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(Δια του κ.Εισαγγελ* θηνών)

ΘΕΜΑ: Άρση ασυλίας βουλευτών τι Σ  ΑΥΓΗΣ

I. Με την 490/28-9-2013 πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 1 και 2 που ν. 4022/2011, ανατέθηκε στους 

Ανακριτές του ως άνω Δικαστηρίου, Σπυρίδωνα Γεωργουλέα και 

Χρηστό Παπακώστα η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως επί της 

Φ2013/3990 δικογραφίας, μετά την από 28-09-2013 υπό της 

' .ισαγγελέως Πρωτοδικών ασκηθείσα δίωξη για τα εγκλήματα: α) της 

ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της διευθύνσεως αυτής (1, 

^3 πεμ. στ', 14, 16, 17, 26 παρ. Ια, 27 παρ. 1, 51, 52, 79, 187 παρ. 1 

και 3 ΠΚ, όπως η παρ. 1 της τελευταίας διατάξεως ετέθη δια του 

άρθρου ρ Ί  παρ. 3 Ν. 3064/2002 (τιμωβουμένη σε βαθμό 

κακουργήματος) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των 

άρθρων 15 παρ. 7 Ν. 3536/2007, 11 Ν.3658/2008, άρθρου δευτέρου 

παρ. Ια' και β' Ν. 3875/2010, 8 παρ. 1 Ν.4042/2012, 4 παρ. 1, 12 παρ. 

1 Ν.4049/2012 και 320 παρ. 9.α. Ν. 4072/2012 και όπως η παρ.3 εδ.α 

του αυτού ως άνω άρθρου προσετέθη με το άρθρο δεύτερο παρ.12 

εδ.γ’ Ν. 3875/2010 και το εδ.β’ του εν λόγω άρθρου προσετέθη με το



άρθρο 320 παρ.9.β. Ν. 4072/2012), β) παράνομης οπλοκατοχής 

(άρθρ. 1 παρ.α, δ, η καί 2, 7 τταρ.Ι και 8α του ν. 2168/1993), γ) 

παράβασης των άρθρων 5 παρ.1 και 6 παρ.2 του ν. 456/1976. 

(Σχετ. Nol )

Ενώπιον των ως άνω Ανακριτών, απολογήθηκαν, ως 

κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ένταξης στην εγκληματική 

οργάνωση «Χρυσή Αυγή» και διεύθυνση αυτής οι: 1) Νικόλαος 

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ του Γεωργίου, νενικός νρααιιατέας του κόμματος 

«ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ~»ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»», βουλευτής, μετά την 

απολογία του οποίου αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση με το 

5/2013 ένταλμα προσωρινής κρατήσεως, 2) Χρήστος ΠΑΠΓΙΑΣ του 

Ηλία, βουλευτής Επικράτειας του ίδιου κόυυατος, μετά την απολογία 

του οποίου, αποψασίστηκε η προσωρινή του κράτηση με το 6/2013 

ένταλμα προσωρινής κρατήσεωςρ3) Ιωάννης ΛΑΓΟΣ του Ευαγγέλου, 

βουλευτής ΕΓ Περιφέρειας Πεωαιώς του ως άνω; κόυυατος.. μετά την 

απολογία του οποίου, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση με το 

2/2013 ένταλμα προσωρινής κρατήσεως, 4) Ηλίας ΚΑΣΙΑίΑΡΉ? του 

Παναγιώτη, βουλευτής Πεοκρέρκας υπόλοιπου ΑττικήοΚδ^όΙώ^-.-του 

ως άνω κόμματος, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν/Pij^pip^rtiKO^ 

όροι ι)̂  της καταβολής εγγυοδοσίας SO.OOQf % κά.ι. )0 

εξόδου από τη χώρα, 5) Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ/τρυ^ ^  

βουλευτής της Α* Περιφέρειας Αθηνών του ίδιόυξκόιΜ 

του οποίου επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος; 

από τη χώρα, 6) Νικόλαος ΜΙΧΟΣ του ΑντώΥίξ^Ε  
Περιφέρειας Αθηνών τη! * ίΛιηι ? κΑι η ιητηπ ' ' m & t 11

Περαιτέρω, πλην των ανωτέρω

ΑΥΓΗΣ», κλήθηκαν και απολονήθηκαν 

Ανακριτών, ως κατηγορούμενοι, είκοσι έξι’.(261%η1Ε^^
αυτής.

··.·'· - :ΓΓΛ*#6
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Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Ανακριτές, με το 604/7-10-2013 

έγγραφό τους ττρος Εσάς, ζήτησαν την άδεια της Βουλής, προκειμένου 

να απαγγείλουν κατηγορία για το κακούργημα της ένταξης και 

διεύθυνσης της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος τριών 

ακόμη βουλευτών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», ήτοι του Γεωργίου 

ΓΕΡΜΕΝΗ, του Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ και του Ευστάθιου 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ. Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συνεδρίασ^ΗΥΙ6-10- 

2013, αποφάσισε τη χορήγηση τγκ σχετικής άδειας.

(Σχετ. No 2 και No 3)

II. Με την 618/18-9-2013 πράξη του Προέδρου rrou Τριμελούς 

Συμβουλίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ανατέθηκε στην Ανακρίτρια του ΣΤ’ 

Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς η διενέργεια κυρίας ανακρίσεοος 

επί της Φ13/1580 δικογραφίας, μετά την από 18-09-2013 υπό του 

Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς ασκηθείσα δίωξη για τα 

εγκλήματα: α) της ανθρωποκτονίας με πρόθεση του Παύλου Φύσσα, 

στις 17-9-2013, β) της παράνομηο οπλοφορίας, γ) της παράνομης 

οπλοχρησίας, δ) της παράνομης οπλοκατοχής και ε) της επικίνδυνης 

σωματικής βλάβης (άρθρα 1, 12, 14, 18, 26§1α, 27, 45, 79, 94§1, 

224§2, 299§1,^09-308 Π.Κ., 1 §2 περ.α, β, γ, 7§§1, 8α, 10§§1, 13 

περ.β, 14 του ν. 2168/1993). (Σχετ. No 4α)

Ενώπιον πης ως άνω Ανακρίτριας απολογήθηκαν, ως 

κατηγορούμενοί ο ι: Ι ΐ )  Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ του Σταύρου, για τα 

εγκλήματα α) της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, β) της παράνομης 

οπλοφοριαο και οπλοχρησίας και γ) της παράνομης οπλοκατοχής, μετά 

την απολογία του οποίου, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, με 

το 15/21-9-2013 ένταλμα προσωρινής κράτησης, 2) Ιωάννης 

ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Ευθυμίου, για το έγκλημα της άμεσης συνέργειας 

στην ανθρωποκτονία με πρόθεση, που διέπραξε ο ανωτέρω (Γεώργιος 

Ρουπακιάς), μετά την απολογία του οποίου, αποφασίστηκε η 

προσωρινή του κράτηση, με το 18/14-10-2013 ένταλμα προσωρινής
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κράτησης, 3) Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ του Κωνσταντίνου, για το έγκλημα 

της παράνομης οπλοκατοχής, ο οποίος, μετά την απολογία του, 

αφέθηκε ελεύθερος και 4) ι) Θεώνη ΣΚΑΡΠΕΑΗ του Λαζάρου και ϋ) 

Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Ευαγγέλου, για ;το έγκλημα της 

ψευδορκίας, οι οποίες, μετά την απολογία τους, αφέθησαν ελεύθερες.

III. Με την 625/27-9-2013 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς ανατέθηκε στον 

Ανακριτή του Ε’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς η διενέργεια 

κυρίας ανακρίσεως επί της Μ13/936 δικογραφίας, αφορώσαο στην 

επίθεση με ανθρωποκτόνο σκοπό εκ μέρουρ μελών της «ΧΡΥΣΗΣ 

ΑΥΓΗΣ» σε βάροο συνδικαλιστών, του ΠΑΜΕ, στκ 12-9-2013, στο 

Πέραμα Αττικής, μετά τις από 26ί09~2013 και 30-09-2013 υπό του 

Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς ασκηθείσες διώξεις, για τα 

εγκλήματα α) της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με πρόθεση κατά 

συρροή, β) της διατάραξη της κοινής ειρήνης από άτομα, τα οποία 

εκτέλεσαν βιαιοπραγίες και τα οποία είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα 

χαρακτηριστικά του προσώπο» τους και μη, γ) της διατάραξης της 

κοινής ειρήνης από συμμετέχοντες σε δημόσια συνάθροιση, οι οποίοι 

έχουν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους 

και; μη, δ) τη^διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, η οποία έγινε 

χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, στην οποία συμμετείχαν 

περισσότεροι και η οποία τελέστηκε από άτομα που ενήργησαν με 

καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, από κοινού, 

ε) της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, στ) της διακεκριμένης 

περίπτωσης οπλοκατοχής κλπ (1, 12,18, 27§1 ν,:^2§1, 45, 79,

2168/1993). (Σχετ,·Νρ 4β) .

Ενώπιον πουιωΑ. Ανακριτή 
1) Κυριάκος · ΛΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥ^ΟΧ,



Αντωνίου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Ευαγγέλου, 3) Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

του Νικολάου, μετά την απολογία των οποίων, αττοφασίστηκε η 

προσωρινή τους κράτηση, δυνάμει των 18/11-10-2013, 16/11-10-2013 

και 17/11-10-2013 ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, αντιστοίχως και 

4) Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ του Δημητρίου, στον οποίο επιβλήθηκαν 

περιοριστικοί όροι,

«

IV. Με την 389/13-6-2012 πράξη <ης Προέδρου του Τριμελούς 

Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς ανατέθηκε στον Ανακριτή του 

Δ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς η ^διενέργεια κυρίας 

ανακρίσεως επί της Φ12/979 δικογραφίας, αφορώσΓ ; στην επίθεση 

υελών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ^ σε βάρος τρίο)ν Αιγύπτιων αλιεργατών, 

εντός της οικίας τους στο Πέραμα An., ής. ξημερώματα της 12ης-6- 

2012, μετά την από ΐ:  -06-2012 υτΐΌ της Εισαγγελέως Πρωτοδικών 

Πειραιώς ασκηθείσα οίωξηJ  για τα εγκλήματα: α) της βαριάς 

σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού, β) της απρόκλητης 

φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, στην οποία 

συμμετείχαν δύο ή και περισσότεροι δράστες και γ) διατάραξη της 

οικιακής ει^π/ης. (Σχετ. No 5)

Ενώπιον του ως άνω Ανακριτή απολογήθηκαν ως 

κατηγορούμενοι ο ι^ Ι )  Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Νικολάου, 2) 

Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου, 3) Μάρκος 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ του Δημητρίου, 4) Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ του 

Παναγιώτη, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και

5) η ανήλικη Ελένη-Χριστίνα Ν1ΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σταύρου, η οποία

αφέθηκε ελεύθερη.

Με την 9/17-10-2013 απόφασή της η Ολομέλεια του Εφετείου 

Αθηνών, αποφάσισε, ομόφωνα α) να συνεχιστεί η κυρία ανάκριση επί 

της υπό στοιχ. I υποθέσεως (εγκληματικής οργάνωσης) από Τακτικό και 

Επίκουρο Εφέτη Ανακριτή, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 29
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ΚΠΔ, β) να οριστούμε ως Ανακρίτριες, Τακτική (Ιωάννα Κλάττα- 

Χριστοδουλέα) και Επίκουρη (Μαρία Δημητροπούλου-Ανδρεάδου), γ) 

να παραγγείλει στους Ανακριτές του Πρωτοδικείου Αθηνών, Σπυρίδωνα 

Γεωργουλέα και Χρήστο Παπακώστα, τη διαβίβαση της ως άνω 

δικογραφίας και όλων των σχετικών με την υπόθεση αυτή δικογραφιών 

και δ) να παρασχεθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών η αρμοδιότητα 

να κινήσει ποινική δίωξη και για άλλες αξιόποινες πράξεις συναφείς με 

την εν λόγω υπόθεση, που τυχόν θα προκύψουν κατά την πορεία της 

ανάκρισης. Μετά ταύτα, με το ΕΠ 476/22-10-2013 έγγραφο της 

Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών διαβιβάστηκε σε μας η Φ2013/3990 

δικογραφία, ενώ, στη συνέχεία, διαβιβάστηκαν σε μας από τους 

αντίστοιχους Ανακριτές του Πρωτοδικείου Πειραιώς προς συνανάκριση 

με τη βασική δικογραφία, λόγω προφανούς συνάφειας και οι λοιπές ως 

άνω δικογραφίες (υπό στοιχ. 11, 111 και IV). (Σχετ. No 6 και No 7)

Μετά από αντίστοιχα έγγραφά μας, ο Εισαγγελέας Εφετών 

Αθηνών, κ. Ισίδωρος Ντογιάκος, άσκησε συμπληρωματική ποινική 

δίωξη κατά παντός υπευθύνου γιοτ α) εκβίαση (άρθρο 385 §1 περ. β' 

εδαφ.α-β) του Π.Κ., β) παράβαση των άρθρων 1 §1-7, 15 §1 του ν. 

2168/1993, γ) παράβαση των άρθρων 1 §1 και 2 του ν. 927/1979 και δ) 

απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και από κοινού (42§1, 45 και 

299§1 του Π.Κ.), κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών 

περιστατικών, που αφορούν στην υπό στοιχ. IV δικογραφία, ήτοι στην 

πίθεση κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών, για την οποία, όπως 

προαναφέρεται, είχε ασκηθεί, · αρχικά, ποινική δίωξη. για βαριά 

σκοπούμενη σωματική βλάβη. (Σχετ. No 8 και Νρ 9) · Λ :
,  ' ' *  ?■*, .ν  * ■ : * · . * .  ;  τ '  "  J * '  · ί

. . . .. ;  ■ ·

Κατά τη διενέργεια της κυρίας ανακρίσεαί|;^ 

την εκτίμηση του αποδεικτικού **'

μαρτύρων, που ..ε^ετασθή^ν ^ίτων

Ανακριτών του,Πρω τρί^ 

Α ν τ ε ισ α γ γ ε λ έ ω ς ^ υ ,^ β |ίθ !||||^ ^ ^ »  

εγγράφων ,και

mjp\Mpu



υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων κλπ), κλήθηκαν και αττολογήθηκαν 

ενώπιον μας, μέχρι τώρα, ως κατηγορούμενοι οι: 1) Γεώργιος 

ΓΕΡΜΕΝΗΣ του Σπυρίδωνος, βουλευτής στην Β’ Περιφέρεια Αθηνών, 

2) Παναγιώτης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, βουλευτής 

Μαγνησίας και, 3) Ευστάθιος ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ του Νικολάου! ^ουλευτή^ 

Κορινθίας, ως κατηγορούμενοι για τα κακουργήματα της ένταξης και 

διεύθυνσης στην εγκληματική οργάνωση «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», οι οποίοι, 

μετά την απολογία τους, κρίθηκαν προοωρινά κρατούμενοι, δυνάμει 

των 08/2014, 09/2014 και 10/2014, αντίστοιχα. Απολονήθηκαν επίσης 

ενώτηόν μας, εκτός των ανωτέρω τριών βουλευτών, μέγρι σήμερα 

ακόμη είκοσι ένας (21) κατηγορούμενοι, μέλη m i στελέχη της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ». (Σχετ. No 10, No 11 και No 12)̂  Η κυρία ανάκριση 

συνεχίζεται.

ΝΟΜΙΚΟ MEPCTC

Εν πρώτοις, η εγκληματική οργάνωση, δηλαδή, κάθε μορφή 

οργανωμένου εγκλήματος, προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις 

του άρθρου 187 §§ 1 και 3 του Ποινικού Κώδικα. Κατά τη διάταξη της §

1 του άρθρου τούτου, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών τιμωρείται όποιος 

συγκροτεί ή εντάσσεται, ως μέλος, σε δομημένη και με διαρκή δράση 

ομάδα (οργάνωση) από τρία ή περισσότερα άτομα, η οποία επιδιώκει 

τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται 

τεριοριστικά στη διάταξη αυτή, μεταξύ των οποίων, του εμπρησμού 

(άρθρο 204 Π.Κ.), της ανθρωποκτονίας (άρθρ. 299 Π.Κ.), βαριάς 

σκοπούμεΥης σωματικής βλάβης (άρθρ. 310 Π.Κ.), ληστεία (άρθρ. 390 

Π.Κ.). Κατά π|ν §3 του ίδιου άρθρου «όποιος διευθύνει την οργάνωση 

της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 

ετών». Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η εγκληματική ομάδα 

(οργάνωση) χαρακτηρίζεται από τρία κριτήρια, ένα ποιοτικό (δομημένη 

ομάδα), ένα ποσοτικό (τρία ή περισσότερα άτομα) και ένα χρονικό 

(διάρκεια δράσης). Έννομο αγαθό, που προστατεύεται, με τις διατάξεις
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αυτές, είναι η δημόσια τάξη, η οποία τίθεται σε κίνδυνο. Πρόκειται για 

έγκλημα δυνητικής διακινδύνευσης του έννομου αγαθού της δημόσιας 

τάξης και αφηρημένης διακινδύνευσης αόριστου αριθμού εννόμων 

αγαθών προσωπικής ελευθερίας αφενός (ως έμμεση απειλή κατά 

στενότερου ή ευρύτερου κύκλου προσώπων) και των λοιπών έννομων 

αγαθών αφετέρου. Δημόσια τάξη είναι η κατάσταση γαλήνης, ηρεμίας, 

ειρήνης και ευταξίας στην κοινωνία ενός κράτους και ειδικότερα η 

κατάσταση, στην οποία προσβάλλονται με βλάβη ή διακινδύνευση τα 

από αυτήν επιλεγόμενα ως προστατευόμενα έννομ<τ αγαθά του 

κοινωνικού συνόλου, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ρυθμιστικής έννομης 

τάξης, η οποία απειλεί και επιβάλλει κυρώσεις κατά των παραβατών

κανόνων δικαίου, με oKom> να δ ια ιρούντα ι αλώβητα τα ατομικά, 

κοινωνικά ή συλλογικά και κρατικά έννομα αγαθά. Χωρίς τις 

ανωτέρω ποινικές διατάξεις, θα έμεναν εκτός του ποινικού ελέγχου 

επικίνδυνες δραστηριότητες, οι οποίε<£ ως εκ της φύσεως ή του 

συναφούς πλαισίου τους, προσβάλλουν σοβαρά τη χώρα, όταν οι 

δράστες τις διαπράττουν, με σκοπό να εκφοβίσουν σοβαρά έναν 

πληθυσμό, να εξαναγκάσουν αδικαιολόγητα τις δημόσιες αρχές να 

εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν από την εκτέλεσή της ή 

να αποσταθεροποιήσουν σοβαρά ή να καταστρέψουν τις θεμελιώσεις 

πολιτικές, συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές μιας χώρας.

Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης είναι η καθοδηγητική και 

κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της, ήτοι η πρωτοβουλία και 

κάποιες αρχικές κινήσεις για τη στρατολόγηση προσώπουν και τη 

δημιουργία ^της εγκληματικής ομάδας. Αν τώρα ο συγκροτήσας 

τυγχάνει να διευθύνει συγχρόνως την εγκλιΐΡατική ρμ^?α, τότε θα 

τιμωρηθεί ως εκείνος.που «διευθύνει, την^ο^ 

παραγράφου», δηλαδή με κάθειρξη χ ς > υ λ α ^ ι ^gHT^joια 

ομάδα νοείται η οργάνωση, η οποί α, . '  

ίδιας δυναμικής και λόνω τ'ουΛεντέθ^Ιο Μ ^ ^ ^ * 

σκοπού τέλεσης εγκλημάτιργ>^άΐ;§ | ^ ^ ^ ^ ® ^ ' ' ' :
Μ



είναι η ομάδα, που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για την άμεση 

διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά συγκροτείται με εγκληματική σε βάθος 

χρόνου προοπτική. Προέχει ο τρόπος λειτουργίας της, ο οποίος διέττει 

σε τέτοιο βαθμό την εγκληματική δράση, ώστε τα πρόσωπα που τη 

διεκπεραιώνουν να έχουν δευτερεύουσα σημασία, με την έννοια ότι 

μπορούν να αντικατασταθούν. Δεν απαιτείται, εξάλλου, να έχουν 

καθοριστεί, τυπικά, οι ρόλοι κάθε μέλους ή να έχει (η οργάνωση) 

ανεπτυγμένη δομή ούτε απαιτείται η ιδιότητα του μέλους να εμφανίζεται 

ως συνεχής. Μέλος της οργάνωσης αυτής είναι εκείνος, που υποτάσσει 

τη βούλησή του στη βούληση αυτής, νωρίς να είναι ανανκαία και η 

προσωπική συμμετοχή του στις κατ’ ίδιαν πράξεις της ορνάνωσης. Η 

ένταξη του μέλους εκδηλώνεται υε ιην 1^/ερνητική συμμετοχή του στις 

εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες της εγκληματικής ουάδας, υε την 

αποδογή των σκοπών τι ις, ενώ μπορεί να εκδιννώνεται υε τη συμμετογή 

σε στρατιωτική εκπαίδευση, εορταστικέςίσυναθροίσεις, σε ομιλίες κλπ,, 

με τη διάπραξη αξιόποινων πράξεω^Ιιε την προπαγάνδα υπέρ της 

οργάνωσης, με τη χρηματοδότηση ή με άλλες παρογές προς αυτή, υε 

την προσέλκυση νέων μελών ή με άλλου είδους στήριξη της 

οργάνωσης. Είναι αδιάφορο αν στην ομάδα οι αποφάσεις λαμβάνονται 

ή όχι κατά τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας ή παμψηφίας ή, λόγω 

καθιδρυμένης σ’ αυτή σχέσης επιταγής και υπακοής, οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από τον αρχηγό, αρκεί η όποια απόφαση να θεωρείται 

,ούληση τη^^ιάδας. Απλή, όμως, υποστήριξη των σκοπών της 

οργάνωσης από έναν extraneus δεν τον καθιστά μέλος. Στην 

εγκληματική ορνανωση, η βούληση του συνόλου για την πραγμάτωση 

των στόχων της είναι δεσμευτική για καθένα από τα μέλη, χωρίς να 

απαιτείται η συμμετοχή όλων στο σχεδίασμά των εγκλημάτων, 

αρκεί κάθε μέλος να γνωρίζει ότι συνεισφέρει, δια της ασκήσεως 

των ανατεθειμένων σ’ αυτό καθηκόντων, στην πραγμάτωση των 

στόχων της.
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Για την τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων, απαιτείται π ύπαρξη 

δόλου, ήτοι οι συγκροτούντες ή διευθύνοντες ή εντασσόμενοι ως μέλη 

στην εγκληματική ομάδα πρέπει να θέλουν τη συγκρότηση, τη 

διεύθυνση ή την ένταξή τους σ’ αυτήν. Ο δόλος τους, που μπορεί να 

είναι και επιγενόμενος. 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 κπι τη μη αποχώρηση από την 

ομάδα. Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων αυτών πρέπει να 

υπάρχει, κατά την έστω και άτυπη βούληση των μετέΐτειτα μετεχόντων, 

δεν είναι δε αναγκαίο να έχουν εξειδικείθεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της 

ομάδας ή να έχει εκδηλωθεί προς τα έξω δι αστηοιότητα ή και να έχει 

σχεδιαστεί και μία ακόμη πράξη, αλλά αρκεί η ύπαρξη της οργάνωσης 

με τον άνω σ κ ο τ ^  Ο κοινός^σκοπός, που μπορεί να έχει 

οποιοδήποτε κίνητρο, οικονομικό ή και ιδεολογικό ή άλλο, πρέπει 

να αναφέρεται στην τέλεση κάποιο’ ή κάποιων από τα κακουργήματα 

που αναφέρονται περιοριστικά στην ως άνω διάταξη. Αλλωστε, τα 

κακουργήματα αυτά, που δεν χρειάζεται να είναι, εκ των προτέρων, 

καθορισμένα ως προς το είδος ή τις λεπτομέρειες και, κυρίως, ως 

προς το αντικείμενο εκάστης πράξεως, πρέπει να προβλέπονται με 

τρόπο που η αφηρημένη επιδίωξή τους αφενός μεν να χαρακτηρίζει 

τη συγκρότηση ή τη λειτουργία της ομάδας, αφετέρου δε να εμπίπτει 

στη γνώση και στη θέληση ενός εκάστου απ’ αυτούς που τη συγκροτούν 

ή - TOU εντάσσονται σ’ αυτήν (ΑΠ 1040/2012, ΑΠ 473/2011, ΑΠ 

1375/2009, Τρ.Εφ.ΑΘ. (Κακ/των) 699, 780, 809,%244/2003).

Σύμφωνα με τις παραπάνω νομικές σκέψεις και σε.συνδυασμό με 

το άρθρο 29§1 του Συντάγματος, ένα πολιτικό κόμμα,.jroy. λειτουργεί 

και παρίσταται με βουλευτές στο.. Κοινοβούλιο,.;ί̂ ριΓν:; οτχρίοι
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αντιπροσωπεύουν την ττληθυσμιακή ομάδα του λαού που τους επέλεξε, 

μπορεί, συγχρόνως, να είναι και εγκληματική οργάνωση.

Και τούτο καθ’ όσον στο άρθρο 29 §1 του Συντάγματος ορίζονται 

τα εξής: «Έλληνες πολίτες που έγουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν 

ελεύθερα να ιδρύουν και να συμυετέγουν σε πολιτικά κόμματα, που ψ  

οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη 

λειτουργία του δηυοκρατικού πολιτεύματος. Πολίτες που δεν απέκτησαν 

ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα 

νέων των κομμάτων». Το ίδιο το Σύνταγμα,^επομένως, θέτει ως 

πρωταρχική προϋπόθεση για την υπόσταση και τη λειτουργία ενός 

πολιτικού κόμματος το να εξυπηρετεί τούτο την ελεύθερη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. f . εν λόγω συνταγματική επιταγή, λοιπόν, 

δεν προστατεύει την οργάνωση αυτή, η οποία, utto το υανδϋα πολιτικού 

KouuaTQC έχει ως επιδίωξη την πραγμάτωστ των στ 'χων της, με τη 

χρήση σωματικής ήΑ ^π λης βίας, εκτ'ξευση απειλών κατά της 

ανθρώπινης ζωής και εν γένει ανάπτυξη εγκληματικής 

δραστηρι 'τητας, με την οποία πραγματοποιείται ή και απλώς 

σκοπείται η διασάλευση της δημ σιας τάξης, με τη διάπραξη ή 

απλώς την επιδίωξη διάπραξης των κακουργημάτων του άρθρου 

187§1 του Π.Κ., με βάση: a) t ic  αρχές, τις οποίες, πράγματι -και όχι
κατ’ διατυπώνονται σεεπίφαση- ^εξυπηρετεί, όπως 

επανειλημμένες και σε βάθος χρόνου δημόσιες (προφορικές ή 

γραπτές) δηλώσεις και διακηρύξεις του αρχηγού και των ηγετικών 

στελεχών της, β) την ορνάνωση και ν) τη δράση της. Αλλωστε, σε 

μια τέτοια περίπτωση όσοι άσκησαν το ατομικό δικαίωμα της ίδρυσης 

και λειτουργάς κόμματος έχουν ήδη προβεί σε καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος (άρθρο 25 § 3 του Συντάγματος), επειδή επιδιώκουν 

σκοπούς διαφορετικούς από την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος, ήτοι διώκουν την προσβολή των δικαιωμάτων άλλων 

ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία ενόςπέτοιου κόμματος 

δεν θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την προσβολή, με βλάβη ή
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διακινδύνευση, των εννόμων αγαθών των μελών της κοινωνίας ή και 

του κράτους. Συνεπώς, ο Έλληνας ποινικός δικαστή δικαιούται να 

αποδώσει την κακουργηματική κατηγορία της ένταξης, συυυετογής σε 

εγκληματική οργάνωση και της διεύθυνσης αυτής σε βουλευτές του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αποτελούν την η 'ετική ομάδα 

εγκληματικής οργάνωσης, που λειτουρνεί. κπτ^πκραση, ως πολιτικό 

κόμμα (βλ. και Μελέτη X. Σατλάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ίψήμα 

Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Λ. Μαργαρίτη, 

Καθηγητή στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ, δημ. στην Ποιν.Δνι^ΟΙ 3.761). 

(Σχετ. No 13)

'V
ΙΣΤΟ

Από το αποδεικτικό υλικό, που συγκεντρώθηκε, μέχρι στιγμής, 

κατά τη διενεργούμενη από μας κυρία ανάκριση και την προηγηθείσα 

αυτής προκαταρκτική εξέταση από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη και συγκεκριμένα από τις ένορκες 

καταθέσεις εκατό δέκα πέντε (115) μαρτύρων, που εξετάσθηκαν 

μέχρι, σήμερα την πληθώρα των εγγράφων και βιβλίων, των 

κατασχεθέντων πειστηρίων (όπλων, εγγράφων και βιβλίων, 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών αποθήκευσης USB, 
κινητών τηλεφώνων κλπ.) αλλά και τις απολογίες των μέχρι τώρα 

πολογηθέντων κατηγορουμένων, προέκυψαν τα εξής: Η οργάνωση 

«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ιδρύθηκε, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, από το 

μέχρι σήμερα αρχηγό της, Νικόλαο ΜίΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ήδη 

κατηγορούμενο και προσωρινά κρατούμενο, μαζί με έναν μικρό αριθμό 

ομοϊδεατών του και είχε το χαρακτήρα ομάδας ιδεολογικής 

καθοδήγησης στον εθνικοσοσιαλισμό, με σαφείς αναφορές ρτο Τρίτο 

Ράιχ, στο ΧίτΛερ, στα Ες Ες, στους θεωρητικούς του εθνικοσοσιαλισμού 

και φασισμού. .... · · ;· .· -



Την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 1980 

φέρεται ότι συνετάγη το «Καταστατικό της Χρυσής Αυγής», στο οποίο 

εκτίθενται αναλυτικά η ιδεολογική κατεύθυνση και η διαρθρωτική δομή 

αυτής. Σύμφωνα με το άρθρο 3/Α1: «Ο Αρχηγός είνα"ο Ανώτατος 

Ηγέτης της Χρυσής Αυγής», ο οποίος «έχει την απόλυτη ευθύνη των! 

τελικών αποφάσεων», το πρόσωπο δε του οποίου | ^ α ι  απολύτως 

απαραβίαστο». Σύμφωνα με το άρθρο 10: «Η απόλυτη πειθαρχία των 

κατωτέρων βαθμιδών της κινήσεως στις αποφάσεις των ιεραρχικώς 

ανωτέρων βαθμιδών είναι αυτονόητη»^Ετο άρθρο 11 αναφέρεται ότι: 

«ανεξάρτητη από την οργανωτική ιεραρχία είναι η̂  διοικητική ιεραρχία 

της κινήσεως η οποία έχει σχέση με το βαθμό αφομοιώσεως της 

Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδεολογίας από κάθε μέλος καθώς και με τους 

αγώνες του για τη διάδοση και επικράτησή της». Στο άρθρο 12: 1.1. 

«Υποψήφια μέλη της ΧΡ\ΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δύναν^ι να είναι μόνο ΑΡΙΟΙ 

κατά το ΑΙΜΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ την καταγωγή ...... 1.2. «Στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

εντάσσεται ως δόκιμο μέλος όποιος αποδέχεται τις κοσμοθεωρητικές, 

βιοθεωρητικές και πολιτικές αρχές του Εθνικοσοσιαλισμού και είναι 

αποφασισμένος να αγωνιστή χωρίς συμβιβασμούς για την πραγμάτωσή 

τους». Στο τμήμα του παραπάνω εγγράφου με την επικεφαλίδα 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» αναφέρονται οι αρχές που διέπουν τα μέλη 

της Χρυσής Α υ γ ή ^  ως «Εθνικοσοσιαλιστές» (άρθρο 8) και 

συγκεκριμένα: «Γ^Αρετη, το Ήθος, η Τιμή, το Αίμα που είναι «ο 

υπέρτατος φορέας των βιολογικών αρετών της φυλής μας» (άρθρα 1, 2,

3 και 4) ενώ στο άρθρο 5 ορίζεται ότι: «το δίπτυχο προς το οποίο ένας 

εθνικοσοσια^'στής μένει απαρασάλευτα προσηλωμένος μέχρι θανάτου 

είναι το φυλετικό -  ηθικό δίπολο: αίμα -  τιμή» (Σχετ. No.14)

Σε σχετική ερώτηση των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

προς τους κατηγορούμενους Νικόλαο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παππά, 

Ιωάννη Λαγό, Ηλία Κασιδιάρη, Νικόλαο Μίχο και Ηλία Παναγιώταρο ως 

προς την ύπαρξη του παραπάνω Καταστατικού, αυτοί δήλωσαν ότι 

πρόκειται περί ψευδεπίγραφο κείμενο που απηχεί εθνικοσοσιαλιστικές
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θέσεις οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματική ιδεολογία της 

Χρυσής Αυγής.

Παρά ταύτα, οι κατηγορούμενοι, Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ και 

Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ, στις ανακριτικές τους απολογίες ενώπιον των ως 

άνω Ανακριτών δήλωσαν τα εξής:

Συγκεκριμένα, ο πρώτος (Νικόλαος Μιχαλολιάκος), στην από Σ

Ι 0-2013 ανακριτική απολογία του, ερωτηθείς α ν κ ε ί μ ε ν α  που ' 

δημοσίευε απηχούσαν εθνικοσιαλιστικές αντιλήψεις,το επιβεβαίωσε και 

μάλιστα δήλωσε «Απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσοσιαλιστικές τότε 

δηλαδή προ 35ετίας, τις οποίες σήμερα δεν αποδέχομαι. Η Χρυσή Αυγήοεχομί

1 Ίρε το γερμανικόσε ιδεολογικό επίπεδο δεν έχει σχέση
A

εθνικοσοσιαλισμό του μεσοπολέμου, αλλά εκφράζει ένα γνήσιο

εθνικιστικό κίνημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Χρυσή Αυγή ουδέποτε

υιοθέτησε επίσημα εθνικοσοσιαλιστικά σύμβολα, αλλά μόνο

αρχαιοελληνικά, σύμβολό της δε είναι ο αρχαιοελληνικός μαίανδρος». 

(Σχετ. No 15)

Ο έτερος κατηγορούμε^^ (Χρήστος Παππάς), στην από 3-1 Ο

ΣΟΙ 3 ανακριτική απολογία του, ερωτηθείς σχετικά με τα αντικείμενα και 

έγγραφα σχετιζόμενα με τη Χρυσή Αυγή και τον εθνικοσοσιαλισμό, τα 

οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην οικία του στην Ανατολή 

αννίνων, απάντησε «Αυτό το υλικό σε ότι αφορά καταρχήν τα βιβλία, 

λευκώματα κλπ. ότι μου επεδείχθη είναι ένα μέρος του συνόλου των

οποΐι

Ιωαν

βιβλίων pouf με θέματα ιστορίας (όχι Γερμανικής αλλά Ελληνικής) όλων
Μ

των περιόδων του Ελληνισμού, τα οποία κατέχω ως ασχολούμενος με 

το βιβλίο από τα γυμνασιακά μου χρόνια και- ένα χρονικό διάστημα 

ασχολούμενος επαγγελματικά ως εκδότης και πωλητής βιβλίων. Αλλα 

αντικείμενα, τα οποία, κατέχω, είναι συλλεκτικά διαφόρων .περιόδων 

πολεμικών ή μη διότι είμαι συλλέκτης γνωστός σε συλλεκτικούς
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κύκλους το οποίο μπορώ να σας αποδείξω και με σχετικά έγγραφα και 

ντοκουμέντα. Υπάρχουν και έγγραφα, τα οποία δεν είναωδικά μου στο 

σύνολο του ηλεκτρονικού αρχείου που μου δείξατε τα οποία δεν έχουν 

γραφτεί από μένα, δεν ενθυμούμαι από πού προέρχονται και δεν 

απηχοϋν στις προσωπικές μου απόψεις ούτε και του κάματός μου. Σε 

κάθε περίπτωση αφορούν σε χρονικό διάστημα πολύ παλιό όταν ήμουν 

18 και 20 ετών. Δεν πιστεύω ότι με μιμητισμό ξένων κα^παλαιών 

ιδεολογιών μπορεί να ωφεληθεί η πατρίδα του σήμερα αλλά ούτε και η 

κομματική μου ιδεολογία, που είναι ο λαϊκός εθνικισμός». Περαιτέρω, 

ερωτηθείς από τους Ανακριτές του Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με 

Φωτοτυπικό αντίγραφο κατασγεθεντος στην οικία του εγγράφου, με 

ημερομηνία 30-6-1983. που τιτλοφορείται 'όρκο ι της Χρυσής Αυγής1, το 

οποίο είναι γειρόνραφο κείμενο με αναφορά στις αργές του 

εθνικοσοσιαλισμού, φέρει τη ^ρμανική σβάστικα και το όνομα του 

Αδόλφου Χίτλερ (Σχετ, No 16), ο ίδιος κατηγορούμενος δήλωσε ότι 

αναγνωρίζει το γραφικό του χαρακτήρα, πλην όμως επεσήμανε ότι 

«Δεν ενθυμούμαι, αγνοώ την ύπαρξή του σήμερα μετά από τόσα χρόνια, 

δεν ενθυμούμαι πως εγράφη, αν αποτελεί μετάφραση ή οτιδήποτε άλλο 

και είναι ένα κείμενο το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ όσο εγώ ξέρω 

και δεν απηχεί τις απόψεις μου εν γένει. Είναι κείμενο του 1983 όπως

αία^άφει η^τυποποιημένη έντυπη γραφή, όταν ήμουν 21 ετών». (Σχετ. 

No 17)

Εντός της ίδιας δεκαετίας, δηλαδή της δεκαετίας του 1980, η 

«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος 

αυτοπροσδιορίζεται ως «πατριωτικός - εθνικιστικός» ή «λαϊκός 

εθνικιστικός» χωρίς να έχει υποβληθεί οποιοδήποτε καταστατικό ή 

ιδρυτική πράξη αυτής, πλην του ανωτέρω φερομένου ως Καταστατικού 

της.
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Από το προαναφερόμενο αποδεικτικό υλικό, που έχει 

συγκεντρωθεί μέχρι τώρα, η οργάνωση της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» φέρεται 

να διαθέτει κάθετη ιεραρχική δομή, με βάση την οποία λειτουργεί, επί 

σειρά ετών, με κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, που αφορούν 

στην διάδοση και κατήχηση των θέσεών της, την εκπαίδευση των μελών 

της και την οργάνωση των δράσεών της. Φέρε<αι. ωσαύτως, να διαθέτει 

πυρήνες-τοπικές οργανώσεις τόσον στην Αττική (Αθήνα, Πειραιά, 

Νίκαια, Πέραμα, Ν. Ηράκλειο, Αρτέμιδα κλπ.) όσον και σε διάφορες 

πόλεις ανά την Ελλάδα και αντίστοιχα γραφεία, τα οποία λειτουργούν 

συνήθως δύο φορές την εβδομάδα. «Η τοπική οργάνωση είναι η βασική 

μονάδα πολιτικής μάχης του κινήματος είναι η δυναμική εξέλιξη ενός 

αγωνιστικού πυρήνα» (βλ. υπ’ αριθμ. 7 έγγραφο από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του κατηγορουμένου Γ. Πατέλη, παράρτημα 3.4). Σύμφωνα 

με το ίδιο έγγραφο, η τοπική οργάνωση οιοικείται από δμελή επιτροπή, 

η οποία αποτελείται από το Γραμματέα της Τ.Ο. και τους υπεύθυνους 

πολιτικής οργάνωσης, πολιτικής δράσεως, ιδεολογίας και εκπαιδεύσεως 

ως και επικοινωνίας-διοικητική^μέριμνας, Στα γραφεία κάθε τοπικής 

οργάνωσης πρέπει, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, να τηρούνται: 

«1) ετπωρωμένο αντίγραφο της δηλώσεως ιδρύσεως πολιτικής 

κινήσεως (ενν. από 14-2-1983), 2) Εγκύκλιος του Αρχηγού, η οποία 

ορίζει τον Γραμματέα της Τ.Ο. ως αντιπρόσωπο του ΛΑΪΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ στην περιοχή και 3. Στρογγυλή σφραγίδα...». (Σχετ.17α) 

Επικεφαλής πολλών τοπικών οργανώσεων -  πυρήνων μιας ευρύτερης 

περιοχής φέρονται οι περιφερειάρχες, συνήθως βουλευτές.

Χαρακτηριστική είναι η συνδιάσκεψη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», η οποία
§-

έλαβε *χώρα στις 21-10-2012, (περιλαμβάνεται, σε βίντεο, στα 

ηλεκτρονικά πειστήρια του Ν. Μιχαλολιάκου, καθώς και σε έγγραφο από 

που έχουν κατασχεθεί), κατά την οποία ο τελευταίος ανακοινώνει τη 

λειτουργία πενήντα και πλέον γραφείων ανά την Ελλάδα, ομιλεί δε περί 

«κοινής γραμμής», «πειθαρχίας και άμεσης επαφής με το διοικητικό 

κέντρο» καθώς και ότι.«δεν Θα επιτρέψουμε να υπάρχουν καταστάσεις
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εκτός της κεντρικής γραμμής» και ορίζει υπεύθυνους περιφερειών 

(όπως ενδεικτικά, το βουλευτή Σερρών Αρτέμιο Ματθαιόπουλο στο Ν. 

Θεσσαλονίκης, το βουλευτή Α’ Αθηνών (ήδη κατηγορούμενο) Ηλία 

Παναγιώταρο στην Πελοπόννησο και στα νότια προάστια Αττικής, το 

βουλευτή Β’ Πειραιώς (ήδη κατηγορούμενο) Ιωάννη Λαγό στους 

πυρήνες Μεγάρων, Ασπροπύργου, Σαλαμίνας, Περάματος, Νίκαιας^και 

Πειραιώς, το βουλευτή Α’ Αθηνών (ήδη κατηγορούμενο) Γεώργιο 

Γερμενή στους πυρήνες Αθηνών, Αρτέμιδος, Αναβύσσου και Ν. 

Ηρακλείου, το βουλευτή Εύβοιας (ήδη κατηγορούμενο) Νικόλαο Μίχο 

στους πυρήνες Βοιωτίας και Εύβοιας, το βουλευτή Επικράτειας (ήδη 

κατηγορούμενο) Χρήστο Παππά πυρήνων της Ηπείρου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι στο παραπάνω έγγραφο 

(Σχετ. No 17α) ορίζονται τα καθήκοντα και ο τρόπος ζωής των μελών 

της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» ναι συγκεκριμένα «Η Χρυσή Αυγή δεν είναι 

ένας απλός πολιτικές σχηματισμός, γΓ αυτό απαιτεί από τα μέλη 

έναν συγκεκριμένο'τρόπο ζωής που βασίζεται στην Τιμή, το Ήθος 

και την Αρετή. Η Τιμή είναι η υπέρτατη αξία κάθε ανθρώπου, είναι 

κάτι που δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται και η κατάκτηση της Αρετής ο 

υπέρτατος στόχος κάθε Έλληνα. Κάθε μέλος της Χρυσής Αυγής έχει 

καθήκον να είναι συνεπής σε όσα έργα αναλαμβάνει και να εκτελεί τα 

έργα αυτά, με απόλυτη πειθαρχία προς τους ανωτέρους του...».

Α  Η 'συμπεριφορά των μελών εντός των γραφείων κάθε τοπικής 

οργάνωσης καθορίζεται στην «Εγκύκλιο 4/ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΥΡΗΝΕΣ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ/Κοινοποιείται 

στους Υπεύθυνους Περιφερειακών Διοικήσεων» (υπ’ αριθμ. 50 

έγγραφο στον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή/ Σχετ. No 17β), στην οποία 

αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται εις άπαντα τα μέλη και του φίλους 

του Κινήαατοο η συζήτηση οποιουδήποτε ζητήματος -πέραν των 

καθαρά πολιτικών και ιδεολογικών ζητημάτων- εντ 'ς των 

γραφείων των Τοπικών Οργανώσεων και Πυρήνων του Λαϊκού 

Συνδέσμου. Ζητήματα έπικαιο 'τηταο και εσωτερικής λειτουργίας·
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της Τ.Ο. και του πυρήνα Θα πρέπει να συ ζητούνται υε βάση 

αυστηρά και ρ Vo τις Ιδεολογικές μας Αργές. Να τηρείται αυστηρή 

πειθαρχία α π ' τα αρμ 'δια 'ργανα. Κάθε είδους κριτική θέσεων, 

συμπεριφορών και αποφάσεων να παραδίδεται γραπτώς στην Κεντρική 

Διοίκηση μέσω του υπευθύνου εκάστης περιφέρειας».

Η ενημέρωση-καθοδήγηση των μελών των τοπικών οργανώσεων 

φέρεται να πραγματοποιείται είτε με δημόσιες ομιλίες του αρχηγού και 

των βουλευτών σε συχνές εκδηλώσεις είτε μέσω του διαδικτύου, αλλά 

και της ηγετικής ομάδας στα κατά τόπους γραφεία της οργάνωσης, με

ευρύ ακροατήριο, αλλά και σε «κλ >ύ τύπου» ενημερώσεις, σε μικρές 

ομάδες των πέντε ατόμων κάθε φορά. Οι τελευταίες αυτές, «κλειστού

περιεχόμενό τους δεν ,

όπως σαφώς δήλωσε στην από 5-10-2013 ανακριτική απολογία του ο 

κατηγορούμενος Ιωάννης Άγγος, μέλος της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας 

της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», μεταξύ των υπευθύνων της ασφάλειας της 

Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας. (Σχετ. No 18). Εξάλλου, ο υπεύθυνος 

ιδεολογίας και εκπαιδεύσεως έχει ως καθήκον να διοργανώσει 

ιδεολογικές ημερίδες καθώς και το να κάνει γνωστή την ιδεολογική 

εκτίμηση* της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ πάνω στην τρέχουσα πολιτική 

επικαιρότητα (β^ σχετ. 17α). Υποχρεωτική επίσης είναι η ασφάλεια των 

/ραφείων κάθε τοπικής οργάνωσης.

Τα μέλη καιητα στελέχη της ήταν άτομα επιλεγμένα, ώστε να είναι 

πωστοί γνήσιοι-εκφραστές της 'Χρυσής Αυγής», όπως δήλωσε ο ίδιος 

ο Ν^ ΜΙ) ΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, στις 15-Ό1-2012, στην κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην Αρτέμιδα Αττικής. Η δήλωση αυτή 

περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου 

Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ, πυρηνάρχη της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας, 

που κατασχέθηκε, περιλαμβάνεται δε στο αποδεικτικό υλικό. 

Περαιτέρω, στο υττ’* αριθμ. 34 έγγραφο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

του ίδιου κατηγορουμένου, που φέρεται ότι συνέτάγη ρπό τον

τύπου», διαδικασίες



κατηγορούμενο Χρηστό Πατητά, ως υπεύθυνο πολιτικού γραφείου 

αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι «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 υττακοή στην ιεραρχία. Ζητώ π νίκη! Ζήτω ο Αρχηγός!»

Τα μέλη, εξάλλου, κάθε τοπικής οργάνωσης φέρονται να 

καλούνται σε κάθε δράση ή εκδήλωση της ^οργάνωσης, μέσω 

τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms), υε διαβάθυιση εμπιστευτικότητας 

(απόρρητο, μήνυμα άκρως εμπιστευτικό ή αδιαβάθμητο), όπως τούτο 

προκύπτει από την κίνηση των επικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα των 

κατηγορουμένων που κατασχέθηκαν και, ομοίως, περιλαμβάνονται στο 

ανακριτικό υλικό.

Ενδεικτικά, παρατίθενται εισερχόμενα μηνύματα από την Τ.Ο. της 

Νίκαιας στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Ιωάννη 

Καζαντζόγλου;

α) «Άτταντες από τις 15.00’ το μεσημέρι έως τις 17.00’ το 

απόγευμα στα γραφεία μας (απόρρητο μήνυμα»/4-7~2012/23.13’).

β) «Αύριο Σάββατο 10.00 π.μ. στα γραφεία της Νίκαιας. 

Μηχανοκίνητη πορεία. Παρακαλείσθε όσοι έχετε μηχανάκια να τα 

φέρειε» (αδιαβάθμητο μήνυμα)/6-7-2012/ώρα 18:27:18’).

■ ^ Δ ε υ τ έ ρ α  17.30’ μμ άπαντες στα γραφεία ΤΟ Νίκαιας θα 

Μεταβούμε μαζικά στο σημείο- Αναχώρηση 18.20’ (μήνυμα άκρως 

εμπιστευτικΌ». (7-7-2012/'ώρα 16:03:38’)

(Σχετ. No 19)

Στα ίδια, εξάλλου, ως άνω ηλεκτρονικά πειστήρια, που 

περιλαμβάνονται στο ανακριτικό υλικό, περιλαμβάνεται πληθώρα 

φωτογραφιών και βίντεο από εκδηλώσεις είτε εντός των γραφείων της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» είτε δημόσια, κατά τις οποίες τόσον ο αρχηγός όσον
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οι βουλευτές, τα στελέχη και τα μέλη αυτής φέρονται να υιοθετούν ως 

επίσημο χαιρετισμό το «ναξιστικό» χαιρετισμό, τον οποίον αυτοί 

αρνούνται ως τοιούτο, υποστηρίζοντας, αντίθετα^ ότι αποτελεί 

«αρχαιοελληνικό χαιρετισμό» και τον χρησιμοποιούσε επίσης ο Ιωάννης 

Μεταξάς και η ΕΟΝ καθώς και «όλοι όσοι πολέμησαν στο 

ελληνοαλβανικό μέτωπο», όπως δήλωσαν, ενδεικτικά, ο

κατηγορούμενος, βουλευτής Κορινθίας, Ευστάθιος Μπούκουραο στην 

από 12-01-2014 απολογία του ενώπιον μας καθώς|και^> έτερος 

κατηγορούμενος Νικόλαος ΑποστόλοιΛ στην από ^08-01-2014 

συμπληρωματική απολογία του ενώπιον μας. (Σχετ. No 12 και No 20) 

Ενδεικτική, εξάλλου, είναι η υ γ* αριθμ. 23  ̂ φωτογραφία στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή rou κα^ορουμένου Ηλία Κασιδιάρη 

(παράρτημα 1.2) στην οποία εικονίζεται ο εν λόγω
κατηγορούμενος μαζί με άλλα επτά ατομα (στην ύπαιθρο) που 

κρατούν σημαία με τη σβάστικα.

Ο χαρακτηρισμός της οργάνωσές αυτής («ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ») αχ 

εγκληματικής, κατ’ άρθρο 187^ου Π.Κ. -ανεξάρτητα από την 

ιδεολογική της θέση και κοσμοθεωρία, που, δεν αξιολογούνται 

ποινικά- αποτελεί ένα επόμενο στάδιο, κατά το οποίο, όπως προκύπτει 

από το αποδεικτικό υλικό, αυτή (οργάνωση), πλέον, φέρεται να εκφεύγει 

του ορίου της νομιμότητας,

Ο μάρτυρας Μιχαήλ Σπουρδαλάκης του Γεωργίου, καθηγητής 

Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στην από 10-12- 

2013^ένορκη κατάθεσή του ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, 

αναφερόμενος στη «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ότι «...Πρόκειται για έναν πολιτικό

σχηματισμό που έχει απολύτως τα ίδια χαρακτηριστικά ενός

στρατιωτικού (militia) τύπου κόμματος.,.Με άλλα λόγια πρόκειται για

μια οργάνωση, η οποία δομεί θεσμούς κοινωνικής και πολιτικής της
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παρέμβασης για την επιβολή αυτών των απόψεων της δια της βίας». 

(Σχετ. No. 21)

Ο μάρτυρας Κωνσταντίνος Παπάίώάννου του Αποστόλου, 

εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, εκ των ιδρυτών και συντονιστών του Δικτύου Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το οποίο ιδρύθηκε από την ΕθνΓκή 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και| την 'Υπατη 

Αρμοστεία του Ο HE για τους πρόσφυγες, στο ^ποίο^Δίκτυο) 

συμμετέχουν πλέον των 33 οργανώσεων, κατεθεσε, στην από 20-11- 

2013 ένορκη κατάθεσή του, εκτός των άλλων ότι: «Ένα στοιχείο που 

εγώ θεωρώ σημαντικό πέραν της καταγραφής του Δικτύου είναι η 

λειτουργία της βίας μέσα στην πρακτική||κ οργάνωσης. Δηλαδή η βία 

δεν είναι μια παράπλευρη.λειτουργίαπου προκύπτει τυχαία. Η βία είναι 

σκοπούμενη, αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας παρουσίας των μελών 

της Χ.Α. και μάλιστα εγώ προσωπικ^τη διακρίνω σε δύο επίπεδα. 

Υπάρχει η δημόσια βία, που συνίσταται στον εκφοβισμό, εξύβριση,

απειλές, χαρακτηριστικό παράδειγμα έξω από το ΧΥΤΗΡΙΟ ή τις 

λαϊκές αγορές. Εκεί ασκούν τη βία, τη βιντεοσκοπουν και την αναρτούν 

στο διαδίκτυο ως ταυτότητα - εττίτευνυα της οργάνωσης. Υπάρχει και η 

κρυφή παρακολουθηματική βία, κυρίως της νύχτας, που είναι κατά των 

πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή μεταναστών, προσφύγων, 

ανθρώπων που διαφέρουν για κάποιο λόγο, αντιφρονούντων κλπ. 

Θεωρώ εξίσου σημαντικό με τη βία ως στοιχείο της ταυτότητας αυτής

της Οργάνωσης, τον εθνικοσοσιαλιστικό της χαρακτήρα, που την 

συνοδεύει από τα πρώτα της βήματα της δεκαετίας του 1980 έως 

σήμερα, μέσα στα πολιτικά κείμενα, τις διακηρύξεις, δηλαδή τους 

φασιστικούς χαιρετισμούς σε κάθε δημόσια συνάθροιση, το ρόλο και τη



Λειτουργία του ηγέτη της ομάδας, κατά τα φασιστικά πρότυπα, τον 

ακραίο εθνοφυλετισμό, ακόμα και τις προσωπικές επιλογές ηγετικών 

στελεχών, όπως ενδυμασία, οπλισμός, τατουάζ κλπ. Το τελευταίο 

διάστημα ο προς τα έξω ναζιστικός Λόγος έχει περιοριστεί, όμως, ποτέ 

τα ηγετικά στελέχη μιλώντας στα μέλη τηα Χ.Α. δεν έπαψαν να 

επιβεβαιώνουν ρητά ότι δεν έχουν εγκαταλείψει τις ρίζες της 

ιδεολογίας τους. Χρησιμοποιείται δηλαδή ένας διπλές Λονος με σκοπο 

να μεγαλώσει η δημόσια απή j p me οργάνωσης αλλά να

παραμείνει ετοιμοπόλεμος ο πυρήνας των μελών tnc. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιούνται εμβληματικές "οάσεις, που παραπέμπουν 

ευθέως στη χιτλερική Γερμανία, όπωςωι ξιφολόγχες που ακονίζονται 

στα πεζοδρόμια, ’θα έρθουμε και η νη θα τρέμει* κλπ. Και βέβαια 

υπάρχουν πολλές δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών της Χ.Α. που 

παραπέμπουν ευθέως στη ναζιστική ιδεολογία, όπως η έννοια του 

’υπανθρώπου', τότε ήταν ο Εβραίος, σήμερα είναι ο μετανάστης, η 

έννοια της κοιλότητας του λαού, που είναι απ' ευθείας μετάφραση από 

το πρόγραμμα 25 σημείων του χιτλερικού κόμματος και υπάρχει στα 

κείμενα της Χ.Α., η [καθαρότητα του αίματος και το Αίμα Τιμή, που 

είναι το βασικό ^σύνθημα, που προέρχεται από τον Νόμο που 

>Λσμοθέτησε επισήμως τις φυλετικές διακρίσεις και το διωγμό των

Εβραίων». (Σχετ. No. 22)
ψ  Ι-

Στο ηλεκτρονικό υλικό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές 

αποθήκευσης USB, κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων), που 

βρέθηκε και κατασχέθηκε και δη από,το μέρος μόνον τούτο, το οποίο 

έχει μέχρι σήμερα επεξεργαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ 

και περιλαμβάνεται στο ανακριτικό υλικό, περιέχονται δηλώσεις και 

ομιλίες του αρχηγού και των βουλευτών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ».
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Ενδεικτικά, αναφέρεται: 1) Ομιλία του κατηγορουμένου Νικολάου 

Μιγαλολιάκου, στη 12π γιορτή νεολαίας (20-10-2012), στην_,οποίςη 

μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι: «...Δεν κρύψαμε ποτέ την ιδεολογία μας. 

Δεν βγάλαμε ούτε μια κεραία, ούτε ένα κόμμα ούτε μια τελεία ora όσα 

γράφαμε στα χρόνια τα σκληρά τα πέτρινα. Το είπαμε σε όλους. Ας υας 

λένε όπως θέλουν. Δεν διαθέτουμε δηλώσεις! μετανοίαώτ Δεν 

μετανοούμε,», σε αντίθεση με όσα δήλωσαν απολογούμενοι τόσον 

αυτός όσον και ο συγκατηγορούμενός του, Χρήστος Παππάς, ενώπιον 

των Ανακριτών, όπως προεκτίθεται.^Σχετ. No 15 και No 17)

2) Ομιλία του ίδιου (Νικολάου Μιγαλολιάκου),στις 2-6-2009, σε 

προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη: «Και όταν 

γίνουμε εμείς οι δυνατοί, θα είμαστε ανελέητοι. Αν χρειαστεί 

λερώνουμε να χέρια μας, αν χρειαστεί δεν είμαστε δημοκράτες. Για 

την πατρίδα, γιατί πάνω απ' όλα η πατρίδα. Ούτε θεσμοί ούτε τίποτε 

άλλο».

3) Ομιλία του ίδιου (Νικολάου Μιγαλολιάκου), στις 2-7-2011, στα 

γραφεία της οργάνωσης, κατά την οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι: 

«Ακόμη κι αν εκλέξουμε βουλευτές στα παλιά μας τα παπούτσια. Η 

Χρυσώ Αυγή είναι μια ακλόνητη εθνικιστική φάλαγγα που θα τσακίσει 

στο διάβα της όλους τους προδότες. Ο τελικός σκοπός δεν είναι να 

μπούμε στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε τη Βουλή του '65 με 

καρεκλιές.^ν είναι καλά παιδιά δεν θα φάνε ξύλο. Ο πόλεμος είναι η 

κατάργηση του αμαρτωλού πολιτεύματος. Μόνο τη δύναμη 3α 

σεβαστούν. Όλα από τη δύναμη εξαρτώνται».

4) Ομιλία του ίδιου (Ν. Μιγαλολιάκου), στις 6-7-2011, στη 

Σπάρτη, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι: «...Θα κατεβαίναμε 

στις εκλογές και να μετρηθούμε και για το 0,2%. Για να πούμε ότι *
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υπάρχει 0,2% φασίστες, αμετανόητοι. χρυσαυγίτες,,.Είναι

εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό 

σ’ αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ...» και «...Εμείς πιστεύουμε 

στην πατρίδα όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας 

πάει στο διάολο η δημοκρατία...Τι καταλάβατ^από τους λαοκράτες; 

Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες;», ενώ, στις 8-7-2011, σε 

καφενείο της ίδιας περιοχής, δήλωσε ότι «όσο πιο ακραίοι είμαστε, τόσο 

καλύτερα» «Το να καταλάβεις τη Βουλή είναι εύκολο. Σημασία έχει 

το τι θα κάνεις μετά. Ο αγώνας είναι μακροχρόνιος. Θα πετάξουμε 

μέχρι και παπούτσια. Στη Βουλή δε^Βταινει και αστυνομία».

5) Ομιλία του ίδιου (Ν. Μιγαλο/αάκουΐ. Ρτις 17-9-2011, στην 11η 

γιορτή νεολαίας της <όΚρυσής Αυγής», κατά*την οποία, μεταξύ άλλων,

δήλωσε ότι: «Ε, ναι κερδίζουμε την ελευθερία μας στα πεζοδρόμια με 

θράσος. Περί φρονώντας τα δημοκρατικά ήθη, χαιρετώντας με το 

δεζί χέρι υψωμένο ψηλά...Γιατί δεν πιστεύουμε στον ψηφοφόρο, παρά 

μόνο στο στρατιώτη ή το μαχητή.,.Ο λαός ή ο ψηφοφόρος είναι άτιμο 

πράν^ Γ  καί δεν θα το σεβαστούμε ποτέ. Γι' αυτό κι εμείς έχουμε την 

ιδεολογία που έχουμε. Και ότι θα συμμετάσχουμε στις εκλογές δεν 

σημαινερ ότι θαΓ αλλάξουμε τις αρχές μας σε ουδεμία των 

περιπτώσεων».

6) Ομιλία του ίδιου (Ν. Μιγαλολιάκου), στις 3-9-2011, στα 

Μεσόγεια, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι: «...Και αν 

χρειαστεί να λερώσουμε και τα χέρια μας. Και ας μας πουν η 

ρατσιστές η ό,τι άλλο θέλουν. Δεν μας ενδιαφέρει. Και αν υπάρχει 

δίκαιο (αναφερόμενος σε Έλληνα εκδότη) αυτός θα γίνει σαπούνι.
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Αυτός και τα εβραιόπουλα...ΑΑη Λογαριάζετε εσείς_οι απλοί

άνθρωποι, αν θα σας πουν φασίστες, αν σας πουν ναζιοτές...».

