σκάλκου όμως διαψεύδεται και από τους Τσορβάδες,
οι οποίοι κατέθεσαν ότι αρχικά τους είδαν 2-3 στενά πάνω από τα γραφεία,
όταν συγκροτούνταν το τάγμα εφόδου και μετέπειτα ότι είδαν τους Δήμου
και Σκάλκο σταματημένους στη Λεωφόρο Σαλαμίνος στο ρεύμα προς
Νίκαια, και όχι στο ρεύμα προς Πέραμα, επί της Σαλαμίνος και δεν λένε
τίποτα για βενζινάδικο. Βενζινάδικο υπάρχει σε εκείνο το ύψος μόνο στο
ρεύμα προς Πέραμα, όπως κατέθεσε απολογούμενος ο Νικ. Τσόρβας. Άρα,
πέρα από τον Άγγο, διαψεύδεται η υπερασπιστική γραμμή των ΔήμουΣκάλκου και από τους ίδιους τους Τσορβάδες και ενισχύεται η παρουσία τους
έξω από το Κοράλλι.
Ο κατηγορούμενος Ιωάννης-Βασίλης ΚΟΜΙΑΝΟΣ :
Είχε ενεργή παρουσία και αυτός στην Τ.Ο. Νίκαιας, από αρχές 2012 είχε πει
ανακριτικά, από τέλη 2012 είπε στο ακροατήριο, μάλλον οι ανακρίτριες θα
το έγραψαν και αυτό μόνες τους, γιατί εξήγηση δεν δόθηκε καμία. Είχε
παρουσία σε ομιλίες, συγκεντρώσεις, σε παρελάσεις σε κεντρικούς δρόμους
του Πειραιά με κοντάρια, κράνη, ασπίδες, με όλους τους κατηγορούμενους,

ενδεικτικά : στους δρόμους της Νίκαιας με ΠΑΤΕΛΗΣ/ ΚΟΥΖΗΛΟΣ/
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ/ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ/ ΛΑΓΟΣ/ ΑΓΓΟΣ/ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ/
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ/ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ/ ΚΟΜΙΑΝΟΣ (Αναγν. 350, 11435, Πατέλης) ,
φορώντας γάντια και κρατώντας ένα κράνος. Και στο κινητό του
Καζαντζόγλου (αναγν. 375), είδαμε αντίστοιχες φωτογραφίες. Τον είδαμε να
χαιρετάει ναζιστικά μέσα στο λεωφορείο μαζί με Ρουπακιά, Αγιοβλασίτη,
Καζαντζόγλου, Χρυσαφίτη, Τσορβά Θ, Άγγο (αναγν. 338 κινητό Σταμπέλου).
Αποκαλύφθηκε από το έγγραφο που προσκομίστηκε στη δίκη για το
Συνεργείο αλλά και στο παρόν δικαστήριο ότι συμμετείχε στην μοτοπορεία,
ισχυρίστηκε όμως ότι δεν είδε τίποτα. Όλη η τοπική Νίκαιας συμμετείχε στην
επίθεση στο Συνεργείο.
Ο Κομιάνος το βράδυ της δολοφονίας και αυτός παρών στα γραφεία,
ισχυρίζεται ότι ενημερώθηκε ότι θα γινόταν δράση με τρικάκια και θα τους
ερχόταν μήνυμα. Ωστόσο, όταν έλαβε το sms, η άρση απορρήτου δείχνει ότι
πήρε τον Πατέλη να τον ρωτήσει για ποιο λόγο έστειλε sms, 1 η αντίφαση,
αφού τους είχε ενημερώσει ότι αν γινόταν η δράση θα τους έστελνε μήνυμα,
γιατί πήρε τηλέφωνο; Ενώ ήταν υποτίθεται η ομιλία του αρχηγού πολύ
σημαντικό γεγονός για την Τοπική, δήθεν δεν ανταποκρίθηκε. Πρόσθεσε
βέβαια και ότι η απόσταση από το σπίτι του στα γραφεία είναι 15-20 λεπτά, η
αλήθεια όμως είναι ότι η κατοικία του, Μάκρης 115, Αιγάλεω απέχει κάτω
από 10 λεπτά με όχημα, σίγουρα λίγο λιγότερο με μηχανάκι μέχρι τα γραφεία
της ΧΑ. Πήρε τον Πατέλη τηλέφωνο μετά το sms, και πήγε κατ΄ευθείαν στα
γραφεία. Ισχυρίστηκε ότι από τη συνομιλία του με τον Τσορβά στο όνομα
Δρογκίτου Ξανθούλα, έμαθε ότι συνελήφθη ο Ρουπακιάς και μετά πήρε τον
Τσακανίκα και τον Πατέλη. Τα στοιχεία όμως δείχνουν το ανάποδο, όπως
επισημάνθηκε και από εσάς κα Πρόεδρε. Μιλάει 2 φορές με τον Τσακανίκα
00.26, 00.33 και μετά παίρνει τον Αθ. Τσόρβα για 122 δεύτερα και 2 η κλήση
για άλλα 28 δεύτερα. Ο Κομιάνος ήξερε τι έχει γίνει για αυτό πήρε κάποιον
ανώτερό του, το μέλος του 5μελούς Τσακανίκα για να ενημερωθεί για τα
περαιτέρω. Μιλάει και με τον Τσορβά με τον οποίο ήταν μαζί ανάμεσα στους
λοιπούς ΧΑ που κατευθύνθηκαν στο Κοράλλι. Λίγες μέρες μετά στις 20.9.2013
ο Πατέλης σε τηλεφωνική συνομιλία που καταγράφηκε και ακούσαμε ζητάει
από τον Κομιάνο να μην σπάσει, «γιατί θα μας γαμήσουνε, μη σπάτε.. γιατί
είμαστε χρυσαυγίτες» και ο Κομιάνος απαντάει σε ακριβή μετάφραση του
ναζιστικού ύμνου Χορστ Βεσελ, το σύνθημα, «ψηλά τα λάβαρα».

Ο κατηγορούμενος Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ :
Όσον αφορά τον Κορκοβίλη, ήταν από τις απολογίες που όχι μόνο
ανασκεύαζε όσα είχε πει στις ανακρίτριες, αλλά ανασκεύαζε και αυτά που
είχε σε εσάς κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές 2 λεπτά νωρίτερα. Μέλος από 2004-5,
από την αρχή στην Τοπική Νίκαιας, πριν πήγαινε στη Δεληγιάννη, τον έχουμε
δει και αυτόν σε παρελάσεις, σε παράταξη στο Μελιγαλά το 2013, είναι
εξάλλου και παλιός. Τα sms που βρέθηκαν στο κινητό του επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη σεμιναρίων ασφάλειας, το ότι η κατασκήνωση της ΝΕΔΑ ήταν εντολή
Λαγού, ότι γινόταν νυχτερινές δράσεις της ομάδας ασφαλείας οι οποίες
έπρεπε να παραμείνουν απόρρητες, εντολή για ομοιόμορφη ενδυμασία και δη
πόλεως, μηνύματα που όριζαν υποχρεωτική παρουσία. Αποκαλύπτουν, όλα

όσα θα ήθελε να κρύψει η ΧΑ και οι κατηγορούμενοι αρνιούνται, δηλαδή τον
δομημένο και ιεραρχημένο τρόπο που λειτουργούσε η ΤΟ Νίκαιας της ΧΑ, σαν
κομμάτι της ΧΑ και δη ο επιχειρησιακός βραχίονας της η ομάδα ασφαλείας ή
αλλιώς τάγμα εφόδου. Είδαμε και το sms επιφυλακή ετοιμότητας που έστειλε
η ΤΟ Νίκαιας μόλις μισή ώρα μετά την δολοφονική επίθεση στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
13.
OΛOI AΠO TO MEΣHMEPI ΣE ETOIMOTHTA ΣE ΠEPIΠTΩΣH
MYNHMATOΣ ΘA ΠATE ΣTHN TOΠIKH TOY ΠEPAMATOΣ ΘA
MAZEYTHTE ΣTHN NIKAIA KAI ΘA ΠATE ΠEPAMA.ENTOΛH ΛAΓOY
13/9/2013 8:54:09 πμ(UTC+0)
T.O.NIKAIA.
14.
EΠIΦYΛAKH ETOIMOTHTAΣ
12/9/2013 9:36:22 μμ(UTC+0)
T.O.NIKAIA
Ο Κορκοβίλης είναι μέλος της ομάδας ασφαλείας φαίνεται από τα sms,
φαίνεται όμως και από το έγγραφο στον αν. 376 Τσακανίκα. Ο Κορκοβίλης
εκείνο το βράδυ παραδέχεται ότι έλαβε το sms. Με το που παραλαμβάνεται
το sms από τον Κορκοβίλη, δέχεται και την κλήση του Καλαρίτη, όχι βέβαια
για να τον συλλυπηθεί που πέθανε ο πατέρας πριν 1,5 μήνα, αλλά γιατί ο
Καλαρίτης είναι ήδη στο Κοράλλι και ξέρει για ποιο λόγο έχει σταλεί το sms.
2η συνεχόμενη κλήση μεταξύ τους και μετά ο Κορκοβίλης παίρνει τηλέφωνο
τον αδελφό του, επίσης υποστηρικτή της ΧΑ, ο οποίος αδελφός του είναι
κάτοχος μηχανής, ο ίδιος έχει αμάξι. Η απόσταση από Νικηταρά 90 μέχρι τα
γραφεία της ΧΑ είναι 5 λεπτά με όχημα. Επόμενη κλήση είναι μετά τη
δολοφονία, στις 00.13, πάλι στον Καλαρίτη, και αυτή την φορά ενεργοποιεί
την κεραία Χαραυγή. Αν βάλετε στο χάρτη το σημείο δολοφονίας και την
περιοχή Χαραυγή δίπλα στη Δραπετσώνα, θα δείτε ότι η περιοχή αυτή είναι
ακριβώς κάτω στον χάρτη από το σημείο δολοφονίας. Δεν ήταν για σουβλάκι
ο Κορκοβίλης, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε μετά από ερώτησή σας,
ανασκευάζοντας αυτό που είχε καταθέσει 2 λεπτά πριν. Στις 00.13 είχε
διαφύγει από το σημείο της δολοφονίας, και όταν αισθάνθηκε αρκετά
ασφαλής , σταμάτησε και πήρε τηλέφωνο τον Καλαρίτη, να δει τι γίνεται με
τους υπόλοιπους. Ανασκεύαζε δε τους ισχυρισμούς του, κάθε φορά που
ρωτούσατε για συγκεκριμένη κλήση. Αρχικά στην απολογία του στις
ανακρίτριες, ξεκινούσε η βάρδια του στις 04.00, στο ακροατήριο είπε 2.30,
μετά 01.30 το πρωί, και μετά θυμήθηκε ότι είχε φύγει από το σπίτι του ήδη
από τις 00.00 για να πάει για σουβλάκι στη Χαραυγή.
Από τις καταγραφείσες τηλεφωνικές κλήσεις, είναι εμφανές ότι ο Κορκοβίλης
παραδέχεται ότι όντως γινόταν στρατιωτική εκπαίδευση στο πλαίσιο
λειτουργίας της ΧΑ (947pdf), ενώ στο ακροατήριο προσπάθησε ανεπιτυχώς
να ανασκευάσει λέγοντας δήθεν ότι μιλούσε για προσωπική εκπαίδευση. Δεν
έπεισε κανέναν.

Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ :
Άλλο ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας, (κατάλογος ασφάλειας Τσακανίκας,
αναγ. 376), τον είδαμε και αυτόν σε πολλές φωτογραφίες με παραλλαγή, με τη
στολή της Νίκαιας σε δράσεις στη Σαλαμίνα, σε παράταξη στον Μελιγαλά το
2013, όλη η Νίκαια με ομοιόμορφη ενδυμασία, με κοντάρια και ασπίδες, να
παρελαύνουν στους δρόμους της Νίκαιας και του Πειραιά, στα Ίμια το 2013
με τον πυρήνα της Νίκαιας, να χαιρετάει ναζιστικά, και βέβαια ήταν και στη
μοτοπορεία στο Συνεργείο, που κατέληξε στην επίθεση στον Δριμυλή και την
καταστροφή του χώρου.
Ο Σταμπέλος υποστηρίζει την ιστορία με τα τρικάκια και την ομιλία του
αρχηγού, που όπως ανέφερα αμφισβητήθηκε από τον Μιχαλολιάκο και
διαψεύδεται από τα στοιχεία της δικογραφίας. Ο Σταμπέλος παίρνει
τηλέφωνο τον Πατέλη στις 23.28.47, είναι μόλις έχει σταλεί ακριβώς το sms. Ο
Σταμπέλος είναι ο πρώτος που παίρνει τον Πατέλη μετά το sms, αμέσως μετά
τον Σταμπέλο, ο Πατέλης δέχεται κλήση από τον Κομιάνο 23.29, από τον
Χρυσαφίτη από το κινητό με στοιχεία Sajat Iqbal 23.31, και μετά από τον
Δήμου 23.37.
Ο Σταμπέλος από το ένα κινητό του για το οποίο έγινε άρση απορρήτου,
όπως είπε είχε 2 νούμερα και εμείς εδώ έχουμε μόνο το ένα, αλλά από αυτό το
ένα βλέπουμε, ότι ο Σταμπέλος μιλάει εκείνο το βράδυ μετά το τηλεφώνημα
με τον Πατέλη, μόλις έλαβε το sms, βλέπουμε ότι μιλάει και με τον
Καζαντζόγλου στις 23.50. Εξάλλου, η παρουσία του Σταμπέλου μαζί με τα
υπόλοιπα μηχανάκια και τα αμάξια έξω από την Τοπική, έχει ταυτοποιηθεί
από τον ίδιο το Ρουπακιά, στην απολογία του στις 10-10-13. Μετά τη
δολοφονία, το πρώτο τηλέφωνο από το ένα κινητό, το οποίο έχουμε είναι στις
00.10 προς Ρουπακιά και 00.11 για 32 δεύτερα. Ο Σταμπέλος παίρνει τον
Ρουπακιά γιατί ξέρει τι έχει γίνει, έχει δει τη σύλληψή του γιατί ήταν και
αυτός μαζί με τους υπόλοιπους χρυσαυγίτες έξω από το Κοράλλι και μετά επί
της Τσαλδάρη, στο απέναντι πεζοδρόμιο ανάμεσα στο τάγμα εφόδου που
φώναζε, έβριζε, τρομοκρατούσε μέχρι ο Ρουπακιάς να μαχαιρώσει τον Παύλο.
Δεν ήταν το όνομα Πατέλη, πάνω από το Ρουπακιάς, όπως φαίνεται από τον
κατάλογο του κινητού και του επισημάνθηκε στην ανάκριση, δεν πήρε κατά
λάθος τον Ρουπακιά, ήξερε τι έκανε. Εξάλλου, μεταξύ των 2 κλήσεων
Σταμπέλου και Ρουπακιά μεσολαβεί ένα διάστημα περίπου 50
δευτερολέπτων.
Για το 2ο κινητό του σε τελειώνει σε 946, για το οποίο δεν υπάρχει άρση
απορρήτου, εμφανίζεται όμως το νούμερο αυτό στους λοιπούς
κατηγορουμένους. Και που εμφανίζεται πρώτο ; Στις κλήσεις του
κατηγορούμενου Ιωάννη Λαγού. Ο Σταμπέλος μετά τον Ρουπακιά παίρνει
κατ’ ευθείαν τον Λαγό, και τον ενημερώνει ότι ο Ρουπακιάς το μέλος του
5μελούς συμβουλίου έχει συλληφθεί γιατί μαχαίρωσε τον Παύλο Φύσσα. Στις
00.12 της 18ης-9-13, ο Λαγός έχει ήδη ενημερωθεί, προσέξτε ο Λαγός είναι
ενήμερος όσο ο Π. Φύσσας είναι σοβαρά τραυματισμένος, αλλά ακόμα
ζωντανός. Πριν καν εκπνεύσει ο Παύλος, μόλις οκτώ λεπτά περίπου μετά το
μαχαίρωμα, ο Λαγός ήδη ξέρει τι έχει γίνει.
Δε θα σχολιάσω το κενό μνήμης που επικαλέστηκε για την κλήση του στον
Λαγό, είναι προφανές ότι ψεύδεται, ούτε την αντίφαση με το απολογητικό

του υπόμνημα που του επισημάνθηκε, ότι τρίτο άτομο και όχι ο ίδιος πήρε
τηλέφωνο τον Λαγό, θα σχολιάσω όμως το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να δώσει
καμία απάντηση στο ερώτημα σας κα Πρόεδρε γιατί συνδύασε την πράξη του
Ρουπακιά με τον βουλευτή Λαγό. Καμία απάντηση. Από το ίδιο κινητό που
πήρε τον Λαγό, επικοινωνεί μετά πάλι με τον Πατέλη, 3 φορές. Και βέβαια ο
Σταμπέλος ισχυρίζεται ότι μέσα στο σοκ που τον κατέλαβε, πέταξε δήθεν τα
τρικάκια στα σκουπίδια, για να δικαιολογήσει ότι δεν είχε ποτέ στην κατοχή
του τρικάκια. Πως θα μπορούσε άλλωστε αφού αυτά δεν υπήρξαν ποτέ.
Για ισχυρισμό Σταμπέλου ότι το αναγνωστέο έγγραφο 275, στα
συμπεράσματα των συντακτών αυτού, λέει ότι ο ίδιος δεν συγκλίνει στον χώρο
της δολοφονίας, τα συμπεράσματα του εγγράφου αυτού περιέχουν και άλλες
ανακρίβειες, όπως θα αναλύσω κατωτέρω, αλλά εν προκειμένω από το κινητό
που τελειώνει σε -689 προκύπτει ότι ο Σταμπέλος από τα Πατήσια, που ήταν
όταν έλαβε το sms (κλήση προς Πατέλη 23.28), ανταποκρίθηκε άμεσα,
τρέχοντας όχι σιγά-σιγά, καθώς 23.50 όπως δείχνει η κλήση στον
Καζαντζόγλου, είναι ήδη Νίκαια. Εξάλλου ταυτοποιήθηκε από τον Ρουπακιά,
ότι ήταν έξω από την Τοπική, ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ΧΑ ως μέρος
του κονβόι που πήγε στο Κοράλλι.
Ο κατηγορούμενος Αριστοτέλης ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ, ή αλλιώς Τέλης :
Συνεχίζοντας με τον κατηγορούμενο Χρυσαφίτη, άλλο ένα μέλος της ομάδας
ασφαλείας της ΤΟ Νίκαιας (αναγν. 376, Τσακανίκας), ήταν παρών σε Ίμια,
Θερμοπύλες, Μελιγαλά, πάντα με τη στολή της Νίκαιας, στην ομιλία
Ρουπακιά-Καζαντζόγλου στην Σπάρτη, ήταν πιστό μέλος της ομάδας
ασφαλείας Νίκαιας και ακολουθούσε παντού. Συμμετείχε στην εθνικιστική
κατασκήνωση της Νέδα με εντολή Λαγού, όπου επιβεβαίωσε το πρόγραμμα
που ακολούθησαν επιβεβαίωσε την σκοποβολή, την πυγμαχία, την νυχτερινή
ιδεολογική κατήχηση και τη σημαία των Waffen SS. Αλλά όπως μας είπε στο
ακροατήριο, δε συμφωνεί με αυτά τα ναζιστικά.
Ο Χρυσαφίτης υιοθετεί και αυτός την υπερασπιστική γραμμή με τα
τρικάκια, λογικό το μέλος ασφαλείας θα ακολουθήσει τη γραμμή του
πυρηνάρχη του. Ο Χρυσαφίτης ενημερώνεται το πρώτον από τον Ιωάννη
Άγγο, στις 23.18, πριν από τον Χρυσαφίτη ο Άγγος έχει μιλήσει με τον
Μιχάλαρο στις 23.15, και αμέσως μετά την κλήση του προς τον Χρυσαφίτη, ο
Άγγος παίρνει στις 23.19 τον Καζαντζόγλου. Με το που λαμβάνει το sms,
γεγονός το οποίο παραδέχεται ο Χρυσαφίτης, παίρνει πάλι τον Άγγο από το
κινητό στο όνομα Σαγιατ Ικμπαλ (Sajzat Iqbal), του φίλου του
Παναγιωτόπουλου, που όπως είπε ήταν μαζί στη γιορτή της θείας του και
μετά ο Χρυσαφίτης παίρνει τον Πατέλη, 2 φορές, και μετά άλλες 4 κλήσεις με
Άγγο, ο οποίος πλέον είναι έξω από το Κοράλλι και μαζί με τον Τσαλίκη και
τον Καλαρίτη και εμποδίζουν την αποχώρηση του Φύσσα και της παρέας
του, και άλλες 2 κλήσεις από Καζαντζόγλου σε Χρυσαφίτη, 23.46 και 23.50,
168 δεύτερα, ενώ ο Χρυσαφίτης ισχυρίζεται ψευδώς ότι αυτός πήρε τον
Καζαντζόγλου να του πει ότι δεν θα πάει για τα τρικάκια. Ο Χρυσαφίτης
ισχυρίζεται ότι έφυγε από την γιορτή της θείας του 00.20-00.25.
Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Χρυσαφίτης είχε φύγει πολύ νωρίτερα, μόλις πήρε
το sms, και άρχισε να μιλάει με τους ανωτέρους του Πατέλη, Καζαντζόγλου

και τον χρυσαυγίτη που ήταν ήδη εκεί Άγγο. Και αυτό προκύπτει από τη
δικογραφία, στη γιορτή της θείας του όπως κατέθεσε απολογούμενος και
ήταν και ο πατέρας του. Υπάρχει όμως μία κλήση η οποία καταρρίπτει τον
ισχυρισμό του αυτό, ότι έφυγε 00.20-00.25, η κλήση από το κινητό του πατέρα
του που τελειώνει σε -661 προς το κινητό του Χρυσαφίτη -221, στις 00.06.06
για 22 δεύτερα. Ποιος ο λόγος να πάρει ο πατέρας του τον Χρυσαφίτη εφόσον
ήταν μαζί στο ίδιο σπίτι ; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, δεν ήταν στο ίδιο
σπίτι, γιατί ο Χρυσαφίτης είχε ήδη κατευθυνθεί προς τα γραφεία της ΤΟ
Νίκαιας και εν συνεχεία όλοι μαζί προς το Κοράλλι για να ενωθεί με την
υπόλοιπη ομάδα ασφαλείας, υπακούοντας στο sms του πυρηνάρχη του. Μετά
τη δολοφονία μιλάει με τον Αθανάσιο Τσορβά, έτερο μέλος της ασφάλειας
που παραδέχεται ότι ήταν στο σημείο της επίθεσης, με το κινητό στο όνομα
Μιχάλαρου Νικολέτα, την κόρη δηλαδή του Μιχάλαρου. Και βέβαια έχουμε
την κλήση από το κινητό του φίλου του στο όνομα Ψύλλα Σταματίνα προς
τον Πατέλη 00.53, για να κανονίσει να πάρει ο ίδιος τρόφιμα από την μάνα
του Πατέλη την επόμενη μέρα. Ο Πατέλης εκείνη την ώρα μιλάει με
Ρουπακιά και Λαγό για να δούνε τι θα κάνουν με το πρωτοφανές γεγονός της
σύλληψης μέλους του 5μελούς Ρουπακιά, αλλά ο Χρυσαφίτης ισχυρίζεται ότι
μέσα στο μεγαλείο του χαρακτήρα του Πατέλη, εκείνη την ώρα κανονίζει
λεπτομέρειες για να πάρει τρόφιμα ο χρυσαυγίτης Χρυσαφίτης την επόμενη
μέρα. Καμία λογική. Για να κλείσει βέβαια την απολογία του ο Χρυσαφίτης με
την υιοθέτηση της υπερασπιστικής γραμμής της ηγεσίας ότι πρόκειται για μία
πολιτική δίωξη. Ο Χρυσαφίτης ο οποίος όπως και άλλοι συνέχισαν προφανώς
να πηγαίνουν στα γραφεία της ΧΑ, όπως παραδέχτηκε όχι από φιλαλήθεια,
αλλά γιατί αναγκάστηκε, καθώς η ΠΑ είχε προσκομίσει φωτογραφίες του
μέσα από τα γραφεία της ΤΟ Πειραιά. Αμετανόητοι και προκλητικοί τόσο τα
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όσο και η ηγεσία τους.
17 κατηγορούμενοι για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, οι οποίοι αρνούνται
οποιαδήποτε συμμετοχή. Στις συνεχείς ερωτήσεις σας αν ρώτησαν να μάθουν
τι έγινε εκείνο το βράδυ, ποια ήταν τα άτομα που συγκεντρώθηκαν στο
Κοράλλι, κανείς δεν είχε να αντιτάξει τίποτα. «Δεν ήθελα να μάθω
παραπάνω, δεν ρώτησα κάποιον υπεύθυνο, κάποιον ανώτερο.» Δεν ήξερε
κανείς τίποτα, δεν τους απασχόλησε. Ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι και δεν
έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους κινήσει γη και ουρανό να μάθουν τι έγινε
εκείνο το βράδυ, ποιοι επιτέθηκαν στον Παύλο και τους φίλους του και έχουν
γλιτώσει από την ποινική διαδικασία και έχουν αντ’ αυτού κατηγορηθεί οι
ίδιοι δήθεν αδίκως. Καμία κίνηση. Μηρυκάζουν τις θεωρίες για πολιτική
σκευωρία. Αυτοί σαν πιστοί στρατιώτες ακολούθησαν τη γραμμή του
πυρηνάρχη τους, ενάντια σε κάθε λογική αλληλουχία, ενάντια στα στοιχεία
της δικογραφίας : ισχυρίστηκαν ότι μιλούσαν δήθεν για τρικάκια, σαν καλοί
στρατιώτες για να έρθει μετά ο αρχηγός τους στην απολογία του, να θυσιάσει
τους στρατιώτες του, και να αδειάσει πανηγυρικά τους κατηγορούμενους της
ΤΟ Νίκαιας, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς για τρικάκια και ομιλία του
ίδιου στη Νίκαια.
Οι κατηγορούμενοι Αθανάσιος και Νικόλαος Τσορβάς :

Οι 2 επόμενοι κατηγορούμενοι είναι οι Αθανάσιος και Νίκος Τσορβάς, μέλη
της ομάδας ασφαλείας και αυτοί όπως είδαμε στο έγγραφο και
παραδέχτηκαν και οι ίδιοι τους είδαμε σε νυχτερινές εκπαιδεύσεις στη
Σαλαμίνα, στο Μελιγαλά με τη στολή της Νίκαιας, σε παρελάσεις στους
δρόμους του Πειραιά και της Νίκαιας σε παράταξη. Παραδέχονται ότι
υπήρχε κονβόι μηχανών της ΧΑ και το αμάξι του Ρουπακιά, το οποίο και
ακολούθησαν μέχρι το Κοράλλι. Επίσης, είναι οι μόνοι που μιλάνε για διανομή
τροφίμων την Πέμπτη 19.9.13. Όλα θα τα έκαναν οι χρυσαυγίτες εκείνη την
Πέμπτη 19.9.2013 και ομιλία Λαγού και ομιλία αρχηγού και διανομή
τροφίμων. Ενώ, στις απολογίες τους στις ανακρίτριες, δε λένε κάτι για ομιλία
αρχηγού, στο ακροατήριο το αναφέρουν για πρώτη φορά, προκειμένου να
εναρμονιστούν με τους λοιπούς κατηγορούμενους και την γραμμή του
πυρηνάρχη Πατέλη. Γενικά, στράφηκαν και αυτοί εναντίον των ανακριτριών,
για συγκεκριμένα γεγονότα, ο Αθανάσιος για τα ξύλινα ρόπαλα που
κρατούσαν, για άτομα συγκεντρωμένα της ΧΑ στο απέναντι πεζοδρόμιο, που
πηγαινοερχόντουσαν στο διάζωμα, ο δε Νικόλαος για την ύπαρξη συνοδηγού
μέσα στο αμάξι του Ρουπακιά.
Αλλά ξέρετε τι προκαλεί εντύπωση και στους Τσορβάδες και σε όλους τους
κατηγορούμενους που κατηγόρησαν τις ανακρίτριες ότι δήθεν έγραφαν
πράγματα που δεν είπαν και μετά τα υπέγραφαν και οι ίδιοι οι
κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι τους-το ακούσαμε και αυτό. Δεν βρέθηκε
ένας να πει με δική του πρωτοβουλία : «Κα πρόεδρε, αυτό και αυτό που
υπάρχει στην απολογία μου, εγώ δεν το είπα, εγώ το αρνούμαι». Να το πει
δηλαδή εξ’ αρχής. Να πει : «Συγκεκριμένα, 1-2-3 δεν ισχύουν» αλλά αντ’
αυτού, τι έκαναν ; Όταν ζοριζόταν από τις ερωτήσεις που γινότανε, τότε για
να ξεφύγουν έλεγαν : «Α, αυτό η Κλάπα το έγραψε, εγώ δεν το είπα.» Είναι
προφανές, ότι και πάλι οι στρατιώτες της Νίκαιας, ακλουθούσαν τη γραμμή
της ηγεσίας, αυτή τη φορά για να γλιτώσουν από συγκεκριμένες ερωτήσεις
που γινόταν από το Δικαστήριο. Ο Αθανάσιος ανακαλεί ότι οι χρυσαυγίτες
είχαν ξύλινα ρόπαλα, ο Νικόλαος ανακαλεί ότι υπήρχε συνοδηγός στο αμάξι
του Ρουπακιά, παρόλο που όπως του επισημάνθηκε είχε κάνει λεπτομερή
περιγραφή για αυτό.
Ο Τζορβας Αθ. Λαμβάνει το sms και κατ’ ευθείαν στις 23.29.45 παίρνει τον
ξάδελφο του Νίκο, ο οποίος επίσης το έχει λάβει και μεταβαίνουν στα γραφεία.
Άμεση και απόλυτη υπακοή. Βλέπουν τα γραφεία κλειστά, αλλά δεν παίρνουν
καν ένα τηλέφωνο τον Πατέλη, να τον ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν, που
είναι τρικάκια, που θα πάνε για διανομή, παρά βλέπουν το αμάξι του ταμία
της ΤΟ Νίκαιας, του Ρουπακιά και τον ακολουθούν, ξέρουν το αμάξι του
Ρουπακιά, γνωρίζονται. Φτάνουν στο Κοράλλι, παρόλο που βλέπουν
αστυνομία και έχουν καταλάβει ότι κάτι γίνεται, -με βάση τους ισχυρισμούς
του- φασαρία, παρκάρουν το όχημα τους σε κάποια απόσταση για ασφάλεια,
μην πάθει και τίποτα το ασημί Honda Civic, και κατευθύνονται προς τους
υπόλοιπους χρυσαυγίτες. Ο δε Νικόλαος Τσόρβας προσδιορίζει ότι πάρκαραν
στην Ξάνθου, λίγο πριν την Τσαλδάρη. Ενώνονται με τους λοιπούς χα και
ξεκινούν την επίθεση σε βάρος του Π. Φύσσα τον οποίο ο Νικόλαος,
παραδέχεται ότι τον γνώριζε από τις συναυλίες που έκανε.

