
KATAΘΕΣΗ ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΤΟ Α’ ΠΕΚΑ (3.2.2023) 
Απαντήσεις σε ερωτήσεις της προέδρου: 
Μας βάλανε σε µια αίθουσα όπου υπήρχε κάποιος που καθόταν σε µια καρέκλα στο γραφείο 
που υπήρχε στην αίθουσα. Ηταν ο Ρουπακιάς όπως έµαθα εκ των υστέρων. Τον θεώρησα 
αστυνοµικό και του ζήτησα άδεια για να ενηµερώσω τους δικούς µου. 
Μας ρώτησε το έγινε και µας φέρανε στο Τµήµα. Πριν µάθουµε για τον Παύλο, όπως εµείς 
έτσι και αυτός είχε το κινητό του και έστελνε µηνύµατα από εκεί µέσα, µάλλον έστελνε 
πληροφορίες για το τι έγινε εκείνη τη στιγµή. Ρωτούσε ο Ρουπακιάς αν ανήκουµε σε 
κάποιο πολιτικό χώρο και αν τσακωθήκαµε µέσα στην καφετέρια. 
Πήραν τηλέφωνο τον Σεϊρλή και του είπαν ότι ο Παύλος Φύσσας είναι νεκρός. Ο Ρουπακιάς 
έκανε νόηµα να τον µεταφέρουν. 

*** 
Η πρόεδρος ρώτησε τον µάρτυρα αν υπήρχαν άλλα άτοµα στο αυτοκίνητο. Ο Ξυπόλητος 
εξήγησε ότι ήταν πίσω από το πορτ µπαγκάζ και δεν µπορούσε να δει. Ακουσε ότι ο 
Ρουπακιάς ρώτησε τον Παύλο. 
Πρόεδρος: Γιατί ρώτησε τον Φύσσα και όχι κάποιον άλλο; 
Δύο φορές µέχρι τώρα, ο αστυνοµικός Ν. Ντάφος, που αµέσως µετά τη δολοφονία του 
Παύλου µετέφερε µε το περιπολικό τον Ρουπακιά στο αστυνοµικό τµήµα Κερατσινίου, 
κατέθεσε πως ο νεοναζιστής δολοφόνος τού είπε ότι µαχαίρωσε τον Παύλο Φύσσα επειδή 
«την πέσανε σε κάποιους δικούς µας στο “Κοράλλι“» (αναλυτικά εδώ). 
 Γι’ αυτό το θέµα θα αναφέρουµε τι είπε ο ίδιος ο Ρουπακιάς. 
Η πρόεδρος ρώτησε αν η οµάδα που ήταν απέναντι από την καφετέρια «Κοράλλι» ενώθηκε 
µε αυτήν του Ρουπακιά. Ο Ξυπόλητος µίλησε για το κονβόι των µηχανών που 
ακολουθούσε το αυτοκίνητο του Ρουπακιά. Οταν ο Ρουπακιάς σταµάτησε και ρώτησε 
για την Κεφαλληνίας, σταµάτησαν και οι µηχανές και στη συνέχεια έστριψαν όλοι 
στην Κεφαλληνίας.  
Η πρόεδρος επανήλθε ρωτώντας τι έγιναν οι άλλοι που περίµεναν πριν τον Παύλο και την 
παρέα του. Ο Ξυπόλητος απάντησε ότι ενώθηκαν οι δύο οµάδες και τους επιτέθηκαν 
στην Τσαλδάρη. 
Η πρόεδρος ρώτησε τι ξέρει για άλλες ενέργειες της ΧΑ. Ο Ξυπόλητος απάντησε ότι και στην 
επίθεση ενάντια στο ΠΑΜΕ εφαρµόστηκε η ίδια τακτική. Ρόπαλα, νύχτα και τραυµατισµός 
ανθρώπων. 
Η πρόεδρος ρώτησε πώς ξέρει ότι την επίθεση στο ΠΑΜΕ την έκανε η ΧΑ. Ο µάρτυρας 
απάντησε: από τις ειδήσεις και κάποιους συνδικαλιστές. 
Η πρόεδρος ρώτησε για την επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος. Ο Ξυπόλητος ανέφερε ότι µαζί µε 
τον Μαντά και άλλα δύο άτοµα δέχτηκαν επίθεση την πρώτη ηµέρα τη δίκης της ΧΑ στον 
Κορυδαλλό. Εκεί ήταν χρυσαυγίτες µε καλυµµένα τα πρόσωπα, οι οποίοι τους ρώτησαν 
«πού πάτε;». Ο Μαντάς τους απάντησε ότι είναι µάρτυρες στη δίκη της ΧΑ. Τότε άρχισαν να 
τους βρίζουν και δέχτηκαν πολλά κτυπήµατα. Εκείνη την ηµέρα είχε λαϊκή αγορά και ήρθαν 
πολίτες και τους αποµάκρυναν. Τους πήρε ασθενοφόρο και στη συνέχεια πήγαν σε 
ιατροδικαστή. 
Πρόεδρος: Θεωρείτε την επίθεση οργανωµένη ή τυχαία; Μεµονωµένα λειτούργησαν αυτοί οι 
άνθρωποι; 
Ξυπόλητος: Δεν µπορώ να φανταστώ ότι κάποιος άνθρωπος τυχαία µπόρεσε µέσα 
σε 20 λεπτά να συγκεντρώσει 40 άτοµα σε ένα συγκεκριµένο σηµείο. Υπήρχε κόσµος 
που µας κυνηγούσε στα πίσω στενά µε µηχανάκια και φώναζαν βγείτε κότες, θα σας 
σφάξουµε. 

