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∆εκαπέντε περίπου µέρες µετά τη δολοφονία του Φύσσα, µίλησα µε 
δύο συνεργάτιδες του δηµοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, οι 
οποίες είχαν έρθει στην περιοχή για δηµοσιογραφική έρευνα. Τρεις-
τέσσερις µέρες αργότερα µίλησα µε τον ίδιο τον δηµοσιογράφο, του 
είπα όσα είχα δει και του δήλωσα ότι δεν είχα κανένα πρόβληµα να 
µιλήσω και στις ανακριτικές αρχές, αν µε καλέσουν. Κατάθεση στην 
Αστυνοµία δεν µου ζητήθηκε να δώσω, αλλά ούτε και εγώ το 
επεδίωξα, αφού θεώρησα πως δεδοµένου ότι η δολοφονία έγινε 
µπροστά σε αστυνοµικούς, που βρίσκονταν ακόµα κοντύτερα από 
µένα στο σηµείο, δεν θα χρειαζόταν η δική µου κατάθεση.   
 
Από το µπαλκόνι του σπιτιού µου παρακολούθησα την εξέλιξη όλου 
του επεισοδίου επί 10-15 περίπου λεπτά, γύρω στις 23.40. 
Συγκεκριµένα, γύρω στις δώδεκα παρά, ενώ έβλεπα τηλεόραση, 
άκουσα φωνές και βγήκα να δω τι γίνεται. ∆εν κοίταξα εκείνη την ώρα 
το ρολόι, θεωρώ όµως ότι η ώρα πρέπει να ήταν αυτή γιατί περίµενα 
να ξεκινήσει µια τηλεοπτική σειρά («Drop Dead Diva») που 
παρακολουθούσα συστηµατικά. 
 
Στο πεζοδρόµιο, σε απόσταση περίπου 30 µέτρων είδα τον Παύλο 
Φύσσα να δέχεται χτυπήµατα από τρία άτοµα, έναν ψηλό (στο ύψος 
του Παύλου) αδύνατο, µε ένα σακίδιο στην πλάτη, και δύο κοντύτερα. 
Και τα τρία άτοµα αυτά ήταν µαυροφορεµένα, ο ένας εξ αυτών είχε 
περασµένο στο µπράτσο του χεριού του ένα κράνος. ∆εν νοµίζω τα 
χτυπήµατα να έγιναν µε το κράνος, αλλά µε τις γροθιές. Ο Φύσσας 
δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα χτυπήµατα, αντίθετα φαινόταν να 
αµύνεται επαρκώς, ούτε µου φάνηκε ότι είχε τραυµατιστεί ή ότι 
αιµορραγούσε. 
 
Παράλληλα, στο απέναντι πεζοδρόµιο της Τσαλδάρη βρίσκονταν 
συγκεντρωµένα τουλάχιστον 20 άτοµα, µαυροφορεµένα, κάποιοι από 
αυτούς µε ξυρισµένα κεφάλια, κάποιοι µε παντελόνια παραλλαγής, 
ηλικίας 25 ως 35 ετών, οι περισσότεροι γεροδεµένοι, τα οποία 
βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση, δηµιουργούσαν θόρυβο και σύγχυση.  
 
Σε λίγα δευτερόλεπτα βλέπω από τα αριστερά µου να πλησιάζουν 
προς το σηµείο που βρισκόταν ο Παύλος ένας αστυνοµικός κοντός. 



Ερχόταν πεζός, µε αργό βήµα και επιφυλακτική στάση, είχε µάλιστα 
το χέρι του στη θήκη του όπλου του. Λίγα µέτρα πιο πίσω του 
ερχόταν µια κοπέλα αστυνοµικός καστανή, και αυτή µε αργό βήµα. 
Με την κοπέλα αυτή δεν είχα συνεχή οπτική επαφή, έβλεπα συνέχεια 
τον αστυνοµικό, ο οποίος βρισκόταν άλλωστε και πιο κοντά στο 
σηµείο που δεχόταν την επίθεση ο Παύλος Φύσσας από τα τρία 
άτοµα που σας προανέφερα. 
 
Στην εµφάνιση του αστυνοµικού τα άτοµα που χτυπούσαν τον Παύλο 
υποχώρησαν, δύο εξ αυτών πέρασαν απέναντι στη νησίδα του 
δρόµου και έµειναν εκεί, και το τρίτο εξ αυτών παρέµεινε κοντά στα 
παρκαρισµένα αυτοκίνητα χωρίς να περάσει απέναντι. Τα 
συγκεν5τρρωµένα άτοµα που σας προανέφερα ότι βρίσκονταν στο 
απέναντι πεζοδρόµιο προς στιγµήν µειώθηκαν αριθµητικά, αλλά δεν 
διαλύθηκαν τελείως. Ο αστυνοµικός, απευθυνόµενος προς όλους, 
είπε: «Θα το διαλύσετε τώρα ή θα αρχίσω τις προσαγωγές;». 
 