Κα πρόεδρε, εδώ θα ήθελα να θυμηθούμε λίγο τις καταθέσεις των φοιτητριών,
οι οποίες περιγράφοντας την συντονισμένη και οργανωμένη επίθεση των χα,
τα 2-3 κύματα επιθέσεων, κατέθεσαν και για 2 άνδρες, μελαχρινούς, κοντούς,
που έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους οι οποίοι ήταν κρυμμένοι πίσω από κάδους
σκουπιδιών και συμμετείχαν στην επίθεση. Είδατε πόσο πολύ μοιάζουν οι
Αθανάσιος και Νικόλαος Τσορβάς. Είδαμε επίσης στο βίντεο του Passion
Lingerie, και βασικά αυτό το είδαμε στην έκθεση εξέτασης της αστυνομίας,
στο αναγν. 93 , που είναι η έκθεση εξέταση οπτικοακουστικού υλικού, στις
σελ.17 και 18, 1 λεπτό αφού έχει μπει το αμάξι του Ρουπακιά στο αντίθετο
ρεύμα, 1 λεπτό μετά διακρίνονται 2 άτομα να τρέχουν.

Είναι μόλις έχει μαχαιρωθεί ο Παύλος, μόλις έχουν αρχίσει να σπάνε οι
χρυσαυγίτες και τρέχουν προς την Ξάνθου, εκεί ακριβώς όπου έχουν
παρκάρει οι Αθανάσιος και Νίκο Τσορβάς. Και σε λιγότερο από 1 λεπτό, στο
08.17 του βίντεο (που βέβαια η πραγματική ώρα είναι γύρω στα 3 λεπτά και
22 δεύτερα πίσω, δηλαδή είμαστε στο 00.05 περίπου, εκείνη τη στιγμή
εμφανίζεται ένα ασημί αμάξι, με σβηστά φώτα, τέτοιο πανικό είχαν, λογικό,
μες τον πανικό σου μη σε συλλάβει η αστυνομία ούτε τα φώτα πορείας δεν
άναψαν στο αμάξι τους, εμφανίζεται ένα ασημί αμάξι Honda Civic, το αμάξι
των Αθανασίου και Νικολάου Τσορβά. Έφυγαν τρέχοντας, αφού είχε
μαχαιρώσει ο Ρουπακιάς τον Παύλο και είδαν οι χρυσαυγίτες ότι ο
αστυνομικός Δεληγιάννης που ήταν εκεί κινήθηκε προς τον Ρουπακιά να τον
συλλάβει, δεν ήταν συνηθισμένοι οι χρυσαυγίτες σε συλλήψεις εκείνη την
περίοδο. Και μετά ξεκινάνε τα τηλέφωνα προς τον συλληφθέντα Ρουπακιά,
μετά έχουμε την κλήση προς τον Πατέλη, έχουμε συνομιλίες 3 φορές με
Κομιάνο, που μας είχε πει ότι ο Κομιάνος, ότι το ήξερε γιατί το είχε ακούσει
δήθεν στο ραδιόφωνο για τη δολοφονία του Παύλου. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι
00.30 της 18ης-9-2013, έλεγαν τα ραδιόφωνα για τη δολοφονία, δε θα το
σχολιάσω. Και μετά ο Αθανάσιος παίρνει ο ίδιος τον Χρυσαφίτη, ο οποίος
ήξερε και αυτός για δολοφονία όπως είπε. Τα άτομα αυτά που φαίνονται στο
βίντεο του Passion Lingerie και επισημάνθηκαν από την έκθεση εξέτασης της
ΕΛ.ΑΣ να τρέχουν προς την Ξάνθου είναι οι κατηγορούμενοι Αθανάσιος και
Νικόλαος Τσορβάς, που τρέχουν προς το παρκαρισμένο του αμάξι. Το δε
ασημί αμάξι με τα σβηστά φώτα πορείας που φαίνεται στο βίντεο είναι το
αμάξι των κατηγορουμένων Αθανασίου και Νικολάου Τσορβά.
Όσον αφορά τις ανακλήσεις των απολογιών, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα
να ανακαλεί. Όταν όμως, ανακαλεί απολογίες του, χωρίς να δίνει καμία
λογική ή πειστική εξήγηση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αξιόπιστη η
απολογία του. Η δε αιτιολογία όλων των κατηγορουμένων που ανακάλεσαν ή
ανασκεύασαν, όσα κατέθεσαν ήταν ότι : «αυτά τα έγραψαν οι ανακρίτριες.»

Αυτό όχι μόνο δε μπορεί να θεωρηθεί ως πειστική εξήγηση, από τη στιγμή που
απολογούνταν παρουσία του συνηγόρου τους, διάβαζαν και υπέγραφαν τόσο
οι ίδιοι όσο και οι δικηγόροι τους, αλλά αντιθέτως δείχνει ότι συντάσσονται με
τη γενικότερη υπερασπιστική γραμμή της ηγεσίας περί σκευωρίας.
Συνεπώς, ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη η ανασκευή των λεγομένων
τους, αντιθέτως και από την απολογία τους και από άλλα στοιχεία, προκύπτει
ότι και οπλισμένοι με ξύλινα ρόπαλα-και όχι μόνο- ήταν οι χρυσαυγίτες και
στο αμάξι του Ρουπακιά υπήρχε συνοδηγός.
Οι Νίκος και Αθανάσιος Τσορβάς είναι μέλη της ομάδας ασφαλείας, των
οποίων η παρουσία όπως και των λοιπών κατηγορουμένων στο σημείο της
δολοφονίας του Παύλου πιστοποιείται από πληθώρα στοιχείων.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος-Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του Σαϊντ, ή αλλιώς
Τσάκας :
Ο υπεύθυνος του ιδεολογικού και εκπαιδεύσεως της ΤΟ Νίκαιας και μέλος του
5μελους συμβουλίου. Για να γίνει όμως υπεύθυνος ιδεολογικού, έπρεπε να
περάσει και ο ίδιος ιδεολογική εκπαίδευση. Από το έτος 2012, όπως είδαμε
στον σκληρό δίσκο Ουρανίας Μιχαλολιάκου (αναγν. 331, παραρτ. 5.2)
διαβάσαμε τις εκθέσεις των μελών της Ιδεολογικής Κατάρτισης, που γινόταν
στα κεντρικά γραφεία και διαβάσαμε και τις εκθέσεις των κατηγορουμένων
Τσακανίκα και Χατζηδάκη, όπου όπως όλα τα μέλη, αναφέρονται στις
εκθέσεις τους ρητά στον εθνικοσοσιαλισμό, και ας ήρθαν ενώπιον του
δικαστηρίου να αρνηθούν την ιδεολογία τους, τα ντοκουμέντα που υπάρχουν
τους διαψεύδουν όλους, από τον τελευταίο στρατιώτη μέχρι και τον αρχηγό.
Ο Τσακανίκας ξεκινάει με το παραμύθι ότι ήταν δήθεν ο ταμίας του 5μελούς
της Νίκαιας, για να προσπαθήσει αποτυχημένα να συσκοτίσει το γεγονός ότι
ο Ρουπακιάς ήταν ταμίας. Ο Τσακανίκας είναι ο υπεύθυνος του ιδεολογικού,
όπως αναφέρεται και στο έγγραφο που βρέθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της
ΝΕΔΑ. Ήταν αυτός που μαζί με τον Πατέλη και τον Ρουπακιά, τα υπόλοιπα
μέλη του 5μελούς ορκίζει μέσα στη νύχτα, υπό το φως αναμμένων πυρσών τα
νέα μέλη στην εθνικιστική κατασκήνωση της ΝΕΔΑ. Ορκίζονται πίστη στον
Αρχηγό. Το τελετουργικό δεν το έβγαλαν από το μυαλό τους, είναι παρόμοιο
με την ορκωμοσία δοκίμων μελών στις 23-7-2011 (αναγν. 327, σκληρός δίσκος
Ν. Μιχαλολιάκου παραρτ. 13.3), όπου Μιχαλολιάκος, Γερμενής, Μάστορας
ορκίζουν τα νέα μέλη τον κατηγορούμενο Αποστόλου, τον Αλεξανδράκη που
ήρθε και μάρτυρας υπεράσπισης. Ναζιστικός χαιρετισμός για την
ολοκλήρωση της ορκωμοσίας. Κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές για την ιδεολογία της
οργάνωσης ΧΑ, για την εθνικοσοσιαλιστική της ιδεολογία, τόσο της ηγεσίας
όσο και των μελών αυτής, εδώ κατηγορουμένων πιστεύω ότι τα ντοκουμέντα
είναι τόσο ξεκάθαρα, και τόσα πολλά που δεν θα τα αναλύσω.
Έτσι και οι κατηγορούμενοι στη ΝΕΔΑ, φωτογραφίζονταν με τη σημαία των
Waffen SS. Και περιμέναμε να δούμε τι θα πούνε οι κατηγορούμενοι
Πατέλης, Τσακανίκας, Καζαντζόγλου και οι λοιποί που φωτογραφίζονταν με
τις σημαίες των SS στη Νέδα και αλλού, πως θα το αντικρούσουν. Και

ακούσαμε ένα πολύ ωραίο παραμύθι, ότι κάποιοι έδωσαν στον Κορκοβίλη τη
σημαία των SS, με ένα σημείωμα «αυτοί είστε» για να το δώσει στον
πυρηνάρχη Πατέλη, για να τους «πικάρουν». Και για αυτό ο Πατέλης και οι
λοιποί πήραν τη σημαία των Waffen SS, στη Νέδα και βγήκαν φωτογραφίες
με αυτή, με σκοπό να ανεβάσουν τις φωτογραφίες, για να ειρωνευτούν,
αυτούς που ήθελαν να τους «πικάρουν». Αλλά δεν ανέβασαν ποτέ αυτές τις
φωτογραφίες στην ιστοσελίδα τους, γιατί δεν τους πρόλαβαν οι ποινικές
διώξεις. Γελοιότητες.
Τη σημαία των Waffen SS την είχαν μαζί τους στην εθνικιστική
κατασκήνωση της ΝΕΔΑ, γιατί εκπροσωπούσε την ιδεολογία των ιδίων, του
Περιφερειάρχη τους, του Αρχηγού της και της ΧΑ εν γένει. Μόνο που στο
δικαστήριο η συντριπτική πλειονότητα ήρθε και δεν υπερασπίστηκε την
ιδεολογία, παρά μόνο την αρνήθηκαν. «Λεκτικές υπερβολές, ατοπήματα,
ανωριμότητες και καραγκιοζιλίκια» για τον όρκο στον Αρχηγό, για την
ομοιομορφία των στολών της Νίκαιας, για τη σημαία των Waffen SS, αυτά
είπε ο Τσακανίκας.
Ο Τσακανίκας, που επιτίθεται στον Χάμο στο Μελιγαλά στις 15-9-13, που
είναι μέρος του τάγματος εφόδου στην Πάρο με επικεφαλής τους Μίχο και
Λαγό, που τραυματίζει τους Τρούλλου και Σαββίδη.
Ο Τσακανίκας που αδειάζει με τη σειρά του τον Πατέλη και όλα τα μέλη της
τοπικής που μιλάνε για τρικάκια.
Ο Τσακανίκας, όμως μιλάει πριν τη δολοφονία με Καζαντζόγλου, Πατέλη
τους υπεύθυνους δηλαδή και μετά τη δολοφονία μιλάει με τους Κομιάνο δύο
φορές, Πατέλη και Καζαντζόγλου δύο φορές. Εκ της θέσης του στο 5μελές, ο
Τσακανίκας δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή την οργανωμένη δράση.
Ο Τσακανίκας, που μετά την κατάρρευση του Πατέλη, αναλαμβάνει να
τρέξει την τοπική Νίκαιας, όχι βέβαια στα γραφεία της Νίκαιας, θα ήταν
επικίνδυνο για αυτούς, αλλά στα γραφεία στον Πειραιά, όπως ακούσαμε από
το αναγν. 276, τις καταγραφείσες κλήσεις του Τσακανίκα.
Αναλαμβάνει να τρέξει την τοπική, να καλέσει τα μέλη της Νίκαιας στα
γραφεία του Πειραιά για να συνεννοηθούνε τι θα πούνε. Επίσης αναλαμβάνει
το ρόλο να απειλήσει τον Δήμου, να πάρει πάνω του τη δολοφονία του
Φύσσα, για να μην καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας.
Ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ή αλλιώς Τσιχ :
Ο υπεύθυνος πολιτικής δράσης της Νίκαιας, ο οποίος το βράδυ της
δολοφονίας ενημερώνεται από τον Άγγο ότι έχει ένα πρόβλημα, όπως
ισχυρίζεται αλλά δεν έκανε τίποτα. Ο Καζαντζόγλου βγήκε δήθεν να μοιράσει
τα ανύπαρκτα τρικάκια από το τυπογραφείο στο Περιστέρι, που πότε δεν
είχε πάει ο Ρουπακιάς, για μία ομιλία που δεν επιβεβαίωσε ότι θα γινόταν
ούτε ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος.
Ο Καζαντζόγλου, που η αδελφή του Ρουπακιά και ο ίδιος ο Ρουπακιάς στην
απολογία κατέθεσε ότι το βράδυ εκείνο φορούσε άσπρη φόρμα. Ποιος άλλος

μιλάει για άσπρη φόρμα, ο γείτονας Αχιλλέας Νικολάου. Ο Νικολάου όμως
εξηγεί στο ακροατήριο ότι είδε από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου του
δολοφόνου ένα άτομο να τρέχει ψηλό, με πολύ κοντό μαλλί και αδύνατο, με
άσπρη φόρμα, δεν τον είδε να βγαίνει από το αμάξι, «αλλά εκείνη τη στιγμή
μου δόθηκε η εντύπωση ότι μάλλον είχε βγει από το αυτοκίνητο.» Οι
φοιτήτριες, είπαν ότι είδαν κάποιον να βγαίνει από τη θέση του συνοδηγού
του οχήματος του Ρουπακιά και αναγνώρισαν στο ακροατήριο το άτομο
αυτό ως τον Καζαντζόγλου, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρες, αλλά τον
αναγνώρισαν. Είναι προφανές ότι και ο Νικολάου και οι φοιτήτριες
παραπλανήθηκαν από την κίνηση του ατόμου με την άσπρη φόρμα
παραπλεύρως του αμαξιού καθώς δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή συνοδηγός στο
όχημα του Ρουπακιά. Το άτομο που βλέπει ο Νικολάου με την άσπρη φόρμα
είναι ο Καζαντζόγλου. Το άτομο που αναγνωρίζουν οι φοιτήτριες ως
εξερχόμενο από τη θέση του συνοδηγού είναι ο Καζαντζόγλου.
Μία παρένθεση γιατί έγινε η προσπάθεια από την κ. Εισαγγελέα να
εμφανιστούν ως αναξιόπιστες οι καταθέσεις των 2 φοιτητριών γενικά, επειδή
κατέθεσαν ότι είδαν τον Καζαντζόγλου, να βγαίνει από τη θέση του
συνοδηγού, ενώ σε εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε συνοδηγός στο αμάξι.
Παρόλο που εξηγήθηκε αυτό το σημείο ανωτέρω, πρέπει να τονίσω ότι είναι
απολύτως λογικό να μην καταθέτουν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες ακριβώς τα
ίδια πράγματα, ακόμα και να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Όχι γιατί
ο ένας είναι αξιόπιστος και ο άλλος αναξιόπιστος, αλλά γιατί ο κάθε ένας
μάρτυρας σε ένα τέτοιο ξαφνικό και βίαιο περιστατικό που βλέπει να
εκτυλίσσεται στα μάτια του, το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία που
βρίσκεται στο χώρο, μπορεί να εστιάσει περισσότερο σε μία κίνηση κάποιου,
παρά στην κίνηση κάποιου άλλου. Μέσα από την πληθώρα των καταθέσεων,
το Δικαστήριο Σας έχει την ευχέρεια να ανασυνθέσει-ακόμα και μέσα από τις
φαινομενικές διαφοροποιήσεις των αυτοπτών μαρτύρων- με εξαιρετική
ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά όπως εκτυλίχθηκαν το βράδυ της
δολοφονίας του Παύλου.

Η διευκρίνιση αυτή του Νικολάου, (ότι και του ίδιου του φάνηκε αρχικά, ότι
βγήκε από τη θέση του συνοδηγού το άτομο με τη λευκή φόρμα) η κατάθεση
για άσπρη φόρμα σε συνδυασμό με την αναγνώριση των φοιτητριών
αποδεικνύει τη φυσική παρουσία του Καζαντζόγλου, εξάλλου ο ίδιος ο
Ρουπακιάς στην απολογία του 10-10-13, καταθέτει ότι έξω από τον τοπική με
12-14 μηχανές ήταν οι Πατέλης και Καζαντζόγλου, Δήμου, Σταμπέλος, Αθ.
Τσόρβας, και ότι ο Καζαντζόγλου φορούσε λευκή φόρμα.
Λέει η Καραγιαννίδου για τον Καζαντζόγλου στο ακροατήριο : Τότε βγήκε και ο
συνοδηγός, ψηλός, αδύνατος, κοντό μαλλί, μαύρη μπλούζα νομίζω, τρέχει με κανανδυο ακόμα να πάρει τον οδηγό από τον αστυνομικό, ρίξανε και κλωτσιές νομίζω. Οι
άλλοι δύο ήταν από αυτούς που χτυπούσαν τα παιδιά, ίδιο ντύσιμο με όλους τους
υπόλοιπους. Πιάσανε μόνο τον οδηγό και οι άλλοι τρέξανε με τους υπόλοιπους 25-30
προς Κεφαλληνίας και Τσαλδάρη.

Μιλάνε για το ίδιο άτομο, απλά ο Νικολάου που βλέπει από ψηλά εστιάζει
στην άσπρη φόρμα, οι φοιτήτριες που είναι στο ίδιο επίπεδο, εστιάζουν στο
σωματότυπο και στην κίνηση που κάνει. Και οι 3 παραπλανήθηκαν αρχικά
από την κίνηση του Καζαντζόγλου παραπλεύρως του οχήματος.
Ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ Περάματος Χ. Δεληγιάννης, ερωτηθείς στο
ακροατήριο αν οι χρυσαυγίτες κινήθηκαν εναντίον του είπε : «Προσπαθώ να
συλλάβω έναν πίσω από τον Ρουπακιά, με έσπρωξε ένας δύο μέτρα ύψος και
μου είπε “άστονα ρε”, τον άφησα πίσω»
Συνεχίζει ο Δεληγιάννης : «Τα 3-4 άτομα δε θυμάμαι χαρακτηριστικά, μόνο έναν με
ανοιχτόχρωμο μαλλί και ο ένας, με επιφύλαξη, ο ψηλός που μ' έσπρωξε φορούσε
μαύρη μπλούζα..»
Από το συνδυασμό των καταθέσεων Δ. Ζώρζου, Π. Καραγιαννίδου,
Δεληγιάννη και Νικολάου, προκύπτει ότι ο Ιωάννης Καζαντζόγλου,
υπεύθυνος πολιτικής δράσης, το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ο
οποίος φορούσε μαύρο μπλουζάκι και άσπρη φόρα, όχι μόνο εμψύχωνε με την
παρουσία του τις φωνές του τον δράστη της ανθρωποκτονίας, αλλά ήταν στα
άτομα που είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον Φύσσα. Αυτό προκύπτει
από το ότι αφού ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον Φύσσα, ήταν ακριβώς εκεί
δίπλα και προσπάθησε να αποσπάσει τον Ρουπακιά από τον αστυνομικό
Δεληγιάννη, σπρώχνοντας είπε ο Δεληγιάννης, ρίχνοντας κλωτσιές είπαν οι
δύο φοιτήτριες. Συνεπώς, δεδομένου του ότι ο Καζαντζόγλου σχηματίζοντας
τον κλοιό γύρω από τον Φύσσα, έθεσε τον Παύλο Φύσσα στη διάθεση του
Γιώργου Ρουπακιά, στοιχειοθετείται το αδίκημα της άμεσης συνέργειας στην
ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Καμία επίδραση δεν ασκεί το γεγονός ότι δεν βρέθηκε DNA
του
Καζαντζόγλου μέσα στο αμάξι του Ρουπακιά για τη στοιχειοθέτηση της
άμεσης συνέργειας. Μπορεί να μην ίδρωσε, να μην ακούμπησε κάτι, να
φορούσε γάντια, όπως έχουμε δει σε τόσες φωτογραφίες να φοράει. Όσον
αφορά τα αποτυπώματα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα αναγν. 34
προκύπτει ότι ο έλεγχος των αποτυπωμάτων του οχήματος του Ρουπακιά
έγινε από την Αστυνομία, μόνο για τα αντίστοιχα των συλληφθέντων στο
διαβιβαστικό (αναγν. 26), ήτοι έγινε έλεγχος αποτυπωμάτων μόνο σε σχέση με
τους συλληφθέντες την 18η-9-2013, ήτοι τους Μπαρέκα Θ. ,Σκαρπέλη Θ.,
Μικελάτου Μ. πέραν του Ρουπακιά. Δεν έγινε δηλαδή έλεγχος
αποτυπωμάτων εντός του αμαξιού ως προς τον Καζαντζόγλου, ούτε προς
κανέναν άλλο συγκατηγορούμενο τους από τους λοιπούς 16.
Αντιστοίχως, δεν έγινε έλεγχος αποτυπωμάτων επί των αντικειμένων του
Καζαντζόγλου ως προς τον Ρουπακιά, για να διαπιστωθεί αν ισχύει ο
ισχυρισμός του, ότι ο ίδιος ο Ρουπακιάς έβαλε τη θήκη με το κινητό του
Καζαντζόγλου στο αμάξι, ή αν τα τοποθέτησε εκεί ο Καζαντζόγλου ως
συνοδηγός. Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή της άμεσης συνέργειας του
Καζαντζόγλου, συνίσταται στο ότι ήταν ανάμεσα στα άτομα που είχαν
σχηματίσει τον κλοιό γύρω από τον Παύλο και μόλις ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε
τον Παύλο, προσπάθησε να τον αποσπάσει από τους αστυνομικούς.

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ούτε ο Καζαντζόγλου, ούτε κανένας
άλλος χα δε θα μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο σύλληψης του
Ρουπακιά, το οποίο οφειλόταν σε μία σειρά παραγόντων όπως ανέφερα, η
οποία ξεκίνησε με την έγκαιρη ενημέρωση από πολίτη στην Άμεση Δράση, ο
οποίος αντελήφθη ή άκουσε την σχεδιαζόμενη επίθεση των χρυσαυγιτών.

Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ :
Ο γραμματέας της ΤΟ Νίκαιας, ο υποψήφιος βουλευτής της ΧΑ στις εκλογές
του 2012, ενημερώθηκε από τον Καζαντζόγλου, ο οποίος προηγουμένως είχε
ενημερωθεί από Άγγο και από Καλαρίτη, για το τι συνέβαινε στο Κοράλλι, για
την παρουσία του Παύλου Φύσσα και αμέσως απευθύνθηκε στον
Περιφερειάρχη Λαγό, ζητώντας του την έγκριση, μόλις δε, πήρε την έγκριση,
απέστειλε sms με αποστολέα μηνύματος την Τοπική Οργάνωση Νίκαιας, με
περιεχόμενο
« ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΟΠΙΚΗ, ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ, ΔΕ ΘΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΤΩΡΑ.»
Ο Πατέλης ήταν έξω από τα γραφεία όπως κατέθεσε απολογούμενος ο
Ρουπακιάς, ενώπιον των ανακριτών στο Πρωτοδικείο στις 10-10-2013 μαζί με
τους Καζαντζόγλου, Δήμου Σταμπέλο, Κομιάνο, Τσόρβα Αθανάσιο. Δεν
έδωσε καμία πειστική εξήγηση για την ανάκληση της απολογίας του ο
Ρουπακιάς ως προς την παρουσία του Καζαντζόγλου και του Πατέλη, αυτό
μόνο ανακάλεσε σε μία ανεπιτυχή προσπάθεια να πείσει ότι δήθεν οι πλέον
αρμόδιοι για τη συγκρότηση του τάγματος εφόδου, ο υπεύθυνος της Νίκαιας
και ο υπεύθυνος πολιτικής δράσης, ότι δήθεν αυτοί οι 2 πλέον αρμόδιοι
έλειπαν από αυτή τη δράση. Και δεν ξέρει γιατί το είπε ή γιατί γράφτηκε
έτσι. Στην δε απολογία του στις ανακρίτριες, ανέφερε ότι πιθανόν να ήταν ο
Πατέλης, έξω από τα γραφεία.
Βλέπετε, δεν ήταν η απολογία του, στις 10-10-2013, ενώπιον των ανακριτριών
στο Εφετείο για να πει, ότι οι ανακρίτριες τα έγραψαν από μόνες τους. Ο
Πατέλης λοιπόν, είναι έξω από τα γραφεία και μαζί με το υπόλοιπο τάγμα
εφόδου, που έχει συγκροτηθεί ταχύτατα και κατευθύνονται προς το Κοράλλι
σχηματίζοντας ένα κονβόι μηχανών 6-7, με 2 αναβάτες και 2-3 αμάξια,
ανάμεσα στις οποίες μηχανές είναι όλοι οι κατηγορούμενοι. Σε ένα από τα
αμάξια δε είναι ο ταμίας του 5μελούς της Νίκαιας, Ρουπακιάς, ο οποίος
κατέφτασε στα γραφεία της τοπικής μετά την ενημέρωση από το Δήμου, και
την κλήση που είχε με τον Καζαντζόγλου στις 23.36, για 13 δεύτερα, ο οποίος
τον ενημέρωσε για ποιο λόγο εστάλη το μήνυμα και του είπε να πάει στα
γραφεία, λίγα λεπτά μετά την αποστολή του sms.
Μια διευκρίνηση για το κινητό του Πατέλη-γιατί δεν ισχύει το συμπέρασμα
στο αναγνωστέο 275, των συντακτών της εν λόγω έκθεσης, ότι ο Πατέλης δεν
συγκλίνει στον χώρο της δολοφονίας-γιατί δεν μπορεί από τα στοιχεία να
εξαχθεί το εν λόγω συμπέρασμα.