*** 
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Ερωτήσεις συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορίας Θ. Θεοδωρόπουλου 
Θεοδωρόπουλος: Ο Ρουπακιάς, θυµάστε, ήταν µέσα στο Κοράλλι; 
Ξυπόλητος: Οχι. 
Θεοδωρόπουλος: Κατά συνέπεια, αν υποτεθεί -και θέλω να ακουστεί αυτό- ότι είχε ειπωθεί 
κάποια καταφρονητική έκφραση από την παρέα σας προς την πλευρά των άλλων, ήταν εκεί 
ο Ρουπακιάς να το ακούσει και να προσβληθεί; 
Ξυπόλητος: Οχι. 
Θεοδωρόπουλος: Είπατε στο δικαστήριο και στους συναδέλφους, ότι επιθετική κίνηση από 
την πλευρά τη δική σας εναντίον ανθρώπου δεν υπήρξε; 
Ξυπόλητος: Καµία απολύτως. 
Θεοδωρόπουλος: Ούτε κάποια εµπλοκή κάποιου από εσάς µε κάποιον από αυτούς και τον 
χτυπήσατε. Θέλω να µου πείτε. Αυτοί στην αρχή ήταν τρεις. Είπατε στο δικαστήριο ότι είδατε 
το κονβόι των µηχανών µαζί µε τον Ρουπακιά και ενώθηκαν µε τους άλλους. Αφού αυτός 
δεν ήταν από την αρχή, για να έρθουν να ενωθούν τι συνέβη, πώς το εξηγείτε πως 
ήρθαν εκεί; 
Ξυπόλητος: Οτι κάποιος τους είχε ενηµερώσει για την κατάσταση και είχε περιγράψει κιόλας 
την παρέα. 
Θεοδωρόπουλος: Οταν βγήκατε έξω, µετά το τέλος του αγώνα, και βλέπετε ό,τι βλέπετε, τι 
ώρα µπορούµε να πούµε ότι ήταν; Με ενδιαφέρει και ως κρίσιµο, αλλά και για µεταγενέστερο 
σχολιασµό. 
Ξυπόλητος: Βάσει χρόνου και αν σκεφθώ δηλαδή ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι, 11:45. 
Θεοδωρόπουλος: Πάντως είναι µετά τις 11:40.  
Θεοδωρόπουλος: Ετσι δεν είναι; Ο αγώνας τελείωσε. 
Ξυπόλητος: Μ΄ αυτά που µεσολάβησαν µε τον απέξω, τον µεσολαβητή (δεν θυµάµαι το 
όνοµά του). 
Θεοδωρόπουλος: Αρα, αν ακούστηκε µια επιπλέον κουβέντα, λένε ότι την είπε ο 
Δούλβαρης για γερµανόσπορο κλπ, ακούστηκε έξω και σε ποιο χρόνο; 
Ξυπόλητος: Εκεί µετά τις 11:45. Εγώ δεν θυµάµαι το χρόνο 
Θεοδωρόπουλος: Ανεξάρτητα απ΄ αυτό και το τελευταίο. Οταν ο µεσολαβητής, ο κ. 
Χατζησταµάτης, ότι θα φύγουν αυτοί φεύγετε και εσείς, είπατε ότι θεωρήσατε λήξαν το 
περιστατικό σε συνδυασµό µε την παρουσία της αστυνοµίας. Αυτά τα δύο γεγονότα τι 
αίσθηµα σας δηµιούργησαν; Εφησυχάσατε, πιστέψατε ότι υπάρχει µια απειλή από την οποία 
πρέπει να προστατευθείτε, πώς νιώσατε, αυτό θέλω να µου πείτε; 
Ξυπόλητος: Οταν είδαµε ότι ήρθανε οι µηχανές της οµάδας ΔΙΑΣ. 
Θεοδωρόπουλος: Οταν ήρθε η αστυνοµία και σας λέει ότι έληξε το περιστατικό; 
Ξυπόλητος : Νιώσαµε µια ασφάλεια. 
Θεοδωρόπουλος: Ευχαριστώ. 