7) Ομιλία του ίδιου (Ν. Μιγαλολιάκου), στις 24-11-2011, στα 

γραφεία της οργάνωσης, κατά την οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι: 

«Όχι πως πιστεύω otic εκλογές. Δεν παριστάνω το δη ιοκράτη, 

γιατί υποκριτής δεν είμαι. Αλλά αυτόν τον τρόπο exouiif να 

πολεμήσουμε, αυτόν χρησιμοποιούμε» και αναφερόμενος σ? δηλώσεις 

Έλληνα δημοσιογράφου (Αλέξη Παπαχελά)^ότι η Βουλή που θα 

προκύψει από τις εκλογές θα είναι «Βουλή της Βαϊμάρης», δήλωσε: 

«Ξέρετε τι ακολούθησε μετά. Μ, γι1 α'πό αγωνι^όυαστε. δεν το 

κρύβουμε. Είμαι περήφανος γι* αυτό».

8) Ομιλία του βουλευτή και ήδη κατηγορουμένου Ηλία Κασιδιάρπ, 

ο οποίος, στα Χανιά, TojdetepfBpio του 2012, παρουσία των βουλευτών- 

κατηγορουμένων Νικολάου Μίχου, Χρήστου Παππά, ως και του 

βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας ΚωνσταντΚ/ου Μπαρμπαρούση, δήλωσε:

«Εκμεταλλευόμαστε τα προνόμια του βουλευτή. Έχουμε οπλοφορία 

πλέον με άδεια, δεν έχει αυτόφωρο αν γίνει επεισόδιο και είμαστε 

λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας».

9) του βουλευτή_και ήδη κατηγορουμένου, Ευστάθιου

Mi.oimoupc^o οποίος σε ομιλία του στην τοπική οργάνωση της 

«Χρυσής Αυγής» στη Σαλαμίνα, μεταξύ άλλων, τόνισε, 

επαναλαμβάνοντας «λόγια του αρχηγού» ότι: «δεν αποδεχόμαστε τον 

ρόλο βουλευτή; Εκεί μέσα το μόνο που νοιώθουμε είναι σιχασιά και 

αηδία. Και κυριολεκτούμε. Δίνουμε έναν ανιδιοτελή αγώνα όχι για τα

νούμερα, η φύση του Έλληνα είναι να εξουσιάζει».

Περαιτέρω, στο άρθρο του στελέχους της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 

Γεωργίου Μισιάκα (που υπογράφει ως Γεώργιος Μάστορας), στο 

«Μέτωπο Νεολαίας», εφημερίδα της νεολαίας της ‘Χρυσής Αυγής’, στις



25-7-1997, αναφέρεται ότι: «οι δρόμοι μας ανήκουν πλέον

ολοκληρωτικά, χωρίς κανένα ίχνος παραχώρησης. Μπορείτε να 

αλλάξετε μυαλά και να πορευθείτε στον δρόμο μας, τον δρόμο της 

Φύσης, της Δύναμης και της Ανθρώπινης Ιστορίας^ Κάντε το, 

ειδάλλως, εξαφανιστείτε από μπροστά μας γιατί ΕΜΕΙΣ οι Δυνατοί, 

θα aac Αιώσουμε σαν τα σκουλήκια» και απευθυνόμενους στους 

οπαδούς της «Χρυσής Αυγής» τους προτρέπει «Τσακίστε με 

οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, ό,τι κι αν χρειαστεί, τον κάθε βλάκα 

που θα τολμήσει να αμφισβητήσει εσάς J<ai tic Ιδέες σας. Κάντε 

τους να μετανιώσουν για τις επίλον̂ ^τους...». Ο ίδιος, μετά πάροδο 

δεκαπέντε (15) ετών, στρν ομιλία του προς τα «δόκιμα» μέλη της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», αλλά και σε κοινο, στις 23-7-2011, δήλωσε, μεταξύ 

άλλων, ότι: «Όποιος έχει ,αταστήσει τον εαυτό του σκώληκα, δεν 

πρέπει να παραπονιέται όταν τον Ιπατούν. ...Την ημέρα της κρίσης 

λοιπόν μακριά από τις οποιεσδήποτε παπαδίστικες θεωρίες περί 

άφεσης αμαρτιών, εκτός από τους εχθρούς μας, θα κλείσουυε τους 

λογαριασμούς μας, οριστικά και αμετάκλητα, και υε 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. Λίγο πριν παραδώσω το βήμα του ομιλητή
$·

στους νέους μας συναγωνιστές και εξακοντίζοντας τη πρόκλησή μας στ' 

αστέρια, σας λέω ότι συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τη στιγμή 

της τελικής φάσης του ιερού πολέμου απέναντι στο αντιφυσικό και 

σάπιο αυτό καθεστώς. Με πίστη στην αθάνατη ιδέα μας, με πειθαρχία 

στον αρχηγό και την ηγεσία του κινήματος, με αληθινό αγώνα μέχρι την
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τελική νίκη, θα συντάξουμε το όραμα, θα δράξουμε την ημέρα, θα 

φέρουμε το ποθούμενο. Όσοι ζωντανοί προσέλθετε. Ζήτα; η νίκη», 

Στμν ίδια ως άνω τελετή (ορκωμοσία δόκιμων μελών της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»), η οποία λαμβάνει χώρα ενώπιον των 

κατηγορουμένων Νικολάου Μιγαλολιάκου (Αργή ού και του Γεωργίου 

Γερμενή, ο τελευταίος, στμν ομιλία του, εκτός των άλλων, 

απευθυνόμενος ομοίως προς τα δόκιμα μέλη και το κοινό, είπε: «...Το 

θάρρος να παρουσιάσουμε στους νέους μας γιατί εμείς έχουμε 

αναγνωρίσει τον αληθινό εχθρό τη φυλής μας, που δεν είναι άλλος 

από τον Αιώνιο Εβραίο. Τους πεοίπου τέσ^ρις μήνες που 

ολοκληρώθηκαν οι δώδεκα θεματικές ενότητες όσον αφορά στην 

κατάρτιση των υποψηφίων δόκιμων μελών, οι υποψήφιοι έδειξαν 

πειθαρχία και πίστη %αι ήταν συνεπείς στις όποιες επιταγές των 

καθηκόντων τους. Ate κορύφωση την τριήμερη κατασκήνωση την 

προηγούμενη εβδομάδα, ί ΐ ς  χρυσαυγίτης είμαι φύσει αισιόδοξος και δεν 

σταματάω ποτέ να μάχομαι και έτσι πιστεύω ότι τα δόκιμά μας μέλη θα 

επανδρώσουν επάξια το κίνημά μας. Ζήτω η νίκη...».

Στη συνέχεια, λαμβάνουν το λόγο τα δόκιμα μέλη. Από αυτούς:

Α) Ο Ιωάννης ΓΑΥΤΣΟΣ, στην ομιλία του, είπε, μεταξύ άλλων: 

«...Γιατί ο χρυσαυγίτης τολμά να κάνει πράξη αυτό που οι άλλοι 

φοβούνται να ψυθυρίσουνε. Ο χρυσαυγίτης καθάρισε τον Αγιο 

TTαvτελεήμovα...K ,̂ αυτό γιατί ο χρυσαυγίτης δεν πετάει πετρούλες 

και φεύγει. Αντιθέτως. είναι ο πολεμιστής, που η μοίρα τον έχει 

επίλέξει για να είναι αυτός που θα σφυρηλατηθεί στο ατέρμονο 

αμόνι της τιμής και του αίματος. Η ατσαλένια θέλησή μας είναι αυτή 

που έχει οδηγήσει μέχρι εδώ και θα μας φτάσει μέχρι τη νίκη. Μια νίκη 

που δεν είναι τόσο μακριά όσο φαντάζει. Ζήτω η νίκη».
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Β) Ο Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος, στην ομιλία του, είπε, μεταξύ 

άλλων, είπε: «...Δεν ντρέπομαι ούτε φοβάμαι να λέω ότι είμαι 

χρυσαυγίτης. Μη τυχόν με πουν κακό, φασίστα ή να?ί. Αν θέλουν 

εκείνοι, ναι, είμαι και ναζί και οι ναζί θα βγάλουν την Ελλάδα από 

το βούρκο που εκείνοι την έχουν ρίξει. Είμαι, υπερήφανος που είμαι 

Ελληνας, είυαι υπερήφανος που ανήκω σε ένα εθνικοσοσιολιστικό 

κίνημα, που ο αρχηγός του μέχρι και ο τελευταίος χρυσαυγίτης δίνει

καθημερινά τη μάχη του στο δρόμο..,>^

Γ) Ο Νικόλαος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ^(ήδη^ κατηγορούμενος και 

προσωρινά κρατούμενος), είπε, εκτός των άλλων, ότι: «Οι χρυσαυγίτες 

περνάνε κάθε μέρα εξετάσεις και μόνοι τους μπορούν να αποδείξουν αν 

πρέπει να είναι και να λέγονται χρυσαυγίτες. Έγώ κατάλαβα πολλά από 

αυτή την κουβέντα^ vicnrt με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου, να 

καταλάβω πως κάθε ώρα, κάθε στιγμή πρέπει να δίνω το δικό μου 

αγώνα, όπου και όπως μου Εητηθεί...Πρέπει να καταλάβουν πως ο 

αγώνας μας δίνεται στο δρόμο, όπως μόνο εμείς ξέρουμε...Τέλος, θα 

ήθελα να σα" πω πως από την στιγμή που είναι ο αρχηγός μας δίπλα 

μας και όλοι οι συναγωνιστές μας που έχουν δώσει τα πάντα για τη 

|(ρυσή Αυγή, να μη φοβάστε τίποτε. Να είοτε δίπλα μας σε κάθε 

αγώνα, σε κάθε μάχη και δεν θα αργήσει να έρθει η νίκη. Ζήτω η 

νίκη Ζήτω ο αρχηγός Ζήτω η Χρυσή Αυνή.».

Δ) Ο Ιωάννης Χρυσοβιτσάνος, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, 

είπε: «...Καλύτερα να με φοβάστε, παρά να με λυπάστε. Στο διάβα του 

δεν αφήνει κανέναν πίσω.,.Λένε πολλά και δεν κάνουν τίποτα. Ενώ εμείς 

λίγα και καλά. Είναι προδότες όλοι τους και τους αξίζει πέλεκυς 

βαρύς.,.Ζητω η νίκη Ζήτω ο αρχηγός Ζήτω η Χρυσή Αυνή».
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E) Ο Αλέξανδρος Λύρης, στην ομιλία του, είπε, εκτός των άλλων, 

τα εξής: «...Σχεδόν όλοι οι Έλληνες.,.έχουν ακούσει τη,Χρυσή Αυγή. 

Ένα όνομα, που σε πολλούς προκαλεί φόβο, άλλοτε δικαιολογημένο και 

άλλοτε όχι...He γνωστόν ο ’Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυν, είναι 

ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, που συμμετέχει α̂νονικά στις εκλογές. 

Λέει, όμως, αυτό όλη την αλήθεια; Σαφώς και όχι. Εμείς αυτό το 

κτήριο θα το νκρεμίσουμε αττό τα θεμέλια.τΥστερα, θα καταφύγουμε 

στα υγιέστερα στοιχεία του έθνους μας, για να οικοδομήσουμε πάνω στα 

ερείπιά του ένα νέο κράτος. Ένα κράτος εθνικό, ένα κράτος 

σοσιαλιστικό, ένα κράτος επαναστατικό. Μια ^ ινω ν ία  δυναμική, 

αξιοκρατική, επαναστατική, μακριά από το βόθρο του σήμερα. Μια 

κοινωνία του αίματος και me τιμής...».

Μετά το πέρας της ομιλίας καθενός των δοκίμων μελών, ένας 

έκαστος χαιρετά δια χειραψίας το Γεώργιο Μάστορα, το Γεώργιο 

Γερμενή και τον Αρχηγό Νικόλαο Μιχαλολιάκο και στο τέλος χαιρετά 

«ναζιστικά», τόσον αυτός όσον και οι υπόλοιποι τέσσερις. Στο τέλος 

δε της τελετής, στέκονται προσοχή (μετά αττό σχετικό 

τταράννελυα) ψάλλουν πον ύμνο της Χρυσής Αυνής και χαιρετούν 

«ναζιστικά» όλοι οι παραπάνω και το κοινό ,

Σύμφωνα με την από 25-9-2013 ένορκη εξέτασή του ως μάρτυρα 

ενώπιον του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου 

Βουρλιώτη, το περιεχόμενο της οποίας επιβεβαίωσε στην από 12-11- 

2013 ένορκη εξέτασή του ενώπιον μας, ο Επαυεινώνδας Μαρίας του 

Αθανασίου, βουλευτής Ηρακλείου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

του κόμματος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, κατέθεσε ότι: «Η 

«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» είναι μια παραστρατιωτικού τύπου νεοναζιστική 

οργάνωση. Όπως έχει αποδειχθεί από σωρεία δημοσιευμάτων στον



Ελληνικό τύπο, από ρεπορτάζ στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., αϊτό τις 

εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και από την πρόσφατη 

έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης: 1. Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» χρησιμοποιεί τα ναζιοτικά σύμβολα 

και κυρίως tic ναζιστικές μεθόδους τόσον frlmv οργανωτική της 

δομή όσον και στην εξωτερική της παρέμβαση κσι δράση. 2. Το τέλη 

της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» ενώνονται και συγκροτούν τόνοατα εφόδου1 

και ομάδες κρούσης που συμφωνούν εκ των προτέρων να 

διαπράζουν φασιστικές και ρατσιστικές επιθέσεις και ξυλοδαρμούς 

σε ξένους μετανάστες και σε Έλληνες πολίτες, κυρίως του 

αριστερού χώρου. 3. Η <<ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» διαθέτει ένα μηχανισμό με 

δομή και πειθαρχία, κατάλληλα εξοπΑισμένο που ανά πάσα στιγμή, 

μπορεί να αναλάβει δράση και ο οποίος εκπαιδεύεται συστηματικά 

ενώ διαθέτει και ομοιόμορφη ενδυμασία. 4. Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» έχει 

διεισδύσει και δρα στην ΕΛ.ΑΣ* γεγονός που συνιστά κίνδυνο για τη 

λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Θα ήθελα επιπλέον να 

επισημάνω ότι η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» αξιοποιεί τη συμμετοχή της στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου οι βουλευτές-μέλη της 

κοινοβουλευτικής της ομάδας να προπαγανδίσουν τους σκοπούς της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», να ενισχύσουν τη δράση της, να αυξήσουν την 

επιρροή τγς και να απαξιώσουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο με πράξεις 

και ακραίες φραστικές διατυπώσεις κατά τις ομιλίες τους στη 

Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα της «ΧΡΥΣΗΣ 

ΑΥΓΗΣ» υπηρετεί τις επιδιώξεις της οργάνωσης». (Σχετ, No 23)

Στην από 24-9-2013 ένορκη εξέτασή της ως μάρτυρα ενώπιον 

του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το
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περιεχόμενο της οποίας επιβεβαίωσε στην από 6-11-2013 ένορκη 

εξέτασή της ενώπιον μας, η Σοφία Βούλτεψη του Ιωάννη, βουλευτής και 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κατέθεσε 

για τη: «διαρκή αμφίδρομη σχέση των μελςύν της κοινοβουλευτική  

ομάδας της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» με τους ψηφοφόρους me και αυτή Π 

σχέση αλληλοτροφοδοτειται. Δεν είναι τυχαίο ότι η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 

προβάλλει τη 'δράση* της μέσα στο ' οινοβούλιο μόνο όκίν έχει 

προηνηθεί κάποιο επεισόδιο με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και 

επιθέσεις. Δεν έχει νομοθετικό έργο η παρουσία της Μέσα στο 

Κοινοβούλιο, γΓ αυτό και σ <άνκ^^^5>λογού\^ ενώ έρχονται 

συντεταγμένα και φεύγουν συντεταγμένα, η δε παρουσία τους στην 

αίθουσα διαρκεί όσο και ομιλία κάποιου βουλευτή της τις 

περισσότερες φορές^,.Επίση^Λο πρόεδρος του κόμματος κ. 

Μιχαλολιάκος, στις 26-8-2012 είπε 1εσείς είστε τα τάγματα εφόδου της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»...Αισθανόμαστε άβολα εκεί μέσα (σ.σ. στο 

Κοινοβούλιο}. Αν θέλουμε το εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή, 

βγαίνουμε στους δρόμους να δούμε πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Στις 7-

9-2012 σε συζήτηση στη Βουλή για την έκδοση των ηλεκτρονικών 

ταυτοτήτων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 

είπε 'θα απαντήσουμε με έφοδο'. Την ίδια ημέρα 7-9-2012 μετά από 

τούς ελέγχους1 απο σαράντα περίπου μέλη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» στο 

πανηγύρι της Ραφήνας, με επικεφαλής τους βουλευτές Γερμενή και 

Ηλιόπουλο, εκδόθρκε από το κόμμα ανακοίνωση, όπου αναφερόταν: 

‘ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα'.,, .Πιστεύω ότι 

υπάρχει άμεση σχέση των κοινοβουλευτικών μελών του κόμματος 

αυτού με τα μέλη τους, που φέρονται να έχουν τελέσει τις
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αξιόποινες πράξεις. Καταλήγω σ αυτό το ουυττέραομα λόγω της 

Λεκτικής βίας που ουσΓηιιατικά ασκούν μέσα στο Κοινοβούλιο,

αναψερόμενοι συχνά οτους εκτός Κοινοβουλίου». (Σχετ. No. 24)

Στην αττό 30-10-2013 ένορκη εξέτασή της ως μάρτυρα ενώπιον 

μας, η βουλευτής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ!/^ Φωτεινή Πιπιλά του 

Ανδρέα κατέθεσε ότι «Από την ημέρα ακόμη της ορκωμοσίας της 

Βουλής, που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, μου 

έκανε αλγεινή εντύπωση ο τρόποσ της είσοδοί του συνόλου των 

βουλευτών της Χρυσής Αυγήςν Ήρθαν όλο™μαζί σαν τάγμα' με 

στρατιωτική, θα την χαρακτήριζα, πε.θαρχία και έτσι μου έδωσαν την 

εντύπωση ότι ήθελαν να δείξουν ότι είναι ένα διαφορετικό κόμμα, που 

δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό απο τη συνήθη συμπεριφορά σε τόσο 

χαρμόσυνη ημέρα από τα άλλα κόμματα. Καθόλη τη διάρκεια της 

κοινοβουλευτικής θητείας που διανύουμε έως και την αποκάλυψη των 

γνωστών γεγονότων, δηλαδή τής δολοφονίας Π. Φύσσα από τον 

Ρουπακιά και τις συλλήψεις του αρχηγού, των βουλευτών και άλλων 

μελώνρης Χρυσής Αυγής, ειλικρινά ως πολίτης πόσο μάλλον ως 

βουλευτής, ένιωθα ανατριχίλα κάθε φορά που συνέπιπτε να 

εισερχόμαστε μαζί με βουλευτές της Χρυσής Αυγής από την είσοδο του 

ταχυδρομείου αλλά και στους διαδρόμους, όπου ο θόρυβος από τα

‘άρβυλα' ή Κι ‘περίεργα παπούτσια και ο τρόπος βηματισμού και των
%

κινήσεών τους, καθώς και ο τρόπος ενδύσεώς τους, παρέπεμπε 

ευθέως σε στρατιωτική ομάδα,.,Κατά τη διάρκεια των πρώτων 

συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής και των επιτροπών με κάθε 

τρόπο προκαλούσαν, θεωρούσαν εαυτούς σαν τους επικυρίαρχους και 

τους τιμωρούς του πολιτικού συστήματος και είναι γνωστές στο
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πανελλήνιο, μέσοι τοιν συνδέσεων με το κανάλι της Βουλής, οι ακραίες 

προσβλητικές για δημοκρατική χώρα συμπεριφορές τους, αλλά και οι 

προσωπικές ύβρεις για συγκεκριμένους βουλευτές, ύπουλα και φανερά. 

Εγώ υπήρξα το πρώτο θύμα χυδαίας επίθεσης μέσα στην Ολομέλεια, 

που έχει καταγραφεί από το κανάλι της Βουλής, όταν ο κ. Κασιδιάρης 

και μάλιστα αναίτια, άρχισε να ουρλιάζει σε εμένα 'κάτσε κάτω μωρή 

πάλι πιωμένη είσαι! ..Μέσα στην Ολομέλεια Ιτης Βουλής, ^α τά  τη 

διάρκεια μιας ακόμα θεατρικής από την πλευρά τους παράστασης και 

απλώς κοίταγα, ένας απ' αυτούς uou έκανε μια κίνησή που ειλικρινά 

ανατρίχιασα, έφερε το δεξί του’ χέρι, £γώ με κοιτούσε βαθιά στα μάτια, 

προς το λαιμό του, πως σφάζει ένα αρνί, δείχνοντάς με, κάνοντας την 

κίνηση που υπονοούσε ^θέω ς εσένα θα σε σφάξω'...Συνειδητοποίησα 

μετά από μήνες για το ποιος μου έκανε την απειλητική χειρονομία, όταν 

είδα στην τηλεόραση τον κ. Μίχο, που είναι βουλευτής Εύβοιας...Όλη η 

συμπεριφορά όλους τους προηγούμενους μήνες...μου δημιουργήθηκε η 

εντύπωση ότι δεν πρόκειται για ένα δημοκρατικό κοινοβουλευτικό 

κόμμα, αλλά για συγκροτημένη οργάνωση με παράλληλες 

εξωκοινοβουλευτικές j<aι απεχθείς συμπεριφορές που είχαν ως 

c ,όχο αφενός την τρομοκράτηση του πολιτικού κόσμου και αφετέρου 

τη διέγερση -ςωνυ χαμηλοτέρων ενστίκτων της κοινωνίας...Αναφορικά 

με τη γνώση όλων των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας της 

Χρυσής Αυγής έχω τη γνώμη ότι ακόμα και αν ορισμένοι δεν ήξεραν τη 

δράση της Χρυσής Αυγής, δηλαδή τις επιθέσεις σε μετανάστες, στο 

Χυτήριο και τους τραμπουκισμούς, όφειλαν με τις πρώτες αποκαλύψεις 

να έχουν διαχωρίσει τη θέση τους.,.δίνουν την εντύπωση ότι όλοι 

συντάσσονται με την τακτική του κόμματος». (Σχετ. No 25)
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Στην από 4-11-2013 ένορκη εξέτασή του ως μάρτυρα ενώπιον 

μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Ιωάννης 

Δοανασάκης του Ανδρέα, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η εμπειρία μου 

είναι κυρίως από τη Βουλή όπου μου έκανε εντύπωση, με την έναρξη 

της Κοινοβουλευτικής Περιόδου, μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 

2012, ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής συμπεριφερόταν, όχι απλώς 

ομαδικά, αλλά ως λόχος. Συγκεκριμένα, εισέρχοντο στη Βουλή όλοι 

μαζί, σαν να ήταν μια διμοιρία, έμεναν^ εντός της αίθουσας του 

Κοινοβουλίου, όσο διάστ ' ' ' ' )ύς και

καμία συμμετοχή, ούτε έχουν^ακόμα και τώρα στην κοινοβουλευτική 

διαδικασία, δηλαδή να ακούσουν και άλλους βουλευτές.,.Επειδή αυτό 

ήταν καινούργιο .aivopem και γενικά η παρουσία ενός κόμματος που 

ηρνείτο τη δημοκρατία, με απασχόλησε και προσπάθησα να ερευνήσω 

και βρήκα από δημοσιεύματα, ομιλίες και άρθρα και στο έντυπο της 

Χρυσής^ Αυγής, στην εφημερίδα που βγάζουν αλλά και μια 

συνκε' ριμένη outAia του βουλευτή Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος ευθέως 

υποστηρίζει ότι η συμμετοχή τους στο Κοινοβούλιο δεν γίνεται 

επειδή πιστεύουν στον Κοινοβουλευτισμό, αλλά επειδή υε τον τρόπο 

αυτό υποοούν να χρησιμοποιήσουν πλεονεκτήματα, ατέλειες, την 

ασυλία το* Ί ως βουλευτές, για να κάνουν πιο αποτελεσματικό τον

αγώνα τους. Το δεύτερο το οποίο έχω να καταθέσω ... είναι διάφορα 

περιστατικά που συνέβησαν μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, κατά 

τις ώρες που προήδρευα εγώ. Αρχίζουμε 18-10-2012, σχετικά στην 

αρχή ακόμα, την ημέρα εκείνη η κ. Ζαρούλια στην αγόρευσή της, 

αναφέρεται με υβριστικό τρόπο στους μετανάστες, χαρακτηρίζοντάς

αποχωρούσαν αμέσως είχαν
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τους 'υπανθρώπους* και τρισάθλιους*...Η στάση της κ. Ζαρούλια 

επιδοκιμάστηκε και τους υπόλοιπους βουλευτές, όπως τον κ. Παππά, 

κ. Κασιδιάρη, κ. Μπαρμπαρούση. Παρεμβαίνουν στη συζήτηση αρκετοί 

βουλευτές με επιθετικό τρόπο...Άλλο περιστατικό που έγινε καί εγώ 

γνωρίζω ήταν στις 28-2-2013, όπου ο κ. Κουκούτσης, βουλευτής, 

πρωταγωνιστεί σε μια ρητορική μίσους, λέγοντας ότι 'πάρτε το χαμπάρι 

κύριοι, μετά από 60 χρόνια η Χρυσή Αυγή θα γράψει την ιστορία.,.δεν 

είμαστε μια ελαφροδεξιά που σας χαρίστηκε τόσο καιρό κλπ.* και του 

ζήτησα να σεβαστεί την αίθουσα στην οποία βρίσκεται και εκείνος 

απάντησε ‘εμείς δεν το λέμε εμφύλιο, ,ον^έμε συμμοριτοπόλεμο'...Μετά, 

στις 17-5-2013, με έντονο λεκτικό επεισόδιο μεταξύ εμού ως 

Προεδρεύοντος και του κ. Ηλιόπουλου. Γο επεισόδιο αυτό μεταδόθηκε 

από τα ΜΜΕ και υπάρχουν και σε διάφορα βίντεο.,.Αλλο επεισόδιο στις 

23-7-2013. Η κ. Ζαρούλια από το βήμα της Βουλής αναγγέλλει ότι θα 

διανείμουν τρόφιμα μόνο για Έλλητες. Εγώ της επεσήμανα ότι μόνο σε 

Έλληνες θα μπορούσε να το πει εκτός Κοινοβουλίου γιατί το Σύνταγμά 

μας δεν προβλέπει διακρίσεις σε πολίτες. Παρενέβησαν έντονα και 

άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως ο κ. Παναγιώταρος και στο 

τέλος της ομιλίας της κ. Ζαρούλια, διάβασα στο σύνολο του 

Κοινοβουλίου το^άρθρο 2 και το άρθρο 5 του Συντάγματος.,.Στην 

παρέμβασή m r  κ. Παναγιώταρου είπε το εξής όταν είχαν γραφτεί τα 

διάφορα άρθρα του Συντάγματος δεν υπήρχε ψήγμα λαθρομεταναστών 

στην πατρίδα'...Την επομένη ημέρα, ήρθε η κ. Ζαρούλια και από το βήμα 

της Βουλής και ενώ το θέμα δεν ήταν σχετικό και ούτε καν προήδρευα, 

κάνει μια άθλια, δριμεία, συκοφαντική επίθεση στο όνομα της κόρης 

μου, η οποία αναπαράχθηκε με διάφορους τρόπους στο διαδίκτυο.,.Σε
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όλα τα κόμματα υπάρχει μια ιεραρχία, μια δομή. Αυτό όμως που 

παρατηρείται στο κόμμα αυτό είναι η στρατιωτικού τύπου πειθαρχία και

ιεραρχία, ακόμα και η εμφάνισή τους ήταν ομοιόμορφη, η κίνηση τους, η 

παρουσία τους...Τέλος θέλω να επισημάνω ότι η στάση, οι ιδέες και η 

δράση του κόμματος αυτού συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία και τη 

συνοχή της κοινωνίας. Μελετώντας άρθρα που δημοσίευσαν οι ίδιοι 

και ιδίως ο αρχηγός τους στην εφι ,εοίδα «Χρυσή Αυγή» μπορεί 

κανείς να δει ότι υιοθετείται κάθε κριτική που γίνεται στη 

λειτουργία του πολιτεύματος μας, αλλά όχι για τη βελτίωσή του, 

αλλά για την κατάλυσή του. Ακόμα και από τα άρθρα του αρχηγού του 

κόμματος, αλλά και από τις ομιλίες του εντός και εκτός Βουλής, οι ιδέες

τους και εν συνεχεία από τη δράση του κόμματος, φαίνονται οι 

ρατσιστικές, διχαστικές, βίαιες συμπεριφορές και πράξεις τους». 

(Σχετ. No 26)

Στην από 31-10-2013 ένορκη εξέτασή του ως μάρτυρα, 

επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της από 24-9-2013 ένορκης εξέτασής 

του ενώπιον του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου 

Βουρλιώτη, ο Παναγιώτης Ρήνας του Θεοφάνη, βουλευτής και 

γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ότι

«...η συμπεριφορά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής ήταν εντελώς 

δΐιφορε-πκή και πρωτόγνωρη για τα κοινοβουλευτικά ήθη, όπως εγώ τα 

είχα βιώσει στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, εισήρχοντο στην αίθουσα 

του Κοινοβουλίου συντεταγμένα, με τη λογική ιεραρχίας που 

περισσότερο συνάδει σε άλλου τύπου οργανώσεις και όχι βεβαίως 

σε κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή με τον αρχηγό επικεφαλής και κατά 

ιεραρχική σειρά, οι οποίοι κατελάμβαναν τις θέσεις τους και κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεων η συμπεριφορά τους ήταν εξόχως
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επιθετική/ προκλητική και απαξιωτική, όχι μόνο για τους συναδέλφους 

τους βουλευτές αλλά και για τους θεσμούς. Παράδειγμα με έντονο ύφος 

'να χαίρεστε τη δημοκρατία σας ή ύβρεις σε προσωπικό επίπεδο 

εναντίον συναδέλφων και με την ευθεία απειλή ότι πολύ σύντομα τα 

πράγματα εδώ θα αλλάξουν. Οι συμπεριφορές αυτές σύμφωνα με την 

εκτίμησή μου, ήταν ένα είδος σινιάλου προς τους οπαδούς της 

Χρυσής Αυγής, ότι κανένας δεν μπορεί να τους θίξει, να τους 

αγγίξει και με αυτόν τον επιθετικό τρόπο μπορούν και να 

εκφοβίσουν και εν πόση περίπΐώσει να επιβάλουν την άποψή 

τους.,.Πολλές φορές οι τοποθετήσεις των μελών-βουλευτών της 

Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή κατά 

τη διάρκεια του νομοθετικού έργου της βουλής, ξεπερνούσαν τα όρια 

της απλής λεκτικής βίας και έφταναν σε ευθείες απειλές και ύβρεις 

εναντίον θεσμών, όπως πολιτειακά όργανα του κράτους, πολιτικά 

κόμματα, αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές...Από όλα τα παραπάνω έχω 

την πεποίθηση ότι η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιούσε το Κοινοβούλιο και 

τη νομιμοποίησή της εντός του κοινοβουλίου, όχι βεβαίως για να 

λειτουργεί στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας αλλά ως 

προκάλυμμα και ως χώρο δημοσιοποίησης των ακραίων και 

αντιδημοκοατικώ^ απόψεων της προκειμένου εκτός του κοινοβουλίου 

να μπορεί να προβαίνει σε πράξεις, κατά την άποψή μου, ποινικά 

κολάσιμες. Σε αυτή την συμπεριφορά χρησιμοποίησαν και τη 

βουλευτική τους ιδιότητα, με την έννοια της ασυλίας και την ανοχή 

που, κατά την άποψή μου, υπήρξε απέναντι στις συμπεριφορές τους και 

προέβησαν σε πράξεις που κατά την άποψή μου έχουν σοβαρή 

ποινική απαξία και τις διέπραξαν όχι μεμονωμένα απλώς αλλά ως
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επικεφαλής ομάδων που έδρασαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είτε

στην Αθήνα, είτε στην επαρχία εναντίον των πολιτικών τους 

αντιπάλων ή και προσώπων, τα οποία διαχώριζαν us βάση την 

κατανωνή τους, την εθνότητά τους ή το χρώμα τους, .Ο συνδυασμός 

των αντιδημοκρατικών συμπεριφορών, τις οποίες πιο πάνω περίέγραψα 

και αφορούν το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής 

Αυγής, δηλαδή η προκλητική συμπεριφορά απέναντι σ^ πολιτειακούς 

θεσμούς και πολιτικά πρόσωπα, η στρατιωτικού τύπου παρουσία και 

συμπεριφορά μέσα στο Κοινοβούλιο^οι απόψεις και οι τοποθετήσεις 

τους όπου με πολύ σαωΐΜ τρόπο, αμφισβητούσαν

ουσιαστικά το πολιτικό μας σύστημα και εν τελεί τη δημοκρατία, ο 

ακραίος ρατσιστικός/Λόγος που εκφερόταν από το σύνολο των 

βουλευτών της Χρυσής Αυν-'κ και από την άλλη πλευρά όλες οι 

ενέργειες που έγιναν εκτός κοινοβουλίου, δηλαδή επιθέσεις σε 

βάρος προσώπων ή ξένων μεταναστών, οι προπηλακισμοί, με

επικεφαλής βουλευτές της Χρυσής Αυγής και με την πρακτική 

παραστρατιωτικών οργανώσεων και ταγμάτων εφόδου, μου 

δημιουργούν την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα 

Ιδρυσή Αυνή χρησιμοποιούσε την παρουσία της στο Ελληνικό 

'^ινοβούλιο προκειμένου να καλύπτει την παράνομη και εγκληματική

δραστήριο’ ητά της και βεβαίως αυτός ήταν σε γνώση του συνόλου£

των βουλευτών της Χρυσής Αυγής...», (Σχετ. No 27)

Στην από 7-11-2013 ένορκη εξέτασή του ως μάρτυρα, 

επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της από 24-9-2013 ένορκης εξέτασής 

του ενώπιον του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου 

Βουρλιώτη, ο Αθανάσιος Παφίλης του Σπυρίδωνος, βουλευτής και
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κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, κατέθεσε ότι: «Η στάση των 

βουλευτών της Χρυσής Αυγής εντός του χώρου του Κοινοβουλίου ήταν 

προκλητική και επιθετική. Λειτουργούσαν σαν μια ομάδα ενιαία. 

Έρχονταν συνήθως όλοι μαζί, μιλούσε κάποιος δικός τους και έφευγαν. 

Επισημαίνω ότι η κ. Ζαρούλια είχε αναφερθεί κατά τρότ^ρατσιστικό 

και υβριστικό για τους λαθρομετανάστες τους οποίους ονόμασε 

Υπανθρώπους ...θέλω να επίσημάνω ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής 

είναι ναζιστικό κόμμα και γΓ αυτό το λογο, εκίΌς των άλλων, είναι 

και εγκληματική ορνάνωση. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, δηλαδή η 

ατομική βία και τρομοκρατία, οι απειλές και οι δολοφονίες είναι 

συνυφααμένες με την ίδια την ι̂δεολονία την οποία έχει, π οποία 

είναι ρατσιστική, α\ ιδοαστική, σκοταδιστική και απάνθρωπη 

(θεωρία της Αριας Φυλής). Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής 

πρωτοστατούσαν σε όλες τις αξιόποινες πράξεις. Είμαι σίγουρος ότι οι

βουλευτές της Χρυσής Αυγής γνωρίζουν τις εγκληματικές

δραστηριότητες, συμμετέχουν σε αυτές και δρουν ενιαία με όλο το 

κόμμα». (Σχετ. No 28)

Στην από 11-11-2013 ένορκη εξέτασή του ως μάρτυρα, ο Πέτρος- 

ΓευΜίρς Τατσόπουλος του Ευαγγέλου, βουλευτής του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου, κατέθεσε ότι: «...Από τη στιγμή που εκλέχτηκα και εγώ

βουλευτής την ίσια περίοδο, αρχίζω μια έντονη αντιπαράθεση με τη

Χ.Α. μέσα από συνεντεύξεις κυρίως και άρθρα και προσπαθώ να

καταδείξω ότι n Χ.Α. στην ουσία είναι μια μεταμφιεσμένη

οργάνωση, το πιο πετυχημένο πείραμα μεταμφίεσης στη

μεταπολιτευτική περίοδο, είναι μια ναζιστική οργάνωση, που

εκμεταλλεύεται το κατά τη γνώμη μου λάθος του Αρείου Πάγου να τους

1
J
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επιτρέψει να κατέβουν στον κοινοβουλευτικό στίβο. Όσο καιρό δεν 

κατέβαιναν δεν έκρυβαν την εθνικοσοσιαλιστική τους ταυτότητα. 

Συνεχίζουν να τη διακηρύσσουν μέχρι και ένα χρόνο πριν τις εκλογές 

του 2012, υπάρχει και κείμενο του κ. Ηλία Κασιδιάρη, 20-4 - 

2011, ημέρα γενεθλίων του Χίτλερ, που μιλάει για το Μεγάλο 

Αναμορφωτή Χίτλερ και θρηνεί που χάσανε τον πόλεμο οι 

Γερμανοί...Επισημαίνω ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής έχουν μια 

πλούσια παραβατική δράση, λόγω της ασυλίας τους και για το λόγο 

αυτό υπάρχουν δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος απαριθμεί με 

ωμότητα το πώς εκμεταλλεύονται τα προνόμια του βουλευτή, 

λέγοντας ότι μπορούν να οπλοφορούν, *να ρίχνουν και καμιά 

σφαλιάρα*. Η σχέση του κόμματος με την εγκληματική οργάνωση, 

κατά τη γνώμη ,ου, είναι άρρηκτη. Η δομή της είναι στρατιωτική. 

Αντιγράφουν τη δομή των ταγματιυν εφόδου του Ερνστ Ρεμ.,.Αυτή 

τη δομή αντιγράφουν. Την εποχή που συζητήθηκε η άρση της δικής μου 

ασυλίας, είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό της Χ.Α. ένα άρθρο που 

λεγόταν η ‘Αρχή του ηγέτη* είναι η αρχή του Φύρερ και δείχνει την 

πυρίΑ ιιδοειδή δομή. Δεν μπορούσε να νίνει κάτι -χωρίς να το 

Ι^ωρίζει ο κ, Μ,ιχαλολιάκος. Υπάρχουν πολύ πριν τη δολοφονία του 

7Τ. Φυσσα εκθέσεις και του επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 

Συμβούλιο^της Ευρώπης.,.και του Συνηγόρου του Πολίτη, όπου και οι 

δύο αυτές εκθέσεις μιλούν εκτενώς για όλη την εγκληματική δράση της 

Χρυσής Αυγής, που συμπεριλαμβάνει τέσσερις ανθρωποκτονίες 

μεταναστών.,.Πριν τη δολοφονία του Π. Φύσσα η ενκληματική δράση 

είναι απροκάλυπτη. Δεν γινόταν προσπάθεια να συγκαλυφθεί 

αντίθετα υπήρχε και δημόσιος κομπασμός, θυμίζω και τις δηλώσεις
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του υποψηφίου της Χ Α  ΓΤλωμαρίτη και τις ίδιες ημέρες υπήρχαν και 

αναρτήσεις στο διαδίκτυο, που είχαν μεγάλη έκταση και έλεγαν ότι 

εμένα και άλλους θα μας στείλουν στη Μακρόνησο να περάσουμε 

αναμόρφωση και αν δεν ήμασταν καλά παιδιά θα μας εκτελούσαν. 

κομπασμός σε συνδυασμό με τη δράση-επίθέσε^ και με την ίδια 

δομή της Χρυσής Αυγής (όπως π.χ. όταν κατεβαίνουν ατο Μελιγαλά 

σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, οι νηστικές τελετέατ στις 

Θερμοπύλες με πυρσούς, παρατεταγμένοι ^ττο σχήμα του μαιάνδρου 

κλπ.) είναι καθαρά στρατιωτική προετοιμασία,,.θέλω να προσθέσω 

ότι είναι ένα δηλωμένο αντικοινοβουλευ^κό · κόμμα^ όχι μόνο δεν 

σέβεται τον κοινοβουλευτισμό, αλλά είναι μέσα στις προγραμματικές του 

δεσμεύσεις να τον ανατρέψει με σωρεία δηλώσεων, είτε που υμνούν την 

21η Απριλίου, όπως, ττ.χίτου κ. ΤΤαναγιώταρου και με λοιδορία του 

κοινοβουλευτισμού ως ενός συστήματος κλεπτοκρατίας. Ένα μέρος της 

ρητορικής τους, αλλά και των πράξεών τους είναι η κάλυψη του κενού 

από την πλευρά της έννομης τάξης. Δηλαδή υποκαθιστούσαν και 

υποδύονταν τις αρχές του κράτους», (Σχετ. No 29)

Στην από 12-11-2013 ένορκη εξέτασή της ως μάρτυρα, η 

βουλευτής του ΚΚΕ, Γαρυφαλλιά (Λιάνα) Κανέλλμ του Χρήστου, 

ππέθεσε ότι: «Η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα, είναι εγκληματική 

οργάνωση με _χο μανδύα του κόμματος, τον οποίο επεδίωξε να 

ενδυθεί για να μπορεί να δρα υπό τις διευκολύνσεις, τις ασυλίες και 

τις δυνατότητες που παρέχει η βουλευτική ιδιότητα. Ουδείς εκ των 

βουλευτών της Χ.Α, είναι ανυποψίαστος, καθόσον από την ημέρα που 

μπήκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δρουν-αντιδρούν, εισέρχονται- 

εξέρχονται στις αίθουσες, βρίζουν - προπηλακίζουν ή απλώς ομιλούν,
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συντεταγμένα, κινούμενοι ακόμη και στους διαδρόμους με βηματισμό και 

σχηματισμό σχεδόν διμοιρίας τάγματος εφόδου, εμφάνιση που άλλαξε 

μόνο μετά τις προφυλακίσεις των τριών. Η δήλωση περί βουλευτικής 

ιδιότητας 'φερετζέ1 ανήκει στον ίδιο για παράδεινιια το βουλευτή 

ΗΑία Κασιδιάρη, όπως φαίνεται σε βίντεο, τρ Μοέυβριο του 2012, 

όπου δηλώνει 'εκυεταλλευόραστε τα προνόμια του βουλευτή, έχουυε 

οπλοφορ ία πλέον με άδεια. Δεν έχει αυτόφωρο, αν yivetfεπεισόδιο 

και είμαστε λίγο πιο άνετοι στιςΜινήσειρ uac\..Το γεγονός ότι οι 

χρυσαυγίτες βουλευτές χρησιμοποιούν το κτήριο και τις υπηρεσίες 

του Κοινοβουλίου για να επιβάλλουν εκτός του Κοινοβουλίου τους 

τραμπουκισυούς ή να καλύπτούν τις ενκληυατικές ενέργειες, τις 

οποίες σχεδιάζουν χαι εκτελούν οι ίδιοι ή εντολείς τους μέλη των 

οργανώσεων, .πορεί και θεμελιώνεται πάνω στις ομιλίες 

αλληλοκαλυπτόμενων δράσεων βουλευτών είτε προαναννελτικά πριν 

αυτές γίνουν είτε εγκρίνοντας εκ των υστέρων τις πράξεις...Η 

τακτική της Χ Α  ως εγκληματικής οργάνωσης είναι ταυτόσημη με την 

πρακτική της ’Μαύρης Διεθνούς'. Χρησιμοποιεί είτε κυκλώματα του 

κοινού ποινικού δικαίου, εκτός Κοινοβουλίου είτε υποκαθιστά αρχές, 

αστυνομικούς, Τελωνειακούς, δημοτικούς υπαλλήλους, ιατρικό

προσωπικό, διπλωμάτες, όπως πληθώρα περιστατικών σε όλη την 

Ελλάδα, από νοσοκομεία και εφορίες μέχρι λφκές αγορές, τελωνεία, 

σύνορα κλπ. αποδεικνύει. 'Οπότε θέλησε να έρθει σε επαφή με νόμιμα 

ή παράνοιια ναξιστικά μοΡΦώιιατα του εξωτερικού, (ραίνεται πλέον 

πόσο χρήσιυο της στάθηκε το να διαθέτει γραφείο στη Βουλή και να 

είναι κόιιΐια. Διεθνή αίσθηση προκάλεσε η φιλοξενία', με το πρόσχημα 

ότι είναι δημοσιογράφοι, εντός του Κοινοβουλίου και η ξενάγηση,
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παρακαλώ, ναζιστών γερμανών, τους οποίους προσπάθησαν κα! να 

κρύψουν από την κοινή γνώμη. Το τέχνασμα προδόθηκε από τις αρχές 

της Γερμανίας και από την αλαζονεία της διαδικτυακάς προβολής των 

ναζί, εντός-εκτός Ελλάδας. Πάντως αν η Χρυσή Αυγή δεν ήταν εντός 

της Βουλής τέτοιες εγκληματικές φυσιογνωμίες δεν θα πάταγαν στρ 

κτήριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Χαρακτηριστικότερη ίσως της 

κοινοβουλευτικής κάλυψης εγκληματικών ενεργειών είναι η δράση στη

ζώνη του Περάματος. Η προαναννελία της επίθεσης κατά των μελών 

του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ έγινε από τον προφυλακισθέντα ήδη Γ.

Λαγό, με την ιδιότητα του βουλευτή και της πολιτικής

συνκέντρωσηο. διότι αν δεν είχε
ψ

αυτή την ιδιότητα, θα μπορούσε

επί τόπου να μηνυθεί και να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο

αυτόφωρο για απειλές, εκβιασμούς κα< εξύβριση. Καλυμμένοι λοιπόν, 

γιατί ήταν και άλλοι βουλευτές εκεί? οι μασκαρεμένοι με ασυλία 

βουλευτές, τη χρησιμοποιούσαν απροκάλυπτα για να επιτελέσουν το 

ναζιστικό τους έργο' ανενόχλητοι. Τα αιματηρά παρεπόμενα της 

εγκληματικής α υ τρ ^  δήθεν κοινοβουλευτικής δήθεν δράσης είναι 

γνωστά...». (Σχετ. No 30)

■ ^Ζ Ε υβ ίδω ν Λυκούδης του Διονυσίου, βουλευτής του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου με το κόμμα της ΔΗΜ.ΑΡ., στην από 9-12-2013 ένορκη 

εξέτασή του ως μάρτυρα ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων ότι: 

«Τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιπο συνάδελφοί μου βουλευτές όλων των 

κομμάτων, κατά την κρίση μου, εντυπωσιαστήκαμε αρνητικά από τον 

τρόπο εμφάνισης και συμπεριφοράς των βουλευτών της Χρυσής Αυγής 

κατά τρόπο πρωτόγνωρο για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόσο ως προς 

την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, όσο και από

43



τη συμπεριφορά τους, τόσο όταν έπαιρναν οι ίδιοι το λόγο όσον και όταν

έπαιρνε το Λόγο κάποιο μέλος άλλου κόμματος. Είχαμε την αίσθηση ότι

ήταν μια ομάδα βουλευτών, που έμπαινε συντεταγμένα, ως

στρατιωτικός σχηματισμός, ενώ η συμπεριφορά τους ήταν προκλητική

πέρα από τα συνηθισμένα, αλλά με μια συντεταγμένη επιθετικότητα.

Χαρακτηριστικό τους ήταν ο ρατσιστικός τους λόγος. Όλοι στο Ελληνικό

Κοινοβούλιο θυμόμαστε το ρατσιστικό λόγο me Ελένης ZaJsoOfoa. με

τον οποίο χαρακτήρισε «υπανθρώπους» τους αλλοδαπούς, υπό την

αποδοχή των λοιπών βουλευτών της Δεν του ενέπνεε

καμία εμπιστοσύνη ο χώρος rou Κοινορουλ·'ου και τους ήταν αδιάφορος

μέχρι εχθρικός. Δεν έδιναν την εικόνα μιας ομάδας βουλευτών, η οποία

με τη συμμετοχή της θα συνέβαλε στη' πολιτική λειτουργία του

Κοινοβουλίου και στην^ανάδειξη προβλημάτων της Ελληνικής

Κοινωνίας, αντιθέτως, η αίσθησή μο* είναι ότι θεωρούσαν την παρουσία

τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως μία ευκαιρία για να αναπτύξουν τις

εχθρικές προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία απόψεις τους». (Σχετ. 

No 31)

Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού φέρεται ότι η «ΧΡΥΣΗ 

ΑΥΓΗ», από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει ως αδιαμφισβήτητο 

Αρχηγό τον κατηγορούμενο Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Ως «Αρχηγός», 

εξάλλου, ίΐροσφωνείται από τα μέλη και τα στελέχη της. Βεβαίως, με το 

μοναδικό (σύμφωνα και με τα όσα αποδέχεται ο κατηγορούμενος 

βουλευτής Ιωάννης Λαγός στην από 02-10-2013 απολογία του στους 

Ανακριτές του Πρωτοδικείου Αθηνών) καταστατικό, που κατατέθηκε, 

στις 30-8-2012, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ως 

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

‘ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ5», προσδίδεται στον ως άνω 

κατηγορούμενο ο τίτλος του «Γενικού Γραμματέα». (Σχετ. No 32). Η
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επιβολή και η ισχύς που φέρεται να έχει ο Ν. Μιχαλολιάκος στην 

οργάνωση καθώς και η πίστη και η υποταγή, που φέρονται να 

εκφράζουν προς αυτόν όλα τα στελέχη και τα μέλη της εκδηλώνεται με 

τις προαναφερθείσες δηλώσεις τούτου περί πειθαρχίας, τις παραπάνω 

ρήσεις των δόκιμων μελών καθώς και τη δημόσια δήλωση του βουλευτή 

και ήδη κατηγορουμένου-προσωρινά κρατούμενου, Ευστάθιου 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, ο οποίος, σε προεκλογική ομιλία του στην ^τοπική 

οργάνωση της Σαλαμίνας, τόνισε, προκειμένου να αντιπαραβάλει τη 

‘Χρυσή Αυγή’ από τα λοιπά κόμματα: <^εν έχουμε πρόεδρο. Έχουμε 

Αρχηγό, τον ακολουθούμε πιστά, σαν γνήσιοι στρατιώτες και δεν 

κάνουμε πίσω σε ό,τι και να μαςίπει. Λ ολουθούμε πιστά ό,τι μας

W.διατάσσει και εκτελούμε». Εξάλλου* σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και 

εκτός των γραφείων της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓπΣ», κάθε ομιλητής τελειώνει 

την ομιλία του με την επιοόό «Ζήτω ο Αρχηγός».

Περαιτέρω, στην οργάνωση αυτή φέρεται ως επιβεβλημένη η 

αρχή της πειθαρχίας στις εντολές ταπ ιεραρχικά ανώτερων, όπως 

προκύπτει από τα προαναφερόμεναΜγραφα.

Εξάλλου, ο κατηνορούυενος, βουλευτής, Νικόλαος ΜΙΧΟΣ, στην

από 2-10-2013 ανακριτική απολογία του, δήλωσε ότι «Σεβασμός στο 

κόμμα πάνω από όλα και στις διαταγές των ανωτέρων τους ώστε να 

εξε/.ισσονται όλα ομαλά Και να μην δημιουργούνται προβλήματα. Είναι 

πολλές φορές που το πειθαρχικό έχει επιληφθεί σε περιπτώσεις 

εκτροπής από την προβλεπόμενη κατεύθυνση». (Σχετ. No. 33)

Ο κατηγορούυενος, βουλευτής, Ηλίας Πανανιώταρος, στις 31-IQ- 

2012, μιλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση, δήλωσε «Η ηγεσία έχει μια 

απαίτηση από όλους εσάς. Να υπακούτε πιστά στις εντολές των

ανωτέρων σας. Στα στελέχη, στα όργανα του κινήματος μας. 

Χρειάζεται απόλυτη πειθαρχία και τάξη. Τα στελέχη γνωρίζουν τι
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γίνεται, να μην έχετε πολλές φορές απορίες για κάποιο τρόπο 

αντιμετώπισές θεμάτων. Πα όλα υπάρχει Λόγος και αιτία. Να 

υπακούτε πιστά στις εντολές των ανωτέρων σας».

Ενδεικτικά, παρατίθενται:

1) το υπ’ αριθμ. 251 εισερχόμενο μήνυμα από Τ.Ο. Νίκαιας στο 

κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Κωνσταντίνου ΚΟΡΚΟΒίΛΗ: 

«25-5-2013 και ώρα 20.00. Όλη η ασφάλεια στο γραφείο για τελευταία 

ενημέρωση και οργάνωση της Κυριακής. Απουσίες δεν επιτρέπονται».

2) το υπ' αριθμ. 314 εισερχόμενο μήνυμα από Τ.Ο. Νίκαιας στο 

ίδιο κινητό (2-5-2013): «Αύριο^πρωί στις 9.00 άπαντες για τη δράση 

παρουσία υποχρεωτική».

8.30 Θα φύγουμε η ασφάλεια στα πλαίσια των εκτάκτων. Παρακαλώ 

ενημερώστε με παρουσίες».

4) το υπ’ αριθμ. 358 εισερχόμενο μήνυμα από Τ.Ο. Νίκαιας στο 

ίδιο κινητό τηλέφωνο: «Εντολή Λαγού. Παρακαλώ 8 άτομα για τη 

Δηλιγιάννη. 2.30 ώρα από την ασφάλεια. Ενημερώστε με τώρα είναι 

ανάγκη».

Λ  5) υπ’ αριθμ. 364 εισερχόμενο μήνυμα από Τ.Ο. Νίκαιας στο ίδιο 

κινητό τηλέφωνο (19-4-2013 και ώρα 6.00’): «Η ομάδα της

6) το υπ’ αριθμ. 370 εισερχόμενο μήνυμα από την ίδια τοπική 

οργάνωση στο ίδιο κινητό (17-4-2013): «Πέμπτη πρωί 9

προσυγκέντρωση στα γραφεία για κοινή δράση με Πειραιά. Παρουσία 

υποχρεωτική. Παρακαλώ ενημερώστε με άμεσα».

3) το υπ’ αριθμ. 333 εισ :πό Τ.Ο. Νίκαιας στο

ίδιο κινητό (27-4-201 j^« T n  Δ; α γραφεία μας δράση.

ασφάλειαε στα γραφεία. Όποιος δεν δουλεύει. Τώρα».
W  tr
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7) το υττ’ αριθμ. 437 εισερχόμενο μήνυμα από την ίδια τοπική 

οργάνωση στο ίδιο κινητό τηλέφωνο (18-3-2013): «Αύριο Τρίτη ώρα 

17.30 όλοι στα γραφεία. Θα γίνει προβολή με τις δράσεις^της Νίκαιας. 

Και νυχτερινή δράση. Παρακαλώ αυστηρά το μήνυμα δεν διαρρέει 

πουθενά». (Σχετ. No. 34)

Περαιτέρω, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού φέρεται ότι 

ομάδες μελών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», συγκεκριμένης σωματοσομής, 

μετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, «τπφελάσεις» κάτ δράσεις της 

οργάνωσης, απολύτως συντεταγμένα, με ομοιόμορφη ενδυμασία, 

μαύρη ή με παντελόνια παραλλαγής, με το λογότυπο της οργάνωσης, 

μαίανδρο ή άλλα σχετικά σύμβολα (« ω ς  δελφικό «Ε», SS κλπ) 

φορώντας κράνη ή καπέλα τζόκεϊ, με co/τίστοιχα σύμβολα ή τον 

παραπάνω λογότυπο, μ ^  στρατιωτικό βηματισμό, υπό τον ήχο 

παραγγελμάτων, ενίοτε φέροντας αυτοσχέδιες ασπίδες με τον Ηλιακό ή 

Νορβηγικό σταυρό και κοντάρια ή ρόπαλα, φωνάζοντας συνθήματα, 

όπως «Αίμα-Τιμή-Χρυσή Αυγή» ή «Ηθικόν; Αίμα» κλπ. Συχνά, επίσης, 

οι μετέχοντες των ομάδων αυτών εμφανίζονται να χτυπούν ρυθμικά τα 

κοντάρια επί των ασπίδων και επί του οδοστρώματος. Ενίοτε, οι 

παραπάνω ομάδες φέρονται να κινούνται, ομοίως συντεταγμένα, ως 

μοτοπορεία, με δύο επιβαίνοντες ανά μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη και 

κρατώντας κοντάρια.

Επί της ανωτέρω ομοιόμορφης, πειθαρχημένης και

συντεταγμένης^ στρατιωτικού τύπου, εμφάνισης των μελών της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»: 1) Ο κατηνορούμενος. Νικόλαος Μιγαλολιάκος, 

στην από 2-1 (>2013 ανακριτική απολογία του, ερωτηθείς σχετικά από 

τους Ανακριτές, δήλωσε τα εξής: «Κατηγορηματικά έχω δηλώσει στις 

τηλεοπτικές εμφανίσεις τις οποίες είχα τη δυνατότητα να έχω ότι α) η 

Χρυσή Αυγή δεν είναι στρατός να διαθέτει στολή και καταδικάζω αυτού 

του είδους τη συμπεριφορά και αμφίεση και το συγκεκριμένο



βηματισμό...». (Σχετ. Νο.15) Ο ίδιος, όμως, (Ν. Μιγαλολιάκος), το βράδυ 

των εκλογών της 17ης-6-2012, απευθυνόμενος στον κόσμο που 

συγκεντρώθηκε κάτω από τα γραφεία της Οργάνωσης, δήλωσε, μεταξύ 

άλλων, ότι «Είμαστε στρατιώτες, είμαστε Ίτειθσρχηένοι, είμαστε 

χρυσαυγίτες. Είστε σαν στρατός ττειθαρχπμένος. Να ευχαριστήσω 

τα παιδιά με τις μαύρες υπλούζες», ενώ την ίδια δήλωση επανελαβε 

στις 20-10-2012, στη γιορτή του ‘Μετόπου Νεολαίας’ της Χρυσής

κατηγορούμενος, Χρήστος Παππδις. στην από 3-10-2013 ανακριτική 

απολογία του, σε όμοια ερώτηση των Ανακριτών, δήλωσε τα εξής: «Δεν 

υπάρχει προτροπή σε στελέχη και οπαδούς για ομοιόμορφη εμφάνιση, 

το μαύρο μπλουζάκι που με ρωτάτε με το λογότυπο πωλείται σε 

διάφορα σημεία της χώρας και μπορεί να προμηθευτεί κάποιος πολύ 

εύκολα, έχοντας γίνει το μπλουζάκι αυτό μόδα κυρίως στους κύκλους 

της νεολαίας. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση μνήμης της σφαγής του 

Μελιγαλά του Σεπτεμβρίου 1944, εγώ προσωπικώς το λεγόμενο 

βηματισμό τον είδα μέσω διαδικτύου (youtube) διότι προσήλθα μετά το 

γ^'ονός. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν ήταν κάτι το οργανωμένο, 

ήταν ασυντόνιστο και πολιτικά αδόκιμο. Δεν |γινε από πολλά άτομα

όπως αποδεικνύεται και από το βίντεο». (Σχετ. No.17) 3) Ο 

κατηγορούμενος, Ιωάννης Δανός, στην από 2-10-2013 ανακριτική 

απολογία του, δήλωσε σχετικά ότι «Δεν είναι αληθές ότι υπάρχει 

γενική πρακτική συντεταγμένης κίνησης τμημάτων οπαδών μας σαν να 

πρόκειται για στρατιωτικό άγημα. Αυτό συνέβη μόνο μια φορά στις
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πρόσφατες εκδηλώσεις μνήμης στο Μελιγαλά, στο πλαίσιο των οποίων 

αποφασίοτηκε δεν ξέρω από ποιον να κινηθεί ένα τμήμα 30 περίπου 

ατόμων συντεταγμένα με σκοπό την απόδοση τιμών στα θύματα της 

περιόδου εκείνης. Ότι δεν υπάρχει γενικευμένη πρακτική 

συντεταγμένης κίνησης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα μέλη της 

ομάδας αυτής δεν κατόρθωσαν να τηρήσουν ενιαίο βηματισμό και αυτό 

φαίνεται από το σχετικό βίντεο. Βέβαια προσπαθούμε στις εκδηλώσεις
a

μας, να έχουμε μια στοιχειώδη πειθαρχία ώστε να διατηρείται η τάξη 

και να αποφεύγονται τα προβλήματα...Δεν υπάρχει κανένας κεντρικός 

σχεδιασμός ούτε κεντρική εντολή για ^οιομορφία στην εμφάνιση των 

μελών ή των υποστηρικτώ^ της Χ ρυσ ής^^^ς . Απόκεινται στην 

προσωπική επιλογή των μελών ή υποστηρικτών μας η επιλογή της 

ενδυμασίας τους και η τυχόν διαπίστωση της ομοιομορφίας τους 

οφείλεται σε δική τους απόφαση. Υπάρχει ένα κεντρικό κατάστημα της 

Χρυσής Αυγής στα γραφεία μας στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου εκεί 

πράγματι μπορεί κάποιος υποστηρικτής μας να προμηθευτεί κάποια 

είδη χωρίς όμως να υπάρχει υποχρέωση να πράξει τούτο, σημειωτέον 

δε, υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδών σε διάφορους χρωματισμούς και 

Λογότυπο». (Σχετ. Νο.35)4) Ο κατηγορούμενος Ηλίαο Κασιδιάοηο. στην 

από 1^0-2013 ανακριτική απολογία του, κατέθεσε σχετικά τα εξής: 

«Στις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής δεν προβλέπεται παράταξη τύπου 

στρατιωτικού αγήματος. Σε εκατοντάδες βίντεο που κυκλοφορούν στο 

διαδίκτυο μπορεί ο καθένας να δει πως η διάταξη των συγκεντρωμένων 

είναι κανονική. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως στο μνημόσυνο 

του Μελιγαλά προσφάτως όπου κατόπιν δικής μου προτροπής βαδίσαμε 

συντεταγμένα προς το μνημείο, επιβάλλεται οι συμμετέχοντες για να
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επιδείξουν σεβασμό να μην προσέρχονται σε ένα χώρο μνήμης όπως 

πηγαίνουν στην εργασία τους ή σε άλλες ασχολίες· τους. Από το 

συγκεκριμένο τηλεοπτικό υλικό, άλλωστε, προκύπτει καταφανώς πως 

δεν υφίσταται στρατιωτική οργάνωση, διότι πολλοί συγκεντρωμένοι 

κατόπιν παραγγέλματος μου αδυνατούν να συντονιστούν...Δεν υπάρχει

εκδηλώσεις. Για λόγους αισθητικής προσωπικά εκτός κοινοβουλίου, 

στις πολιτικές μου ομιλίες, προτιμώ να φορώ κάποια από τα μαύρα +- 

shirt με διάφορα λογότυπο της Χρυσής Αυγής που κυκλοφορούν στο 

εμπόριο. Αυτό το πράττουν και άλλοι βουλευτές κάι στελέχη και θεωρώ 

πως, αφού λειτούργησε ο υιμητισμός, ^τα  μπλουζάκια αυτά 

καθιερώθηκαν ως μόυα σε ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. Δυστυχώς 

αρκετοί συμπολίτες μας εμπορεύονται αυτή τη 'μόδα' παράγοντας 

κασκόλ, μπρελόκ και άλλα ευτελούς αξίας είδη. Στα είδη αυτά μπορεί να 

έχει οποιοσδήποτε πρόσβαση ακόμη και στη λαϊκή αγορά και σε ένα 

περίπτερο της Ομονοίας. Κανένας κεντρικός σχεδιασμός δεν υπάρχει 

για τη χρήση παντελονιού παραλλαγής και όπως υποδεικνύεται από το 

υλικό των εκδηλώσεων της Χρυσής Αυγής που υπάρχει στο διαδίκτυο, 

μια μικρή μειοψηφία φίλων και οπαδών του κόμματος τα φέρει με δική 

τους πρωτοβουλία». (Σχετ. No.36) Ο ίδιος.· όμως. (Ηλίας Κασιδιάρης),

στις 21-4-2013, απευθυνόμενος σε οπαδούς, δήλωσε, εκτός των
ί

άλλων; «Οι συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις uac δεν είναι εκδηλώσεις 

πολιτικού κόμματος. Σε καμία περίπτωση δεν το βλέπουμε έτσι ή 

ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Πιο πολύ θυμίζουν οι συγκεντρώσει 

αυτέσ κάτι από στρατιωτική μονάδα». 5) Ο κατπνορούμενος Νικόλαοσ 

Miyoc στην από 2-10-2013 ανακριτική απολογία του, σε σχετική

κανένας σχεδιασμός ή εντολή για τη χρήση στολής
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ερώτηση των Ανακριτών, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός 

ή προγραμματισμός για την ομοιόμορφη εμφάνιση στελεχών του 

κόμματος καθώς και ότι «για Λόγους μίμησης πολλοί υιοθετούν από 

μόνοι τους την ενδυμασία, την οποία βλέπουν σε κάποιον φλο τους». 