Ο Πατέλης έχει δύο (2) κινητά και ένα σταθερό. Το βασικό κινητό (με
περισσότερες κλήσεις) είναι αυτό που τελειώνει σε -401, αυτό το κινητό μόνο
δέχεται κλήσεις. Ουδέποτε πραγματοποιεί ούτε μία εξερχόμενη κλήση. Αυτό
έχει σημασία, γιατί η ενεργοποίηση της κεραίας του καλούντος είναι αυτή
που δίνει το γεωγραφικό στίγμα.
Από τη στιγμή που ο Πατέλης από το κινητό που λήγει σε 401, δεν
πραγματοποιεί ούτε μία εξερχόμενη κλήση, δεν ενεργοποιεί καμία κεραία.
Από τη στιγμή που δεν καλεί κανέναν ο Πατέλης, από το κινητό σε 401, το
συμπέρασμα του συντάκτη της έκθεσης ότι ο Πατέλης δεν συγκλίνει στο χώρο
της δολοφονίας είναι αβάσιμο, παρά τα αντίθετα ισχυριζόμενα. Το άλλο του
κινητό που λήγει σε 808, στέλνει sms και κάνει κλήσεις από τις 00.28 και μετά
(σελ.43 αναγν. 275 και διάγραμμα 12). Πριν τις 00.28 δεν παρουσιάζει καμία
κλήση ή μήνυμα. Ωστόσο, από το σταθερό του Πατέλη, (αναγν. 275,σελ. 45)
προκύπτει ένα κενό κλήσεων μεταξύ 23.27 και 00.28. Μόλις στέλνει το μήνυμα
προς τα μέλη του τάγματος εφόδου, σταματάει να παίρνει από το σταθερό,
σταματάνε οι άλλοι να τον παίρνουν στο σταθερό (όπως ο Λαγός και ο
Καζαντζόγλου) και τον παίρνουν στο κινητό, γιατί ο Πατέλης έχει πάει και
αυτός στα γραφεία της τοπικής Νίκαιας, για να ηγηθεί της επίθεσης του
τάγματος εφόδου. 00.28 έχει γυρίσει ήδη σπίτι του, οπότε και χρησιμοποιεί και
πάλι το σταθερό του τηλέφωνο. Ο ίδιος ο Λαγός που έχει μιλήσει μαζί του, στο
σταθερό του Πατέλη στις 23.27, πριν φύγει το sms, στις 23.50 που τον
ξαναπαίρνει, δεν παίρνει στο σταθερό τηλέφωνο, όπως 20 λεπτά πριν. Ο
Λαγός στις 23.50 παίρνει τον Πατέλη στο κινητό, ακριβώς γιατί ξέρει ότι έχει
φύγει από τη σπίτι, και ο λόγος που του ξέρει είναι γιατί ο Λαγός έχει δώσει το
οκ, για να ενεργοποιηθεί το τάγμα εφόδου.
Η δε παρουσία του Πατέλη στην επίθεση επιβεβαιώνεται και από το
αναγνωστέο 276, τις καταγραφείσες συνομιλίες από την ΕΥΠ, στην κλήση με
τον Λαγό, για να συνεννοηθούν τι θα πούνε, όπου ο Λαγός του λέει «διαβάζω
ότι εσείς κυνηγάγατε 3 άτομα», τοποθετώντας τον Πατέλη στο σημείο της
δολοφονίας, χωρίς ποτέ ο Πατέλης να αρνείται και να λέει στον Λαγό : «Μα τι
λες, Γιάννη, εγώ δεν ήμουν έξω από το Κοράλλι, που να ξέρω, πόσοι ήταν;». Σε
κάθε περίπτωση ο Πατέλης, είναι αδιανόητο να λείπει ο υπεύθυνος, ο
επικεφαλής της τοπικής από μία τέτοια δράση εξάλλου δε έχει αναγνωριστεί
από τον Ρουπακιά, ότι ήταν έξω από τα γραφεία μαζί με τους Καζαντζόγλου,
Σταμπέλο, Τσορβάδες, Δήμου και ότι ήταν ο επικεφαλής.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές από την αρχή της διαδικασίας έχουμε ακούσει
πολλούς ισχυρισμούς από τους κατηγορούμενους για την ανθρωποκτονία του
Παύλου. Αρχικά, ότι τα άτομα που επιτέθηκαν στον Παύλο και στην παρέα
του δεν ήταν χρυσαυγίτες, ήταν κάποιοι άλλοι, άγνωστοι αυτοί που
επιτέθηκαν. Μετά ότι οι αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Παύλου,
φίλοι του δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα ζητήθηκε η σύλληψη πολλών
από αυτών για ψευδορκία μεταξύ των οποίων και του Μελαχροινόπουλου.
Και ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί ότι ο Μελαχροινόπουλος ήταν παρών,

προσκομίζει ένα ηχητικό-συνέντευξη στον σταθμό ΚΟΚΚΙΝΟ, ανώνυμη, με
τίτλο αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας διάρκειας 02.19, και ισχυρίζεται ότι
είναι ο Μελαχροινόπουλος. Ο ίδιος μάρτυρας του οποίου την παρουσία
αμφισβητεί με το αίτημα για σύλληψη για ψευδορκία.
Εγώ δεν ξέρω αν ήταν ο Μελαχροινόπουλος. Ξέρω ότι αυτό λέγεται κατά
δήλωση της υπεράσπισης. Ξέρω, όμως ότι ενώ η εισαγγελική πρόταση έψεξε
τους μάρτυρες κατηγορίας ότι δήθεν τα όσα κατέθεταν ήταν αναξιόπιστα
γιατί είχαν ως πηγή γνώσης τα Μέσα ενημέρωσης, η ίδια εισαγγελική
πρόταση για να περιγράψει το τι συνέβη το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα,
για να περιγράψει τα πραγματικά περιστατικά της νύχτας αυτής, από όλη
τη δικογραφία, τις ένορκες καταθέσεις φίλων του Παύλου και αυτόπτων
μαρτύρων φοιτητριών, στηρίχτηκε στα Μέσα Ενημέρωσης και συγκεκριμένα
στην εξής μία μόνο συνέντευξη που προσκόμισε η υπεράσπιση.
Αλλά ακόμα και από το ίδιο το περιεχόμενο αυτής συνέντευξης, αν
υποτεθούν αληθείς οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης, αυτό που προκύπτει
ενισχύει το κατηγορητήριο, δεν το αποδυναμώνει, γιατί ταυτοποιεί την
ύπαρξη χρυσαυγιτών. Ούτε οπαδικά κριτήρια, ούτε προσωπικά. Οι μεν, είχαν
ταυτοποιήσει τους δε. Αυτό που υπονοήθηκε στην εισαγγελική πρόταση,
όταν αναφέρθηκε στην παρουσία των 17 κατηγορουμένων στα επεισόδια (η
κ. Εισαγγελέας χαρακτήρισε την επίθεση σε βάρος του Π. Φύσσα, ως
«επεισόδια») δεν επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά περιστατικά που
ακολούθησαν. Η παρέα του Φύσσα ήταν αυτοί που εμποδίστηκαν από τους
αγριεμένους, οπλισμένους χρυσαυγίτες έξω από το Κοράλλι να πάρουν τα
αμάξια τους και να φύγουν. Η παρέα του Φύσσα ήταν αυτοί που
αποχώρησαν εν τέλει από το Κοράλλι κινούμενοι προς Τσαλδάρη για να
επιστρέψουν αργότερα να πάρουν τα οχήματά τους. Η παρέα του Φύσσα
ήταν αυτή που δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση καθώς, αφού είχε
καταφτάσει το τάγμα εφόδου από τα γραφεία της Νίκαιας και ενώθηκαν με
τους Άγγο, Τσαλίκη Καλαρίτη, και τη στιγμή που είχαν αποχωρήσει οι
χρυσαυγίτες άρχισαν να τους κυνηγάνε. Ο Φύσσας ήταν ήρεμος, αγριεμένοι
ήταν οι ΧΑ , όπως κατέθεσε ο Χατζησταμάτης στο ακροατήριο. «Θα σας φάνε
αυτοί», είπε ο Χατζησταμάτης στην παρέα του Παύλου. Αυτό που συνέβη το
βράδυ της 17ης-9-2013 ήταν μία οργανωμένη δολοφονική επίθεση, όχι
«επεισόδια» και αυτό αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά.
Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων, ότι ο Ρουπακιάς έδρασε μόνος του,
αυτοβούλως, ο οποίος υιοθετήθηκε και στην εισαγγελική πρόταση
παραβλέπει α) τον ρόλο του Ρουπακιά, στο 5μελές της Νίκαιας, β) το
τηλεφώνημα μεταξύ Ρουπακιά και Καζαντζόγλου στις 23.36 για 13 δεύτερα, γ)
το οργανωμένο σχέδιο μετάβασης και επίθεσης, δ) τα στοιχεία της
δικογραφίας τόσο από την άρση απορρήτου, όσο και τις καταθέσεις των
Χατζησταμάτη, Ζώρζου Καραγιαννίδου, Κοντονικόλας, Μελαχροινόπουλος
για τις κινήσεις του τάγματος εφόδου που κατατείνουν στο ότι εκείνο το
βράδυ ο στόχος της επίθεσης ήταν ο Παύλος Φύσσας.
Άλλος ισχυρισμός των κατηγορουμένων που καταρρίφθηκε πανηγυρικά, είναι
ο ισχυρισμός ότι εκείνο το βράδυ έχουμε την παράλληλη, ανεξάρτητη εξέλιξη

2 διαφορετικών γεγονότων, α) το sms του Πατέλη για τα φυλλάδια β) την
οργανωμένη επίθεση σε βάρος του Φύσσα. Όσοι κατηγορούμενοι μιλάνε για
τρικάκια και φυλλάδια και μοίρασμα εκείνο το βράδυ, απλά ψεύδονται. Ο
ίδιος ο Μιχαλολιάκος είπε ότι δεν ήταν σίγουρη η ομιλία, και ότι του φάνηκε
παράξενο να βγούνε για τρικάκια βραδιάτικα, στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ ο
ισχυρισμός για τυπογραφείο στο Περιστέρι από όπου παρέλαβε τα τρικάκια ο
Ρουπακιάς, (δε θυμόταν ούτε ο Ρουπακιάς, ούτε ο Πατέλης σε ποιο
τυπογραφείο πήγε), όχι μόνο είναι αναπόδεικτος, αλλά διαψεύδεται από τα
στοιχεία της δικογραφίας και δη από τις κλήσεις του Ρουπακιά, καθώς το
επίμαχο χρονικό διάστημα που υποτίθεται είναι στο Περιστέρι
ενεργοποιούνται οι κεραίες Νίκαια και Ταύρος. (αναγν. 61 με συνημμένα
αρχεία)
Όσον αφορά τις κλήσεις για το σωματείο, δεν δικαιολογείται ούτε από το
προχωρημένο της ώρας, ούτε βέβαια από τις συνεχείς και αλλεπάλληλες
κλήσεις μικρής διάρκειας μεταξύ των κατηγορουμένων. Δεν δικαιολογείται
κάποια επείγουσα ανάγκη που να εξηγεί τόσες κλήσεις, μικρής διάρκειας σε
τόσο προχωρημένη ώρα. Εξάλλου, τον ίδιο ισχυρισμό προβάλλει και ο
κατηγορούμενος Άγγος, του οποίου η υπογραφή δεν υπάρχει καν στο με
ημερομηνία 3.9.13 καταστατικό, ούτε και σε αυτό που υπέγραψαν υποτίθεται
μετέπειτα το 2014, όπως κατέθεσε ο ίδιος και ο οποίος δεν εργαζόταν καν στη
Ζώνη εκείνο το διάστημα, αλλά ήταν ιδιωτικός υπάλληλος.
Όσοι δε από τους κατηγορούμενους ισχυρίστηκαν ότι των ώρα της επίθεση
ήταν στο σπίτι τους παρουσία άλλων ατόμων, (Άγγος, Τσαλίκης,
Καζαντζόγλου, Πατέλης, Μιχάλαρος, Κορκοβίλης, Χρυσαφίτης, Κομιάνος) δεν
έφεραν καν ένα μάρτυρα για να καταθέσει περί της δήθεν παρουσίας τους
στο σπίτι. Στη δε περίπτωση του Χρυσαφίτη, προέκυψε το ψευδές του
ισχυρισμού του από το γεγονός ότι την ώρα που υποτίθεται ήταν στο σπίτι
της θείας του μαζί με τον πατέρα του, υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση
μεταξύ του ίδιου και του πατέρα του, στις 00.06.22 για 22 δεύτερα.
Μέσα από τους αντιφατικούς και ψευδείς ισχυρισμούς των 17
κατηγορουμένων για άμεση και απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία του
Παύλου Φύσσα, μέσα από την άρση απορρήτου, μέσα από τις απολογίες των
κατηγορουμένων και τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που αναγνώρισαν
κάποιους από τους κατηγορούμενους αποδεικνύεται η παρουσία τους στο
Κοράλλι και η συνδρομή τους στον Γεώργιο Ρουπακιά για την τέλεση της
ανθρωποκτονίας. Η δε ανάκληση απολογιών και η εναρμόνιση των
κατηγορουμένων με όψιμους ισχυρισμούς καταδεικνύει και την ομερτά που
υπάρχει μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ- «Μία απλή ανθρωποκτονία που την
κάνανε ολόκληρη ιστορία, επειδή ήταν το πολιτικό στη μέση.»

Για τα τηλεφωνήματα του Ρουπακιά το βράδυ της δολοφονίας, της
επικοινωνίας με τον Πατέλη γύρω στις 23.00, της επικοινωνίας του με τον
Δήμου αμέσως μόλις στάλθηκε το sms, και της επικοινωνίας με τον υπεύθυνο

ασφαλείας Καζαντζόγλου, 23.36 για 13 δεύτερα και την άμεση μετάβαση του
στα γραφεία της Νίκαιας, έχω αναφερθεί. Ο Ρουπακιάς καθώς πλησίαζε το
τάγμα εφόδου στο Κοράλλι και λίγο πριν την οδό Κεφαλληνίας, πάει να
στρίψει και σταματάει να ρωτήσει τον Παύλο Φύσσα, που είναι η
Κεφαλληνίας, εντοπίζοντας τον στόχο του. Αποβίβασε τους λοιπούς
χρυσαυγίτες, έκανε το γύρο του τετραγώνου, είδαμε τις κινήσεις του στο
βίντεο του Passion Lingerie, πάρκαρε προσωρινά το όχημά του, στην Ξάνθου,
κατέβηκε, κοίταξε προς το μέρος του Φύσσα και με νευρικές και βιαστικές
κινήσεις επιβιβάστηκε στο όχημά του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πάρκαρε το
όχημά του, πήρε βγαίνοντας από το αμάξι το μαχαίρι του, κρατώντας το στο
χέρι, πάρκαρε δίπλα στο σημείο επίθεσης, 4-5 μέτρα η απόσταση όπως λένε οι
φοιτήτριες, ο κλοιός των χρυσαυγιτών γύρω από τον Παύλο άνοιξε και έδωσε
τον χώρο στον Ρουπακιά για να μαχαιρώσει τον Παύλο Φύσσα στην καρδιά.
Η ιατροδικαστική του Ρουπακιά ήταν πεντακάθαρη, αβάσιμος ο ισχυρισμός
για άμυνα. Αντιθέτως, η ιατροδικαστική έκθεση του Φύσσα επιβεβαιώνει ότι
πριν έρθει ο Ρουπακιάς, είχε δεχτεί σοβαρή επίθεση από τους χρυσαυγίτες,
αφού παρουσιάζει εκδορές, εκχυμώσεις και αιμορραγική διήθηση στη
βρεγματική χώρα, δηλαδή στο κεφάλι. Οι κινήσεις του Ρουπακιά τόσο πριν
όσο και μετά τη δολοφονία καταδεικνύουν την ήρεμη ψυχική κατάσταση
στην οποία βρισκόταν. Και τι έκανε αμέσως μόλις συνελήφθη, πήρε τηλέφωνο
τον ανώτερο του Πατέλη και την γυναίκα του για να της πει να ξεφορτωθεί
όλο το υλικό της ΧΑ, μπλούζες, περιοδικά, εφημερίδες και το πτυσσόμενο
γκλομπ και ποιος ξέρει τι άλλο. Ξέχασε βέβαια το τέιζερ (αναγν. 19) που
βρέθηκε στην κατ’ οίκον έρευνα.
«Μία απλή ανθρωποκτονία που την κάνανε ολόκληρη ιστορία επειδή ήταν το
πολιτικό» νομίζω είναι μια δήλωση ενδεικτική του χαρακτήρα του Ρουπακιά,
πόσο λίγο μετράει για αυτόν η ανθρώπινη ζωή μπροστά στην προστασία του
πυρήνα της Νίκαιας και της ηγεσίας της ΧΑ. Αμετανόητος, προκλητικός.
Μία απλή ανθρωποκτονία, που ο ίδιος, όπως και όλοι οι κατηγορούμενοι και
οι 18 και ο ίδιος ο Ρουπακιάς με τις κλήσεις που κάνει , τη συνδέει άμεσα με
την ΧΑ και την ηγεσία της, για αυτό πήρε τον Πατέλη και μίλησε μαζί του
τόσες φορές, μόλις συνελήφθη από τις 00.12 μέχρι τις 03.00, ζητώντας μάλιστα
και την παρέμβαση του Λαγού (!) και για αυτό πήρε την γυναίκα του για να
ξεφορτωθεί ότι υλικό είχε που τον συσχέτιζε με την ΧΑ. Οι κινήσεις του
Ρουπακιά μέσα στο αστυνομικό τμήμα, έπιασε κουβέντα με τους φίλους του
Φύσσα, είχε την ψυχραιμία να αντικρίσει τους φίλους του ανθρώπου που πριν
λίγη ώρα είχε δολοφονήσει και να παριστάνει τον περαστικό. Αδίστακτος.
Είχε την άνεση να κυκλοφορεί ελεύθερος στο αστυνομικό τμήμα. Κα πρόεδρε
έγινε μνεία και από εσάς σε αυτό : ότι φαινόταν σαν να τον απασχολεί
περισσότερο οι κατηγορίες σε βάρος των υπολοίπων 17 κατηγορουμένων και
έκανε ό,τι μπορούσε για να τους «ελαφρύνει». Σαν να έχει αποδεχτεί ο ίδιος
την ποινική του αντιμετώπιση ως καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, και το μόνο
μέλημα του να είναι να ανακαλέσει όσα επιβαρυντικά στοιχεία είχε
καταθέσει για τους συγκατηγορούμενούς-συναγωνιστές του-για να μην
καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας που θα έλεγε και ο Τσακανίκας. Αρχικά
καταθέτει, τόσο στην πρώτη απολογία του όσο και στις 10-10-2013, ότι
Καζαντζόγλου Πατέλης ήταν έξω από τα γραφεία, και εκεί ενημερώθηκε από

τον Καζαντζόγλου, ότι «πιασαν κάτι δικούς μας στο Κερατσίνι.» Ισχυρίζεται
για πρώτη φορά, στην απολογία του στο ακροατήριο σε συνεννόηση
προφανώς με την υπεράσπιση Πατέλη, την ιστορία με το τυπογραφείο στο
Περιστέρι, που κανένας τους δεν θυμάται ποιο ήταν. Καμία πειστική εξήγηση
για την ανάκληση των λεγομένων του.
Κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές, αν ο προορισμός του Ρουπακιά ήταν το Κοράλλι,
θα πήγαινε στο Κοράλλι. Θα σταματούσε, θα πάρκαρε και θα πήγαινε πίσω
στο Κοράλλι. Αλλά αντ’ αυτού έκανε το γύρο του τετραγώνου ο Ρουπακιάς,
πάρκαρε στην Ξάνθου, βγήκε και κοιτούσε προς το σημείο που δεχόταν ο
Φύσσας την επίθεση, με γρήγορες, νευρικές κινήσεις, ξαναμπήκε μέσα στο
αμάξι, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πάρκαρε δίπλα στο σημείο που ήταν ο
Παύλος, πήρε βγαίνοντας το μαχαίρι, κρατώντας το στο χέρι, άνοιξε ο κλοιός
των χα και τον μαχαίρωσε.
Γιατί έκανε τον γύρο ο Ρουπακιάς ; Την απάντηση την έδωσε εμμέσως ο ίδιος,
προβάλλοντας τη βέβαια στον ίδιο τον Παύλο. Κατέθεσε απολογούμενος στο
ακροατήριο : «θα υπέθεσε για μένα ο Φύσσας, ότι πάω να τον περικυκλώσω,
για αυτό αντέδρασε.» Εμείς, όμως ξέρουμε ότι ο Φύσσας δεν πρόλαβε να
αντιδράσει απέναντι στον Ρουπακιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρουπακιάς έκανε
αυτό ακριβώς : τον περικύκλωσε, αυτό ήταν το σχέδιο. Να κινηθεί κυκλωτικά
σε σχέση με τους λοιπούς επιτιθέμενους χρυσαυγίτες. Όταν σταμάτησε να
ρωτήσει τον Παύλο που είναι η Κεφαλληνίας (που σημειωτέον, δεν είχε
κανέναν λόγο, αφού αυτός ακολουθούσε τα μηχανάκια) κάποιοι φίλοι του
Φύσσα προπορευόντουσαν και είχαν ήδη ξεκινήσει να στρίβουν αριστερά
στην Τσαλδάρη. Είδε προς τα πού πήγαιναν. Αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων
από τους χρυσαυγίτες, μέχρι ο Ρουπακιάς να κάνει το γύρο, να έρθει από
διαφορετική κατεύθυνση, αιφνιδιάζοντας τον Παύλο. Ο στόχος του Ρουπακιά
εκείνο το βράδυ ήταν ο Παύλος Φύσσας και για αυτό κινήθηκε κυκλωτικά σε
σχέση με τους άλλους χρυσαυγίτες και για αυτό δεν άφησε το αμάξι του
παρκαρισμένο στην Ξάνθου και για αυτό δεν γύρισε πίσω στο Κοράλλι που
υποτίθεται ότι ήταν ο προορισμός του.
Το κρίσιμο σημείο για να στοιχειοθετηθεί το κατηγορητήριο είναι η ύπαρξη
ενός ετοιμοπόλεμου, μηχανισμού, αποτελούμενα από άτομα που είναι
εκπαιδευμένα στη χρήση όπλων με την έννοια του νόμου, μηχανισμού που δρα
κατόπιν ενεργοποίησης από την ηγεσία, ακολουθώντας την κομματική
ιεραρχία της ΧΑ, δεν δρα αυτοβούλως, βλ. τηλέφωνο Λαγού-Πατέλη πριν
φύγει το sms- έτοιμου να συντρίψει οποιονδήποτε ταυτοποιήσει ως εχθρό του.
Αν δηλαδή, η ΧΑ έχει τάγματα εφόδου. Αν η ύπαρξη και η δράση των
ταγμάτων εφόδων, η βίαιη αυτή δράση τελείται κατ΄ εφαρμογή των
καταστατικών αρχών της οργάνωσης, υπό την έγκριση, εποπτεία και τον
έλεγχο της ηγεσίας. Αν η κινητοποίηση που έγινε το βράδυ της 17 ης-9-2013
από τους Χρυσαυγίτες και η ταχύτατη συγκέντρωση στα γραφεία της τοπικής
Νίκαιας, η ομαδική μετάβαση στο Κοράλλι, το οργανωμένο σχέδιο επίθεσης
αποδεικνύει την ύπαρξη των ταγμάτων εφόδου. Αυτό είναι το κρίσιμο.
Ο σκοπός της οργάνωσης, με κίνητρο την ιδεολογία τους, ήταν η κυριαρχία
στο δρόμο, η κατάκτηση των περιοχών μέσω της επιβολής όχι της συναίνεσης,

η συντριβή οποιουδήποτε τολμήσει να αντισταθεί. Μίλησες, αντιστάθηκες ;
Θα συντριβείς.
Ποιος όμως ήταν ρόλος του Ρουπακιά, μέσα στην τοπική ; Ήταν ένας τυχαίος
περαστικός όπως ισχυρίστηκαν στις δηλώσεις της η ηγεσία της ΧΑ και
ουσιαστικά υιοθέτησε η εισαγγελική πρόταση ;
Όπως φαίνεται από τα αναγνωστέα που προσκόμισε η ΠΑ, ο Ρουπακιάς
εμφανίζεται ως μέλος της Τοπικής Νίκαιας, ήδη από τον Ιούλιο του 2012, τον
είδαμε στο βίντεο, με το μπλουζάκι ΧΑ, δίπλα στον Τσακανίκα και τον
Καζαντζόγλου (αναγν. βίντεο ΠΑ Φύσσα, ν. 14). Ο κατηγορούμενος Γεώργιος
Ρουπακιάς ήταν μέλος του 5μελούς συμβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης
(Τ.Ο.) Νίκαιας της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα ήταν ο ταμίας. Αυτό
προκύπτει από τα εξής στοιχεία :
1) Από το αναγνωστέο 249, ήτοι τον κατάλογο όλων των Τοπικών
Οργανώσεων της ΧΑ, όπου αναγράφεται η κάθε ΤΟ, μαζί με το όνομα
ή τα ονόματα των υπευθύνων αυτής, το/τα τηλέφωνο-α και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην ΤΟ ΝΙΚΑΙΑΣ αναγράφονται δίπλα,
τα ονόματα
Γεώργιος Πατέλης/Ρουπακιάς και τα αντίστοιχα
τηλέφωνά τους, αυτό που τελειώνει σε 401 του Πατέλη και αυτό που
τελειώνει σε 570 του Ρουπακιά. Πρόκειται για ένα επίσημο έγγραφο
της ΧΑ, με υπογραφές της λογίστριας της οργάνωσης Αγγελικής
Γεννατά. Ο ισχυρισμός της υπεράσπισης ότι δήθεν το όνομά του
βρέθηκε εκεί, γιατί είχε πάρει κάποια κουπόνια από τη Μεσογείων,
είναι παντελώς αβάσιμος. Μιλάμε για ένα επίσημο έγγραφο της
λογίστριας της ΧΑ που αναφέρει τα ονόματα των υπευθύνων κάθε
τοπικής. Εξάλλου ο ίδιος ο Πατέλης
2) Από το βίντεο-ομιλία του πυρηνάρχη Σαλαμίνας Μιχάλη
Παπαδημητρίου, στη Νίκαια όπου ο Πατέλης κλείνει την ομιλία
παραπέμποντας στον Ρουπακιά για την καταβολή της οικονομικής
ενίσχυσης της Τοπικής. (Αναγνωστέο 350, Παραρτ. 3.3, βίντεο 706, από
23:00-24:12) «..Πατέλης 23:00 καλεί για την Πάρο, 24:05 «όποιος θέλει να
συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της τοπικής, στον Ρουπακιά εδώ δίπλα»
3) Από το βίντεο στην εθνικιστική κατασκήνωση της ΝΕΔΑ(10-8-2013)
όπου ο Ρουπακιάς μαζί με Τσακανίκα, Καζαντζόγλου και Πατέλη, όλοι
τους, μέλη του 5μελούς Συμβουλίου, ορκίζει νεοσύλλεκτους
χρυσαυγίτες. «..Εμείς, οι χρυσαυγίτες είμαστε οι τελευταίοι πιστοί μιας ιδέας
την οποία θα προασπίσουμε μέχρι την τελική νίκη, τον θάνατο. Όπως και να
‘χει θα είμαστε στις επάλξεις, στα δύσκολα και στα εύκολα, έτοιμοι να
πραγματοποιήσουμε τις εντολές του Αρχηγού». (Αναγνωστέο 350,
Παράρτημα 3.3, βίντεο 1-4)
4) Από την ομιλία του Ρουπακιά στην ΤΟ Σπάρτης, ως μέλος του 5μελούς
της Νίκαιας, ως ταμίας της ΤΟ Νίκαιας... «...Χρυσαυγίτης δε γεννιέσαι,
ούτε γίνεσαι, ΧΑ πεθαίνεις.» (Αναγνωστέο 350, Παράρτημα 3.3, βίντεο
637)
5) Το όνομα του Ρουπακιά είναι στο αρχείο του Τσακανίκα (376) με τίτλο
Παρουσιολόγιο δοκίμων μελών (Ρουπακιάς)

6) Είναι αμέτρητες οι φωτογραφίες όπου εμφανίζεται ο Ρουπακιάς, με τη
στολή Νίκαιας (άσπρο-μαύρο-γκρι παραλλαγή παντελόνι, μαύρο
μπλουζάκι ΧΑ), με όλο το τάγμα εφόδου της ΤΟ Νίκαιας, να είναι
παντού, σε όλη την Ελλάδα, στην Κόρινθο, στο Αγρίνιο, στα
Δερβενάκια, στη Νέδα, στο Μελιγαλά να ψάχνει το κινητό τηλέφωνο
του Γιάννη Λαγού. Λογικό αυτό, αφού είναι μέλος του 5μελούς
συμβουλίου της ΤΟ Νίκαιας και ο ταμίας αυτής.
Μόνο περαστικός δεν ήταν ο Ρουπακιάς από τα γραφεία και μόνο
συμπτωματική δεν ήταν η παρουσία του στα γραφεία της Νίκαιας, όπως
διατυπώθηκε στην εισαγγελική πρόταση.
Είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται κάποιος ότι ένας άνθρωπος που δεν
κρατούσε μαχαίρι ούτε για να κόψει το κρέας, όπως είπε η αδελφή του,
μπόρεσε να καταφέρει 2 μαχαιριές κατά τύχη σε τόσο κρίσιμα σημεία του
σώματος, σε μια περιοχή, η καρδιά και ο περικαρδιακός σάκος, που το
μέγεθός της είναι όσο μία μεγάλη γροθιά σφιχτή. Το μαχαίρωμα του
Ρουπακιά ήταν επαγγελματικό, ήταν από χέρι εκπαιδευμένο. Τίποτα δεν
γίνεται τυχαία στην ΧΑ, όπως έλεγε και ο Πατέλης. Ποιος όπλισε και ποιος
εκπαίδευσε το χέρι του Ρουπακιά όμως ; Αυτό έχει σημασία.

