Δομή Υπομνήματος
Α. Εισαγωγή
1. Εγκληματική οργάνωση.
2. Διαπλοκή εγκληματικής οργάνωσης – πολιτικού κόμματος.
3. Η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία ως κίνητρο των εγκληματικών
πράξεων και συνεκτικός ιστός της εγκληματικής οργάνωσης.
4. Ο χρόνος συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης.
5. Οι εγκληματικές πράξεις – οργάνωση και υλοποίηση.
5.1. Η οικοδόμηση της οργάνωσης που θα τις υλοποιήσει.
 Τοπικές Οργανώσεις: μέλη, γραφεία και συγκρότηση
πενταμελούς επιτροπής. Ιεραρχία και πειθαρχία.
 Τάγματα εφόδου: το “Τμήμα Ασφαλείας” της τοπικής
οργάνωσης. Στρατιωτικοποίηση: Ομοιομορφία, Εκπαίδευση,
Όπλα.
 Σύνδεση με αστυνομία και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα.
 Χρηματοδότηση: η αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που
προκύπτουν από τον εκάστοτε τομέα ευθύνης.
 Ο ρόλος των βουλευτών.
5.2. Η υλοποίηση.
 Οι επιμέρους δικογραφίες και δικαστικές αποφάσεις που
αναφέρονται στα πλαίσια της υπό ΑΒΜ Φ2013/3990
δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
 Οι δολοφονικές επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψαράδες και στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.
 Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
6. Η συγκάλυψη της εγκληματικής δράσης από τις κρατικές αρχές.
7. Επί των δικονομικών ενστάσεων των κατηγορουμένων.
8. Αιτήματα.
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Προς το Τριμελές Συμβούλιο Εφετών Αθηνών
(διά του αρμοδίου κ. Εισαγγελέα Εφετών)
Υπόμνημα Πολιτικής Αγωγής
(Σχετικές Δικογραφίες: ΑΒΜ Φ2013/3990 και ΑΒΜ Φ2012/979 και 979Α)
Του πολιτικώς ενάγοντος Abouzid (Αμπουζίντ) EMBARAK (ΕΜΠΑΡΑΚ),
του Embarak (Εμπάρακ) και της Oumelsaad (Ουμελσαάντ), υπηκόου
Αιγύπτου, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αρ. 144,
κατόχου της υπ’ αριθμ. Α3017870/19-9-2014 άδειας διαμονής.
Επί της από 15-10-2014 πρότασης του κ. Εισαγγελέα Εφετών κ. Ισίδωρου
Ντογιάκου προς το Συμβούλιό Σας, με την ιδιότητά μου ως θύματος
δολοφονικής

επίθεσης

που

πραγματοποιήθηκε

στο

πλαίσιο

της

οργανωμένης δράσης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή (ΧΑ) και
πολιτικώς ενάγων κατά των φυσικών αυτουργών και των μελών της
διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή»:
Α) Εισαγωγή
0.1. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα την 18-9-2013, από δομημένη ως
«τάγμα εφόδου» ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή»
συντάραξε

το

ογκωδέστατων

πανελλήνιο

και

αντιφασιστικών

αποτέλεσε
διαδηλώσεων.