(Σχετ. No.36) 6) Ο κατηγορούμενος Ευστάθιος Μπούκουρας, στην από 

12-1-2014 απολογία του ενώπιον μας, δήλωσε ότι «Μας αρέσει η

πειθαρχία, μόνο με τάξη και πειθαρχία θa|μπopέσouμε,  να πάμε 

μπροστά διότι η κοινωνία μας βιώνει άσχημες^ μέρες. Εξάλλου, οι 

επικοινωνιολόνοι του κόμματος έχουν προτείνει και έχουν την άποψη

ότι το μαύρο μπλουζάκι εκπέμπει σεβασμό και δέος και έτσι γι' αυτό το 

λόγο ακολουθήθηκε από τους υποστηρικτές». (Σχετ. Ν<Γΐ2).

Περαιτέρω, Α) ο κατηγορούμενος Αθανάσιος Τσορβάς, 

απολογούμενος ενώπιον των Ανακριτών, ( στο από 14-10-2013 

απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει, εκτός των άλλων, ότι «Τους 

τελευταίους μήνες μου πρότειναν να συμμετέχω και \ω  στην ασφάλεια 

του κτιρίου στα γραφεία της ΝίκαιαςΙτΜου είπαν ότι θα μου έδιναν τη 

φόρμα της Χρυσής Αυγής, διότι ήμουν ο μόνος που ξεχώριζα και δεν 

ήταν σωστό και δεν θα χρειαζόταν να την αγοράσω αφού ήμουν 

άνεργος» (Σχετ. Νο.37ΤΒ) Ο κατηγορούμενος Ιωάννης Άννος. στην 

από 5-10-2013 αττυλογία του ενώπιον των ί,διων ως άνω Ανακριτών, 

δήλωσε, εκτός των άλλων, ότι «...μου προτάθηκε, λόγω σωματικής 

διάπλασης, w lm m -αχθώ άτυπα στην ασφάλεια του κτιρίου της 

οργάνωσης στη Νίκαια. Σημειώνω ότι νια την ασφάλεια του κτιρίου, 

η οποία περιλαμβάνει 15 περίπου άτομα, προβλέπεται στολή και 

συγκεκριμένα μαύρο t-shirt με λονότυπο Χρυσή Αυνή. φόρμα 

παραλλαγής χρώματος μαύρου λευκού γκρίζου, στρατιωτικές 

αρβύλες και προαιρετικά τζόκεϊ, τα αγόραζε με δική του δαπάνη κάθε
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μέλος της ασφάλειας». (Σχετ. No 38) Ο ίδιος, ' απολογούμενος 

συμπληρωματικά ενώπιον μας, την 1η-11-2013, δήλωσε ότι «όσοι ήταν 

στην ασφάλεια του κτιρίου της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια εζητείτο να 

φορούν παντελόνι παραλλαγής. Σε άλλα γραφεία φορούσαν μαύρα 

παντελόνια. Έπρεπε να είναι ενδεδυμένοι ουωουορφα. Δεν γνωρίζω 

το σκεπτικό τους ούτε και ρώτησα το πατί. Όσον α ^^ά  το 

μπλουζάκι με το p it bull, το αγόραζες αν το ήθελες. Τα μπλουζάκια με 

το p it bull τα σκέτα τα αγόραζες από την τοπική. Το δικό μου είχε και 

βαράκια στο πίσω μέρος της μπλούζας και το είχα'αγοράσει από το 

γυμναστήριο, στο οποίο πήγαινα»..(5^^π No. 39) Γ) Ο κατηγορούμενος 

Αναστάσιος Μιχάλαρος, crrrw από 2-10^2013 ^/ακριτική απολογία του, 

δήλωσε ότι «...Έχω πράγματι προμηθευτεί όπως με ρωτάτε ενδυμασία

από το κατάστημα της Χρυσής Αυνής και συγκεκριμένα διαθέτω μαύρα 

μπλουζάκια με το λογότυπο Χρυσής Αυγής, φόρμα παραλλαγής 

χρώματος μαύρου, λευκού και γκρίζου, άρβυλα και καπέλο τζόκεϊ. Τα 

συγκεκριμένα είδη τα είχα προμηθευτεί δωρεάν από το κατάστημα της 

Νίκαιας». (Σχετ. No. 40) Δ) Ο κατηγορούμενος Αναστάσιος-Μάριος 

Αναδιώτης, απολογούμενος ενώπιον μας, στις 3-2-2014, ερωτηθείς αν 

συμμετείχε με |  άλλα μέλη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» ως σώμα, 

ενδεδυμένος με ομοιόμορφη ενδυμασία σε εκδηλώσεις της οργάνωσης

αυτής, αρχικά μεν απάντησε «Όχι», στη συνέχεια όμως και αφού του 

επιδείχθηκαν φωτογραφίες από τον ηλεκτρονική του υπολογιστή, που 

κατασχέθηκε και δη οι φωτογραφίες 101, 102, 104, 115, 116, 117, από 

το παράρτημα 2.1, στις οποίες εικονίζεται εν μέσω σώματος μελών της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», συντεταγμένων και στοιχισμένων σε τριάδες, με 

ομοιόμορφες ενδυμασίες, ήτοι μαύρο μπλουζάκι, παντελόνι 

παραλλαγής και άρβυλα, δέχθηκε ότι τα ρούχα τα είχε πάρει από τα
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γραφεία της Χρυσής Αυγής για να συμμετάσχει σε όλες τις εκδηλώσεις, 

στις οποίες συμμετείχε, ακόμη δε και στη διανομή φυλλαδίων της

!) τηλεφωνικά γραπτά μηνύματα (sms) I) στο κινητό τηλέφωνο του 

κατηνορουοένου Κωνσταντίνου Κορκοβίλη, που περιλαμβάνεται σπ 

ανακριτικό υλικό και δη στο παράρτημα 1 [inbox sms messages], 

σταλμένα στον ως άνω κατηγορούμενο από τα γραφεία της τοπικής 

οργάνωσης Νίκαιας, ήτοι:

α) στο 225/1-6-2013: «τα άτομα που είσαστε για αύριο 11 η ώρα

στα γραφεία, για να είσαστε 12 στη Δηλιγιάννη, παρακαλώ μη γίνει

στραβή, είναι οπτή μέση ο Λαγός. Όλοι στοΛή της Νίκαιας»,

β) στο 482/22-2-2(113: Κυριακή,124-2-2013 και ώρα 15.00,

οργανωτικό και δράση. Παρουσία της ασφάλειας απαραίτητη../Ολοι

παραλλαγές»,

γ) στο 490/19-2-2013: «Παρακαλώ εσείς που βλέπετε το 

μήνυμα να μου στείλετε άμεσα τα νούμερο της μπλούζας που Φοράτε 

σε χειμωνιάτικη και καλοκαιρινή»,

ο) στο 556/22-1-2013: «Η ασφάλεια σήμερα όλοι υε παραλλαγής 

ττόΛΐΜ|αι μπλουςες μαύρες ή μπουφάν μαύρα, νενικά ομοιομορφία». 

Ενδεικτικά, ομοίως, αναφέρεται

II) εισερχόμενο μήνυμα με αριθμό - 600- στο κινητό τηλέφωνο του 

κατηνορουυένου Ιωάννη Κα£αντ£όνλου, με ημερομηνία 13-9-2013: 

«Γιάννη, όταν μπορείς πάρε ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσεις για τι 

εμφάνιση πρέπει να έχουμε».

Εισερχόμενο μήνυμα με αριθμό -692- στο κινητό τηλέφωνο του 

ίδιου κατηγορουμένου από κάποιο άτομο ονόματι Αντωνόπουλο, που

οργάνωσης. (Σχετ. No. 41)

Ενδεικτικά, εξάλλου, παρατίθενται:
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λέει: «Γιαννάρα θα έρθω από δουλειά καπάκι δεν θα έχω πόΑεως Μαζί

μου. Έχεις θέμα;»

Πρέπει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι στο αποδεικτικό υλικό 

περιλαμβάνεται έγγραφο, που εγχειρίσθηκε στον Αντεισαγγελέα 

του Αρείου Πάγου Με τον τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 

‘ΠΡΩΤΕΣ1ΛΑΟΓ» (Σχετ. Νο.4Γ ' ράφεται «η

τεκμηριώσουμε τον τίτλο και την ιδιότητά μας ως εθνικοσοσιαλιστές 

στρατιώτες», ήτοι η «προϋποτιθέμενη τήρηση της πειθαρχίας», «η 

απαραίτητη όσο και ενσυνείδητη υπακοή προς τις γραμμές της κίνησης, 

ταυτόχρονα με την προσήλωσή σου στην ιεραρχική δομή της», «την 

αναγκαία διαχρονική αντίληψη για τη Στρατιωτική δομή και την τήρηση 

του μιλιταριστικού πνεύματος σιωκάθε μορφή επαφών των ομάδων, 

«την ανάλογη με το σκοπό^εξωτεοική εμφάνιση: Εμφάνιση

εξόδου...Εμφάνιση επιχειρήσεων (Μαύρα άρβυλα, φόρμα εκστρατείας- 

χακί...» και καταλήγει «Αποδεςου το ρόλο σου ως πολιτικός 

στρατιώτης, ευθυγράμμισε τη ζωή σου με τη συνεχή πάλη και τον 

αγώνα, τίμησε την κίνηση και tov Αρχηγό σου, απόκτησε τη φιλοδοξία 

να φτάσεις σε σθένος και μαχητική οργάνωση τους ηρωικούς νεκρούς 

φορείς του εθνικοσοσιαλισμού». Ερωτηθέντες σχετικά από τους 

Ανακριτές, οι κατηγορούμενοι Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Χρήστος 

Παππάς Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος και Νικόλαος Μίχος, 

αρνήθηκαν την ύπαρξή του. Παρά ταύτα, όσα περιγράφονται στο 

ανωτέρω έγγραφο, που αφορούν στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς 

των μελών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» φέρονται να |τπβεβαιώνονται από το 

λοιπό αποδεικτικό υλικό.

Περί των ανωτέρω κατέθεσαν οι ακόλουθοι μάρτυρες, ήτοι:

1) Ο μάρτυρας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, 

δημοτικός σύμβουλος του Δήυου ΝίκαιαοΡέντη, στην από 11-11-2013 

ένορκη εξέτασή του, ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων:

πρέπουσα δραστηριοποίηση ώστε να
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«Συνήθως, κάθε Σάββατο, πρωινές ώρες, έβγαιναν και έκαναν 

παρελάσεις' στη Νίκαια, Με συνθήματα, υε σηυαίεο, με στολέο, σε 

στρατιωτικό σχηματισμό πάντα, με τον τίτλο me «Χρυσής Αυγής» 

και υε στρατιωτικά παραγγέλματα. Πολλέο φορές τους είχαμε δει με 

το σχηματισμό αυτό στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, ^όπου και το 

Δημαρχείο, να παρελαύνουν πάνω-κάτω, προφανώς προς επίδειξη 

ισχύος και εκφοβισμό, αφού στο δρόμο αυτό υπάρχουν πολλά 

καταστήματα μεταναστών. Εκ των υστέρων βλέποντας τα άτομα που 

συνελήφθησαν αναγνώρισα φυσιογνωμικά κάποιους από αυτούς που 

ηγούνταν των 'παρελάσεων αυτών, όπως των ΤΊατέλη^καθώς και άλλα 

άτομα και έναν εκ των οποίων ήταν σωματώδης με μακριά μαλλιά». 

(Σχετ. No. 43)

2) Ο μάρτυρας Γεώργιος ιωακειμίδης του Σάββα, Δήμαργος του 

Δήμου Νίκαιας-Ρέντη από 1-1-2011, στην από 7-10-2013 ένορκη 

εξέτασή του, ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων ότι: «...Προ δύο 

περίπου ετών η Χρυσή Αυγή άνοιξε γραφεία στη Νίκαια, στην οδό 

Καισαρείας, ενώ στην περιοχή Ρέντη δεν έχει. Έξω από τα γραφεία 

αυτά υπήρχαν συνεχυ»  άνθρωποι με στρατιωτικές στολές της 

παραλλαγής, που έκαναν περιφρούρηση και αν δεν κάνω λάθος 

μαζεύονταν στα γραφεία της οργάνωσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

απόγευμα, Ποιν από τις εκλογές του Μάί'ου 2012 άρχισαν να 

εμφανίζονται μαζικά στην πόλη, είτε με μηχανάκια, μηχανοκίνητες 

πορείες, κρατώντας σημαίες ελληνικές και της Χρυσής Αυγή, είτε πεζοί 

στην οδό Κονδύλη, που είναι ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της Νίκαιας 

ή σε άλλους δρόμους στο ιστορικό κέντρο της Νίκαιας και της 

Νεάπολης. Να σημειωθεί· ότι το ιστορικό κέντρο της Νίκαιας
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αποτελείται από τα ιστορικά μικρά, στενά σπίτια των Μικρασιατών 

προσφύγων που είχαν έρθει, που χτίστηκαν μετά το 1923 και τα οποία 

σήμερα δεν αποτελούν στέγη για Έλληνες και σταδιακά αποτέλεσαν 

στέγη για αλλοδαπούς και κυρίως Ασιάτες. ..Δεν θεωρώ λοιπόν ότι 

τυχαία επέλεξε η Χρυσή Αυγή το σημείο εκείνο να ανοίξει το γραφείο, 

γιατί εκεί υπήρχε πρόσφορο έδαφος, εξαιτίας της ξενοφοβίας ψίυ είχε 

αναπτυχθεί στην περιοχή. Αντίστοιχες πορείες μηχανοκίνητες έκαναν 

και στο Ρέντη, οι οποίες ήταν 'παρέλαση' από τους κεντρικούς δρόμους 

για να τους δουν όλοι, φωνάζονιτις πάντα συνθήματα όπως ’Αίμα Τιμή 

Χρυσή Αυγή' και στάση πάλ^στο πρσσφυγτκό κομμάτι του Ρέντη, το πιο 

υποβαθμισμένο...Μου ί εξαιρετική εντύπωση την επομένη του

Δεκαπενταύγουστου του 2012, σε μια Αθήνα να καίγεται με 40
λ  /*\ / \ j  » »  $___  ι    » ■*— $ k ι /

30 Χρυσαυγιτών σε στρατιωτικό σχηματισμό δυάδων να κάνει βήμα, 

όπως στο στρατό με touc λοχίες, με παραγγέλματα ‘εμπρός 

σημειωτόν' και να ψωνάζουν Άίμα Τιμή Χρυσή Αυγή'». (Σχετ. No. 44)

3) Q μάρτυρας Ευάγγελος Ανδριανάκος του Νικολάου. Δήμαρχος 

Νεμέας/  στην αττό 12-11-2013 ένορκη εξέτασή του, ενώπιόν μας, 

κατέθεσε, εκτός των άλλων: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου μια

φορα^ομάδα Χρυσαυγιτών, συντεταγμένοι, κρατώντας σημαίες και
%,

φωνάζοντας συνθήματα της Χρυσής Αυγής, έκαναν παρέλαση* μέσα 

στην πόλη της Νεμέας. Εγώ ειδοποιήθηκα γιατί ήμουν στο χωριό μου 

και έστειλα τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τους βρήκε προς το τέλος της 

παρέλασης' και τους ζήτησε να σταματήσουν. Στην ομάδα αυτή ήταν
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Αίγα άτουα από τη Νεμέα και οι περισσότερο; συμμετέχοντες ήταν

ξένοι προς την πόλη». (Σχετ. No. 45)

4) Ο μάρτυρας Αλέξανδρος Πνευματικός του Μιγαήλ. Δήμαρχος 

Κορίνθου, στην από 6-11-2013 ένορκη εξέτασή του, ενώπιον μας, 

κατέθεσε, εκτός των άλλων, ότι: «Αρκετές φορές υπήρξαν παρελάσεις' 

με 20 η και παραπάνω άτομα της Χρυσής Αυγής ? ιέσα στην πό; 

της Κορίνθου, σε κεντρικούς δρόμους, Φωνάξοντας συνθήμam και 

σε μια από αυτές tic περιπτώσεις υπήρξαν βιαιοπραγίες εναντίον 

μεταναστών και μάλιστα σε κάποια απ αυτΜ ^κυνηγώντας 

μετανάστες, αυτοί έπεσαν στη θάλασσα ψα να σωθόύν από ότι μου 

είπαν οι συμπολίτες μου. Σε κάποιες από αυτές τις παρελάσεις 

επικεφαλής ήταν ο βουλευτή™ κ. Μπούκουρας. Ήταν ομοιόμορφα 

ντυμένοι που έφεραν το λονότυπο της Χρυσής Αυνής στις μπλούζες 

τους και κρατούσαν σημαίες με κοντοστύλιαρα, δηλαδή μέρος από 

στυλιάρια από αξίνα κλπ. Οι παρελάσεις' γίνονταν χωρίς κάποια αιτία 

και μάλιστα σταματούσαν την κυκλοφορία του δρόμου. Τα περισσότερα 

άτομα, που μετείχαν στις παρελάσεις' δεν τα γνώριζα,

ενδεχομένως να έρχονταν και από άλλα μέρη». (Σχετ. No. 46)

Παραθέτουμε, ωσαύτως, ενδεικτικά:

Α) βίντεο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου 

Γεωργίου ΠατέΑΠ, που κατασχέθηκε και περιλαμβάνεται στο 

αποδεικτικό υλικό και συγκεκριμένα στο παράρτημα 2.2 τούτου, ήτοι:

1) το VIDEO -2- στο οποίο μαγνητοσκοπήθηκε η εκδήλωση για τα 

δύο (2) χρόνια του πυρήνα της Νίκαιας. Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης αυτής ομιλούν οι κατηγορούμενοι: Γεώργιος Πατέλης, που 

φέρεται ως υπεύθυνος της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» 

στη Νίκαια (βλ. την από 3-10-2013 απολογία του ενώπιον των 

Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών / Σχετ. Νο.47), Ηλίας
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Παναγιώταρος, βουλευτής, Ηλίας Κασιδιάρης, βουλευτής, Ιωάννης 

Λαγός, βουλευτής και Παναγιώτης Ηλιόπουλος, βουλευτής καθώς και οι 

βουλευτές της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» Νικόλαος Κούζηλος και Μιχαήλ 

Αρβανίτης. Οι ομιλίες αυτές έχουν ως εξής:

-Ηλίας Παναγιώταρος «Δύο χρόνια Πυρήνας Νίκαιας. Οι τοπικοί

BALLADER που θα τους βρείτε παντού, σε όλη την Ελλάδα. Όχι

μόνο σε όλη την Αθήνα, την Αττική, ^χουμε βρεθεί μαζί σε πάρα

πολλές περιοχές, να μην απαριθμώ, στο Αγρίνιο, στην ΤΤάρο, σε όλες

τις περιοχές της Αθήνας, στην Κόρινθο. Η δουλειά που έχετε κάνει

είναι πραγματικά αξιοσημείωτη^Είστε από τις πλέον δυναμικές ομάδες,

θα πρέπει να συνεχίσετε έτσι. Έχετε κερδί^ι ό)0 μόνο τη Νίκαια αλλά
.

και τις γύρω περιοχές, τον Κορυδαλλό, γ.ην Αμφιάλη, το ΤΤέραμα, 

τη Σαλαμίνα, τον Πειραιά.. Αυτό που θέλουμε από σας και συνεχώς 

θα σας το λέμε είναι ότι θα πρέπει να 'χετε απόλυτη πίστη στα 

όργανα του κινήματος, οπούς υπευθύνους του Πυρήνα Νίκαιας, του 

Περιφερειάρχη, των στελεχών μας, διότι αυτοί είναι που οδήγησαν 

τη ‘Χρυσή Αυγή σ' αυτά τα μεγαλεία, που ζούμε σήμερα...».

-Ιωάννης Λαγός: «Είναι κάποιες βασικές αρχές της «Χρυσής 

Αυγής» εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που ο πολύς κόσμος δεν τις ήξερε. 

Η ΧΑ θα μάχεται καθημερινά... δεν μας τρομάζει, δεν μας φοβίζει 

τίποτα, δεν μας απειλεί τίποτα, αν είμαστε ενωμένοι. αν ακολουθείτε 

τις γραιιϋΓές που σας δίνονται, αν εκτελείτε τΓς εντολές και αν είστε 

πειθαρχημένοι, un σας νοιάζει τίποτα. Για τα υπόλοιπα κανονίζουμε

εμείς. Να είστε σίγουροι γΓ αυτό το πράγμα...».



-Ηλίας Κασιδιάρης: «Χαιρετώ αυτή την προσπάθεια, στη Νίκαια,

Κορυδαλλό, Πειραιά.., Ο ανώναο me Χρυσής Αυνής σημαίνει δρόμος,

όχι κοινοβουλευτικές επερωτήσεις και τέτοιες αηδίες. .»§

-Παναγιώτης Ηλιόπουλος: «Ήθελα να χαιρετήσω την προσπάθεια

όλων σας και του πενταμελούς που κυρίως αγωνίζεται...».

-Νικόλαος Κούζηλος: «Πολύ μεγάλο μπράβο για τα παιδιά της

Νίκαιας που δύο χρόνια είναι παντού».

-Μιχαήλ Αρβανίτης: «Δεν είναι γραφείο η Τ.0Ϊ Νίκαιας, αλλά ένα

εθνικιστικό φρούριο, ένα από τα ορμητήρια me Ελλάδος... Εθαύμασα

τον τρόπο που είστε οργανωμένοι...».

Β) το VIDEO -389-^ του ηλεκτρονικού υπολογιστή του 

κατηγορουμένου Γεωργίου Ρατέλη, στο οποίο, αυτός μιλώντας στα

γραφεία για τις δράσεις ιης τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, το έτος 2012, 

λέει, μεταξύ άλλων: «Δώσαμε δείνμα γραφής κάνοντας πορεία 90

ατόμων στη Νίκαια, σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό».

3) στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Ιωάννη 

Καζαντάόνλου και δη στο παράρτημα 1.1 α) αριθμ. 3 [notes] 

αναγράφεται οωτολεξΠτ «Ασφάλεια 1) ανάλυση για την ασφάλεια στις 

επόμενες διοργανώσεις (ομιλία Λαγού/διανομή τροφίμων) σοβαρότητα, 

δορυ'οόροι, υλικά ασπίδες κτλ. 3) όποιος δεν έχει φέρει φωτό για το 

book δεν ανεβαίνει γραφεία από Τρίτη 23/09. 4) αναφορόχαρτο 

υπογραφές αφίξεις ΟΛΑ τα αναλαμβάνει με ευθύνη δίκιά του ο βοηθός 

+ παρατηρήσεις 5 λεπτά μετά την λήξη θα μιλάω με το όργανο βάρδιας 

για ότι έχει δει. 5) ανακοίνωση νέας θέσης στην είσοδο πάνω + σκοπό 

σαλονιού 6) συζήτηση λύση για το πρόβλημα των p.m.r. + handsfree 7) 

ανακοίνωση ποινής Πετρενήτη επιστροφή 12/10. 8) ανάλυση
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καθηκόντων οργάνου και επεξήγηση Μιχάλαρου ότι δεν έχει πλέον 

καθήκοντα βοηθού 9) συγχαρητήρια της ομάδας για Θερμοπύλες και 

Μελιγαλά» και β) 152 (files video), με ημερομηνία 12-4-2013, 

βιντεοσκοπούνται ο κατηγορούμενος Αναστάσιος Μιχάλαρος και 

κάποιος άλλος, άγνωστος μέχρι τώρα, οι οποίοι, εντός οικίας, 

κατασκευάζουν «αυτοσχέδιες μαύρες ασπίδες με κόκκινο 

μαίανδρο», τις οποίες φέρονται να κρατούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής 

σε «παρελάσεις» και δράσεις. Ο κατηγορούμενος Μιχάλαρος δε, στο 

τέλος του video, απευθυνόμενος προς την κάμερα, λέει «Ερχόμαστε!».

Στα ηλεκτρονικά πειστήρια, ^άλλου, περιλαμβάνεται πληθώρα 

φωτογραφιών και βίντεο με την εμφάνιση των ομάδων αυτών, όπως 

προπεριγράφονται, στο κέντρο της Αθήνας, σε διάφορες περιοχές της 

Αττικής αλλά και σε διάφορες πόλει^της* Ελληνικής Επικράτειας 

(Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Κόρινθο, Καλαμάτα, Καβάλα, Σπάρτη, Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Πάρο, Κρήτη, Βόλο κλπ- f  

Ενδεικτικά, παρατίθενται:

i) από το ηλεκτρονικά αρχεία του κατηγορουμένου Νικολάου 

ΜιχαλοΛίακσυ: από το παράρτημα 1.1, οι φωτογραφίες 44 (στην 

Νίκαια),J33 (στον Πειραιά), 64 (στη Νίκαια), 177 (πορεία στα Μέγαρα, με 

μαύρες μπλούζες και παντελόνια παραλλαγής, που κρατούν ασπίδες 

ως: τείχος), από το παράρτημα 2.2, τα βίντεο από 1 μέχρι και 24 (Νίκαια, 

ιε μαύρα κράνη, αυτοσχέδιες μαύρες ασπίδες, ρόπαλα, στα οποία είναι 

τυλιγμένες^ημαίες, που χτυπούν ρυθμικά στο οδόστρωμα και στις 

ασπίδες) και από το παράρτημα 8.1, η φωτογραφία 368,

(I) από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Ηλία Κασιδιάρη, στο 

παράρτημα 5.1, σελ. 1, 2, 5 (φωτογραφίες 45 και 46), σελίδα 6 

(φωτογραφίες 51-55),
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III) από το κινητό του κατηγορουμένου Ιωάννη Καζαντδόνλου, 

φωτογραφία από τις ομάδες αυτές της Νίκαιας, με στολές τπιραλλαγής, 

κράνη και κοντάρια,

IV) από τον ηλεκτρονικό υπολονιστή του κατηγορουμένου Γεωι 

Πατέλπ, στο παράρτημα 2.2 α) βίντεο με αριθμούς 57 (με παράγγελμα 

‘ανδρών προσοχή’), 58 (μοτοπορεία στον Πειραιά), ^03 -106, 126 

(από το Μελιγαλά), 145-152 (στον Πειραιά, σε τετράδες, που 

χτυπούν τα ρόπαλα στις ασπίδες και στο οδόστρωμςη, 399 

(παρατεταγμένοι ακόμη και σε πλοίο), 462 («άνδρες προσοχή») 

517-522 (μοτοπορεία Νίκαιας-Κορυδαλλού-Ρέντη).

Παράγγελμα επίσης σε ομάδα μελα^ της Χρυσής Αυγής φέρεται 

να δίνει ως επικεφαλής ο κατηγορούμενος' βουλευτής Ευστάθιος 

Μποΰκουρας λέγοντας χαρακτηριστικά με^ βροντώδη φωνή:

TOJC«παραταχτείτε, παραταχτείτε σωστά, όπακ προβλέπεται. Στη 

Χρυσή Αυγή είσαστε ρε». Ερωτηθείς δε σχετικά κατά την ενώπιον μας 

απολογία του το αποδέχτηκε, το απέδωσε όμως στη σύγχυση που τον 

διακατείχε λόγω της καταστροφής της επιχειρήσεώς του (Σχετ. No 12).

Μεταξύ των εκδηλώσεων της οργάνωσης της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 

είναι αυτή των Θερμοπυλών, στις 25-8-2012, που έχει μεταδοθεί από τα 

ΜΜΕ mi το διαδίκτυο, περιλαμβάνεται δε και στα ηλεκτρονικά αρχεία 

του κατηγορουμένου Νικολάου Μιχαλολιάκου τα οποία έχουν 

κατασχεθεί, σε βίντεο. Στην εκδήλωση αυτή, όπως εμφανίζεται στο 

ανωτέρω βίντεο, μετέχει μεγάλος αριθμός μελών με την 

προαναφερόμενη'ομοιόμορφη ενδυμασία, σε σχηματισμούς, κρατώντας 

αναμμένες δάδες. Ο ανωτέρω κατηγορούμενος στην ομιλία του, 

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στην «ελληνική αυτοκρατορία της Χρυσής 

Αυγής» καθώς και ότι «Έχουμε καθήκον να τον οργανώσουμε, να τον 

κατηχήσουμε ιδεολογικά, να τον κάνουμε μια χαλύβδινη φάλαγγα 

που θα σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της...». •
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Περαιτέρο,), για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Μελιγαλά, στις 15-9- 

2013, κατέθεσαν:

1) Ο Μάρτυρας Φίλιππος ΜΠΑΜΗΣ του Παναγιώτη, Δήμαρχος 

Οιγαλίασ από 1-1-2011, στην από 4-11-2013 ένορκη εξέταση τ ο υ ^  

ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, τα εξής: «Είθισται ™αθε 

χρόνο την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου να γίνεται ένα μνημόσυνο 

ετήσιο υπέρ των θυμάτων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου της Πηγάδας, 

όπως είναι γνωστό. Έτσι και φέτο<^ το ?θεωρώ χρέος μου να 

παρευρίσκομαι στο μνημόσυνο και υπό την άνω ιδιότητά μου. Κάθε 

χρόνο ο Δήμαρχος εκφωνεί ^ ιν χρ^ετισμό^τιμώντας τους νεκρούς 

μας και ευχόμενοι να μη μας συμβεί αΚΚο τετοιοΓττεριστατικό εμφυλίου 

πολέμου που αμαύρωσαν την ιστορία της Ελλάδος. Πήρα τον λόγο και 

ξαφνικά είδα έναν κύριο μπροστά μου ο οποίος μου άρπαξε το 

μικρόφωνο. Η πλειονότητα των παρευρισκομένων ήταν από την ομάδα 

των οπαδών της Χρυσής Αυγής. Υπολογίζω ότι ήταν πάνω από 100 

άτομα με ομοιόμορφη ενδυμασί* δηλαδή μπλουζάκι με το λογότυπο της 

Χρυσής Αυγής και παντελόνι παραλλαγής, με συγκρότηση στρατιωτικού 

αγήματος και όλοι κρατούσαν κοντάρια με την ελληνική σημαία. Από το 

σύνολο των παρευρισκομένων είδα λίγα άτομα, τα οποία ήταν γνώριμα, 

αλλά δεν φόραγαν ενδυμασίες. Από ότι είδα είχαν φτάσει με πούλμαν. 

Όταν πήρα ►το λόγο, ένα εξ αυτών, από ότι μου είπαν ήταν ο 

Παναγιώταρος, τον οποίο μέχρι τότε δεν γνώριζα, μου άρπαξε το 

μικρόφωνο. Μέχρι τότε η ομάδα αυτή των οπαδών-μελών της Χρυσής 

Αυγής φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Ενώ εκφωνούσα 

τον χαιρετισμό και κρατώντας την ντουντούκα ο κ. Παναγιώταρος μου 

άρπαξε το μικρόφωνο και συνέχισε να μιλάει απευθυνόμενος στον
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κόσμο. Αμέσως π αστυνομία με φυγάδευσε. Δεν άκουσα τι έγινε μετά. 

Πριν από μένα είχε μιλήσει ο κ. Μπένος, ως εκπρόσωπος οικογενειών 

θυμάτων της Πηγάδας. Ευτυχώς είχε γίνει το τρισάγιο. Εξαιτίας της 

παραπάνω συμπεριφοράς σε βάρος μου αλλά και σε βάρος άλλων 

παρευρισκομένων, που είχαν έρθει να τιμήσουν τους νεκρούς, η όλη 

εκδήλωση διακόπηκε. Πάντως οι δημότες ήταν σαστισμένοι,

αγανακτισμένοι και στενοχωρημένοι. Τους πρόσβαλε. Πρόσβαλάν τη 

μνήμη νεκρών. Πρέπει να επισημάνω ότι κατά την αντίστοιχη εκδήλωση 

των ετών του 2012 και 2011, υπήρχε πολύ περιορισμένη συμμετοχή 

των μελών της Χρυσής Αυγής, από ιοιτς οποίους κάποιοι είχαν 

στρατιωτική ενδυμασία και κάποιοι όχι, χωρίς όμως να προκληθούν 

έκτροπα ή επεισόδια...Εκ των υστέρων έμο^ι και είδα από την 

τηλεόραση ότι απωθήθηκε από τα άτομα αυτά της Χρυσής Αυγής και 

μάλιστα κατά τρόπο βίαιο, ένας ηλικιωμένος κύριος, που όπως έμαθα 

ήταν συγγενής θύματος και άκουσα ότι ήταν από τα Φιλιατρά». (Σχετ. 

No. 48)

2) O j άρτυρας Ηλίας ΝΤΟΝΑΣ του Κωνσταντίνου. Αντιδήυαργος 

του ως άνω Anuou (Οιγαλκ ). στην από 4-11-2013 ένορκη εξέτασή 

του, νώτπόν μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, τα εξής: «Κατά τη

διάρκεια του ετησίου μνημόσυνου της Πηγάδας, στις 15-9-2013,

προσήλθαν πολλοί οπαδοί - μέλη της Χρυσής Αυγής.,.με μαύρη περιβολή

που έφεραν το λογότυπο της Χρυσής Αυγής. Οι περισσότεροι ήρθαν με

πούλμαν αλλά και με Ι.Χ.Ε. Ερχόντουσαν οργανωμένα και κρατούσαν

κοντάρια με ελληνική σημαία. Μέχρι και το τέλος του τρισάγιου, δηλαδή

μετά το τέλος της λειτουργίας της εκκλησίας, φώναζαν κάποια

συνθήματα, αλλά σχετικά ήσυχα. Μετά το μνημόσυνο φώναζαν
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συνθήματα, όπως φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, αίμα τιμή 

Χρυσή Αυγή ' κλπ. Επισημαίνω ότι υπάρχει ένας άτυπος σύλλογος 

συγγενών θυμάτων της Πηγάδας, που με συνεργασία του Δήμου εδώ 

και πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, συνεργάζεται για τη συντήρηση του 

μνημείου και όλου του χώρου...και διοργαγώνει το συγκεκριμένο 

μνημόσυνο κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τους νεκρούς...Έτσι και ίφέτος. 

Πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Οιχαλίας, ο κ. Μπάμης και ενώ ο Λόγος ήταν 

σχεδόν ίδιος με τον περσινό, με ενωτικό χαρακτήρα, ο βουλευτής της 

Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώταρος με την ντουντούκα ora χέρια και ενώ 

τον πλησίαζε, απευθύνθηκα προς κ  Α όμαρχο με απρεπή τρόπο, 

φωνάζοντας 'ρε καραγκιόζη, τι είναι αυτά που μας λες, που ζητήσαμε να 

μας παραχωρήσετε το χώρο για να το^καΛλωπίσουμε και αρνηθήκατε'. 

Μετά έδωσε το .ογο στο\ κΓΚασιδιάρη, ο οποίος μίλησε υβριστικά σε 

βάρος μας, λέγοντας χαρακτηριστικά 'είστε διορισμένη δημοτική αρχή 

του Σαμαρά, του δοσίλογου ρΡαμαρά', σε βάρος του κ. Βενιζέλου, 

αποκαλώντας τον παχύδερμο' και με άλλες φράσεις υβριστικές, τις 

οποίες δεν θυμάμαι, αλλά αποτυπώνονται στα ΜΜΕ.,.ο κ.Παναγιώταρος 

επιτέθηκε, όπως προαναφέρω, κατά τρόπο απρεπή στο Δήμαρχο, κατά 

τη^διάρκεια της ομιλίας του με τις παραπάνω πράξεις. Έπιασε λοιπόν 

το μικρόωωνο, το τράβηξε από το αναλόγιο που το είχαμε στερεώσει,

ενώ συγχρόνως συγγενείς των θυμάτων που ήταν πλησίον του
▼ %

Δημάρχου προσπάθησαν να ξαναπάρουν το μικρόφωνο από τα χέρια 

του κ. Παναγιώταρου. Έτσι έγινε λοιπόν μια συμπλοκή κατά τη διάρκεια 

της οποίας, απώθησαν με βίαιο τρόπο κάποιο γέροντα που

προσπαθούσε να πάρει το μικρόφωνο, ο οποίος έπεσε κάτακ_Οι

αστυνομικοί που ήταν παρόντες δεν έκαναν τίποτα κατά τη διάρκεια
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του επεισοδίου αυτού, δηλαδή να πάρουν πίσω το μικρόφωνο, γιατί 

όλεο οι παραπάνω ενέργειες έγιναν από τους βουλευτές 

ΓΤανανιώταρο και Κασιδιάρη.,.Εν τέλει με το έτσι θέλω, έδιωξαν τις 

επίσημες δημοτικές αρχές και το σύλλογο των θυυάτων τγ 

ΤΤηνάδας και έκαναν δική touc τελετή. Tic προηγούμενε^ρονιές η 

ομιλία του Δημάρχου ήταν το ίδιο ενωτική.,.Τα προηγούμενα χρόνια 

όμως, που δεν ήταν η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, ερχόντουσαν στην 

αντίστοιχη εκδήλωση 10-20 άτομα». (Σχετ. No. 4 9 ) ^ ^ ^

Για τα παραπάνω περιστατικά κατέθεσε και ο μάρτυρας Πέτρος- 

Γεώργιος Τατσόπουλος, στην προαναφεμόιπνηΐνορκη εξέτασή του, τα

εξής: «Ο κομπασμός σε συνδυασμό με τη δράση-επιθέσεις και με την 

ίδια τη δομή της Χρυσής Αυγής (όττως πχΓοταν κατεβαίνουν στο 

Μελιγαλά σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, οι ναζιστικές τελετές στις 

Θερμοπύλες με πυρσούς παρατεταγμένοι στο σχήμα του μαιάνδρου κλ.) 

είναι καθαρά στρατιωτική προετοιμασία». (Σχετ. Νο.29)

Για τα περιστατικά αυτά, παραθέτουμε, ενδεικτικά, διαλόγους, 

καταχωρημένους στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου, Ιωάννη 

ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (chats), που έχει κατασχεθεί, με ημερομηνία στις 15- 

9-2013:

Α) Ύπ’ α ρ ιθ μ .19: μεταξύ τούτου (Καζαντζόγλου) και ατόμου, 

ονόματτΝίκος Μαντέλος:

«Νίκος ΜαντέλοοΓ Ναι, έλα, ο Σκάλκος πρόλαβε να ρίξει ψιλές;
w

Καζαντζόγλου (Γιάννης Τσιχ): όχι έχει χέρι κουπί.

. I: X

(, Ί

ύ

Καζαντζόγλου:.,.Καλά ήταν έδωσα και με το τσακα χαστούκια στην 

Πηγάδα ξεκαύλωσα χαχαα 

Νίκος Μαντέλος: εγώ δεν πρόλαβα γαμώτο.». \η
ι '·  1!
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Β) Υπ’ αριθμ. 19, μεταξύ του Καζαντζόγλου και του 

κατηγορουμένου Δέοντος Τσαλίκη:

«Καζαντζόγλου: ο τσάκας αλλά ρε φίλε πιστεύω σε μια τελετή 

μνήμης δεν χρειάζοντε κοματικά συνθήματα τόσο και εντάσεις.

Λέων Τσαλίκης: είσαι πολύ σοστός αδελφέ αλλά όχι άλλα ψέματα 

καιρός είναι να ρίχνουμε τις μάσκες του κάθε πούστη

Καζαντζόγλου: Πάνε απλά να προσκολήσουν στην άνοδο του 

κινήματος πολλοί και στο παρελθόν έχουν κατηγορήσε1 αρχηγό 

ρουφιάνοι είναι το ξέρουμε στην Πηγάδα πέσανε χαστούκια καλά 

μακριά από τις κάμερες εγώ ο Κεώδας κ ο Λαγός με τον πρόεδρό τους 

είναι εβδομάδα προέδρων γαμάμε προέδρους χαχαχαχαα.

Λέων Τσαλίκης: έτσι

Λέων Τσαλίκης: τη κλωτσιά στον πιτσιρικά της νεολαίας του 

ΛΑΟΣ εσύ τη ρίχνης ή ο τσακας» (Σχετ. No, 50)

Ο μάρτυρας Γεώργιος ΧΡίΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Χαραλάιπτους, 

Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου από 1-1-2011, στην από 7-11-2013 

ένορκη εξέτασή του, ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων ότι: 

« Σ τ ις ^ [ Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, διενεργείται στην πόλη μας 

θρησκευτική εορτή και λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου. Από τότε 

που εξελέγρν δήμαρχος προσπάθησα να αναδείξω την τοπική εορτή και 

ora πλαίσια αυτά δε, το 2012, προσκαλέσαμε το Μητροπολίτη 

^οούσοης κ. Ελπιδοφόρο, δοθέντος ότι οι κάτοικοι της Ραφήνας

προέρχονται από τη Μικρά Ασία και υπάρχει σχέση. Στη θρησκευτική
♦

αυτή εορτή παρέστη και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 

Νικόλαος. Υπήρχε επίσης άγημα του στρατού την ημέρα εκείνη για τη 

λιτάνευση της εικόνας. Υπήρχε δε μεγάλη προσέλευση κόσμου, 

υπολογίζω περί τα 2.000 άτομα. Την ημέρα εκείνη συνηθίζεται να 

γίνεται πανηγύρι με πάγκους από μικροπωλητές, οι οποίοι ελάμβαναν
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τις άδειες τους από το Δήμο. Έτσι και κατά την παραπάνω ημερομηνία 

όσοι μικροπωλητές συμμετείχαν είχαν ελεγχθεί αυστηρά τόσο από τη 

δημοτική αρχή όσον και από την αστυνομία, αν είχαν κατά το νόμο τις 

προβλεπόμενες άδειες.,.Βγαίνοντας έξω για την προετοιμασία της 

λιτάνευσης, μας ενημέρωσαν ότι έγινε επεισόδιο σε κάποιους πάγκους 

σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την εκκλησία. Δηλαδή μια ομάδα 

ατόμων της Χρυσής Αυγής αναποδογύρισε κάποιους πάγκους. Το 

γεγονός αυτό είχε προηγηθεί και είχε ολοκληρωθεί όταν εμείς βγήκαμε 

από την εκκλησία...μια ομάδα μελών της Χρυσής ψζς>\ τα 15-20

άτομα, ντυμένοι ομοιόμορφα, με. επικεφαλής βοι που από ότι

έμαθα ήταν οι κ. Γερμενής και Ηλιόπουλος...πλησίασαν τους πάγκους 

των μικροπωλητών και προέβησαν αυθαίρετα σε έλεγχο των αδειών 

τους. Πριν μάλιστα προλάβουν οι αλλοδαποί μικροπωλητές, από ότι 

έμαθα, να επιδείξουν την σχετική άδεια: η οποία τους είχε χορηγηθεί 

όπως προαναφέρω, τα μέλη της Χρυσής Αυγής αναποδογύρισαν τους 

πάγκους και,τα εμπορεύματα έπεσαν κάτω...Στο σημείο αυτό θέλω να 

επισημάνω ότι εξερχόμενοι από την εκκλησία...είδα 15-20 άτομα, μέλη 

της νρυσής Αυγής, ντυμένα ομοιόμορφα με μαύρη ενδυμασία και 

μπλούζες υε το λογότυπο της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι κρατούσαν 

μαύρες σημαίες...Γις επόμενες ημέρες, εντός της επόμενης εβδομάδας, 

το Δ.Σ. συγκλήθηκε και αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί εγγράφως για τη 

στάση αυτή των μελών της Χρυσής Αυγής...Θα ήθελα να προσθέσω και 

το γεγονός ότι οι διευθύντριες του 2ου και 3ου νηπιαγωγείων 

Ραφήνας.,.δέχθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα από άγνωστο άνδρα στις 

5-6-2013 και περί ώρα 11.00. Στην κ. Φλέγκα αναφέρεται 'εδώ Χρυσή 

Αυγή, να διώξετε τα παιδιά από το Πακιστάν και την Ινδία και τους
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άλλους αλλοδαπούς διότι έχει δοθεί εντολή να κόψουν τα αυτιά και να 

υπαγάγουν τους εκπαιδευτικούς ...Στην κ. Χατζηπολυχρσνίου της είπαν 

πάλι τα ίδια, δηλ. 'εδώ Χρυσή Αυγή, αν υπάρχουν παιδιά από το 

Πακιστάν και την Ασία στο νηπιαγωγείο, να τα διώξετε γιατιΑθσ σας 

κάνουν ντου και έφοδό,..». (Σχετ, No. 51)

Σχετικά με το γεγονός αυτό, στη Ραφήνα| αλλά και άλλα 

παρόμοια, που αφορούν σε ‘ελέγχους’ αδειών και νομιμοποιητικών 

εγγράφων αλλοδαπών μικροπωλητών από^μέλη της «ΧΡΥΣΗΣ 

ΑΥΓΗΣ», με επικεφαλής βουλευτές της: 1) ο κατηγορούμενος Νικόλαος 

ΜΙΧΑΛΟΛ1ΑΚΟΣ, στην προαναφεοόιιενη ανακριτική απολογία του, 

ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε «για παράνομες πράξεις που μου 

αναφέρετε επίσης δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν τις υιοθετώ και 

δημόσια τις έχω αταγγείλει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στον κο 

Τράγκα καθώς καί στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ 

ΕΧΤΡΑ.». Ομοίως καταδίκασαν τις ενέργειες αυτές και οι λοιποί 

κατηγορούμενοι βουλευτές στις ως άνω ανακριτικές απολογίες τους, οι 

οποίοι δήλωσαν: α) ο Χοήστοο ΠΑΠΠΑΣ: «Σε ότι αφορά τους πάγκους 

των αλλοδαπών μικροπωλητών παρανόμων ή μη που εγώ προσωπικά 

δεν είμαι εις θέση να γνωρίζω και του οποίου η προβολή πήρε μεγάλη 

έκταση το περασμένο καλοκαίρι, σίγουρα δεν αποτελεί καμία λύση σε 

κανένα πρόβλημα παρεμπορίου και της λαθρομετανάστευσης, του 

οποίου για την πάταξη αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Πολιτεία. 

Προσωπικά δεν το θεωρώ μείζον ζήτημα προβλήθηκε δε από τα ΜΜΕ 

ώστε να εκθέσει την εικόνα μας στα μάτια του κόσμου. Δεν εκτιμώ ότι 

με δύο χαρτοκιβώτια ή με την οποιαδήποτε άσκηση βίας μπορεί να 

λυθεί το πρόβλημα αυτό. Θέλει συνολική πολιτική βούληση, υπεύθυνη 

κυβέρνηση, προγραμματισμό και στόχο.», 5) Ιωάννης ΛΑΓΟΣ: 

«Πρόκειται για προσωπικές ενέργειες στελεχών ή βουλευτών μας και
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ουδεμία κεντρική απόφαση υπάρχει για τα συγκεκριμένα Θέματα. 

Μπορώ, ωστόσο, να κατανοήσω τη Λογική συγκεκριμένων ενεργειών 

υπό την έννοια ότι το ζητούμενο ήταν η εφαρμογή του νόμου, ιδίως όταν 

οι αρμόδιες κρατικές αρχές δεν πράττουν το καθήκον τους.^ 

πάντως δεν είναι η πρακτική της Χρυσής Αυγής ούτε επιδιώκουμε 

τέτοιες ενέργειες» ν) Ηλίας ΠΑΝΑΓίΩΤΑΡΟΣ: «Για τα μεν περιστατικά 

Ραφήνας, Μεσολογγίου γνωρίζω ότι δεν ήταν με κεντρική εντολή, δεν 

γνωρίζω κατά πόσο είναι νόμιμο ένας κρατικός Λειτουργός βουλευτής 

και εφόσον υπήρξαν έκνομες πράξεις και υπάρχει νομοθεσία να 

καταλογίσει ευθύνες. Στις δύο περιπτώσεις των Αρπκών αγορών- 

πανηγυριών υπήρξε πρόσκληση από απεγνωσμένους νόμιμους 

μικροπωλητές οι οποίοι έβλεπαν ότι οι ^καθ' ύλη αρμόδιοι 

αδιαφορούσαν» και δ) Νικόλάος ΜΙΧΟΣ: «Πρόκειται για μεμονωμένα 

περιστατικά κατόπιν πρωτοβουλίας στελεχών ή κάποιων βουλευτών, 

για τα οποία δεν υπάρχει κεντρική εντολή του κόμματος. Εξ όσων 

γνωρίζω έχουν επιβληθεί κυρώσει στους παραβάτες από τα 

πειθαρχικά όργανα και προειδοποίηση ότι εάν ξαναενεργήσουν μόνοι 

τους αυστηρή Επίπληξη και πιθανόν αποπομπή από το κόμμα». Ο 

κατηγορούμενος, βουλευτής, Παναγιώτης ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ, στην από 

11-1-2014 απολογία του ενώπιον μας, ερωτηθείς για το γεγονός αυτό, 

δήλωσε ότι «βρισκόμουν με τον κ. Γερμενή έξω από τον Ιερό Ναό 

ίαντοβασίλισσας στη Ραφήνα, όταν μας πλησίασαν κάποιοι 

μικροπωλητές καίριας είπαν ότι κάποιοι συνάδελφοί τους δεν διέθεταν 

άδειες-. Κακώς εγώ έλεγξα ένα δυο άδειες από αλλοδαπούς 

μικροπωλητές, τις οποίες τις διέθεταν και δεν προχώρησα παραπέρα 

από την είσοδο της εκκλησίας που βρισκόμουν. Το έκανα μόνο για να 

κατευνάσω αυτούς που είχαν έρθει, τους 5-6 μικροπωλητές, καθαρά με 

πολιτική σκέψη, κάτι που αποδείχθηκε τραγικό λάθος, αλλά δεν είχα 

την ωριμότητα να το αντιληφθώ γιατί ήμουν μόλις δύο μηνών
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βουλευτής...», ενώ ως προς την καταστροφή των πάγκων, δήλωσε ότι 

στην ενέργεια αυτή προέβησαν φίλοι της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» από την 

τοπική της Αρτέμιδας και ότι τους επέπληξανΛ Περαιτέρω^ο 

κατηγορούμενος, βουλευτής, Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ, στην από 11- Ι 

ΣΟΙ 4 απολογία του ενώπιον μας, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι «είχε 

γίνει καταγγελία στο κόμμα μας, αν θυμάμαι’ καλά, από τον πρόεδρο 

μικροπωλητών», ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει τι έγινε με την καταστροφή των 

πάγκων γιατί ήταν μπροστά στην εκκλησία καθώς και ότι «Φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι ο βουλευτής Ηλιόπουλος, νόμιμα με το πρόσωπό του, 

χωρίς να κάνει αντιποίηση αρχής και ορμίζω ότι δεν απαγορεύεται να 

ζητάς αν έχει άδεια ένα ιαγαζι, ο κάθε πολίτης μπορεί να ζητάει να 

ελέγξει αν έχει άδεια ένα μαναζί/όπως έχει τύχει και σε εμένα και είδα 

ότι συνομιλώντας με αλλοδαπό αν θυμάμαπκαλά, είπε εντάξει' και δεν 

έγινε κάποιο θέμα». (Σχετ^Νο^ΙΟ). Σε αντίθεση, όμως, με όσα 

προεκτίθενται, ο κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛίΑΚΟΣ. σε ομιλία 

του, στις 18-12-2012, που αποτυπώθηκε στον ηλεκτρονικό υλικό, που 

βρέθηκε και κατασχέθηκε στην οικία του (παράρτημα 1.4 αριθμ. 16), 

είπε σχετικά με νεγονότα στη Ραφήνα ότι «τα ακραία προβλήματα 

απαιτούν και ακραίες λύσεις. Στη Ραφήνα κάποιοι συναγωνιστές μας 

ελέγξανε ^^άποιους λαθρομετανάστες που πωλούσαν λαθραία 

Μ^οϊόντα^^Ι

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΤΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕΛΗ, ΣΤΕΛΕΧΗ Η ΚΑΙ §ΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»

1) Ο Μάρτυρας Νικόλαος-Μιχαήλ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ του Κωνσταντίνου, 

καθηγητής συνταγματικού δικαίου, στην από 9-12-2013 ένορκη εξέτασή 

του, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «...η άμεση επαφή που είχα με τη 

Χρυσή Αυγή, τα τελευταία χρόνια, εντοπίζεται κυρίως σε μια εκδήλωση
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που οργανώσαμε τον Ιανουάριο του 2010, στην ΠαΛαιά Βουλή, ως 

Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για τον υπό ψήφιση τότε 

νόμο για την Ελληνική ιθαγένεια. Είχαμε καλέσει τότε εκπρόσωπο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΟΛΜΕ και 

συζητήσαμε ειδικότερα για την κτήση της ιθαγένειας^των παιδιών 

νομίμων μεταναστών, που γεννιούνται στην Ελλ που πηγαίνουν σε

ελληνικό σχολείο...Στην εκδήλωση προήδρευα εγώ. Κατά τη δι , εια 

της εισηγήσεως του εκπροσώπου του ΣΕΒ από πολλά σημείο της 

αίθουσας της Παλαιός Βουλής, άρχισαν να εκτοξει^τα ι ύβρεις 

εναντίον μας, όπως για παράδειγμα «να ζυ ρ ίσ ε ι^ ^Β ^ ια  σου παπά» 

προς το Μητροπολίτη και άλλα και περί τους 20 παρευρισκόμενους, επί 

συνόλου 250, άρχισαν ^^^ραυγάζουν «Η ^λ ά δ α  ανήκει στους 

Έλληνες». Τότε με πλησίασε στο βήμα ένας από τους φωνασκούντες, 

νομίζω ότι ήταν ο μετέπειτα βουλευτής Ηλίας Πανανιώταρος, ο 

οποίος »ου προσήψε ότι πίσω από7το επώνυμό μου ‘Αλιβιζάτος* 

κρύβεται το εβραϊκό ‘ΑεβΓ, το οποίο δεν τολμώ να χρησιμοποιήσω 

τάχα. Με τη βοήθεια της αστυνομίας, την οποία καλέσαμε, η εκδήλωση 

μπόρεσε να τερματιστεί αφού οι εν λόγω κύριοι απομακρύνθηκαν 

(σπάζοντας σημειωτέον το μικρόφωνο της Ιστορικής και Εθνολογικής 

Εταιρείας)» (Σχετ. No 52).

2) Ο Μάρτυρας Τηλέμαχος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ του Εμμανουήλ, 

αστυνομικός διευθυντής, στην από 14-11-2013 ένορκη εξέτασή του 

ενώπιον μας, κατέθεσε σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 

25-11-2012, μπροστά στο ξενοδοχείο BELVEDERE στη Χερσόνησο 

Ηρακλείου Κρήτης, ότι «Την ημέρα εκείνη το κόμμα της Χρυσής Αυγής 

είχε προγραμματισμένη κομματική εκδήλωση στο συγκεκριμένο
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ξενοδοχείο. Την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί και μια συγκέντρωσα 

ατόμων, που αντιδρούσαν στην παρουσία του κόμματος στην περιοχή 

μας και είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200 άτομα διαδηλωτές, σε 

απόσταση 300 μέτρων από την είσοδο του ξενοδοχείου. Εμείς με 

δεδομένο ότι υπήρχε μια εκδήλωση και μια συγκέντρωση, είχαμε λάβει 

αστυνομικά μέτρα με ισχυρές αστυνομικές^ δυνάμεις, .που είχαν 

παραταχθεί μεταξύ του ξενοδοχείου και των διαδηλωτών, προκειμένου 

να αποτραπεί η μεταξύ τους επαφή και οι συνέπειες αυτής. Στο σημείο 

εκείνο, περί τις 12.30' περίπου, έφτασαν σι ο σημείο που ήμασταν εμείς, 

βουλευτές της Χ.Α. Ηλίας Κασιδιάρη^Μχος και Μπαρμπαρούσης και 

περίπου 60-70 άτομα-μέλη της Χ.Α, Ο βουλευτής Κασιδιάρης 

απαιτούσε από την αρχή να απομακρύνουμε τους διαδηλωτές ακόμα πιο 

μακριά από εκεί^ που ήταν, ενώ ήταν μεγάλη απόσταση από το 

ξενοδοχείο. Εμείς είχαμε λάβει ja  μέτρα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

σε ικανή απόσταση για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων μεταξύ τους... 

Εμείς δεν δεχτήκαμε την απαίτηση του κ. Κασιδιάρη διότι είχαμε 

σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο τα μέτρα ώστε να είναι αποτελεσματικά...Η 

απαίτησή του ήταν να φύγουν οι διαδηλωτές και μάλιστα είπε 'θα 

Touc ναυήσω όλους, έχεις το λόγο υου, θα έχεις νεκρούς υέχρι το 

'αδυ. Τη φράση αυτή απηύθυνε προς εμένα και προς τον κ. 