*** 
Ερωτήσεις συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορίας Κώστα Σκαρµέα 
Σκαρµέας: Το κονβόι των µηχανών µαζί µε τον Ρουπακιά είναι µια ενιαία οµάδα; 
Ξυπόλητος: Μάλιστα 
Σκαρµέας: Το κονβόι των µηχανών, ο Ρουπακιάς και οι άλλοι που βρίσκονται στο 
«Κοράλλι» είναι µια ενιαία οµάδα; 
Ξυπόλητος: Ναι. 

*** 



Ερωτήσεις συνηγόρου υπεράσπισης του φίρερ Μιχαλολιάκου, Παναγιώτη Μιχαλόλια 
Π. Μιχαλόλιας: Πώς µπορείτε να καταλήξετε ότι αυτή η οµάδα (σ.σ. οι χρυσαυγίτες), µε την 
οποία ενεπλάκητε στο επεισόδιο, ήταν οργανωµένη και συγκροτηµένη; Είπατε µε ένα 
τηλεφώνηµα µαζευτήκανε 20-30. Ετσι δεν είναι; 
Ξυπόλητος: Μάλιστα. 
Π. Μιχαλόλιας: Εσείς µε ένα τηλεφώνηµα µαζευτήκατε 10 σε δύο λεπτά. Δεν µου λέτε τώρα, 
όταν φτάσατε εσείς, είχαν µαζευτεί οι άλλοι ή µαζεύτηκαν αφού φτάσατε εσείς; Αυτούς που 
αντιληφθήκατε, τους 15-20. 
Ξυπόλητος: Τους είδα όταν βγήκαµε. 
Π. Μιχαλόλιας: Εποµένως, όταν εσείς φύγατε, ήταν τρία άτοµα στην καφετέρια και πήγατε 
10 µετά από ένα τηλεφώνηµα. Γιατί σας κάνει εντύπωση, λοιπόν, αφού ήταν 3 στους 
10, να µην ειδοποιήσουν τους φίλους τους; 