το

έναυσμα
Υπό

την

για
πίεση

σειρά
της

αγανάκτησης της κοινής γνώμης για την κλιμακούμενη δολοφονική
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δράση της Χρυσής Αυγής – δράσης γνωστής ήδη από το 1987 και
καταγεγραμμένης τουλάχιστον από το έτος 1992, από δε το 1996 και με
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος μελών της, τα οποία
καταδικάστηκαν με αυτήν τους την ιδιότητα, στο πλαίσιο της «δράσης» της
– η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αποφάσισε να προβεί στο
αυτονόητο: να υποβάλει την από 19-09-2013 αναφορά προς τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δυνάμει της οποίας παραγγέλθηκε στη
συνέχεια την 22-09-2013 από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Σύμφωνα, δε, με την υπ’ αριθ. πρωτ.
4183α/28-9-2013 Αναφορά του διενεργήσαντος την προκαταρκτική εξέταση
Εισαγγελικού Λειτουργού προς την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, «…
προέκυψαν πλέον ή επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την κίνηση της
προσήκουσας ποινικής δίωξης και ειδικότερα για το προβλεπόμενο στο
άρθρο 187 Π.Κ. έγκλημα (εγκληματική οργάνωση με τη μορφή της ένταξης
σ’ αυτή, που είναι και διαρκές έγκλημα)…».
Έτσι, ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη στην ηγετική ομάδα (Αρχηγό και
βουλευτές) και μέλη των Ταγμάτων Εφόδου της τελευταίας για σύσταση και
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση – συνολικά 76 κατηγορουμένους –
και συσχετίστηκαν συνολικά 90 δικογραφίες που αφορούσαν σε αντίστοιχες
επιθέσεις των Ταγμάτων Εφόδου.
0.2. Από την πρώτη στιγμή που κινήθηκε η διαδικασία της ποινικής δίωξης
της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ – ήδη στο στάδιο της προκαταρκτικής
εξέτασης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βουρλιώτη – η απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος μου την 12-6-2012, συμπεριλήφθηκε στις
υποθέσεις

που

αφορούσαν

μείζονες

δολοφονικές

επιθέσεις,

καταγεγραμμένες με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ως οργανωμένες από
την εγκληματική οργάνωση ΧΑ.
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Η συγκεκριμένη δολοφονική επίθεση, με αναμφισβήτητη ανθρωποκτόνο
πρόθεση, διαπράχθηκε την 12-6-2012 από τα μέλη του Τάγματος Εφόδου
της ΤΟ Περάματος της ΧΑ, με επικεφαλής τους τον Πυρηνάρχη της ΤΟ
Περάματος Αναστάσιο Πανταζή και τουλάχιστον δέκα ακόμα συμμετόχους,
μεταξύ των οποίων οι συλληφθέντες επ’ αυτοφώρω και κατηγορούμενοι
πλέον

και

για

ένταξη

στην

εγκληματική

οργάνωση,

Κων/νος

Παπαδόπουλος, Ελένη-Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμάς Μαριάς, Μάρκος
Ευγενικός, Δημήτριος Αγριογιάννης.
Η δολοφονική επίθεση σε βάρος μου μπορεί να θεωρηθεί ως ο προάγγελος
μιας