Φραγκο^χελάκη, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής των μέτρων A  

Υποδιευθυντής και ήδη συνταξιούχος...Εγώ τη στάση και τα λόγια του 

συγκεκριμένου βουλευτή τα εξέλαβα σοβαρά, επειδή προέρχονται από 

έναν βουλευτή και με δεδομένο ότι οι διαδηλωτές είχαν φοβερή 

αντιπαλότητα με τη Χρυσή Αυγή. Είχα την αίσθηση ότι ό,τι έλεγε ο 

βουλευτής αρπαζόντουσαν τα μέλη thc Χ.Α. και ότι τους
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καθοδηγούσε. Επισημαίνω ότι υπό την ως άνω ιδιότητά μου έχω λάβει

μέρος σε πολλές παρόμοιες επιχειρήσεις και δεν μου έχει συμβεί άλλη 

φορά επικεφαλής ομάδας κόμματος, συνδικαλιστικής ένωσης να 

συμπεριφερθεί με αυτό αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο..,». Τα 

κατέθεσε ενώπιον μας και ο αστυνομικός (ήδη συνταξιούχος) 

Χαρίδημος ΦΡΑΓΚΟΜ1ΧΕΛΑΚΗΣ του Ιωάννη ΛΣχετ, No 53και No 54)

3) Ο Μάρτυρας Ευάννελος Ανδριανάκος του Νικολάου (Αναρχος 

Νεμέας), στην προαναφερόμενη ένορκη εξέταση του, ενώπιον μας, 

κατέθεσε, μεταξύ των άλλων, τα εξής: «..Το βράδυ τω^ εκλογών της 6- 

5-2012 και ενώ βρισκόμουν στο του Δή ί̂ου, παίρνοντας

αποτελέσματα από την εκλογική διαδικασία μαζί με φίλους, δέχθηκα ένα 

τηλεφώνημα, κατά την ώρα που ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, περί ώρα 

00,30' περίπου στο κινητό μου τηλέφωνο, όπου καταγράφεται 

επακριβώς η ώρα, από τον αριθμό 69Θ6256231, το οποίο εκ υστέρων 

διαπίστωσα ότι ανήκει στον Μπούκουρα. Σήκωσα το τηλέφωνο και 

άκουσα μια φωνή να λέει 'Βουλευτής Κορινθίας Χρυσής Αυγής 

Μπούκουρας Ευστάθιος'. Από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκα ύφος 

στην ομιλία. Του είπα συγχαρητήρια, ξέρω ότι βγάζει βουλευτή στην 

Κορι^ία η Χρυσή Αυγή, δεν ήξερα ότι είσαι εσύ πρώτος' και μετά απ' 

αυτό το διάλογο, μου είπε την εξής φράση από δω και πέρα είσαι 

υφιστάμενός ΜοιΛ Κατάλαβα από το τηλεφώνημα ότι ήταν μαζί με 

άλλους και κόμπαζε. Του είπα με ήπιο ύφος ότι ’δεν καταλαβαίνω γιατί 

νοιώθεις την ανάγκη να μου το πεις αυτό. Είσαι μικρός ακόμη, δεν στα 

έχουν πει καλά, έχεις καιρό μπροστά σου να μάθεις'. Και με πιο έντονο 

πια ύφος είπε από εδώ και στο εξής θα γίνω η σκιά σου και θα σε 

κάνω να πετάγεσαι στον ύπνο σου.,,.Κατόπιν αυτού, άμεσα, αλλά δεν
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θυμάμαι αν ήταν η επόμενη ημέρα ή η μεθεπόμενη, επισκέφθηκα τον 

Εισαγγελέα Κόρινθου και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κορινθίας και τους 

γνωστοποίησα το γεγονός, στο δε Εισαγγελέα άφησα και ένα έγγραφο, 

με το οποίο κατήγγειλα το περιστατικό εγγράφως. Ο λόγος για τον 

οποίο το έκανα ήταν γιατί ήθελα να καταδείξω ότι ακόμη στην Ελλάδα, 

όσα προβλήματα και να έχει η χώρα μας, υπάρχουν αρχές και ότι δεν 

έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη η πορεία της χώρας μας και μετά απ' 

αυτό, έδωσα και μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα όπου έκανα 

αναφορά στο γεγονός και φυσικά έκανα κα ιΐ κάποιες πολιτικές 

εκτιμήσεις επ' αυτού. Θέλοντας κυρίως να στείλ' το μήνυμα ότι εγώ 

προσωπικά αλλά ούτε και ο κόσμος μπορεί να φοβηθεί τέτοιες 

συμπεριφορές. Και το λέω αυτό, επειδή αντιλήφθηκα ότι το τηλεφώνημα 

αυτό έγινε παρουσία και άλλων, αυτό που ήθελε να περάσει μέσα από το 

τηλεφώνημα αυτό ήταν να τρομοκρατήσει εμένα και μέσα από μένα 

και τους συμπολίτες uou. Γιατί αν εγώ δεν πήγαινα στις αρχές και δεν 

το δημοσιοποιούσα, θα έδειχνα ότι εγώ φοβόμουν και άρα και όλος ο 

κόσμος Ενώ κατάλαβα ότι ήθελε να δώσει ένα υήνυυα και στους 

οικούΓ του ότι, πλέον, μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν...». (Σχετ. No

L ·)

^4 ) Ο υάρτυρασ Αλέξανδρος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ του Μιγαήλ, 

Anuapyoc Κορίνθου. στην προαναφερόμενη ένορκη εξέτασή του, 

ενώπιον^μας, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, τα %ξής: «...Πιο σοβαρά 

επεισόδια έγιναν στα Δερβενάκια, στις 22-6-2012, στην επέτειο της 

νικηφόρου μάχης των Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους και εκεί στο 

μνημείο του Κολοκοτρώνη.,.που ήμουν παρών είναι και πάλι 

συντεταγμένα περίπου 30 άτομα κρατώντας πάλι ελληνικές σημαίες,

74



επικεφαλής τον κ. Μπούκουρα και απ' ότι είδαμε εκ των υστέρων 

ήταν και ο κ. Ρουπακιάς, του οποίου η υητέρα ζει στην Κόρινθο και 

απεικονίζεται με τον κ. Μπαρμπαρούση. Επισημαίνω ότι πσοόντες 

εκτός από τον κ. Μπούκουρα ήταν και οι κ.κ.Μπαρμπαρούσης και 

Κουκούτσης. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη εκεί, αμέσως μετά την 

αποχώρησή μας από το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη...με συνθήματα για 

τους πολιτικούς ‘Αλήτες, προδότες, πολίτικοι^και Αίμα Τιμή Λρυσή 

Αυγή'. Είχαν έρθει συντεταγμένοι 20-30 άτομα, κάποιοι από Κόρινθο 

και κάποιοι ίσως από αλλού δεν τους^νώριζα.,.Κάποια στιγμή όλοι εμείς 

η Δημοτική Αρχή, ο βουλευτής της περιοχής, περσσαυε διαμέσου του 

αγήματος1 της Χρυσής Αυγ  ̂ απέναντι δε ήταν το άγημα του στρατού 

και της φιλαρμονικής Κοαινθίων. Σε όλη την παραπάνω διαδικασία 

εμφάνιζαν μια στρατιωτική δομή [και λειτουργία μιας συντεταγμένης 

ομάδας, όπου λειτουργούσε με στρατιωτικά παραννέλματα. Κάποια 

στιγμή κλήθηκε να καταθέσει στεφάνι ο βουλευτής της Νέας 

Δημοκρατίας κ. Ταγαράς, άρχισαν να φωνάζουν Αλήτες, προδότες, 

πολιτικοί', να δημιουργείται τεταμένη ατμόσφαιρα, υπήρξε δική μου 

αντίδραση, παίρνοντας το μικρόφωνο και λέγοντας αναφερόμενος στα 

παο|ΐτεταγμένα μέλη της Χρυσής Αυγής και στο βουλευτή ότι είναι 

φοβισμένα ανθρωπάκια μ' ένα δειλό επικεφαλής βουλευτή'. Υπήρξε 

όξυνση και κάποια στιγμή φαίνεται καθαρά στο βίντεο ότι υπάρχει 

κίνηση του βουλευτή κ. Μπούκουρα απευθυνόμενος προς εμένα με 

την κλασική κίνηση που κάνουμε στο λαιμό, αναπαριστώντας την 

απειλή 'Θα σε σφάξω'.,.Αντίστοιχη συμπεριφορά μετά από λίγο καιρό 

υπήρξε και στο Χιλιομόδι, στο μνημείο του Νικηταρά, που πάλι ήρθαν 

συντεταγμένοι. Εκεί είχαμε φωνές αλλά όχι κάποιο επεισόδιο...Το πιο
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σοβαρό επεισόδιο ήταν στα ΕξαμίΛια στις 27 Ιουλίου 2012. Ήταν 16.30' 

ώρα απογευματινή και ήμουν σε επιχείρηση κατασβέσεις μιας φωτιάς, 

όπου συνέβη ένα επεισόδιο με το βουλευτή κ. Μπούκουρα και τους 

συνοδούς του, το οποίο περιγράφεται στην από 28 Ιουλίου 2012 

ένορκη κατάθεσή μου στο Α.Τ. Κόρινθου, αντίγραφο της οποίας σας 

εγχειρίζω, όπως και την από 31-3-2013 ένορκη εξέταση του μάρτυρα 

Μελέτη Χρήστου του Ιωάννου και την από 31-3-2013 ένορκη εξέταση 

του μάρτυρα Βλάσση Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου. Κατά τη διάρκεια 

του επεισοδίου αυτού θέλω να επισημάνω ότι ήρθαν αποκλειστικά για 

να δημιουργήσουν σε εμένα πρόβλημα και δεν ^ασχολήθηκαν με το 

πρόβλημα της πυρκαγιάς. Ούτε στην πλευρά που ευρισκόμουν στα 

Εξαμίλια αλλά ούτε προς την πλευρά το> Σολωμού που την είχαν 

επισκεφθεί για λίγα λεπτά πριν έρθουν στο σημείο που ήμουν εγώ». 

(Σχετ. No 46) Ο ίδιος μάρτυρας στην από 28-07-2012 ένορκη εξέτασή 

του ενώπιον του Αρχιφύλακα Τριανταφυλλόπουλου Νικόλαου του Α.Τ. 

Κορίνθου κατέθεσε εκτός των άλλων και τα εξής: « ... Συντεταγμένα 

καταφθάνουν στο σημείο που ήμουν, παρατάχθηκαν μπροστά μου και 

έγινε^ προσπάθεια καταρχήν εκφοβισμού μου προτάσσοντας τα σώματά 

τους με βλοσυρό ύφος, απειλητικό και κάνοντάς μου απειλητικές 

χειρονομίες. Ο βουλευτής Μπούκουρας με πλησιάζει, ενώ εγώ 

κοιτάζω ττροΛ το δάσος, στέκεται ακριβώς πίσω υου χωρίς να μου

μιλήσει καθόλου αρχίζει τις προκλήσεις λένοντάς υου χαμηλόφωνα 

στο αυτί «θα σε γαυήσω ρε σκουλήκι, Θα σε λιώσω, θα σε σφάξω. 

γιατί μυαλό δεν έχε/c βάλει», ήταν τόσο απειλητικός αυτός και η 

συνοδεία του που όλοι όσοι ήταν γύρω μου τρομοκρατήθηκαν όπως και 

εγώ, άρχισαν να εγκαταλείπουν το χώρο, φοβούμενοι ότι θα με



χτυπήσει..... Με ακολουθεί και στα τέσσερα πρώτα βήματα υε πιάνει

από το πίσω μέρος της ζώνης του παντελονιού μου, νια μερικά

δευτερόλεπτα. συνεχίζοντας να λέει «Θα σε γαρήσω, θα σε λ/ώσατ» 

και εγώ να του λέω συνέχεια να με αφήσει από τα ζώνη, χωρίς να 

υπάρχει καμία αντίδραση από τη δική μου πλευρά και προσπάθησα να 

απεγκλωβιστώ. Στη συνέχεια υε μια στρατιωτικού τύπου κίνηση υε 

πέταξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να χτυπήσω την πλάτη μου ...».

(Σχετ. No.55)

5) Η μάρτυρας Βασιλική ΚΑΤΒ1ΒΑΝΟΥ του Ηλία, βουλευτής του 

ΣΥΡΙΖΑ, στην αττό 2-12-2013 ένορκη βςέταση της ενώπιον μας, 

κατέθεσε, εκτός των άλλων, ότι: «Καταρχήν έ^ινε προσωπική επίθεση 

σε βάρος μου στον προαύλιο |ωρο της Βουλές. Και συγκεκριμένα στις 

24-8-2012, όπου πήγαζε αντιπροσωπεία μιας συγκέντρωσης που είχε 

γίνει εκείνη την ημέρα ενάντια στη ρατσ'στική βία. Η αντιπροσωπεία 

αυτή αποτελείτο, εκτός των άλλων, από τον πρόεδρο της Πακιστανικής 

Κοινότητας Javed Aalam και το δημοτικό σύμβουλο Αθήνας ΓΤέτρο 

Κωνσταντίνρυ[της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από εμένα, για να παραδώσουμε 

στον Πρόεδρο της Βουλής μια καταγγελία-ψήφισμα για τα φαινόμενα της 

ρατσιστικής βίας,® που συνέβαιναν στην Αθήνα, εκείνη την 

περίοδο ™1αραδώσαμε το ψήφισμα στη γραμματεία του Προέδρου και 

καθώς βγαίναμε για να φύγουμε στο προαύλιο της Βουλής, κοντά στο 

προαύλιο της Βασιλίσσης Σοφίας, ξαφνικά γυρίζοντας το κεφάλι μας 

προς τα πίσω, είδαμε ένα ιιαινόμενο άνδρα να ρας επιτίθεται από 

πίσω, τον οποίο μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε, ο οποίος 'πιάστηκε στα 

χέρια και υε τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας και υε τον 

Πέτρο Κωνσταντίνου, τους έβριζε, τους χτυπάνε και τους εκφόβιζε.
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Μπήκα εγώ ανάμεσα τους, γιατί ήμουν δίπλα τους για να τους χωρίσω 

και τη στιγμή εκείνη μου έπιασε το χέρι και έκανε την κίνηση να με 

χτυπήσει με μπουνιά. ΚαθόΑη τη διάρκεια του επεισοδίου η αστυνομία

δεν παρενέβαινε, αλλά κοίταζε αμήχανα-σαστισμένα ̂ Πιθανότατα
-  r

επειδή ο επιτιθέμενος είναι βουλευτής όπως μάθαμε .εκ των 

υστέρων, έχει ασυλία και δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Μόνο 

όταν είδαν ότι κινδύνευα εγώ, παρενέβησαν Χρειάστηκαν τρία άτομα 

της αστυνομίας για να τον συγκοατήσουν. Φώναζε και με έβριζε, τα 

ακριβή λόγια δεν τα θυμάμαι λόγω τ^υ σοκ που είχα υποστεί. Θυμάμαι 

όμως σίγουρα τον ως άνω βουλευτή να με απειλεί λέγοντας μου 

1Κατρφάνου ξέρουυε ποια είσαι και τι κάνεις, θα δε/c τι θα 

7nf&vc». Ακόμα και όταν τον συγκρότησαν, μας έκανε μια απειλητική 

χειρονομία η οποία υποδεικνύει ότι θα μας μαχαιρώσει και καθώς 

φεύγαμε συνέχισαν να τον συγκρατούν οι αστυνομικοί και αυτός να 

φωνάζει...Από ότι μου είπαν^ι αστυνομικοί που τον συγκρατούσαν,, 

ήταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο νομό Μεσσηνίας, 

Δηυήτριος Κουκούτσης. Είμαι σίγουρη ότι ο ως άνω βουλευτής εξεμάνη 

από την παρουσία του ΤΤακιστανού προέδρου στο χώρο της Βουλής 

θώς και του Πέτρου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι γνωστός για τη 

"άση του κατά της ρατσιστικής βίας. Θεωρώ ότι, αφού είχε το θράσος 

και την ισχύ να προβεί στην παραπάνω ενέργεια μέσα στον προαύλιο 

χώοο της Βουλής, κάτω από το βλέμμα των αστυνομικών, είμαι 

σινουρη νια τη βιαιότητα και την εγκληματική δράση έ£ω από τη 

Βουλή, στους δρόμους της Αθήνας, ενάντια και σε μετανάστες, 

ομοφυλόφιλους, ρομά αλλά και σε όσους Έλληνες έχουν αντίθετη 

άποΦΠ από τη Χρυσή Αυγή και έχουν στοχοποιηθεί από
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αυτήν,.,Πρόσφατα, την Τετάρτη, 27/11/2013, κατά τη συζήτηση για την 

άρση της ασυλίας του βουλευτή κ. Κουκούτση, δεδομένου ότι ο Πέτρος 

Κωνσταντίνου κατεμήνυσε τον ως άνω βουλευτή της Χ Α  για το 

παραπάνω περιστατικό, ο ίδιος (Δημήτριος Κουκούτσης), παίρνοντας το 

λόγο διέψευσε το περιστατικό πλήρως και υποστήριξε στι εκτός της 

Βουλής γινόταν κάποια μεγάλη συγκέντρωση και αισθάνθηκε να 

απειλείται. Κατόπιν τούτου ζήτησα και πήρα το λόγο via να περι^αάψω 

το περιστατικό. Στη συνέχεια, ο Δηυήτριος Κουκούτσης απαντώντας 

σε μένα είπε ότι ζητάει συγνώυη από τον ελληνικό ^Κό που δεν 

έκανε όσα τον κατηγορούν,

«Άλλο σοβαρό επεισόδιο είναι η επίθεση σε βάρος των γραφείων 

της Τανζανικής Κοινότητας στην πλατεία Αμερικής. Συγκεκριμένα, μέλη 

της Χ Α  επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στα γραφεία και τα 

κατέστρεψαν.,.Τα περιστατικά και οι δράστες είχαν καταγραφεί από 

κάμερα έξω από τα γραφεία. Μάλιστα από ότι έμαθα το dvd που 

προσκομίστηκε στους αστυνομικούς στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, 

προκειμένου να κατατεθεί η σχετική μήνυση, εξαφανίστηκε από τους 

αστυνομικούς. Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Τανζανικής 

Κοινότητας αναννώρισαν υεταζυ των δραστών υέλη της Χ Α  me 

περιοχής, οι οποίοι φέρονταν ως επικεφαλής των ,αvqvακτισuέvωv, 

κατοίκων της περιοχήσ του Αγίου Παντελεήμονα...Οι αστυνομικοί του 

εν λόγω αστυνομικού τμήματος πίεζαν τους αλλοδαπούς να 

ανακαλέσουν τη μήνυση και την αναγνώριση των δραστών υπό την 

απειλή της κράτησής τους. Ενώ αντίθετα, οι καταγγελλόμενοι 

χαριεντίζονταν έξω από το Α.Τ. με τους αστυνομικούς. Συγχρόνως, 

στο Α.Τ. μπαινόβγαιναν και συνομιλούσαν με τους αστυνομικούς ο
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Ηλίας Παναγιώταρος, βουλευτής me Χρυσής Αυγής και η Ο ίΜ1£ 

ΣκορδέΑη, στέλεχος της Χ.Α, και υποψήφια βουλευτής της Α ’_.

Αθηνών. Βγαίνοντας η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ από το Α.Τ. 

προπηλακίστηκε από συγκεκριμένο τάγμα εφόδου που την περίμενε έξω 

και άσκησαν πάνω παράνομη βία και της πέ,αξαν ένα αυγό...». (Σχετ. 

No

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε απόσπασμα της από 24-01-2014 

απολογίας της κατηγορουμένης Θέμιδα^ -  Ευαγγελίας Σκορδέλη 

ενώπιον μας:

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι, μόλις 

κατέφθαναν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα αλλοδαποί 

για να καταγγείλουν ρατσιστικές σε βάρος τους επιθέσεις, ακόμη και 

όταν παρευρίσκονταν οι δικηγόροι τους, καταφθάνατε αμέσως, ως 

επικεφαλής τάγματος εφόδου της περιοχής, μαζί με άλλα μέλη της Χ Α , 

όπως ο Δημήτριος ΓΤιπίκιος (πρόεδρός του στρατιωτικού συνδέσμου 

Ελλήνων εφέδρων) και ο Σπύρος Γιαννάτος, αλλά και ο 

κατηγορούμενος^βουλευτής Ηλίας Παναγιώταρος, με σκοπό την 

τρομοκράτηση και τον προπηλακισμό των αλλοδαπών, πολλές φορές δε 

α^ιτε στ o fiM . μαζί με τον ως άνω κατηγορούμενο βουλευτή, 

επιχειρώντας, παρανόμως, να ασκήσετε πιέσεις στους αλλοδαπούς και 

τους συνηγόρους τους και να τους εκφοβίσετε. Τι έχετε να πείτε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό που είναι αλήθεια, είγαι όταν δυο φορές

συνελήφθηκαν κατά τύχη .....Αφγανοί που μαχαίρωσαν τρεις Έλληνες,

πιτσιρίκια, και τις δυο φορές, μαζευτήκαμε έξω από το AT για να 

διαμαρτυρηθούμε, διότι δικηγόροι συγκεκριμένου κόμματος προσέφεραν 

υπεράσπιση στους Αφγανούς και όχι στους συμπατριώτες τους που

εισβι
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ήταν και θύματα. Αυτό ήταν καταφανώς άδικο και γι' αυτό

διαμαρτυρόμασταν. ..» (Σχετ. No 57)

Η ίδια μάρτυρας (Βασιλική Κατριβάνου), συνεχίζοντας την 

ανωτέρω ένορκη εξέτασή της, κατέθεσε: «Αλλο περιστατικό έλαβε 

χώρα στις 11-10-2012, έξω από το θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ.^Εκεί έχουμε 

περίπου 200 πολίτες, μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων και με/ 

της Χ.Α., με επικεφαλής τους βουλευτή Παναγιώταρο, Λαγό.

Πατητά, Μίχο και Γερμενή, ίσως και άλλους. Εγώ είδα και άλλα
jp l

άτομα, τα οποία βλέπω να έρχονται στη Βουλή, ως Βττελέχη τπς 

X.Α. Τα ως άνω μέλη της Χ.Α. ταρεμπόδιζαν την έναρξη του έργου, 

έβριζαν χυδαιότητα με λέξεις ρατσ ιστική και ομοφοβικού 

περιεχομένου και με λέξεις που δεν μπορούν να ειπωθούν, εκφόβιζαν 

και τους θεατές, που ήθελαν να μπουν αλλά και τους ηθοποιούς- 

παράγοντες της παράστασης που ήταν ήδη μέσα και ήθελαν να 

φύγουν...και δύο φορές ήθελαν να εισβάλλουν εντός του θεάτρου για να 

το καταστρέφουν και απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις των 

ΜΑΤ,,,Μάλιστα καττ^τη διάρκεια των απαράδεκτων αυτών 

επεισοδίων, ο βουλευτή! Χρήστος Παππάς απέσπασε υε τη βία

βγάζοντας τον από την αστυνομική κλούβα. Επίσης ξυλοκοπήθηκε 

ένας άνδρας τηλεφημερίδας LIFO, ονόματι Μανώλης, του οποίου τα 

πλήρη στοιχεία δεν γνωρίζω, ο οποίος επιχείρησε να βιντεοσκοπήσει 

αυτούς που έσκισαν τις αφίσες...Εκείνο, το οποίο ήταν εμωανές ήταν 

ότι οι παραπάνω βουλευτές της Χ.Α. ήταν μπροστά στην πύλη του 

θεάτρου, έλεγχαν και οργάνωναν την κατάσταση με την ανοχή της 

αστυνομίας, λόνω της ιδιότητάς τους ως βουλευτών».

άτομο προηγουμένως από τους αστυνομικούς.
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«...Έχουμε επίσης αλλεπάλληλες επιθέσεις Χρυσαυγιτών στην 

περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα, που έλαβαν χώρα στις 31-10-2012, 

02-11-2012 και 03-11-2012...Και τις τρεις αυτές νύχτες, έγιναν σοβαρά 

επεισόδια, ρατσιστικές επιθέσεις και σπάσιμο καταστημάτων 

αλλοδαπών από μέλη της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής και πάλι 

βουλευτές και συγκεκριμένα τον Ηλία Πανανιώταρο, τον Κώστα 

Μπαρμπαρούση και το Νίκο Μίχο/..To βράδυ της Κυριακής 4Πζ 

Νοεμβρίου 2012, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Κανελλοπούλου, η 

οποία είναι κάτοικος της ως άνω περιοχής, δέχθηκε χυδαία φραστική 

επίθεση έξω από το σπίτι της από νεαρά άτομα που κατευθύνονταν σε 

συγκέντρωση Χρυσαυγιτών στην περιοχή και τα οποία την 

αναγνώρισαν...».

«Επόμενο ^  διο είναι η τηλεφωνική απειλή σε μέλος της 

Ομάδας για τη διοργάνωση της ^Αντιφασιστικής Διαδήλωσης στην

Δημήτριος Κουκούτσης και το τηλεφώνημα έγινε επιβεβαιωμένα 

μέσα από τα γραφεία της Βουλής, από το 210-3707965».

διαμερισμάτων στην περιοχή της Ομόνοιας ότι μέλη της Χρυσής Αυγής

σημαδεύουν τις πόρτες των μεταναστών, των διαμερισμάτων που
I #

διαμένουν οι μετανάστες με τον Κέλτικο Σταυρό των Ναζί και
ψ .  ^  .

επιτίθενται και ξυλοκοπούν ενοίκους υπό την καθοδήγηση

υποψήφιας της Χρυσής Αυγής. " Ένας εκ των ιδιοκτητών που 

κατήγγειλε τα παραπάνω είναι ο Κωνσταντίνος Μπουκιάς και υπάρχει 

δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών από το Γιάννη ΤΤασκάκη 

και στο site της ίδιας εφημερίδας...Λόγω της ενασχόλησής μου από

Καλαμάτα. Ο καλών δήλωσε ότι είναι βουλευτής της Μεσσηνίας

«...Στη συνέχεια, έχουμε την καταγγελία από ιδιοκτήτη
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πολλών ετών στο χώρο των αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών 

πρωτοβουλιών, θέλω να επισημάνω ότι όλα τα περιστατικά που 

ανέφερα και όσα έχουν γραφεί στον τύπο, που προέρχονται από μέλη 

της Χρυσής Αυγής έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

παλαιότερες επιθέσεις ρατσιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σήμερα 

και μάλιστα υετά τις εκλογές του 2012, εμφανίζονται να ενεργούν 

με βάση συγκεκριμένο σχέδιο και οργάνωση, συντεταγμένα υπό την 

καθοδήγηση στελεχών και βουλεσαύν, οι οποίοι οργανώνουν, 

πρωτοστατούν, δίνουν εντολές και καθοδηγούν και καλύπτονται 

πίσω από τη βουλευτική αο /λίπ Οι ενέργειες Ρτων μελών της 

Χρυσής Αυγής δεν αποτελούν μεμονωμένες πράξεις και 

πρωτοβουλίες ατόμων-δραστών που είτε είναι είτε δεν είναι μέλη 

της Χρυσής Αυγής. αλλά είμαι βέβαιη ότι συνδέονται με κεντρικό 

μηχανισμό και κεντρικό σχεδίασμά που ρησιμοποιεί τη βία ενάντια 

σε μετανάστες και αντκρρονούντες και με στόχευση την επικράτηση 

τους και την ανατροπί^του δημοκρατικού πολιτεύματος..,».

βατά τη " θείσα, νομοτύττως, την 1η-10~2013, έρευνα στην

οικία της κατηγορουμένης (και ήδη προσωρινά κρατούμενης από 24-1- 

5ας-Ευαγγελίας ΣΚΟΡΔΕΛΗ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,

αναγράφονται ταχυδρομικές διευθύνσεις, περιγραφή χώρου και η 

υττηκοότπτα-Φυλή των ατόμων που διαμένουν εκεί». (Σχετ. No 58)

Ερωτηθείσα σχετικώς, κατά την ενώπιόν μας απολογία της, η ως άνω 

κατηγορουμένη δήλωσε ότι πρόκειται για πρόχειρα χαρτιά, τα οποία της 

έδιδαν γείτονές της «με διευθύνσεις διαμερισμάτων όπου έμεναν 

περισσότεροι αλλοδαποί και τις οποίες συγκεντρωτικά τις παραδίδαμε,

άλλων, «Δύο (2) φύλλα μεγέθους Α4, στα οποία
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ως οφείλαμε, στο δημοτικό συμβούλιο, στο διαμερισματικό συμβούλιο, 

στο ΣΔΟΕ, στο υγειονομικό και στην αστυνομία. Το έχω υποβάλει. Δεν 

έχω όμως πρωτόκολλο». Εξάλλου δεν προσκόμισε κάποιο έγγραφο 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή 

των αλλοδαπών στις ως άνω διευθύνσεις υποβλήθηκα^σε κάποια 

δημόσια αρχή από τις παραπάνίυ επικαλούμενες ή άλλη. (Σχετ. No.57)

6) Η μάρτυρας, Μαρία ΓΚΑΓΚΑ του Ανορέα, στην από 8-11-2013
—

ένορκη εξέτασή της ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, ότι 10-15 

ημέρες αφότου κατήγγειλε την ανθρωποκτόνο επίθεση σε βάρος του 

ανήλικου υιού της Φοίβου-Γεωργίου^^ερτζίδη, στις 28-1-2013, από 

τους ήδη κατηγορούμενους Γεώργιο Αποστο\όπουλο και Αλέξανδρο 

Χατζηπαυλίδη (οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Μ.Ο.Δ. 

Αθηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ανωτέρω 

ανηλίκου και άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή και είναι ήδη 

κατηγορούμενοι ενώπιόν μας για το κακούργημα της ένταξης και 

συμμετοχής στην εγκληματική οργάνωση), είδε στην εξώπορτα της 

πολυκατοικίας, όπως και στο κουδούνι με το όνομα το δικό της και του 

υιού της, το σήμα της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», τις σβάστικες, επίσης στην 

ξύλινη εξωτερική πόρτα της πολυκατοικίας το σήυα υε τον κέλτικο 

σταυρό, προσκόμισε δε και τις σχετικές φωτογραφίες. (Σχετ. Νο.59)

7) Η υάοτυρας Μαρία ΚΟΥΒΕΛΗ του Φωτίου-Φανουρίου, 

δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων από 1-1-2011, Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου Αθηναίων, στο 

οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων δημοτικών συμβούλων και 

εκπρόσωποι οργανωμένων μεταναστευτικών κοινοτήτων, ενώ το Σ.Ε.Μ. 

συμμετέχει, ως παρατηρητής στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών 

Ρατσιστικής Βίας, στην από 18-11-2013 ένορκη εξέτασή της, ενώπιόν 

μας, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Από την καταγραφή αυτή, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στην έκθεση του 2012 και στην έκθεση του
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Απριλίου του 2013, τα περιστατικά ρατσιστικής βίας στο κέντρο της 

Αθήνας παρουσιάζουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα 

με τις περιγραφές των θυμάτων, όπως το ότι οι δράστες λειτουργούν 

σε ομάδες είτε πεζοί είτε με μηχανές, είναι άτομα με πολύ κοντά 

μαλλιά, κοντοκουρεμένα έως ξυρισμένα, εύσωμοι με στρατιωτική 

περιβολή ή ημιστρατιωτική περιβολή, μαύρες μπλούζες, άρβυλα, κάνουν 

χρήση όπλων, όπως σιδερογροθιές, ρόπαλα του μπέιζ μπωλ και 

μαχαίρια. Κάποιες φορές χρησιμοποιούν και σκυλιά ^cmc επιθέσεις 

τους. Τα θύματα, σύμφωνα με τις^εριγραφές ~ ναφέρουν απλές

του δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο Αθηναίων, η ίδια άκουσα τη 

Θέμιδα Σκορδέλη, εμφανιζόμενη ως εκπρόσωπος κατοίκων της 

περιοχής του Αγίου ΤΤαντελεΐιμονα, να υιοθετεί ρατσιστικό και 

ξενόφοβο λόγο και να αναφέρεται στους μετανάστες και 

ανερυθρίαστα να τους αποκαλεί 'κατσαρίδες'. τις οποίες πρέπει να 

διώξουμε από τα σπίτια μας...». (Σχετ. Νο.60)

8) Ο ygpTupac, Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Αποστόλου. 

υπό ιην προαναφερόμενη ιδιότητά του (ένας εκ των συντονιστών του 

Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας), στην ανωτέρω 

ένορι^ εξέτασή του, κατέθεσε, εκτός των άλλων, ότι: «Στοιχεία των

Οργανισμούς.,.Τέτοιες επιθέσεις καταγράφονται μόνον κατόπιν λήψης 

μαρτυρίας από τα θύματα με βάση τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου που 

καταρτίστηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη και κατόπιν εκπαίδευσης όσων συνομιλούν με 

τα θύματα. Δεν καταγράφουμε επιθέσεις όταν για κάποιο λόγο τα

ως βαριές σωματικές βλάβες. Κατά τη διάρκ ν συνεδριάσεων

καταγραφών χρησιμοποιούνται πλέον από Διεθνείς
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καταγγελλόμενα δεν μας φαίνονται απολύτως πειστικά, Αρα τα 2,5 

χρόνια που λειτουργεί το δίκτυο, ο αριθμός και η φύση αυτών των 

επιθέσεων που καταγράφουμε, τα στοιχεία έχουν ένα μεγάλο βαθμό 

αξιοπιστίας. Επίσης έχει σημασία ότι το δίκτυο δεν έχει δι^ατότητα 

πανελλαδικής κάλυψης, αλλά αναγκαστικά καταγράφουμε περιστατικά 

εκεί που υπάρχουν εθελοντές και εκεί που ^ορεί να γίνει. Οι 

περιοχές αυτές είναι κυρίως η Αττική, η Πάτρα, όπως και στη Ρόδο και 

στην Ηγουμενίτσα. Έχουμε καταγράψει 349 ^επιθέσεις από τον 

Οκτώβριο του 2011 μέχρι Σεπτέμβριο του 2013. Από την επεξεργασία 

των στοιχείων προκύπτουν κάπο’α συμπεράσματα. Δείχνουν ότι 

υπάρχει ένας συγκεκριμένος τροπος λειτουργίας modus operandi, ότι 

υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενό ιιοτίβο επιθέσεων, είτε από 

εποχούμενους, ομάδες υοτοσικλετιστών είτε από πεζές περιπολίες, 

συχνά υε συνοδεία σκυλιών και ότι υπάρχει επίσης χρήση όπλων.

τα οποία ποικίλλουν όπως μαχαίρια, σιδερογροθιές. λοστοί, 

αλυσίδες, σπασμένα μπουκάλια. Οι συνέπειες των επιθέσεων αυτών 

απολήγουν σε βαριές ή απλές σωματικές βλάβες, που συνοδεύονται 

συνήθως από απειλές και εξυβρίσεις...Σε πολλές από τις επιθέσεις 

προκύπτει ^πλοκή μελών της Χρυσής Αυνής, είτε από τα 

διακριτικά γνωρίσματα που Φορούσαν, ενδυμασίες, λογότυπο ή 

σύμβολα πτης οργάνωσης, είτε διότι σύμφωνα με τα θύματα οι 

δράστες ήταν γνωστοί στην περιοχή ως μέλη της Χ.Α .,,Οι περιοχές 

που συμβαίνουν οι περισσότερες επιθέσεις είναι Αγιος Παντελεήμονας, 

πλατεία Αττικής, περιοχές γύρω από την Ομόνοια, πλατεία Αμερικής. 

Επίσης οι περισσότερες επιθέσεις λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους 

χώρους, κάποιες σε μέσα μεταφοράς ή σε ιδιωτικούς χώρους. Σε
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αρκετές περιπτώσεις βίαιες επιθέσεις λαμβάνουν χώρα μετά από 

επίσημες εκδηλώσεις της Χ .Α .. στις οποίες ηγετικό ρόλο 

διαδραματίζουν βασικά στελέχη, βουλευτές και ο αρν /ός της Χ.Α. 

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων είναι εμφανής ο στρατιωτικές 

χαρακτήρας της οργάνωσης και μάλιστα οι βουλευτές δίνουν 

παραγγέλματα ^  | Ι

μετά το πέρας αυτών των εκδηλώσεων τα μέλη της Χ Α  σε ομάδες να 

ασκούν βία χωρίς αυτό να είναι σε γνώση ή υπό την έγκριση της

ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής*. (Σχετ. No 22)

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε απόσπασμα τηα από 12-01-2014 

απολογίας του βουλευτή Ευστάθιου Μπούκουρα ενώπιον μας 

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Βάσει του απολογητικού σας υπομνήματος, ενταχθήκατε 

στη Χρυσή Αυγή, αρχές του 20x1. Σε συνέντευξή σας όμως που έχετε 

δώσει στις 02-01-2013 στο ELNEWS.GP αναφέρετε μετά από ερώτηση 

που σας υποβλήθηκε ότι « το 2003 παρακολουθώ εξ αποοτάσεως τη 

Χρυσή Αυγή και tic δράσεις της και από το 2009 έχω την τιρή να 

ανήκω wc απλός στρατιώτης δίνοντας πρώτες υάχες στην Πλατεία 

Avi'oua Παντελεήμονα απελευθερώνοντας την -πρώτη πλατεία της 

πατρίδας ρας». Τι έχετε να πείτε επ' αυτών;

λ,ΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή η συνέντευξη δεν έχει δοθεί εξ ολοκλήρου 

από εμένα. Επειδή στην τοπική Κορινθίας κατέβηκα μετά τα μέσα του 

2011 και δεν είχα γίνει αποδεκτός και αρεστός από τους παλιούς 

υποστηρικτές - μέλη της Χρυσής Αυγής, έλεγα αυτό για να αρχίσω να 

κερδίζω την αποδοχή τους. Δεν ήμουν αποδεκτός επειδή προέρχομαι

από άλλο πολιτικό χώρο, και συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ....» (Σχετ.

No 12).



9) H μάρτυρας Νέλλη-Κανέλλα ΠΑΠΑΧΕΛΑ του Γεωργίου, 

δημοτική σύμβουλος και Αντιδήμαργος του Δήμου Αθηναίων, στην από 

25-11-2013 ένορκη εξέτασή της, ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των 

άλλων, ότι: «...Με τις παραπάνω ιδιότητες μου αλλά και ως κάτοικος 

της πλατείας Βικτωρίας, γνωρίζω τουλάχιστον από το 20ο8 δράσεις 

της συγκεκριμένης οργάνωσης στην 611 δημοτική κοινότητα. Ήδη/από το 

Νοέμβριο του 2008, όταν και διέμενε μεγάλος αριθμό^αλλοδαπών στην 

παιδική χαρά του Αγίου ΓΤαντελεήμονα, ήταν .καθημερινές οι φασαρίες 

και οι επιθέσεις στους αλλοδαπούς από ομάδες ανθρώπων που 

επικεφαλής ήταν μέλη τκις Χρυσή- Αυγής. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνυόταν από σύμβολα πάνω στα ρούχα τους και σημαίες της 

Χρυσής Αυγής, τις οττοίες κρατούσαν, όπως και από τα συνθήματα που 

φώναζαν, π.χ. ‘Αίμ|α Τιμή Χρυσή Αυγή'. Οι επιθέσεις αυτές ήταν 

φραστικές και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος αλλοδαπών, σε 

καταστηματάρχες αλλοδαπούς οΚΚά και σε βάρος Ελλήνων που ήταν 

αντίθετοι στις πρακτικές αυτές. Πολλές φορές otic ομάδες αυτές 

μετείχα η, Θέμις Σκορδέλη, η οποία, όπως έχω ακούσει, μετείχε σε 

β ία ι^^ενέρνε ΐα *. Η συμπεριφορά της ενώπιον του Δημοτικού 

Συμβουλίου αλλά και απέναντι μου έρχεται να ενισχύσει αυτήν την 

πεποίθησή μου. Συγκεκριμένα, ενώπιον του Δ .Σ . αναφερόμενη στους 

αλλοδαπούς είπε ‘εμείς στο σπίτι μας όταν έχουμε κατσαρίδες τις 

πατάμε* και αργότερα έξω στο διάδρομο του Δ .Σ . με απείλησε.

λέγοντας μου ‘ξέρουμε πολύ καλά που μένετε κ. Παπαχελά*, όταν 

εξηγούσα ότι και εγώ είμαι κάτοικος της περιοχής, αλλά δεν κυνηγάω 

τους ανθρώπους...Κατά τη διάρκεια μιας αντιρατσιστικής συναυλίας, το 

2011, η οποία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγ. Παντελεήμονα, σε
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συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, είχε 

προπηλακιστεί Λεκτικώς και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών από μέλη 

της Χρυσής Αυγής και υποτιθέμενους αγανακτισμένους 

κατοίκους../Ολες οι επιθέσεις ήταν απολύτως οργανωμένες. Και μόνο ο 

σωματότυπός τους και το ντύσιμο παρέπεμπε άμεσα στη συγκεκριμένη 

οργάνωση. Περαιτέρω, ως προς το αστυνομικό τμήμα της περιοχής 

έχω ακούσει ότι δεν έδινε καμία σημασία στις καταγγελίες αλλοδαπών 

αλλά και ημεδαπών αλλά κάλυπτε τις ενέργειες τη? Χρυσής Αυγής. Για 

τα παραπάνω ζητήματα δηλαδή για τις οργανωμένες επιθέσεις από μέλη 

της Χ.Α. σε βάρος μεταναστών ή και άλλων προσώπων, έχει ασχοληθεί 

επανειλημμένως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και έχει 

αναδειχθεί ως ζήτημα αυτό λόγος για τον οποίο υπάρχουν και πολλά

ψηφίσματα σχετικά...». (Σχετ. Νο.61)

10) Ο μάρτυρας Αναστάσιος ΥΦΑΝΤΗΣ του Αθανασίου, 

κοινωνικός λειτουργός στους «Γιατρούς του Κόσιιου», που εργάζεται σε 

αποστολές εσωτερικού και δη στο πρόγραμμα ENOUGH, το οποίο 

σκοπεί τόσον στην ιατρική όσον και στην ψυχοκοινωνική θυμάτων 

ρατσιστικής βίας, στην από 6-11-2013 ένορκη εξέτασή του ενώπιον 

μας, εκίος των άλλων, Ιατέθεσε ότι: «Πριν από 2,5 περίπου χρόνια 

παρατηρήσαμε αυξητική τάση προσέλευσης ασθενών με θλαστικά 

τραύματα^που σημαίνει 'ανοιχτά τραύματά. Στην αρχή δεν γινόταν 

συστηματική καταγραφή της προέλευσης της πρόκλησης των τραυμάτων 

αυτών. Κατόπιν και σε συνεννόηση και με άλλες ΜΚΟ, υπό την 

πρωτοβουλία και την εποπτεία του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ στην Ελλάδα και της Εθνικής Επιτροπής για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, συνεστήθη ένα δίκτυο καταγραφής των περιπτώσεων



αυτών όπου και συμμετείχα...Στα πλαίσια αυτά διαπιστώσαμε από το 

χειμώνα του 2012 μέχρι και την άνοιξη του 2013 μια μεγάλη αύξηση 

των κρουσμάτων αυτών, κυρίως από πρόσωπα από το Αφγανιστάν, 

Μπαγκλαντές, Πακιστάν κλπ...Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι πάντα fo\ 

επιθέσεις είναι μαζικές με ομάδες υπέρτερες των παθόντων, συνήθως 

το θύμα είναι ένα ή δύο άτομα και υφίσταται επίθεση από τρεις έως και 

είκοσι-είκοσι πέντε άτομα. Συνήθως, φωνάζουν τον άνθρωπο που 

διασχίζει το δρόμο, κάνουν έλεγχο των εγγράφων του, κατόπιν τον 

ρωτάνε σε περίπτωση που δεν έχει έγγραφα από πού είναι και, στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται η επίθεση, η οποία συνίσταται σε γροθιές, 

μπουνιές, κλωτσιές και λεκτικέτ εξυβρίσεις. Σε περίπτωση που ο 

αλλοδαπός κατέχει, έγγραφα, τα καταστρέφουν. Κάποια από τα θύματα 

καταλαβαίνουν ελληνικά και αναγνωρίζουν τις ύβρεις, π.χ. μαύρε, να 

πας στη χώρα σου, λαθρομετανάστη, μη σε ξαναδούμε εδώ, θα 

πεθάνεις. Η βία αρχίζει με κλωτσιές, μπουνιές και εφόσον δεν 

αποτραπούν από κάποιο τυχαίο εμπόδιο, π.χ. κάποιος περαστικός, 

εντείνεται η βία με χρήση όπλων, όπως από μπουκάλια μπύρας, τα 

οποία κάπριες φορές σπάνε στο πρόσωπο των θυμάτων, ξύλινα 

ρόπαλα του^μπέιζ μπωλ, σιδερογροθιές, αλυσίδες, αιχμηρά 

αντικείμενα,.., taser, με το οποίο τους χτυπάνε στο λαιμό και 

κοντάρια σημαίας. Επίσης, σε τέσσερις-π|ντε επιθέσεις έχουμε 

επιθέσεις . από σκύλο, τον οποίο έχουν οι ομάδες και δεν είναι 

αδέσποτος, αλλά τον χειρίζεται κάποιος εκ της ομάδας. Υπάρχει και 

άλλη τακτική με μηχανάκια, στα οποία επιβαίνουν επτά-οκτώ άτομα, 

όπου πλησιάζουν το θύμα και ακολουθούν την ίδια τακτική με τον 

έλεγχο εγγράφων, αλλά εκεί η επίθεση είναι ακαριαία. Τον χτυπάνε
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και φεύγουν...Σε ό,τι αφορά τους δράστες, τα θύματα αναγνωρίζουν 

κυρίως το ντύσιμο, μαύρα ρούχα, στρατιωτικού τύπου ντύσιμο, με 

αρβύλες ή παντελόνια με τσέπες στο πλάι και φοράνείφούτερ με 

κουκούλα, την οποία φοράνε συνήθως στην επίθεση. Κάποιοι από τους 

δράστες, όπως έχει αναφερθεί, φέρουν μπλούζες με το ^γότυπο της 

Χρυσής Αυγής... Ένα άλλο σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα με|έναν 

εθελοντή μας Αλβανικής καταγωγής στο ιατρείο μας στο Πέραμα, που 

βοηθούσε ως διερμηνέας αλλά και σε διοικητικέ^εργασίες. Κάποια 

ημέρα το συγκεκριμένο άτομο, μετά την εργασία τ < ^  μπήκε στο 

λεωφορείο και δέχτηκε επίθεση 14-15 ατόμων, οι οποίοι αρχικά τον 

στρίμωξαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν και στη συνέχεια ο οδηγός 

άνοιξε την πόρτα, αυτοί αποβιβάστηκαν, όχι όμως σε στάση και κατόπιν 

ο οδηγός στην επόμενη στάση ανάγκασε να κατέβει το θύμα. ...Ο ίδιος 

μας είπε ότι αναγνώρισε ότι or επιτιθέμενοι ήταν μέλη me τοπικής 

οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Όταν κάναμε επικοινωνία μαζί του, 

περαιτέρω, για το αν θέλει νομική υποστήριξη, φοβούμενος, λόγω 

εκκρεμότητάς του τα έγγραφα, δεν μπήκε στη διαδικασία γιατί

φοβή>ήθηκε στοχοποίησή ττου και έτσι εμείς δεν συνεχίσαμε...Θέλω να

προσθέσω^π την άνοιξη του 2012, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου, με μια μονάδα κινητή για τον άστεγο πληθυσμό... 

δραστηριοποιούμαστε στον σταθμό Ααρίσης που εκεί έμεναν πάνω από 

50 αλλοδαποί και κοιμόντουσαν εντός του τούνελ δίπλα στις γραμμές 

του τρένου. Αφού ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας...ένα άτομο 

ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του μας 

είπε ότι ’έρχονται Χρυσαυγίτες, προσέχετε*. Εμείς είχαμε σταθμεύσει 

το αυτοκίνητο λίγα μέτρα πιο πέρα από τα γραφεία της Χρυσής
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Αυγής...,Είδα πολλούς ανθρώπους σε Μηχανοκίνητη πορεία. Με 

μηχανάκια , άνω των 50-60, με αναβάτες κρατώντας tic ελληνικές 

σημαίες και σημαίες της Χρυσής Αυγής, πέρασαν δί

κάνοντας προσβλητικές χειρονομίες, εξύβρισαν και είπαν 

ότι uac ξέρουν και Θα δούυε. ανθέλληνες...Τέλος, θέλω να προσθέσω 

ότι στην οδό Αχαρνών ...το Νοέμβριο του 2012, προσήλθε στο ιατρείο 

μας ένας άνθρωπος Ιρανικής καταγωγής, που διέθετε νόμιμα

ταξιδιωτικά έγγραφα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, φοβισμένος, 

ο οποίος μας κατήγγειλε ότυσε εστιατόριο με παραδοσιακή κουζίνα, 

όπου συνέτρωγε με άλλους ομοεθνείς του"ομάδα άνω των 100 ατόμων

τους πελάτες. Ο ίδιος μας ανέφερε ότι είδε διακριτικά της 

οργάνωσης της Χρυσής Αυνής, αλλά και οι ίδιοι οι επιτιθέμενοι το 

δήλωσαν κατά την επίθεσή τους^. (Σχετ. No.62)

11) Ο μάρτυρας. Παναγιώτης ΡΗΓΑΣ του Θεοφάνη, στην 

ττροαναψεμόμενη ένορκη εξέτασή του, κατέθεσε, επιπροσθέτους τα 

εξής: [«Ήταν παρά πολλά τα περιστατικά, όπου σε αγορεύσεις τους οι 

βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ενθυμούμαι τοποθέτηση της κ.

^^Ζ αρούλ ια , όπου" με τρόπο ρατσιστικό και βίαιο αναφέρθηκε σε 

αλλοοαπούς μετανάστες συγκεκριμένης εθνότητας, θρησκεύματος και 

χρώματο^ χαρακτηρίζοντάς τους 'υπανθρώπους', που μεταφέρουν

ασθένειες και εγκληματούν σε βάρος γνησίων Ελλήνων, τοποθετήσεις ή 

απόψεις που μπορούν να διεγείρουν μίσος και να γίνουν αφορμή στη 

συνέχεια πράξεων εγκληματικών ή να προκαλέσουν φυλετικά πάθη με 

αποτέλεσμα πάρα πολύ δυσμενή για την κοινωνική ειρήνη και για την 

ομαλή κοινωνική συμβίωση. Παρόμοιες συμπεριφορές παρατήρησα και

εισέβαλαν στο χώρο, έσπασε το ' αι τα τραπέζια και χτύπησε
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εκ μέρους των βουλευτών κ.κ.Χρήστου ΤΤαττπά και Ηλία 

ΓΤαναγιώτσρου». (Σχετ. No 27)

12) Ο υάρτυρας Αθανάσιος ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου, 

καθηγητής πληροφορικής, μέλος της κίνησης ‘Απελάστε τον Ρατσισ1 ,Λ'

άλλων, ότι: «Αρχικά θέλω να καταθέσω για περιπτώσεις που εγώ 

ήμουν αυτόπτης μάρτυς ή άλλα μέλη τησ παραπάνω κίνησης και του 

σχολείου: Στις 2-2-2008, κατά την επέτειο των Ιμιών, μέλη της

Κλαυθμώνος. Μαχαιρώνουν ένα ' αυτούς και χτυπούν με ρόπαλα 

που φέρουν την ελληνική σημαία, τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο 

άτομα, Η ταυτότητα τω\Λ παραπάνω ατόμων, δηλαδή ότι προέρχονταν 

από τη Χ.Α., προκύπτει από το ότι τα άτομα αυτά μετείχαν στη 

συγκέντρωση της Χ.Α, για την παραπάνω επέτειο και μάλιστα 

επώνυμα στ ελέχη της Χ.Α ., όπως ΤΤαναγιώταρος, Κασιδιάρης και 

άλλοι, σε τηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια αποδέχονται τις 

επιθέσεις καιπους τραυματισμούς, δικαιολογώντας τις βίαιες αυτές 

πράξε κ , με τον ψευδι^ ισχυρισμό ότι δέχτηκαν αυτοί πρώτοι την 

,πίΡ πη.,.Η εγκληματική δράση της Χ.Α. εντείνεται με επίκεντρο, 

κυρίως, την περιοχή του Αγ. ΤΤαντελεήμονα και στόχο μετανάστες ή 

πρόσφυγες αλλά και Έλληνες πολίτες που διαφωνούν με τα ’ιδεώδη' της 

Χ.Α. Συγκεκριμένα, στον Αγ. ΤΤαντελεήμονα μέλη της Χ.Α., γνωστά στο 

παρελθόν ως τέτοια, όπως π.χ. ο Ηλίας Παναγιώταρος και άτομα που 

ισχυρίζονται ότι δεν ανήκουν στη Χ.Α. αλλά είναι κάτοικοι της 

περιοχής, εμφανιζόμενοι ως αγανακτισμένοι, συγκροτούν την Επιτροπή

και εθελοντής στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστώ\Λστον Κολωνσ, ο 

από 4-12-2013 ένορκη εξέτασή του, ενώπιον μας, κατέθεσε, μεταξύ ι

Χρυσής Αυγής, οι οποίοι συμμε υν σε, συγκέντρωση στην πλατεία
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Κατοίκων του Αγ. Παντελεήμονα'. Προεξέχοντες, εκτόσ αϊτό τον ΗΑια 

ΓΤανανιώταρο, είναι η Θέμιο Σκορδέλη, η οποία, στη συνέχεια, ήταν 

υποψήφια βουλευτής της Χ.Α. στις εκλογές του 2012, αλλά κ̂αι ο 

Σπύρος Γιαννάτος, αυτοαποκαλούμενος Πρόεδρος της εν λόγω 

επιτροπής, ο οποίος.,.συμμετείχε σε επιθέσεις μαζί με τους 

προαναφερόμενους και ο Δημήτρης Παπικός, ο οποίος σε τΓροτκλογικό 

βίντεο της Χρυσής Αυγής το 2009 ισχυρίζεται ότι μόνο η Χρυσή Αυγή 

μπορεί να παρέχει ασφάλεια στις πολίτες του κέντρου της Αθήνας'. Η 

πρώτη συγκέντρωση μίσους im i διοργανών^^είναι στις 24-11-2008, 

όπου 30 συντεταγμένοι χρυσαυγίτες εμφανίζονται σε συγκέντρωση 

κατοίκων' με 100-150 άτομα, φωνάζοντας ’Αίμα Τιμή Χρυσή Αυγή', στη 

συνέχεια, αφού διαλύεται η συγκέντρωση, εξαπολύουν επιθέσεις 

εναντίον μεταναστών οτα γύρω στενά. Σπάζουν τη βιτρίνα ενός 

μαγαζιού Αφγανού πρόσφυγα, επί της οδού Αλκιβιάδου και φεύγουν 

συντεταγμένοι. Εκτός από εμένα που ήμουν παρών στη δράση αυτή 

υπάρχουν και άλλοι πολλοί αυτόπτες μάρτυρες διότι εκείνη την ημέρα, 

επειδή φοβόμασταν ακριβώς αυτές τις βιαιοπραγίες, πολλά μέλη 

οργανώσεων δικαιωμάτων είχαμε μεταβεί στην πλατεία του Αγ.

■Μ^ντελεήμονα, όπως επίσης και δημοσιογράφοι, όπως η Ντίνα 

' 'τσκαλοτωύλου, τότε δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας' και ο 

Μάριος Λόλος, Πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.

Επόμενη εγκληματική δράση της Χ.Α. είναι στις 9-5-2009, που 

πραγματοποιούν επίθεση σε μετανάστες άστεγους που διαμένουν 

προσωρινά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο της οδού Σωκράτους, στο παλιό 

Εφετείο.. Τότε η Χ.Α. υπό το κάλυμμα υποτιθέμενων Επιτροπών 

κατοίκων' πραγματοποιούν συγκέντρωση στην Ομόνοια. με κεντρικό
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σύνθημα 'να διώξουμε τους αλλοδαπούς εισβολείς'. Μετά τις 17.00 το 

απόγευμα στην Ομόνοια χτυπούν και απειλούν μετανάστες που 

εξέρχονται από το σταθμό του μετρά. Όταν τελειώνει η συγκέντρωσή 

τους τάγμα εφόδου με ρόπαλα, κράνη, taser σπρέι πιπεριού/ 

επιχειρούν να εισέλθουν στον περίβολο του παλαι^ιΕφετείσυ, 

τραυματίζουν μετανάστες, που βρίσκονται έξω από αυτόν και πετούν 

χειροβομβίδες κρότου λάμψης, πέτρες και βεγγαλικά από την ταράτσα 

των γραφείων τους που τότε βρισκότανε πικριβώς απέναντι επί της 

οδού Σωκράτους αριθμ. 58. Π αροντες στην επίθεσή είναι ο Νίκος 

Μιχαλολιάκοο, ο Γιάννης Aayor και άλ^ o r t te y ^ rn c  Χ .Α ....

Επόμενο γεγονός, στο οποίο ήμουν παρών/είναι ο προπηλακισμός 

και η εκδίωξη κατοίκων της περιοχής του Αγ. 1 ίαντελεήμονα και μελών 

Αντιρατσιστικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και εγώ, από την 

πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα, στις 23-5-2009, κατά την 

πραγματοποίηση εκδήλωσης με ομιλητή το συγγραφέα Γκασμέτ Καπλάνη 

για την παρουσίαση του βιβλίου του 'Μικρό Ημερολόγιο συνόρων'.

Επόμενο γεγονός^ είναι την Τρίτη, 9-6-2009, οπότε ένας 

κάτοικος του Αγ. Παντελεήμονα, ονόματι Πέτρος Τασούλας, πηγαίνει 

με το γιο^του για να παίξει στην παιδική χαρά της ομώνυμης πλατείας. 

Αέχεται επίθεση με γροθιές από δεκάδες άτομα που αξιώνουν να είναι 

κλειστή η παιδική χαρά....Την ώρα που φτάνω βλέπω διμοιρία των ΜΑΤ 

να συνοδεύει τον πατέρα και περίπου 60-70 'αγανακτισμένους' πίσω 

τους να βρίζουν, να απειλούν και να καταφέρονται κατά των ΜΑΤ που 

προστατεύουν τον Τασούλα. Τον οδηγούν στο Α.Τ. του Αγίου 

Παντελεήμονα, όπου οι ‘αγανακτισμένοΓ επί δύο ώρες, βρίζουν 

απειλούν και πετούν αντικείμενα στην εξωτερικό είσοδο του
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τμήματος.,.Ανάυεσα σ' αυτούς που ττετούσαν αυγά, ντομάτες και 

διάφορα άλλα αντικείμενα ήταν η Θέμις Σκορδέλη, ο ΗΑίας 

ΤΤαναγιώταρος και ο Σπάρος Παννάτος,,,

Αλλο περιστατικό είναι ο εμπρησμός άτυπου χώρου λατρείας 

Μουσουλμάνων στην οδό Αριστομένους, στις ο0-10-2011..,βλέπω ομάδα 

ατόμων περίπου 50 να είναι συγκεντρωμένοι έξω από τον υπόγειο 

χώρο, φωνάζοντας, βρίζοντας και απειλώντας. Ειδοποιούμε τη Γενική 

Αστυνομική Διεύθυνση και συγκεκριμένα τον κ. Γαλιάτσο, με τον οποίο 

εγώ μίλησα, διότι στο εσωτερικό υπήρχαν εγκλωβισμένοι 

μετανάστες.,.Το ότι οι συγκεντρωμένοι εκεί ήταν μέλη me Χ.Α. το 

συνάγω από το ότι εκείνο το βράδυ τοιχοκολλήθηκαν έξω από το 

άτυπο τζαμί εκατοντάδες αυτοκόλλητα της Χρυσής Αυγής εν είδει 

ταπετσαρίας...

Τελευταίο περιστατικό.....είναι η επίθεση με αυτοκίνητο, εντός

του οποίου επέβαιναν πέντε άτομα, που χτύπησε πεζούς μετανάστες 

στην ^Κόρινθο,^στις 18-2-2012 και συγκεκριμένα στον παλαιό 

Σιδηροδρομικό σταθμό Κορίνθου. Το γεγονός καταγράφηκε από 

φωτορεπόρτερ, ο οποίος ονομάζεται Γιώργος Μουτάφης, ο οποίος 

κατέγραψε την πινακίδα του αυτοκινήτου και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης 

ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία και υπάρχει σχετική δικογραφία. Από 

πληροφορίες Κορινθίων οι δράστες έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι
ψ

είναι Χρυσαυγίτες...». (Σχετ. Νο.63)

13) Ο υάρτυρας ΕΛΓΑΝΤΟΥΡ ΝΑΪΜ του Ιυποαήμ. Πρόεδρος της 

Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος, στην από 14-11-2013 ένορκη 

εξέτασή του ενώπιον μας επιβεβαίωσε την από 25-9-2013 ένορκη 

εξέταση εξέτασή του ενώπιον του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου,
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κατέθεσε, εκτός των άλλων, τα εξής: «...Όσον αφορά το επεισόδιο στις 

30-10-2011 σε βάρος Μουσουλμάνων του Μπαγκλαντές, που 

βρίσκονταν σε χώρο της πλατείας Αττικής από μέλη της Χρυσής Αυγής, 

έχω να πω τα εξής:...Κατά τη διάρκεια της βραδινής προσευχής της ως< 

άνω ημερομηνίας, ήταν μέσα και προσεύχονταν 40 άτομα. Ο χώρος 

αυτό ήταν υπόγειος χωρίς έξοδο κινδύνου, με μια έξοδο. Κάποια στιγμή 

κατάλαβαν ότι κάποιος έκλεισε την πόρτα από έξω και έβαλε 

λουκέτο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφύγουν. Στη 

συνέχεια, έσπασαν το τζάμι του παραθύρου και^τέταςαν υέσα πανιά 

και διάφορα σκουπίδια βρεγμένα με πετρέλαιο και φωτιά ιιε σκοπό 

να κάψουν όσους ήταν μέσα στο χώρο αυτό της προσευχής. Από το 

παράθυρο είδαν ότι έξωκίχαν μαζευτεί πίνω από 15-20 άτομα με 

μαύρες στολές, ιίττλούΓες με το σήμα της Χρυσής Αυγής και 

ελληνικές σημαίες, που φώναζαν έντονα. Τα άτομα που ήταν μέσα δεν 

καταλάβαιναν τι έλεγαν αυτοί που φώναζαν γιατί δεν γνώριζαν 

ελληνικά. >Τα άτομα αυτά που είδαν τα γνώριζαν φυσιογνωμικά γιατί 

μένουν στην περιοχή και γνωρίζουν τους χρυσαυγίτες που τους 

επιτίθενται1 συχνά. Ευτυχώς στους χώρους αυτούς έχουμε πάντοτε ένα 

μέρος για να πλενόμαστε πριν την προσευχή. Υπήρχε μια μικρή μάνικα, 

την οποία και χρησιμοποίησαν και έσβησαν τις εστίες της φωτιάς, ενώ 

συγχρόνως καλούσαν την αστυνομία, την πρεσβεία τους. Έτσι 

κατέφθασε η αστυνομία και η πυροσβεστική,'που διαπιστώσανε ότι δεν 

υπήρχε πλέον φωτιά. Οι αστυνομικοί που προσέτρεξαν έφτιαξαν μια 

ασπίδα ανάμεσα στο οίκημα και στους συγκεντρωμένους από έξω. Μετά 

από κάποια ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν και απελευθέρωσαν τους 

εγκλωβισμένους...Θέλω να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με τις περιγραφές
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των ατόμων που ήταν εντός του χώρου της προσευχής οι Χρυσαυγίτες 

είχαν μαζί τους ξύλα από τα κοντάρια από τις σημαίες, Στη συνέχεια, 

από τότε, κάθε βράδυ και μέχρι τις 1741-2011 πήγαινα και εγώ στο 

συγκεκριμένο χώρο προσευχής. Ο χώρος αυτός, από τότε, φυλασσότα' 

με εντολή του Αττικάρχη. Παρόλα αυτά, κάθε βράδυ, έρχονταν 

ομάδες άνω των 20 ατόμων, που αποτελούνταν από γυναίκες και 

μικρά παιδιά που επιτίθονταν σε μένα.ίΜεταξύ των ατόμων αυτών 

ήταν και η κ. Θέμις Σκορδέλη.,.Εν τω μεταξύ, επειδή είχα γίνει 

δέκτης καταγγελιών των αλλοδαπών της περιοχής του Αγίου 

Παντελεήμονα για τις σε βάρος τους επιθέσεις εκ μέρους των μελών 

της Χ.Α., θέλησα να αντιληφθώ ποιο είναι το πρόβλημά τους με του 

αλλοδαπούς και αν μπορούσαμε να το Ιύσουμε με ειρηνικό τρόπο. 