*** 
Από τις απαντήσεις που έδωσε ο µάρτυρας Ξυπόλητος αναδεικνύεται ότι: 

• Ο δολοφόνος Ρουπακιάς κινούνταν µαζί µε κονβόι µηχανών (δύο χρυσαυγίτες σε 
κάθε µηχανή), σταµάτησε στο φανάρι, ρώτησε τον Φύσσα πού είναι η Κεφαλληνίας, 
στη συνέχεια µαζί µε το κονβόι των µηχανών έστριψε από την πρώην Παναγή 
Τσαλδάρη στην Κεφαλληνίας, ενώθηκε µε τους υπόλοιπους χρυσαυγίτες που ήταν 
στην Παύλου Μελά και σε πολύ σύντοµο διάστηµα βγήκαν από την Παύλου Μελά, 
βάδισαν στην Κεφαλληνίας, έφτασαν στην Τσαλδάρη στρίβοντας αριστερά, 
κυνηγώντας την παρέα του Παύλου Φύσσα. 

• Ο Ρουπακιάς για ένα χρονικό διάστηµα ήταν στο αστυνοµικό τµήµα µαζί µε τέσσερις 
φίλους του Παύλου (µεταξύ τους και ο Ξυπόλητος). Στο διάστηµα αυτό ο Ρουπακιάς 
είχε πλήρη ελευθερία κινήσεων, έστελνε συνέχεια µηνύµατα µε το κινητό του, καθόταν 
πίσω από ένα τραπέζι που ήταν µέσα στην αίθουσα και έτσι είχε σχηµατιστεί η 
εντύπωση ότι αυτός είναι ο διευθυντής. Ρώτησε τους φίλους του Φύσσα αν είναι 
πολιτικοποιηµένοι και το σπουδαιότερο, τους ρώτησε εάν έγινε φασαρία στο 
«Κοράλλι». 

Απ’ αυτά τα στοιχεία, που δεν είναι τα µοναδικά, αποδεικνύεται ότι ο Ρουπακιάς δεν έδρασε 
στη στυγνή δολοφονία από µόνος του, όπως ισχυρίστηκαν στο πρώτο σενάριο οι συνήγοροι 
υπεράσπισης των νεοναζιστών, αλλά στο πλαίσιο οργανωµένου σχεδίου. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
• Δίκη ΧΑ: Καινούργια χρυσαυγίτικη εκδοχή για τη στυγνή δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα 

• Δίκη ΧΑ: Κυβιστήσεις και ανακυβιστήσεις από την παραπαίουσα υπεράσπιση 
των νεοναζιστών εγκληµατιών 

Kαι από τις απαντήσεις που έδωσε ο µάρτυρας Ξυπόλητος στην πρόεδρο του δικαστηρίου 
και στους συνηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας Θ. Θεοδωρόπουλο και Κ. Σκαρµέα 
αποδεικνύεται ότι η δολοφονία του Παύλου Φύσσα έγινε στο πλαίσια σχεδίου οργανωµένου 
από τον φίρερ Μιχαλολιάκο και τα υπόλοιπα έξι µέλη του Πολικού Συµβουλίου της ΧΑ και 
εκτελέστηκε από το τάγµα εφόδου της Νίκαιας. 
Τέλος, ο συνήγορος υπεράσπισης και αδελφός του… θεόπνευστου αρχηγού της ΧΑ 
Μιχαλολιάκου, Παναγιώτης Μιχαλόλιας, ρωτώντας και απαντώντας στον µάρτυρα: «γιατί να 
µην ειδοποιήσουν τους φίλους τους οι τρεις χρυσαυγίτες;», το τάγµα εφόδου δηλαδή, 
εµµέσως πλην σαφώς παραδέχεται ότι η στυγνή δολοφονία του Φύσσα σχεδιάστηκε από 
την ηγεσία και εκτελέστηκε από το τάγµα εφόδου της ΧΑ.  
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