Όσον αφορά την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για τους
17 κατηγορούμενους στην υπόθεση Φύσσα και την κατηγορία της διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης για τον κατηγορούμενο Πατέλη :
Όλοι φυσικά αρνούνται τη σχέση τους ως μέλη της Τοπικής Νίκαιας,
ισχυρίζονται ότι είχαν μία χαλαρή σχέση, σε εθελοντική βάση, όποτε ήθελαν
πήγαιναν, όποτε ήθελαν έφευγαν και λογαριασμό δεν έδιναν. Ακόμα και αυτοί οι
οποίοι ήταν στη λίστα της ομάδας ασφαλείας της ΧΑ, ισχυρίζονται ότι ήταν σε
εθελοντική βάση. Τα sms όμως στο κινητό του Καζαντζόγλου (αναγν. 375),
αποδεικνύουν ότι ως μέλη της ασφάλειας όταν απουσίαζαν έπρεπε να δώσουν
αναφορά στον υπεύθυνο ασφαλείας. Τα δε στελέχη της τοπικής, τα μέλη του
5μελούς συμβουλίου, ισχυρίζονται ότι με το μόνο πράγμα που ασχολιόταν ήταν
οι διανομές τροφίμων, αλλά τα στοιχεία που προέκυψαν τους διαψεύδουν.
Αναφέρθηκα στον ρόλο του Ρουπακιά ως μέλους του 5μελούς συμβουλίου της ΤΟ
Νίκαιας και στου Τσακανίκα ως υπεύθυνου ιδεολογίας και εκπαίδευσης, όπως
προέκυψε από το πρόγραμμα εθνικιστικής κατασκήνωσης της ΝΕΔΑ, ο δε
ισχυρισμός ότι δήθεν ο Τσακανίκας ήταν ταμίας και μόνο για την κατασκήνωση
της Νέδας, ορίστηκε υπεύθυνος ιδεολογίας για μία μέρα όπως είπε
χαρακτηριστικά, είναι ανεδαφικός, προβάλλεται δε οψίμως σε μία απέλπιδα
προσπάθεια να συγκαλυφθεί ο ρόλος του Ρουπακιά στην Τοπική. Από το ίδιο
έγγραφο δε, προκύπτει και ο ρόλος του Καζαντζόγλου, ο οποίος βεβαίως είναι
έμμισθος υπάλληλος της ΧΑ στα κεντρικά της Μεσογείων, στην ασφάλεια, ως
υπεύθυνου πολιτικής δράσης της ΤΟ. Επίσης ήταν ο υπεύθυνος για τα
μαθήματα σκοποβολής που έλαβαν χώρα στη ΝΕΔΑ, ενώ όπως είδαμε ο
επαγγελματίας μποξέρ Τσακανίκας ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση στο

μποξ. Τον είδαμε υπό το φως αναμμένων πυρσών να ορκίζει νεοσύλλεκτους στη
Νέδα, μαζί με τους υπόλοιπους του 5μελους, Ρουπακιά Πατέλη, Τσακανίκα. Στο
κινητό του Καζαντζόγλου (αναγν. 375-files-videos 380), κα Πρόεδρε, που
βρέθηκε μέσα στο αμάξι του Ρουπακιά, μαζί με την κάρτα μέλους ασφαλείας των
κεντρικών, είδαμε εκεί τον ίδιο μαζί με τους Μιχάλαρο και Άγγο να
κατασκευάσουν ασπίδες, είδαμε τον ίδιο και τον Πατέλη να πυροβολούν, αλλά
είχαμε και κάποια βίντεο και εικόνες από το εσωτερικό των κεντρικών γραφείων
της ΧΑ στη Μεσογείων, όπου δούλευε ως ασφάλεια. Πάνω σε τραπεζάκι, στα
Κεντρικά της Μεσογείων υπάρχουν αντιασφυξιογόνες μάσκες, φωτοβολίδες κ.α.
και ασύρματος και ένα βίντεο όπου φαίνονται υλικά εκρηκτικού μηχανισμού,
τα τρίκαρφα, μέσα στα γραφεία της Μεσογείων. Δεν έδωσε καμία απάντηση για
αυτή τη φωτογραφία, δεν μπορούσε βέβαια να πει και κάτι γιατί η εικόνα ήταν
ξεκάθαρη.
Από το αναγνωστέο 376, Παραρτ. 1.3/ 84.doc (σκληρός δίσκος Τσακανίκα)
έχουμε τον κατάλογο Ασφάλειας της τοπικής : Καζαντζόγλου, Τσορβάς Ν., Άγγος,
Μιχάλαρος, Κορκοβίλης, Σταμπέλος, Τσόρβας Θ, Καλαρίτης, Χρυσαφίτης 9 από
τους 18 κατηγορούμενους για το Φύσσα, βρέθηκαν σε μία κοινή λίστα και ο
κατηγορούμενος Αγιοβλασίτης.
Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν εντοπιστεί στα αναγνωστέα 350, 378 σκληροί
δίσκοι Πατέλη, στο αν. 37- κινητό τηλέφωνο Καζαντζόγλου, αν.- 376 σκληρός
δίσκος Τσακανίκα. Αν ανατρέξετε σε αυτές τις εκθέσεις και στις φωτογραφίες που
υπέδειξε η ΠΑ, θα διαπιστώσετε την ενεργή παρουσία των κατηγορουμένων σε
εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες, τη συμμετοχή τους με ομοιόμορφη
ενδυμασία εν είδει στρατιωτικού αγήματος στα Ίμια, στις Θερμοπύλες, στο
Μελιγαλά, στα επεισόδια έξω από το στρατόπεδο της Κορίνθου, στην Πάρο κατά
την επίθεση σε βάρος αντιφασιστών είδαμε και βίντεο από την επίθεση, θα
διαπιστώσετε τις παρελάσεις που έκαναν οι κατηγορούμενοι, παρατεταγμένοι,
με ομοιόμορφη ενδυμασία με κοντάρια, με ασπίδες, παρουσία και του βουλευτή
Γιάννη Λαγού, στους δρόμους της Νίκαιας και του Πειραιά, το αρχείο
υποστηρικτών Νίκαιας, το παρουσιολόγιο δοκίμων μελών. Αλλά οι
κατηγορούμενοι της Νίκαιας εμφανίζονται και κάπου άλλου, συγκεκριμένα στο
παρ. 5.1, φωτογραφίες 16, 40,44, 46,51 του αναγν. 327, απεικονίζεται το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας στην πλατεία της Νίκαιας, σε παράταξη με ομοιόμορφη
ενδυμασία στα μαύρα, με κράνη, ρόπαλα και ασπίδες με επικεφαλής τον
βουλευτή Κασιδιάρη και με ημερομηνία λήψης 11-11-2011. Το αναγνωστέο 327,
είναι βέβαια ο σκληρός δίσκο του Μιχαλολιάκου, όπου στο τάγμα εφόδου
διακρίνονται οι Πατέλης, Καζαντζόγλου, Αποστόλου, ο στρατολόγος του
Ρουπακιά, όπως ομολόγησε στις συνομιλίες που καταγράφηκαν. «Εγώ τον έβαλα
τον Ρουπακιά στις ομάδες ασφαλείας». Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού
και δη των βίντεο και φωτογραφιών από τους σκληρούς δίσκους των
κατηγορουμένων, προκύπτει η ένταξη των 18 κατηγορουμένων ως μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ.
Όπως αναφέρεται ρητά στην μελέτη του Χρήστου Σατλάνη και Λάμπρου
Μαργαρίτη, «Είναι δυνατή η θεώρηση ενός πολιτικού κόμματος ή μίας πολιτικής
οργάνωσης ως εγκληματική οργάνωσης;», Ποινική Δικαιοσύνη 2013, σελ. 761 επ.
«η ένταξη στην οργάνωση κάποιου ως μέλους αυτής θα μπορούσε να

αποδεικνύεται με βάση την εγγραφή των στοιχείων ταυτότητας, διαμονής, τηλεφώνων
κ.λπ. σε καταλόγους της οργάνωσης, με βάση φωτογραφίες ή βιντεοταινίες που
απεικονίζουν συγκεντρώσεις των μελών της οργάνωσης που φέρουν μάλιστα
χαρακτηριστικές στολές, με βάση βιβλιάρια που εξέδωσε η οργάνωση και κατασχέθηκαν
στις οικίες μελών, με βάση την ανάληψη θέσης εργασίας σε γραφεία της οργάνωσης, με
βάση τις σημαίες ή άλλα σύμβολα της οργάνωσης που κατασχέθηκαν στο κατάστημα ή
στην οικία κάποιου, με βάση τις μέσω διαδικτύου θερμές συστάσεις, παραινέσεις και
προτροπές προς τρίτους για ένταξη στην οργάνωση, με βάση τη συμμετοχή σε
στρατιωτική εκπαίδευση, σε εορταστικές συναθροίσεις, σε ομιλίες κ.λπ., με βάση τη
διάπραξη αξιόποινων πράξεων, με βάση την προπαγάνδα υπέρ της οργάνωσης, με
βάση τη χρηματοδότηση ή άλλες παροχές προς αυτή ή άλλου είδους υποστήριξη της
οργάνωσης κ.λπ.»
Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα είδαμε στα αναγνωστέα κα Πρόεδρε, όλα πέρα
από λίστες, δράσεις, ομιλίες είδαμε και συμμετοχή της ΤΟ Νίκαιας σε παράνομες
πράξεις πριν τη δολοφονία Φύσσα, Πάρος, Συνεργείο, Κόρινθος.
Συνεχίζει δε η μελέτη ως προς την επιδίωξη διάπραξης κακουργημάτων :
«Η επιδίωξη διάπραξης περισσότερων κακουργημάτων από εκείνα που αναφέρονται
στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ θα μπορούσε να αποδεικνύεται με βάση μεγαλόστομες
διακηρύξεις, (έχουμε στη δικογραφία) με βάση τις επανειλημμένες
ανθρωποκτονίες και βαριές σωματικές βλάβες που έχουν διαπράξει μέλη της
οργάνωσης, (είδαμε στα αναγνωστέα, τις καταδικαστικές αποφάσεις των μελών
της ΧΑ) με βάση την από την οργάνωση κατευθυνόμενη κακουργηματική κατοχή
όπλων με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών και βαριών σωματικών βλαβών
(μαχαίρια που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά
ή μη, πυροβόλα όπλα, αυτόματα, χειροβομβίδες, εκρηκτικές ύλες κ.λπ.), με βάση τη
στρατιωτική εκπαίδευση (σωματική άσκηση και εξάσκηση στη χρήση όπλων και στη
σκοποβολή) των μελών που φέρουν μάλιστα στρατιωτική αμφίεση (έχουμε
εθνικιστική κατασκήνωση ΝΕΔΑ, εθνικιστική κατασκήνωση 2011 στην Κ.
Θεσσαλία, νυχτερινή διαβίωση στη Σαλαμίνα («τάγματα εφόδου», «φάλαγγες» ή
«ομάδες κρούσης»), ώστε να είναι αυτά ετοιμοπόλεμα και ικανά να δράσουν
συλλογικά και να πλήξουν πολιτικούς αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα
πρόσωπα με χρήση σωματικής ή ένοπλης βίας, με βάση τις δηλώσεις ηγετικών της
οργάνωσης μελών της μορφής «… αλλά τότε θα δουν τις ξιφολόγχες μας να
ακονίζονται στα πεζοδρόμια …» ή της μορφής «θα κρεμάσουμε τους βουλευτές», με βάση
τη χρήση νεοναζιστικών συμβόλων, χρωμάτων και άλλων χαρακτηριστικών και την
εξύμνηση του Χίτλερ (αυτός κατά πρόδηλη παράβαση των διεθνοδικαιικών κανόνων
χρησιμοποίησε την ένοπλη βία για την κατάκτηση ξένων εδαφών και την εξόντωση λαών,
ευθυνόμενος για τον θάνατο πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων και επικαλούμενος το
ιδεολογικό μανιφέστο του ναζιστικού κόμματος στο βιβλίο του «ο αγώνας μου»!), με βάση
τις συλλογικές επιθέσεις σε βάρος ανθρώπων με ρατσιστικά κίνητρα, με βάση τα
στοιχεία που θα δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, με βάση τις μαρτυρίες μελών
της ομάδας που μετανόησαν και αποχώρησαν, όταν συνειδητοποίησαν τον εγκληματικό
χαρακτήρα της οργάνωσης κ.λπ.».
Ο δόλος, δηλαδή η γνώση και η βούληση, του μέλους σχετικά με το ότι εντάσσεται
ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα

πρόσωπα (οργάνωση) που επιδιώκει διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων από
εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ θα μπορούσε να είναι και
επιγενόμενος και να αποδεικνύεται με βάση τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις
της οργάνωσης και κυρίως με βάση τη γνώση γεγονότων που μαρτυρούν επιδίωξη χρήσης
βίας και διάπραξης κακουργημάτων, την αποδοχή αυτών ως θεμιτών σκοπών, τη μη
αποκήρυξη της βίας και τη μη αποχώρηση από την ομάδα.
Όσον αφορά το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης του Πατέλη :
« Ο Γραμματέας της Τ. Ο. αποτελεί την κορυφή της διοίκησης της Τ. Ο. και είναι ο
σύνδεσμος της Τ. Ο. με την Περιφερειακή Διοίκηση. Ο έμμισθος υπάλληλος, μαζί με
τον Καζαντζόγλου στα κεντρικά της Μεσογείων, ως ασφάλεια. Ο άνθρωπος που
μετέφερε την γραμμή της οργάνωσης από πάνω προς τα κάτω, αυτός που ήταν
παρών σε κάθε εκδήλωση της Τοπικής Νίκαιας, αφού ήταν ο επικεφαλής της,
αυτός που οργανώνει όλες τις δράσεις της, παρελάσεις στου δρόμους με
ομοιόμορφες ενδυμασίες, σε παράταξη, με αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασυρμάτους και
μηχανοκίνητες μοτοπορείες, φωτογραφίες με όπλα, κάτοχος φυσιγγίων 7,65χιλ,
αυτός που έστελνε τα sms με αποστολέα ΤΟ Νίκαιας και έτσι κινητοποιούσε τα
μέλη αυτής, τα οποία μέλη υπάκουαν σε αυτόν γιατί είχε τοποθετηθεί στη θέση
αυτή από τον ίδιο τον αρχηγό. Επικεφαλής της οργάνωσης πρότυπο, εντολές για
ομοιόμορφη ενδυμασία, εντολές για εθνικιστικές κατασκηνώσεις στην Νέδα,
όπου λάμβανε χώρα η εκπαίδευση σε όπλα και πολεμικές τέχνες, αλλά και η
εθνικοσοσιαλιστική κατήχηση των μελών αυτός που οργάνωνε σεμινάρια
ασφάλειας και νυχτερινές δράσεις που δεν έπρεπε να διαρρεύσουν πουθενά.
Αυτός που όπως κατέθεσε ο μάρτυρας Γ, τους έδωσε εντολή να μπούνε ένα
βράδυ στο σπίτι κάποιων Πακιστανών στη Νίκαια για να τους χτυπήσουν ή
οργάνωνε μοτοπορείες στα μαγαζιά των μεταναστών, απειλώντας, βρίζοντας,
κάνοντας τρομοκρατία. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι η αξιοπιστία κάθε
μάρτυρα κρίνεται από το αν τα λεγόμενα του επιβεβαιώνονται και από άλλα
στοιχεία.
Λέει ο Πατέλης, στο αν. 350, Παρ. 3.3, βίντεο 418 και 379 « δώσαμε δείγμα
γραφής κάνοντας πορεία 90 άτομα στη Νίκαια , σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό »
και «… κάνουμε τρομοκρατία με δεκάδες μηχανές στον Άγιο Νικόλαο , που
ήρθε και ο Πακιστανός στα κανάλια και είπε ήρτε και η Χρυσή Αυγή» Αυτά
είναι όλα από το σκληρό του δίσκο δηλώσεις του ίδιου. Ο άνθρωπος του ότι
κινείται σφάζεται, αλλά μόνο με εντολή Λαγού, ισχυρίστηκε στο ακροατήριο ότι
όλα αυτά ήταν λεκτικά ατοπήματα.
Λεκτικά ατοπήματα, ίδια ακριβώς έκφραση που χρησιμοποίησε και ο
Τσακανίκας. «Λεκτικά ατοπήματα» από τη μία, αλλά «δεν ήταν καλός γνώστης
της ελληνικής» από την άλλη. Εμείς πάντως μια χαρά τον ακούσαμε να μιλάει
και να κατηχεί τα μέλη της τοπικής στις βασικές έννοιες της χα, της πειθαρχίας,
της ιεραρχίας και του μίσους απέναντι στους εχθρούς της οργάνωσης. Στο τέλος
συναγωνιστές δεν θα αφήσουμε τίποτα μέχρι και τα παιδιά τους θα τους δώσουμε
να φάνε , με τη Χρυσή Αυγή δεν θα μείνει ούτε τρίχα από ανθελληνικό
σκουλήκι…» Γιατί όπως είδαμε και στην πράξη μετά τους μετανάστες οι
επόμενοι στόχοι, εχθροί της οργάνωσης, ήταν οι ανθέλληνες για τους ΧΑ, οι
αριστεροί, οι αναρχικοί, οι αντιφασίστες.

Ερωτήθηκε για τα sms που έστελνε βρέθηκαν με αποστολέα ΤΟ Νίκαιας, και
«εντολή Λαγού» στο τέλος. Στο ακροατήριο, ερωτηθείς, ισχυρίστηκε ότι αυτό το
έκανε αυτοβούλως, χωρίς εντολή Λαγού και ζήτησε και συγγνώμη από τον Λαγό.
Όταν ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα κατά την ανάκριση στην Κλάπα η απάντηση
του Πατέλη ήταν : Δε θέλω να απαντήσω.
Σε επόμενη ερώτηση εκ μέρους του Δικαστηρίου ο Πατέλης απάντησε : «Είπα
στην κα. Κλάπα για το «εντολή Λαγού» ότι δε θέλω να απαντήσω γιατί ήμουν πολύ
φοβισμένος τότε, ήμουν χάλια ψυχολογικά».
Αν όντως ήταν αλήθεια ότι ο Πατέλης, λειτουργούσε αυτοβούλως, όταν έλεγε
εντολή Λαγού, και δεν είναι ένας όψιμος, κατασκευασμένος ισχυρισμός, τι πιο
απλό από το να το πει όταν ρωτήθηκε στην ανάκριση. Είναι προφανές ότι
πρόκειται για έναν όψιμο, αναληθή ισχυρισμό, που στόχο έχει να βοηθήσει την
υπεράσπιση του Περιφερειάρχη του Λαγού.
Ο Πατέλης, επίσης δε θυμάται το περιεχόμενο του μηνύματος που απεστάλη
από τον Λαγό στον ίδιο, στις 23.50 το βράδυ της δολοφονίας. Είναι προφανές
ότι και πάλι προσπαθεί να μην ενοχοποιήσει με την απολογία του τον Λαγό.
Ακόμα και στην απολογία τους ενώπιον Σας, οι κατηγορούμενοι τηρούν την
ιεραρχία. Το κατώτερο μέλος προσπαθεί με ψέματα να μην επιβαρύνει την
ποινική αξιολόγηση του ανωτέρου του.
«Όχι, δε θυμάμαι στις 23.50 τι μήνυμα μού έχει στείλει ο Λαγός» καταθέτει
απολογούμενος ο Πατέλης.
Η διεύθυνση της τοπικής υπό την εποπτεία του Λαγού αποδεικνύεται και
από το έγγραφο που αναγνώστηκε όπου ορίζονταν οι Περιφερειάρχες της ΧΑ
ανά την Ελλάδα και ποιες τοπικές είχαν υπό την εποπτεία του, Επίσης
είδαμε, στα μηνύματα του Λαγού, αναγν. 367, ότι υπάρχει τη συχνή σταθερή,
επικοινωνία μεταξύ τους, ενδεικτικά : α) στις 12-7-2013, 2 μέρες μετά την
επίθεση στο Συνεργείο, στην οποία επίθεση συμμετείχε και το τάγμα της
Νίκαιας, στις 13.52.30 «Είσαστε φοβερή Τοπική και υπέροχοι άνθρωποι.
Συνεχίστε έτσι Γιωργάρα, ο τόπος μας και η Χ.Α. έχουν ανάγκη από τέτοιες
παρουσίες. Συγχαρητήρια » και
β) στις 12-7-2013 και ώρα 14.08.15 «Σας έχω
υποσχεθεί ότι δεν θα σας αδειάσω ποτέ και σου είχα πει από την πρώτη
στιγμή ότι θα ακολουθήσουμε σκληρή χρυσαυγίτικη γραμμή». Αυτό το λέει ο
υπεύθυνος οργάνωσης του κινήματος, υπεύθυνος για το πώς θα πορευτεί η
οργάνωση, βάσει του βίντεο (αναγν. 327, Παρ. 1.4, βίντεο 40), 2 μήνες πριν τη
δολοφονία και όντως τα λεγόμενα του επιβεβαιώθηκαν με την δολοφονική
επίθεση σε βάρος των μελών του ΠΑΜΕ και με την τραγική δολοφονία του
Παύλου.
Τ.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ
Για να μιλήσουμε όμως για τον ρόλο του Πατέλη πρέπει να μιλήσουμε για το
ρόλο της Τοπικής Νίκαιας.
Οι κατηγορούμενοι υπό το βάρος των στοιχείων αναγκαστικά να
παραδεχτούν ότι υπήρχε ομάδα ασφαλείας, βέβαια όπως τόνισαν αυτό είχα
μόνο την έννοια της περιφρούρησης των γραφείων τις ώρες λειτουργίας,
όποιος ήθελε έμπαινε στην ομάδα, όποτε ήθελε πήγαινε. Ωστόσο, κα Πρόεδρε
ο ισχυρισμός αυτός καταρρίπτεται πανηγυρικά από τα στοιχεία, τα sms που

έστελνε ο Πατέλης και βρέθηκαν στα κινητά κατηγορουμένων, τα
περισσότερα στου Κορκοβίλη, μιλάν για απαραίτητη παρουσία, για
σεμινάρια της ομάδας ασφαλείας, για νυχτερινές δράσεις για τις οποίες
έπρεπε να τηρηθεί άκρα μυστικότητα, για εντολή στην ομάδα ασφαλείας για
ομοιόμορφη ενδυμασία, για εντολή επιφυλακής μετά την επίθεση στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, για εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων μελών όπως
είδαμε στη Νέδα, στη σκοποβολή, στα όπλα, στην πυγμαχία, για εκπαίδευση
στη Σαλαμίνα. Η ΤΟ Νίκαιας ήταν η οργάνωση-πρότυπο της ΧΑ, η
οργάνωση μπαλαντέρ όπως είχε δηλώσει το μέλος του ΠΣ Παναγιώταρος,
Ήτανε η πιο μάχιμη τοπική, πάντα με τις παραλλαγές τους, ήταν στα
επεισόδια στην Κόρινθο, καθάρισαν και έδειξαν ότι κουμάντο στη Σπάρτη
κάνει ο χρυσαυγίτης (αν. 350, από ομιλία Ορφανάκου στην επίσκεψη
Νίκαιας, στη Σπάρτη, , η ΤΟ Νίκαιας ήταν μέρος του τάγματος εφόδου στην
Πάρο το 2013, ο Μιχαλάρος, ο Τσακανίκας, ο Καλαρίτης ήταν στην Πάρο, 282-13 με επικεφαλής τους Λαγό και Μίχο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την
Τρούλλου ως ο δράστης της επίθεσης σε βάρος της. Και φυσικά ως
επιβράβευση η ΤΟ Νίκαιας κράτησε το αντιφασιστικό λάφυρο, που
κατάφεραν να αποσπάσουν οι χρυσαυγίτες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης
τους. Είδαμε τη φωτογραφία στα γραφεία της Νίκαιας, με το ίδιο αυτό
αντιφασιστικό
λάφυρο
και
τους
κατηγορούμενους
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ/ΑΓΓΟΣ/ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ/ΤΣΟΡΒΑΣ
ΑΘ./ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ/ΠΑΤΕΛΗΣ/ΤΣΟΡΒΑΣ Ν/ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ.
Όπου τους δόθηκε εντολή, η ΤΟ Νίκαιας πήγε. Κόρινθο, Αγρίνιο, Δερβενάκια,
Σπάρτη, Πάρο, Συνεργείο. Εντολή Λαγού για εθνικιστική κατασκήνωση.
Πήγαν. Εκπαίδευση-κατήχηση ιδεολογική και ορκωμοσία από τους
Τσακανίκα, Πατέλη, Ρουπακιά και Καζαντζόγλου των νεοσύλλεκτων μελών,
όρκος πίστης και υποταγής στην Αρχηγό. Υπόσχεση τιμωρίας σε αυτόν που
θα σπάσει τον όρκο του στον αρχηγό.
ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
Μήπως όμως αυτά τα «ούγκανα» της ΤΟ Νίκαιας (αναφέρομαι στον
χαρακτηρισμό που αφορούσε τα μέλη της τοπικής Νίκαιας, εκ μέρους της
υπεράσπισης του Λαγού), μήπως αυτά τα «ούγκανα» όπως τους χαρακτήρισε
είχαν αυτόνομη δράση ; Μήπως αυτοί δηλαδή στο όνομα της ΧΑ έκαναν του
κεφαλιού της και λογαριασμό δε έδιναν σε κανέναν, όπως θα ήθελε να
παρουσιάσει η υπεράσπιση της ηγεσίας ; Μήπως γενικά η κάθε τοπική
λειτουργούσε αυτόνομα, όπως θέλησαν να παρουσιάσουν οι μάρτυρες
υπεράσπισης της ηγεσίας ; Όποιος ήθελε άνοιγε τοπική, όποιος ήθελε γινόταν
γραμματέας, μαζευόταν οι φίλοι της τοπικής και αποφάσιζαν από μόνοι τους
ποιος θα είναι γραμματέας, ποιος στο 5μελές, κοκ., αυτά κατέθεσαν οι
μάρτυρες υπεράσπισης. Λίγο πολύ οι μάρτυρες υπεράσπισης της ηγεσίας
όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών περιέγραψαν ένα τρόπο
λειτουργίας, από τα κάτω, αυτό-οργάνωση, αυτονομία οι Τοπικές, αυτό
προσπάθησαν να ισχυριστούν. Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της
πραγματικότητας. Η κατάρριψη και αυτού του ισχυρισμού πάλι έρχεται από
τα στοιχεία. 1ο στοιχείο διάψευσης, βίντεο Πατέλη, «ό,τι κινείται σφάζεται».