Επικοινώνησα λοιπόν με την κ. Σκορδέλη και ένα άλλο άτομο...και 

καθίσαμε σε μια καφετερία της .(λατείας και τους ζήτησα να μου πουν 

ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν από τους αλλοδαπούς για 

να τα λυσουμε. Μου ανέφεραν ότι πολλές φορές συμβαίνει να νοικιάζει 

το σπίτι ένας αλλοδαπός και να μένουν πολλοί περισσότεροι σε αυτό. 

Γους απάντησα ότι αυτό είναι παράνομο και μπορούμε να το λύσουμε με 

νόαιμο τρόπο, γιατί η Ελλάδα έχει σύνταγμα και νόμους. Όταν τη 

ρώτησα νιατί βάζουν μικρά παιδιά, 1445 ετών, με μαχαίρια να

επιτίθενται σε αλλοδαπούς, η κ. Σκορδέλη μου απάντησε ότι ‘εμείς%
προετοιμάζουμε τα παιδιά για να αντιμετωπίσουνε το αύριο'. Αυτή η 

συζήτηση έγινε την άνοιξη του 2010.

Για τα περιστατικά.αυτά της βίας δεν υπάρχουν καταγγελίες γιατί 

αφενός μεν. πολλοί αλλοδαποί δεν έχουν άδεια και δεν μπορούν να
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υποβάλουν μήνυση φοβούμενοι την απέλαση, αφετέρου δε γιατί το ΤΑ. 

Αγίου Παντελεήμονα είναι ιδιαίτερα προβληματικό.

Στις 17-11-2011, βραδινές ώρες, γύρω στις 21.30', βγήκα από 

τον ανωτέρω χώρο προσευχής μόνος μου, αφού όλοι οι υπόλοιποι είχαν 

αποχωρήσει και κατευθυνόμουν στο αυτοκίνητό μου,^τοοποίο ει>ζα 

σταθμεύσει μακριά, φοβούμενος μην το σπάσουν. I ίερπατώντας προς το 

αυτοκίνητο είδα ξαφνικά 50 άτομα περίπου^όλων των ηλικαύν, που 

βγήκαν μπροστά μου, χωρίς να καταλάβω από ποσ, με επικεφαλής πάλι 

την κ. Σκορδέλη, οι οποίοι κατευθύνοχταν προς εμένα. Δεν μου 

επιτέθηκαν, πέταγαν μπουκάλια προς το μέρος μου, ένα από τα οποία 

με χτύπησε στο στήθος .αι, όπως συνήθως φώναζαν συνθήματα 

εναντίον των ξένων κ α υ β ^ ιές  και α π ε ιλ^^ε  βάρος μου. Τα άτομα 

αυτά ήταν παιδιά από 10 ετών και πάνω, ανδρες και γυναίκες όλων των 

ηλικιών, κάποιοι φόραγαν τα ρούχα της Χ.Α. αλλά και άλλοι φόραγαν 

πολιτικά...τηλεφώνησα στον Αττικάρχη κ. Μπαλάκο, ο οποίος μου 

συνέστησε να μη δώσω τα στοιχεία μου στους αστυνομικούς του Αγ. 

Παντελεήμονα και με διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει για μένα. Πράγματι 

έστσιλε ΜΑΤ και δύο περιπολικά από τα Εξάρχεια, προκειμένου να βγω 

σφαλής^πτό το ^ ^ ^ γ ια τ ί  είχαν μαζευτεί έξω περίπου 200 άτομα, 

μεταξύ των οποίων ήταν και τα 50 άτομα που προανέφερα αλλά και 

άλλοι, με επικεφαλής και πάλι την κ. Σκορδέλη και τηλεοπτικές 

κάμερες. Τα άτομα αυτά προσπαθούσαν να μπουν μέσα στο Αστυνομικό 

τμήμα για να με πιάσουν.

Έκτοτε, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, στο Πέραμα με τους 

Αιγύπτιους ψαράδες, στη Νίκαια, που ένας Αιγύπτιος έχασε το μάτι 

του, περιστατικό που συνέβη τον Αύγουστο του 2012 και συγκεκριμένα
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δύο άτομα, μέλη της Χ Α  ανέβηκαν στο λεωφορείο, κάνοντας έλεγχο 

και τον κατέβασαν μόνο και μόνο επειδή ήταν μελαμψός. Στη στάση 

περίμεναν και άλλα άτομα rnc Χ.Α. και τον χτύπησαν τόσο πολύ, 

με αποτέλεσμα να χάσει το ματ» του. Το παιδί αυτό είναι Έλληνας 

υπήκοος, έχει γεννηθεί εδώ και πήγε L crrnv Αίγυπτο και 

παρακολούθησε το ελληνικό σχολείο του Καΐρου.

Επίσης, έκαψαν έναν χώρο προσευχής στην Καλλιθέα, 

ξημερώματα, χωρίς να είναι κάποιος μέσα και έγραψαν πάλι συνθήματα. 

Στην Καλλιθέα επίσης μέλη της Χ.Α. μαχαίρωσαν οκτώ περίπου 

Αιγύπτιους. Τα θύματα, όμως, παμότι πηναν σ/ο Α.Τ. να υποβάλουν 

μήνυση, διώχθηκαν ο α ρ ^ ^ ις  αστυν<^^ύς, που τους τραβούσαν 

συγχρόνως βίντεο από το κινητό τους τηλέφωνο, απειλώντας τους ότι 

θα στείλουν το βίντεο στη Χ.Α.

Φέτος, το 2013, μέχρι τα μέσα του χρόνου, δεχόμασταν συνέχεια 

μηνύματα, με τα οποία απειλούσαν τους Μουσουλμάνους να 

εγκαταλείψουν τη χώρα, ’αλλιώς θα μας σφάζουν σαν τα 

κοτόπουλα*, Τα μηνύματα αυτά ήταν γραπτά και τα έστελναν σε 

χώρους προσευχής. Οι απειλές ήταν γραμμένες στην ελληνική 

γλώσσα, στην αννλική και στην αραβική, αλλά η μετάφραση ήταν 

-τάφραση google και δεν ήταν καλή. Βέβαια είχαν το σήμα της 

Χρυσής Λ’ νής. Τελευταία φορά που πήραμε τέτοιο απειλητικό γράμμα 

ήταν αρχές Ιουνίου του 2013. Εστάλη στο χώρο προσευχής στον 

Πειραιά. Φροντίσαμε να μην το πιάσουμε πολλοί, ώστε να βρεθούν 

αποτυπώματα. Το παραδώσαμε στην αστυνομία, δεν είχαμε όμως 

κάποια ενημέρωση ποιου τα αποτυπώματα βρέθηκαν.
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Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι που έγινε η δολοφονία του Παύλου

Φύσσα, προσπαθούσα με κάθε τρόπο να δημοσιοποιήσω τις επιθέσεις

που έλαβαν χώρα σε βάρος των αλλοδαπών, Πλην όμως, κανείς δεν

έδινε σημασία ούτε τα δημοσιοποιούσε. Έτσι, αναγκάστηκα 'να

ενημερώσω τόσο τη Διεθνή Αμνηστία όσο και ξένα μέσα ΜΜΕ,

όπως το CNN, BBC, αγγλικά κανάλια, GUARDIAN, MMLL5 fREET

JOURNAL και μεγάλα γερμανικά, γαλλικά περιοδικά, η τηλεόραση

της Νορβηνίας, Σουηδίας, Ισπανίαέ, το ιταλικό ραδιόφωνο, rnc

Νότιας Αφρικής, που ασχολήθηκαν πολύ με το θείΚί,.·». (Σχετ. No 

64)

14) Ο μάρτυρας JAViED ASLAM . του Muhammad Aslam, 

επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Πρόεδρος Ένωσης 

Μεταναστών Εργατών, μέλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

του Δήμου Αθηνών και μέλος jou  Συντονιστικού ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση 

Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και στη Φασιστική Απειλή), 

επιβεβαιώνοντας το περιεχόμενο της από 26-9-2013 έκθεσης ένορκης 

εξέτασής του ενώπων του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, στην από 8- 

11-2013 ένορκη^έτασή του ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, 

τα εξής; «...Από το 2010 ήδη αυτοί που διέπρατταν τις επιθέσεις σε 

βάρος αλλοδαπών και ομοεθνών μου, δήλωναν ότι είναι μέλη της 

Χρυσής Αυγής. Από το 2011 και εφεξής φορούσαν ρούχα στα οποία 

υπήρχε κ τ  σήμα, το λογότυπο της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα σε 

επιθέσεις στα Βασιλικά της Χαλκίδας, το 2012, δεν θυμάμαι 

συγκεκριμένη ημερομηνία, επιθέσεις που λάμβαναν χώρα επί δύο-τρεις 

ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε βάρος αλλοδαπών, ενώ 

συγχρόνως έκαψαν και το χώρο προσευχής τους, τα άτομα, που 

διέπραξαν τις επιθέσεις αυτές φόραγαν μαύρες μπλούζες με το σήμα
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rnc Χρυσής Αυγής,,.Q χώρος αυτός είναι ένα κλειστό δωμάτιο, που 

υπήρχαν άτομα που προσεύχονταν και όταν αυτοί έριξαν από το 

παράθυρο μια βόμβα μολότωφ. Ευτυχώς τα άτομα αυτά κατάφεραν και 

έσβησαν τη φωτιά και δεν έπαθε κάποιος κάτι, παρά μόνο το χαλί της 

προσευχής κάηκε.

Ακόυη δε και το χειμώνα φόραγαν υεσα από το μπουφάν 

μπλούζα με τα διακριτικά της Χρυσής Αυνής. Ανοιγαν!το μπουφάν 

νια να φανεί το σήμα της X.Α Τέτοιο περιστατικό έλαβε χώρα στις 

21-12-2012 μέσα στο λεωφορείο αρ'θμός 820, στο οποίο επέβαινε ο 

Asif Ali, μέλος της Πακιστανικής Κ ο ι^τη τα* μετανάστης από το 

Πακιστάν, στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρατικό Νίκαιας και Περιβολάκι, 

όπου όταν επιβιβάστηκε μια στάση ετά το Κρατικό ένα άτομο τον 

πλησίασε και του είπε εσένα σε ψάχνουμε, έλα να κατεβούμε στην 

επόμενη στάση', τότε άνοιξε τ^πουφάν του και έδειξε την μπλούζα 

του που έγραφε Χρυσή Αυγ^ Ο κόσμος εξαγριώθηκε εναντίον του 

Χρυσαυγίτη, ο οποίος ενοχλούσε τον επιβάτη, φωνάζοντάς του ‘είσαι 

φασίστας, σή^υ φύγε'. Επίσης, διαμαρτυρήθηκε ο οδηγός και ενώ ο 

κόσμος κινήθηκε να τον διώξει, ο Χρυσαυγίτης έριξε μια γροθιά στο 

^^^υπο του Asif. Το λεωφορείο σταμάτησε στο Περιβολάκι, όπου και 

βρίσκονταν ομάδες ΔΙΑΣ...και πέρασαν χειροπέδες με τα χέρια πίσω 

στον Asif, ενώ το πρόσωπό του ήταν ματωμένο.,.Στις 6-7-2012, στην

οδό Ικτίνου αριθμ. 15, στη Νίκαια, εμφανίστηκαν έξι μηχανάκια με 

δώδεκα επιβαίνοντες, οι οποίοι φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής 

και μπήκαν μέσα στο σπίτι με βίαιο τρόπο, σπάζοντας την πόρτα και 

τραυμάτισαν σοβαρά τέσσερα άτομα..,Το φαινόμενο, δηλαδή να μην 

παραλαμβάνουν τις μηνύσεις μας ήταν πολύ συχνό στο συγκεκριμένο
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αστυνομικό τμήμα και όταν παραλάμβαναν τις μηνύσεις μας έγραφαν για 

ένα τσακωμό, χωρίς να αναφέρουν τη Χρυσή Αυγή.

Στην περιοχή της Νίκαιας, το 2011 και μάλιστα τους τρεις μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είχαμε καθημερινές επιθέσεις. Στ< 

αυτό τραυματίστηκαν 180-200 άτομα από μέλη της Χρυσής 

Κάθε μέρα είχαμε τραυματισμούς 5-10 ατόμων. Και κυρίως μπροστά 

από το Village, ελάμβαναν χώρα οι περισσότερες ^επιθΛεις με 

τραυματισμούς. Το εν λόγω σημείο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της 

Νίκαιας, στην οδό Θηβών αρ. 245, αν θυμάμαι καλά, όπου υπήρχαν 

πολλές στάσεις για μετεπιβίβαση λεωφορείων, οπότεΓπολλοί αλλοδαποί 

κατεβαίνουν εκεί για να αλλάξουν λεωφορεία. Εκεί περίμεναν δεξιά 

αριστερά καθημερινά 15-20 χρυσαυγίτες μονίμους να κατέβουν 

αλλοδαποί. Επίσης στη Νίκαια, το ίδιο παραπάνω τρίμηνο του 2011,·η 

Χρυσή Αυγή ανάγκαζε με απειλές πολλούς συμπατριώτες μας που είχαν 

μαγαζιά να τα κλείσουν και δη μια ομάδα 30-40 ατόμων που φορούσαν 

μπλούζες της Χρυσής Αυγής πηγαίνανε και απειλούσαν λέγοντας 

'κλείστε το γιατί θα σας σπάσουμε τα κεφάλια'...Ο φόβος μας πάντα ήταν 

όταν δεχόμασταν μια επίθεση να συνελάμβαναν από εμάς, όχι από 

αυτούς που μας απειλούσαν και μας ξυλοκοπούσαν. Η κατάσταση ήταν 

χειρότερη στο Τ.Α. Αγίου ΤΤαντελεημονα, όπου δεν μπορούσαμε 

ούτε καν νσ Ι^τούμε από την πόρτα του αστυνομικού τμήματος, αλλά 

πολλές φορές ούτε κσι οι δικηγόροι γίνονταν δεκτοί...

Αντίστοιχο περιστατικό έγινε στα Σεπόλια, στις 29-9-2012, στο 

σπίτι του Ιμάμη Σαχπάζ Αχμέτ, όπου βρισκόντουσαν δύο Πακιστανοί 

και δέχτηκαν επίθεση από 10-12 άτομα της Χρυσής Αυγής. Σπάσανε 

πόρτες και παράθυρα του σπιτιού με ρόπαλα και ίσως ψάχνανε τον
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Ιμάμη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έλειπε από το σπίτι του. Όταν 

ακούστηκαν πολλές φωνές από τη γειτονιά, ήρθε η αστυνομία και ενώ

οι Χρυσαυγίτες, μόλις έβγαιναν από το σπίτι, τους άφησαν να φύγουν 

ανενόχλητους και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς που έμεναν για να 

ελέγξουν τα έγγραφά τους.... Πρέπει να πω επίσης ότι σε πάρα 

πολλές επιθέσεις στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα, Αχαρνών, 

πλατεία Αττικής συμμετείχε Ελληνίδα πρωτοστατούσε δηλαδή μια 

γυναίκα που ονομάζεται Θέυιδα Ικορδέλη,,.». (Σχετ. No.65)

15) Ο Μάρτυρας Ευστάθιός ΑΝΤΙΟΧΟΣ του Χρήστου, δικηγόρος 

Πατρών, στην από 28-11-2013 ένο η εξέτασή του ενώπιον μας, 

κατήγγειλε τον απρόκλητο ξυλοδαρμό του Ιδχρονου υιού του Χρήστου, 

στις 7-8-2013 και περί ώρα 21.00™επί της οδού Γούναρη στην Πάτρα 

από τρία άγνωστα ατομα, ι.ε την περίβολό της ‘Χρυσής Αυγής’, όταν 

δεν τους εττέδειΕε την αστυνομική του ταυτότητα, φεύγοντας δε 

του είπαν ‘να ξέρεις ότι εδώ κάνουν κουμάντο οι ναζί*. Ο ίδιος

μάλιστα δήλωσε ότι «θεωρώ ότι η εμφάνιση του γιου μου, δηλαδή τα 

μακριά μαλλιά και το σκουλαρίκι προκάλεσε τη σε βάρος του βίαιη 

επίθεση των παραπάνω ατόμων μελών της Χ.Α.». Τα παραπάνω 

επιβεβαίωσε και ο παθών, Χρήστος ΑΝΤΙΟΧΟΣ του Ευσταθίου, στην 

από 28-11-2013 ένορκη εξέτασή του ενώπιον μας. Αμφότεροι, εξάλλου, 

κατέθεσαν ότι πριν μια εβδομάδα, στο ίδιο σημείο, μέλη της Χρυσής 

Αυγής είχαν χτυπήσει ένα φίλο του νεαρού με κλωτσιές στο κεφάλι, με 

συνέπεια να του σπάσουν δύο δόντια. (Σχετ. No. 66 και No 67 ). Για 

την υπόθεση έχει υποβληθεί μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Πατρών. (Σχετ. Νο.68)

16) Ο υάρτυρας Αλέξανδρος ΡΑΠΤΗΣ του Γεωργίου, 

δημοσιογράφος - εξωτερικός συνεργάτης της εφημερίδας των 

Ιωαννίνων Ηπειρωτικός Αγών’, στην από 21-11-2013 ένορκη εξέτασή
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του, ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, τα εξής: «Στα πλαίσια 

της ιδιότητάς μου αυτής, ασχολήθηκα με τους βανδαλισμούς, οι οποίοι 

πραγματοποιήθηκαν από αγνώστους μέχρι τώρα στο εβραϊκό

ο τελευταίος Βανδαλισμός έλαβε χώρα το 2009..,Μπορούμε fa 

ταυτοποιήσουμε ότι οι βανδαλισμοί και πι& συγκεκριμένα αυτός που 

έλαβε χώρα στις 8-10-2003 πραγματοποιήθηκε, κατά την εκτίμησή

συμπέρασμα καταλήγω βάσει Ατού φωτογραφικού υλικού του 

νεκροταφείου, την επομένη του όανδαλισμού^πιυ δημοσιευθηκε στις 

τοπικές εφημερίδες της πόλης των Ιωαννίνων. Στις φωτογραφίες 

αυτές σαφώς εμφαίνονται τα εμβλήματα (Κέλτικος σταυρός) της Χρυσής 

Αυγής πάνω από το μνημείο του Ολοκαυτώματος που ανεγέρθηκε 

πρόσφατα εις μνήμη των 1850 Εβραίων θυμάτων της πόλης των 

Ιωαννίνων, που εκτοπίστηκαν στις 25-3-1944 στο Αουσβιτς της 

Πολωνίας...Εκτός από τον Κέλτικο σταυρό, έγραψαν πάνω στο Μνημείο 

Αθάνατος Ελληνικοί Στρατός1. Από φωτοτυπικό αντίγραφο της 

προκήρυξης της Χρυσής Αυγής -που αναρτήθηκε στις 25-3-2008 στο 

,ότε υφιστάμενο blog 'moiossoi@yahoo.gr' με τηλέφωνο επικοινωνίας 

6978154582 “ ' δεν υπάρχει πλέον- σαφώς αποδεικνυεται ότι ο

Κέλτικος σταί εΛεί έμβλημα της «Χρυσής Αυγής». Επίσης στο

ως άνω blog αναρτήθηκαν φωτογραφίες: α) από εκδηλώσεις της 

οργάνωσης αυτής στα Ιωάννινα, στις οποίες τα μέλη χαιρετούν 

ναζιστικά και κρατούν σημαία με το μαίανδρο (αφορούν τα έτη 2008- 

2009), β) προκηρύξεις στα σχολεία, γ) από παρελάσεις' των μελών ως 

παραστρατιωτικό σώμα στην επέτειο της μάχης της Κόνιτσας, στις 11-1-

νεκροταφείο των Ιωαννίνων. Ο πρώτος βανδαλισμός έγινε το 2002 καισμος 2  Μ

μου, από τη νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Σε αυτό το
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2009, την ημέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό, το Μάιο του

2008, στην Ανατολή Ιωαννίνων...Οι παραπάνω εκδηλώσεις των μελών

της Χ.Α. δεν έγιναν μαζί με τις τοπικές αρχές, αλλά χωριστά μετά το

πέρας των εκδηλώσεων των λοιπών φορέων. Εμφανίστηκαν

συγκροτημένοι και συντεταγμένοι, ως στρατιωτικό σώμα με στολές,

δηλαδή μαύρα ρούχα, άρβυλα, εφοδιασμένοι με κοντάρια, ,σ είχαν

ενσωματωμένη την Ελληνική σημαία...Επίσης έχω προσκομίσει στην

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγοι^φωτογραφίες εκδηλώσεως της

παραπάνω οργάνωσης στις 184-5^?008 στο χωριό Δελβινάκι των
Μ W

Ιωαννίνων και σχετική προκήρυξη αυτής^με την οποία ζητούσαν την 

αυτονόμηση της Β. Ηπείρου και τη συνένωση της με τη 'Μητροπολιτική 

Ελλάδα. Έχω προσκομίσει επίσης εκτυπώσεις από το διαδικτυακό τόπο 

με στοιχεία ioanninaxa.blogspot.gr, που άρχισε να λειτουργεί στις 16- 

7-2012, αφού είχε καταργηθεί ο προηγούμενος και υφίσταται ενεργής 

μέχρι σήμερα. Στον υφιστάμενο αυτό ιστότοπο μέχρι πρόσφατα 

αναρτώντο κείμενα, στα οποία εκθειάζονταν τα SS και ο προπολεμικός 

Ρουμάνος ναζί Κοντριάνο, ο οποίος αποτελεί, μεταξύ άλλων, το 

πρότυπό τους...Σας εγχειρίζω φωτογραφία δημοσιευμένη στην 

εφημερίδεΠ«Ηπειρωτικός Αγών», με ημερομηνία 17-11-2013, στην 

οποία απεικονίζεται το πρόσφατο μνημείο μπροστά από το παλαιό 

Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων -στο κέντρο Ατης πόλης- το οποίο 

βανδαλίστηκε την ημέρα της επετείου για το Πολυτεχνείο από μέλη της 

παραπάνω οργάνωσης (Χρυσής Αυγής). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται 

στη φωτογραφία αλλά και αντίστοιχη φωτογραφία της εφημερίδας 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ', την οποία επίσης σας προσκομίζω, έγραψαν πάνω στο 

μνημείο «ΖΗ Τ ίΙ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ» και «ΖΗΤΠ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και
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περισσότερα από μια φορά τον Κέλτικο σταυρό, το έμβλημα της 

ΧΑ.,Μέσα στο 2013, δεν θυμάμαι ημερομηνία, επιστρέφοντας από τις 

γιορτές στο Γράμμο και στο Βίτσι, ομάδα Χρυσαυγιτών 100 περίπου και 

πλέον, με επικεφαλής τους βουλευτές Χρήστο Παππά (ηδη 

κατηγορούμενο), Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση και Μιχάλη Αρβανίτη και 

τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Χρήστο Ρήγα καθώς και 

άλλων στελεχών της Χ Α , σταμάτησαν στα σύνορα της Κακαβιάς, 

ενδεδυμένοι πάλι με μαύρες ενδυμασίες με τα εμβλήματα της Χ Α  

(μαίανδρο, δελφικό Ε κλπ.) ως παραστραττωτικό σώμα και με την ανοχή 

των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών, φώναζαν συνθήματα, όπως 

«Εκεί-εκεί ψηλά στη Πρεμετή, σημαία Θη υψώσουμε και πάλι Ελληνική». 

Εκτός από τα συνθήματα μίλησε ο κατηγορούμενος Χρήστος Πατητάς, 

αμφισβήτησε τα σύνορα των δύο ωρών Αλβανίας και Ελλάδας, 

χαρακτηρίζοντας τα τεχνητά σύνορα* δήλωσε ότι η Αλβανία φοβάται 

τη Χρυσή Αυγή, γιατί είναι το μόνο^<όμμα που έχει στο πρόγραμμά του 

τον αγώνοϋγια τον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου. Ζήτησε τη διεκδίκηση 

της αυτονομίας της Β. Ηπείρου. Εζαιτίας των παραπάνω ενεργειών 

τη ο Λ Α .  παρεμποδίστηκε νια μία και πλέον ώρα η κυκλοφορία από 

ĵ ai προ̂  την Αλβανία, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα, λεωφορεία 

ανέμεναν και από τις δύο πλευρές των συνόρων να λήξει η 

συγκέντρωση των Χρυσαυνιτών. Όλα τα παραπάνω καταγγέλθηκαν 

από τις εφημερίδες και γενικά από τα ΜΜΕ τοπικά και πανελλήνιας 

εμβέλειας και κυκλοφορίας, ως και από το διαδίκτυο. Από συζητήσεις 

που είχα με Έλληνες Βορειοηπειρώτες τόσο αυτούς που μένουν στα 

Γιάννενα όσο και με αυτούς που μένουν στην Αλβανία, θεωρούν τα μέλη
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της Χ.Α. εγκληματίες και δεν συμφωνούν με τις εξτρεμιστικές τους 

απόψεις και το ιδεολογικό τους προφίλ...» (Σχετ. No.69).

17) Ο υάοτυρας Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου,

στην ττροαναφερόμενη (από 11-11-2013) ένορκη εξαασή του, ενώπιον 

μας, κατέθεσε, επίσης, ότι «το προηγούμενο Αάββατο περάσανε έξω 

από το σπίτι μου μια μεγάλη ομάδα της Χ.Α. γύρω στα 50 άτομα, 

κρατώντας σημαίες, σε στρατιωτική παράταξη και με την ίδια ξανθιά 

κυρία, που προανέφερα στην πρώτη σειρά^Το σπίτι μου είναι σε 

περιοχή που δεν είναι μεγάλης κυκλοφορίας, είναι ένα στενό και δεν 

έχει περάσει ποτέ καμία διαμαρτυρία, περάσανε Λοιπόν γύρω στις 11.00' 

το πρωί, φωνάζοντας συνθήματα ’τσεκούρι και φωτιά στα κόκκινα 

σκυλιά', αριστεροί πουτάνας γιοι'. Δεν ήμουν στο σπίτι. Στο σπίτι ήταν 

η σύζυγός μου κα. οι δύο μικρές μου κόρες και έμαθα το περιστατικό 

από αυτές και από τη γειτονιά. Αυτή το περιστατικό καταγγέλθηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο της ΝίκοΙας, λέγοντας ότι για μένα ήταν ένα 

σημείο όπου η Χ.Α. στην πόλη, υετά τα χτυπήματα σε μετανάστες. 

άρχισε σηυαδεύει’ αριστερούς ανθρώπους, αντιφασίστες,

θέλοντας να uac πει κάτι» (Σχετ. No.43)

18) Ο μάρτυρας, CYPRIEN AMOUGOU, στην από 28-11-2013 

ένορκη εξέτασή του ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των άλλων, τα εξής: 

«Αρχικά διατηρούσα κατάστημα καφενείο στην Αριστοτέλους 173, κάτω 

από το Υποθηκοφυλακείο και το δεύτερο στη συγέχεια ένα καφέ - μπαρ 

που βρίσκεται στην Λεμεσού αρ.14 ονόματι COINTREAU. ...Την πρώτη 

φορά που μου επιτέθηκαν ήταν στις 26-09-2012 αλλά δεν είχα 

συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για εγκληματική οργάνωση. Την πρώτη 

φόρα που ήρθαν και μου επιτέθηκαν γνώριζα ότι ήταν φασιστικά
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στοιχεία, αλλά δεν γνώριζα ότι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Αρχικά 

νόμιζα ότι επρόκειτο για κατοίκους της περιοχής μου 

«αγανακτισμένους» με τους πελάτες του καταστήματος που διατηρώ. 

Την πρώτη φορά που επιτέθηκαν στο κατάστημά μου, επιτέθηκαν 

ταυτόχρονα και στα γραφεία της Τανζανικής κοινότητας. Την 25η 

Σεπτεμβρίου 2012 ήρθαν κάποια άτομα στο κατάστημα μου και μου 

είπαν να μην το ξανανθίζω, Ήμουν μέσα και μου είπαν να το κλείσω και 

να βγάλω έξω τους πελάτες. Αυτό και έκανα δηλαδή έβγαλα τους 

πελάτες και έφυγα και πήγα σπίτι μου. Στις 26η Σεπτεμβρίου πήγα και 

άνοιξα το κατάστημά μου. Ήρθε μια ομάδα 10 περίπου ατόμων, ανάμεσα 

των οποίων ήταν και μια γυναίκα. Το όνομα της γυναίκας ήταν Αννα 

από ότι άκουσα από τους λοιπούς. Όταν δε τους ρώτησα γιατί πρέπει 

να κλείσω αφού πρέπει να δουλέψω, γίνα άτομο που ονομάζεται 

Γιώργος, και πρόκειται για τον Γιώργο Περρή, όπως έμαθα εκ των 

υστέρων, ήρθε και μου είπε «αφού σου λέμε να κλείσεις, πρέπει να 

κλείσεις». Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να κλείσω. Τότε τηλεφώνησα 

στην αστυνομία, η οποία και ήρθε καθόσον εγώ ήμουν μέσα στο μαγαζί 

μου με πελάτες. Η αστυνομία μου ζήτησε να τους επιδείξω τα έγγραφα 

του καταστήματος, τα οποία και επέδειξα και όλα ήταν νόμιμα. Η 

αστυνομία μου είπε ότι δεν πρέπει να κλείσεις, μπορείς να δουλέψεις. 

Ένας αστυνομικός μου είπε «περίμενε να πάω να τους μιλήσω». Όταν 

αυτός βγήκε έξω είχε ήδη μαζευτεί πολύς κόσμος. Την ώρα που ο 

αστυνομικός μιλούσε έξω, ήρθε ένας άλλος αστυνομικός και μου είπε 

ότι πρέπει να κλείσω. Εγώ αρνήθηκα να κλείσω γιατί ήμουν καθόλα 

νόμιμος και έπρεπε να δουλέψω. Μετά από αυτό, ο δεύτερος 

αστυνομικός βγήκε έξω. Μέσα στο κατάστημα υπήρχαν ακόμα
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αστυνομικοί και κάποιοι πελάτες. Κάνανε τον νόμιμο έλεγχο. Εκείνη τη 

στιγμή μπήκε ένας αστυνομικός με δυο αστέρια, ο οπςίος μου είπε ότι 

«άμα δεν κλείσεις το κατάστημα, για ότι θα επακολουθήσει θα 

ευθύνεσαι εσύ». Όταν μου το είπε αυτό φοβήθηκα. Τον ρώτησα ακόυα 

και αν το κλείσω πως θα καταφέρω να φύγω απο το κατάστημά μου από 

τη στιγμή που έξω είχε μαζευτεί ένα πλήθος με άγριες διαθέσεις. 

Φώναζαν και χτύπαγαν τα τζάμια. Δεν θυμάμαι τι φώναζαν γιατί δεν 

ξέρω πολύ καλά ελληνικά και δεν μπορούσα να διακρίνω. Μετά 

αποφάσισα να κλείσω και οι αστυνομικοί με συνέλαβαν και μου φόρεσαν 

χειροπέδες, όπως επίσης και στους πελάτες μας και καλύπτοντάς μας,

Μας πήγαν στο Α.Τ. Αγίου

τουλάχιστον δύο ώρες, αφού μου έκαναν σωματική έρευνα. Ρώτησα 

αστυνομικό για ποιο αδίκημα κατηγορούμαι. Μου είπε «άσε με να 

ρωτήσω τον επικεφαλής». Ιύρισε και μου είπε ότι δεν γνώριζε. Ενώ 

ήμουν στο κελί μου τηλεφώνησε ένας πελάτης μου στο κινητό μου 

τηλέφωνο καημού είπε ότι σπάνε το μαγαζί μου. Ενημέρωσα τον 

αστυνομικό ότι αυτή τη στιγμή καταστρέφουν το μαγαζί μου. Μου είπε 

ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει αστυνομία κοντά στο μαγαζί, 

“ τη συνέχεια άνοιξαν το κελί και με άφησαν να φύγω,.,Την επομένη 

ημέρα στις 07.00 το πρωί, πήγα στο κατάστημά μου για να δω τι είχε 

συμβεί και διαπίστωσα ότι ήταν εντελώς κατεστραμμένα, τόσο 

εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Η πόρτα, τα ηχοσυστήματα, οι 

καρέκλες, τα τραπέζια, τα μπουκάλια. Το κατάστημα ήταν εντελώς 

κατεστραμμένο. Στάθηκα έξω από το κατάστημα και κάλεσα 

τηλεφωνικά κάποιους φίλους μου για να με βοηθήσουν. Την ίδια βραδιά

με τους πελάτες για
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σπάσανε τα γραφεία της Τανζανικής Κοινότητας. Οι άνθρωποι της 

Τανζανικής κοινότητας μου είπαν ότι είχαν ένα βίντεο. Έται τους είπα 

αν θα μπορούσα να το δω. Μου το έδειξαν και αναγνώρισα τον Νίκο 

που όπως έμαθα εκ των υστέρων είναι ο Νικόλαος Παπαβασι λείου και 

ο οποίος κρατούσε ένα μεγάλο ρόπαλο και έσπαγε τα ^ φ ε ία  της 

Τανζανικής κοινότητας. Είχε μια ελληνική σημαία πάνω του, ριγμένη 

στους ώμους του. Αυτός ο Νίκος ήταν έξω καπαπό το δικό μου μαγαζί 

μεταξύ των ανθρώπων που φώναζαν και απειλούσαν. Επίσης 

αναγνώρισα τον Βασίλη, και Γιώργο Π«)ρή"οι οποίοι ήταν και αυτοίοποίοι

μεταξύ αυτών που φώναζαν και απειλούσαν έξω από το μαγαζί μου. Και 

ο Αντώνης και η Αννα, που είναι ονόματα τα οποία θυμάμαι ότι ήταν 

στο πλήθος έξω από .ο κατάστημά μου. Αυτόν τον Αντώνη και·τον 

Νίκο (Παπαβασιλείου) τους έχω δει επανειλημμένα  ̂ να φοράνε 

φόρμες και μπλούζες ϋε το λογότυπο ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. ...Αυτοί 

μετείχαν στο πλήθος καθώς και ο Αντώνης, που ζήταγε, φώναζε και 

απειλούσε να κλείσω στις 25-09-2012, την προηγούμενη δηλ. Έτσι ο 

αστυνομικός^συνέλαβε τους δυο αυτούς και τους οδήγησε στο 

αστ υνομΐκό τμήμα Αγ. Παντελεήμονα, όπου πήγα και εγώ. Όταν πήγα 

αο A.T. είδα εκεί να φέρνουν μια γυναίκα από την Τανζανία καθώς και 

τον Γίρό^ρο της Τανζανικής Κοινότητας. Μαζί με τους εκπροσώπους 

της Τανζανικής Κοινότητας ήρθε και η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ. 

Επισημαίνω ότι οι εκπρόσωποι της Τανζανικής Κοινότητας είχαν 

προσκομίσει στο Α.Τ. ένα laptop με ένα dvd από το βίντεο που 

κατέγραφε τις σκηνές καταστροφής των γραφείων τους. Φτάνοντας η 

παραπάνω δικηγόρος ζήτησε το dvd, πλην όμως οι αστυνομικοί της 

δήλωσαν ότι δεν το έβρισκαν. Ανθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται
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αστυνομικοί και κάποιοι πελάτες. Κάνανε τον νόμιμο έλεγχο. Εκείνη τη 

στιγμή μπήκε ένας αστυνομικός με δυο αστέρια, ο οποίος μου είπε ότι 

«άμα δεν κλείσεις το κατάστημα, για ότι θα επακολουθήσει θα 

ευθύνεσαι εσύ». Όταν μου το είπε αυτό φοβήθηκα. Τον ρώτησα ακόμα 

και αν το κλείσω πως θα καταφέρω να φύγω από το κατάστημά μου από 

τη στιγμή που έξω είχε μαζευτεί ένα πλήθος με άγριες διαθέσεις. 

Φώναζαν και χτύπαγαν τα τζάμια. Δεν θυμάμαι τι φώναζαν γιατί δεν 

ξέρω πολύ καλά ελληνικά και δεν μπορούσα να διακρίνω. Μετά 

αποφάσισα να κλείσω και οι αστυνομικοί με συνέλαβαν και μου φόρεσαν
Λχειροπέδες, όπως επίσης και στους πελάτες μας και καλύπτοντάς μας, 

μας έβαλαν μέσα σε αστυνομικά αυτοκίνητα. Μας πήγαν στο Α.Τ. Αγίου

ΤΤαντελεήμονα, με έβαλε^ σε· κελί μαζί με τους πελάτες για

τουλάχιστον δύο ώρες, αφού μου έκαναν σωματική έρευνα. Ρώτησα

αστυνομικό για ποιο αδίκημα κατηγορούμαι. Μου είπε «άσε με να

ρωτήσω τον επικεφαλής». Γύρισε και μου είπε ότι δεν γνώριζε. Ενώ

ήμουν στο κε/νί μου τηλεφώνησε ένας πελάτης μου στο κινητό μου

τηλέφωνο και υου ^είπε ότι σπάνε το μαγαζί μου. Ενημέρωσα τον

αστυνομικό ότι αυτή τη στιγμή καταστρέφουν το μαγαζί μου. Μου είπε

.ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει αστυνομία κοντά στο μαγαζί.

τη συνέχεια άνοιξαν το κελί και με άφησαν να φύγω...Την επομένη

ημέρα στις 1)7.00 το πρωί, πήγα στο κατάστημά μου για να δω τι είχε 
W %

συμβεί και διαπίστωσα ότι ήταν εντελώς κατεστραμμένα, τόσο 

εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Η πόρτα, τα ηχοσυστήματα, οι 

καρέκλες, τα τραπέζια, τα μπουκάλια. Το κατάστημα ήταν εντελώς 

κατεστραμμένο. Στάθηκα έξω από το κατάστημα και κάλεσα 

τηλεφωνικά κάποιους φίλους μου για να με βοηθήσουν. Την ίδια βραδιά
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σπάσανε τα γραφεία της Τανζανικής Κοινότητας. Οι άνθρωποι της 

Τανζανικής κοινότητας μου είπαν ότι είχαν ένα βίντεο. Έτσι ώΌυςείπα 

αν θα μπορούσα να το δω. Μου το έδειξαν και αναγνώρισα τον Νίκο 

που όπως έμαθα εκ των υστέρων είναι ο Νικόλαος Γϊαπαβασιλείου και 

ο οποίος κρατούσε ένα μεγάλο ρόπαλο και έσπαγε τα γραφεία τη 

Τανζανικής κοινότητας. Είχε μια ελληνική σημαία πάνω του, ριγμένη 

στους ώμους του. Αυτός ο Νίκος ήταν έξω και από το δικό μου μαγαζί 

μεταξύ των ανθρώπων που φώναζαν και απειλούσαν. Επίσης 

αναγνώρισα τον Βασίλη, και Γιώργο|ΤΊερρή, οι οποίοι ήταν και αυτοί 

μεταξύ αυτών που φώναζαν και απειλούσαν έξω από το μαγαζί μου. Και 

ο Αντώνης και η Αννα, που είναι ονόματα τα οποία θυμάμαι ότι ήταν 

στο πλήθος έξω από το κατάστημά μου. Αυτόν τον Αντώνη και· τον 

Νίκο (Παπαβασιλείου) τους έχω δει Κτανειλημμένως να φοράνε 

φόρμες κσ» μπλούζες με το λογότυπο ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. ...Αυτοί 

μετείχαν στο πλήθος καθώς και ο Αντώνης, που ζήταγε, φώναζε και 

απειλούσε να κλείσαι στω 25-09-2012, την προηγούμενη δρλ. Έτσι ο 

αστυνομικός συνέλαβε^τους δυο αυτούς και τους οδήγησε στο 

αστυ^μικο τμήμα Αγ. , ιαντελεήμονα, όπου πήγα και εγώ. Όταν πήγα 

στ είδα εκεί να φέρνουν μια γυναίκα από την Τανζανία καθώς και 

τον Πρόεδρο της Τάνζανικής Κοινότητας. Μαζί με τους εκπροσώπους 

της Τανζανικής' Κοινότητας ήρθε και η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ. 

Επισημαίνω ότι οι εκπρόσωποι της Τανζανικής Κοινότητας είχαν 

προσκομίσει στο Α.Τ. ένα laptop με ένα dvd από το βίντεο που 

κατέγραφε τις σκηνές καταστροφής των γραφείων τους. Φτάνοντας η 

παραπάνω δικηγόρος ζήτησε το dvd, πλην όμως οι αστυνομικοί της 

δήλωσαν ότι δεν το έβρισκαν. Ανθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται
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έξω από το A.Τ. Τότε ήρθε ένας «φουσκωτός» άνδρας, τον οποίο η 

δικηγόρος ϋου είπε ότι είναι βουλευτής και τον έβλεπα πρώτη ψοοα

και μίλαγε με αοτυνουικούς. Εκ των υστέρων έμαθα από την

τηλεόραση ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής όταν ο ΤΤαναγιώτα^ο^

Ακόυσα λοιπόν να λέει στον αστυνομικό ότι αν εγώ κάνω μήνυση στον 

Γιώργο και Νίκο που προαναφέρω, αυτοί θακάνουν μήνυση σ^ρενα με 

αποτέλεσμα να κρατηθούμε όλοι στο αστυνομικό τμήμα. Εγώ είπα θα 

κάνω μήνυση. Ας σημειωθεί ότι είχε έρθει πολύς κόσμος έξω από το 

Α.Τ και άνδρες των ΜΑΤ. Επειδή φοβήθηκα πάρα πολύ από το 

εξαγριωμένο πλήθος και επειδή αν έκανα μήνυση θα μου έκαναν και 

εκείνοι, όπως αναφέρθηκε, και θα έπρεπε να κρατηθούμε στο Α.Τ και 

επειδή έπρεπε να πάω στο κατάστημά μου για να εργαστώ, 

αναγκάστηκα να αποσύρω τη μήνυσή μου. Τα μέλη της Τανζανικής 

Κοινότητας φυγαδεύθηκαν υπό την αστυνομική προστασία και το ίδιο 

έγινε και με εμένα. Ήταν τόσοι πολύ που δεν μπόρεσα να αναγνωρίσω 

κάποιον„ Εξάλλου είχε ήδη βραδιάσει και δεν μπορούσα να διακρίνω 

πρόσωπα. Αυτό που κατάλαβα μόνο είναι ότι το εξαγριωμένο πλήθος 

απαρτιζόταν κυρίως από άνδρες ελληνικής καταγωγής. Δεν κατάλαβα 

τι ακριβώς φώναζαν πάντως καταλάβαινα ότι ήταν τα ίδια που φώναζαν 

και έξω από το κατάστημά μου. Νομίζω ότι ο Βουλευτής 

Παναγιωταρος ήρθε για να επηρεάσει την αστυνομία και ως

υπερασπιστής του Νίκου και του Γιώργου και για να τους 

εμψυχώσει. ...Το δεύτερο περιστατικό επίθεσης έγινε τον Μάιο του 

2013. Από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Μάιο του 2013, είχα 

διάφορες ενοχλήσεις από τα συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή έρχονταν οι 

Γιώργος, Αντώνης, Νίκος και άλλοι δυο που δεν γνωρίζω και έπιναν
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ποτά χωρίς να πληρώνουν. Εγώ προσπαθούσα να συμφιλιωθώ με 

αυτούς γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα με τη δουλειά μου. 

Μία μέρα, Παρασκευή, δυο εβδομάδες πριν την επίθεση που θα σας 

περιγράφω παρακάτω, τον Μάιο του 2013, ο Νίκος μαζί με ένα άλλο 

πρόσωπο, άγνωστο σε μένα, ήρθαν στο κατάστημα. Ο Νίκος φορούσε 

μια μπλούζα με το λογότυπο Χ.Α και γι* αυτό του ζήτησα να ιην 

εισέλθει στο κατάστημα φορώντας την γιατί έτσι φοβόντουσαν οι 

πελάτες μου και τότε ο άλλος μου είπε ότι ήταν αστυνομικός. Του 

ζήτησα να μου επιδείξει την ταυτότητά του Έβγαλε ένα έγγραφο το 

οποίο όμως δεν ήταν αστυνομική ταυτότητα. Και τότε αυτός μου είπε 

Θα ξαναέρθω για σένα. Ήταν ιδιοκτήτης ενός ^αυτοκινήτου μάρκας

Peugaot 206 χρώματος ασήμι. Έγραψα τον αριθμό πινακίδας αλλά δεν 

τον θυμάμαι. Την 13-0*>2013 όταν πήγα να ανοίξω το κατάστημά μου 

περί ώρα 21.00 βρήκα δυο λουκέτα στην πόρτα. Περίπου 5-6 άτομα, 

μεταξύ των οποίων ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Αντώνης, ήρθαν μπροστά 

στο κατάστημα και μου είπαν ότι δεν μπορώ να το ανοίξω. Τους ρώτησα 

γιατί και μου απάντησαν ότι «αν το ανοίξεις θα σπάσουμε το μαγαζί 

και m ryou  βάλουμε φωτιά μέσα». Έφυγα ελπίζοντας ότι θα 

ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα το άνοιγα την επομένη ημέρα... Όταν 

έψτασα σπίτι στις 01.30 τη νύχτα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα να πάω 

στο κατάστημά ijou γιατί καιγόταν. Κάλεσα την αστυνομία και την 

πυροσβεστική. Όταν έφτασα στο κατάστημα, έφτασε και η αστυνομία και 

η πυροσβεστική. Η αστυνομία έκοψε τα δυο λουκέτα και άνοιξε την 

πόρτα. Μ φωτιά είχε μπει μέσα στο κατάστημα γιατί είχαν σπάσει 

τα τζάμια. Η φωτιά είχε πιάσει στα ξύλα και στις κουρτίνες και 

πήγαινε προς τα πάνω, που είναι ξύλινη η οροφή- Αργότερα στην
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τηλεόραση ακόυσα τον Νίκο να λέει ότι έβαλε φωτιά στο μαγαζί. 

Πιστεύω ότι δεν το έκανε μόνος του. Πιστεύω ότι τα πέντε άτομα που 

είδα έξω από το κατάστημα ήταν αυτοί που σχέδιασαν τον εμπρησμό...

Ο εμπρησμός που υπέστη το κατάστημα μου πιστεύω ότι θα μπορούσε 

να δημιουργήσει και κίνδυνο για ανθρώπους γιατί ήταν όλο ξύλινο, 

υπάρχει μεγάλη φιάλη γκαζιού για θέρμανση, θερμάστρα γκαζιού 

δηλαδή. Πάνω και δίπλα από το κατάστημά μου υπάρχουν διαμερίσματα 

πολυκατοικίας που διαμένουν^ άνθρωποι.^Επίσης υπάρχουν και 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έγινε απόπειρα επίθεσης στο κατάστημα 

Africa το οποίο επειδή είχε ρολό κατάφεραν να το σπάσουν. 

Επίθεση έγινε και στο κατάστημα Africana λίγο πριν βάλουν φωτιά στο 

δικό μου κατάστημα. Από ότι μου είπαν οι ιδιοκτήτες οι δράστες των 

επιθέσεων αυτών ήταν οι ίδιοι που κατέστρεφαν και το δικό μου 

κατάστημα». (Σχετ. Νο.70)

19) Ο μάρτυρας Γεώργιος Τσιυπουκάκησ του Αθανασίου. 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, στην αττό 

9-12-2013 ένορκη εξέτασή του ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των 

άλλων, τα εξής: t«...Στις 12-06-2012 το βράδυ, περί ώρα 21.30 

περίπου, βρισκόμουν στην πλατεία της Αγ. Παρασκευής, στο 

προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ. Επισημαίνω ότι στο χώρο της 

πλατείας, εκτός από το συγκεκριμένο περίπτερο, υπήρχαν τα 

προεκλογικά περίπτερα του ΠΑΣΟΚ, ΑΝΤ$'ΡΣΥΑ και ΣΥΡΙΖΑ. Τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπήρχε αρκετός κόσμος στην πλατεία, 

ενώ στο περίπτερο του ΚΚΕ είχαμε απομείνει 4-5 άτομα. Κάποια στιγμή 

είδαμε ένα αυτοκίνητο, από το οποίο αποβιβάστηκαν τέσσερα άτομα και 

σταμάτησε παραπλεύρους του περιπτέρου μας. Το ένα εξ αυτών άτομο
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κρατούσε ένα σκυλί PIT BULL γι' αυτό και πρόσεξα τη συγκεκριμένη 

σκηνή. Προφανώς έκαναν ένα γύρο της πλατείας, σαν να επόπτευαν την 

περιοχή και δυο εξ αυτών πλησίασαν το χώρο του περιπτέρου, Ο ένας 

από αυτούς κρατούσε το σκυλί και ο άλλος ένα νεροπίστολο. Ο 

τελευταίος είχε ένα εμφανή τατουάζ στο σώμα του με διάφορα 

σύμβολα γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση και τον πρόσεξα. Αυτός με το 

νεροπίστολο και τα τατουάζ πλησίασε το περίπτερο και φώναξε 

«παλιοκομούνια θα πεθάνετε, να φύγετε από εδώ απόψε» και 

άρχισε να πετάει νερό προς εμένα και ̂  την μικροφωνική 

εγκατάσταση. Βγήκα από το περίπτερο στο πεζοδρόμιο μόνος μου να 

τον ρωτήσω «τι κάνεις εκεί;» δεδ^ιένου ^ότι οι μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις ήταν ακριβές και ήταν και πρ^κλογική περίοδος. Αυτός 

ξεκίνησε να με γρονθοκοπά και vr με χτυπάει και με το 

νεροπίστολο στο κεφάλι επανειλημμένα. ...Ήταν ένα νεροπίστολο 

μεγάλου μεγέθους, που προσομοίαζε σαν μεγάλο περίστροφο, το οποίο 

γέμιζε με νερό από μασίφ σκληρό πλαστικό, το οποίο κατά τη διάρκεια 

των χτυπημάτων, λόγω της βιαιότητας, διαλύθηκε πάνω στο κεφάλι 

μου. ψχ\ συνέχεια έτμεξαν και άλλα άτομα και προσπάθησαν να τον 

ακινητοποίήσουν στο έδαφος. Εκείνη τη χρονική στιγμή, μαινόμενος, 

έβγαλε νεο μεταλλικό αντικείμενο από την τσέπη του παντελονιού 

και μου επίτέθτκε χτυπώντας με στο κεφάλι. Έμοιαζε με πυγμαχικό 

χτύπημα. Από ότι μου είπαν οι άλλοι, το αντικείμενο αυτό ήταν 

σιδερογροθιά. Μετά από αυτό και ενώ ήταν ακινητοποιημένος στο 

έδαφος από τους παρευρισκόμενους που είχαν επέμβει, προκειμένου να 

έρθει η αστυνομία, αυτός κατάφερε να απεμπλακεί από τα χέρια τους 

και με χτύπησε εκ νέου με το ίδιο μεταλλικό αντικείμενο στο πίσω
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μέρος του κεφαλιού. Τον έπιασα με τα χέρια μου προσπαθώντας να 

τον ακινητοποιήσω εκ νέου και αυτός στην προσπάθεια του να ξεφύγει 

εγώ του τράβηξα την μπλούζα, την οποία και παρέδωσα στην αστυνομία. 

Επίσης οι παρευρισκόμενοι βρήκαν και το κινητό του τηλέφωνο, το 

οποίο είχε πέσει κατά τη συμπλοκή και το οποίο παρέδωσα στην 

αστυνομία την επομένη ημέρα. Φεύγοντας τρέχοντος. φάτΡιξε «θα 

δείτε ποιος είναι ο Ηλίας. δεν θα τελειώσει έτσι». (Α σημειωθεί 

ότι ο ίδιος δεν ονομάζεται Ηλί^ρ. όπως έμαθα εκ των υστέρων). 

...Θεωρώ ότι ήρθαν στο συγκεκριμένο χώρο στοχευμένα και δεν 

απέβλεπαν στην πρόκληση μονάχα υλικών ζημιών. Και τούτο γιατί 

δίπλα ήταν περίπτερα και άλλων κομμάτων,' στα οποία δεν πήγαν και 

ούτε και προκάλεσαν φθορές. Περαιτέρω, από το γεγονός ότι όλα τα 

χτυπήματα που μου επέφεραν ήταν όλα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, 

και με το σιδερένιο αντικείμενο (σιδερογροθιά) όπως προανέφερα, 

νομίζω ότι ο σκοπός touc ήταν να προκαλέσουν ακόμα ίσως και 

θάνατο, χωρ.ο κανένα ενδοιασμό χωρίς να σκεφτούν και tic 

συνέπειες των πράξεών touc. Επισημαίνεται ότι επιτέθηκε εναντίον 

μου χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μου πρόκληση. Χαρακτηριστικό δε 

Ιήταν το μένος, το μίσος και η αποφασιστικότητα των χτυπημάτων 

σε σημεία του σώματος καίρια, και με αντικείμενα τα οποία θα 

μπορούσα* να προκαλέσουν το θάνατο. Και η εμμονή του να με 

χτυπήσει 6ανά. ακόμα και όταν κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να 

τον συγκροτήσουν και αυτός είχε τη δυνατότητα να διαφύγει. Από 

την πρώτη στιγμή τόσο εγώ, όσο και το κόμμα στο οποίο ανήκω, 

δηλώσαμε ότι πρόκειται για τραμπούκικη επίθεση φασιστοειδών μη 

έχοντας τότε άλλα στοιχεία για την πολιτική ταυτότητα των δραστών.
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Στην αστυνομία στην οποία κατέφυγα αμέσως, περί έγραψα το δράστη, 

το σωματότυπό του κΛπ και το ίδιο απόγευμα ήρθε ο διοικητής στο 

προεκλογικό περίπτερο και μου έδειξε τη φωτογραφία του ανθρώπου 

που με χτύπησε και μου είπε ότι ήταν προσεσημασμένος, μου 

κατονόμασε δε και τον έτερο, αυτόν δηλ. που κρατούσε το σκυλί, χωρίς 

να μου δείξει φωτογραφία και μου ζήτησε να περάσω από το αστυνομικό 

τμήμα για ταυτοποίηση. Τα ονόματα των δραστών σύμφωνα με την 

αστυνομία ήταν Ευάγγελος Στεφανάκης του Εμμανουήλ (αυτός που με 

χτύπησε) την φωτογραφία του ποιου αμέσως αναγνώρισα, και Χάρης 

Μουρατίδης (αυτός που κρατούσε το σκυλί κάι δε'1 μου επεδείχθη 

φωτογραφία). ...ο ίδιος ο πατέρας του, σε δημοσίευμα εφημερίδας, το 

οποίο και σας προσκομίζω, παραδέχτηκε ότι ο^ίος του ντύνεται υε τα 

ρούχα της Χρυσής Αυγής, συμμετέχει σε εκδηλώσεις του κόμματος, 

όπως συσσίτια, Θερμοπύλες και σε ομάδες περιφρούρησης της 

οργάνωσης. Τότε αντιληφθηκαμε ότι η σε βάρος μου επίθεση ήταν 

οργανωμένη από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Σημειωτέον ότι 

αμέσως μετά το παραπάνω περιστατικό, μεταφέρθηκα στον Ευαγγελισμό 

όπου μου παρασχέθησαν οι πρώτες βοήθειες. Σας προσκομίζω σχετικά 

ιατρικά πιστοποιητικά. Στο εν λόγω νοσοκομείο τόσο οι γιατροί, όσο 

και οι νοσοκόμοι μου επεσήμαναν ότι καθημερινά προσέρχονται στο 

νοσοκομείο ττε^στατικά με σοβαρούς τραυματισμούς αλλοδαπών, 

μερικά δε από τα χτυπήματα χαρακτήρισαν ως δολοφονικά. ...». 

(Σχετ. No.71)

13) Ο μάρτυρας, Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ του Παναγιώτη, στην 

από 13-11-2013 ένορκη εξέτασή του ενώπιον μας, κατέθεσε, εκτός των 

άλλων, τα εξής: «Είμαι σκηνοθέτης στο επάγγελμα. Κατοικώ μόνιμα στη
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Μενάλη Βρετανία. Σπούδασα στην ΕΛΛάδα και μετά στη Μεγάλη 

Βρετανία οπτική ανθρωπολογία και κινηματογράφο και στο πλαίσιο της 

διπλωματικής μου εργασίας τον Απρίλιο - Μάιο του 2012, 

κινηματογράφησα την ταινία για τη Χρυσή Αυγή με τίτλο « the 

cleaners», επειδή ήξερα για την οργάνωση αυτή από την εφηβική 

μου ηλικία, ότι δηλαδή είναι μια νεοναζιστική οργάνωση και τους 

συναντούσα στην περιοχή της Κυψέλης, στην οδό Φωκίωνο Νέγρη, 

σε εμψανίσεις που έκαναν τότε, ‘ τη δεκαετία του 1990, με 

νεοναζιστική περφολή. Επειδή την άνοιξη του 2012 έπρεπε να 

εκπονήσω την διπλωματική μου εργασία, που είναι ένα ντοκιμαντέρ, 

αποφάσισα να τους προσε^ε^ώστε να κάνω μηα ταινία με αυτούς. Και 

επειδή δεν κάνω «ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης», αλλά «ντοκιμαντέρ 

παρατήρησης», ήθελα να κάνω μια ταινία με αυτούς και όχι χωρίς 

αυτούς. Ήθελα δηλαδή να συμμετέχουν και οι ίδιοι ενεργά, τα μέλη της 

οργάνωσης. Προσέγγισα ηγετικά τα στελέχη, τον κ.Παναγιώταρο και 

τον κ.Λύρη, ο οποίος είναι ασφαλιστής και διατηρεί ασφαλιστικό 

γραφείο στο Μαρούσι και είναι στέλεχος τους ιδεολογικό. Στην αρχή 

υπήρχε ενθουσιασμός από την πλευρά τους, αλλά αργότερα απερρίφθη 

προφορικά η πρότασή μου από τον ίδιο τον κ.Μιχαλολιάκο, με τη φράση 

«Κώστα μου, καλές οι ιδέες σου, αλλά τώρα έχουμε εκλογές». Στη 

συνέχεια" έκανα μια έρευνα στην περιοχή του ^γίου Παντελεήμονα 

Αθηνών, όπου γνωρίστηκα με τοπικά τους στελέχη, με τοπικά μέλη 

της ΧΑ με πρώτο τον κ.Γεώργιο Βάθη. Ακολούθως, ο κ.Βάθης με 

γνώρισε στην υπόλοιπη παρέα του, η οποία ήταν όλοι μέλη της ΧΑ. 

