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Η συγκλονιστική κατάθεση του φίλου του Παύλου  
Φύσσα και το τετ α τετ με τον Ρουπακιά 

Ο 
Ξυπόλητος περιέγραψε λε-
πτό προς λεπτό πως εκείνο 
το βράδυ μια ομάδα, περίπου 
δέκα ατόμων, επιχείρησαν, 

όπως είπε, να τους εγκλωβίσουν έξω 
από την καφετέρια. Σύμφωνα με τον 
μάρτυρα «φορούσαν κοκάλινα γάντια. 
Δυο κρατούσαν ξύλα στα χέρια και 
ήταν κρυμμένοι πίσω από ένα αυτοκί-
νητο. Νιώσαμε ότι απειλούμαστε».
Ο Μιχάλης Ξυπόλυτος, ανέφερε στη 
συνέχεια ότι η παρέα τους απομακρύν-
θηκε προς την οδό Τσαλδάρη, «γιατί 
δεν θέλαμε να δημιουργηθεί ένταση», 
ενώ σημείωσε ότι ένα ασημί αυτοκί-
νητο σταμάτησε στη μέση του δρόμου 
και «πίσω του ήταν 6 - 8 μηχανές, με 
δυο άτομα η καθεμία, και όλοι φορού-
σαν κράνη. Μου έδωσαν την εντύπω-
ση πως ήταν όλοι μαζί, λειτουργούσαν 
συντεταγμένα».
Αμέσως μετά, σύμφωνα με τον μάρτυ-
ρα, τα 10 άτομα έγιναν 40 και άρχισαν 

να τους κυνηγούν. Ο Ξυπόλητος κατέ-
θεσε πως αυτοί που τους κυνηγούσαν 
κρατούσαν ρόπαλα, γάντια, και κράνη 
στα χέρια. «Τα ρόπαλα μέσα είχαν και 
καρφιά, ήταν ίδια με την επίθεση στο 
Πέραμα», είπε. «Μας κυνηγούσαν και 
φώναζαν ‘’Ελάτε εδώ κότες, θα σας 
σφάξουμε’’», πρόσθεσε ο μάρτυρας.
Μας απειλούσαν και υπήρχε έντονη 
φασαρία. Ο Φύσσας φώναξε «τρέχου-
με – τρέχουμε» και αρχίσαμε να τρέ-
χουμε. Εγώ κρύφτηκα με δύο ακόμη 
παιδιά σε μια πυλωτή. Ο Νίκος (σ.σ. 
μέλος της παρέας) κάλεσε την Αστυ-
νομία. Ακούσαμε διάφορες μηχανές 
να περνάνε και φώναζαν «βγείτε έξω 
κότες». Εμείς ήμασταν κρυμμένοι. 
Όταν ήρθε το περιπολικό, μας πέρα-
σαν χειροπέδες. Μας έβαλαν μέσα 
στο περιπολικό, το οποίο χάλασε, και 
μετά περιμέναμε να έλθει άλλο. Από 
τον ασύρματο ακούσαμε πως κάποιος 
μαχαιρώθηκε στην καρδιά».

Είδαν τον Ρουπακιά  
στο αστυνομικό τμήμα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα κα-
τέθεσε ο Ξυπόλητος για τον χρόνο 
που πέρασε στο αστυνομικό τμήμα 
του Κερατσινίου. Όπως είπε, εκεί-
νος και οι φίλοι του παρέμειναν στο 
ίδιο δωμάτιο με τον Ρουπακιά, χω-
ρίς ωστόσο, να γνωρίζουν τότε πως 
ήταν ο άνθρωπος που μαχαίρωσε τον 
Παύλο Φύσσα.
«Μέσα στο Α.Τ. του Κερατσινίου μας 
πέρασαν από σωματικό έλεγχο και 
μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο για να 
περιμένουμε. Στο δωμάτιο ήταν και 
άλλος ένας άνδρας, που δεν τον είχα-
με ξαναδεί» κατέθεσε ο μάρτυρας και 
συνέχισε: «καθόταν στην πολυθρόνα 
και εμείς νομίζαμε πως ήταν αστυνο-
μικός. Του ζητήσαμε άδεια να καθί-
σουμε και να πάρουμε τηλέφωνο και 
μας την έδωσε. Εκείνος έστελνε συ-
νεχώς μηνύματα. Έδειχνε ότι γνωρί-