Αν έπρεπε να εξηγηθεί με ένα βίντεο, τι σημαίνει επιχειρησιακά δομημένη
οργάνωση όπως απαιτεί ο νόμος, τι σημαίνει 187 ΠΚ, αυτό θα ήταν το ό,τι
κινείται σφάζεται. Ο Πατέλης κατηχεί τα μέλη της τοπικής στον τρόπο που
δρα ο χρυσαυγίτης, δεν δρα ποτέ αυτόνομα, «περιμένω να έρθει η γραμμή
από πάνω», «αν δώσει το οκ ο Λαγός, θα σας έρθει μήνυμα», αλλιώς ο
χρυσαυγίτης μένει σπίτι του. «Δεν είμαι αυτόνομος, είμαι στην ΧΑ, η ΧΑ έχει μπει
πλέον στη ζωή μας, ό,τι μας λένε, πρέπει να το κάνουμε.» Αν έρθει το sms, μετά το
οκ του Λαγού, ο Πατέλης περιγράφει τον τρόπο δράσης, θα πάει μία ομάδα
χωρίς διακριτικά, σαν απλοί πολίτες, και μετά θα φύγει μια ομάδα από τα
γραφεία, τούμπανο, απ’ όλα, για να καθαρίσουν την Παναγίτσα, ότι κινείται,
σφάζεται. Πόσο πιο απλά να το πει ο άνθρωπος ; Όπως ακριβώς και το βράδυ
της δολοφονίας Φύσσα, ο Πατέλης μιλάει με τον Λαγό και παίρνει το οκ, και
αμέσως μετά στέλνει το sms που κινητοποίησε άμεσα το τάγμα εφόδου.
Ιεραρχική, κάθετη δομή από πάνω προς τα κάτω, ετοιμοπόλεμος μηχανισμός
επίθεσης. Και εδώ βέβαια, έρχεται και η κατάθεση του Σταύρου να
επιβεβαιώσει τον τρόπο λειτουργίας της ΧΑ. «Όταν υπακούς μια εντολή από
ανώτερο», λέει ο Σταύρου, «υποτάσσεις τη βούλησή σου στον Αρχηγό, όταν
λες «όχι» στον Τολιόπουλου είναι σαν να λες όχι στον Αρχηγό, γιατί ο Αρχηγός
έχει τοποθετήσει τον Τολιόπουλο» και τον κάθε Τολιόπουλο, Πατέλη,
Πανταζή σε αυτή τη θέση.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στην ίδια μελέτη των Σατλάνη-Μαργαρίτης, απαιτείται η ύπαρξη δομημένης
ομάδας, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι η διοίκηση αυτής
(συνήθως από ομαδάρχες, πυρηνάρχες ή περιφερειάρχες κ.λπ.) και η
πειθαρχία των μελών της αλλά και η ύπαρξη χώρων για τις συναντήσεις των
μελών της ομάδας. Ως δομημένη εγκληματική ομάδα νοείται αυτή η οποία
συγκροτείται με εγκληματική σε βάθος χρόνου προοπτική, στην οποία η
βούληση καθενός μέλους, υποτάσσεται στη βούληση της ολότητας και στην
οποία τα μέλη αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία ομάδα. (Εφ. Αθηνών
3244/2003, Ποιν. Χρ. 2004, 993 επ., Εφ. Αθηνών 3028/2003, Ποιν. Χρ. 2005, 164
επ.). Δηλαδή «δομημένη ομάδα είναι εκείνη που δεν σχηματίζεται
περιστασιακά για την άμεση διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά προέχει ο
τρόπος λειτουργίας της, ο οποίος διέπει σε τέτοιο βαθμό την εγκληματική
δράση ώστε τα πρόσωπα που τη διεκπεραιώνουν να έχουν δευτερεύουσα
σημασία με την έννοια ότι μπορούν να αντικατασταθούν. Το κέντρο βάρους
μετατοπίζεται στη διάρθρωση ενός συστήματος λειτουργίας της οργάνωσης,
συνήθως με τη θέσπιση ιεραρχικών δομών στην κατανομή αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων μεταξύ των μελών και στη συντονισμένη δράση των μελών της
που κατευθύνεται από τη βούληση του συνόλου αυτών για την πραγμάτωση
των στόχων της η οποία (βούληση) εν τοις πράγμασι είναι δεσμευτική για
καθένα από τα μέλη, χωρίς να απαιτείται για τη διαμόρφωσή της η
συμμετοχή όλων στο σχεδιασμό των εγκλημάτων, αρκεί κάθε μέλος να
γνωρίζει ότι συνεισφέρει διά της ασκήσεως των ανατεθειμένων σ' αυτό
καθηκόντων, στην πραγμάτωση των στόχων της». (ΣυμβΕφ 969/2007, Ποιν.
Δικ. 2007, 1381 επ.)

Ομιλία Πατέλη στη Σαλαμίνα (αναγν. 350, Παραρτ. 3.3, βίντεο 589), που
επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός συστήματος λειτουργίας με θέσπιση
ιεραρχικών δομών, κατανομή αρμοδιοτήτων, συντονισμένη δράση μελών που
κατευθύνεται από τη βούληση του συνόλου αυτών προς πραγμάτωση στόχων
της, όπως απαιτεί η θεωρία και η νομολογία για τη στοιχειοθέτηση του 187
ΠΚ : «Κάθε Χρυσαυγίτης ή Χρυσαυγήτισσα οφείλει να υπακούει στους ανωτέρους
του και να εκτελεί τις καθορισμένες ή άλλε διαταγές που του δίνονται και αφορούν
τους κανονισμούς και τις υπηρεσίες μας , χωρίς κανένα μορφασμό ή αντιλογία…Κατά
τη διάρκειά σου στη Χρυσή Αυγή θα σου ζητηθεί να κάνεις αρκετά πράγματα τα
οποία μπορεί να θεωρήσεις ότι σε αδικούν ή ότι είναι παράλογα. Είσαι όμως
υποχρεωμένος να υπακούσεις τις εντολές που σου δίνουν οι υπεύθυνοι και να τις
πράξεις…Συναγωνιστές μη φοβάστε τίποτα και από κανέναν , ούτε από τον
υπεύθυνό σας , για να είναι εκεί που βρίσκεται είναι ελεγχόμενος… θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον αρχηγό μας Νικόλαο Μιχαλολιάκο που μου έδωσε την ευκαιρία να
είμαι στο κίνημα της Χρυσής Αυγής και τον Περιφερειάρχη μου Ιωάννη ΛΑΓΟ για την
εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει». Ο Πατέλης είναι προσωπική επιλογή του
Λαγού και του Μιχαλολιάκου.
Ομιλία Πατέλη στο Πέραμα (αναγν. 350, Παραρτ. 3.3, βίντεο 714) «Αρχικά η
πειθαρχία είναι το σημαντικότερο. Πειθαρχία και ιεραρχία. Αν δεν σέβεσαι τον
πυρηνάρχη σου δεν σέβεσαι τον Αρχηγό. Στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ. Σεβασμός. ΤΟ Α και το Ω. Συναγωνιστές και φίλοι που δεν τηρούν
τον σεβασμό δεν έχουν θέση στη Χ.Α. Ιεραρχία. Πειθαρχία και Σεβασμός. Τον σεβασμό
τον δείχνουμε με τον να εκτελούμε τις εντολές που μας δίνονται, να δείχνουμε
εμπιστοσύνη στον υπεύθυνο μας...».
Εντάξει μπορεί να πει κανείς, αυτά τα έλεγε ο Πατέλης στη Σαλαμίνα και στο
Πέραμα, από πού προκύπτει ότι αυτά δεν ήταν προσωπικές απόψεις του
Πατέλη, ότι δεν τα έλεγε αυτά από μόνος του ; Το ισχυρίστηκε αυτό για sms,
που υπήρχε εντολή Λαγού, ότι δήθεν ήταν δικιά του πρωτοβουλία, εν αγνοία
του Λαγού. Όπως θα αναλύσω παρακάτω, δεν γινόταν τίποτα εν αγνοία όχι
μόνο του Λαγού, αλλά ούτε του ίδιου του Μιχαλολιάκου και των στενών
συνεργατών του. Το ότι δεν είναι προσωπικές απόψεις του Πατέλη, προκύπτει
από το ότι υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις βουλευτών για τα θέματα της
ιεραρχίας και της πειθαρχίας. Υπάρχουν δηλώσεις βουλευτών, ότι η ΧΑ δρα
σαν στρατιωτική οργάνωση και όχι σαν κόμμα και τα είδαμε με τα μάτια μας,
ακούσαμε με τα αυτιά μας σε αυτήν την αίθουσα όλη την ηγετική ομάδα να
κάνει δηλώσεις για αυτό :
Παναγιώταρος : «αυτό που θέλουμε από εσάς σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο
είναι να είστε απόλυτα πειθαρχημένοι στις αποφάσεις της Κεντρικής Διοικήσεως.....
Κάποιες αποφάσεις μπορεί να σας φαίνονται παράξενες, να μην αναρωτιέστε, να μην
απορείτε, όλα έχουν το λόγο τους». (αναγν. Κοινά βίντεο ΠΑ 15)
Κασιδιάρης (κοινά βίντεο ΠΑ 21) : «Επειδή οι συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις
μας δεν είναι συγκεντρώσεις πολιτικού κόμματος, σε καμία περίπτωση δε το βλέπουμε
έτσι, ή ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Πιο πολύ θυμίζουν κάτι από στρατιωτική
μονάδα».

Κουκούτσης για Μελιγαλά (κοινά βίντεο ΠΑ 14) : «Όσον αφορά τη φάλαγγα, η
στρατιωτική δομή του κόμματός μας είναι αυτή και σε όποιον αρέσει». Μόλις 2 μέρες
πριν τη δολοφονία Φύσσα είναι αυτή η δήλωση.
Νίκος Μιχαλολιάκος (αναγν. 327, Παραρτ. 13.3., 2012-03-22 crushvideo) «..το
να λειτουργείς σαν στρατός νομίζω ότι αποτελεί τίτλος τιμής. Δεν το θεωρώ κακό. Ναι
είμαστε οργανωμένοι έχουμε πειθαρχία έχουμε αλληλοσεβασμό έχουμε πειθαρχία και
αυτό οπωσδήποτε μας τιμά...
Ιεραρχία-Πειθαρχία και στρατιωτική δομή αυτή είναι η ΧΑ.
Εντάξει, θα πει η υπεράσπιση ο προφορικός πύρινος λόγος, έτσι μιλάνε οι
πολιτικοί, θα ακούσουμε και για δηλώσεις βουλευτών άλλων κομμάτων ότι
«είμαι στρατιώτης της παράταξης» κοκ.
Ωραία, όχι προφορικές δηλώσεις. Έγγραφα άλλα, εγκύκλιοι του κόμματος
που να αποδεικνύουν ότι η ιεραρχία και η πειθαρχία δεν ήταν λόγια του
αέρα, αλλά ήταν πραγματικά ο τρόπος λειτουργίας του κόμματος, παρά τις
απέλπιδες προσπάθειες να εμφανίσουν την ΧΑ σαν μια αυτό-οργανωμένη
ομάδα. Εδώ, τα πιο πολλά ντοκουμέντα υπήρχαν στο αναγν. 331, Ουρανία
Μιχαλολιάκου, για το οποίο η υπεράσπιση είχε κάνει ένσταση να μην
αναγνωστεί, απολύτως λογικό για την υπεράσπιση να μη θέλει να
αναγνωστούν τα έγγραφα αυτά :
Στο αναγν. 331, Παραρτ. 2.2, η εγκύκλιος Παππά με εντολή του ΓΓ στις
23/4/2013, «Θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τα όργανα του Κινήματος σαν
ένας πολιτικός απελευθερωτικός στρατός του εθνικισμού και να εφαρμόσουμε
πιστά την πάγια αρχή του στρατιωτικού δόγματος που λέγεται απαρέγκλιτη
πίστη και υπακοή στην ιεραρχία. Ζήτω η νίκη! Ζήτω ο Αρχηγός!».
Στο ίδιο αναγνωστέο, ίδιο παράρτημα, έχουμε το έγγραφο «Περί πειθαρχίας
και ποινών : Ο κάθε ιεραρχικώς κατώτερος Συναγωνιστής, εξάλλου, αποδίδοντας τον
πρέποντα σεβασμό προς όλους τους ιεραρχικώς ανωτέρους του και υποτασσόμενος
στις εντολές τους, οφείλει να ενεργεί -δηλ. να τις εκτελεί- χωρίς αντιλογία και κατά
γράμμα, έχοντας επιπλέον υπόψη του ο δίδων μιαν εντολή ανώτερος είναι υπόλογος
για αυτές στην περαιτέρω ιεραρχία του Κινήματος. Ο ιεραρχικώς κατώτερος
Συναγωνιστής βεβαίως μπορεί να παραπονεθεί, εάν νομίζει ότι είναι αδικημένος από
την εντολή που έχει λάβει, αφού όμως πρώτα έχει φροντίσει -παρ᾽ αυτά- να την
εκτελέσει!».
Ό,τι ακριβώς έλεγε ο Πατέλης στα μέλη της Τοπικής. Ο ρόλος του Πατέλη
είναι να μεταφέρει την γραμμή από την ηγεσία στα μέλη και αυτό ακριβώς
κάνει, με τα ίδια σχεδόν λόγια.
Το έγγραφο για Ιεραρχία-Δομή- ΧΑ, (αναγν. 331, Παραρτ. 6.2, 648, σελ. 5 επ.)
«Στα ιεραρχημένα συστήματα, όπως και στην Χρυσή Αυγή, ισχύει ένα βασικό
δόγμα που εξασφαλίζει την λειτουργία τους. Αυτό είναι η «Αρχή του Ενός», το
κορυφαίο αποτύπωμα αρχαιοελληνικής πολιτικής σκέψης όπως το κατέγραψε ο πολύς
Αλφέρδος Ρόζενμπεργκ.
Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο τρόπος λειτουργίας μας αποτελεί για εμάς
πρότυπο λειτουργίας ενός ολόκληρου κράτους. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να
κάνουμε μια μέρα το Ελληνικό Κράτος λειτουργικό όπως είναι η Χρυσή Αυγή,
όπου η θέληση του Αρχηγού επιβάλλεται και εφαρμόζετε άμεσα, χωρίς

παρεκκλίσεις και χωρίς ενδοιασμούς.»
Ανατριχιαστικό και μόνο να το σκέφτεται κανείς.
Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ομοιόμορφη ενδυμασία των
ταγμάτων εφόδου ήταν τυχαία, ήταν μόδα. Δεν υπήρχε τέτοια εντολή από
την ηγεσία. Ωστόσο, πέρα από τα sms που είδαμε στα μέλη του τάγματος
της Νίκαιας, όπου ρητά δινόταν η εντολή για ομοιόμορφη εμφάνιση, πάλι στο
331 είδαμε :
Εγκύκλιος με ξεκάθαρη εντολή για ομοιόμορφη ενδυμασία :
Παράρτημα 3.2
Doc 74: Συμπληρωματική εγκύκλιος Σεπτεμβρίου 2013, «ΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΒΙΤΣΙ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ,
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) ΘΑ ΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ».
Αναγν. 331, Παραρτ. 2.2, Εγκύκλιος Κεντρικής Διοίκησης 16/04/2013.
«Β) Κάθε δράση και εκδήλωση να έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο
Περιφερειάρχη. Οι Τοπικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν
και να λαμβάνουν την έγκριση του επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης
που υπάγονται για κάθε είδους εκδήλωση που προτίθενται να διοργανώσουν
(από ομιλία στα γραφεία μέχρι ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας).
Εντάξει, μπορεί να πει η υπεράσπιση μετά, «αυτά όλα αφορούσαν πολιτικές
δράσεις και όχι βίαιες επιθέσεις», οι 3 συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, είναι όλες
αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη Πειραιά, Γιάννη Λαγού. Γιατί να μην
έχουμε μια «μίνι εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον Λαγό;»
Γιατί ο Λαγός δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στην ΧΑ. Ξεκίνησε ως μέλος της
προσωπικής φρουράς το Μιχαλολιάκου, και ήδη από το 2007 ήταν μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου (ΠΣ), τα μέλη του οποίου διορίζονται και
ανακαλούνται ελευθέρως από τον ίδιο τον αρχηγό και πιο πριν ήταν μέλος
της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ). Προσωπική επιλογή του αρχηγού να είναι στη
θέση του ΠΣ. Μαζί με τους Κασιδιάρη, Παναγιώταρο, Γερμενή
και
Ματθαιόπουλο από τους παρόντες κατηγορούμενους. Ο στενός κύκλος των
συνεργατών του. Εξάλλου, όπως κατέθεσε ο Ηλίας Σταύρου «Όμως, ο τρόπος
οργάνωσης της Χ.Α. με κάνει βέβαιο ότι π.χ. ο Γιάννης ο Λαγός έχει επίγνωση
για ένα χτύπημα ότι θα πάρει δημοσιότητα. Αν πιστεύει ότι είναι αντίθετο
στις γραμμές του Αρχηγού, δε θα το κάνει γιατί θα είναι υπόλογος».
Ο Λαγός όπως είδαμε στο βίντεο (αναγν.327, παραρτ. 1.4, βίντεο 40, 20-112012) όπου ο Μιχαλολιάκος ανακοινώνει το μέλη του ΠΣ και τις αρμοδιότητες
του κάθε μέλους, είδαμε ότι ο Λαγός πέρα από μέλος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου, ήταν ο υπεύθυνος οργάνωσης, ήταν ο υπεύθυνος για το πώς θα
πορεύεται το κίνημα. Ο Περιφερειάρχης της τοπικής πρότυπο Νίκαιας, ήταν
ο υπεύθυνος για την πορεία της οργάνωσης ΧΑ και αυτό λέει πολλά. Όπως
κατέθεσε όμως απολογούμενος, η δράση του δεν ήταν ανεξέλεγκτη μέσα στη
ΧΑ, ακόμα και τα μέλη του ΠΣ λογοδοτούσαν στον αρχηγό.

Δεν είναι ο Λαγός η κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, γιατί πέρα από τις
3 συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, το δικαστήριο σας ερεύνησε και άλλες
υποθέσεις που αποδεικνύουν την διαρκή εγκληματική δράση της ΧΑ, όχι
μόνον στην περιφέρεια του Πειραιά, αλλά σε όλη την Αθήνα, την Αττική και
σε ολόκληρη την επικράτεια. Ενδεικτικά, ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ 2008, δράστης
Σιατούνης, μέλος ΚΕ, πως θα δικαιολογηθεί η οργανωμένη επίθεση των ΧΑ το
Μάιο του 2009 στο Παλιό Εφετείο σε βάρος αλλοδαπών, με την φυσική
παρουσία του Μιχαλολιάκου να επιθεωρεί τα τάγματα εφόδου λίγο πριν την
επίθεση; Πως θα δικαιολογηθεί η δήλωση του Παναγιώταρου «Παρουσίαση
του συνδυασμού "Ελληνική Αυγή" μέρος β΄» με ομιλία Παναγιώταρου στις
12.09.2010 (κοινά βίντεο ΠΑ, 29), «Εμείς έχουμε αποδείξει με μία και μόνο
ενέργεια πως καθάρισε το Εφετείο, με κάποιες ενέργειες πως καθάρισε η
πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα και πως μπορεί να καθαρίσουν και άλλες
πλατείες.»
Η δήλωση Παναγιώταρου, «άμα βγάλουμε δημοτικό σύμβουλο, θα κάνουμε
πογκρόμ» (κατάθεση Ι. Παπαδόπουλου και αναγν. 434).
Αν ο Λαγός είναι η κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης πως δικαιολογείται
η μάχη του Αγ. Παντελεήμονα στις 15-1-2011, που είδαμε στο σκληρό δίσκο
του Πατέλη, παρουσία των Μιχαλολιάκου, Λαγού, Κασιδιάρη ; Πως
δικαιολογείται το πογκρόμ του Μάιου 2011, μετά τη δολοφονία Καντάρη,
όταν έχουμε δει τις δηλώσεις του Μάστορα και του Κασιδιάρη, οι οποίοι
ομολογούν ότι στις συγκεντρώσεις ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά η ΧΑ
ήταν αυτή που οργάνωσε τους κατοίκους (αναγν. 327, παραρτ. 13.3,
Video21511) στις 21-5-2011. Ή το άρθρο του Κασιδιάρη για το πογκρόμ όπου
λέει θα μπούμε στη Βουλή και θα την κάνουμε με μιας Αγ. Παντελεήμονα .
Αν η εγκληματική οργάνωση της ΧΑ ήταν μία μίνι εγκληματική οργάνωση
του Πειραιά, πως δικαιολογείται η επίθεσε σε βάρος των Πακιστανών
εργατών γης στην Ιεράπετρα ; Πως δικαιολογείται η επίθεση στο χώρο
Συνεργείο, με προαναγγελία μάλιστα, που είναι στην Ηλιούπολη, τομέα
ευθύνης του Παναγιώταρου; Πως δικαιολογείται η επίθεση στους
διαμαρτυρόμενους αντιφασίστες και ο σοβαρός τραυματισμός της Τρούλλου
από τον Μίχο στην Πάρο, το Φεβρουάριο του 2013 ; Δεν μπορεί το δικαστήριο
σας να παραβλέψει το γεγονός ότι οι βίαιες επιθέσεις των χρυσαυγιτών
εκτείνονται και σε βάθος χρόνου και σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας με
μία σαφώς πιο έντονη εγκληματική δράση στην Αθήνα και στον Πειραιά, στο
κέντρο της οργάνωσης. Και κυρίως δεν μπορεί να παραβλέψει τον κοινό
τρόπο οργάνωσης αυτών των επιθέσεων. Τα κοινά χαρακτηριστικά τους,
έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα, το modus operandi, πολυάριθμές,
ομοιόμορφες, οπλισμένες ομάδες μελών της ΧΑ που επιτίθενται αιφνιδιαστικά
σε βάρος των ιδεολογικών αντιπάλων τους με οργανωμένο σχέδιο δράσης.
«Μόνο η αποδεικτική διάγνωση της συνάφειας που παρουσιάζουν πράξεις εκ
πρώτης όψεως ασύνδετες μεταξύ τους και μεμονωμένες, μπορεί να οδηγήσει
στην διαπίστωση της δράσης της εγκληματικές οργάνωσης, αλλά και στον
εντοπισμό του διευθύνοντος αυτή.». Ν. Λίβος, Ποιν. Χρ. 2015, σελ.310επ.
Αλήθεια, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στις προαναφερθείσες επιθέσεις και στις
συσχετισμένες δικογραφίες που εξέτασε το δικαστήριο σας ; 2 πράγματα : το
ότι οι στόχοι των επιθέσεων, ήταν εχθροί της οργάνωσης ΧΑ, ιδεολογικοί

εχθροί της οργάνωσης μετανάστες, αριστεροί, αναρχικοί, δηλαδή το 1ο κοινό
σημείο είναι το κίνητρο των επιθέσεων, ο εθνικοσοσιαλισμός, και 2ο, το
modus operandi όχι μόνο των επιθέσεων, (αριθμητική υπεροχή, οπλισμένη
ομάδα, οργανωμένο σχέδιο δράσης) αλλά και της επιχείρησης συγκάλυψης
που γινόταν από την ηγεσία της οργάνωσης μετά τις τελεσθείσες
κακουργηματικές πράξεις.
Πως προκύπτει όμως ότι οι αυτές οι συγκεκριμένες βίαιες ενέργειες τελούσαν
σε γνώση της ηγεσίας, τελούνταν δε κατ΄εφαρμογή των καταστατικών αρχών
και σκοπών της οργάνωσης ;
Κατ’ αρχάς εδώ πρέπει να προσδιοριστούν οι καταστατικές αρχές, η
ιδεολογία της ΧΑ, ο εθνικοσοσιαλισμός, δε θα μπω στο κεφάλαιο αυτό Απλά,
θέλω να τονίσω ότι από τη στιγμή που στο βούλευμα δεν υπάρχουν ηθικές
αυτουργίες, δεν έχει απολύτως καμία σημασία το αν υπήρχε για κάθε
συγκεκριμένη πράξη εντολή από την ηγεσία. Σημασία έχει να καθοριστεί το
πλαίσιο εντολών εντός του οποίου δρούσε η οργάνωση και βεβαίως αυτό το
πλαίσιο τίθετο από την ηγεσία όχι τα μέλη.
Υπάρχουν αδιάσειστα ντοκουμέντα ότι όλες αυτές οι βίαιες ενέργειες
τελούσαν σε γνώση, ήταν υπό την έγκριση της ηγεσίας και εντός του πλαισίου
εντολών και λειτουργίας της ΧΑ.
1ο στοιχείο : Η κατάθεση του μάρτυρα Ηλία Σταύρου «μετά ακούω μες στη
Βουλή να λέει ο Μίχος «τα γαμήσαμε τα μουνιά», τους αναρχικούς»,
αναφερόμενος στην επίθεση σε βάρος των αντιφασιστών στην Πάρο. Ο τότε
βουλευτής Μίχος αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της βίαιης επίθεση σε βάρος
της Μ. Τρούλλου και το ανακοινώνει μέσα στη Βουλή, μπροστά στους
επιστημονικούς συνεργάτες, περιχαρής για όσα συνέβησαν. Γνώση και
συμμετοχή της ηγεσίας σε βίαιες πράξεις.
2ο στοιχείο : Η φυσική παρουσία βουλευτών σε επιθέσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, Λαγός
και Μίχος,
3ο στοιχείο : η φυσική παρουσία του αρχηγού Μιχαλολιάκου σε επίθεση σε
βάρος μεταναστών στο παλιό Εφετείο το 2009. Η βία δεν είναι κάτι ξένο στην
ηγεσία.
4ο Οι ανακοινώσεις διάψευσης : Μετά από κάθε επίθεση, ακολουθούσε η
διάψευση ότι δήθεν η ΧΑ δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με τους δράστες των
επιθέσεων, πχ Αντίπνοια, (εφημερίδα ΧΑ, σε απάντηση του δημοσιεύματος
της Ελευθεροτυπίας, «καμία σχέση η ΧΑ με τα επεισόδια στα Πετράλωνα»,
κοινά έγγραφα ΠΑ, 19,20,21), αλλά ο συλληφθείς ήταν μέλος της ΚΕ της ΧΑ,
Συνεργείο (από εκπομπή Η. Κασιδιάρη-διάψευση συμμετοχής της ΧΑ κοινά
βίντεο ΠΑ, 9), για την επίθεση σε βάρος του ΠΑΜΕ (δηλώσεις Κασιδιάρη-τα
φαντάστηκαν οι κομμουνιστές), Αιγύπτιοι (δηλώσεις Μιχαλολιάκου σε
ζούγκλα-καμία εμπλοκή, βίντεο Αιγύπτιων Αλιεργατών).
1ο βήμα γκεμπελικής προπαγάνδας, αρνούμαστε και θολώνουμε τα νερά,
ενισχύοντας και καλύπτοντας επί της ουσίας τους δράστες. Στην περίπτωση
του Αντίπνοια δε, έχουμε ένα μέλος της Κ.Ε. Βασίλη Σιατούνη, να
συλλαμβάνεται το 2008, και να αναβαθμίζεται ως υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος του Μιχαλολιάκου το 2010. Ένα μέλος της ΚΕ το οποίο κράτησε το

στόμα του κλειστό, ουδέποτε κατονόμασε ποιοι ήταν τα υπόλοιπα μέλη του
τάγματος εφόδου που μαχαίρωσε τον Μηλιαράκη και τον Σανζ. Και ουδέποτε
διεγράφη όπως κατέθεσε και η Μπάρου.
2ο στοιχείο, προαναγγελίες επιθέσεων : Αιγύπτιοι (καφετέρια αίνιγμα,
ελάχιστες ώρες πριν), ΠΑΜΕ (δηλώσεις τόσο στο βίντεο 8-8-13, όσο και του
Παναγιώταρου στη Σαλαμίνα), προαναγγελία Παναγιώταρου για την
επίθεση Συνεργείο, (θα πάμε και μια βόλτα από την Ηλιούπολη, κοινά βίντεο
ΠΑ, 8) όπου στην ίδια ομιλία στην αρχή , αναφέρεται και στην επίθεση στην
Πάρο : «Προχτές την κόψαμε (την πίτα) στην Πάρο σε μια πολύ επεισοδιακή, αλλά
ωραία επεισοδιακή συνεστίαση που έγινε εκεί στο νησί. (γέλια)».
Οι δηλώσεις Μάστορα και Κασιδιάρη για το πογκρόμ του 2011 (αναγν. 327,
Παρ.13.3, Video21511), η φυσική παρουσία του αρχηγού όπως είδαμε από
φωτογραφίες και βίντεο που προσκόμισε η ΠΑ από την εκπομπή
«Πρωταγωνιστές», επιθεωρώντας το τάγμα εφόδου πριν την επίθεση.
Εδώ, είδαμε τον ίδιο τον Βλαχόπουλο, τον οικονομικό διευθυντή και
προσωπικό φίλο του Μιχαλολιάκου και μάρτυρα υπεράσπισης του, να
ποζάρει με το αντιφασιστικό λάφυρο, λίγο μετά την επίθεση των χρυσαυγιτών
στην Πάρο τον Φεβρουάριο του 2013 με τον Μίχο και τον Λαγό. Δεν
ενημέρωσε ο οικονομικός του Διευθυντής και έμπιστος συνεργάτης του, τον
Μιχαλολιάκο «ρε συ, στην Πάρο κάποιοι χρυσαυγίτες, ξέφυγαν, επιτέθηκαν
στους αντιφασίστες και τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι 2 άτομα» ; Γιατί
ιατρικές γνωματεύσεις για την Τρούλλου και τον Σαββίδη είδαμε, για κάποιον
χρυσαυγίτη δεν είδαμε. Μια χαρά, αλώβητοι αποχώρησαν την επόμενη μέρα
από το λιμάνι της Πάρου όπως είδαμε σε σχετικό βίντεο στο κινητό του
Καζαντζόγλου. Αν υποθέσουμε ότι ούτε ο Βλαχόπουλος ως οικονομικός
Διευθυντής ούτε ο Μιχαλολιάκος ήξερε τι γινόταν από τα μέλη του κόμματός
του, δεν είναι λογικό να ενημέρωνε τον Μιχαλολιάκο ;
Αλλά εδώ έχουμε δήλωση του ίδιου του αρχηγού, ότι όποιος περνούσε έξω από
τα γραφεία μας, ή έτρεχε ή δεν προλάβαινε να τρέξει και όντως αυτό δεν ήταν
σχήμα λόγου. Αυτό ήταν το πλαίσιο εντολών. Θυμηθείτε την επίθεση σε βάρος
του νεαρού Αντίοχου έξω από τα γραφεία της Πάτρας, την επίθεση στον
φοιτητή Λάζαρη, έξω από τα κεντρικά γραφεία της Μεσογείων.
Ο Μιχαλολιάκος είχε πλήρη εποπτεία του τι ακριβώς γινόταν μέσα στην
οργάνωσή του. Από πού προκύπτει αυτό ;. Θυμηθείτε ένα βίντεο που είδαμε
στο 327 (παρ. 13.3. videoLamia270711, M2U01356 04:00-06:03) , όπου λέει ότι
τον πήρε ο Άδωνις τηλέφωνο, να του πει ότι κάποιος δικός του (χρυσαυγίτης)
τον χτύπησε στην πλατεία Αττικής. Και τι λέει, ο Μιχαλολιάκος : «περίμενε
να δω αν είναι οι δικοί μου, και πήρα τηλέφωνο, ρώτησα έμαθα ότι ήταν δικός
μας, και του λέω ναι δικός μας ήταν, κάνε ό,τι θες,» σε ομιλία του στη Λαμία
27-7-2011.
Ή το άλλο βίντεο σε ομιλία 3-9-2011 στα γραφεία της ΧΑ, (αν. 327, 13.3, 201109-03 grafeia), όπου ο Μιχαλολιάκος σε ομιλία του στα γραφεία της ΧΑ,
απειλεί και διώχνει κάποιον από το ακροατήριο γιατί ξέρει ότι πηγαίνει και
στις συγκεντρώσεις του ΛΑΟΣ : «…όπως εσύ συναγωνιστή που συχνάζεις σε
συγκεντρώσεις, διαφόρων υβριστών μας….. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, εδώ
θέλουμε μόνο Χρυσαυγίτες, οι άλλοι, δε τους χρειαζόμαστε, ούτε ψηφοφόρους,