Μου δόθηκε κινηματογραφική πρόσβαση στην προεκλογική touc 

εκστρατεία, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα αλλά και σε
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άλλους χώρους περιήγησης και εργασίας, όπως στο Δήμο Αθηναίων 

που έκαναν προεκλογική καμπάνια, στην Ιερά Οδό π,ΐ . Η 

συγκατάθεσή touc αποδεικνύεται με κινηματογραφικό υλικό το οποίο 

επιφυλάσσομαι να σας προσκομίσω, Τους κινηματογραφία για 

περίπου ένα μήνα, με κάποιες μικρές διακοπές, και στη συνέχεια 

μετέβην με το υΛικό αυτό στην Εθνική Σχολή κινηματογράφου και 

Τηλεόρασης της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και μονταρίστηκε το υλικό 

και παρήχθη η ταινία. Στην ταινία αυτή προβάλλονται οι κ. Γεώργιος 

Βάθης μέλος της ΧΑ. ο υποψήφιος _Α Αθηνών ΧΑ Αλέξανδρος 

Γΐλωμαρίτης, ο Γεώργιος Σμυρνιώτης Πέλος της ΧΑ π^τκατοικεί σε 

άλλη περιοχή από τον Αγιο ΤΤαννελεήυονα, αλλά συχνάζει εκεί γιατί 

θεωρεί την περιοχή πιο Sr ^στάρια και πιο ενδιαφέρουσα, επειδή 

στη γειτονιά του υπάρχει ησυχία. Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ 

που γύρισα είναι προφανές και σαφές ότι τα παραπάνω άτομα εκθέτουν 

στο φακό τις απόψεις τους ως μελών της ΧΑ, δηλαδή τις απόψεις της 

ίδιας της οργάνωσής τους, ιο ν ίζω  ότι δεν πρόκειται δηλαδή περί 

ρόλων απλώς εκφέρουν τις απόψεις τους και μάλιστα μου 

υπεδείκνυαν να γυρίσω συγκεκριμένες δηλώσεις τους. Ας σημειωθεί 

ότι όταν εγώ τους κινηματογραφούσα, τους επισκέπτονταν 

δημοσιογραφικές κάμερε"ς πολλών ξένων χωρών, όπως από την Αγγλία, 

Ρωσία, Βραζιλία, Γαλλία κλπ. Τονίζω και πάλι και το αποδεικνύω από 

το αμοντάριστο υλικό που θα σας προσκομίσω, ότι είχα τη ρητή και 

πλήρη συναίνεσή τους. Εξάλλου η κάμερα με την οποία 

κινηματογραφούσα είναι μεγάλη, επαγγελματική μοντέλου Panasonic 151 

και συνεπώς ήταν εμφανής. Εξάλλου λόγω του μεγέθους της ήταν 

αδύνατον να κρυφτεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως και τα μικρόφωνα
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που ήταν επίσης μεγάλα. Ο δε Γεώργιος Βάθης ήταν τις περισσότερες

φορές καλωδιωμένος με τη συγκατάθεσή του, με ασύρματο μικρόφωνο,

εκ των προτέρων, για την ηχοληψία της ταινίας Επουένως οι 

δηλώσεις που εξέθεσαν εκ των υστέρων, μετά την προβολή της 

ταινίας, ότι πρόκειται δηλαδή περί παράνομα αποκτηθέντος υλικού 

υε κουφή κάμερα, είναι απολύτως ψευδή. Η ταινία αυτή άρχισε την 

καριέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Αμστερνταμ, που 

είναι το μεγαλύτερο του κόσμου, τον^ΐΒοέυβοιο του 2012, Έχει παιχτεί

όμως παιχτεί στο κέντρο του Βερο/ώ/οιη στοφιουσείο των Ες - Ες, που 

ονομάζεται «Τοπογραφία του Τρόμου». Η ταινία πήρε το Ειδικό

Σεράγεβου, και έχει παιχτεί και απόσπασμά της στο Βρετανικό Κανάλι 

«Channel 4». Επίσης προβλήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

ολοκληρωμένη η ταινία, οτοί Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 

26/10/2013, και ακόμα ακολουθεί μια φεστιβαλική και άλλη καριέρα. 

Σας εγχειρίζυυ ένα μικρό απόσπασμα απομαγνητοφωνημένο, του 

τμήματος που ήδη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο στο YouTube ( Σχετ. 

No. 72).

Ενδεικτικούς αναφέρονται οι κάτωθι ενκληαατικές ενέργειες:

Τις βραδινές ώρες της 17ης-9-2013, ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ (ήδη 

κατηγορούμενος-προσωρινά κρατούμενος), ένας εκ των υπευθύνων 

ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» στη Νίκαια 

(όπως ο ίδιος δηλώνει στην από 5-10-2013 απολογία του ενώπιον των

σε διάφορα άλλα φεστιβάλ, κάποια ασήμαντα και κάποια σημαντικά, έχει

Διεθνές Φεσπβάλ Κινηματογράφου του

Ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φύσσα

(17-9-2013)
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ΣΑΣ,

Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία επιβεβαίωσε, την 1η- 

11-2013, απολογούμενος συμπληρωματικώς ενώπιον μας), 

ευρισκόμενος στην καφετέρια ‘Κοράλλι’, στο Κερατσίνι Αττικής, στη 

συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας, ντυμένος με τη 

‘στρατιωτική’ αμφίεση (παντελόνι παραλλαγής, άρβυλα και μαύρη 

μπλούζα), για την παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα, διαπίστωσε 

ότι σε διπλανό του τραπέζι καθόταν, με μια ολιγομελι^παρέα, στη 

οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, ο Παύλος ΦΥΣΣ 

μουσικός και γνωστός στην περιοχή για τις αντίθετες προς τη ‘Χρυσή 

Αυγή’ ιδεολογικές του απόψεις. Μεταξύ 23.00’ και 23.30’J ο ανωτέρω 

Ιωάννης ΑΓΓΟΣ ειδοποίησε τηλεφωνικώς τον επίσης κατηγορούμενο 

Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της ως 

άνω τοπικής οργάνωσης (σύμφωνα με την από 14-10-2013 απολογία 

του ίδιου και την από 3-10-201 Οντολογία του συγκατηγορουμένου του 

Γεωργίου Πατέλη ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών) 

για την παρουσία του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Μετά ταύτα, με τηλεφωνικά 

μηνύματα (SMS), μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τ.Ο. Νίκαιας, 

ενεργοποιήθηκαν, μέσα σε δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας περίπου, 

σαράντα (40) και|πλέον μέλη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», τα οποία 

έφθασαν στην περιοχή (βλ. από 20-9-2013 και υπ’ αριθ. πρωτ. 

18802/20-942013 αναφορά του Δημητρίου Χατζησταμάτη, εξωτερικού 

φρουρού προς Τμήμα Ε.Φ .Κ.Κ Κορυδαλλού, από 18-9-2013 

προανακοιτική κατάθεση του ίδιου ενώπιον του Υπαστυνόμου Α' Αλ. 

Ντόμαρη, απτ> 24-9-2013 και από 3-12-2013 ένορκες καταθέσεις 

ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ' Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιώς και 

ενώπιον μας αντίστοιχα του παραπάνω μάρτυρα). (Σχετ. Νο.73) Τα 

άτομα αυτά επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, εφοδιασμένα με 

κράνη, κοντάρια και σιδερογροθιές, ενώ ακολουθούσαν και άλλοι, με 

ΙΧΕ αυτοκίνητα, όπως ο κατηγορούμενος Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ (βλ. την 

από 4-2-2014 απολογία του ενώπιον μας) και ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ, 

μέλος της ίδιας οργάνωσης και αναπληρωτής οικονομικός υπεύθυνος
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της Τ.Ο. Νίκαιας (βλ. «κατάλογο τοπικών οργανώσεων», που είχε 

συντάξει η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», στον οποίο αναγράφονται ο υπεύθυνος της 

Κεντρικής Διοίκησης αυτής, Δημήτριος Βλαχόπουλος καθώς και οι 

υπευθύνοι ανά τοπική οργάνοοση, ο οποίος [κατάλογος] είχε παραδοθεί 

στη λογίστρια της οργάνωσης, Αγγελική Γεννατά, σύζυγο του ανωτέρω, 

βρέθηκε δε στην κατοχή της, κατά την έρευνα που διενήργησε το ΣΔΟΕ 

και κατασχέθηκε. Αντίγραφο του εγνράφου τούτου, 

προσυπογεγραμμένο από τους διενεργήσαντες την κατάσχεσ καθώς 

και τη λογίστρια, μας παραδόθηκε στιτ 25-10-2013 και περιλαμβάνεται 

στο ανακριτικό υλικό). (Σχετ. No.74y. Τα παραπάνω μέλη της «ΧΡΥΣΗΣ 

ΑΥΓΗΣ» επιτέθηκαν στον Παύλο Φύσσα και την παρέα του, με 

συνέπεια να δημιουργηθεί κλίμα νενικότερης σύνχυσης, έντασης και 

εκφοβισμού του προαναφερόμενου ^Ταύλο& Φύσσα), λόγω των 

προπηλακισμών, των ιαχών και των ύβρεων καθώς και του ξυλοδαρμού 

κάποιων από τους φίλους του (Π.Φύσσα" εκ μέρους κάποιων από τα 

μέλη της «Χρυσής Αυγής»Γ Συγχρόνως, ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 

εισήλθε με το αυτοκίνητό του επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη, 

κινούμενος αντίθετα προς το επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το 

‘παράτησε’ στο μέσον της οδού, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’ 

αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, περί ώρα 11.57', 

έπληξε τον Παύλο Φύσσα επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, 

το ύψος της καρδιάς, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του. Οι 

αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν, συνέλαβαν το 

Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του.

Βλ. ομοίως: 1) την από 18-9-2013 απολογία του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ 

ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ' Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς,

2) την από 15-10-2013 απολογία του ίδιου ενώπιον των Ανακριτών του 

Ν.4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών -

3) . Την υττ’ αριθ. πρωτ. 3022/8/834-6713-1-2014 έκθεση εργαστηριακής 

πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία έκθεση αναφέρονται
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* αττομαγνητοφωνημένες οι συνομιλίες του κέντρου της Αστυνομίας και 

των οχημάτων (μοτοσικλετών και περιπολικών αυτοκινήτου) που 

προσέτρεξαν στο περιστατικό.

Ενδεικτικά, αναφέρεται: «Εκφωνητής: «Άπαντες σε ακρόαση...

Πενήντα (50) τα άτομα με ρόπαλα, κατευθύνονται προς το 

κατάστημα με την επωνυμία 'Κοράλλι'. Το έχετε λάβει οι σταθμοί;» ψ 

(πειστήριο αρχείου 297.wav).

4) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3022/8/834-β726-^ 1-2013 όμοια έκθεση 

εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης όπου αναφέρεται 

«Πλήρωμα 1: «...επί της Παύλου Μελά^αι Κεφαλληνίας έχει γύρω 

στα είκοσι άτομα της Χρυσής Αυγής... Κέντρο να γνωρίζετε, απ’ 

ότι διακρίνουμε υπάρχουν και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι 

ρόπαλα...» (πειστήριο αρχείου 450.wav)

Πλήρωμα: «Κέντρο βλέπουμε κάτύ άτομα της Χρυσής Αυγής, 

κυνηγάνε έτερα άτομα επί της ΤσαΛδάρη. Τους κυνηγάνε για να 

τους πιάσουν» (πειστήριο αρχείου 453.wav)r

Πλήρωμα: «Από Πέραμα, άτομα της Χρυσής Αυγής... Βλέπουμε 

άτομα να τρέχουν προ™Κεφαλληνίας...» (πειστήριο αρχείου 461. Wav). 

Εκφωνητής: «προς Κεφαλληνίας στην Αμφιάλη άτομα της Χρυσής 

Αυγής πεζά έχουν τραπεί σε φυγή..» (πειστήριο αρχείου 462.Wav». 

Πλήρωμα: «Κέντρο ένα άτομο είναι... έχει... είναι αιμόφυρτο, 

ενδεχομένως από μαχαίρι. Μας δηλώνει έναν άλλο ότι του έχει 

επιτεθεί. Υπάρχουν και οι δύο κύριοι στο σημείο. Να προσέλθει το 

ΕΚΑΒ...» (πειστήριο αρχείου 466. Wav).

5) Την από 18-9-2013 ένορκη εξέταση ενώπιον του Υπαστυνόμου Α'

Αλ. Ντόμαρη του μάρτυρα Μιχ. Ξυπόλητου, ο οποίος καταθέτει τα εξής:

« ..Εκείνη την ώρα πέρασε μια Ομάδα της Δ ΙΑΣ και μετά από λίγο, ένα 

αυτοκίνητο που οδηγούσε αυτός που μαχαίρωσε τον Παύλο (εν.
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Φύσσα). Πίσω του ακολουθούσαν και άλλα άτομα, με αυτοκίνητα και 

μηχανές. Αυτός ο άνδρας σταμάτησε, μας ρώτησε ποια ήταν η οδός 

Κεφαλληνίας, ο Παύλος του είπε και στη συνέχεια αυτός έφυγε.... Στο 

Αστυνομικό τμήμα έμαθα τι έγινε με τον Παύλο... οι Αστυνομικοί, επειδή 

δεν ήξεραν τι ακριβώς είχε γίνει, μας έβαλαν^στο ίδιο κρατητήριο, με 

αυτόν που μαχαίρωσε τον Παύλο και που πιο πριν μας είχε ρωτήσει 

στο δρόμο, που ήταν η οδός Κεφαλληνίας...».

6) Τις αττό 18-9-2013 ένορκες προανακριτικές καταθέσεις των 

μαρτύρων Γεωργίου Δουλβαρη, Νικολάου Μαντά, Γεωργίου Ρώτα, 

Νικολάου Χατζμευστρατίου, ψήστου Δεχηγιάννη, Λεγάτου Αγγελικής, 

Καραγιαννίδου Παρασκευής, Μιχ. ^^^υπόλυτου, Δημ. 

Μελαχροινόπουλου, Αναστ. Τσολακίδη, Σώρζου Δήμητρας καθώς και 

τις ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ' Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιώς 

ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων: από 25-9-2013 της Ζώρζου 

Δήμητρας, από 26-9-2013 των ^ικολάου Μαντά, Μιχ. Ξυπόλητου, Δημ. 

Μελαχροινόπουλου, από 8-10-2013 των Χρ. Δεληγιάννη, Αγγ. Λεγάτου, 

Δημ. Μπάγιου, από 18-10-201 ̂ του Αχιλλέα Νικολάου, από 4-11-2013 

του Ευστ. Κυργιώργη).

7) Μεταξύ δε ώρας 23.00' και 23.30' της 17ης-9-2013, είχε αποσταλεί 

α π ^ η ν  Τ.Ο. Νίκαιας της «Χρυσής Αυγής» σε μέλη της γραπτό

τηλεφωνικό μήνυμα με αποστολέα «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» «Όλοι τώρα
Η
τοπική όσοι είσαστε κοντά, δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα»

(βλ. αρχείο τοτι κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου 

I. Καζαντζόγλου βλ. παρ.1.1 εισερχόμενα SMS Messages αριθ. 702).

8) Την από 5-10-2013 απολογία του κατηγορουμένου Ιωάννη Άγγου 

ενώπιον των Ανακριτών («Σημειώνω ότι δέχθηκα ένα μήνυμα περί 

ώρα 23.00' από άγνωστο αριθμό που χρησιμοποιείται όπως κατάλαβα 

από την τοπική οργάνωση της Νίκαιας με το οποίο με καλούσαν να

124



παρουσίαστώ οτα γραφεία αμέσως εκείνη την ώρα αΛλά εγώ το 

αγνόησα, γιατί έβλεπα το ποδόσφαιρο...»). (Σχετ. No 38)

9) Το από 14-10-2013 απολογητικό υπόμνημα του κατηγορουμένου 

Αθανάσιου Τσορβά το οποίο επιβεβαιώνεται στην από 14-10-2013 

απολογία του ενώπιον tujv Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

καθώς και το από 04-02-2014 απολογητικό του υπόμνημα ως καινήν ] 

από 04-02-2014 απολογία του ενώπιον μας (Γο περιεχόμενο του 

μηνύματος είχε ως εξής: «Όσοι βρίσκεστε κοντά στα γραφεία και 

μπορείτε να βοηθήσετε, ελάτε τώρα». Ερωτηθείς αν το μήνυμα που 

δέχθηκε ήταν αυτολεξεί: «Όλοι τώρα στην Τοπική. Όσοι είσαστε κοντά. 

Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα», απήντησ? «μπορεί και το 

περιεχόμενο του δικού μου μηνύματος νοτήταν αυτό. Δεν μπορώ να 

θυμηθώ μετά από τέσσερις καίΛτ/εον μήνες»). (Σχετ No 38 και No 39)

10) Το από 04-10-2013 απολογητικό υπόμνημα του κατηγορουμένου 

Γεωργίου Δήμου το οποίο επιβεβαιώνεται στην από 04-10-2013 

απολογία του ενώπιον των Ανακριτών τοι Πρωτοδικείου Αθηνών στο

παρακοή , , J όταν έλαβα γραπτό μήνυμα περί τις 23.00'

η ώρα, το οποίο μας καλούσε στην τοπική. Μου έκανε εντύπωση η ώρα

μας Θέλουν και μου απάντησε: «δεν ξέρω, κλείσε, Θα σε πάρω». 

Τηλεφωνώ ύστερα στον Πατέλη, του λέω «κύριε Γϊατέλη η μας θέλετε 

στην τοπική τέτοια ώρα,» και μου ζήτησε επιτακτικά να πάω μέσα σε 

χρόνο δέκα λεπτών στην τοπική, χωρίς να απαντήσει σχετικά στην 

ερώτησή μου. (Σχετ. No. 75)

Για την υπόθεση αυτή έχει απαγγελθεί κατηγορία κατά των: 1) 

Γεωργίου Ρουπακιά για τις πράξεις: α) της ανθρωποκτονίας από 

πρόθεση (299 παρ.1 ΠΚ) και β) της ένταξης και συμμετοχής σε

οποίο ότι: «το βράδυ εκείνης της ημέρας

και· τηλεφώνησα στο Ρουπακιά, του ανέφερα το μήνυμα, τον ρώτησα τι
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εγκληματική οργάνωση (άρθρ, 187 τταρ.1 ΠΚ), μετά δε την απολογία 

του αυτός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, δυνάμει αντιστοίχων 

ενταλμάτων προσωρινής κρατήσεως της Ανακρίτριας του ΣΤ' Τμήματος 

Πρωτοδικείου Πειραιώς και των ανακριτών του Ν. 4022/2011 του 

Πρωτοδικείου Αθηνών αντίστοιχα. 2) Ιωάννη Καζαντζόγλου για τις 

πράξεις: α) της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 

(άρθρ. 187 παρ.1 ΠΚ) και β) για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία 

από πρόθεση. Μετά δε την απολογία του αυτός κρίθηκε προσωρινά 

κρατούμενος, δυνάμει αντιστοίχων ενταλμάτων προσωρινής κρατήσεως 

των ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών και της 

Ανακρίτριας του ΣΤ' Τμήματος Πρωτοδικείου Πειρακίς αντίστοιχα.

Η τακτική ανάκριση επί της υποθέσεως αυτής ήδη συνεχίζεται 

από εμάς.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση από κοινού κατά 

συρροή κλπ (12-9-2013)

Κατά των κατηγορουμένων: Αναστασίου Πανταζή, Χρήστου 

Χατζηδάκη, Κυριάκου Αντωνακόπουλου και Ιωάννη Καστρινού,

απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον τακτικό Ανακριτή του Ε' Τμήματος 

του Πρωτοδικείου |  Πειραιώς για τις πράξεις: α) απόπειρας

ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και κατά συρροή β) 

διατάραξη της κοινής ειρήνης, από άτομα τα οποία εκτέλεσαν 

αιοπρανίες και τα οποία είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη γ) διακεκριμένη φθορά 

ξένης ιδιοκτησίας, η οποία έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, 

στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι και η οποία τελέσθηκε από άτομα 

που ενήργησαν με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά τους και 

μη, από κοινού δ) παράνομη οπλοφορία ε) παράνομη οπλοχρησία στ) 

κακόβουλη βλασφημία, πράξεις που φέρονται ότι αυτοί τέλεσαν, στις 

12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, Μετά την απολογία τους, οι
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κατηγορούμενοι Αναστάσιος Πανταζής, Χρηστός Χατζηδάκης, 

Κυριάκος Αντωνακόπουλος, κρίθηκαν προσωρινώς κρατούμενοι, 

για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση από 

κοινού και κατά συρροή, δυνάμει αντιστοίχων ενταλμάτω 

προσωρινής κρατήσεως του παραπάνω Ανακριτι^^ενώ στον^ 

κατηγορούμενο Ιωάννη Καστρινό επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι για 

την παραπόνου πράξη, από τον ίδιο Ανακριτή. Ή δικογραφία αυτή 

συσχετίσθηκε προς συνανάκριση ενώπιον μας, όπως ήδη αναφέρεται 

παραπάνω. Ήδη κατά των ως άνω κατηγορουμένων Χρήστου 

Χατζηδάκη, Κυριάκου Αντωνακόπουλου και Ιωάνντμ Καστρινού, 

απαγγέλθηκε κατηγορία για το κακούργημα της ένταξης και συμμετοχής 

σε εγκληματική οργάνωση (άρθρ. 187 τταρ.1 ΠΚ), μετά δε την απολογία 

τους, διατάχθηκε η προσωρινή τους κράτηση, δυνάμει αντιστοίχων 

ενταλμάτων προσωρινής κρατήσεως. Κατά δε του κατηγορουμένου 

Αναστασίου Πανταζή, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει του υπ’ αριθ. 

15/30-9-2013 εντάλματος συλλήψεως, απαγγέλθηκε κατηγορία, από 

τους Ανακριτές του Ν.4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών για τα 

κακουργήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 

καθώς και της διευθύνσεως αυτής (άρθρ. 187 παρ.ΐκαι 3 ΠΚ), μετά δε 

την απολογία του, διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, δυνάμει 

αντιστοίχου εντάλματος προσωρινής κρατήσεως των παραπάνω 

ανακριτών.

Ειδικότερα φέρεται ότι στις 12-9-2013 και περί ώρα 23.50', στο 

Πέραμα Αττικής και επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθ. 72, έξω από 

τα Ναυπηγεία «Παπίλα», οι κατηγορούμενοι Αναστάσιος Πανταζής, 

Χρήστος Χατζηδάκης, Κυριάκος Αντωνακόπουλος και Ιωάννης 

Καστρινός συμμετείχαν σε ομάδα πενήντα (50) περίπου ατόμων από τις 

οργανώσεις της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» Περάματος, Νίκαιας και Σαλαμίνας, 

με επικεφαλής το φερόμενο ως μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της 

Τοπικής Οργάνωσης της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» στο Πέραμα Αναστάσιο 

Πανταζή (βλ.το από 06-10-2013 απολογητικό του υπόμνημα ενώπιον



των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών) (Σχετ. Νο,76), ντυμένοι με 

μαύρα ρούχα, με το λογότυπο της ‘Χρυσής Αυγής’, κάποιοι δε και με 

παντελόνια παραλλαγής, άλλοι φορώντας κράνη μοτοσικλετιστή και 

άλλοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μαντήλια 

(βλ. από 16-9-2013 προανακριτική κατάθεση Στ. Λεκοδημήτρη). (Σχετ. 

No 77) Οι παραπάνω κατηγορούμενοι όπως και τα λοιπά άγνωστα 

μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα-μέλη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», 

επιτέθηκαν, με ανθρωποκτόνο σκοπό, κρατώντας, μετά? j άλλων, 

καδρόνια, πτυσσόμενα γκλομπ, τσ&κούρισ, λ ο σ ^ ξ  στην άκρη των 

οποίων υπήρχαν πρόκες και βίδες, κοντάρια, τα οποία είχαν 

προσαρμοσμένα στο επάνω μέρος τους μεταλλικά ε/^σματα, καθώς και 

ιδιοκατασκευή κονταριού με μεταλλική απόληξη και στρεβλή μεταλλική 

προσθήκη σε σχήμα «Γ», σε βάρος είκοσι (20) τουλάχιστον ατόμων- 

μελών της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος του ΚΚΕ, τα οποία 

προέβαιναν σε αναγραφή πολιτικών συνθημάτων στην περιοχή τους. 

Ειδικότερα, φέρονται ότι κατέβηκαν στο σημείο εκείνο, από δύο 

κάθετους δρόμους, χωρισμένοι σε δύο ομάδες οπότε και, αφού αρχικά 

έκλεισαν την κυκλοφορία στο οδόστρωμα (βλ. από 14-9-2013 

προανακριτική κατάθεση μάρτυρα Αν. Λυριντζή, οδηγού λεωφορείου 

της γραμμής 843, με δρομολόγιο Πειραιάς -  Πέραμα), (Σχετ. Νο.78) 

περικύκλωσαν κατεγκλώβισαν τα μέλη του ΚΚΕ και, στη συνέχεια, τους 

επιτέθηκαν, αρχικά, με μεγάλες πέτρες (που εκσφενδόνιζαν νεαρά 

παιδιά πιθανόν μαθητές, που ήσαν στα μετόπισθεν), ώστε να μην 

μπορούν να αντιδράσουν και να είναι πιο ευάλωτοι στην κύρια επίθεση 

που επακολούθησε με στυλιάρια, ρόπαλα, λοστούς κλπ. Ένας, 

μάλιστα, από την ομάδα της Χρυσής Αυγής, κρατούσε την. παραπάνω 

ιδιοκατασκευή του κονταριού (ένα χοντρό ξύλο, στην άκρη του οποίου 

ήταν βιδωμένος ένας σιδερένιος σωλήνας και στην άκρη του σωλήνα 

υπήρχε ενσωματωμένο ένα μεταλλικό «Γ»), με την οποία κτυπούσε 

τους παθόντες, τρυπώντας τους (παθόντες Ζύμαρης στο χέρι, 

Διαμαντάκης στην ωμοπλάτη κλπ). (Σχετ. No 79 και No 80). Μετά από
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συγκεκριμένο χρόνο, που δεν ήταν παραπάνω από πέντε (5) λεπτά της 

ώρας, ο κατηγορούμενος Χρήστος - Αντώνιος Χατζηδάκης φέρεται να 

έδωσε το παράγγελμα της λήξης της επίθεσης: «Τέλος, πάμε να 

φύγουμε, βρώμισε. Το Πέραμα εδώ», οπότε όλα τα μέλη της 1 Χρυσή 

Αυγής’, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά, 

όπως είχαν έρθει.

Παραθέτουυε, ενδεικτικά: 1) Τηλεφωνικό μήνυμα και mail στο 

κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Ιωάννη Καζαντζόγλου# 

αποστολέα την Τ.Ο. Νίκαιας με την εντολή -  μήνυμα .«Επιφυλακή 

ετοιμότητας» ήδη από ώρα 21.34' της 12-9-2013 (παράρτημα 1.1. 

εισερχόμενα μηνύματα -  SMS MESSAGES- 5 8 ^8 2  2) στοΊδιο κινητό 

τηλέφωνο, στο υπ’ αριθμ. 16 chat, με συνομιλήτρια, με^τοιχεία «V for 

Veta», αναγράφεται: «Χαχαχα «γαμώ» σωστό φάγανε και «πούτσα» 

στο Πέραμα.,.. Οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί».

2) στο υπ’ αριθμ. 14 μήνυμα (inbox παράρτημα 1) του 

κατηγορουμένου Κωνσταντίνου Κορκοβίλη| αναφέρεται ίδια εντολή -  

μήνυμα «Επιφυλακή ετοιμότηταο>π 2-09-2013 και ώρα 21.36’).

3) Από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Γεωργίου Πατέλη, 

εισερχόμενα μηνύματα από τον κατηγορούμενο Βουλευτή Ιωάννη 

ΛΑΓΟ προς το Γεώργιο Πατέλη, στις 12-9-2013:

Α) ΛΑΓΟΣ ·Ί 2-09-2013 και ώρα 08:49:41 uu): «ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

ΕΚΑΝΕΣ. ΠΑΡΕΜΠ ΙΠ ΤΟΝΤΩΣ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ $ΑΝΕ ΓΕΡΟ 

ΠΕΣΙΜΟ ΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ. ΕΧΟΥΝ 

ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΒΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΖΕΨΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΙΑ 30ΑΡΑ ΚΑΙ 

ΤΤΑΝΕ ΑΠΟ ΚΕΙ», (Σχετ. No. 81- υπ1 αριθμ. 62 μήνυμα)

Β) ΛΑΓΟΣ (12-09-2013 και ώρα 08:52:19 uu): «ΟΧΙ ΘΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΑΡΑ ΕΙΧΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ», 

(Σχετ. Νο.81 - υπ’ αριθμ. 61 μήνυμα)
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η  ΛΑΓΟΣ (12-09-2013 και ώρα 08:56:58 μμ): «ΠΗΡΑΝ ΜΙΑ 

ΠΡΓ2ΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» (Σχετ. No.81 - υπ’ αριθμ. 60 μήνυμα)

{Τα μηνύματα παρατίθενται σε φωτοτυπία, όπως εξήχθησαν από το CD, 

που μας διαβίβασε η Διεύθυνση Εγκλημ ατολογικών Ερευνών/70 Τμήμα)

2) Την από 5-10-2013 απολογία του 1. Άγγου ενώπιον tojv ανακριτών 

του Ν.4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών («...Όμοιο μήνυμα μου

εστάλη στις 12.30' τη νύχτα της ημέρας που έγιναν τα επεισόδια στο 

Πέραμα σε βάρος του ΠΑΜΕ, με πο ο π ο ίο ς  καλούσαν να είμαι σε 

ετοιμότητα να παω επιτόπου σε συγκεκριμένο ̂ σημείο εάν υπήρχε

ανάγκη...»)·

3) Την από 14-9-2013 ένορκη ^ροανακριτική κατάθεση του Αν. 

Αυριντζή,

4) τις από 13-9-2013 τρεις προαναΐφίτικές, την από 30-9-2013 

ανακριτική ενώπιον του ανακριτή του Ε' Τμήματος Πρωτοδικείου 

Πειραιώς και την από 2-12-2013 ανακριτική ενώπιον μας του Παν. 

Γκούτη, (Σχετ. No 82)

5) την από 13-9-2013 προανακριτική, την από 25-9-2013 ενώπιον του 

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις από 30-9-2013 και από 2-10-2013 

ανακριτικές ενώπιον του ανακριτή του Ε' Τμήματος Πρωτοδικείου

ειραιώς και τη\α από 27-11-2013 ενώπιον μας του μάρτυρα Σωτ. 

ουλικογιαννη. (Σχετ. No 83)

εν λόγω μάρτυρας στην παραπάνω ένορκη εξέτασή του, 

κατέθεσε εκτός των άλλων ότι: «....στις 08 Αυγούστου 2013 ο Λαγός

παρουσία του Μίχου και του Παναγιώταρου Ιάε επίσκεψή τους στη

Ζώνη, στην οποία παρευρίσκονταν, ο Μιχάλαρος, Κυριτσόπουλος,

Αντώναρος και άλλα στελέχη της ΧΑ δήλωσε εκτός των άλλων ότι «οι

λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ Θα εξαφανιστούν από το Πέραμα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής έλαβαν χώρα οι εξής διάλογοι:

130



ένας από τους εργαζόμενους, ονόματι Τσακιράκης, απευθυνόμενος 

προς τους βουλευτές λέει: «Εάν καλέσουμε τη Χρυσή Αυγή στο 

Συνδικάτο Εργατών Μετάλλου - στη φωλιά του κούκου δηλαδή - να 

τους ξεριζώσουμε, Θα είστε μέσα,» και ο Λαγός απαντώντας είπε: 

«Εμείς θα είμαστε μέσα, Εσείς Θα είσαστε:». Η παραπάναι δήλωση Kcn^y 

διάλογοι, όπως και ότι διεμείφθη στη συνάντηση αυτή των στελεχών 

της ΧΑ έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής αλλά

γενικά και στο διαδίκτυο».

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε απόσπασμα της από WA10-2013 
απολογίας του κατηγορουμένου Α\π(στασίου Ιπανταζή ενώπιον των 
Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα:

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Όπως προκύπτει από τη δικογραφία στις 08-08-2013

από τrομάδα βουλευτών αποτελούμενη από τους κ.κ.Λαγό, ΤΤαναγιώταρο και

Μίχο, επισκέφθηκε κατόπιν προσκλησεως εργαζομένων τη Ζώνη του

Περάματος. Στη συνάντηση αυτή, οι τρεις βουλευτές φέρονται με

εμπρηστικούς λόγους όπως καταθέτουν οι μάρτυρες, να

προαναγγέλλουν και να ίτροκαλούν τα βίαια επεισόδια της 12-09-2013,

Ήσαστε παρών σε αυτήν την συνάντηση και αν ναι τι ελέχθη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πράγματι, είχα παρευρεθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση

στο πλαίσιο της οποίας οι βουλευτές μας διαβεβαίωσαν την ενεργό

στήριξή τους στα αιτήματά μας και στο σωματείο που επρόκειτο να

ιδρυθεί από τους εργάτες της Ζώνης και γνωρίζω από τρίτα πρόσωπα

που παρευρίσκονταν ότι όντως κάποιος βουλευτής έκανε λόγο για τη

δυναμική αντιμετώπιση του ΠΑΜΕ στη Ζώνη». (Σχετ. No.84)

6) την από 17-9-2013 προανακριτική και την από 1-10-2013 ανακριτική 

του μάρτυρα Μιχ. Βαξεβάνη,
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7) την από 13-9-2013 προανακριτικές (κύρια και συμπληρωματική) του 

μάρτυρα Γεωργίου Σκλαβόλια,

8) την από 16-9-2013 και από 1-10-2013 ανακριτική του μάρτυρα Στ. 

Λεκοδημήτρη,

9) την από 13-9-2013 προανακριτική και την από 1-10-2013 ανακριτική 

του μάρτυρα Νικ. Ζύμαρη,

10) την από 13-9-2013 προανακριτική και^ την από 1-1(^2013 

ανακριτική του Ιορ. Πουντίδη,

11) την από 13-9-2013 προανακριτική και. την από 1-10-2013 

ανακριτική του μάρτυρα Αθ. Καραμπέρη,

12) από 13-9-2013 και από 1-10-2013 προανακρηική και ανακριτική 

αντίστοιχα του μάρτυρα Θεοδ. Τηλιακού,

13) την από 17-9-2013 προανακριτική και την από 1-10-2013 ανώμοτη 

εξέταση πολιτικώς ενάγοντος Δημ. Διαμαντάκη). (Σχετ. No 85)

14) Το όπλο-ιδιοκατασκευη, το οποίο φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε 

από την ομάδα -^«Χ Ρ Υ Σ Η Σ  ΑΥΓΗΣ» και αποτελείτο από ξύλινο 

τμήμα μήκους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20), με μεταλλική 

απόληξη και στρεβλή μεταλλική προσθήκη καθώς και πέντε (5) ξύλινα 

καδρόνια ανευρεθησαν και κατασχέθηκαν otic 13-9-2013, (περί ώρα 

21.00Ί^το πρώτο υάλιστα τοποθετηΜένο κάθετα και όπισθεν 

εξωτερικής μονάδας κλαιατισμού, η οποία έδινε την εντύπωση 

πλήρους συνδεσμολογίας με τον εσωτερικό χώρο των γραφείων 

της ‘Χρυσής Αυγής’ Περάματος, στην οδό 25ης Μαρτίου αριθ.7- 

κατά τη διάρκεια έρευνας (στα πλαίσια αστυνομικής προανάκρισης), 

με παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού (βλ. από 13-9-2013 εκθέσεις 

παράδοσης και κατάσχεσης του Αρχιφύλακα Πανί' Αθανασόπουλου και 

του Υπαστυνόμου Β' Νικ. Δημητρόπουλου αντίστοιχα, τις από 13-9- 

2013 προανακριτικές καταθέσεις του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Α' 

Υποδ/νσης Αστυνομίας Πειραιά Πέτρου Παναγιωτίδη και του 

Αστυνομικού Ελευθ. Καρδάμη). Μετά το πέρας της έρευνας, στις 14-9- 

2013 και περί ώρα 0120’, παρουσία της παραπάνω Εισαγγελέως, κατά
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τη διάρκεια αποκατάστασης του ομφαλού της κλειδαριάς της κεντρικής 

εισόδου από τον κλειθροποιό, προσήλθε ο βουλευτής της ‘Χρυσής 

Αυγής' Ιωάννης Λαγός, ο οποίος απώθησε τους αστυνομικούς 

υβρίζοντάς τους με τις φράσεις: «Μουνόττανα! Γαμώ την Παναγία μου!» 

«Τι θέλετε εδώ ρε;» «Φύγετε απ' εδώ! Δώστε μου τα otoiχεία σας!^| 

ενώ απαίτησε να φύγουν όλοι και τους απαγόρευσε να 

αποκαταστήσουν την κλειδαριά, (βλ. την από 14-9-2013 έκθεση κατ' 

οίκον έρευνας -  κατά τη διάρκεια της νύχτας, και από 14-9-2013 

προανακριτική κατάθεση του Αρχιφύλακα Δημ. Τσαρουχά). (Σχετ. No

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΑΛΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
(12-6-2012)

Κατά των κατηγορουμένων: 1) Αναστασίου Πανταζή 2) 
Κωνσταντίνου Πατταδόττουλοο του Αθανασίου 3) Ελένης -  

Χριστίνας Νικητοττούλου 4) Θωμά Μαριά 5) Μάρκου Ευγενικού έχει 

ήδη απαγγελθεί κατηγορία από την Ανακρίτρια του Δ' Τμήματος του 

Πρωτοδικείου Πειραιά, για τις πράξεις: α) της βαριάς σκοπούμενης 

σωματικής βλάβης από κοινού β) της απρόκλητης φθοράς ξένης 

ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, στην οποία συμμετείχαν δύο ή 

περισσότεροι δράστες και γ) της διατάραξης οικιακής ειρήνης, πράξεις 

που φέρονται τελεσθείσες στο Πέραμα Αττικής, περί ώρα 03.10', της 

12ης-6-2012, σε βάρος τεσσάρων (4) Αιγυπτίων αλιεργατών. Μετά την 

απολογία τους, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στους κατηγορουμένους 

(πλην της τρίτης τούτων που ήταν ανήλικη και αφέθηκε ελεύθερη).

Η δικογραφία αυτή συσχετίσθηκε προς συνανάκριση ενώπιον 

μας, όπως ήδη αναφέρεται παραπάνω.

Ήδη δε κατά του κατηγορουμένου Αναστασίου Πανταζή, ο 

οποίος συνελήφθη, δυνάμει του υπ’ αριθ. 15/30-9-2013 εντάλματος 

συλλήψεως, μέλους του πενταμελούς συμβουλίου διοίκησης του
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πυρήνα του Περάματος της οργάνωσης ‘Χρυσή Αυγή’ (βλ. από 6-10- 

2013 απολογητικό υπόμνημα του ιδίου ενώπιον των Ανακριτών του 

Ν.4022/2011), απαγγέλθηκε κατηγορία από τους Ανακριτές του 

Πρωτοδικείου Αθηνών για τα κακουργήματα της ένταξης και 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση καθώς και της διευθύνσεωο 

αυτής (άρθρ. 187 παρ.ΐκαι 3 ΠΚ), μετά δ ε^η ν  απολογία του, 

διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, δυνάμει αντιστοίχου εντάλματος 

προσωρινής κρατήσεως των παραπάνω ανακριτών.

Εξάλλου, μετά από αίτημά μας, ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα 

Εφετών Αθηνών συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των ως άνω 

κατηγορουμένων για απόπειροε ανθρωποκτονίας απο πρόθεση, από

Ειδικότερα, φέρεται ότι: Στο Πέραμα Αττικής, ξημερώνοντας η 

12η-6-2012 (περί ώρα 03.10’), οι παραπάνω κατηγορούμενοι 

ενεργώντας από κοινού με είκοσι (20) τουλάχιστον άτομα, η ταυτότητα 

των οποίων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, αφού προκάλεσαν εκτεταμένες 

φθορές στα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγό τύπου BAN και ένα 

τρίκυκλο) των Αιγυπτίων αλιεργατών, που αναφέρονται παρακάτω, 

εισήλθαν στη μονοκατοικία, επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη αριθ.32, 

όπου αυτοί διέμεναν, ήτοι: 1) (επ.) ABOU HAMED (ον.) MOHAMED 

του SAAD και της TORKIA, γεν. την 8-5-1976, ψαράς, 2) (επ.) ABOU 

UAMED (ον.) AHMED του SAAD και της TORKIA, γεν. 1-11-1970, 

ψαράς 3) @:π.) ABOU HAMED (ον.) SAAD του SAAD και της 

^RKlA, γεν. 3-5-1973, ιδιωτικός υπάλληλος και 4) EMBARAK (επ.) 

ABOUZID (ον.) του EMBARAK ABOUZID και της FATME, γεν. 1984 

και αφού προκάλεσαν φθορές στα ξύλινα παντζούρια και στα τζάμια 

των παραθύρων της μονοκατοικίας, έριξαν μέσα στην κατοικία το 

περιεχόμενο (σκόνη) ενός πυροσβεστήρα και τον πυροσβεστήρα που 

το περιείχε (βλ. σχετ. από 12-6-2012 έκθεση παράδοσης και 

κατάσχεσης του Αστυφύλακα Νικ. Φλέσσα καθώς και αντίστοιχες 

φωτογραφίες συνημμένες στην υπ’ αριθ. 1037/1/33-ιβ/5-7-2012
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‘ υποβλητική αναφορά της Υ/δνσης Κρατικής Ασφάλειας), στη συνέχεια, 

επιτέθηκαν σε βάρος του εκ των ανωτέρω EMBARAK (επ.) ABOUZiD 

(ον.) του EMBARAK ABOUZI D και της FATME, που κοιμόταν στην 

ταράτσα της μονοκατοικίας, με ξύλα και σιδερένιους λοστούς και ίοψ 

τραυμάτισαν σοβαρά σε καίρια σημεία του σώματός του και κυρίως στο 

κεφάλι και το πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα 

της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα, 

βαθειά θλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο οίδημα 

προσωπικού και σπλαχνικού κρανίου, για την αποκατάσταση των 

οποίων απαιτήθηκε, μεταξύ άλλων, και η τοποθέτηση συρμάτινης 

περίδεσης στον παθόντα (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 3973/5-7-2Q12 ιατρική 

γνωμάτευση Τζανείου Νοσοκομείου, από 12-6-2012 ιατρικό 

ανακοινωθέν και πιστοποιητικό νοσηλείας tou Νοσοκομείου 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’). (Σχετ. No 87) Η ως άνω ανθρωποκτόνος επίθεση 

φέρεται να διακόπηκε όταν δόθηκε εντολή, από τον επικεφαλής της 

ομάδας, να αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης (βλ. την από 12- 

6-2012 προανακριτική κατάθεση ενώπιον του Ανθυπαστυνόμου Π. 

Κουτσιούμπου και την από 27-11-2013 ενώπιον μας ένορκη κατάθεση 

του μάρτυρα Κωνσταντίνου Τατσιόπουλου, την από 12-6-2012 

προανακριτική εΐώπιον του Ανθυπαστυνόμου Π. Κουτσιούμπου και την 

από 27-1^-2013 ενώπιον ημών ένορκη κατάθεση της Ευαγγ. 

Πολυχρο^Κυ, την από 12-6-2012 προανακριτική ενώπιον του 

Αρχιφύλακα Κ. Στάρφα και την από 12-12-2013 ενώπιον μας ένορκη 

κατάθεση του ABOU NAMED AHMED, την από 19-6-2012 

προανακριτική ένορκη κατάθεση του ABOU NAMED SAAD).

Ο μάρτυρας Νικολόπουλοο Πέτρος, στην από 14-6-2012 ένορκη 

κατάθεσή του ενώπιον του Υπαστυνόμου Ε. Μονοβάσιου, ανέφερε 

μεταξύ άλλων: «Απογευματινές ώρες της 13-06-2012 κατά την 

περιήγησή μου στο διαδίκτυο διαπίστωσα πως στην ιστοσελίδα 

www.youtube.com αναρτήθρκε βίντεο στο οποίο εμφαίνεται ο
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υποψήφιος βουλευτής της 'Χρυσής Αυγής' Λαγός Ιωάννης να 

αναφέρεται σε Αιγύπτιους ψαράδες της Ιχθυόσκαλας Κερατσινιου..., 

Αντέγραψα το εν λόγω βίντεο σε ψηφιακό δίσκο (cd-r) και σε^το  

παραδίδω», (βλ. και από 14-6-2012 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσηο 

του Αρχιφύλακα Κ. Πάσχου). Στο εν λόγω βίντεο εμφαν'ζααι ο 

παραπάνω βουλευτής σε συγκέντρωση σε καφετέρια στο ρεραμα 

όπου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «....έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για 

θέματα, που υπάρχουν εδώ στην Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι. Για όλα 

αυτά τα θέματα με τους Αιγύπτιους, που μπαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν, 

που πουλάνε τα ψάρια τους όπω θέλουν^τα παίρνουν απ' όπου θέλουν 

και γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. ft jd c  τους Λέυε ότι από 

εδώ και στο εξής Ja δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή». Η 

παραπάνω δήλωση είχε λάβει χώρα jo  απόγευμα της προηγούμενης 

ημέρας ήτοι λίγες ώρ^: πριν από την ποοαναφερθείσα επίθεση (βλ. από 

2-10-2013 ένορκη κατάθεση Σ. Πουλικόγιαννη ενώπιον του Ανακριτή 

Ε' Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά για την προηγούμενη υπόθεση της 

επίθεσης στο Πέραμα). (Σχετ. Νο.88)

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(10-07-2013)

Στο 1052/8/4/1-8-2013 διαβιβαστικό έννραίο της Υποδιεύθυνσης 

Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής (Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας) προς 

τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Περί ώρα 19.30 της 10/7/2013,, στην Ηλιούπολη Αττικής συμβολή των 

οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα 4Α, ομάδα είκοσι (20) 

περίπου ατόμων, που συμμετείχαν σε πορεία πενήντα (50) περίπου
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δικύκλων με δύο ειτιβοίνοντες σε κάθε ένα εξ αυτών, φέροντες 

διακριτικά της Χρυσής Αυγής και ορισμένοι εξ αυτών κράνη, εισήλθαν σε 

εκεί υφιστάμενο χώρο με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ' και με τη χρήση λοστών*  

κονταριών και άλλων αντικειμένων που έφεραν, προκάλεσαν θραύση 

της εξωτερικής τζαμαρίας και φθορές σε εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

Ανωτέρω δράστες, με τα αντικείμενα που έφεραν επιτέθηκαν και 

τραυμάτισαν τον εκμισθωτή του χώρου ΔΡ! ΜΥΛΗ t  Παναγιώτη τψι 

Κυριάκου και της Μαρίας..., που τη στιγμή&εκείνη βρίσκονταν στο 

εσωτερικό.

Ακολούθως, επιβιβάστηκαν στα δίκυκλαμοτοποδήλατα και διέφυγαν με 

κατεύθυνση την Αργυρούπολη Αττικής.

Στα πλαίσια της προανάκρισης, ελήφθησαν ένορκες καταθέσεις από 

τους επικεφαλής Αστυνομικούς πωντριών ομάδων ψ. ΑΣ, οι οποίες την 

ώρα και ημέρα της επίθεσης εκτέλεσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην 

ευρύτερη περιοχή από τις οποίες (ττροέκυψε), από αυτοπρόσωπη 

αντίληψη των αστυνομικών και από αναφορές πολιτών ότι στη 

μοτοπορεία συμμετείχαν τα κάτωθι οχήματα...».

Στην από,19ΗΤ^2013 έκθεση εξέτασης ενώπιον μας ο μάρτυρας 

Παναγιώτης Δριμυλής, κατέθεσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «....από τον 

Μάιο του 2012, αν θυμάμαιρκαλά, μίσθωσα επ' ονόματί μου, έναν 

Ημιυπόγειο χώρο που βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής, στη συμβολή 

των οδών Ηρωων Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα 4Α, Το ακίνητο 

αυτό μίσθωσα προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό ο «Ελεύθερος 

Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ», στο οποίο μετέχω και 

εγώ. Στο χώρο αυτό, στον οποίο μετέχουν άτομα όλων των πολιτικών 

πεποιθήσεων, κυρίως δημότες της Ηλιούπολης, λαμβάνουν χώρα 

ομιλίες, εκδηλώσεις, θεατρικές εκδηλώσεις, παιδικές παραστάσεις, 

προβολές ταινιών, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη εντός του χώρου, 

γίνονται παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν την περιοχή μας, και
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άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις......... Στο χώρο αυτό μετείχαν όλες οι

ηλικίες, ακόμα και μικρά παιδιά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους

γείτονες, και ποτέ δεν είχαν διαμαρτυρηθεί για το οτιδήποτε. ^ ....Τον

Μάρτιο του 2013, στις 02.00 περίπου, μετά τα μεσάνυχτα και ενώ εγώ 

ήμουν κατά τύχη εντός του χώρου, δεχτήκαμε εμπρηστική επίθεση από 

βόμβα μολότοφ, την οποία πέταξαν πάναι στο τζάμ^Το τζάμι δεν 

έσπασε, όμως το παράθυρο ήταν ανοιχτό και η φωτιά πέρασε μέσα. 

Ευτυχώς κατάφερα και την έσβησα. Αν δεν ήμουν εκεί η φώίτιά θα είχε 

καταστρέφει το χώρο. Αμέσως ήρθε η αστυνομία, χωρίς καν να 

ειδοποιηθούν από εμένα. Σε σχετική ερώτησή τοιίς αν υποψιάζομαι 

κάποιον ή κάποιους, δήλωσα οίι ,φοφανώς πρόκειται για ενέργειες

ακροδεξιών κύκλων... Στη συνέχεια μετά από αυτό, κοντά στο Πάσχα,

έξω από το ΣΥΝΒΤΒΙΟ, μ'α ροτοπορεία, την οποία θα

χαρακτήριζα απειλητική, δηλαδή από το συγκεκριμένο χώρο 

«παρήλασαν» δέκα περίπου μοτοσικλέτες, σε κάθε μία από τις οποίες 

επέβαιναν δυο άτομα, κάποια από τα οποία κρατούσαν ξύλα, τα οποία 

είχαν αποσπάσει από εκδήλωση που είχε η ΚΝΕ. Τα άτομα αυτά είναι

γνωστοί στην Ηλιούπολη Χρυσαυνίτες....  Στη συνέχεια στις 10-07-

2013 γύρω στις 19.30 και ενώ εντός του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ γινόταν 

σωρεάν μάθημα αγγλικών και συμμετείχαν μικρά παιδιά, κατά σύμπτωση 

όλα ήτα^ Ελληνόπουλα, 70-100 μηχανές, δικάβαλες, στα οποία 

επέβαιναν άτομα της Χρυσής Αυγής, φωνάζοντας από μακριά 

«Αίυα, Ttf „ Χρυσή Αυνή» και πετώντας τρικακία, με το 

αντίστοιχο σύνθημα, γεμίζοντας την πλατεία από αυτά, ήρθαν 

κατευθείαν στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Επισημαίνω ότι πάρα πολλοί από 

αυτούς ήταν ντυμένοι με την γνωστή στρατιωτική ενδυμασία της 

Χρυσής Αυγής (μαύρη μπλούζα και παντελόνι παραλλαγής) και όλοι 

οι συνεπιβάτες των μηχανών κρατούσαν σίδερα και ξύλα, επιτέθηκαν 

στο χώρο, διαλύοντάς τον, προξενώντας δηλαδή σοβαρές
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κατασΓροφές και επιτέθηκαν και σε εμένα προσωπικά, που 

βρισκόμουν στην είσοδο του χώρου. Η καθηγήτρια ταιν Αγγλικών μαζί 

με κάποιους μαθητές για να προφυλαχθούν κλειδώθηκαν στην 

τουαλέτα. Περίπου 10-15 άτομα έπεσαν πάνω μου και - με 

χτυπούσαν με ξύλα και με σίδερα. Προκλήθηκαν κακώσεις και είχα 

μώλωπες για τρεις μήνες. Ευτυχώς δεν υπέστην κάταγμα ή άλλο 

σοβαρότερο τραυματισμό. Αυτή η επιδρομή διάρκεσε το πολύ δυο 

λεπτά. Φαινόταν ότι η επιδρομή ήταν οργ<ανωμέ^ ^με στόχο το 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, δεν έκαναν δηλαδή μια μοτοττορεία στην Ηλιούπολη. Για 

το λόγο αυτό κράτησε περίπου δυο λεπτά. Η αποχώρησή τους ήταν 

αιφνίδια, όπως ακριβώς ήρθαν. Προφανώς δόθηκε κάποιο

παράγγελμα το οποίο εγώ δεν ακόυσα }Ησα οτον πανικό και στη 

σύγχυση. Επίσης λόγω της βίας που χρησιμοποιούσαν και της

ταχύτητας των ενεργειών^ τους δεν είδα συγκεκριμένα πρόσωπα...

...Επίσης γείτονες οι οποίοι έβλεπαν την πορεία γιατί το μέρος είναι

κεντρικό, αναγνώρισαν και βουλευτές τη Χρυσής Αυγής, όπως το 

Λαγό και Μίχο, αλλά εγώ δεν διέκρινα κάποιον. Μετά το περιστατικό 

αυτό και συγκεκριμένα μετά από ένα μήνα περίπου, ο χώρος αυτός 

έπαψε να λειτουργεί...... (Σχετ. No 89)

Επίσης στην από 19-11 “2013 έκθεση εξέτασης ενώπιον μας, ο 

μάρτυρας Παναγιώτης Τσαφολόπουλος κατέθεσε μεταξύ άλλων και ότι: 

«Είμαι κάτοικος Ηλιούπολης όπου και δραστηριοποιούμαι 

επαγγελματικά. τΚ 'ε ίχ α  σε αρκετές εκδηλώσεις του χώρου 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ» όπως άλλωστε και ο γιος μου. Τον Μάρτιο του 2013, 

δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένη ημερομηνία, έμαθα ότι 

μεταμεσονύχτιες ώρες έριξαν άγνωστοι βόμβα μολότοφ στο παράθυρο 

του συγκεκριμένου χώρου, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές.

... Στις 10-07-2013 προσέτρεξα στο χώρο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» αμέσως

μετά την επίθεση που δέχτηκε από μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως
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άλλωστε και πλήθος περίοικων. ΜάΑιοτα με ενημέρωσε ο γιος μου και 

φίλοι του ότι είχε γίνει επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής, οι 

ίδιοι δε έτρεξαν προκειμένου να σωθούν. Από ότι είδα και εγώ ο 

χώρος καταστράψηκε ολοσχερώς γι' αυτό και πλέον δεν λειτουργεί. 

Έμαθα εκ των υστέρων ότι μεγάλος αριθμός μοτοσικλετών, με δυο 

επίβαίνοντες, με «στρατιωτική» ενδυμασία, φωνάζοντας συνθήματα 

για τη Χρυσή Αυγή και πετώντας τρικάκια, έκαναν τον κύκλο της 

πλατείας και επιτέθηκαν με ξύλα, λοστούς και σίδερα προς το χώρο 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Χτύπησαν τον υπεύθυνο του χώρου και ένα, άλλο νεαρό 

άτομο πιο ελαφρά και κατέατρεψαν όλους τους χώρους του 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Κάποιος από τους θαμών^; της πλατείας μάλιστα 

βλέποντάς τους, ειδοποίησε τον υπεύθυνο του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ και έτσι 

πρόφτασαν να κλείσουν την δασκάλα με^τα παιδιά στην τουαλέτα, και

έδιωξαν και αλλά νεαρά άτομα που ήταν εκεί.......Μάλιστα όταν πολλοί

κάτοικοι, ακόμα και γονείς μικρών παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο 

χώρο του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ και είχαν φυγαδευθεί, οι οποίοι είχαν γράψει

αριθμούς πινακίδων κάποιων μοτοσικλετών..... Όπως μου είπαν ο\

περίοικοι επί κεφαλής της επιδρομής αυτής ήταν ο βουλευτής της 

Χρυσής Αυγής Αανόα. Το γεγονός αυτό καταδικάστηκε έντονα τόσο 

απο τη δημοτική αρχή της Ηλιούπολης όσο και από τους δημότες. 

Επιφυλάσσομαι να σας προσκομίσω τα ψηφίσματα τόσο του δημοτικού 

συμβουλίου όσο και άλλων φορέων που καταδίκασαν το γεγονός αυτό,

όπως και φωτογραφικό υλικό και βίντεο....». (Σχετ. No 90).
t

Περί των ανωτέρω εξάλλου κατέθεσαν ττροανακριτικά και οι 

αστυνομικοί Νικόλαος Γιαννόττουλος, Παύλος Ψοχιός, Βασίλειος 

Μακρής, Δημήτριος Γώγουλος και Ανδρέας Τριανταφύλλης, στις από 

20-07-2013, 19-07-2013, 19-07-2013, 31-07-2013 και 29-07-2013, 

αντίστοιχα, ένορκες εξετάσεις τους ως μαρτύρων. (Σχετ. No. 91)
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Στις αττό 13-9-2013 και 17-10-2013 ένορκες ττροανακριτικές 

καταθέσεις τους, αντιστοίχως, οι Διονύσιος Αγιοβλασίτης του Κυριάκου 

και Χρήστος Γαλανάκης του Βασιλείου αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους 

στην οργανωμένη από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ μοτοπορεία στην περιοχή της 

Ηλιούπολης. Περαιτέρω από τους αριθμούς κυκλοφορίας των 

μοτοσικλετών προέκυψε ότι στο παραπάνω περιστατικό συμμετείχαν 

και οι Θωμάς Μπαρέκας του Κωνσταντίνου και Γεώργιος Σταμπέλος 

του Δημητρίου, οι οποίοι έχουν ήδη κληθεί και απολογηθεί ως 

κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή. (Σχετ. Νο.92, No 93 και No 94) 

Ενδεικτική της σχέσης του Διονυσίου Αγιοβλασίτη με^τη ΧΡΥΣΗ 

ΑΥΓΗ (Τοπική Οργάνωση Νίκαιας) προκύπτει από το διάλ^ο μέσω 

facebook τούτου με τον κατηγορούμενο Ιωάννη Καζαν^ζόγλου, όπως 

αυτός καταγράφηκε στο κινητό τηλέφωνο του τελευταίου στις 6-6-2013

και ώρα 9;47:ΐ7,; , ,Γ 'ά η κ  i m x  ,“ v,n? κ" ” >: < < 2 o to s  
διάβασε μάλλον Παρασκευή θα σε χρειαστώ μαζί με κάποιους

δικούς μας 9.30 το βράδυ για μια μαγκιά που ετοιμάζουμε με

Πειραιώτες»/ Dionisis Agioviasitis: «το ξέρω μας ενημέρωσε ο

Γιώργος την Πέμπτη».

ΠΙΘΕΣΗΤΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΝΤΙΠΝΟΙΑ» ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

(30-06-2008)

Γ6/2/69-νΥ1-7-2008 διαβιβαστικό έγγραφο της

Υποδ/νσπς Ασφάλειας Αθηνών προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Αθηνών (Αποστολή συνοδείας-Υποβολή δικογραφίας) απεστάλησαν 

συνοδεία οι α) ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ Βασίλειος του Κων/νου και β) ΣΤΡΑΤΟΣ 

Αθανάσιος του Θωμά, για το λόγο ότι: «Την 18.30 ώρα περίπου, χθές 

30-6-2008, δέκα άτομα, μέλη της οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», μεταξύ
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των οποίων οι 1ος και 2ος των συλληφθέντων κατηγορουμένων, 

συναντήθηκαν στην περιοχή Ρουφ. Επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτ/τες και 

φέροντας κράνη, μετέβησαν την 19.10 ώρα της ιδίας, στη συμβολή των 

οδών Αριστοβούλου και Πυλλάδου στα Κάτω Πετράλωνα Αθηνών και 

εισβάλλοντας σε ημιυπόγειο διαμέρισμα της εκεί ευρισκόμενης 

πολυκατοικίας, επιτέθηκαν σε τέσσερα άτομα, τα οποία εκείνη την ώρα 

έκαναν μάθημα Ισπανικής γλώσσας και τραυμάτισαν με αιχμηρό 

αντικείμενο τον ΜΗΑΙΑΡΑΚΗ Γεώργιο4 του Ααοκράτη κα ιψ ς  Χαρίκλειας 

και τον υπήκοο Ισπανίας RUBEN SANT του HULIO και της 

ΜΑΤΗΕ...και διέφυγαν με τις ως άνω y δίκυκλες μοτ/τες, 

διασκορπιζόμενοι προς διάφορεο κατευθύνσεις...Οι τραυματίες 

μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο "‘Ερυθρές Σταυρός’ για 

την παροχή των πρώτων βοηθειών...,».

Στην από 18-11-2013 |ένορκη εξέτασή του ενώπιον μας, ο 

μάρτυρας -  παθών Γεώργιο ; ΜρλιαράκΓκ κατέθεσε εκτός των άλλων 

και τα εξής: «Εκείνη την ημέρα του μαθήματος, στις 30-6-2008, και 

περί ώρα 18.30 περίπου, ήμασταν λίγα άτομα, συγκεκριμένα τέσσερα. 

Άλλες φορές μετείχαν πολλά περισσότερα, ακόμα και μικρά παιδιά. 

Επειδή όπως είπα ο χώρος είναι ανοικτός, η πόρτα είναι ανοικτή. 

Πρόκειται για ένα ανοικτό ημιυπόγειο, με λαμαρίνες για προστασία του 

χώρου. Εμείς δεν βλέπουμε έξω, γιατί έχει τζαμαρίες με κλειστές τις

λαμαρ./ες......... Την ως άνω λοιπόν ημερομηνία και ενώ

παρακολουθούσαμε το μάθημα Ισπανικών, μαζί με την κ.Μάργαρη, 

κ.Γερούκη και εγώ μπήκε κάποιος στο στέκι με ένα μαύρο κράνος. 