ζει πως κάτι έχει γίνει. αλλά ζητούσε 
να μάθει από εμάς λεπτομέρειες. Μας 
ρωτούσε να μάθει αν είμαστε πολι-
τικοποιημένοι. Όταν μας τηλεφώνη-
σαν και μας είπαν ότι ο Παύλος είχε 
μαχαιρωθεί, επικράτησε ένταση και 
ο άνδρας ζήτησε να τον πάρουν από 
το γραφείο. Αργότερα τον κατέβασαν 
από τον τρίτο όροφο και είδαμε πως 
αυτός που ομολόγησε, δηλαδή ο Ρου-
πακιάς, ήταν ο άνδρας που ήταν μαζί 
μας στο γραφείο».

Τους κατηγορούμενους που συμμετείχαν στην ομάδα των ατόμων που βρέθηκαν το μοι-
ραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στην καφετέρια «Κοράλι» αναγνώρισε ο 
φίλος του Παύλου Φύσσα και μάρτυρας στην υπόθεση της ΧΑ Μιχάλης Ξυπόλητος. 

Κυνηγός πυροβόλησε τον φίλο  
του επειδή τον πέρασε για θήραμα
Άσχημη κατάληξη είχε η εξόρμηση για 
κυνήγι για δύο φίλους στη Λάρισα. Ο 
ένας εκ των δύο κυνηγών ξεγελάστηκε 
και πυροβόλησε τον φίλο του πιστεύο-
ντας ότι είναι θήραμα, με αποτέλεσμα 
να τον τραυματίσει, ευτυχώς, ελαφρά.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύ-
εται εκτός κινδύνου.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Ραψάνης συνέ-
λαβαν τους τρεις κυνηγούς, σε βάρος 
των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία 
για τα κατά περίπτωση αδικήματα της 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης και 
των παραβάσεων των νόμων περί θή-

ρας και περί όπλων.
Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 
συνολικά τέσσερα κυνηγετικά όπλα, 
δύο θήκες φυσιγγίων, πενήντα φυσίγ-
για, ένας μεταλλικός τρίποδας και δύο 
φακοί.

Παράταση στις φορολογικές  
δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου
Παράταση στην υποβολή των φο-
ρολογικών δηλώσεων των φυσι-
κών και των νομικών προσώπων 
έως τις 15 Ιουλίου ανακοινωσε το 
υπουργείο Οικονομικών.
Στη σχετική ανακοινωση αναφέρε-
ται πως η απόφαση για την παρά-
ταση ελήφθη μετά την εξέταση της 
κατάστασης σε ό,τι αφορά τη μέχρι 
στιγμής κατάθεση δηλώσεων, ενώ 
ελήφθησαν υπ’ όχιν και τα προ-
βλήματα που προκάλεσε η αποχή 
των φοροτεχνικών και λογιστών.
Το Υπουργείο Οικονομικών το-

νίζει πάντως πως δεν προτίθεται 
να παρατείνει τη διαδικασία των 
υποβολών, πέρα από τη νέα κατα-
ληκτική ημερομηνία, δηλαδή την 
Παρασκευή 15 Ιουλίου.
Καλεί επίσης τους φορολογουμέ-
νους και τους λογιστές να υποβά-
λουν έγκαιρα τις δηλώσεις ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα 
σχετικά με την έγκαιρη εκκαθά-
ριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρω-
μή των σχετικών υποχρεώσεων, 
σε όσο το δυνατό περισσότερες 
δόσεις.