ούτε τίποτα». Είναι το ίδιο βίντεο, που λέει ο Μιχαλολιάκος, ο λύκος την
καθαρίζει τη φωλιά του.
Αυτή είναι εικόνα αρχηγού που δεν ξέρει τι γίνεται στην οργάνωσή του; Όταν
γνωρίζει το τι κάνει ο κάθε ένας που μπαίνει στα γραφεία να ακούσει μία
ομιλία ; Θέλει να πει ο Μιχαλολιάκος ότι τουλάχιστον από το 2008 όπως λέει
κατηγορητήριο δεν είχε καταλάβει τίποτα;
Δηλώσεις Μιχαλολιάκου
Και έρχονται οι μάρτυρες υπεράσπισης και οι βουλευτές απολογούμενοι και
όταν ρωτήθηκαν για δήλωση Μιχαλολιάκου 26-8-12 Θερμοπύλες «Εσείς είστε
τα Τάγματα Εφόδου , όποτε θέλουν ας έρθουν να μας συνθλίψουν. Σας
πληροφορώ
ότι δεν περνάμε καθόλου καλά μέσα στο Κοινοβούλιο.
Αισθανόμαστε άβολα εκεί μέσα , αισθανόμαστε μια σιχασιά και μια αηδία.
Αν θέλουν το εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους
δρόμους. Θα δούνε τότε τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. Θα δούνε πόσα απίδια
βάζει ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει
‘‘ Τάγματα Εφόδου ’’. Τι
σημαίνει μάχη , τι σημαίνει αγώνας , τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να
ακονίζονται στα πεζοδρόμια» η απάντησή τους ήταν ότι το έλεγε ειρωνικά,
γιατί στις πρώτες γραμμές σε τέτοιες εκδηλώσεις ήταν μπροστά οι γιαγιάδες
και κάτι ανήλικα. Λες και δεν έχουμε δει τα βίντεο και τις φωτογραφίες από
τα αναγνωστέα από τις Θερμοπύλες, Μελιγαλά, Ίμια από τις εκδηλώσεις της
ΧΑ, όπου μπροστά είναι παρατεταγμένα, με ομοιόμορφη ενδυμασία, μαύρα
ρούχα ή στολή παραλλαγής της Νίκαιας, τα μέλη των ταγμάτων εφόδου.
Κυριολεκτούσε, όταν έλεγε εσείς είστε τα τάγματα εφόδου. Έγινε μάλιστα και
παρατήρηση σε εσάς κα Πρόεδρε ότι κάνετε παραπειστική ερώτηση για αυτό
το θέμα. Ότι ο Μιχαλολιάκος απλά χρησιμοποίησε τον όρο τάγματα εφόδου
γιατί αυτή ήταν η δήλωση του Δένδια.
Ενώ η ουσία της δήλωση είναι ότι ο Μιχαλολιάκος με τη δήλωσή του αυτή,
έκλεισε το μάτι, επαίνεσε τη βίαιη δράση του ετοιμοπόλεμου μηχανισμού της
ΧΑ, εξέφρασε την αηδία του για το Κοινοβούλιο, απείλησε ότι θα βγουν στους
δρόμους, που όντως βγήκαν (και ξέρουμε τι σημαίνει όταν οι ΧΑ βγαίνουν στο
δρόμο-ανοιγμένα κεφάλια στην καλύτερη των περιπτώσεων), εξίσωσε τα
τάγματα εφόδου με μάχη και ξιφολόγχες που ακονίζονται στο πεζοδρόμιο,
κλείνοντας το μάτι ουσιαστικά στα μυημένα στον ναζισμό μέλη της ΧΑ, αφού
πρόκειται για ευθεία αναφορά στο εμβατήριο των ναζιστικών ταγμάτων
εφόδου και ας προσπάθησε στην απολογία του να ισχυριστεί ότι πρόκειται
για αναφορά στη Μασσαλιώτιδα, στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας
προκαλώντας το γέλωτα.
Όπως έκανε εξάλλου και το βράδυ των εκλογών Ιουνίου 2012, όταν
ευχαρίστησε τα παιδιά με τα μαύρα ρούχα. «Είμαστε στρατιώτες, είμαστε
πειθαρχημένοι, είμαστε Χρυσαυγίτες. Είστε σαν στρατός πειθαρχημένος. Να
ευχαριστήσω τα παιδιά με τα μαύρα »

Πέρα από τα ανωτέρω, από πού αλλού προκύπτει ότι οι επιθέσεις λοιπόν
τελούνταν στο πλαίσιο λειτουργίας της οργάνωσης ΧΑ όπως αυτό
καθοριζόταν από την ηγεσία της; Από το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία

πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των δραστών, καμία διερεύνηση, καμία
διαγραφή.
Εδώ για τον Σιατούνη, καταδικασθέντα για απόπειρα ανθρωποκτονίας,
ακούστηκαν 4 διαφορετικές εκδοχές : 1η, από μάρτυρα Αλεξανδράκη
Κωνσταντίνο (Γερμενή), ναι μέλος ΚΕ ο Σιατούνης, δεν ξέρω αν διεγράφη, 2η :
από Γεώργιο Παπαγεωργίου και Κίμων Παπαδόπουλο : ο Σιατούνης δεν ήταν
μέλος ΚΕ, απλός υποστηρικτής (σαν τον Ρουπακιά), 3η εκδοχή Μπάρου, ναι
ήταν μέλος ΚΕ, δεν είχε πειστεί η ηγεσία ότι είχε σχέση με την επίθεση και δεν
διεγράφη, 4η εκδοχή : ο Μιχαλολιάκος : ο Σιατούνης, διεγράφη. Δεν μας έκανε
τη χάρη η υπεράσπιση να φτιάξει έστω ένα χαρτί διαγραφής του Σιατούνη,
να δούμε και εμείς πότε διεγράφη, αν διεγράφη, το μέλος της ΚΕ που
καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Σε καμία από τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, ούτε δε και σε καμία άλλη δεν
κινήθηκε η Πειθαρχική Διαδικασία για μέλη, στελέχη της ΧΑ που είχαν
συλληφθεί για παράνομες βίαιες πράξεις, και όπως είπε η Μπάρου εξέθετανυποτίθεται- το κόμμα.
Λέει ο Σταύρου για την επίθεση στο καφενείο του Βραχνή και πως
οργανώθηκε, κατέθεσε για συγκεκριμένη επίθεση «Στα γραφεία ο Τολιόπουλος
κι ο Σαχινίδης μπαίνουν σ’ έναν μικρό χώρο και κάνουν έναν τηλέφωνο, δεν
ξέρω με ποιον, προφανώς με κάποιον απ’ την Αθήνα για να πάρουν άδεια, και
είπαν «πάμε». Φορτώνουμε παλούκια με σημαία πάνω και φύγαμε με τρία αμάξια.
Παρκάραμε κι ο Σαχινίδης ή ο Τολιόπουλος λένε «πάμε» και πάνε στο μαγαζί και του
το σπάσανε….Ο Σαχινίδης είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αν είχε
κάνει την επίθεση στον Βραχνή (αναφερόμενος στην επίθεση στη Βέροια)
χωρίς έγκριση, την επόμενη μέρα θα ήταν εκτός κόμματος.
«Δεν υπάρχει το «μόνος σου» στη Χ.Α, αν κάνεις μια έκνομη ενέργεια μόνος
σου, εκδιώκεσαι». Το ίδιο συμβαίνει και αν υπερβείς το εύρος της εντολής που
σου δόθηκε είπε.
Καμία πειθαρχική διαδικασία, καμία διαγραφή, καμία διερεύνηση για
αυτούς που με τις βίαιες ενέργειες υποτίθεται ότι εξέθεταν το κόμμα γιατί
δήθεν ήταν εκτός πλαισίου λειτουργίας.
Από την άλλη είδαμε βέβαια στο αναγ.331, παρ. 2.2., συνεδριάσεις του
Πειθαρχικού και παύση λειτουργίας τοπικής λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος παράβασης εντολής για συμμετοχή σε εορταστικές
εκδηλώσεις και διαγραφές για αυτό το λόγο, γιατί κάποιοι παρέβησαν την
ρητή εντολή για αποχή, και παρέστησαν στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, Εγκύκλιος Κεντρικής Διοίκησης απο 21/11/2012, «Σας ενημερώνουμε
ότι κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Κινήματος:
Α) ο Πυρήνας Κάτω Αχαΐας παύει να λειτουργεί λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος των επικεφαλής του.
Β) οι Γιαχαλής Αναστάσιος και Τσούσης Γεώργιος διαγράφονται για τον ανωτέρω
λόγο και συγκεκριμένα λόγω μη συμμορφώσεώς τους σε ρητή εντολή αποχής από τους
εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου».

Και για να αντικρούσουν αυτό το επιχείρημα περί μη διαγραφών των μελών
που εμπλέκονταν σε βίαιες επιθέσεις, εφεύραν το επιχείρημα, «μα αφού στην
ΧΑ δεν έχουμε μέλη, πώς να τους διαγράψουμε;»
Ο Γιαχαλής Αναστάσιος και ο Τσούσης Γεώργιος από τον πυρήνα της Κ.
Αχαγιάς, είναι περισσότερο μέλη της ΧΑ από τον Γιώργο Ρουπακιά και τον
Γιώργο Πατέλη, μέλη του 5μελούς συμβουλίου Νίκαιας ; Είναι περισσότερο
μέλη από τον Σιατούνη, τον Πανταζή, τον Χατζηδάκη, τον Καζαντζόγλου,
τον Τσακανίκα ; Αυτοί γιατί διαγράφησαν και οι Πατέλης, Ρουπακιάς,
Καζαντζόγλου, όχι ; Είναι προφανές ότι πρόκειται για έναν όψιμο ισχυρισμό
της υπεράσπισης, ότι δήθεν δεν μπορούσαν να τους διαγράψουν.
Εδώ, ούτε μία συζήτηση στην ΚΕ, να ενημερωθούν τα μέλη, ούτε μία
πρωτοβουλία της ηγεσίας για έρευνα, για πειθαρχική διαδικασία. Γιατί ; Γιατί
η ηγεσία της ΧΑ ήξερε πολύ καλά τι έχει συμβεί το βράδυ της δολοφονίας
Φύσσα και τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι επιθέσεις αυτές
τελούνταν κατ΄ εφαρμογή των καταστατικών αρχών της οργάνωσης και στο
πλαίσιο λειτουργίας της. Η βία στρεφόταν κατά των εχθρών της φυλής :
αναρχικοί, ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ, μετανάστες επίθεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες, Αγ.
Παντελεήμονας, πογκρόμ, δολοφονία Λουκμάν, επίθεση σε πακιστανούς στην
Ιεράπετρα, τρομοκρατία με μηχανές στον Αγ. Νικόλαο, όπως έλεγε ο
Πατέλης, επίθεση στο παλιό Εφετείο το 2009, κατά των αριστερών, επίθεση σε
βάρος των μελών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, κατά των αντιφασιστών, επίθεση
σε Παύλο Φύσσα.
ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ
Πως προκύπτει ότι συγκεκριμένα, η δολοφονία Φύσσα τελέστηκε κατ’
εφαρμογή των καταστατικών αρχών και στο πλαίσιο δράσης της ΧΑ, πέρα
από τα στοιχεία που ήδη ανέφερα ως προς την οργάνωση της συγκεκριμένης
επίθεσης, έχουμε και πολλά στοιχεία ως προς την επιχείρηση συγκάλυψης της
δολοφονίας που ξεκινάει αμέσως μόλις ενημερώνεται ο Λαγός, στις 00.12 από
τον Σταμπέλο. Ο Σταμπέλος βέβαια, δεν εξήγησε ποτέ απολογούμενος, γιατί
συνέδεσε την πράξη του Ρουπακιά με το κόμμα της ΧΑ και πήρε τηλέφωνο
τον Λαγό, επίσης ισχυρίστηκε ότι έπαθε κενό μνήμης και δεν θυμάται τι του
απάντησε ο Λαγός. Ο Λαγός, δέχεται κλήση από τον κατηγορούμενο Γ.
Σταμπέλο στις 00.12, σελ. 106 (αν.275) και διάγραμμα 29, ενημερώνεται για
το τι έγινε και έχουμε στις 00.15 την πρώτη επικοινωνία Λαγού Πατέλη, μόλις
11 λεπτά μετά τη δολοφονία. Ο Λαγός παίρνει στις 00.15 στο κινητό του, τον
πυρηνάρχη Πατέλη (ίδια σελίδα και διάγραμμα) όχι στο σταθερό γιατί ξέρει
ότι ο Πατέλη είναι εκτός σπιτιού, αφού ο ίδιος ο Λαγός έδωσε το ΟΚ για την
ενεργοποίηση του τάγματος, προκειμένου να ενημερωθεί από τον επικεφαλής
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, και συνομιλεί μαζί του για 43˝.
Αμέσως μετά (00.17) μέχρι 00.28, έχουμε 3 κλήσεις μεταξύ τους διάρκειας 221
δεύτερα Ρουπακιάς-Πατέλης (αναγν. 275, σελίδα, 36 και διάγραμμα 10). Κα
Πρόεδρε, τελικά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν κατέσχεσαν από την
πρώτη στιγμή το κινητό του συλληφθέντα για ανθρωποκτονία Ρουπακιά και
συνέχιζε να κάνει κλήσεις, ήταν προς όφελος της ανακάλυψης της αλήθειας.

Με το που κλείνει το τηλέφωνο με Ρουπακιά, ο Πατέλης, αφού έχει
ενημερωθεί προσωπικά από Ρουπακιά, παίρνει από το σταθερό του τηλέφωνο,
έχει πλέον επιστρέψει σπίτι, πίσω τον Περιφερειάρχη του Λαγό (αν. 275, σελ.
106) χωρίς διάρκεια κλήσης για να μεταβιβάσει τις πληροφορίες που πήρε
από τον Ρουπακιά. Ο τελευταίος βλέπει την κλήση και παίρνει πίσω τον
Πατέλη, σελ.107, διάγραμμα 29 στις 00.30 Λαγός-Πατέλης και συνομιλούν για
139˝. Τον ενημερώνει ότι ο Ρουπακιάς, το μέλος του 5μελους συνελήφθη από
αστυνομικούς. Ταυτόχρονα από το σταθερό του Πατέλη γίνονται 5 κλήσεις
προς Θεοφάνη Σβίγγο, που είναι το κινητό που χρησιμοποιεί η Μαργαρίτα
Μικελάτου, συζ. Ρουπακιά (προκύπτει από το pdf 1779, απολογία της στην
κα. Χανιώτη), όπου της δίνεται η εντολή να καθαρίσει το σπίτι από ότι έχει
σχέση με την ΧΑ.
Εν συνεχεία ο Λαγός παίρνει τηλέφωνο την Μπενέκη, και στις 00.34 (σελ. 107
του αν. 275) καλεί τον αριθμό 6944292580, (σελ. 111). Στοιχεία συνδρομητή,
είναι Σόφη Αναστασία Ελένη, αλλά από μια αναζήτηση του αριθμού αυτού
στο Διαδίκτυο, προκύπτει ότι είναι ο αριθμός του συνηγόρου Ιωάννη
Ζωγράφου (και από δικογραφία φαίνεται αυτό, αν δείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας που έχει δώσει ο συνήγορος Ιωάννης Ζωγράφος, στην απολογία
Μίχου, pdf 5440, σελίδα 2 ενδεικτικά αλλά και από το αναγνωστέο 367, sms
Λαγού, εισερχόμενα αρ. 158, όπου φαίνεται ότι μιλάνε στις 24-6-13, για
επικείμενο δικαστήριο.) διάρκειας 157’’
Δεν υπάρχει κάποια προηγούμενη επικοινωνία με Ζωγράφο εκείνο το βράδυ.
Το τηλέφωνο αυτό αποδεικνύει ότι, αφού ενημερώθηκε πλήρως ο
Περιφερειάρχης-Λαγός από τον Πατέλη για τη σύλληψη του Ρουπακιά,
ζήτησε τη συνδρομή ενός δικηγόρου που ασχολούνταν με τις ποινικές
υποθέσεις των μελών της ΧΑ, όπως αποδεικνύεται από το αναγν. 276, κλήσεις
Πανταζή, αρ. 189, όπου μιλάει με τον Ζωγράφο, ο οποίος τον παραπέμπει
στον Γιάννη Λαγό.
Στις 00.37 ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, στέλνει μήνυμα sms,
στον Περιφερειάρχη Πειραιά-Λαγό και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της
ΧΑ, από το προσωπικό κινητό του-δεν είναι μια τηλεφωνική γραμμή από τα
κεντρικά γραφεία που είναι στο όνομα του Νίκου Μιχαλολιάκου. Είναι το
προσωπικό, βουλευτικό κινητό του με τον αριθμό 6907717700. Δεν προσκόμισε
όμως, αυτοβούλως στην ανάκριση, το περιεχόμενο του μηνύματος που έστειλε,
γεγονός που θα αποδείκνυε τους ισχυρισμούς του, αν αυτοί ήταν αληθείς. Το
προσωπικό κινητό του αρχηγού της ΧΑ. Αμέσως ο Λαγός παίρνει πίσω τον
Μιχαλολιάκο πάλι, στο προσωπικό του κινητό, με τον οποίο συνομιλεί για 45˝.
(Σελ. 107 του αναγν. 275 και διάγραμμα 29 συνομιλία Λαγού-Μιχαλολιάκου
00.37.)
Δηλαδή, αφού ο Λαγός μίλησε με τον Πατέλη, αφού μίλησε με δικηγόρο της
οργάνωσης που ασχολείται με ποινικές υποθέσεις των μελών της ΧΑ, μιλάει
και με αρχηγό στις 00.37.

Κι αφού οι κλήσεις έχουν φτάσει μέχρι τον αρχηγό, μέσα σε μόλις 33 λεπτά,
από Ρουπακιά μέχρι Αρχηγό, μετά παίρνουν πλέον την ανάποδη ροή μέχρι
να φτάσουν και πάλι προς τα κάτω, δηλαδή από Αρχηγό μέχρι τον Ρουπακιά.
Βέβαια δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία Ρουπακιά-Λαγού, ούτε Πατέληαρχηγού, γιατί στην ΧΑ υπάρχει ιεραρχία. Οι εντολές μεταφέρονται μέσω του
Πατέλη και του Λαγού. Καμία απολύτως σημασία δεν έχει το γεγονός ότι δεν
υπάρχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία του Ρουπακιά με τον Λαγό ή τον
Μιχαλολιάκο. Ακριβώς γιατί υπάρχει ιεραρχία και γιατί ανάμεσα στον
Αρχηγό και τον Ρουπακιά, υπάρχει στη μέση ένας μηχανισμός, το τάγμα
εφόδου.
Ο Λαγός, που έχει μόλις μιλήσει με τον Μιχαλολιάκο, παίρνει αμέσως στις
00.38, (αναγν. 275 σελ. 108 και διάγραμμα 29), πάλι πίσω τον Πατέλη, στον
οποίο προφανώς μεταφέρει τις εντολές του αρχηγού και συνομιλούν για 58˝.
Κι έπειτα ο Πατέλης συνομιλεί με τον κρατούμενο Ρουπακιά από 00.39, σελ.
38 μέχρι 01.17, άλλες 3 φορές, για 144 δεύτερα, ομοίως σελ. 38 του αναγν. 275
και διάγραμμα 10. Είχαν να συνεννοηθούνε για πολλά πράγματα οι δύο
κατηγορούμενοι.
Παράλληλα, Λαγός και Πατέλης (σταθερό και κινητό) την υπόλοιπη νύχτα
έχουν πλήθος συνομιλιών μεταξύ τους και συγκεκριμένα από τη 01.12 μέχρι
και τις 02.44 συνομιλούν 8 φορές (σελ. 46 και 38)
Ο Πατέλης φυσικά μέσα στο βράδυ μιλάει και με άλλους κατηγορούμενους
χρυσαυγίτες της Νίκαιας (Σταμπέλο, Δήμου, Τσακανίκα, Κομιάνο, ενδεικτικά
(σελ. 37, 38 του αναγν. 275 και διάγραμμα 10), ενώ το διάστημα 01.26-02.56
ξεχωρίζουν τρεις κλήσεις που έχει δεχτεί από ΦΑΚΙΡ ΣΑΛΑΜ, ήτοι τον
Αναστάσιο Πανταζή, ηγετικό στέλεχος του Πυρήνα Περάματος και
κατηγορούμενο για ΠΑΜΕ (αναγν. 275 σελίδα 39, διάγραμμα 10 σε
συνδυασμό με σελίδα 131, αναγν. 275 όπου ταυτοποιείται ο συνδρομητής
Fakir Salam, με τον χρήστη Αναστάσιο Πανταζή).
Δηλαδή, συγκροτείται το τάγμα εφόδου κατόπιν εντολής Λαγού,
συλλαμβάνεται Ρουπακιάς, ενημερώνεται πρώτα ο Λαγός από τον Πατέλη
στις 00.15, και στις 00.37 έχει ήδη ενημερωθεί ο αρχηγός της ΧΑ. Και μετά
ξεκινάει η επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος.
Ο αρχηγός της ΧΑ έχει ενημερωθεί μόλις σε 33 λεπτά μετά τη δολοφονική
επίθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα. Και από εδώ ξεκινάνε τα ψέματα και οι
αντιφάσεις για την ηγεσία της ΧΑ. Πως είναι δυνατόν να γίνει πιστευτός ο
ισχυρισμός ότι ο Λαγός δεν ενημέρωσε τον αρχηγό της ΧΑ για το πρωτοφανές
γεγονός, της επιτόπιας σύλληψης ενός χρυσαυγίτη ; Από τη στιγμή που
ισχυρίζονταν κιόλας ότι φοβούνταν προβοκάτσια; Δεν είναι το απολύτως
λογικό να ενημερωθεί ο αρχηγός ; Είναι. Το απολύτως παράλογο και
ενοχοποιητικό για τον Μιχαλολιάκο, όμως είναι να κρύβει το γεγονός ότι έχει
ενημερωθεί και να εμφανίζεται ότι ενημερώνεται την άλλη μέρα το πρωί ή το

μεσημέρι, για ένα τόσο κρίσιμο και κορυφαίο γεγονός, ενώ έχει βουίξει ο τόπος.
Αυτό είναι παράλογο.
Πότε έμαθε ο αρχηγός της ΧΑ το γεγονός της ανθρωποκτονίας Φύσσα, πότε
έμαθε το κάθε ηγετικό στέλεχος για το γεγονός της ανθρωποκτονίας του Π.
Φύσσα, πότε έμαθε η ηγεσία ότι συνελήφθη ένα μέλος του 5μελούς
συμβουλίου της ΧΑ ; Είχε μέλη η ΧΑ όπως κάθε κανονικό κόμμα ή όχι ;
Μπορούσε να συγκληθεί το Πειθαρχικό συμβούλιο για τα στελέχη της ΧΑ ;
Συνεκλήθη ποτέ να εξετάσει ζητήματα διαγραφής λόγω της εμπλοκής των
μελών της Τοπικής σε μία ανθρωποκτονία; Γιατί ο Λαγός στις 23.9.13 λέει
στον Πατέλη Γιώργο μένεις στο κόμμα ;
Κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές, αν η ηγεσία της ΧΑ δεν είχε καμία σχέση με τη
δολοφονία του Παύλου, αν είχε τελεστεί εκτός του πλαισίου λειτουργίας της
οργάνωσης, αν όντως ήταν μία μεμονωμένη ενέργεια : οι απαντήσεις σε αυτές
τις ερωτήσεις θα ήταν απλές και ξεκάθαρες. «Ναι, ο Ρουπακιάς είναι μέλος
της ΧΑ, αλλά έδρασε αυτοβούλως». Εδώ όμως ακούσαμε τόσες πολλές
διαφορετικές εκδοχές για αυτά τα ερωτήματα, και δυστυχώς δεν ακούσαμε
τίποτα για όλες αυτές τις αντιφάσεις στην εισαγγελική πρόταση.
Πότε ενημερώθηκε ο αρχηγός της ΧΑ ; 3 διαφορετικές εκδοχές, α’ εκδοχή στην
απολογία στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ενημερώθηκε για την ανθρωποκτονία το
μεσημέρι της επομένης, δηλαδή την 18 η -9-2013. Β’ εκδοχή, μάρτυρας
υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου, Άρης Σπίνος, δημοσιογράφος :
«Ενημερώθηκε κι ο κ. Λαγός κι ο κ. Μιχαλολιάκος, με πήρε κι εμένα τηλέφωνο
τρεις το πρωί (ενν. ξημερώματα 18 ης) να μάθει τι γίνεται. Εγώ εξ ιδίων ξέρω τα
τηλεφωνήματα του κ. Μιχαλολιάκου, και 3 και 4 το πρωί».
Γ’ εκδοχή από Λαγό : δεν τον ενημέρωσε στο τηλεφώνημα το βράδυ της
δολοφονίας. «Γι αυτά δεν τον ενημέρωσα, ενημερώθηκε από αλλού το πρωί και,
μου είπε να πάω από το σπίτι του.»
Και εδώ βλέπουμε ότι ο Λαγός δεν «δίνει» τον αρχηγό του, τον ανώτερό του
Μιχαλολιάκο, στο πλαίσιο της ομερτά της εγκληματικής οργάνωσης.
Ο δικηγόρος Ζωγράφος με τον οποίο έχει μιλήσει ο Λαγός, πριν τον
Μιχαλολιάκο, δεν ενημέρωσε τον Μιχαλολιάκο ; Και έχουμε ακούσει τη
συνομιλία Ζωγράφου-Πανταζή, όπου όταν τον ρωτάει τι γίνεται με την
υπόθεσή του, ο συνήγορος Ζωγράφος, τον παραπέμπει στην ηγεσία στον
Λαγό.
Λέει ο Λαγός στο ακροατήριο στην απολογία του :
Λαγός : Όσο περνά η ώρα λέγονται τότε όλο και περισσότερα για τη Χ.Α.
Προσπαθούσα να καταλάβω τί πραγματικά συμβαίνει, δεν ξέρουμε τίποτε, ενώ
έχουν περάσει πολλές ώρες.
Δεν έχει καταλάβει ο Λαγός τι έγινε.
Παναγιώταρος : ο ίδιος μαθαίνει 10-11 το πρωί της 18 ης για τα ονόματα όπως
είπε, για τον Ρουπακιά, «μέχρι το απόγευμα είχαμε μάθει τα πάντα, ότι
έγιναν από υποστηρικτές, οπαδούς και επαύθησαν όλοι, όχι με σύγκληση
Πειθαρχικού, με συνοπτικές διαδικασίες από τον ΓΓ», είπε, Πατέλης
Καζαντζόγλου επαύθησαν και απολύθηκαν, δρόμο, Γραφεία Νίκαιας,
κλείσιμο.