Κατέβηκε με γοργό βήμα, χαιρέτισε ναζιστικά και είπε «έχετε τα 

χαιρετίσματα της Χρυσής Αυγής μουνιά θα σας γαμήσουμε»,. Λυτό 

έμοιαζε με παράγγελμα γιατί αμέσως μετά ακολούθησαν άλλα δέκα 

άτομα, φορώντας μαύρα ρούχα και κράνη. Η Κατερίνα και ο καθηγητής.
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κατέφυγαν στο δεύτερο δωμάτιο. Τη Βασιλική δεν την πείραξαν πέρα 

από μια μπουνιά και έπεσαν όλοι επάνω μου. Το πρώτο που έκαναν 

ήταν να μου ρίξουν μια καρέκλα στο κεφάλι. Εγώ αμυνόμενος, έπεσα 

ανάσκελα στον καναπέ και σήκωσα χέρια και πόδια σε εμβρυϊκή στάση. 

Εκεί με μαχαίρωσαν και μου έριξαν και σπρέι. Εκεί είδα ένα σκερπάνι 

από πάνω μου να σπάει την τζαμαρία, είδα7 το μαχαίρι που με 

μαχαιρώσανε. Την ώρα εκείνη δεν κατάλαβα ότι μαχαιρώθηκα, ίσως 

λόγω της αδρεναλίνης. Από τα άτομα υτά που εισέβαλαν, κάποιοι 

επιτηρούσαν το χώρο, κάποιοι έρ ιχ ^Λ ά τω  έντυπα, έσπαγε

με σκερπάνι τη τζαμαρία, κάποιος με μαχαίρωνε και κάποιος κυνηγάει 

τον καθηγητή και τον μαχαιρώνει. Ξαφνικά ακούστηκέ η φράση «τέλος 

χρόνου». Όλο αυτό δεν κράτησε πάνω από ένα λεπτό της ώρας. 

Αμέσως όλοι συγκροτημένα, έφυγαν. Φαίνεται ότι ήταν οργανωμένο

όλο αυτό. Η Βασιλική βγήκε έξω και είδε 10 μηχανάκια με

καλυμμένες πινακίδες. Εμείς δεν είχαμε οπτική επαφή για να δούμε αν

υπήρχαν κάποιοι τσιλιαδόροι, αλλά πιθανόν να υπήρχαν......Σε εμένα

χτύπησαν μηριαία αρτηρία και έχασα πολύ αίμα. Τα κορίτσια δεν 

κατάλαβαν ότι αιμορραγώ. Η Βασιλική είδε το σκερπάνι και θεώρησε ότι 

με είχαν χτυπήσει στο κεφάλι. Εγώ μόλις σηκώθηκα έπεσα κάτω. Ο 

χώ ρ^ άρχισε να γεμίζει αίμα. Είδαν την πληγή στο γλουτό. Εγώ έπαθα 

αιμορραγικό σοκ και έχασα τις αισθήσεις μου. Συνήλθα για λίγο και 

θυμάμαι που ήρθε ο αστυνομικός και ρωτούσε τα στοιχεία μου, ενώ ο 

κόσμος τον έδιωχνε. Αμέσως μετά έχασα πάλι τις αισθήσεις μου. Τα 

τραύματα που υπέστην εγώ ήταν ένα χαράκωμα στο μηρό και ένα 

τραύμα στο γλουτό που βρήκε μηριαία αρτηρία και το ισχιακό νεύρο. 

Έκατσα στο νοσοκομείο 20 ημέρες γιατί το τραύμα δεν έκλεινε. Έγινε
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εγχείριση και συρραφή. Έχω προβλήματα και νευρολογικής (ρύσεως, 

όπως καψίματα, πονάει το πόδι. Πιθανότατα μεγαλώνοντας να 

αυξηθούν τα προβλήματα. Τα δυο άτομα που πιάστηκαν ήταν στην 

Πειραιώς, οι οποίοι είχαν καλυμμένες πινακίδες στα μηχανακια που 

οδηγούσαν, και πάνω τους βρέθηκαν δυο μαχαίρια, με λάμες 8,5 

εκατοστών, όπου στον ένα βρέθηκε ένα μαχαίρι που στη λαβή και στη 

λάμα έφερε τον αγκυλωτό σταυρό, ένα σκερπάνι με ξύλινη λαβή, και 

στον άλλο βρέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με 8,5 εκατοστά μήκους και 

κράνη. Δήλωσαν ότι είχαν λάβ̂ ει τηλέφωνο^ια να πάνε σε χώρο που 

συχνάζουν αριστεριστές και θεωρη^ν σωστό να πάρουν αυτά μαζί 

τους. Δήλωσε ο ένας ο Σιατούνη^Βασίλειος ότι ήταν μέλος της Χρυσής 

Αυγής επί 8 χρόνια και επίσης θέλω να πω ότι κατέβαινε υποψήφιος 

νομαρχιακός σύμβουλος. Ο Στράτας δήλωσε φίλος της Χρυσής Αυγής 

και ότι ξέρει τον Σιατούνη απυ το γήπεδο και από εκδηλώσεις της

Χρυσής Αυγής......  Μέσα στο στέκι Φαίνεται ότι έχουν ρόλους και

υάλιστα και το «τέλοο χρόνου» που δείχνει την εκ των προτέρων 

οργάνωση me επίθεσης.... Έγινε το δικαστήριο. Αρχικά τους 

απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού 

και^ατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το Δικαστήριο 

έγινε στην Αθήνα, μετά από πολλές αναβολές, στο Τριμελές Πλημ/κείο, 

στις 3-5-2011. Σε αυτό το δικαστήριο είχε,. έρθει όλη η ομάδα

κρούσης της ΧΑ, όλα τα πρωτοπαλίκαρα, μεταξύ των οποίων και ο 

Λαγός, τον οποίο εγώ δεν ήξερα. Ξέρω ότι ήταν και ο Κασιδιάρης, 

αλλά εγώ δεν τον ήξερα. Μου τον έδειξαν οι άλλοι. Ο Λαγός έχει μια 

χαρακτηριστική φυσιογνωμία με τις φαβορίτες και το μουστάκι του. 

Μαζεύτηκαν νύρω στα 20 άτομα και gac επιτέθηκαν φραστικά και
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υε σωματική βία. Ο κόσμος αμύνθηκε και τους απώθησε. Οι 

κατηγορούμενοι πήδηζαν από τα έδρανα των δικαστών (γιατί οι 

δικαστές δεν είχαν κατέβει ακόμα Λόγω των επεισοδίων) και έφυγαν 

από την πίσω πόρτα ττου μπαίνουν οι δικαστές. Το Δικαστήριο έ"ινε> 

ερήμην τους και υε την απόφασή του έκρινε ότι δεν πρόκειται περί 

επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά νια απόπειρα ανθρωποκτονίας 

και παρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση στο ΜΟΔ....» (Σχετ. No

Στην αττό 18-11-2013 ένορκη εξέτασή του ενώτπόν μας, ο 

μάρτυρας -  παθών RUBEN SANZ RODRIQUEZ κατέθεσε εκτός των 

άλλων και τα εξής: «Στις 30-6-2008 λίγο μετά τις 19.W το απόγευμα, 

ξεκινούσε το μάθημα Ισπανικών στο οποίο είμαι ο καθηγητής. Στο 

μάθημα αυτό υπήρχαν μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν έρθει την ημέρα 

εκείνη, πλην τριών ατόμων, δηλαδή του Μηλιαράκη, της Γερούκη και 

της Μάργαρη. Στο χώρο αυτό θα μπορούσαν να έρχονται και παιδιά 

μικρότερης ηλικίας, ,αφού είναι ανοιχτός ο χώρος. Την ώρα του 

μαθήματος ,πήκε ξαφνικά ένα άτομο από την πόρτα, σωματώδης, 

φορούσε μπλούζα ̂ και κράνος και δεν μπορούσαμε να δούμε τα 

χαρακτηριστικά του. Κατέβηκε με γρήγορο βήμα, είπε « είμαστε από 

τη Χρυσή Αυγή, Θα σας νομίσουμε» . Κλώτσησε την καρέκλα και 

αμέσως γέμισε ο χώρος από 10-15 άτομα, οι οποίοι φορούσαν όλοι 

κράνη, οι περισσότεροι φορούσαν μαύρα ρούχα. Κάποιος κρατούσε ένα 

σκερπάνι και κάποιοι άλλοι έβγαλαν εκείνη την ώρα μαχαίρια. Ήταν 

πολύ οργανωμένο όλο αυτό. Μόλις μπήκε ο πρώτος, έδωσε το 

σύνθημα, γέμισε ο χώρος, και ο τελευταίος έμεινε στην πόρτα και 

κρατούσε το χρόνο. Δεν ήταν χαοτική η κίνηση μέσα στον χώρο. Ο
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καθένας ε ίχ ε  έναν ρόλο. Κάποιοι έσπαγαν τζαμαρίες, άλλοι επιτέθηκαν 

στον Μηλιαράκη και άλλοι κινήθηκαν προς εμένα και την Κατερίνα. 

Δίπλα στο χώρο του μαθήματος υπάρχει και ένα άλλο δωμάτιο, στο 

οποίο κατέφυγα εγώ με την Κατερίνα γιατί ήταν πιο εύκολο για μας. Ο 

Μηλιαράκης και η Μάργαρη εγκλωβίστηκαν. ̂ Ε κ των* υστ,έρων 

διαπίστωσα ότι χτύπησαν τη Μάργαρη, ι^ ι μαχαίρωσαν τον Μηλιαράκη 

πολύ σοβαρά, γιατί γέμισε ο τόπος με αίμα. Εμένα με κυνηγούσαν αρχικά 

δυο. Στο δωμάτιο που βρισκόμασταν τελικά μπήκε ένας. Η Κατερίνα 

πήγε προς τη μία πλευρά και δεν πείραξαν. Σ τό χο ι ήταν οι άνδρες. 

Απλά η Βασιλική βρέθηκε κάπου στη μέση. Η Κατερίνα που είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας δεν την πείραζαν. Εμένα με στρίμωξε, απώθησα τη 

μια κίνηση που έκανε εις βάρος μου σηκώνοντας το πόδι μου 

αμυνόμενος, αλλά τη  δεύτερη φορά με μαχαίρωσε στο πόδι, στο 

μηρό, αλλά ευτυχώς όχι σοβαρά. Θ έλω να επίσημάνω ότι αν δεν ε ίχα  

σηκώσει το πόδι για να αμυνθώ, θα με μαχαίρωνε στο σώμα. Στο 

σημείο^αυτό σας εγχειρίζω την με αρ. πρωτ. 622/8-7-2008 ιατρική 

βεβαίωση - γνωμάτευση του ΓΝΑ Κοργιαλένειου ~ Μπενάκειου ΕΕΣ. 

ιΤροσπάθησε να ι .ου ρ ίξε ι και άλλη, αλλά μόλις ακούστηκε η φράση

«τέλος χρόνου» έφυγαν όλοι μαζί αμέσως. Από την ώρα ττου μπήκε 

ο ποώ τος άνθρωπος και μέχρι που έφυγε ο τελευ τα ίος , δεν πέρασε 

ούτε ένα λεπτό τη ς  ώρας. Δ εν  ήταν ένα τυχα ίο  περιστατικό. Ήταν 

οργανωμένο από την αρχή με στόχο εμάς, δηλαδή το στέκι. Ήταν 

δημοσιευμένο ποιες ημέρες και ώρες είμαστε ανοιχτά. Ήταν πολύ 

εύκολο στον καθένα να μπει μέσα. Εμείς ανοίγαμε τρεις φορές την 

εβδομάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι την Δευτέρα που έχει λιγότερο 

κόσμο το Στέκι, ήταν πιο ευάλωτο. Η αστυνομία κατάφερε να πιάσει δυο
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άτομα, οι οποίοι στις καταθέσεις τους περιγράφουν καλύτερα τι έγινε. 

Η Βασιλική βγήκε έξω και είδε καλυμμένες πινακίδες και να 

φεύγουν συγκροτημένα με μοτοσικλέτες. Μετά το «τέλος χρόνου» και

φεύγοντας δεν ξέρω αν φώναζαν κάτι........ Όταν συνελήφθησαν

κατηγορούμενοι είπαν αμέσως ότι είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Οι

ίδιοι ξεκαθάρισαν το λόγο της επίθεσης.... Από ότι γνωρίζω ο ένας εκ

των δυο συλληφθέντων ήταν υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος  ̂στις
Μ

εκλογές του 2010. Επίσης όπως μου ανέφεραν στη δίκη που είχε ο 

Κασιδιάρης στο Εφετείο, μεταξύ των υπόλουτων της Χρυσής Αυγής 

ήταν και ο κατηγορούμενος Αθανάσιος Σ*φάτο^,ΤΓ ημέρα του 

δικαστηρίου, την ώρα που μπαίναμε στην αίθοεσα, είχαν μαζευτεί 

έξω από την αίθουσα αρκετά άτομα, περίπο^20, με επικεφαλής 

τους Λαγό και Κασιδιάρή, τους οποίους εγώ ήξερα ότι είναι από τη 

ΧΑ και φαινόταν ότι είναι από τη Χρυσή Αυγή. Οι κατηγορούμενοι 

ήταν ήδη εντός της αίθουσας. Μας επιτέθηκαν φραστικά με 

Φασιστικά συνθήματα και ύβρεις και μας εμπόδιζαν να μπούμε μέσα. 

Πριν μπούμε στο δικαστήριο, και ενώ περίμενα κάποιους φίλους 

μου, μας είπαν «σήμερα θα φάτε πούτσα». Αρα δεν ήταν απλώς 

φίλοι των κατηγορουμένων που ήρθαν να τους συμπαρασταθούν. 

Ήθελαν να μας εμποδίσουν να μπούμε να καταθέσουμε. Αλλά έγινε 

το αντίθετο. Εμείς μπήκαμε και αυτοί έφυγαν. Οι κατηγορούμενοι 

πήδησαν από τα έδρανα των δικαστών (γιατί οι δικαστές δεν είχαν

κατέβει λόγω των επεισοδίων) και έφυγαν από την πίσω πόρτα......

Τους αναγνωρίσαμε από τα μάτια. Η δίκη συνεχίστηκε ερήμην των 

κατηγορουμένων και το δικαστήριο με την απόφασή του παρέπεμψε την 

υπόθεση για εκδίκαση στο ΜΟΔ. Βγαίνοντας είδαμε ότι είχαν έρθει

147



αρκετές αστυνομικές δυνάμεις και έτσι δεν μας ενόχλησε κανείς. 

....Λειτούργησαν δηλαδή ως συμμορία, οργανωμένα. Ο καθένας είχε το 

ρόλο του». (Σχετ. No 96)

Στην από 18-11-2013 ένορκη εξέτασή της ενώπιον μας, η μάρτυρας 

Α ικ α τερ ίν η  Γερ ούκη  κατέθεσε εκτός των άλλων και τα εξής: «Εκείνη 

την ημέρα ήμασταν στο στέκι «ΑΝΤΙΤΤΝΟΙΑ» όπου κάναμε μάθημα 

Ισπανικών. Είναι ένας χώρος κοινωνικός ανοιχτός στη γειτονιά, όπου 

γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, συζητήσεις, μαθήματα χορού, ισπανικών, 

προβολές και λειτουργεί και δανειστική βιβλιοθήκη. Στις 30-06-2008 

και ώρα 19.00 άρχιζε το μάθημα των Ισπανικών. Γύρω σtic  1 9 .3 0  η 

ώρα μπήκε ένας τύπος μαυροφορεμένος, Με κράνος στο κεφάλι, 

σήκωσε το χέρ ι ναζισ τικά  και είπε «με roue χαιρετισμούς me 

Xpuoftc Auvnc, μουνιά θα πεθάνετε» και έδωσε ωα κλω τσιά σε μια 

καρέκλα. Τότε καταλάβαμε τι συνέβαινε. Εγώ και ο καθηγητής 

σηκωθήκαμε αμέσως και τρέξαμε στο μέσα δωμάτιο που είναι η 

βιβλιοθήκη για να προφυλαχτούμε. Μόλις έφτασα στην συρόμενη την 

πόρτα, γύρισα να δω τι γίνεται γιατί άκουγα θορύβους, τζάμια να σπάνε 

κλπ. Τότε είδα έναν να έρχεται προς το μέρος μου. Ο χώρος δεν είναι 

πολύ μεγάλος, αλλά γέμισε από άτομα με την ίδια μαύρη αμφίεση. 

Ακουγα σπασίματα και ουρλιαχτά. Έλεγαν «θα πεθόνεις, θα σε

γαμίσω». Εκείνο που υου τράβηξε το  βλέμμα ήταν η λάμψη του
I

μαχαιριού στο προτεταμένο χέρ ι του . Τ ότε πάνωσα και δεν 

μπορούσα να κουνηθώ. Θεώρησα ότι έψτασε η ώρα μου. Αυτός 

όμως πέρασε από μπροστά μου. Τον είδα καλά γιατί είχε σηκωμένο το 

προστατευτικό από το κράνος. Το κράνος ήταν άσπρο με ρ ίγες  

κόκκ ινες ή καφέ, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρώμα. Το
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παρακολουθούσα σαν κινηματογραφική ταινία. Με προσπέρασε και ο 

καθηγητής ήταν κολλημένος στον τοίχο. Πήγε προς το μέρος του με το 

μαχαίρι για να τον καρφώσει στο στήθος. Ο Ρουμπέν για να αμυνθεί 

σήκωσε το πόδι του και τον κάρφωσε στο πόδι του, στο μηρό 

συγκεκριμένα. Αμέσως ξανασηκώνει το μαχαίρι γ ια  να τον καρφώσει 

στο σ τήθος. Επ έμενε. Τ ό τε  ακούστηκε μια φωνή «ο χρόνος 

τελ ε ίω σ ε» . Εγώ δεν ήξερα τι γινόταν μέσα στο χώρο. Είχα 

επικεντρωθεί στον Ρουμπέν. Μ όλις ακούστηκε η φωνή αυτή, 

σταμάτησε την  κίνησή του, ξανανύρισε, με ε ίδε, και έφυγαν όλοι 

υα£ί. Έτρεξα στο Ρουμπέν να δω τι έχει πάθει και μετά βγήκα στο έξω 

δωμάτιο και είδα τον Μ ηλιαράκη ξαπλωμένο στο πάτωμα σε μια 

λίμνη αίματος. Είπα στη Βασιλική να φέρει πετσέτες να σταματήσουμε 

το αίμα. Το αίμα ανάβλυζε κα ι είδα από τα  μάτια του ότι ε ίχε  πάθει 

α ιμορρανικό σοκ. Φοβήθηκα ότι θα π εθάνει. Εν τω μεταξύ είχαν

καλέσει το ΕΚΑΒ γείτονες που προσέτρεξαν.......Από ότι έμαθα ήρθαν

περίπου 15 μηχανάκια και ήρθαν με σκοπό να μαχαιρώσουν και να

σκοτώ σουν__  μάθαμε ότι είχαν συλληφθεί δυο, οι οποίοι αμέσως

ομολόγησαν ότι ήταν της Χρυσής Αυγής. Σ το  Δ ικαστήρ ιο  που έγινε 

ε ίχ ε  έρ θε ι όλη η συμμορία με τον Λαγό, τον Κασιδιάρη, κάθονταν 

έξω  και μας έλεγαν «θα πεθάνετε, σας έχουμε». Ό ταν τον είδα 

τον κατηγορούμενο Βασίλειο Τσιατούνη τον αναγνώρισα με 

βεβα ιό τη τα . Ε ίχα  δει πολύ καλά τα  μάτια του. Μ όλις μπήκαμε εμείς 

στην αίθουσα, όρμησαν πάνω μας και * άρχισαν να μας χτυπάνε. 

Μάλιστα μια κοπέλα τη χτύπησαν στο κεφάλι και από σύμπτωση ήρθε το 

ίδιο το ασθενοφόρο. Ο κόσμος τους απώθησε και τα ΜΑΤ τους 

φυγαδεύσανε. Οι κατηγορούμενοι πήδηξαν από τα έδρανα και φύγανε.

I ■< 
I !
Ι· ’ I;
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Από τη γειτονιά δεν υπήρξε ποτέ κάποιο παράπονο εναντίον μας, ή

εναντίον στο Στέκι...  Είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή γινόντουσαν

βίαιες επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους. Αυτή όμως ήταν η τελευταία 

και η πιο αιματηρή, για εκείνη την περίοδο». (Σχετ. No 97)

Στην από 18-11-2013 ένορκη εξέτασή της ενώπιον μας, η 

μάρτυρας Βασιλική Μάρναρη κατέθεσε εκτός των άλλων και τα εξής:

«....Στις 30-06-2008 και περί ώρα 19.30 ενώ γινόταν το μάθημα των

Ισπανικών και έχοντας μία πόρτα ανοιχτή, μπήκε κάποιος 

κατεβαίνοντας τις σκάλες, χ α ιρέτισε ναζισ τικά  είπε «με τους 

χαιρετισμούς της Χρυσής Αυγής, θα π εθάνετε μουν/ά». Αυτό ήταν 

το παράγγελμα. Αμέσως μετά μπήκαν υέσα τουλάχιστον δέκα άτομα. 

Ο πρώτος που μπήκε, ήταν εύσωμος, φορούσε μαύρα ρούχα και κράνος. 

Μ ετά  το παράγγελμα που έδωσε ο πρώτος άρχισαν να έρχοντα ι και 

άλλοι, όλοι με σκούρα ρούχα και κράνη. Εγώ ήμουν μαζί με τον 

Γιώργο από τη μια πλευρά του καναπέ, ο Γιώργος εγκλωβισμένος 

μεταξύ τοίχου και εμένα και από την απέναντι μεριά οι άλλοι δυο. 

Μπαίνοντας αυτοί, άρχισαν να κάνουν καταστροφές. Μ ε ένα 

τσεκούρι κάποιος κατέβασε τη τζαμαρία. Εγώ θέλοντας να 

απεγκλωβιστώ σηκώθηκα, χωρίς να έχω συγκεκριμένο προορισμό, 

γυρίζω και έχω άμεση οπτική επαφή με το τι συμβαίνει στο Γιώργο. 

Ακούω φασαρίες, σπασίματα, πετούσαν κείμενα, σκαμπό, ένα από τα
ψ

οποία κατευθυνόταν προς τη πλευρά του Γιώργου, δεν θυμάμαι αν τον 

πέτυχε. Είδα χαρακτηρ ιστικά  δυο άτομα να κατευθύνοντα ι προς το 

Γιώργο. Ο ένας τον ψέκασε και ο άλλος έστρεψε ένα μαχαίρι 

εναντίον του και είδα να κάνει δυο φορές την κίνηση που κάνεις 

όταν μαχαιρώνεις κάποιον. Αφού μαχαίρωσε δυο φορές το Γιώργο,
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γύρισε, έστεψε τον κορμό του προς το μέρος μου και ήρθαμε 

πρόσωπο ye πρόσωπο. Είχε σηκωμένο το προστατευτικό από το 

κράνος του, δεν ξέρω αν είχε καν, και είδα τα μάτια του. Ήταν ο 

Στράτος Αθανάσιος, το όνομα του οποίου έμαθα εκ των υστέρων. Όλα 

αυτά γίνανε σε κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ εγώ είχα την αίσθηση ότι 

είχαν περάσει ώρες. Νομίζω ότι ο ρόλος του καθενός ήταν 

προκαθορισμένος και ο χρόνος μετρημένος. Δεν θα μπορούσε να 

κρατήσει πολύ και για λόγους δικής τους ασφάλειας. Δεν θυμάμαι να 

με χτύπησαν, αλλά είχα κάποιους πόνους στη πλάτη μου. Το έχω 

βιώσει πάρα πολύ. Ακόυσα κάποιον να λέει «τέλος χρόνου» και 

άρχισαν όλοι συντεταγμένοι να φεύγουν. Η πρώτη μου κίνηση, 

ενοππκτωδώς, ήταν αφού φύγει και ο τελευταίος να τρέξω μέχρι 

εκεί που Θα μπορούσα να δω αν υπήρχε κάποια πινακίδα από 

μηχανάκι. Έτρεξα μέχρι το σκαλοπάτι και είδα ένα κομβόι από 

μηχανάκια χωρίς πινακίδες. Εγώ είδα τα τελευταία δυο τρία σε όλο 

το κομβόι. Δεν ξέρω αν είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες ή τις είχαν 

καλύψει. Γυρνώντας μέσα είδα τον Γιώργο πεσμένο κάτω σε μια λίμνη 

αίματος. Τον γδύσαμε να δούμε που είχε χτυπήσει. Εντοπίσαμε δυο 

σημεία, στο μηρό και στο γλουτό. Επικράτησε πανικός. Η Κατερίνα μαζί 

με τον Ρουμπέν προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τη αιμορραγία. Είχαμε

κυριολεκτικά βυθιστεί στο αίμα...... Ο Γιώργος ήταν σε κατάσταση

αιμορραγικού σοκ, είχαν γυρίσει τα μάτια του, και στο νοσοκομείο

δέχτηκε 7 φιάλες αίμα........  Στο Δικαστήριο, μετά από πέντε

αναβολές, ήρθε όλη η συμμορία, με τον Κασιδιάρη, το Λαγό, που 

στη συνέχεια έγινε και κοινοβουλευτική ουάδα. Οι ίδιοι οι 

συλληφθέντες είπαν ότι είναι μέλη της Χρυσής Αυγής και η ΧΑ
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τους είχε αποκηρόξει. Ήταν στα πλαίσια της προεκλονικήο τους 

καμπάνια. Στο δικαστήριο έπαιρναν συνέχεια αναβολές. Εμείς είχαμε 

ζητήσει να είναι παρόντες. ΤΤήραν λοιπόν πέντε αναβολές και την 

τελευταία φορά ήρθαν με όλη τη συμμορία, περί τα 30 άτομα. Εκεί 

ήρθαν και όταν μας είδαν να μαζευόμαστε, γύρισε ένας και μας είπε 

«απόψε Θα φάτε πούτσα». Εκεί είχαν έρθει οργανωμένοι,

συγκροτημένοι, και είχαν πιάσει έξω την αίθουσα κάνοντας την 

πρόσβασή μας στην αίθουσα δύσκολη. Ήταν η μέρα εκείνη που 

είχαν έρθει και οι κατηγορούμενοι. Για το Λόγο αυτό ήρθαν και οι 

τριάντα. Μέχρι τότε δεν είχαν έρθει. Προσπάθησαν να μας εμποδίσουν

να μπούμε στην αίθουσα...... και οι κατηγορούμενοι ξέφυγαν πηδώντας

από τα έδρανα των"δικαστών, όταν είδαν τους δικούς τους να 

αποχωρούν εκδιωκόμενοι από τον κόσμο. ... Η στάση του κόσμου ήταν 

από το να μην εκφραστεί, γιατί η ατμόσφαιρα ήταν πολύ

ηλεκτρισμένη. Λόγω φόβου και αρκετοί υπέρ μας, χαρακτηρίζοντάς

τους μαχαιροβγάλτες. Είχαν χτυπήσει μάλιστα μια κοπέλα δικηγόρο 

την ώρα που έμπαινε στην αίθουσα του δικαστηρίου, την οποία

παρέλαβε ασθενοφόρο. Επισημαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί,

μεταξύ των οποίων ο Στράτος, ενήργησαν σε διατεταγμένη 

υπηρεσία, οργανωμένα με συγκεκριμένους ρόλους και με

συγκεκριμένο σκοπό, να σκοτώσουν».- (Σχετ. No 98)%*
Ο κατηγορούμενος Βασίλειος Σιατούνης, υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές του 2009 με το συνδυασμό της 

Χρυσής Αυγής «Ελληνική Αυγή για την Αθήνα», στην από 01-07-2008 

έκθεση εξέτασής του ως κατηγορουμένου, δέχτηκε ότι από οκταετίας 

είναι μέλος της Χρυσής Αυγής και ότι αυτός με το συγκατηγορούμενό 

του Αθανάσιο Στράτο και άλλα δέκα περίπου γνωστά του άτομα που
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επέβαιναν σε μοτοσικλέτες κατευθύνθηκαν προς τα Πετράλωνα. 

Σταμάτησαν σε ημιυπόγειο χώρο εντός του οποίου μπήκαν κάποια από 

τα άτομα που ήταν μαζί του και εντός λίγης ώρας εξήλθαν χωρίς να 

γνωρίζει τι έκαναν εντός του ημιυπόγειου. (Σχετ, No 99)

Ο κατηγορούμενος Αθανάσιος Στράτος στην από 01-07-2008 

έκθεση εξέτασής του ως κατηγορουμένου, δέχτηκε ότι από πενταετίας 

είναι φίλος της Χρυσής Αυγής και συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις 

της Οργάνωσης καθώς και όσα αναφέρει ο συγκατηγορούμενός του 

περί της οργανωμένης μετάβασής τους στο «Στέκι Αντίπνοια». Αρνείται 

όμως και αυτός τη συμμετοχή του στην επίθεση. (Σχετ. No 100)

Σε σωματική έρευνα που ενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 

στον 1° κατηγορούμενο (Βασίλειο Σιατούνη) α) ένα πτυσσόμενο 

μαχαίρι, συνολικού μήκους 20 εκατοστών, με μήκος λάμας 8,5 

εκατοστά, με χ α ρ α γ μ έν ο  σ τη  λάμα  και τη λαβή α υτού  αγκυλω τό  

σ τα υρ ό , β) ένα σκεπάρνι με ξύλινη λαβή και γ) ένα κράνος, χρώματος 

λευκού μαύρου με λεπτές ερυθρές ρίγες και στο 2° κατηγορούμενο εξ 

αυτών (Αθανάσιο Στράτο): α) ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, συνολικού 

μήκους 18 εκατοστών, με μήκος λάμας 8,5 εκατοστών και β) ένα κράνος 

χρώματος μαύρου (βλ. τις από 30-6-2008 εκθέσεις σωματικής έρευνας 

και κατασχέσεως). (Σχετ. Νο.101)

Με τη ν  3338/12-4-2013 α π όφ ασ η του  Ε ’ Τ ρ ιμ ελο ύ ς  Εφετείου 

Π λη μ μ ελ η μ ά τω ν  Α θ η νώ ν  -κατά της οποίας δεν ασκήθηκε αναίρεση- 

οι ω ς άνω  κ α τη γ ο ρ ο ύ μ εν ο ι π α ρ α π έμ φ θ ηκα ν  εν ώ π ιο ν  του Μ ικτού 

Ο ρ κω το ύ  Δ ικ α σ τη ρ ίο υ  Α θηνώ ν γ ια  α π ό π ε ιρ α  α νθρ ω π ο κτο ν ία ς  

α π ό  κο ινο ύ  κα ι κα τά  συρροή, π α ρ ά νο μ η  ο π λ ο φ ο ρ ία  και 

ο π λ ο χ ρ η σ ία . (Σχετ. No 102)

Οι ως άνω κατηγορούμενοι κλήθηκαν ενώπιον μας και 

απολογήθηκαν για το κακούργημα της ένταξης και συμμετοχής στην 

εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή» και κρίθηκαν προσωρινά 

κρατούμενοι. (Σχετ. No 103)
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ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ του SHAHZAD LUQMAN 

(17-01-2013)

Ξημερώματα της 17ης-1-2013 (περί ώρα 3.20’), οι 

κατηγορούμενοι Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και Χρήστος 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου (ο οποίος, μάλιστα, είναι εν 

ενεργεία πυροσβέστης), επιβαίνοντας στην ΟΖΒ-0802 δίκυκλη 

μοτοσικλέτα τούτου, διέρχονταν από την οδό Τριών Ιεραρχών στην 

περιοχή Κάτω Πετραλώνων Αθηνών, έχοντας τοποθετήσει την πινακίδα 

κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη 

σέλα. Στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 65, αντιλήφθηκαν να κινείται 

έμπροσθέν τους ο 27χρονος Πακιστανός υπήκοος SHAHZAD LUQMAN 

του KHADAM HUSSAIN και της SUGHRAN ΒΙΒΙ, ο οποίος μετέβαινε 

στην εργασία του, επιβαίνοντας στο ποδήλατό του. Στο ύψος του 

οικοδομικού αριθμού 65 της ως άνω οδού, άνευ αποχρώντος λόγου, οι 

κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στον ως άνω αλλοδαπό, που είχε 

αποβιβαστεί από το ποδήλατο και ο πρώτος (ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) τον 

έπληξε στο στήθος με ένα στιλέτο τύπου «πεταλούδα», που είχε μαζί 

του, ενώ, στη συνέχεια, ο δεύτερος (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ) τον έπληξε με 

ένα στιλέτο, που και αυτός έφερε μαζί του, επανειλημμένα, στη μέση και 

το μηρό, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του ως άνω αλλοδαπού. 

Τα ανωτέρω δέχεται το 3082/2013 βούλευμα του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών Αθηνών, δυνάμει του οποίου οι κατηγορούμενοι 

παραπέμφθηκαν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών 

για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, παράνομη οπλοφορία καιΨ
οπλοχρησία. Σημειωτέον ότι οι κατηγορούμενοι, τελικά, συνελήφθησαν 

στην περιοχή του Συντάγματος, ενώ στο παπούτσι του πρώτου 

κατηγορουμένου βρέθηκε κρυμμένο το ματωμένο στιλέτο.

Κατά τη διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα στις οικίες των 

κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1) στην οικία του 

Διονυσίου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: ο) τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α~4, στις
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οποίες αναγραφόταν «Πόλεμος στο Σύστημα»-«\/ννννν. XAgr.ηet»-Aαϊκός 

Σύνδεσμος ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, β) εκατόν δέκα επτά (117) φυλλάδια, στην 

πρώτη σελίδα των οποίων αναγραφόταν, στην αρχή της σελίδας «ΓΙΑΤΙ 

ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;» και στο τέλος της «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΑ'ίΚΟ 

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ~ w w w .XAgr.net», ενώ στην άλλη σελίδα 

αναγράφεται στην αρχή «Ποιος φταίει για το σημείο...» και στο τέλος 

«...και για καθημερινή ενημέρωση: www.XAgr.net», γ) δύο (2) 

αυτοκόλλητα, στο ένα των οποίων αναγραφόταν «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και 

στο άλλο το έμβλημα αυτής, δ) ένα ξύλινο ρόπαλο, μια σφεντόνα 

κυνηγετικού τύπου και μια σιδερογροθιά, χρώματος μαύρου, ε) δύο 

στιλέτα «τύπου πεταλούδα», στ) ένας σουγιάς, ζ) ένα αεροβόλο πιστόλι 

και μεταλλικά σφαιρίδια, η) δύο φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και Θ) 

δώδεκα μικρές μεταλλικές αμπούλες αερίου. II) στην οικία του Χρήστου 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ένα ξύλινο ρόπαλο. Κατά των ως άνω 

κατηγορουμένων απαγγείλαμε κατηγορία και απολογήθηκαν για ένταξη 

και συμμετοχή τους στην ως άνω εγκληματική οργάνωση. (Σχετ. No 

104)

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝ ΑΥΛΙΑ  ΣΤΗΝ ΚΑΛΛ ΙΘ ΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

(05/07/2013)

Στο 1046/2/44-3710-9-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Υποδ/νσης 

Κρατικής Ασφάλειας (2° Τμήμα Προστασίας Ασφάλειας Κράτους και 

Πολιτεύματος) προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αναφέρε'ται 

ότι: «Την 5/07/2013 και περί ώρα 21.30' στην Πλατεία Δαβάκη στην 

Καλλιθέα Αττικής, κατά τη διάρκειας συναυλίας που διοργάνωσε η 

τοπική οργάνωση ‘Antifa Kalithea’, ομάδα τριάντα (30) περίπου ατόμων, 

τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα, κρατούσαν ρόπαλα και ελληνικές 

σημαίες και φώναζαν το σύνθημα Αίμα ~ Τιμή ~ Χρυσή Αυγή',
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επιτέθηκαν σε πενήντα (50) περίπου ακροατές της συναυλίας, ρίπτοντας 

προς το μέρος τους τρεις (3) βόμβες μολότοφ, κινούμενοι ταυτόχρονα 

εναντίον τους. Οι παρευρισκόμενοι Θεατές διασκορπίστηκαν από το 

σημείο και κατά το χρόνο αυτό, άτομο με τα στοιχεία ΜΩΡΟΣ Γεώργιος 

του Σπυρίδωνα, που παρακολουθούσε τη συναυλία, στην προσπάθειά 

του να απομακρυνθεί, έπεσε στο οδόστρωμα και ευρισκόμενος στο 

έδαφος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άτομο, το οποίο του 

έφερε τρία (3) χτυπήματα στους γλουτούς. Τραυματισθείς διακομίσθη για 

παροχή πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός\ όπου και 

παρέμεινε για νοσηλεία...».

Περί των ανωτέρω κατέθεσε ο μάρτυρας -  παθών Γεώργιος 

Μώρος του Σπυρίδωνα στην από 05-07-2013 έκθεση ένορκης εξέτασής 

του ως μάρτυρα. Ο ίδιος, στην από 19-07-2013 συμπληρωματική 

ένορκη εξέτασή του, κατέθεσε ότι: «Ήμουν μέλος του πολιτικού 

κόμματος 'Χρυσή Αυγή' κατά το έτος 1998 έως 2000 και συγκεκριμένα 

ήμουν γραμμένος στην Τοπική Οργάνωση της Αθήνας. Από όταν 

διαγράφηκα από το κόμμα οικειοθελώς, επανειλημμένους, στην περιοχή 

της Καλλιθέας όπου διαμένω, έχω  βρει σε κολώ νες. αφίσες με τη 

Φωτογραφία μου, οι οποίες αναγράφουν και το  σύνθημα 'πρώην 

μέλος, προδότης, ψάξτε τον, τσακίστε το ν '. Επίσης, έχω δεχτεί στο 

παρελθόν δύο επιθέσεις. Η πρώτη εξ αυτών στα τέλη του 2010, στην 

περιοχή της Καλλιθέας, στη συμβολή των οδών Θησέως και 

Χαροκόπου, κατά την οποία μου επ ιτέθηκαν δύο4 άτομα που φορούσαν 

καπέλα και μπλούζες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αποπειράθηκαν να 

με χτυπήσουν, χωρίς , να τα καταφέρουν, καθόσον κατάφερα να τους 

απωθήσω...Η δεύτερη εξ αυτών ήταν πριν από περίπου τέσσερις (4) 

μήνες, πλησίον του ηλεκτρικού σταθμού Καλλιθέας, κατά την οποία μου 

επ ιτέθηκαν αναίτια έξι (6) άτομα, τα  οποία Φορούσαν μπλούζες της
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'Χρυσής ΑυγήC και uou έσπασαν ένα (1) Μπουκάλι στο κεφάλι , με

αποτέλεσμα να χρειαστώ επτά (7) ράμματα και εν συνεχεία, ενώ 

είχα πέσει στο οδόστρωμα, ρε κλοτσούσαν επανειλημμένος , με 

αποτέλεσμα νσ μου σπάσουν δύο (2) δόντια και ένα (1) δεξί 

πλευρό..,», (Σχετ. No 105)

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΤΗΝ 1ΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

(13-02-2013)

Ι\Λε το  1043/58737/14-α/15-2-2012 δ ια β ιβ α σ τικό  έγγρ α φ ο  του 

Τ μ ή μ α το ς  Α σ φ α λ ε ία ς  Ιερά ττετρα ς  π ρος τον Ε ισ αγγελέα  

Π λ η μ μ ελ ε ιο δ ικ ώ ν  Α α σ ιθ ίο υ  - Αποστολή συνοδείας-Υποβολή 

δικογραφίας, απεστάλη συνοδεία αστυνομικών... ο Σάββας 

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ του Ιωάννη... για παράβαση άρθρων 309 και 333 του 

Π.Κ. σε συνδυασμό με το ν. 2168/1993 «περί όπλων», πράξεις που 

έλαβαν χώρα στις 13-2-2013 και ώρα 19.50 σε αγροικία στο δ.δ. 

Βαϊνιάς Ιεράπετρας σε βάρος τριών υπηκόων Πακιστάν.... Επίσης, για 

τις ίδιες πράξεις κατηγορούνται ως συναυτουργοί, οι οποίοι διέφυγαν της 

σύλληψης εντός ορίων αυτοφώρου οι κάτωθι: β. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος 

του Εμμανουήλ... /. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Αριστόδημος του Εμμανουήλ...δ. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου...ε. ΨΥΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 

του Νικολάου... στ. Έξι (6) ημεδαποί άνδρες νεαρής ηλικίας; αγνώστων 

λοιπών στοιχείων.

Ειδικότερα: Την 13-2-2013 και ώρα 19.50, η Υπηρεσία μας 

ενημερώθηκε...για τραυματισμό αλλοδαπών υπηκόων Πακιστάν από 

ομάδα 8-10 ανδρών.,.οι οποίοι επιτέθηκαν με ξύλα. 

Αστυνομικοί...μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου ανευρέθηκαν 

τραυματισμένοι οι ανωτέρω παθόντες. Από τους παραπάνω ο α’ έφερε
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πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο 

πολλαπλά τραύματα στο σώμα..Από την ενεργηθείσα προανάκριση 

προέκυψε ότι δράστες των παραπάνω πράξεων είναι οι ανωτέρω έντεκα 

(11) ημεδαποί άνδρες, οι οποίοι αφού αρχικά μετέβησαν σε αγροικία 

που διέμεναν οι παθόντες και τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν την 

περιοχή, εν συνεχεία επιτέθηκαν σε αυτούς με ξύλινα μαδέρια, με 

συνέπεια να τους προκαλέσουν τις ως άνω σωματικές βλάβες, ενώ στη 

συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστες για τη μετάβαση και 

αποχώρησή τους από το σημείο, σύμφωνα με την ένορκη εξέταση του 

ΜΠΙΛΑΛΗ Ανδρέα και την απολογία κατηγορουμένου, επιβιβάστηκαν 

στα: ΑΝΗ 6652 μάρκας SUZUKI VITARA...ιδιοκτησίας Πετράκη 

Άννας...μητέρας του Πετράκη Γεωργίου, ΑΝΚ 5052, μάρκας SUZUKI 

VITARA, ιδιοκτησίας του ανωτέρω συλληφθέντα και γ. Ι.Χ.Φ. τύπου 

κλούβα, μάρκας NISSAN VANETTE, αγνώστου αριθμού κυκλοφορίας, 

στο οποίο επέβαιναν οι ανωτέρω έξι άγνωστοι δράστες.

Κατόπιν ερευνών, το παραπάνω όχημα που οδηγούσε ο 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ εντοπίστηκε έξωθεν της οικίας του. Ακολούθησε νομότυπη 

κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του, στην οποία δεν εντοπίστηκε ο ίδιος. 

Στις 14-2-2013 και ώρα 8.30’, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς και προσήλθε 

στην Υπηρεσία μας, οπότε και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ετέρου 

αναγνωρισθέντος οχήματος ΓΛΡΟΦΑΑΑΚΗΣ Σάββας.

Ο ανωτέρω (Σάββας ΓΑΡΟΦΑΑΑΚΗΣ), στην αττό 14-2-2013 

ανωμοτί εξέτασή του ως κατηγορουμένου, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Πριν από ένα χρόνο περίπου, γνωρίστηκα με το Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η  

Αριστόδημο, ο οποίος απ' ότι έμαθα αρνότερ,α είνα ι πρόεδρος της 

«Χρυσής Α υνής» στην Ιεράπ ετρα . Ο παραπάνω με προσέγγισε, 

επειδή είδε ότι ασχολούμουν με τον αθλητισμό, ε ιδ ικό τερα  στο κ ικ  

μπόξινγκ. Μ ου ανέφερε ότι ήθελε να εννραφώ στην τοπ ική  ένωση 

της Xpuonc Αυνής στην Ιερά π ετρα . Jf2c ανταμοιβή uou ε ίπ ε ότι θα



με βοηθούσαν να προσληφθώ στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στον 

Αθερινόλακκο ή θα με διόριζαν σε κάποια θέση στο Δημόσιο. Εγώ 

τότε ήμουν άνεργος και επειδή έχω οικογένεια με δύο παιδιά και 

πίστεψα ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους εξασφάλιζα οικονομικά 

δέχθηκα να εγγράφω στην τοπική οργάνωση και να συμμετέχω ενεργά 

στις εκδηλώσεις και στις πορείες της οργάνωσης...Μάλιστα έδινα και 

το χρηματικό ποσό των είκοσι ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση του 

οικήματος στην Ιεράπετρα. Χθες, 13-2-2013 το μεσημέρι, μου 

τηλεφώνησε ο ΤΤΕΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Εμμανουήλ, ο οποίος είναι 

ηγετικό μέλος στην τοπική της Χρυσής Αυγής Ιεράπετρας και μου 

είπε να προσέλθω την 18.30 στα γραφεία της οργάνωσης για να 

συναντηθούμε και να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα...ο Πετράκης 

μου ζήτησε να συμμετάσχω σε μια ειρηνική πορεία που θα 

πραγματοποιούσαν τα μέλη του γραφείου στο δ.δ. Βαϊνιάς. Εγώ επειδή 

είχα συμμετάσχει και σε άλλες πορείες στην Ιεράπετρα στο παρελθόν, 

αλλά και επειδή ήθελα να φαίνομαι ενεργός προκειμένου να εξασφαλίσω 

κάποια μόνιμη θέση εργασίας, δέχθηκα να πάω.,.Εγώ πράγματι πήγα 

έξω από το ελαιουργείο στη Βαϊνιά.,.ήρθε και ο ΤΤΕΤΡΑΚΗΣ, 

οδηγώντας το υπ αριθμ. ΑΝΗ 6652 μάρκας SUZUKI VITARA, 

χρώματος μαύρου. Μαζί του επέβαιναν επίσης και τα μέλη της 

τοπικής οργάνωσης ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Αρης, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 

Εμμανουήλ και ΨΥΛΑΑΚΗΣ Εμμανουήλ. Επίσης δίπλα στο αυτοκίνητο 

του ΤΤΕΤΡΑΚΗ και ένα κλειστό φορτηγό τύπου κλούβα...επέβαιναν έξι 

ημεδαποί άνδρες νεαρής ηλικίας.,.Κατάλαβα ότι δεν είχε 

προγραμματιστεί πορεία αλλά κάτι κακό.,.σταμάτησαν σε μια ημιτελή 

οικοδομή πάνω από το ελαιουργείο και πήραν όλοι τους ένα ξύλινο
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μαδέρι ο καθένας και συνέχισαν την πορεία τους. Τότε κατάλαβα ότι 

οι ανωτέρω είχαν συνεννοηθεί από πριν νια να προβούν σε 

βιαιοπραγίες εκείνο το βράδυ. Εγώ επειδή δεν ήθελα να φανεί ότι 

κόμπαζα και χάσουν την εκτίμησή τους σε μένα τα μέλη της οργάνωσης 

και παράλληλα θα έχανα την ευκαιρία μιας θέσης εργασίας, αρχικά τους 

ακολούθησα για πενήντα μέτρα περίπου, αλλά όμως δεν κράτησα ξύλο 

στα χέρια μου. Σιγά σιγά έμεινα πίσω από τους υπόλοιπους και τελικά 

βρήκα δικαιολογία να μην τους ακολουθήσω.,.Έπειτα από δέκα λεπτά 

περίπου άκουσα κραυγές ατόμων σαν να πάλευαν μεταξύ τους. Στη 

συνέχεια, ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ με τα άτομα αυτά επέστρεφαν τρέχοντας στο 

σημείο που βρισκόμουν και βιαστικά μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και 

αποχώρησαν με μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διαδρομή τους μέχρι τα 

αυτοκίνητα, όλοι τους πέταξαν τα ξύλα που κρατούσαν στα 

παρακείμενα χωράφια. Εγώ μπήκα στο αυτοκίνητό μου και 

κατευθύνθηκα προς το χώρο που άκουσα τις φωνές για να δω τι έγινε. 

Ανεβαίνοντας προς το αντλιοστάσιο, σε παρακείμενο χώρο, είδα 

τρεις αλλοδαπούς, πιθανόν υπηκόους Πακιστάν, να βρίσκονται 

αιμόφυρτοι στο έδαφος. Τότε κατάλαβα τι είχε γίνει...».

Στην από 20-01-2014 ένορκη ενώπιον μας εξέτασή του, ο 

μάρτυρας - παθών Α ϋ  LAQAT, κατέθεσε σχετικά μεταξύ άλλων: «Τον

Νοέμβριο του 2012, δε θυμάμαι ημέρα, δυο συμπατριώτες μου είχαν
%

επιστρέφει από τη δουλειά τους, ήταν μέσα στο σπίτι. Κάποια στιγμή 

μπήκαν στο σπίτι χωρίς να τους καταλάβουν δέκα περίπου άτομα, 

οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα, μερικοί από αυτούς είχαν στην 

μπλούζα τους γραμμένο ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ήταν κοντοκουρεμένοι και 

πολύ γεροδεμένοι. Τους χτύπησαν και τους είπαν «να φύγετε από
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εδώ, να unv πάτε otic δουλειές και να φύγετε από την Ελλάδα», 

Είπαν ότι άμα πάνε στην αστυνομία θα τους σκοτώσουν. Δεν πήγανε 

στην αστυνομία γιατί φοβηθήκανε πάρα πολύ επειδή αυτοί ήταν δέκα 

και οι συμπατριώτες μου ήταν μόνο δυο και γιατί δεν είχαν χαρτιά. 

Είκοσι μέρες μετά από το περιστατικό αυτό, δηλαδή κατά το 

Δεκέμβριο του 2012, ήρθε πάλι μια ομάδα με 10 άτομα, πέταξαν 

στο ίδιο σπίτι μπουκάλια από μπύρα που είχαν μάλλον μέσα βενζίνη 

και πήρε φωτιά. Στο σπίτι ήμασταν 5-6 εκείνη την ώρα και είχαν 

σκοπό να μας κάψουν, αλλά καταφέραμε μόνοι μας να σβήσουμε τη 

φωτιά και μάλιστα φωνάξαμε και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να δει τι 

είχε γίνει και είδε και αυτός ότι μόλις είχε σβήσει η φωτιά. Μετά στις 

13-2-2013 κάνανε το μεγαλύτερο επεισόδιο. Ήμασταν στο σπίτι 

και φτιάχναμε πίτες σε μια μικρή αποθήκη που είναι δίπλα και τότε 

μας επιτέθηκαν πάλι η ομάδα της Χρυσής Αυγής, με ξύλα και

σίδερα και εμένα με χτυπήσανε στο χέρι, στο κεφάλι και στη μέση

και πάρα πολύ στο στήθος όπου και πονούσα πάρα πολύ. Εκτός 

από εμένα χτυπήσανε και τον ξάδελφό μου πολύ σοβαρά στο κεφάλι 

γΓ αυτό και πήγε στο νοσοκομείο και του βάλανε ράμματα και άλλα 

δυο παιδιά που είναι μάρτυρες και θα καταθέσουν. Τον έναν από

αυτούς τον πέτυχαν στο δρόμο που πήγαινε προς το χωριό. Είμαι

σίγουρος ότι και αυτοί ήταν από τη Χρυσή Αυγή. Φορούσαν μαύρα 

ρούχα, ήταν κοντοξυρισμένοι, φορούσαν μπότες και ήταν γεροδεμένοι. 

Κάποιους από αυτούς εξάλλου τους συνέλαβαν μετά. Όπως μας είπε το 

αφεντικό μας στο ελαιουργείο, αυτοί είχαν πάει προηγουμένως εκεί 

και ζήτησαν λάδι από το αφεντικό μας, για να το μοιράσουν σε 

ανθρώπους. Και επειδή αυτός αρνήθηκε να τους δώσει αυτοί ήρθαν 

και επιτεθήκανε σε εμάς, κάνοντας μάλιστα το γύρο από το 

εργοστάσιο (ελαιουργείο) και μάλιστα δεν ήρθαν από το δρόμο ευθεία 

για να μην τους καταλάβουμε και φύγουμε......Πήγαμε στην αστυνομία

161



και κάναμε μήνυση σε βάρος τους. ...Εμένα με χτυπούσαν με σίδερο και 

ξύλα».

Στην αττό 20-01-2014 ένορκη ενώπιον μας εξέτασή του, ο 

μάρτυρας - παθών AS1F MOHAMMAD, κατέθεσε σχετικά μεταξύ 

άλλων: «Τον Νοέμβριο του 2012, εγώ και ο MAZHAR HUSSAIN 

είχαμε επιστρέφει από τη δουλειά και ήμασταν μέσα στο σπίτι, όταν 

ξαφνικά μπήκαν μέσα 10 άτομα, που φορούσαν μαύρα ρούχα από τη 

Χρυσή Αυνή. Το λέω γιατί κάποιοι αττό αυτούς Φορούσαν μπλούζες 

που έγραφαν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Κρατούσαν ξύλα και uac φώναζαν να 

φύγουμε από την Ελλάδα και να μην μιλήσουμε πουθενά γιατί θα 

μας σκότωναν. Μετά μας χτύπησαν με μπουνιές και με ξύλα. Εμείς 

φοβηθήκαμε και δεν είπαμε τίποτα ούτε στην αστυνομία, ούτε στο 

αφεντικό μας. Τον Δεκέμβριο του 2012, ήμασταν όλοι μέσα στο 

σπίτι και ήρθαν πάλι τα άτομα της Χρυσής Αυγής, περίπου 10. και 

πέταξαν μέσα μπουκάλια με βενζίνη και πήρε Φωτιά. Εμείς σβήσαμε 

τη φωτιά μόνοι μας, και φωνάξαμε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να δει 

τι είχε γίνει. Αυτός ήρθε αφού τον καλέσαμε. Στις 13-2-2013, την 

ώρα που εμείς τρώγαμε, μετά τη δουλειά, και είχε αρχίσει να 

νυχτώνει μας επιτέθηκε πάλι η Χρυσή Αυγή. Τα άτομα αυτά 

κρατούσαν σίδερα και ξύλα και εμένα με χτύπησαν στα χέρια και

στα πόδια, με κλωτσιές. ....Όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

μας, που είναι μηχανικός στο ελαιουργείο, αυτοί οι άνθρωποι της

Χρυσής Αυγής είχαν πάει πρώτα στο ελαιουργείο και ζήτησαν λάδι
&

τζάμπα y\a να το μοιράσουν......

Στην από 20-01-2014 ένορκη ενώπιον μας εξέτασή του, ο 

μάρτυρας - παθών HANiF MOHAMMAD, κατέθεσε σχετικά μεταξύ 

άλλων: «Τον Νοέμβριο του 2012, δυο συμπατριώτες μου είχαν 

επιστρέφει από τη δουλειά τους και ήταν μέσα στο σπίτι δηλαδή ο 

MAZHAR HUSSAIN και ο A5SIF MOHAMMAD. Ξαφνικά μπήκαν
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στο σπίτι περίπου 10 άτομα, ντυμένοι στα μαύρα, και σε κάποιους 

στη μπλούζα τους έγραψε ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και κρατούσαν ξύλα και με 

άγριες φωνές φώναζαν να φύγουνε από την Ελλάδα και να μην 

μιλήσουν πουθενά γιατί θα τους σκότωναν και τους χτύπησαν. 

Πραγματικά αυτοί φοβήθηκαν και δεν είπαν πουθενά τίποτα, ούτε στο 

αφεντικό. Μετά, τον Δεκέμβριο του 2012, ενώ καθόμασταν μέσα στο 

σπίτι, ήρθε πάλι μια ομάδα της Χρυσής Αυγής, περίπου 10 άτομα, 

και πέταξαν μέσα στο σπίτι μπουκάλια από μπάρα με βενζίνη και

πήρε φωτιά.....στις 13-2-2013, ενώ είχαμε γυρίσει από τη δουλειά

μας και τρώγαμε, μας επιτέθηκε πάλι μια ομάδα της Χρυσής Αυγής, 

κρατώντας σίδερα και ξύλα και εμένα με χτύπησαν στο κεφάλι και 

στο χέρι με ξύλα και με τις γροθιές τους. Εκτός από εμένα χτύπησαν 

και άλλους δυο συμπατριώτες μου, τον έναν σοβαρά και μετά 

κάποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ήρθε περιπολικό και 

νοσοκομειακό αυτοκίνητο και μας πήγαν στο νοσοκομείο όπου μείναμε 

μια μέρα. Την τελευταία αυτή φορά κάποιους τους συνέλαβε η 

αστυνομία και γίνεται τώρα το δικαστήριο...».

Στην από 20-01-2014 ένορκη ενώπιον μας εξέτασή του, ο 

μάρτυρας - παθών MAZHAR 1QBAL, κατέθεσε σχετικά μεταξύ άλλων: 

«Τον Νοέμβριο του 2012, δυο συμπατριώτες μου δηλαδή ο MAZHAR 

HUSSAIN που είναι ο κουνιάδος μου και ο ASSIF MOHAMMAD 

είχαν επιστρέφει από τη δουλειά τους και ήταν μέσα στο σπίτι, όταν 

μπήκαν μέσα 10 άτομα, μαυροντυμένοι από τη Χρυσή Αυγή και το 

κατάλαβα επειδή σε κάποιες μπλούζες έγραφε ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 

Κρατούσαν ξύλα και φώναζαν να φύγουνε από την Ελλάδα και να 

μην μιλήσουν πουθενά γιατί θα τους σκότωναν και τους χτύπησαν. 

Αυτοί φοβήθηκαν και δεν είπαν τίποτα. Μετά, τον Δεκέμβριο του 

2012, ενώ είμαστε όλοι μέσα στο σπίτι, ήρθαν πάλι τα άτομα της 

Χρυσής Αυγής, περίπου 10, και πέταξαν μέσα στο σπίτι μπουκάλια
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με βενζίνη και πήρε φωτιά. Εμείς σβήσαμε τη φωτιά μόνοι μας, και 

φωνάξαμε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να δει τι είχε γίνει. Αυτός ήρθε 

και τα είδε. Στις 13-2-2013, την ώρα που εμείς τρώγαμε, μετά τη 

δουλειά, και ήταν απόγευμα προς βράδυ, μας επιτέθηκε πάλι η 

Χρυσή Αυγή- Τα άτομα αυτά κρατούσαν σίδερα και ξύλα και εμένα 

με χτύπησαν στην αρχή με μπουνιές και επειδή αντιστεκόμουν με 

χτύπησαν με ένα ξύλο δυνατά στο κεφάλι, και στα χέρια. Έτρεχε 

πολύ αίμα και πονουσα. Κάποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ήρθε 

περιπολικό και ασθενοφόρο και με πήγε στο νοσοκομείο μαζί με άλλους 

δυο που επίσης είχαν τραυματιστεί και μείναμε μια μέρα. Εμένα μου 

κάνανε πέντε ράμματα στο κεφάλι...».

Στην από 20-01-2014 ένορκη ενώπιον μας εξέτασή του, ο 

μάρτυρας Ανδρέας ΜπιλάΑης, κατέθεσε σχετικά μεταξύ άλλων: «Είμαι

μηχανολόγος βιομηχανίας.....Περί την 20.00 ώρα της 13-02-2013

και ενώ έφευγα για λίγο, για προσωπικούς μου λόγους, και θα 

ξαναεπέστρεφα από το εργοστάσιο, είδα μια ομάδα από 10-12 

άνδρες, ντυμένοι με σκουρόχρωμα ρούχα, οι οποίοι όλοι μαζί 

ανέβαιναν στον λίγο ανηφορικό δρόμο προς το αντλιοστάσιο. Δύο 

από αυτούς σαν να φαίνεται ότι καθυστέρησαν μπήκαν μέσα στο 

εργοστάσιο -  ελαιοτριβείο. Όλοι μαζί ενωθήκανε και φύγανε και εγώ 

κάνοντας περιμετρικά το γύρο του εργοστασίου με το αυτοκίνητό μου 

και ανάβοντας τον προβολέα για να βλέπω εγώ και να μην με βλέπουν 

εκείνοι, τους είδα σε μια οικοδομή καθώς και δεξιά και αριστερά του 

δρόμου, που μαζεύανε ξύλα και τα καθαρίζανε από τις ακίδες. 

Όπως διαπίστωσα εκ των υστέρων και θα σας πω παρακάτω, τα 

χρησιμοποίησαν σαν όπλα για να χτυπήσουν τους αλλοδαπούς.... 