Τη στιγµή όµως εκείνη ένα αυτοκίνητο µάρκας Nissan Almera ασηµί 
χρώµατος, έχοντας µπει στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, έρχεται και 
παρκάρει ακριβώς στο σηµείο που βρισκόταν ο Παύλος. Ο Παύλος 
δεν είχε αποµακρυνθεί από το σηµείο, έχω µάλιστα την εντύπωση ότι 
πρέπει να µιλούσε µε τον αστυνοµικό. Παράλληλα, τα άτοµα που τον 
χτυπούσαν προηγουµένως επανήλθαν και συνέχισαν να τον 
χτυπούν. 
 
Σε κλάσµατα δευτερολέπτων βγαίνει από το αυτοκίνητο ένα άτοµο 
από τη θέση του οδηγού, εύσωµο, µε γκρίζα µαλλιά, φορούσε 
βερµούδα σκούρου χρώµατος, και κατευθύνθηκε προς τον Παύλο. 
Παράλληλα θυµάµαι από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου του 
δολοφόνου ένα άτοµο να τρέχει, ψηλό, µε πολύ κοντό µαλλί σχεδόν 
ξυρισµένο και αδύνατο, φορούσε µια άσπρη φόρµα και έτρεξε µε 
κατεύθυνση προς τη Γρ. Λαµπράκη. ∆εν τον είδα να βγαίνει από το 
αυτοκίνητο, αλλά εκείνη τη στιγµή µού δόθηκε η εντύπωση ότι µάλλον 
είχε βγει από το αυτοκίνητο. 
 
Ακριβώς τη στιγµή του µαχαιρώµατος δεν την είδα, γιατί ο Παύλος 
µετακινήθηκε πιο πίσω και οι τέντες των καταστηµάτων µού έκοψαν 
την οπτική επαφή που είχα για λίγα δευτερόλεπτα. Είδα τον 
δολοφόνο να επανέρχεται και να κατευθύνεται ήρεµος και µε 
κανονικό βηµατισµό προς το αυτοκίνητό του, και τότε άκουσα 



κάποιον να φωνάζει: «Το έφαγαν το παιδί». Πρόλαβα µάλιστα να δω, 
πριν κατέβω κάτω, ότι έκανε µία κίνηση µε το χέρι του, σαν να 
πετούσε γόπα από τσιγάρο. Τότε τα συγκεντρωµένα µαυροφορεµένα 
άτοµα διαλύσανε τελείως, προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως 
προς την Κεφαλληνίας που ήταν πιο σκοτεινά.  
 
Όταν κατέβηκα κάτω, είχε ήδη µαζευτεί µεγάλη δύναµη της ∆ΙΑΣ, 
πολλά περιπολικά και πάρα πολύς κόσµος. Τη σύλληψη δεν 
πρόλαβα να τη δω. Το ασθενοφόρο έκανε να φτάσει τουλάχιστον 
µισή ώρα. Όταν κατέβηκα κάτω, είδα τον αστυνοµικό που ήταν 
µπροστά στο σκηνικό, όπως είδα και έναν ακόµα αστυνοµικό που 
µου έκανε εντύπωση και µιλούσε µε τη Χρύσα, το κορίτσι του 
Παύλου, όπως έµαθα αργότερα, προσπαθώντας να την 
καθησυχάσει, δεν άκουγα τι της έλεγε, αλλά άκουγα τη Χρύσα να του 
φωνάζει ότι δεν τη βοήθησε όταν τον καλούσε σε βοήθεια. Ο 
αστυνοµικός αυτός ήταν πολύ ψηλός, φορούσε µπλε παντελόνι και 
αλεξίσφαιρο γιλέκο. Κατάλαβα πως ανήκει στην οµάδα ∆ΙΑΣ.  
 
Τη δολοφονία την είδε πάρα πολύς κόσµος στο Κερατσίνι. Έγινε 
µπροστά στο ζαχαροπλαστείο «Κατερίνα», που βρίσκεται στην οδό 
Π. Τσαλδάρη αριθµ. 58, που όµως εκείνη την ώρα ήταν κλειστό και 
από ό,τι µου είπε ο ιδιοκτήτης του, είχε φύγει νωρίτερα για να πάει 
σπίτι του. Ο ιδιοκτήτης είναι γύρω στα 50, και το όνοµά του είναι Μ... 
Χ... Επίσης γνωρίζω ακόµη ότι ένας γείτονάς µου (σ.σ. δίνει το 
όνοµα) είδε και αυτός µε τη γυναίκα του τα όσα έγιναν. 