Κασιδιάρης στην απολογία του στο ακροατήριο :
Ρωτήθηκε : Εσείς πότε λάβατε γνώση της δολοφονίας Φύσσα;
Κασιδιάρης : «Επί της ουσίας το άλλο πρωί με πήραν δημοσιογράφοι, και
συγκεκριμένα ο Πορτοσάλτε από τον ΣΚΑΪ, κι ο Βερίκιος από ΑΛΦΑ και μου
ζήτησαν να τοποθετηθώ στην τηλεόραση, όπως και τελικά έκανα. Το προηγούμενο
βράδυ είχα λάβει κάποια μηνύματα, αλλά δεν τα είχα αξιολογήσει σωστά».
Αλλά έχουμε δει τα εισερχόμενα sms στο κινητό του Κασιδιάρη, αναγν. 329,
από τις 2.55 τα ξημερώματα λαμβάνει sms ότι έχει συλληφθεί δράστης που
αυτοπροσδιορίζεται ως ΧΑ και ότι το θύμα έχει καταλήξει.
4 το πρωί του στέλνει άγνωστος μήνυμα, το προφίλ στο facebook, του Παύλου
Φύσσα, 8 το πρωί τον ενημερώνουν ότι στο ΣΚΑΙ, παίζει δολοφονία ράπερ,
αντιφασίστα από χρυσαυγίτη στο Κερατσίνι, (όχι για ποδόσφαιρο), στις 9
προσπαθεί να τον πάρει τηλέφωνο ο Λαγός αλλά είναι κατειλημμένο το
κινητό του, στις 11 τον ενημερώνει άγνωστος ότι ετοιμάζονται να βγάλουν
εντάλματα για έρευνα στα κεντρικά γραφεία της ΧΑ
8.33 όμως έχει ήδη ανέβει στην ιστοσελίδα της ΧΑ, η ανακοίνωση που λέει ότι
δήθεν η ΧΑ δεν έχει καμία εμπλοκή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έγκλημα στο
Κερατσίνι (έγγραφα ΠΑ Φύσσα, ν.2). Ποιος ανέβασε αυτή την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα; Ο Κασιδιάρης είναι ο υπεύθυνος τύπου, πέρα από
υπεύθυνος εκπαίδευσης, ποιος άλλος εκτός από τον υπεύθυνο τύπου θα
ανέβαζε ανακοίνωση για τόσο σημαντικό θέμα.
Συνεπώς, ενημέρωση Αρχηγού στις 00.37, ενημέρωση Κασιδιάρη στις 03.00 και
18.9.2013 στα κεντρικά της Μεσογείων, είναι όλοι μαζί : Πατέλης,
Καζαντζόγλου, Κασιδιάρης, Λαγός, Μιχαλολιάκος.
Διαγραφές-μέλη
Εδώ κα Πρόεδρε, τέτοιο μπέρδεμα, τέτοιο μυστήριο περί του αν η ΧΑ έχει
μέλη ή όχι, και ποια είναι αυτά, είναι αδιανόητο για ένα υποτίθεται νόμιμο
πολιτικό κόμμα. Άλλοι έλεγαν ότι μέλη της ΧΑ είναι μόνο τα μέλη της ΚΕ,
άλλοι μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ ήταν μέλη της ΚΕ έλεγαν ότι δεν ήταν μέλη
της ΧΑ, κανείς δεν ήξερε να μας πει τη διαδικασία για να γίνει κάποιος μέλος,
ήταν μία αφηρημένη κατάσταση. Είπαν ότι ήταν στη διαδικασία
επανακαταγραφής των μελών, βάσει εγκυκλίου που είχε σταλεί, αλλά δεν
πρόλαβαν γιατί τους πρόλαβαν οι ποινικές διώξεις. Η εγκύκλιος αυτή ήταν
20-11-2012, άλλα μέχρι τον 9-2013 δεν είχαν προλάβει δήθεν. Αστειότητες.
Ο Κασιδιάρης ισχυρίστηκε ότι δε μπορούσαν να γίνουν διαγραφές γιατί δεν
υπήρχαν μέλη στην ΧΑ, όταν ρωτήθηκε για διαγραφές μελών της ΤΟ Νίκαιας,
μετά τη δολοφονία Φύσσα. Ο Παναγιώταρος, λέει τι μέλη, τι υποστηρικτής,
επαύθησαν, εκδιώχθηκαν Πατέλης, Καζαντζόγλου με συνοπτικές διαδικασίες.
Ο Πατέλης στην απολογία του στο ακροατήριο λέει : «Από μένα όχι, δεν
αναζητήθηκε ευθύνη μετά απ’ τη Χ.Α, δεν κλήθηκα ποτέ πειθαρχικά, για
άλλους δε γνωρίζω.
Στη Μεσογείων σταμάτησα να πηγαίνω 2-3 μέρες μετά τις 18/09/2013 για λόγους
υγείας, μετά συνελήφθην. Δεν ξέρω γιατί ο Βλαχόπουλος είπε ότι την επόμενη
μέρα με διώξανε.
Ναι, το θυμάμαι, 23.9, είχα μιλήσει με τον Λαγό ότι αποκλείεται να έχω μπλέξει σε
τέτοια κατάσταση και του ζήτησα να μείνω στο κόμμα και δε με διώξανε».

Καζαντζόγλου στην απολογία του ενώπιο Σας : «πήγα 18.9 στη Μεσογείων,
και μετά δεν ξαναδούλεψα».

Αθανάσιος Κωνσταντίνου : (μάρτυρας Μιχαλολιάκου) αρχικά σε ερωτήσεις
του δικαστηρίου μίλησε ξεκάθαρα ότι υπάρχει απόφαση διαγραφής Πατέλη,
κατόπιν σύγκλησης πειθαρχικού. Αυτά ήταν τα ακριβή λόγια του. Για τον
Λαγό είπε ότι προφανώς δεν διώχθηκε γιατί δεν προέκυψαν αξιόποινα
στοιχεία εις βάρος του, (ερωτηθείς δε για το sms του Λαγού τους μακελέψαμε
κλπ. αποδέχτηκε ότι είναι αληθινά, είπε όμως ότι ήταν λεκτικές υπερβολές. Ο
Λαγός, για τα sms, όμως, είπε ότι είναι συρραφή, ο δε Μιχαλολιάκος είπε ότι
δεν του άρεσαν). Στην επόμενη δικάσιμο ο Αθανάσιος Κωνσταντίνου,
προσπάθησε να ανασκευάσει τα περί απόφασης διαγραφής Πατέλη,
ισχυριζόμενος ότι εννοούσε ότι αφού διεγράφη όλη η τοπική Νίκαιας, δεν
υπήρχε πλέον η θέση του Πατέλη. Ουδέποτε όμως διεγράφη η ΤΟ Νίκαιας,
απλά η ΧΑ έκλεισε τα γραφεία της Νίκαιας για λόγους αυτοπροστασίας των
μελών της. Τα μέλη της όπως ακούσαμε στα τηλέφωνα, μαζευόταν πλέον στα
γραφεία της τοπικής του Πειραιά.
Και ενώ μάρτυρες υπεράσπισης και οι κατηγορούμενοι στις απολογίες του
ισχυρίζονται ότι συνέβαιναν όλα αυτά τα αντιφατικά, ήξεραν, δεν ήξεραν,
διέγραψαν μέλη, ή όχι, έκλεισαν γραφεία κλπ, δημοσίως πλέον η στάση της
ΧΑ από τις 18.9.13 είναι καταγγελτική και ξεκάθαρη, καμία σχέση η ΧΑ, τα
κίνητρα του δράστη είναι οπαδικά. Δεν λένε ναι ήταν μέλος της τοπικής ο
Ρουπακιάς, αλλά εμείς αθώοι. Λένε ότι ήταν περαστικός, ότι ήταν οπαδικά
κριτήρια, ότι η ΧΑ δεν εχει καμία πολιτική ευθύνη (συνέντευξη
Μιχαλολιάκου, 19.9.13 , αναγν. ΠΑ οικ. Φύσσα, ν.10) Αυτό δεν είναι καταδίκη
της δολοφονίας, είναι οργανωμένη συγκάλυψη αυτής από την ηγεσία,
συγκάλυψης των λοιπών συμμετεχόντων, συγκάλυψης της αλήθειας,
αποπροσανατολισμού των ερευνών μέσω διάδοσης θεωριών συνωμοσίας.
Πρόκειται για τη συγκάλυψη του δράστη Ρουπακιά και της δολοφονίας στο
πλαίσιο της ομερτά μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Από τη
στιγμή που συνελήφθη ο Ρουπακιάς, πλέον δε αναγνωρίζεται ως δόκιμο μέλος
της ΧΑ, ως στέλεχος της ΤΟ, ως ταμίας. Υποβιβάζεται από την ηγεσία
αυτομάτως σε περαστικό, σε υποστηρικτή, ακριβώς επείδη συνελήφθη. Το δε
γεγονός ότι ο Ρουπακιάς δεν ενοχλήθηκε, δεν αντέδρασε, στο ότι παρότι ήταν
μέλος της ΧΑ, τον εμφάνιζαν ως περαστικό, καταδεικνύει ότι είναι σε άμεση
συνεννόηση με την υπεράσπιση της ηγεσίας. «Εμείς θα πούμε ότι είσαι
περαστικός», λέει η ηγεσία, «εσύ θα πεις ότι ήσουν υποστηρικτής». Είναι ανάλογη
με την τακτική των μυστικών υπηρεσιών, ότι αν συλληφθείς, δε σε
αναγνωρίζουμε και αυτό είναι σε γνώση και σε συνεννόηση και των δύο
μερών, και του Ρουπακιά και της ηγεσίας και εκ των προτέρων.
18-9-13 διαβάσαμε τη δήλωση του Αρβανίτη Βουλή, ότι επρόκειτο για
δολοφονία για ποδοσφαιρική διαφορά, στο αναγνωστέο ΠΑ Φύσσα, ν. 8,
δήλωση την ίδια μέρα του Η. Κασιδιάρη «η ΧΑ δεν έχει απολύτως καμία
σχέση με το γεγονός», διαβάσαμε τις ανακοινώσεις (έγγραφα ΠΑ Φύσσα, 2-6)
της ιστοσελίδας ΧΑ, το Μήνυμα Μιχαλολιάκου 18.9 στις 18.00 «η χα
καταδικάζει το έγκλημα καμία εμπλοκή της», άλλη ανακοίνωση με τίτλο «το

ύστατο σχέδιο του συνταγματικού τόξου» 19.9.2013 10.53 το πρωί όπου
διαβάζω : «Με αφορμή το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας ενός νεαρού
συμπολίτη μας στο πλαίσιο μίας συμπλοκής με καθαρά οπαδικά και σίγουρα
όχι πολιτικά κίνητρα γινόμαστε μάρτυρες μίας ακόμη προσπάθειας
κατασυκοφάντησης του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος».
Τη στιγμή που ο Παναγιώταρος ισχυρίστηκε ότι μέχρι το απόγευμα της
επόμενης μέρας δηλαδή, 18.9 είχαν παυθεί Πατέλης, Καζαντζόγλου και ο
Αθανάσιος Κωνσταντίνου είπε ότι διεγράφη άμεσα όλη η Νίκαια, μέχρι και
τις 19.9.13 στην ιστοσελίδα της ΧΑ, γράφεται ακόμα για συμπλοκή με
καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι πολιτικά κίνητρα.
Επιχείρηση διάψευσης, όπως και σε όλες τις προηγούμενες επιθέσεις.
Προσέξτε, δεν καταδικάζεται ο δράστης, καταδικάζεται το έγκλημα, γιατί
δημοσίως δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Δεν υπάρχει ούτε μία
ανακοίνωση που να αναφέρεται το όνομα του Γιώργου Ρουπακιά ή του
Παύλου Φύσσα, μόνο το έγκλημα στο Κερατσίνι έτσι αναφέρεται.
Και έπρεπε να φτάσουμε στην τελευταία δικάσιμο για να προσκομίσει η
υπεράσπιση τα έγγραφα που αποδείκνυαν δήθεν, ότι η ηγεσία της ΧΑ έκανε
κάτι σε σχέση με τους φερόμενους δράστες, με την Τοπική Νίκαιας. Και τι
έφεραν ; Το έντυπο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των Πατέλη και
Καζαντζόγλου των 2 έμμισθων υπαλλήλων που εργαζόταν στα κεντρικά της
Μεσογείων ως ασφάλεια. Και τι είδαμε από αυτά τα έντυπα ; Άλλη μία
επιβεβαίωση της προσπάθειας συγκάλυψης του εγκλήματος από την ίδια την
ηγεσία της ΧΑ. Γιατί ενώ ο μάρτυρας Βλαχόπουλος του Μιχαλολιάκου είπε ότι
απολύθηκαν μετά τη δολοφονία Φύσσα, τα έγγραφα που προσκομίστηκαν
αναφέρουν ως ημερομηνία απόλυσης και ημερομηνία τελευταίας μέρας
πραγματικής εργασίας των Πατέλη και Καζαντζόγλου, την 16 η-9-2013. Μία
μέρα πριν τη δολοφονία Φύσσα. Και ημερομηνία κοινοποίησης της
καταγγελίας σύμβασης την 20η-9-13 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής
καταχώρησης 21-9-13, ώρα 01.39.
Εδώ όλοι καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Πάνω στον πανικό της, λόγω της
σύλληψης του Ρουπακιά, αυτή ήταν η μοναδική ειδοποιός διαφορά για την
ΧΑ και το καταστροφικό για αυτήν, πάνω στον πανικό λοιπόν και επειδή
ήταν οργανωμένη η επίθεση σε βάρος του Φύσσα και επειδή ήξεραν ότι ήταν
στοχοποιημένος ο Φύσσας, και ήξεραν ποιοι είχαν συμμετάσχει στην επίθεση
σε βάρος του, λένε στις 20-9-13, «ωραία, τι θα κάνουμε ; βάλε ημερομηνία
απόλυσης 16-9-13, ΠΡΙΝ τη δολοφονία» δήθεν, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει
σχετική προθεσμία από την ημερομηνία της απόλυσης για την κοινοποίηση
της καταγγελίας και την καταχώρηση της καταγγελίας. Άρα, σκέφτηκε η
ηγεσία εκεί πάνω στον πανικό της, «βάλε ημερομηνία απόλυσης 16-9-13, άρα
όταν πήγαν να δολοφονήσουν τον Φύσσα το βράδυ της 17 ης-9-13, ούτε ο
Πατέλης, ούτε ο Καζαντζόγλου ήταν υπάλληλοι της ΧΑ, άρα καμία σχέση της
ΧΑ με τους δράστες της ανθρωποκτονίας», έτσι σκέφτηκε η ηγεσία. Αλλά
αυτά τα έγγραφα καταχώρησης της καταγγελίας, αποδεικνύουν ακριβώς το
αντίθετο, αποδεικνύουν την επιχείρηση συγκάλυψης-ανεπιτυχούς- πρέπει να
το πούμε και αυτό, των αυτουργών της δολοφονίας. Αυτή η κίνηση, η
προσπάθεια να εμφανιστεί ότι δήθεν Καζαντζόγλου και Πατέλης είχαν ήδη
απολυθεί από τις 16-9-13, δεν είναι δυνατόν να έγινε από τον Λαγό μόνο του,

είναι αντιληπτό αυτό. Γιατί το τηλεφώνημα που καταγράφηκε νομίμως στις
23.9.13 ανάμεσα σε Λαγό και Πατέλη, όπου λέει ο Λαγός «η γνώμη που έχω,
είναι ότι μένεις εδώ και συνεχίζεις κανονικά» και το τόνισε αυτό η
υπεράσπιση Μιχαλολιάκου, ότι αυτό είναι η γνώμη του Λαγού, δε λέει
πουθενά για τον Μιχαλολιάκο, λες και ο Λαγός έκανε ότι ήθελε εκεί μέσα και
δεν ήταν υπόλογος σε κανέναν, αυτόνομος ο Λαγός, υπονόησε η υπεράσπιση
Μιχαλολιάκου. Ενώ ο Λαγός από την άλλη στην απολογία του λέει: «Το
Πολιτικό Συμβούλιο αποφάσισε, για να δούμε τι κάνουμε σε μια περίπτωση
που δεν είχε ξαναγίνει, πάρθηκαν αποφάσεις αν κλείσει η τοπική να δούμε πώς
πρέπει να αντιδράσουμε..».
Όμως, η απόλυση Πατέλη και Καζαντζόγλου, όπως είπε ο μάρτυρας του
Μιχαλολιάκου Βλαχόπουλος, έγινε από τον ίδιο τον Βλαχόπουλο, οικονομικό
διευθυντή του κόμματος, κατ’ εντολή του Αρχηγού, όπως είπε. Αν όντως τους
απέλυσαν, γιατί έδρασαν εκτός των εντολών, εκτός του πλαισίου, εκτός των
καταστατικών αρχών της ΧΑ, αν όντως τους απέλυσαν, γιατί έδρασαν
αυτόνομα και αυτοβούλως, γιατί έβαλαν ημερομηνία απόλυσης δήθεν την 169-13; Η συγκάλυψη αυτή έγινε κατ’ εντολή του ίδιου του Αρχηγού της ΧΑ. Η
αλήθεια είναι όμως ότι-παρά την προσχηματική απόλυσή τους- ουδέποτε
διεγράφησαν από την ΧΑ. Είδαμε στο αναγνωστέα ΠΑ Φύσσα, 9 και 10, τον
Πατέλη στην τοπική Πειραιά, είδαμε τους κατηγορούμενους Καζαντζόγλου
και Κορκοβίλη να υποδέχονται τον Μιχαλολιάκο στο συλλαλητήριο της 6ης2-2018 στο Σύνταγμα (αναγν. ΠΑ Φύσσα, 11).
Εδώ, βέβαια θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι κατέθεσε ο μάρτυρας
υπεράσπισης του Λαγού, Αντώνης Κυριτσόπουλος. Ο Κυριτσόπουλος, λοιπόν
κατέθεσε για το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα : «Για τα μηνύματα του Λαγού,
έμαθα ότι κάποιος ειδοποίησε τον Λαγό ότι έχουν έρθει αναρχικοί και τους είπε
«Απεγκλωβιστείτε, μην κάνετε φασαρία ακόμα κι αν σας προκαλέσουν».
Και ακούσαμε κα Πρόεδρε και τον Λαγό και τον Μιχαλολιάκο να ζητάνε
άρση απορρήτου για να αποδειχθεί δήθεν η αθωότητά τους, και ότι ενώ αυτοί
το ζητούσαν δεν έγινε δεκτό. Κατ’ αρχάς, εντάξει όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι
δυνατόν εκ των υστέρων, να αρθεί το απόρρητο ως προς το περιεχόμενο μίας
συνομιλίας. Κανένα αξιόπιστο στοιχείο ότι παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα
των βουλευτών της ΧΑ δεν υπάρχει. Εκ των υστέρων, η άρση απορρήτου έχει
τη μορφή του αν. 275, ποιος κάλεσε ποιον κεραία ενεργοποίησης και διάρκεια
κλήσης και αυτό συνέβη μόνο για τον Λαγό, όχι για τον Μιχαλολιάκο, ούτε
βέβαια για τον Κασιδιάρη. Αυτό βέβαια το γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι οι
κατηγορούμενοι. Αλλά κα Πρόεδρε, αν ο Λαγός δεν είχε καμία σχέση, αν είχε
πει απεμπλακείτε και ο Πατέλης πήγε μόνος του, θα μπορούσε πολύ εύκολα,
να προσκομίσει στην ανάκριση το κινητό του και να δείξει το περιεχόμενο του
sms που έστειλε 23.51 στον Πατέλη το βράδυ της 17ης-9-13. Λίγο πριν
ξεκινήσει η επίθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα και της παρέας του, ο
Λαγός παίρνει τηλέφωνο και στέλνει ένα sms στον Πατέλη. Γιατί δεν κράτησε
αυτό το sms, στο κινητό του να το επιδείξει στις αρμόδιες αρχές; Λίγα λεπτά
αργότερα ενημερώνεται για σύλληψη Ρουπακιά, υποτίθεται ότι φοβόταν
προβοκάτσιες. Τι πιο απλό από το να επιδείξει στην ανάκριση, από το κινητό
του ο Λαγός, αυτό το sms, που θα αποδείκνυε ότι δήθεν δεν είχε καμία σχέση
με την επίθεση. Ούτε άρση απορρήτου, ούτε τίποτα. Το ίδιο του το κινητό
μόνο χρειαζόταν να προσκομίσει στην ανάκριση, τίποτε άλλο.

Αντιλαμβανόμαστε όμως, γιατί έσβησε αυτό το sms από το κινητό του.
Ομοίως ο Μιχαλολιάκος θα μπορούσε να προσκομίσει το κινητό του για να
δείξει το περιεχόμενο του sms που έστειλε στον Λαγό στις 00.37 τα
ξημερώματα της 18.9.13. Αλλά δεν το έκαναν, κα Πρόεδρε γιατί το sms Λαγού
θα αποδείκνυε ότι ο Λαγός είχε δώσει το οκ για την ενεργοποίηση του
τάγματος, το δε sms του Μιχαλολιάκου θα αποδείκνυε ότι 00.37 είχε ήδη
ενημερωθεί για τη δολοφονία Φύσσα. Και έρχονται εκ των υστέρων και
ζητάνε επιδεικτικά και προσχηματικά να «ανοίξουν» τα τηλέφωνα τους.

Επιχείρηση συγκάλυψης αποκαλύφθηκε και από άλλα τηλεφωνήματα που
καταγράφηκαν νομίμως. Από όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που ακούσαμε η
κα Εισαγγελέας αναφέρθηκε μόνο στο εξής ένα : στην κλήση Λαγού-Πατέλη
19.9.13, από την οποία η κα Εισαγγελέας στο μόνο συμπέρασμα που κατέληξε
είναι ότι αφού ο Λαγός ρωτούσε τον Πατέλη, δεν ήξερε τι είχε γίνει. Το θέμα εν
προκειμένω όμως είναι ότι ο Λαγός λέει στον Πατέλη : «διαβάζω στη
δικογραφία, ότι εσείς κυνηγάγατε, τρεις». Και ο Πατέλης του απαντάει
αποδεχόμενος την παρουσία του στο χώρο της δολοφονίας. Αφού ο Λαγός
στην απολογία του είπε ότι το sms του Πατέλη ήταν για τα τρικάκια, και
ρώτησε τον Πατέλη, ο οποίος του είπε ότι ήταν στο σπίτι του, και όχι στο
σημείο της δολοφονίας και τον πίστεψε, τότε γιατί τον ρωτούσε ; Γιατί δεν
απάντησε ο Πατέλης, δεν ξέρω εγώ ήμουν στο σπίτι μου; Από πού θα ήξερε ο
Πατέλης τι έγινε, αφού υποτίθεται το sms ήταν για τρικάκια, και ο Πατέλης
ήταν σπίτι και ο Λαγός τον πίστεψε ; Η απάντηση βέβαια είναι, ότι τον
ρωτούσε γιατί ήξερε ότι το sms αφορούσε την κινητοποίηση του τάγματος
εφόδου, αφού αυτός το ενέκρινε και ήξερε ότι ο Πατέλης ήταν στον τόπο της
δολοφονίας. Ο λόγος για τον οποίο εμφανίζεται να ρωτάει λεπτομέρειες για το
βράδυ της δολοφονίας, είναι-όπως το δηλώνει ρητά ο Λαγός- πες μου για να
ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ο Λαγός δίνει την έγκριση για την επίθεση. Ο Λαγός
ρωτάει για να ξέρει λεπτομέρειες, για να ετοιμάσει τη συγκάλυψη, την
υπερασπιστική γραμμή, όχι για να αποδοκιμάσει. Γι' αυτό και λέει και
μετέπειτα στις 23.9.13 "Γιώργο μένεις".
Η επιτόπια σύλληψη του χρυσαυγίτη Ρουπακιά ήταν ένα πρωτόγνωρο
περιστατικό για την ΧΑ, ήταν σε πανικό. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή οι
ίδιοι χρυσαυγίτες λένε στα τηλέφωνα μεταξύ τους ότι παρακολουθούνται και
προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση των κινητών, ή μιλάνε με μισόλογα.
Στην ίδια καταγραφείσα συνομιλία ρωτάει τον Πατέλη ο Λαγός, το κινητό
του Γιάννη, του Γιάννη ρε το κινητό (δε λέει το επίθετο βέβαια Καζαντόγλου)
είναι σίγουρο ότι είναι μέσα; Ακούγεται και στο βάθος ο Κασιδιάρης να λέει :
«είχε και τίποτε άλλο μέσα;». Δε λέει που μέσα και μετά καταλαβαίνει ο
Πατέλης τι του λέει, γιατί ξέρει ο Πατέλης ότι εννοεί το κινητό του
Καζαντζόγλου, που βρέθηκε μέσα στο αμάξι του Ρουπακιά. Άλλο σημαντικό
τηλεφώνημα, για το οποίο δυστυχώς δεν ακούστηκε τίποτα, είναι αυτό που ο
Λαγός ρωτάει τον Πατέλη για το όνομα το μικρό του Δήμου, καθώς ο Δήμου
είπε ότι ο Τσακανίκας του πρότεινε να κάνει συνάντηση με τον Λαγό στη
Μεσογείων, την οποία ο Δήμου αρνήθηκε. Η προσπάθεια απειλών και
εκβιασμών προς το Δήμου, ξεκινάει από την ηγεσία.

Επίσης, σημαντικό τηλεφώνημα συγκάλυψης, αναγν.276, κλήσεις Δεβελέκου,
Αρ. Κλήσης 8894 18.9.13, 14:57:10, διάρκεια 00:58, όπου ο Λαγός, ο
Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης συνομιλούν τηλεφωνικά και πάλι με τον
Δεβελέκο και του δίνουν εντολή, εάν κληθεί στη ΓΑΔΑ, να κάνει ότι δεν ξέρει
τον Ρουπακιά. Ερωτηθείς ο Μιχαλολιάκος για αυτό το τηλεφώνημα, καθώς
ακούγεται στο βάθος, δεν το διέψευσε.
Κασιδιάρης (από μέσα) : να μην πάει ρε Γιάννη
Μιχαλολιάκος : τι λες ; είναι ύποπτο…
Τελικά του δίνεται η εντολή να πάει και να πει ότι δεν τον ξέρει τον Ρουπακιά
και ότι ο ίδιος ασχολείται με το Μέτωπο Νεολαίας.
Άρα τον ήξερε και ο Δεβελέκος τον Ρουπακιά, αλλιώς δε θα υπήρχε λόγος για
αυτό το τηλεφώνημα. Βέβαια είναι απολύτως λογικό ο Δεβελέκος να τον ήξερε
γιατί ο Ρουπακιάς ήταν μέλος του 5μελούς συμβουλίου της Νίκαιας, ήταν
στέλεχος της ΧΑ.
Γενικά από το ανανγ. 276, τα ηχητικά της ΕΥΠ, προκύπτει : 1) ήξεραν ότι
παρακολουθούνται τα τηλέφωνα και πρόσεχαν, ενίοτε δε προσπαθούσαν να
περάσουν και την γραμμή, ο Πατέλης κυρίως, ότι δεν είχαν ιδέα τι είχε γίνει,
(ο,τι ξέρεις, ξέρω) , ότι δήθεν ήξεραν μόνο ότι έβλεπαν στην τηλεόραση, όπως
το τηλέφωνο του Πατέλη, προς έναν χρυσαυγίτη που του τηλεφωνεί, 2)
προκύπτει η οργανωμένη από την ηγεσία, Λαγό, προσπάθεια συγκάλυψης,
να καθαρίσουν τα σπίτια από τα όπλα, και η εντολή να κάνουν ότι δεν
ξέρουν τον Ρουπακιά 3) πολλοί κατηγορούμενοι πετάνε τα τηλέφωνα τους
και παίρνουν καινούρια, καθαρά, ενδεικτικά ο Αναδιώτης, όπως προκύπτει
από το ηχητικό 4) Η κλήση 188, 23.9.2013,21.11 από Λαγό σε Πατέλη, στα
ηχητικά του Πατέλη «η γνώμη που έχω είναι ότι μένεις εδώ και συνεχίζεις
κανονικά». Κανένα πρόβλημα, δεν διαγράφεσαι, δεν απομακρύνεσαι μέχρι
να δούμε τι έγινε, μένεις στη θέση σου. Πλήρης κάλυψη εκ μέρους της ηγεσίας,
εφόσον ο Πατέλης δεν έδρασε αυτόνομα. Ο Λαγός δεν είναι ανεξέλεγκτος
μέσα στην ΧΑ. Αν δρούσε αυτόνομα ο Λαγός, ως προς την κάλυψη του
Πατέλη, τότε ο Μιχαλολιάκος θα είχε διαγράψει τον Πατέλη από μέλος της
ΧΑ.