Δίπλα στο αντλιοστάσιο είναι το σπίτι. Εμένα αρχικά μου έκανε 

εντύπωση όλη αυτή η ομάδα των ανδρών, που δεν ήταν από το 

χωριό, με αυτή την αμφίεση που κατευθύνονταν προς το
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αντλιοστάσιο, γιατί φαινόντουσαν ότι ήταν άνθρωποι ξένοι που 

πήγαιναν σε ένα περίεργο μέρος εκείνη την ώρα, χωρίς να φαίνεται

ότι είχαν κάποια δουλειά εκεί......Εγώ βγαίνοντας από το εργοστάσιο

είδα δυο οχήματα τύπου SUV μάρκας SUZUKI VITARA με πινακίδες 

κυκλοφορίας ΑΝΗ-6652 χρώματος μαύρου και ΑΝΚ-5052 χρώματος 

μπλε τα οποία ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο, έξω από το εργοστάσιο, 

σημείο που συμπίπτει με την είσοδο του χωριού. Τα αυτοκίνητα αυτά 

δεν τα γνώριζα. Δεν ανήκαν σε κάποιους χωριανούς. Στα αυτοκίνητα 

είδα ένα άτομο από την παραπάνω ομάδα να έχει μείνει πίσω, στη 

συνέχεια όμως ακολούθησε και αυτός. Ήδη από την προανακριτική 

μου κατάθεση είχα δηλώσει ότι τον είδα κατά πρόσωπο και 

μπορούσα να τον αναγνωρίσω και τον οποίο εκ των υστέρων 

αναγνώρισα από φωτογραφίες στην αστυνομία και πρόκειται για τον 

Σάββα Γαροφαλάκη. Εγώ με το αυτοκίνητό μου έφυγα προς την 

Ιεράπετρα, πλην όμως τηλεφώνησα σε έναν Πακιστανό γνωστό μου που 

νοίκιαζε το σπίτι μου που σας προανέφερα γιατί πιθανολόγησα ότι η 

ομάδα αυτή πήγαινε να επιτεθεί σε αυτόν και σε άλλους που μένουν στο 

συγκεκριμένο σπίτι, και τους ενημέρωσα να κρυφτούν μαζί με τους 

ομοεθνείς του για να γλυτώσουν. Μετά από λίγο τον ξανακάλεσα στο 

κινητό του και αυτός με φωνή πανικόβλητη μου είπε «έλα Ανδρέα 

γρήγορα στο σπίτι» και στο βάθος ακουγόντουσαν άλλες φωνές με 

τις οποίες άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια. Όταν γύρισα μετά από είκοσι 

λεπτά περίπου στο ελαιοτριβείο, τα ανωτέρω οχήματα λείπανε, και 

μετά έμαθα ότι οι δράστες επιτεθήκανε και σε πεζούς πακιστανούς 

στο δρόμο του αντλιοστάσιου και σε κάποιους που έμεναν στο σπίτι 

εκεί που είχα νοικιασμένο και τους προκάλεσαν σωματικές

βλάβες....Εγώ έφτασα στο σημείο, δηλαδή στο σπίτι που νοικιάζω

στους Πακιστανούς. μαζί με την Αστυνομία και είδα τους 

ανθρώπους αιμόφυρτους, φοβισμένους, άλλοι κλαίγανε, ήταν μια
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στιγμή που δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου. Μετά ήρθε και ασθενοφόρο 

και πήρε τους τραυματίες στο νοσοκομείο και η αστυνομία. Πρέπει να 

σημειώσω ότι το σπίτι που αναφέρω βρίσκεται σε ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο με κανονικό δημοτικό φωτισμό, πλην όμως διαπιστώθηκε εκ των 

υστέρων, όταν ο δήμος ήρθε να αλλάξει τις λάμπες στο συγκεκριμένο 

σημείο, μετά από αίτημά μας γιατί δεν υπήρχε φωτισμός μπροστά στο 

συγκεκριμένο σπίτι, ότι οι λάμπες ήταν χτυπημένες από σκάγια 

μικρού όπλου, τύπου αεροβόλου, δηλαδή κάποιος επίτηδες είχε 

σπάσει τις λάμπες για να μην φαίνεται. Γνωρίζω ότι τους 

συγκεκριμένους Πακιστανούς οι οποίοι μένουν στο σπίτι που τους 

νοικιάζω, τους είχαν πυρπολήσει δυο φορές τουλάχιστον ακόμη, 

πριν από το παραπάνω επίμαχο περιστατικό, αλλά φοβήθηκαν να το 

καταγγείλουν. Τότε touc είχαν πετάξει μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό 

και κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί. Δυο από αυτούς είχαν και 

εγκαύματα.... Από τους συλληφθέντες ο Αριστόδηιιοο Δασκαλάκηο 

ήταν υποψήφιος βουλευτήο της Χρυσής Αυγής, και ο Πετράκης είχε 

βάλει τη γυναίκα του υποψήφια βουλευτή της Χρυσής Αυνήο. Ας 

σημειωθεί ότι εκ των υστέρων όταν γύρισα στο εργοστάσιο, 

συζητήσαμε με τον συνάδελφό μου κ.Πέτρο Κάποα τι είχε συμβεί, ο 

οποίος είναι διαχειριστής του εργοστασίου και μου είπε ότι αρχικά 

είχαν έρθει δυο άτομα και ρωτούσαν αν είχαμε εργαζόμενους 

Πακιστανούς. Θέλω να σημειώσω ότι στο χωριό μου υπάρχουν πολλοί 

Πακιστανοί, αλλά η τοπική κοινωνία έχει βρει την ισορροπία και 

διαβιώνουμε ειρηνικά όλοι μαζί. Όμως μετά από όλα αυτά υπήρξε μια 

διατάραξη της ισορροπίας αυτής, την οποία με κόπο προσπαθούμε πάλι 

να αποκαταστήσουμε».

Στην.από 20-01-2014 ένορκη ενώπιον μας.εξέτασή του, ο 

μάρτυρας Πέτρος Καττούας, κατέθεσε σχετικά μεταξύ άλλων: «Είμαι 

υπεύθυνος του Συνεταιριστικού Ελαιουργείου Βαϊνιάς Κεντριού εδώ και
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7-8 χρόνια περίπου. Την 20.00 ώρα της 13-02-2013 και ενώ 

ήμουν στο ελαιουργείο μπήκε αρχικά ένας νεαρός άνδρας, περίπου 

35-40 ετών, ψηλός 1,80 ύψους, αδύνατος, υελαχρινός με μαύρα 

ρούχα, που ακολουθείτο από έναν ακόυα άνδρα και με ρώτησε 

«έχει εδώ ΓΤακιστανούο» εννοώντας προφανώς αν εργάζονται 

Πακιστανοί. Τα άτομα αυτά ήταν Έλληνες γιατί μιλούσαν άψογα 

ελληνικά. Εγώ του απάντησα ότι δεν έχουμε ΤΤακιστανους 

εργαζόμενους και έφυγε. Βγαίνοντας αττό το εργοστάσιο τα άτομα 

αυτά, είδα παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου SUV, τζιπ το οποίο 

είδα να κατευθύνεται προς το αντλιοστάσιο. Μισή ώρα περίπου 

αργότερα, ένας εργάτης του εργοστασίου, μου ανακοίνωσε ότι μάλλον

κάτι είχε συμβεί στο αντλιοστάσιο...Εκ των υστέρων έμαθα ότι στο

σπίτι που είναι πίσω από το αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ είχαν χτυπήσει 2- 

3 Πακιστανους και τους είχαν στείλει στο Νοσοκομείο. Το σπίτι αυτό 

που έγινε το περιστατικό ανήκει στον συνάδελφό μου Ανδρέα Μπιλάλη, 

μηχανικό στο εργοστάσιο, ο οποίος και το είχε νοικιάσει στους 

Πακιστανούς αυτούς». (Σχετ. No 106)

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟ Σ ΑΦ ΓΑΝΩ Ν 

(16-09-2011)

Με το 1046/2/151 -γ717-9-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Α.Τ. 

Αγίου Παντελεήμονα προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών 

απεστάλπσαν συνοδεία α) η Θέμις-Ευαγγελία ΣΚΟΡΔΕΛΗ του 

Κωνσταντίνου-Παναγιώτη, β) ο Ιωάννης ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ του Ηλία και γ) ο 

Γεώργιος ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ του Λουκά, οι οποίοι, με ομάδα δεκαπέντε 

(15) περίπου ατόμων, διερχόμενοι από την οδό Περγάμου, στο ύψος
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του οικοδομικού αριθμού 23, επιτέθηκαν στους ευρισκόμενους στο 

σημείο αυτό αλλοδαπούς, υπηκόους Αφγανιστάν και με κλωτσιές, 

χτύπησαν τον ένα εξ αυτών (Mohammadi Mohammad Ali) και το Raza 

Mohammad, με ιδιαίτερη σφοδρότητα, σε διάφορα σημεία του σώματός 

τους, ενώ στη συνέχεια, επιτέθηκαν στο Rahimi Ali, τον οποίο χτύπησαν 

με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του καθώς και 

με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στο θώρακα και στην 

κοιλιακή χώρα. Για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις έχουν ήδη 

παραπεμφθεί ως κατηγορούμενοι ενώπιον του αρμοδίου ποινικού 

δικαστηρίου.

Περί των ανωτέρω κατέθεσαν σχετικά οι : Raza Mohammad, Rahimi Ali 

και Ιωάννης Δήμος-αστυνομικός, στις από 16-09-2011 και 17-09-2011 

συμπληρωματική, 17-09-2011 και 16-09-2011, αντίστοιχα. (Σχετ. No. 

107)

Παρατίθενται το από 19-09-2011 ιατρικό σημείωμα του Γενικού 

Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» καθώς και 

το από 30-11-2011 Πιστοποιητικό του ιδίου Νοσοκομείου που αφορούν 

τον RAHIMI ALL

Στην από Σεπτεμβρίου 2013 έκθεση του Συνηγόρου του 

Πολίτη, που, με αφορμή «την αύξηση των φαινομένων ρατσιστικής 

βίας, ιδίως στις περιπτώσεις που αυτή συνδυάζεται με οργανωμένη και 

συστηματική δράση ακραίων ομάδων σε βάρος μελών ευπαθών ή 

αποκλεισμένων ομάδων (αλλοδαπών, ρομά, ομοφυλόφιλων κλπ.) και 

μετά από έρευνα της χρονικής περιόδου από Ιανουάριο 2012 μέχρι 30 

Απριλίου 2013, επί 281 συνολικά καταγγελιών περιστατικών βίας στους 

δρόμους, «σε 71 περιπτώσεις, δηλαδή το ένα τέταρτο (25,26%) των 

καταγγελιών, οι δράστες συνδέονται ή φέρονται ότι συνδέονται με 

το κόμμα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ενώ στο 

διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2012 καταγράφηκαν τρεις
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καταγγελίες (9,76% του συνόλου) για εμπλοκή μελών της Χρυσής 

Αυγής σε ρατσιστικές επιθέσεις, από το Μάιο μέχρι το τέλος της 

χρονιάς καταγράφηκαν 56 τέτοια περιστατικά (25,22%). Ακόμα πιο 

αξιοσημείωτο είναι ότι στο πρώτο τετράμηνο του 2013, ενώ ο 

συνολικός αριθμός καταγγελιών για ρατσιστικές επιθέσεις 

επανέρχεται στα επίπεδα του πρώτου τετραμήνου του 2012, η 

φερόμενη ανάμιξη μελών της Χρυσής Αυγής εκτοξεύεται στο 

46,50% των περιπτώσεων». (Σχετ. No. 108)

Σύμφωνα με την από 16 Απριλίου 2013 έκθεση του Νιλς 

Μουιζνιεκς, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο οποίος με την αντιπροσωπεία του, 

επισκέφθηκε την Ελλάδα από τις 28 Ιανουάριου έως την 1η 

Φεβρουάριου 2013, με αφορμή την αύξηση «των ρατσιστικών και 

άλλων εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα, που έχουν στόχο κυρίως 

μετανάστες και συνιστούν σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου και τη 

δημοκρατία», «17 βίαια περιστατικά, κυρίως εναντίον μεταναστών, 

που ενέπλεκαν μέλη της ‘Χρυσής Αυγής’, περιλαμβανομένων και 

βουλευτών του κόμματος, καταγράφηκαν από την αστυνομία από 

τις αρχές Ιουνίου έως και τον Οκτώβριο 2012». (Σχετ. No. 109)

Ενδεικτικά, επίσης, σας παραθέτουμε ι) το 568 VIDEO από το 

ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ, με 

ημερομηνία 27-8-2013, από την επίσκεψη της Τ.Ο. Νίκαιας της 

«ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» στη Σπάρτη. Κατά την εκδήλωση αυτή εκφώνησαν 

ομιλίες:

Α) Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ: «Έχουυε αποφασίσει ένα tour σε 

κάυποσες τοπικές σε όλη την Ελλάδα... ανηφορικός ο δρόμος, το
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ξέρουμε πολύ καλά ότι Χρυσαυγίτης ούτε γεννιέσαι ούτε γίνεσαι.. 

Χρυσαυγίτης ττεθαίνεις..»

Β) Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: «Όπως αναφέρει ο συναγωνιστής 

Ρουπακιάς θα κάνουμε tour σ' όλη την Ελλάδα...»

Γ) Γιάννης Μπουκιάς (Τ.Ο. Σπάρτης): «Είμαστε πέντε ώρες στο 

δρόμο. Εθνικισμός σημαίνει μαχητικότητα. Πέντε ώρες ξεβρόμισε η 

Σπάρτη από τα σκουλήκια, τους ανθέλληνες, τους γύφτους, τους 

λαθρομετανάστες. Η σημερινή δράση έδειξε ότι κουμάντο στη Σπάρτη 

δεν κάνει ούτε ο ’άπλυτος' ούτε ο γύφτος ούτε ο Αλβανός. 

Κουμάντο στη Σπάρτη κάνει ο Χρυσαυγίτης...»

II) το βίντεο 390 του ίδιου ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο ο 

κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ, σε ομιλία του στα γραφεία, λέει, 

μεταξύ των άλλων: «Κάνουμε τρομοκρατία με δεκάδες μηχανές στον 

Αγιο Νικόλαο, που ήρθε και ο Πακιστανός στα κανάλια και είπε 

’ήρτε και η Χρυσή Αυγή1».

III) το βίντεο -10- του ηλεκτρονικού αρχείου του κατηγορουμένου 

Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, με ομιλία του τελευταίου σε κοινό, ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, λέει: «Θα δώσουμε στους αλλοδαπούς ’μαϊμού1 

διαβατήρια και θα τους αφήσουμε στις ακτές της Λιβύης. Ας μας 

πούμε ρατσιστές, ας μας πούμε εγκληματίες. Όταν το πλοίο 

βουλιάζει ρίχνεις τη σαβούρα έξω...».

------- --------   4 --------

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ο ΠΟ ΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠ Ο ΒΑΛΛΟ Ν ΤΑΙ ΤΑ  

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ««ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»»
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Σύμφωνα με το αποδεικτικό υλικό και τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

κατηγορουμένων, τα μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ φέρονται να ασκούνται, 

συστηματικά ακόμη και μέσα στα γραφεία, κυρίως με πολεμικές τέχνες, 

βλ. ενδεικτικά τις φωτογραφίες 882, 896, 897, 905, 909 και 910 από το 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ.

Γυμνάσια, όμως, των μελών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και δη 

«στρατιωτικού τύπου», ιδιαίτερα σκληρά, τύπου «Ο.Υ.Κ.», φέρονται να 

διοργανώνονται και στην ύπαιθρο, με εκπαιδευτή κυρίως τον 

κατηγορούμενο Ηλία ΚΑΣίΔΙΑΡΗ, αλλά και άλλους.

Ενδεικτικά, παρατίθενται:

Α) από το ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου βουλευτή 

Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ: DVD 1 α) παρ.1.1: φωτογραφίες 9, 10,11, 12, 13, 14, 

15, 16, 19 και β) παρ. 5.1: φωτογραφίες 33 και 34.

Β) από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Κωνσταντίνου 

ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ, παρ.1 (εισερχόμενα μηνύματα), με αριθμό 103:

«Παρακαλώ επικοιναινείστε στο 6976740401 σήμερα. Στις 10 

Αυγούστου έχουμε εθνικιστική κατασκήνωση στον ποταμό της Νέδας με 

εντολή Λαγού. Ο αγώνας μας η δύναμή μας».

Γ) Από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου 

Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ (παράρτημα 3.1): 1) οι φωτογραφίες 12178, 12179, 

12180, 12181, 12182, 12183 και 12184, στις οποίες απεικονίζονται 

μέλη-άνδρες της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, με στολές παραλλαγής και 

Φέροντες όττλα σε στρατιωτικές ασκήσεις καταληψεως κτηρίου.

2) Οι φωτογραφίες από 12185 έως και 12219, στις οποίες 

απεικονίζονται μέλη-άνδρες της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ με την ίδια ως άνω 

ενδυμασία να εκγυμνάζονται στην ύπαιθρο από «επαγγελματίες 

εκπαιδευτές» (πιθανόν στρατιωτικούς) στη χρήση όπλων, 

στόχευση, άμυνα, λαβές, παροχή πρώτων βοηθειών σε 

«τραυματία».
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3) Οι φωτογραφίες 235 και 236, 12342 έως και 12354, στις 

οποίες απεικονίζονται οι οκτώ εκτταιδευόυενοι (Μέλη me ΧΡΥΣΗΣ 

ΑΥΓΗΣ με τις παραπάνω ενδυμασίες) να δένονται τα 

συγχαρητήρια των εκπαιδευτών, ο επικεφαλής των οποίων (στην 

12342 φωτογραφία) απεικονίζεται εμφανώς.

4) οι φωτογραφίες 12355, 12356 και 12357, στις οποίες 

απεικονίζεται ο κατηγορούμενος Γεώργιος Πατέλης με φόρμα 

παραλλαγής, μάσκα full face, με μαχαίρι. Στη 12355, ο ανωτέρω 

φωτογραφίζεται σε βράχια και στη 12356 εμφανίζεται να «μαχαιρώνει 

στο λαιυό» άγνωστο άνδρα, με το μαχαίρι.

5) Οι φωτογραφίες 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4776, 

4778, 4784, στις οποίες απεικονίζονται άνδρες της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και 

δη νεαρά άτομα-έφηβοι, με στολές παραλλαγής, που, κατά τη 

διάρκεια νυχτερινής διαβίωσης, επιδίδονται σε στρατιωτικές 

ασκήσεις και δη έρποντας σε βότσαλα, κρατώντας ο ένας εξ 

αυτών τη σημαία στους ώυους του, άλλος δε ( φωτογραφία 4771) 

κρατώντας το κοντάρι Tnc σημαίας με τα δόντια του.
Δ) To VIDEO 481 στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου 

Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, με τα νυχτερινά υαθήυατα «ιστορίας» στην 

«κατασκήνωση» των Μελών Tnc ορνάνωσης στον ποταμό Νέδα 

της Ηλείας (Αύγουστος του 2013), κατά τη διάρκεια των οποίων οι

μετασχόντες αναφέρονται: ατούς Ισπανούς φαλαγγίτες, τους

μελανοχίτωνες του Μουσολίνι, «το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα των 

Γερμανών επί Χίτλερ, «που κατάφεραν να επισκευάσουν τη Γερμανία 

από τον Λ' Παγκόσμιο πόλεμο, να δώσουν αληθινή ελευθερία και να 

κάνουν ένα κατεστραμμένο κράτος μια νέα γερμανική αυτοκρατορία» 

καθώς και ότι: «οι Έλληνες δεν έμειναν πίσω σ' αυτήν την πνευματική 

και ιδεολογική επανάσταση και ως γνήσια τέκνα των αρχαίων Ελλήνων, 

ανέδειξαν την επανάσταση της 4ης Αύγουστού, με αρχηγό τον Εθνάρχη
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Ιωάννη Μεταξά και ως Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές ξαναέκτισαν το 

ελληνικό κράτος πέτρα-πέτρα, με μόνα εργαλεία το σφυρί και το ξίφος, 

το βλέμμα του διπλού πέλεκυ και του σταυρού». Όταν, μάλιστα, ένας εξ 

αυτών υποβάλλει το ερώτημα ‘τι είναι ελληνικός εθνικισμός5, έτερος 

του δίδει την απάντηση ότι είναι «τα εθνικιστικά ιδεώδη του 

εθνικοσοσιαλισμού», δηλαδή, «μια φάλαγγα που θα φέρει το σεισμό της 

κάθαρσης. Μαχητές της φάλαγγας είμαστε όλοι εμείς, ο ένας δίπλα 

στον άλλο. Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», συνέχεια του εθνικοσοσιαλιστικού 

κινήματος, ανά τους αιώνες, επέζησε κι εμείς είμαστε οι σεβάσμιοι 

διάδοχοι της ιερής αυτής κληρονομιάς. Καλούμαστε να την 

προστατεύσουμε και να τη στρέψουμε κατά των δυναστών του έθνους. 

Να αναγεννηθεί από τα ίδια χώματα, από τα ίδια χώματα που 

γεννήθηκε. Να προχωρήσουμε με πρωτοπόρο τον αρχηγό μας, τον 

αρχηγό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Σε μια σύρραξη ζωής και θανάτου και 

μετά απ' αυτή τη μάχη θα είμαστε είτε νεκροί είτε ζωντανοί αυτό που 

γεννηθήκαμε Ελεύθεροι Έλληνες».

Στο ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ 

υπάρχει καταχωρημένο το υπ’ αριθμ. 7234 (παράρτημα 3.1) έγγραφο 

σε φωτογραφία, που επιγράφεται «Τ.Ο. Ν ΙΚΑ ΙΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΗ Ν Ω ΣΗ  2013». Στο κείμενο αυτό αναγράφονται τα εξής:

«Η ΤΟ Π ΙΚΗ  Ο ΡΓΑΝ Ω ΣΗ  ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥ ΓΗ Σ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΕ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Γ ΙΑ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΗ Ν Ω ΣΗ  ΠΟ Υ ΔΙΕΞΗΧΘ Η ΣΤΟΥΣ Κ Α ΤΑ Ρ Ρ Α Κ ΤΕ Σ ΤΗΣ 

ΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΝΕΜ ΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΤΙΚΟ  ΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΙΜ ΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΓΩ Ν ΙΣΤΙΚΟ  ΣΟΥ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟΝ Α ΓΩ Ν Α  

ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΝΑ Θ ΥΜ ΑΣΑΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΙΜΗΣ ΠΟ Υ ΕΧΕΙΣ ΔΩΣΕΙ. 

Η ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥ Ν Α ΤΗ  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Φ Ω ΤΙΑ . ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ 

ΠΙΣΩ.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ»

Ο μάρτυρας, Δπυητρκχ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ του Βασιλείου, στην αττό 

14-11-2013 ένορκη εξέτασή του, κατέθεσε, εκτός των άλλων ότι: 

«...Έχω αντιληφθεί ότι όλοι τους διέπονται από μια θρασύτητα, 

οπωσδήποτε με διαβαθμίσεις, όταν ενεργούν ομαδικά και εμφανίζονται 

με στρατιωτική δομή και στρατιωτικές στολές, καλύπτονται πίσω από 

κάποιους βουλευτές, οπωσδήποτε έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να 

κάνουν τα πάντα. Από παιδιά δε που έχουν αποχωρήσει, νεαρά άτομα, 

αυτό που μαθαίνουμε είναι τους εκπαιδεύουν, προσπαθούν μέσα από 

σωματικές ασκήσεις αλλά και μέσα από τη μεταξύ τους βία να τους 

σκληρύνουν. Πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν σε ασκήσεις, όπως 

σε νυχτερινές εφόδους ή σε εφόδους εναντίον μεταναστών ή και άλλων 

και επίσης πρέπει να κάνουν πρόβες, οι οποίες είναι η συμμετοχή σε 

φασαρίες στα γήπεδα. Αρα η όλη δομή είναι αυτή, δηλαδή security, 

γήπεδα, γυμναστήρια, ασκήσεις αντοχής αλλά και βία απέναντι σε 

αλλοδαπούς, ηλικιωμένους κλπ. και το περιβάλλουν μέσα από ένα 

ιδεολογικό πλαίσιο...». (Σχετ. No. 110)

Π ΥΡΟ ΒΟ ΛΑ Ο ΠΛΑ ΚΑΙ Π ΥΡΟ Μ ΑΧΙΚΑ  

ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗ Σ 

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΗ Α Δ Ε ΙΑ  

(Σχετ.110“ )

Κατά τη διάταξη της §1 του άρθρου 15 του ν. 2168/1993, όττως 

αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 1 του ν. 3944/2011, «όποιος 

εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει, μετασκευάζει, συναρμολογεί,
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εμπορεύεται, παραδίδει, προμηθεύει... πολεμικά τυφέκια, αυτόματα, 

πολυβόλα, περίστροφα, πιστόλια, χειροβομβίδες, πυρομαχικά, 

εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή και κάθε είδους πολεμικά 

υλικά, με σκοπό, τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη 

κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο ανεφοδιασμό ομάδων, 

οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται με 

κάθειρξη, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη...». 

Από την παρατεθείσα ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι βασικές 

μορφές των εγκλημάτων περί όπλων τυποποιούνται σε βαθμό 

κακουργήματος, όταν ο δράστης έχει σκοπό να παραδώσει τα όπλα 

που διαλαμβάνονται στην παράγραφο Λ του άρθρου 15 του ν. 

2168/1993 σε τρίτον προς τέλεση κακουργήματος ή προς ανεφοδιασμό 

εγκληματικής ομάδας για τον ίδιο ανωτέρω σκοπό. Το προβλεπόμενο 

έγκλημα στην ανωτέρω διάταξη τιμωρεί τις πράξεις διακίνησης όπλων, 

μεταξύ των οποίων σε τρίτους προς τέλεση κακουργήματος. Στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι αναγκαία και η πραγμάτωση αυτού (του 

σκοπού), αρκεί να υφίσταται προσφορότητα του αποδέκτη των όπλων 

να προβεί στην τέλεση ή να αποπειραθεί την τέλεση του 

κακουργήματος. Το πρόσωπο ή η ομάδα, στην οποία πρόκειται να 

παραδοθούν τα όπλα δεν είναι αναγκαίο να είναι εκ των προτέρων 

καθορισμένα, αρκεί να υφίσταται προσφορότητα στην τέλεση του 

κακουργήματος και τα υλικά αντικείμενα που παραδίδονται να είναι από 

τα διαλαμβανόμενα ρητά στην ανωτέρω διάταξη (ΑΠ 565/2009 Αρμ. 

2009.1739, ΑΠ 627/2007 Ποιν.Χρον. 2008. 144, ΑΠ 596/2002 Ποιν.Λογ. 

2002.703).

• · ί

I

1. Στις 28-9-2013, κατά τη νομοτύπως διενεργηθείσα έρευνα 

στην οικία του κατηγορουμένου Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, στην 

Πεύκη Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω λειτουργικά 

πυροβόλα όπλα και ενεργά πυρομαχικά (άρθρα 1 § 1 περ. α και δ 

του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 3 του ν.
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3944/2011), τα οποία κατείχε (βλ. την από 28-9-2013 έκθεση έρευνας 

σε οικία κατά την ημέρα, παρόντος του ενοίκου και κατασχέσεως), 

(Σχετ. No 111) χωρίς να διαθέτει την κατά νόμο απαιτούυενη άδεια:

1) Ένα ημιαυτόματο πιστόλι, διαμετρήματος 7,65 (Cal) A.C.P.

(.32 AUTO), μοντέλο “VZOR 70', εργοστασίου “CESKA

ZBROJOVKA/πρώην Τσεχοσλοβακίας. Συνοδεύεται από λειτουργικό 

γεμιστήρα και η κάννη του φέρει έξι (6) δεξιόστροφες ραβδώσεις- 

αυλακώσεις.

2) Περίστροφο, διαμετρήματος (Cal.) .38 SPECIAL,

κατασκευής της εταιρείας “AMADEO ROSSI 8.Α.7Βραζιλίας για την 

εταιρεία “INTERARMS ALEX. VA7H.n.A„ με αριθμό W 011566 και 

πέντε (5) φυσίγγια. Φέρει βυκίο αριστερόστροφης κίνησης, πέντε (5) 

θαλαμών και η κάνη του έχει στο εσωτερικό της έξι (6) δεξιόστροφες 

ραβδώσεις-αυλακώσεις^^^Λ

3) Λειόκαννο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα- Pump action),

διαμετρήματος (GAUGE) 12, μοντέλο MAVERICK MODEL 88, 

κατασκευής της εταιρείας “MOSSBERG O.F. & SONS INC7H.HA, με 

αριθμό σειράς “MV90882 D”. Έχει σταθερό (μη πτυσσόμενο) κοντάκιο 

60,8 cm και συνολικό μήκος 111 cm. Η αποθήκη του είναι

χωρητικότητας πέντε (5) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί

συνολικό έξι (6) φυσίγγια. Χαρακτηρίζεται όπλο, κατ' άρθρο 1 §1 

περ.α’ του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3944/2011 

και όχι κυνηγετικό όπλο, δεδομένου ότι μπορεί να δεχθεί 

περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια.

4) Πέντε (5) φυσίγγια, που φέρουν στο πυθμένιό τους τις 

ενδείξεις “-38 SPL-MRP”, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής 

κυρίως περιστρόφων ιδίου διαμετρήματος και περιστρόφων 

διαμετρήματος (Cal.).357 MAGNUM.

4) Εκατόν τριάντα τέσσερα (134) φυσίγγια πυροβόλων όπλων, 

διαμετρήματος 7,65 mm, που χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής 

κυρίως πιστολίων και υποπολυβόλων.
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5) Τριάντα (30) φυσίγγια πυροβόλων όπλων, διαμετρήματος 

(Cal.) .38 SPECIAL, που χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής κυρίως 

περιστρόφων ιδίου διαμετρήματος και περιστρόφων διαμετρήματος 

(Cal.).357 MAGNUM.

6) Εκατόν δέκα τέσσερα (114) φυσίγγια, που βάλλονται 

κυρίως από λειόκαννα.

(βλ. τις 3022/13/28988-α/2-10-2013 και 3022/13/29055-

ά/18-10-2013 εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της 

Διεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών (2° Τμήμα Εργαστηρίων 

Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων). (Σχετ. No 112 και No 113)

Ο ως άνω κατηγορούμενος κατείχε, ωσαύτως, μια συσκευή 

εκτόξευσης σταγονιδίων με έντυπες ενδείξεις “Defend CS ΚΟ! 

SUPER”, το οποίο αποτελεί όπλο, κατ’ άρθρο 1 §2 α του ν. 2168/1993 

(βλ. την ως άνω έκθεση έρευνας και κατάσχεσης).

II. Στις 28-9-2013, κατά τη νομοτύπως διενεργηθείσα έρευνα 

στην οικία του κατηγορουμένου Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ του Παναγιώτη, στο 

Πικέρμι Αττικής, βρέθηκε και κατασχέθηκε, εκτός από το πιστόλι, 

μάρκας CLOCK μετά πενήντα (50) φυσιγγίων, που κατείχε νόμιμα, το 

παρακάτω πυροβόλο όπλο, κατ' άρθρο 1 §1 περ. α’ του ν. 

2198/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 § 1 του ν. 3944/2011, 

χωρίς να διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια (βλ. την από 

28-9-2013 έκθεση έρευνας σε οικία κατά την ημέρα, παρόντος 

ενοίκου και κατασχέσεως), (Σχετ. No 114) ήτοι:

Ένα (1) λειόκαννο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα- Pump 

action), με πτυσσόμενο κοντάκιο, μήκους κάνης 53,2 cm και συνολικά 

(με κοντάκιο πλήρως ανεπτυγμένο) 102,4cm. Η αποθήκη του είναι 

χωρητικότητας επτά (7) φυσιγγίων και το όπλο του μπορεί να δεχθεί 

συνολικά οκτώ (8) φυσίγγια. Το όπλο αυτό, παρότι δέχεται και 

πυροδοτεί φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ΔΕΝ χαρακτηρίζεται,
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oucoc κυνηγετικό όπλο, καθόσον φέρει πτυσσόμενο, αντί 

σταθερού, κοντακίου, έχει συνολικό μήκος μικρότερο του ενός (1) 

μέτρου (με κοντάκιο πλήρως συντετμημένο) και μπορεί να δεχτεί 

περισσότερο από τρία φυσίγγια, αλλά ΟΠΛΟ, κατ' άρθρο 1 §1 

ττερ.α’ του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3944/2011.

(βλ. την 3022/13/28988-α72-10-2013 έκθεση εργαστηριακής 

πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολονικών Ερευνών (2° 

Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων Λ Ιχνών Εργαλείων). 

Συνεπώς, δεν καλύπτεται από την 1020/1828/4Ε/25-5-2013 άδεια 

κατοχής κυνηγετικού όπλου του Τ Α  Ραφήνας). (Σχετ. No 112)

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι στην οικία του ως άνω 

κατηγορουμένου, ο οποίος διαμένει με τους γονείς του, κατά την ως 

άνω ημερομηνία, βρέθηκε και κατασχέθηκε (βλ. την παραπάνω από 

28-9-2013 έκθεση έρευνας σε οικία κατά την ημέρα, παρόντος 

ενοίκου και κατασχέσεως), ωσαύτως: ένα (1) λειόκαννο

επαναληπτικό όπλο (καραυπίνα-Punnp action), διαμετρήματος 

(GAUGE) 12, μοντέλο DEFENDER, κατασκευής της εταιρείας 

“WINCHESTER REPEATING ARMS ΟΟΜΡΑΝΥΎΗ.ΠΑ, με αριθμό 

σειράς “L 1576245”, το οποίο έχει σταθερό κοντάκιο, με μήκος κάνης 

47,6 cm και συνολικό μήκος 98,7 cm, η δε αποθήκη του είναι 

χωρητικότητας επτά (7) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί 

συνολικά οκτώ (8) φυσίννια. Πρόκειται, λοιπόν, νια όπλο, κατ' άρθρο 

1 §1 περ.α’ του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3944/2011

(βλ. την 3022/13/28988-α/2-10-2013 έκθεση εργαστηριακής
$■

πραγματογνωμοσύνης τηςΔΕΕ). Μετά ταύτα, η 1020/503/1 ν/8-12-2005 

άδεια κυνηνετικού όπλου στο όνομα Πανανιώτης Κασιδιάρης του 

Ηλία του Τ.Α. ΡαΦήνας ανακλήθηκε με τη 1020/503/23/18^12-2013 

απόφαση της ίδιας υπηρεσίας. (Σχετ. No. 115)
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ill) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα 

στην οικία του κατηγορουμένου Νικολάου MIXQY του Αντωνίου, στην 

Παλαιό Πεντέλη Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (βλ. την αττό 30- 

9-2013 έκθεση έρευνας σε οικία, απόντος ενοίκου και 

κατασχέσεως) τα κάτωθι λειτουργικά πυροβόλα όπλα και ενεργά 

πυρομαχικά (άρθρα 1 § 1 περ. α και δ του ν. 2168/1993, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 3 του ν. 3944/2011), (Σχετ. No. 116) 

για τα οποία δεν διαθέτει την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια:

1) Ένα λειόκαννο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα - pump 

action), μοντέλλο MODEL 88, διαμετρήματος (GAUGE) 12, κατασκευής 

της εταιρείας “MOSSBERG’VH.n Α ,  με αριθμό σειρά MV 75927F.

Το όπλο αντί σταθερού, φέρει πιστολοειδή λαβή και τμήμα της κάνης 

έχει αποκοπεί με μηχανικό μέσο. Ως έχει το μήκος της κάνης του όπλου 

είναι 44,5 cm και το συνολικό του μήκος 71 cm. Η αποθήκη του είναι 

χωρητικότητας 5 φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί συνολικά έξι 

(6) φυσίγγια.

2) Ένα ημιαυτόματο πιστόλι, διαμετρήματος (Cal) 9 mm, 

LUGER PARABELLUIV) (9X 19), μοντέλλο “CZ99”, κατασκευής της 

εταιρείας “ZASTAVA ΑΚΜδ’ΥΠουγκοσλαβίας, με αριθμό σειρά 

«150254». Το πιστόλι συνοδεύεται από δύο (2) γεμιστήρες.

3) Ενενήντα τέσσερα (94) φυσίγγια, διαμετρήματος 9mm, 

διαφόρων κατασκευαστών και προέλευσης, που χρησιμοποιούνται 

ως εφόδια βολής ραβδωτών πυροβόλων όπλων, κυρίως 

πιστολίων και υποπολυβόλων.

(βλ. την 3022/13/29004-ά/14-11-2013 έκθεση εργαστηριακής 

πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών 

Εργαστηρίων/20 Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών

Εργαλείων), (Σχετ. No. 117)

Στις 28-9-2013, κατά τη διενεργηθείσα σωματική έρευνα στον ως 

άνω κατηγορούμενο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, (εκτός από το
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πιστόλι και τα φυσίγγια, που έφερε νόμιμα,) (Σχετ. No. 118) χωρίς 

νόμιμη άδεια: τρεις (3), πανομοιότυπους γεμιστήρες,

χωρητικότητας 13 φυσιγγίων, κατασκευής της εταιρείας «HS 

PRODUKT ά.ο.ο.»/Κροατίας, οι οποίοι εκ κατασκευής 

προορίζονται για προσαρμογή-χρήση σε πιστόλια τύπου “XD Μ- 

45 ACP”, ιδίου διαμετρήματος, κατά παράβαση του άρθρου 1 §1 περ 

.η του ν. 2198/1993, όπως προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 1 του 

ν. 3944/2011 (βλ. την 3022/13/29185-α722-11-2013 έκθεση 

εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογιών Ερευνών/20 Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων 

Όπλων και Ιχνών Εργαλείων).

Κατά την ως άνω έρευνα στην οικία του Νικολάου ΜΙΧΟΥ

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2,4 γραμμάρια Φυτικών
0

αποσπασμάτων ινδικής κάνναβης (βλ. την ως άνω έκθεση έρευνας 

και κατάσχεσης). (Σχετ. No 119)

IV. α) Στις 30-9-2013, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα στην οικία 

του κατηγορουμένου Ιωάννη ΛΑΓΟΥ του Ευαγγέλου, στο Πέραμα 

Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού 

του και δεξιά της εισόδου στην κουζίνα, εντός λευκής αλουμινένιας 

κατασκευής, η οποία περιείχε λέβητα πορτοκαλί χρώματος, πάνω στο 

λέβητα, (Σχετ. No 120) το κάτωθι λειτουργικό πυροβόλο όπλο και 

πυρομαχικά, χωρίς να διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια 

(άρθρα 1 § 1 περ. α και δ του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ.1 και 3 του ν. 3944/2011), ήτοι:
%

1) Ημιαυτόματο πιστόλι, μοντέλο 1ΖΗ-79-8, κατασκευής της εταιρείας 

“lzhevsky Mekhanichesky/Zavood”/ Ρωσίας, που φέρει εξωτερικά τις 

ενδείξεις “Baikal-Made in Russia” 79-8, τον αριθμό ΤΡΒ 2826 (στον 

κορμό) και ΤΡΒ 2812 06 στο κλείστρο.

Το όπλο αυτό εκ κατασκευής έφερε κάνη με εσωτερικό μεταλλικό 

διάφραγμα και προοριζόταν να βάλλει ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια
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«κρότου-αερίων», διαμέτρου (Cal) 8mm. Όμως, αττό το πιστόλι έχει 

αφαιρεθεί η εργοστασιακή του κάνη και στη θέση τ ικ  έχει 

τοποθετηθεί-προσαρμοστεί κάνη μέσης εσωτερικής διαμέτρου 

7,65 mm, η οποία φέρει 4 δεξιόστροφες ραβδώσεις-αυλακώσεις, με 

αποτέλεσμα το πιστόλι να έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό ραβδωτό 

πυροβόλο όπλο, διαμετρήματος (Cal) 7,65 mm A.C.P. (.32 AUTO). 

Συνοδεύεται από λειτουργικό γεμιστήρα χωρητικότητας 8 φυσιγγίων, 

διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (.32 AUTO)

2) Τέσσερα (4) φυσίγγια, εφόδια βολής πιστολίων και υποπολυβόλων 

ιδίου διαμετρήματος 7,65 mm.

3) Τέσσερα (4) ενεργά φυσίγγια, τα οποία βάλλονται κυρίως από 

λειόκαννα όπλα ιδίου διαμετρήματος.

Βρέθηκαν, ωσαύτως και κατασχέθηκαν: 1) Δύο (2) καπνογόνα, 2) Μία 

φωτοβολίδα αλεξίπτωτου και 3) δεκατρία (13) βεγγαλικά, διαφορετικών 

ενδείξεων, κατά παράβαση του ν. 456/1976.

β) Κατά τη διενεργηθείσα σωματική έρευνα του ιδίου 

κατηγορουμένου (Ιωάννη ΛΑΓΟΥ) βρέθηκε και κατασχέθηκε: Ένα (1) 

φυσίγγιο πυροβόλου όπλου, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (.32 

AUTO). (Σχετ. No. 121)

V. Κατά τη διενεργηθείσα νομοτύπως, στις 5-12-2013, έρευνα 

στην οικία του κατηγορουμένου Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ, στη Ραφήνα 

Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυρομαχικά, κατ' άρθρο 1§1 περ. 

δ’ του ν. 2198/1993, όπως αντικ.με την §3 του άρθρου 1 του ν. 

3944/2011 και φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, κατ’ άρθρ.1 §1 ζ του ίδιου 

νόμου και συγκεκριμένα:

-Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) φυσίγγια, πυροβόλων όπλων, 

διαφόρων διαμετρημάτων και είκοσι πέντε (25) κυνηγετικά φυσίγγια
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(βλ. την από 5-12-2013 έκθεση έρευνας σε οικία κατά την ημέρα, 

παρόντος ενοίκου και κατασχέσεως). (Σχετ. No. 122)

VI. Κατά τη διενεργηθείσα νομοτύπως, στις 5-12-2013, έρευνα 

στην οικία του κατηγορουμένου Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, στην 

περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (βλ. την 

από 5-12-2013 έκθεση έρευνας σε οικία κατά την ημέρα, παρόντος 

ενοίκου και κατασχέσεως) το ημιαυτόματο πιστόλι “CZ 75 Β CAL.9 

LUGER MADE IN CZECH REPUBLIC”, (Σχετ. No 123) το οποίο κατείχε 

νόμιμα, πλέον δε τούτου, το κάτωθι πυροβόλο όπλο, χωρίς να 

διαθέτει την κατά νόμο απαιτούυενη άδεια:

Ένα (1) λειόκαννο ημιαυτόματο όπλο (καραμπίνα), 

διαμετρήματος (GAUGE) 12, μοντέλο “m2”, κατασκευής “Benelli Armi 

S.p.A./Ιταλίας, με αριθμό σειράς M781286C. Έχει σταθερό κοντάκιο, 

μήκους κάνης 50 cm και συνολικό μήκος 104,5 cm. Η αποθήκη του είναι 

χωρητικότητας πέντε (5) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί 

συνολικά έξι (6) φυσίγγια. Το ως άνω λειόκαννο δεν χαρακτηρίζεται 

κυνηγετικό όπλα, αλλά όπλο, κατ’ άρθρο. 1 §1 περ.α του ν. 

2168/1993, όπως τροπ. με το ν. 3944/2011

• (βλ. την 3022/13/29327-α/19-12-2013 έκθεση εργαστηριακής 

πραγματογνωμοσύνης της Δ.Ε.Ε.). (Σχετ. No 124)

Κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όπλο φέρει 

επ’ αυτού προσαρμοσμένες, μια (1) πλαστική φυσιγγιοθήκη, 

χωρητικότητας έξι (6) φυσιγγίων και μια (1) συσκευή σκόπευσης 

ερυθρός κουκίδας (Red D ot S igh t). Η συσκευή σκόπευσης είναι 

προσαρμοσμένη στο άνω μέρος του όπλου μέσω κατάλληλης βάσης. 

Φέρει επ’ αυτής, μεταξύ άλλων, τις ενδείξεις “L3 EOTech FOR LAW 

ENFORCEMENT/MILITARY USE”. Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου και η 

λειτουργία της βασίζεται στην εκπομπή ενός εσωτερικού φωτεινού 

στόχαστρου, υπό μορφή ερυθρός κουκίδας. Τέτοιες συσκευές 

σκόπευσης προσαρμόζονται σε όπλα διαφόρων τύπων και
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διαμετρημάτων και παρέχουν στο σκοπευτή-χρήστη· του όπλου τη 

δυνατότητα για καλύτερη σκόπευση και ακρίβεια βολής (άρθρο 1 §3 γ 

του ν. 2168/1993).

VII. Στις 29-9-2013, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα στην οικία του 

κατηγορουμένου Χρήστου ΠΑΠΠΑ στην Ανατολή Ιωαννίνων (οδός 

Δοτδώνης αριθμ. 23), βρέθηκε και κατασχέθηκε, (Σχετ. No 125) μεταξύ 

άλλων:

μια (1) μεταλλική σιδερογροθιά, συνολικού μήκους 11 εκ., η 

οποία αποτελείται από το κύριο τμήμα της και β) τέσσερις (4) 

δακτυλίους, μέσης διαμέτρου 2,2 εκ. ο καθένας (το σώμα της 

προσαρμόζεται στο εσωτερικό της παλάμης του χεριού του χρήστη, ενώ 

στους τέσσερις δακτυλίους προσαρμόζονται τα τέσσερα δάκτυλα, πλην 

του ^αντίχειρα), κατά παράβαση του άρθρου 1§ 2 περ.γ’ του ν. 

2168/1993.

(βλ. την από 29-9-2013 έκθεση έρευνα σε οικία κατά την ημέρα και 

κατασχέσεως και την 3022/14/8372-α/29-10-2013 έκθεση 

εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της * Διεύθυνσης

Εγκληματολογιών Ερευνών). (Σχετ. No 126)

Στα ηλεκτρονικά πειστήρια, που κατασχέθηκαν και ερευνήθηκαν, 

υπάρχει καταχωρημένη πληθώρα φωτογραφιών και βίντεο, στα οποία 

απεικονίζονται, εκτός των ανωτέρω όπλων (μαχαιριών, σιδερογροθιών, 

κλομπς, κοντάρια, κλπ), πυροβόλα όπλα και πυρομαγικά σε 

εσωτερικούς χώρους οικιών, γραφείων κλπ (χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι φωτογραφίες όπλων από το διαδίκτυο), ως και μέλη και 

βουλευτές της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» με όπλα ακόμη και σε ιδιωτικές τους 

στιγμές ή στο ύπαιθρο (σε μη ελεγχόμενους χώρους) και σε γυμνάσια 

«στρατιωτικού τύπου» να κρατούν πυροβόλα ή ακόμη και πολεμικά 

(τύπου KALASHNIKOV) όπλα και να βάλλουν κατά «άγνωστου 

εχθρού» ή ακόμη να βάλλουν και εντός οικιών, σε κατοικημένες 

περιοχές.
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Ενδεικτικά, παραθέτουμε:

I) από το ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γεωργίου

Π ΑΤΕΛΗ, στο παρ. 2.1 οι φωτογραφίες 444, 445, 13572, 13582, 13583, 

13584, 13584, 13585, 13587, 13588, 13589, 13590, 13591, 13592,

13593, 13594, 13595, 13596, 13597, 13598, 13599, 13600, 13606,

13612, 13613, 13614, 13615, 13616, 13654, 13655, 13656, 13657.

Επίσης στο ηλεκτρονικό αρχείο του ιδίου κατηγορουμένου (σε δεύτερο

σκληρό δίσκο) ολόκληρο το παράρτημα 3.2 αυτού

II) από το κινητό του κατηγορουμένου Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ: 

α)παρ. 1.1 (Files/lmages): φωτογραφίες 0330, 0477, 0383, 0027, 0030, 

videos 129, 383.

III) από το ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου βουλευτή 

Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ: 1) DVD 1: α) στο παράρτημα 1.1, οι φωτογραφίες 

192, 193, 336, 339, 340, 341, β) στο παράρτημα 3.3: το βίντεο 4, γ) στο 

παράρτημα 5.1: οι φωτογραφίες 0000, 0001, 0002, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 

16,-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40 και 

2) DVD 2 α) στο παράρτημα 5.2.1 οι φωτογραφίες 30, 31, 32, 33, 67, 

70, 71, 75, 77, 160, 180, 181, 264, 265, 278, 298, 299, 318, 322, 323, 

336, 338, 340, 341, 355, 366, 367, 426, 428, 532, 588, 635, 703, 704, 

711, 712, 713, 714 και β) στο παράρτημα 5.2.2 τα videos 1 και 2.

IV) Στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Κωνσταντίνου 

ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ και δη στα απεσταλμένα μηνύματα, περιλαμβάνονται:

1) το υπ’ αριθμ. 551/21-1-2013 (εισερχόμενο μήνυμα): «Αν 

πληρωθώ πρώτος θα στα δώσω τα λεφτά αρκεί να είναι καλό 

Κώστα».
* ι»2) το υπ’ αριθμ. 553/21-1-2013 (εισερχόμενο μήνυμα): «Κώστα 

θέλω να μου τταραγγείλεις ένα κλομπ πτυσσόμενο. Θέλω 

κάτι πολύ καλό, αξιόπιστο και με θήκη».

3) το υπ’ αριθμ. 52/25-8-2013 (εισερχόμενο μήνυμα): «Είναι το 

CLOCK το 17 με γεμιστήρα και θήκη κομπλέ και κάτι άλλο. 

Δίνει και σφαίρες».
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4) το υπ’ αριθμ. 52/ στο οποίο αναφέρεται: «Είναι το clock το 

17, με γεμιστήρα ή θήκη κομπλέ και κάτι άλλο, δίνει και σφαίρες»

V) Στο ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Αναστάσιου- 

Μάριου ΑΝΑΔΙΩΤΗ: α) στο παράρτημα 1.1 οι φωτογραφίες 119 και 120 

και β) στο παράρτημα 1.2, η φωτογραφία 27.

VI) Στην 9120/20-9-2013 έκθεση απομαγνητοφώνησης ψηφιακών 

δεδομένων συστήματος νομίμων επισυνδέσεων, το στέλεχος της 

ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Σωτήριος ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ (Α) μιλάει τηλεφωνικώς με 

άτομο (Β) στο αριθμό 6985889737 τηλεφωνικής σύνδεσης:

«....Α: Επειδή είχα και μια κουβέντα με κάποιονα, να πούμε σοβαρό, 

εμείς άμα θέλουνε να μας βγάλουν και εκτός νόμου, κι ας ακούνε το 

μουνόπανα να το ξέρουν, έχουμε και πενήντα (50) με εκατό (,100) 

άτομα, τα οποία είναι αποφασισμένα να πέσουνε. Αυτά τα μουνιά 

πους έχουν έτοιμους να πέσουνε;

Β:...εκτός νόμου δεν μπορούνε.

Α: Λέμε, λέμε, λέμε, αν θέλουνε να το παίξουνε τόσο αντρίκια το 

παιχνίδι, εμείς έχουμε κι εκατό (100) μαλάκες σε όλη την Ελλάδα, 

εκατό (100) τρελούς που είναι αποφασισμένοι να πέσουνε. Αυτοί 

έχουν δέκα (10);

Β: Άλλοι τόσοι, άλλους τόσους τρελούς. Περίμενε. Άλλους τόσους 

τρελούς.

Β: Να βγουν τα λειόκαννα.

Α: Να βγουν τα λειόκαννα, άλλοι τόσοι τρελοί.»

Πρέπει να επισημανθεί, εξάλλου, ότι όπλα, όπως τα κρότου- 

λάμψης ή κρότου-αερίων η άλλα παρόμοια, τα οποία είναι 

προσιτά, λόγω χαμηλού κόστους, δύνανται να τροποποιηθούν η 

να μετασκευαστούν σε πυροβόλα όπλα. Εναργές παράδειγμα είναι 

αυτό του κατηγορουμένου βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟΥ, στα χέρια του 

οποίου κατασχέθηκε όπλο κρότου-αερίων (εκ κατασκευής),
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μετασκευασθέν, όμως, σε πυροβόλο όπλο, όπως προαναφέρεται. 

Ευχερής, επίσης, είναι η αγορά, μέσω διαδικτύου, τμημάτων 

πυροβόλων όπλων, τα οποία συναρμολογούνται από τον κάτοχο.

Κατά την παραπάνω κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή 

του κατηγορουμένου Χρήστου ΠΑΠΠΑ και κατασχέθηκαν, εκτός των 

άλλων, δύο εκκλησιαστικά βιβλία τυπωθέντα σε ελληνικά τυπογραφεία 

της Βενετίας και συγκεκριμένα: 1) Μηνιαίο Φεβρουάριου με δερματόδετη 

στάχωση (διαστάσεων 29,4 χ 20,1 εκ.), κολοβωμένο, χρονολογούμενο 

στα τέλη του 18ου αρχές του 19ου αιώνα. Στο τέλος του κειμένου του 

βιβλίου υπάρχουν ενθυμήσεις που αναφέρουν το χωριό Μελίχοβο 

(σημερινή Μελιά του Δήμου Δωδώνης) καθώς και τη μονή Θεοτόκου.

2) Ευαγγέλιο με δερματόδετη στάχωση (διαστάσεων 31,4 χ 24,4 

εκ.). Τυπογραφείο Δημητρίου Θεοδοσίου. Βενετία 1773.

Τα βιβλία αυτά αποτελούν λειτουργικά αντικείμενο 

χρονολογούμενα πριν το 1830 που με βάση ενθυμήσεις που 

φέρουν ανήκαν στα «καθαγιασμένα εκκλησιαστικά πράγματα» (βλ. 

το 4720/1-10-2013 έγγραφο της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού) (Σχετ. No 127)

Στα παραπάνω εκτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία (ένορκες 

καταθέσεις μαρτύρων, κατασχεθέντα πειστήρια κλπ.) οι βουλευτές της 

ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ φέρονται, όχι μόνον ως επίσημοι εκφραστές των 

αρχών της Οργάνωσης αυτής, αλλά και υποστηρικτές των θέσεων και 

των «δράσεων» των μελών της, που διοργανώνονται τόσον στην 

εκλογική τους περιφέρεια όσον και σε όλη τηνΗΞλληνική Επικράτεια. 

Φέρονται, δηλονότι, ως εντεταγμένοι και διευθύνοντες την 

οργάνωση αυτή, δίδοντας εντολές, ασκώντας έλεγχο και εποπτεία, 

με καθετοποιπυένη διαδικασία, κατευθύνοντας και καθοδηγώντας 

ή ακόμη ενκρίνοντας, εκ των υστέρων, βίαιες και εγκληματικές 

ενέργειες των μελών και στελεχών της τόσο σε τοπικό επίπεδο
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όσο και ανά την Επικράτεια, οι οποίες (εγκληματικές ενέργειες) 
σκοπούν στη δια me fiiac επικράτηση των αρχών και θέσεων me, 

όπως αυτές περινράφονται εκτενώς ανωτέρω.

Καθόσον αφορά στο ρόλο των βουλευτών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, 

σας παραθέτουμε, ενδεικτικά, αποσπάσματα από τα ηλεκτρονικά 

αρχεία των κατηγορουμένων και δη;

I) Ομιλία του βουλευτή και ήδη__κατηγορουμένου Ηλία

ΚΑΣΙΔ1ΑΡΗ, ο οποίος, στα Χανιά, το Νοέμβριο του 2012, παρουσία των 

βουλευτών-κατηγορουμένων Νικολάου Μίχου, Χρήστου Παππά, ως και 

του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση, 

δήλωσε: «Εκμεταλλευόμαστε τα προνόμια του βουλευτή. Έχουμε 

οπλοφορία πλέον με άδεια, δεν έχει αυτόφωρο αν γίνει επεισόδιο και 

είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας».

II) του βουλευτή και ηδη κατηνορουυένου, Ευστάθιου 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, ο οποίος σε ομιλία του στην τοπική οργάνωση της 

‘Χρυσής Αυγής» στη Σαλαμίνα, μεταξύ άλλων, τόνισε, 

επαναλαμβάνοντας «λόγια του αρχηγού» ότι: «δεν αποδεχόμαστε τον 

ρόλο βουλευτή. Εκεί μέσα το μόνο που νοιώθουμε είναι σιχασιά και 

αηδία. Και κυριολεκτούμε. Δίνουμε έναν ανιδιοτελή αγώνα όχι για τα 

νούμερα, η φύση του Έλληνα είναι να εξουσιάζει».

III) Ομιλία του βουλευτή Α’ Περιφέρειας Πειραιώς Νικολάου 

ΚΟΥΖΗΛΟΥ στην Τ.Ο. του Πειραιά, μετά τις εκλογές του 2012 

(ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γ. Πατέλη, παρ.1.1 αριθμ, 

270), ο οποίος, μεταξύ των άλλων, είπε: «Τα παιδιά με τις μαύρες 

μπλούζες του Πειραιά έδειξαν με τη δράση τους. Όπως προκύπτει από 

τις αναλύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ένα κρίσιμο 2,5% ένα συν 

2,5%, το οποίο εξασφάλισε τις δύο βουλευτικές έδρες στην Λ1 και Β' 

Πειραιά... Μάγκες λοιπόν. Μάγκες και Πειραιώτες. Συναγωνιστές,



φίλοι και μέλη της τοπικής Πειραιά. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε...Η 

φύση μας και η δομή μας παραμένει ως έχει. Στο οπλοστάσιό μας 

απλά προστίθενται νέα όπλα. Αυτά τα όπλα της βουλευτικής 

νομιμοποίησης. Οι βουλευτές μας είναι τα νέας τεχνολογίας όπλα 

μας, τα οποία και ως όπλα σκληρά, θα χρησιμοποιηθούν».

Κατόπιν όσων προαναφέρονται, προκύπτουν, κατά την 

άποψη Μας, αποχρώσες ενδείξεις κατά των :
A) 1) Ελένης ΖΑΡΟΥΛΙΑ του Βασιλείου, βουλευτή Β’ Περιφέρειας 

Αθηνών, 2) Νικολάου ΚΟΥΖΗΛΟΥ του Παναγιώτη, βουλευτή AJ 

Περιφέρειας Πειραιώς, 3) Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ του 

Κωνσταντίνου, βουλευτή Αχάίάς, 4) Αντωνίου ΓΡΕΓΟΥ του Βασιλείου, 

βουλευτή Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 5) Πολύβιου ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 

του Παναγιώτη, βουλευτή Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 6) Αρτέμιου 

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου, βουλευτή Σερρών, 7) Κωνσταντίνου 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ του Ηλία, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, 8) 

Δημητρίου ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ του Νικολάου, βουλευτή Μεσσηνίας και 9) 

Χρυσοβαλάντη ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, βουλευτή Λάρισας, 

που δικαιολογούν την απαγγελία κατηγορίας κατ’ αυτών για το 

κακούργημα της ένταξης και της διεύθυνσης της εγκληματικής 

οργάνωσης ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (άρθρο 187 §§ 1 και 3 του Π.Κ.).

Β) 1) Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΑΙΑΚΟΥ του Γεωργίου, 2) Ηλία 

ΚΑΣ1ΔΙΑΡΗ του Παναγιώτη, βουλευτή στην Περιφέρεια υπόλοιπου 

Αττικής, 3) Νικολάου ΜΙΧΟΥ του Αντωνίου, βουλευτή Εύβοιας, 4) 

Ιωάννη ΛΑΓΟΥ του Ευαγγέλου, βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς, 5) 

Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ του Σπυρίδωνα, βουλευτή Β’ Περιφέρειας Αθηνών 

και 6) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ του Νικολάου, βουλευτή Κορινθίας, 

που δικαιολογούν την απαγγελία κατηγορίας κατ’ αυτών για το 

κακούργημα της κατοχής πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών με
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σκοττό τον παράνομο ανεφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης 

(άρθρ. 15 §1 του ν. 2168/1993).

Γ) Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ του Γεωργίου, που δικαιολογούν 

την απαγγελία κατηγορίας κατ’ αυτού για παράβαση του άρθρου 

1§2 περ. ε του ν. 2168/1993

Δ) Ιωάννη ΛΑΓΟΥ του Ευαγγέλου, βουλευτή Β’ Περιφέρειας 

Πειραιώς, που δικαιολογούν την απαγγελία κατηγορίας κατ’ αυτού 

για παράβαση του ν. 456/1976 («περί φωτοβολίδων και 

πυροτεχνημάτων»),

Δ) Νικολάου ΜΙΧΟΥ του Αντωνίου, βουλευτή Εύβοιας, που 

δικαιολογούν την απαγγελία κατηγορίας για παράβαση α) του 

άρθρου 1 §1 περ.η του ν. 2168/1993, όπως προστέθηκε με ΐην  §4 

του άρθρου 1 του ν. 3944/2011 και β) του άρθρου 29 §1 του 

ν.4139/2013 (περί ναρκωτικών).

Ε) Χρήστου ΠΑΠΠΑ του Ηλία, βουλευτή Επικράτειας, που 

δικαιολογούν την απαγγελία κατηγορίας για παράβαση α) του 

άρθρου 1 § 2 περ. γ του ν. 2168/1993 και β) του ν. 3028/2002 («Για 

την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς).

Μετά ταύτα, παρακαλούμε να διαβιβάσετε αρμοδίως την 

παρούσα αίτηση προς την Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να 

δοθεί η άδεια του Σώματος, κατ' άρθρο 62 §1 του Συντάγματος, για 

να επιτραπεί η δίωξη και η απαγγελία κατηγορίας κατά των 

ανωτέρω βουλευτών για τα ως άνω εγκλήματα.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε: Φωτοτυπικά αντίγραφα ενόρκων 

καταθέσεων μαρτύρων, απολογιών κατηγορουμένων και αποδεικτικών 

εγγράφων, που περιέχονται στη δικογραφία. Επίσης προς διευκόλυνσή 

σας, σας υποβάλλουμε, ενδεικτικώς: Α) μέρος του υλικού των 

κατασχεθέντων ηλεκτρονικών πειστηρίων, σε ηλεκτρονική μορφή
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(DVD), B) φωτοτυπικά αντίγραφα των μηνυμάτων εκ των 

κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών των 

κατηγορουμένων, που ομοίως κατασχέθηκαν και Γ) φωτογραφίες από 

τα ηλεκτρονικά πειστήρια, που εξήχθησαν από εμάς.

Το σύνολο του υλικού εκ των ηλεκτρονικών πειστηρίων και 

κινητών τηλεφώνων, που διαβιβάστηκε σε μας από τη Διεύθυνση 

Εγκληματολογικών Ερευνών και περιλαμβάνεται σε τρεις (3) 

εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και πληθώρα CD και DVD είναι στη 

διάθεσή σας.
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