ΔΙΠΛΟΣ ΛΟΓΟΣ
Όσον αφορά τον διπλό λόγο της ΧΑ, έχω αναφερθεί εκτενώς στους
σχολιασμούς μου, και πιστεύω έχει καταστεί σαφές.
Ενδεικτικά, θα αναφέρω ότι από το αναγν. 327-σκληρός δίσκος Ν.
Μιχαλολιάκου, το 90% των επιλογών της Πολιτικής Αγωγής, ήταν κλειστές
συγκεντρώσεις, εντός των γραφείων της ΧΑ, όπου υπήρχε απόλυτος έλεγχος
των παρευρισκομένων, ενώ το 90% των επιλογών της Υπεράσπισης, ήταν

ανοιχτές συγκεντρώσεις σε πλατείες, χωρίς τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου
των παρευρισκομένων και συνεντεύξεις σε ξένους δημοσιογράφους.
«Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45, οι εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές,
οι φασίστες», μέσα στα γραφεία της ΧΑ, το έτος 2012, «είμαστε Έλληνες
εθνικιστές» στους ξένους δημοσιογράφους. Οι εκατέρων επιλογές Πολιτικής
Αγωγής και της Υπεράσπισης, αποτελούν πλήρη απόδειξη του διπλού λόγου
της ΧΑ, προς τα μέλη της αφ’ ενός, στο δημόσιο λόγο αφ’ ετέρου. Και ως προς
την ιδεολογία, από τη μια είμαστε ναζιστές, από την άλλη, έλληνες εθνικιστές.
Διπλός λόγος υπάρχει και ως προς τη βία, από τη μια «καταδικάζουμε τη βία,
είμαστε νόμιμο πολιτικό κόμμα», από την άλλη οι δηλώσεις του
Μιχαλολιάκου (αναγν. 327, παραρτ. 13.3, 2various2, 2012-05-27
syndiaskepsicrystalvideo) «όποιος αλλοδαπός περνούσε έξω από τα γραφεία
είτε έτρεχε, είτε δεν προλάβαινε να τρέξει», επίσης «άμα χρειαστεί, θα τα
λερώσουμε τα χέρια μας, .. ο λύκος της καθαρίζει τη φωλιά του. Διαβάσαμε,
και το αναγν. 422 (σχετικά Ψαρρά) το περίφημο άρθρο «Εθνικιστές η Ναζί»,
όπου εξηγεί ακριβώς τον διπλό λόγο της οργάνωσης. Διότι, η ΧΑ στον λόγο
της, είχε, όπως όλα τα νέο-ναζιστικά κόμματα, απεύθυνση σε διπλό
ακροατήριο : αφ’ ενός στα μυημένα στον ναζισμό μέλη, αφ’ ετέρου στους
απογοητευμένους από το πολιτικό σύστημα ψηφοφόρους, τους οποίους όμως
θα απωθούσε ένα ανοιχτά, ναζιστικό κήρυγμα.
Ο διπλός λόγος της ΧΑ, αναδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολία και τη διφυή
υπόσταση της οργάνωσης αυτής, ακριβώς όπως περιγράφεται στο
παραπεμπτικό βούλευμα, μία εγκληματική οργάνωση, με τον μανδύα του
πολιτικού κόμματος.

Ένα σχόλιο για τα μηνύματα μεταξύ Δεβελέκου και Λαγού, το βράδυ της
δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των μελών του ΠΑΜΕ.
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Α ρε Τάσο Θεέ!!! Είμαι με
Μάκη και Χάρη και
τρελάθηκαν. Αν έχουμε κάτι
πες μας!!!
Σε πειράζει που τους το είπα?
Όχι Ας μαθαίνονται και
μερικά

«Σε πειράζει που τους το είπα ;» ρωτάει ο Δεβελέκος, γιατί μόλις ενημέρωσε
τους συναγωνιστές του, ότι οι χρυσαυγίτες μακελέψανε τους κομμουνιστές
στο Πέραμα. «Όχι, ας μαθαίνονται και μερικά», απαντάει ο Λαγός. Τι
προκύπτει από αυτόν το διάλογο κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές ; Υπήρχαν
στεγανά μέσα στην εγκληματική οργάνωση, ως προς το τι ήξερε κάθε μέλος.
Όλα όμως, όλα ήταν σε γνώση της ηγεσίας.
Δε σημαίνει ότι κάθε ένας που περνούσε από τα γραφεία της ΧΑ, του έλεγαν :
«Γεια σας, εμείς εδώ είμαστε εθνικοσοσιαλιστές, ναζί, ορκιζόμαστε στο
χειμερινό ηλιοστάσιο υπό τη σημαία της Βέρμαχτ, έχουμε τάγματα εφόδου,

που εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων, κατ΄εντολή της ηγεσίας, και κάνουμε
βίαιες επιθέσεις σε βάρος των εχθρών της οργάνωσης, αλλά μόνο αν πάρουμε
το ΟΚ από την ηγεσία». Προφανώς και δεν συνέβαινε αυτό. Κάποιοι, θα
παρέμεναν πάντα ως χειροκροτητές σε ομιλίες των στελεχών της ΧΑ, κάποιοι
άλλοι όμως, πιο πρόθυμοι, πιο μάχιμοι, πιο μυημένοι θα αναλάμβαναν
αρμοδιότητες μέσα στα γραφεία της ΧΑ, θα γινόταν δόκιμα μέλη, θα
κατηχούνταν στον εθνικοσοσιαλισμό, στην πειθαρχία, στην ιεραρχία θα
εκπαιδεύονταν, κατ’ εντολή της ηγεσίας στα όπλα, θα στελέχωναν τα
τάγματα εφόδου της ΧΑ, θα τελούσαν βίαιες επιθέσεις σε βάρος των εχθρών
της οργάνωσης, πάντα κατ’ εντολή της ηγεσίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άλλη η έννοια της πολιτική ευθύνης, άλλη προφανώς η έννοια του πολιτικού
κόστους, το ένα επιλέγεις να το αναλάβεις, την ευθύνη, είναι επιλογή σου, το
πολιτικό κόστος επέρχεται από μόνο του είτε το θες, είτε όχι.
Είχα αναφερθεί αναλυτικά στο θέμα της δήλωσης πολιτικής ευθύνης στο
σχολιασμό μου επιγραμματικά να τονίσω :
1. Η σύγκριση της δολοφονίας Φύσσα με δολοφονία Λαμπράκη και
Τεμπονέρα, δύο κατ’ εξοχήν πολιτικές δολοφονίες, αναδεικνύει ότι και
ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος αναγνωρίζει ως πολιτική τη δολοφονία του
Φύσσα, παρά το ότι ακόμα και κατά την απολογία του στο
ακροατήριο και ερωτηθείς σχετικά, αρνήθηκε ότι η δολοφονία του
Φύσσα είχε πολιτικό κίνητρο ή πολιτική χροιά. Αλλά, ο Μιχαλολιάκος
προδίδεται από αυτή τη σύγκριση.
2. Κανένας αρχηγός νόμιμου πολιτικού κόμματος, δεν έχει αναλάβει
πολιτική ευθύνη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ποτέ, εκτός από
τον Μουσολίνι. Μετά τη δολοφονία Λαμπράκη, ο Καραμανλής, δεν
ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αναρωτήθηκε ποιος κυβερνά αυτόν τον
τόπο.
3. Δε μπορεί να συγκριθεί ανάληψη ευθύνης για θανάτους πολιτών από
φυσικά φαινόμενα από πρωθυπουργούς, με την ανάληψη πολιτικής
ευθύνης από αρχηγό κόμματος για οργανωμένη ανθρωποκτονία από
πρόθεση.
Δεν δόθηκε ποτέ μία εξήγηση από τον ίδιο, γιατί στην συνέντευξη 19.9.13
Μιχαλολιάκος αρνήθηκε οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη και στις 20.9.15 την
ανέλαβε.
Ο Μιχαλολιάκος, αναλαμβάνοντας την πολιτική, αλλά όχι την ποινική
ευθύνη, αφενός θεωρεί-λανθασμένα- ότι προφυλάσσει τον εαυτό του ποινικά,
αφ’ ετέρου στέλνει ένα μήνυμα στον σκληρό πυρήνα των μελών του ότι ο
αρχηγός είναι εδώ και σας καλύπτει, δεν αφήνει κανέναν έκθετο,
αναλαμβάνει «αντρίκια» την πολιτική μόνο ευθύνη, με σκοπό να διατηρήσει
την ομερτά των κατηγορουμένων και να ικανοποιήσει το σκληρό πυρήνα των
μελών του, που είναι περήφανοι για τη δολοφονία του Παύλου και δεν θέλουν
ο αρχηγός τους να το κρύβει.

4. Τι νόημα έχει η ανάληψη πολιτικής ευθύνης για δολοφονία ;
Αναγνωρίζεις ότι προίστασαι ενός μηχανισμού, εντός του οποίου
μηχανισμού και στο πλαίσιο αυτού, τελούνται ανθρωποκτονίες από
πρόθεση. Αυτό είναι το μόνο νόημα, και όχι η φαιδρή δικαιολογία ότι
μπερδεύτηκε και εννοούσε το πολιτικό κόστος.

Όσον αφορά το αδίκημα της διεύθυνσης, όπως αναφέρει και ο Λίβος στο
άρθρο Ζητήματα ερμηνείας του 187 ΠΚ, Ποιν. Χρ. 2015, 310 επ. :
«Κανείς δε μπορεί να ορίσει με δικαιοκρατικά ανεκτό τρόπο την έννοια της διεύθυνσης,
αν δεν έχει προηγουμένως σχηματίσει σαφή αντίληψη για το είδος της
εγκληματικής οργάνωσης που η υπό συζήτηση διεύθυνση αφορά».
Και για αυτό κα Πρόεδρε, πρώτα από όλα έχει σημασία να δούμε τι είδους
οργάνωση είναι η ΧΑ. Δεν είναι η κλασσική μαφιόζική τύπου οργάνωση. Είναι
μία ναζιστική, εγκληματική οργάνωση. Για αυτό για να διερευνηθεί το
αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και της διεύθυνσης αυτής, και για να
κατανοήσουμε τον τρόπο δράσης της ΧΑ, πρέπει να απασχολήσει το
δικαστήριο Σας, α) το πώς είναι δομημένη η οργάνωση αυτή, πως λειτουργεί
αλλά και β) το είδος κυρίως, της εγκληματικής οργάνωσης. Τι είδους
εγκληματική οργάνωση είναι; Για να απαντηθεί, αυτό σημασία έχει σημασία
το κίνητρο πίσω από την δράση της οργάνωσης, το οποίο δεν είναι άλλο από
τον εθνικοσοσιαλισμό. Ποιοι είναι οι εχθροί στου εθνικοσοσιαλισμού και άρα
εχθροί της ΧΑ ; οι μετανάστες, οι αριστεροί, οι αναρχικοί, οι αντιφασίστες για
αρχή. Αν εδραιωνόταν η κυριαρχία της ΧΑ, να είστε σίγουροι ότι θα
ακολουθούσαν και όλοι οι υπόλοιποι μετά, κεντρώοι και δεξιοί, οι «επιτήδειοι
ουδέτεροι», όπως είχε παραδεχτεί με τόσο «ποιητικό» τρόπο ο Γιώργος
Μισιάκας ή Μάστορας, κατά την ομιλία στην ορκωμοσία μελών στις 23-72011, παρουσία του Αρχηγού : «Την ημέρα της κρίσης, λοιπόν, μακριά από τις
οποιεσδήποτε παπαδίστικες θεωρίες περί άφεσης αμαρτιών, εκτός από τους
εχθρούς μας, θα κλείσουμε τους λογαριασμούς μας οριστικά και αμετάκλητα,
και με όλους όσους παρίσταναν τους επιτήδειους ουδέτερους. Τότε, δεν θα τους
ρωτήσουμε αν μέχρι τότε ταλαντευόντουσαν προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά, γιατί απλούστερα θα ταλαντεύονται από τον κρεμασμένο τους
λαιμό», αναγν. 327, παρ. 13.3, 2011-07-23 Ορκωμοσία Μελών.

Είπε η κ. Εισαγγελέας ότι δεν στοιχειοθετείται εγκληματική οργάνωση, γιατί
τα θύματα αυτής ο Φύσσας, ο Λουκμάν, ο Αμπουζιντ Εμπάρακ, οι Αιγύπτιοι
ψαράδες, ο Φοίβος Δεμερτζίδης, ο Μηλιαράκης και ο Σανζ από το Αντίπνοια,
ήταν άτομα άγνωστα στην ηγεσία της οργάνωσης, δεν ήταν στοχοποιημένα.
Άρα, συνέχισε η εισαγγελική πρόταση, «αφού η ηγεσία δεν ήξερε τα θύματα πως
μπορεί να έχει σχέση με τις επιθέσεις σε βάρος τους;» Όσον αφόρα την επίθεση στο
ΠΑΜΕ, την χαρακτήρισε πλημμέλημα, οπότε δεν χρειάστηκε κατά την
άποψη της και μόνο, να ασχοληθεί καθόλου, ούτε με τα μηνύματα του
Λαγού, πριν , κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των
μελών του ΠΑΜΕ τους μακελέψαμε, κλπ.

Ωστόσο, ανάμεσα όμως στην ηγεσία και στα θύματα της οργάνωσης,
υπάρχουν τα μέλη της οργάνωσης, υπάρχει ένας μηχανισμός, τα τάγματα
εφόδου. Η ηγεσία δεν χρειάζεται να ξέρει ονομαστικά τον Παύλο Φύσσα, τον
Λουκμάν, τον Αμπουζιντ Εμπαρακ, τον Μηλιαράκη και τον Ρουμπεν Σανζ,
για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, που αφορά
τη συγκεκριμένη οργάνωση, που κατηγορείται ως ναζιστική οργάνωση. Για να
στοιχειοθετηθεί το ανωτέρω αδίκημα, απαιτείται η ύπαρξη του μηχανισμού
των ταγμάτων εφόδου που τελούν ανθρωποκτονίες και βαριές σωματικές
βλάβες, κατ΄ εφαρμογή των αρχών και των σκοπών της οργάνωσης (βλ.
ναζισμός) και στο πλαίσιο λειτουργίας που έχει τεθεί. Η ηγεσία για να
ενεργοποιήσει τα τάγματα εφόδου, τα οποία δρουν μόνο κατόπιν έγκρισης,
καθώς έχουν γαλουχηθεί στην ιεραρχία και την πειθαρχία, το μόνο που
χρειάζεται να ξέρει είναι όχι το πρόσωπο του στόχου, αλλά την ιδιότητά του.
¨Είναι αντιφασίστας, είναι αναρχικός, είναι μετανάστης, είναι αριστερός;
Εμπίπτει στους εχθρούς του εθνικοσοσιαλισμού ; Αν είναι, κάντε αυτό που
σας έχουμε εκπαιδεύσει να κάνετε. Γιατί δηλαδή τους στέλνανε στη Νέδα,
στην Κ. Θεσσαλία, στη Σαλαμίνα, γιατί τους εκπαίδευαν στα όπλα και σε
πολεμικές τέχνες; «Λιώστε τους, πατήστε τους, φάτε τους. Μην αφήσετε
τίποτα και κανέναν όρθιο, ότι κινείται σφάζεται, αλλά μόνο με εντολή του
ιεραρχικώς ανωτέρου σας, δεν είμαστε αυτόνομοι στην ΧΑ».
Καμία πρόκληση για έναν χρυσαυγίτη δεν πρέπει να μένει αναπάντητη είπε
ανάμεσα σε άλλα ο μάρτυρας Παπαγεωργίου. Ο Φύσσας σίγουρα ήταν
στοχοποιημένος γιατί ήταν αριστερός, όλοι οι αριστεροί ήταν στοχοποιημένοι,
κατέθεσε ο μάρτυρας. Από κει και πέρα, οτιδήποτε αριστερό, ήταν κόκκινο
πανί για την ΧΑ.
Καταθέτει δηλαδή ο Παπαγεωργίου, ότι η ΧΑ, σαν οργάνωση στοχοποιεί
ιδιότητες και όχι ατομικά πρόσωπα, στοχοποιεί τους αριστερούς, τους
αναρχικούς, τους μετανάστες. Τα τοπικά μέλη της ΧΑ, τόσο της Νίκαιας όσο
και του Πειραιά (Δεβελέκος, Αποστόλου, Τσόρβας Ν.) ξέρουν τον Παύλο
Φύσσα και είναι στοχοποιημένος ο Παύλος Φύσσας.
Το αν γνώριζε ή όχι ο Λαγός ή ο Μιχαλολιάκος το Παύλο Φύσσα ή κάποιο
άλλον από τα θύματα της οργάνωσης, δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο, από το
οποίο θα κριθεί, το αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση, το ποιος είναι μέλος
της και ποιος την διευθύνει.
Συνεχίζει ο Ν. Λίβος λέγοντας : «Με άλλα λόγια όποιος ορίζει δεσμευτικά τον
σκοπό ή τους σκοπούς της οργάνωσης, αυτός ελέγχει τον λόγο για τον οποίο η
συγκεκριμένη οργάνωση υπάρχει και τη μορφή με την οποία δραστηροποιείται. ¨Έτσι η
δράση της οργάνωσης είναι υπόθεση των μελών της, το νόημα όμως της
οργάνωσης είναι υπόθεση του διευθύνοντος αυτήν».
Για να ανερευθεί το νόημα δε της οργάνωσης, κρίσιμο είναι το ιδεολογικό
κίνητρο αυτής, εν προκειμένω ο εθνικοσοσιαλισμός. Για το ότι η ιδεολογία της
ΧΑ ήταν και είναι ο εθνικοσοσιαλισμός τα στοιχεία και κυρίως τα βίντεο δεν
αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα,
Μιχαλολιάκος, το 2012, μέσα στα γραφεία της ΧΑ : «Είμαστε η σπορά των

ηττημένων του 45, οι εθνικιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες». Πόσο πιο
καθαρά δηλαδή να το πει ο άνθρωπος ;
Δε θα μπω στα θέματα που αφορούν το καταστατικό της ΧΑ, την αρχή του
Αρχηγού και τον εθνικοσοσιαλισμό. Θα αναφερθούν διεξοδικά οι συνάδελφοί
μου στη συνέχεια, απλά θέλω να τονίσω ελάχιστα σημεία :
1. Είναι ψευδής η αναφορά της εισαγγελικής πρότασης ότι ο Σπίνος
μίλησε στην κατάθεσή του στο ακροατήριο για 2σέλιδο καταστατικό,
που του επεδείχθη στο συνέδριο του 1992. Ο Σπίνος είπε ότι του
επεδείχθη καταστατικό-φυλλάδιο, όχι δισέλιδο.
2. Είναι ψευδής ο ισχυρισμός, ότι ο Ψαρράς δεν ανέφερε την πηγή
προέλευσης του καταστατικού που κατέθεσε στην ανάκριση και σε
πρωτότυπη μορφή στο Δικαστήριο Σας. Ο Ψαρράς όχι μόνο ανέφερε
την πηγή προέλευσης, αλλά την απέδειξε κιόλας καθώς
προσκομίστηκαν από την ΠΑ τα δημοσιεύματα τόσο του
«Σχολιαστή», του περιοδικού όπου είχε σταλεί το καταστατικό, όσο και
του τεύχους της ΧΑ, από όπου επιβεβαιωνόταν και από κείμενο
Σχολιαστή και από την απάντηση της ΧΑ, ότι όντως η ΧΑ είχε στείλει
στο περιοδικό «Σχολιαστής» πληθώρα εγγράφων ανάμεσα στα οποία
ήταν και το καταστατικό της.
3. Μέχρι το 2017, η ΧΑ διαρρήγνυε τα ιμάτια της ότι το μόνο και το
πρώτο καταστατικό της ήταν αυτό του ΑΠ, που κατατέθηκε το 2012.
Μετά την επισήμανση από την ΠΑ ότι υπήρχαν άρθρα πολύ
προγενέστερα του 2012, όπου αναφερόταν σε καταστατικό της ΧΑ, σε
τροποποίηση καταστατικού, σε δόκιμα μέλη και πυρήνες, οψίμως, και
για πρώτη φορά το 2017, υιοθετήθηκε ο ισχυρισμός ότι είχαν
καταστατικό και πριν το 2012 και ότι δήθεν, ήταν αυτό το 2σέλιδο.
Μάλιστα ήταν τόσο όψιμος ο ισχυρισμός. που δεν πρόλαβαν να
ενημερώσουν όλους τους μάρτυρες υπεράσπισης. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι από τους πρώτους μάρτυρες υπεράσπισης της ηγεσίας, που
εξετάστηκαν και ερωτήθηκαν επ’ αυτού, ο μάρτυρας Γεώργιος
Παπαγεωργίου, (όχι των Νοτίων Προαστίων), ο μάρτυρας του
κατηγορούμενου Γερμενή, ο οποίος ήταν μέλος της ΚΕ από το 2007, σε
ερώτηση που του έγινε από την υπεράσπιση, κατέθεσε ότι δεν είχε
ξαναδεί καταστατικό της ΧΑ πριν το 2012 και ότι το πρώτο ήταν αυτό
που έχει κατατεθεί στον ΑΠ.
Ένα τελευταίο σημείο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να σταθώ, ήταν ότι η
εισαγγελική πρόταση, το περιεχόμενο και αιτιολογία δεν κατέτεινε μόνο στην
απαλλαγή για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Η εισαγγελική
πρόταση παραβλέποντας την πληθώρα των στοιχείων περί του αντιθέτου,
υιοθέτησε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι μέχρι το 1992 υπήρχαν μέσα
στην ΧΑ ιδεολογικές αναζητήσεις και αναφορές σε διάφορες ιδεολογίες της
Γερμανίας, της Ιταλίας, της Αργεντινής, αλλά ότι το 1992, όπως είπε ο
μάρτυρας Αθανάσιος Κωνσταντίνου, με εντολή του Μιχαλολιάκου έφυγαν
όλοι οι ακραίοι εθνικοσοσιαλιστές και η ιδεολογία της ΧΑ ήταν ο λαϊκός
εθνικισμός. Όμως, το Δικαστήριο σας, έχει αναγνώσει το άρθρο «Εθνικιστές ή
Ναζιστές» αναγν. 422, σελ. 65, όπου ρητά αναφέρεται ότι για λόγους τακτικής

χρησιμοποιούν τώρα τις λέξεις, εθνικισμός, λαϊκός εθνικισμός και κοινωνικός
εθνικισμός, και ότι αυτό δε σημαίνει ότι άλλαξαν ιδέες. Η πρόταση δεν
κατέτεινε μόνο στη μη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης., αλλά
επιχείρησε να αποκαθάρει την ΧΑ από την ιδεολογία της, τον
εθνικοσοσιαλισμό. Ας μη γελιόμαστε κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές, δεν ήταν η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα που έριξε τα ποσοστά της ΧΑ (ευρωεκλογές
2014- 9%, 2μέρες μετά την ανάληψη πολιτικής ευθύνης για δολοφονία Φύσσα
στις εκλογές, σχεδόν διατήρησε τα ποσοστά της στο 6,5%). Αυτό που έριξε τα
ποσοστά της ΧΑ, ήταν η ρετσινιά του ναζισμού. Η δημοσιοποίηση όλων των
ντοκουμέντων, κυρίως βίντεο, που δεν αφήναν καμία αμφιβολία ακόμα και
στον πιο αδαή και παραπλανημένο ψηφοφόρο της ότι η ιδεολογία της ΧΑ, η
ιδεολογία της ηγεσίας και των μελών της είναι ο ναζισμός. Αυτό έριξε τα
ποσοστά της, και το ήξερε αυτό η ΧΑ για αυτό και προσπαθούσε να κρυφτεί
κάτω από όρους όπως λαϊκός εθνικισμός ή κοινωνικός εθνικισμός.
Το μόνο που ακούσαμε από την υπεράσπιση όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι η
ποινική δίωξη αυτή ήταν μία πολιτική σκευωρία σε βάρος της ΧΑ, για τα
στοιχεία της δικογραφίας δεν ακούσαμε κάτι, μόνο αντιφάσεις και ψεύδη και
όψιμους ισχυρισμούς. Από την αρχή της ποινικής δίωξης μέχρι σήμερα, όσον
αφορά αυτή την υπόθεση, αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί ως τουλάχιστον
αξιοπερίεργο και εγείρει ερωτηματικά, είναι η μειοψηφία του παραπεμπτικού
βουλεύματος, όπως εκφράστηκε από τον εισηγητή-εφέτη κ. Σαλάτα και το
περιεχόμενο και η αιτιολογία της εισαγγελικής πρότασης που ακούσαμε την
18η-12-2019. Και εξηγούμαι : ο εισηγητής κ. Σαλάτας, μία και μοναδική φορά,
σε αντίθεση με την πάγια νομολογία, εξέφρασε την νομική άποψη, ότι για τη
στοιχειοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης απαιτείται οικονομικό κίνητρο.
Κατά την έκδοση του βουλεύματος 215/2015, του παρόντος βουλεύματος,
εισηγούμενος την συνολική απαλλαγή των κατηγορουμένων για εγκληματική
οργάνωση, διότι δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο. Μία μόνο φορά
αποτυπώθηκε στη νομολογία ότι για την εγκληματική οργάνωση, απαιτείται
και οικονομικό κίνητρο, και ο ίδιος εισηγητής που υποστήριξε αυτή τη νομική
άποψη στην υπόθεση της ΧΑ, ο κ. Σαλάτας, σε άλλη υπόθεση όταν
προβλήθηκε ο ίδιος ισχυρισμός από τον κ. Παπαδάκη, ακριβώς επειδή μέλος
της σύνθεσης ήταν ο ίδιος, ο κ. Σαλάτας, τον απέρριψε.
Αντιθέτως, η εισαγγελική πρόταση απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, και
πρότεινε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων επί της ουσίας για την
κατηγορία της εγκληματική οργάνωση. Κατά την άποψη μας, η πρόταση
αγνόησε τα κρίσιμα στοιχεία που στοιχειοθετούσαν τις κατηγορίες της
εγκληματικής οργάνωσης και ασχολήθηκε με την κατηγορία της ηθικής
αυτουργίας, που δεν υπήρχε στο βούλευμα.
Κα Πρόεδρε, κ. Δικαστές, αν κάτι είναι σκάνδαλο ή σκευωρία, σε αυτή τη
δίκη, σίγουρα δεν είναι η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της ηγεσίας της
ΧΑ, αυτό ήταν κάτι που άργησε κιόλας πολλά χρόνια να γίνει. Η ΠΑ ζητάει
την καταδίκη των κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται για όλες τις
κατηγορίες, όχι γιατί αυτό απαιτεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το ξέρουμε
ότι δεν δικάζουμε εδώ μέσα, με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ούτε
γιατί η αθώωση των κατηγορουμένων θα σημάνει την επανεμφάνιση των

ταγμάτων εφόδου της ΧΑ στους δρόμους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο βίας και
ναζιστικής τρομοκρατίας, νομιμοποιημένα πλέον και με τη βούλα της
Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Κα Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι Εφέτες ζητάμε την καταδίκη των
κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Παύλου Φύσσα και
για ένταξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, γιατί με αυτά τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον Σας, τα τελευταία 4,5 χρόνια, έχετε
στα χέρια ό,τι χρειάζεται και πολλά περισσότερα, για να αποφανθείτε ότι έχει
αποδειχθεί η κατηγορία της ένταξης και διεύθυνσης οργάνωσης, από το
τελευταίο μέλος της μέχρι και τον Αρχηγό της. Μην αποστρέψετε το βλέμμα
σας από τα στοιχεία. Αυτό ζητάμε. Όπως ανέφερε και ο κ. Αλιβιζάτος, τώρα
είναι η ώρα των Δικαστών. Και όχι γενικά και απρόσωπα των Δικαστών, τώρα
είναι η ώρα της σύνθεσης του Α’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για
Κακουργήματα, συνεδρίας της 20ης Απριλίου 2015, να απονείμει δικαιοσύνη.
Δικαιοσύνη, όχι μόνο για λογαριασμό των θυμάτων και των οικογενειών τους,
αλλά και για λογαριασμό ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας και εν ονόματι
της Δημοκρατίας.
Αθήνα, 29-1-2020
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