ολοένα

κλιμακούμενης,

προμελετημένης,

μεθοδευμένης

και

οργανωμένης σε κάθε της λεπτομέρεια και απόλυτα συντεταγμένης δράσης
της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ στην ευρύτερη περιφέρεια Πειραιά, από τα
Τάγματα Εφόδου των Τοπικών Οργανώσεων Περάματος, Νίκαιας και
Πειραιά, η οποία κατέληξε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ την 12/9/2013, επίσης στο Πέραμα, και τελικά την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα την 17-18/9/2013 στην Αμφιάλη.
1. Τα πραγματικά περιστατικά της σε βάρος μου δολοφονικής
επίθεσης της 12-6-2012.
1.01. Είμαι υπήκοος Αιγύπτου, 30 ετών, έγγαμος και έχω τρία παιδιά. Ήρθα
στην Ελλάδα στα τέλη του 2011 (6 μήνες πριν την δολοφονική επίθεση)
προκειμένου να εργαστώ ως αλιεργάτης. Έμενα στο σπίτι των τριών
αδερφών Saad, Mohamed και Ahmed (Σααντ, Μοχάμεντ και Αχμεντ) Abou
Hamed (Αμπου Χαμεντ) στην οδό Θ. Σοφούλη αριθ. 32 στο Πέραμα
Αττικής.
Την 12-6-2012 τα ξημερώματα, στην ανωτέρω οικία στο Πέραμα έπεσα
θύμα απρόκλητης δολοφονικής ρατσιστικής επίθεσης από τουλάχιστον
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δέκα μέλη της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα να τραυματιστώ σοβαρά
στο κεφάλι, να κινδυνεύσει άμεσα η ζωή μου και να νοσηλευτώ επί μέρες
στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Η επίθεση, απόλυτα οργανωμένη σε κάθε της λεπτομέρεια από την αρχή
ως το τέλος της, πραγματοποιήθηκε κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις:
Το σπίτι των αδελφών Abou Hamed είναι μονοκατοικία. Εγώ, λόγω ζέστης,
κοιμόμουν στην ταράτσα – επειδή το σπίτι βρίσκεται σε δρόμο κατηφορικό η
ταράτσα φαίνεται από τον δρόμο, και μπορεί να ανεβεί κάποιος από την
εξωτερική σκάλα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-6-2012, στις τρεις περίπου η ώρα τα
ξημερώματα, Τάγμα Εφόδου με επικεφαλής τον Αναστάσιο Πανταζή,
συγκροτούμενο από δέκα (10) άτομα, μεταξύ των οποίων οι Κων/νος
Παπαδόπουλος, Ελένη-Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμάς Μαριάς, Μάρκος
Ευγενικός, Δημήτριος Αγριογιάννης, βάσει οργανωμένου σχεδίου, έφτασαν
έξω από τη μονοκατοικία, επιβαίνοντες σε δίκυκλα (μηχανάκια). Οι ίδιοι
φρόντισαν να κάνουν γνωστή την ταυτότητά τους ως μέλη της Χρυσής
Αυγής, αφού κάποιοι από αυτούς φορούσαν μπλούζες με το έμβλημα της
Χρυσής Αυγής, ενώ ο Πανταζής φώναξε “τώρα θα μάθετε τι είναι η Χρυσή
Αυγή” και «θα σας γ……. τη μάνα που σας γέννησε». Προκάλεσαν
εκτεταμένες φθορές, στοχευμένες μόνο στα επαγγελματικά οχήματα (ένα
ημιφορτηγό, ένα αυτοκίνητο τύπου ΒΑΝ και ένα τρίκυκλο) των αδερφών
Abou Hamed, που ήταν σταθμευμένα έξω από τη μονοκατοικία, και
επιχείρησαν να εισβάλουν μέσα σε αυτή, σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια
και

ρίχνοντας

το

περιεχόμενο

(σκόνη)

ενός

πυροσβεστήρα

και

εκσφενδόνισαν τον ίδιο τον πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο
δωμάτιο, όπου κοιμόντουσαν. Στην συνέχεια, αφού δεν κατάφεραν να
σπάσουν την εξώθυρα της οικίας γιατί ήταν σιδερένια, ανέβηκαν στην
ταράτσα, όπου κοιμόμουν, και μου επιτέθηκαν. Η αιφνιδιαστική επίθεση,
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είχε ως χαρακτηριστικό την ιδιαίτερη βιαιότητα και σφοδρότητα: άρχισαν να
με χτυπούν, με ξύλα και σιδερένιους λοστούς, σε όλο μου το σώμα, ακόμη
και σε καίρια και ζωτικά σημεία, όπως στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ως
συνέπεια, υπέστην 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.
Το συμπέρασμα που αναδύεται αβίαστα είναι πως η πρόθεσή τους ήταν να
με σκοτώσουν, πλην όμως, το Τάγμα Εφόδου δεν ολοκλήρωσε τον
ανθρωποκτόνο
οργανωμένου

σκοπό

του,

επειδή

χρονοδιαγράμματος

είχε

της

παρέλθει

επίθεσης,

ο

όπως

χρόνος

του

αυτό

είχε

προκαθορισθεί με κάθε ακρίβεια, και ο ίδιος ο Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως
επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου, έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν όλοι
από τον τόπο της επίθεσης.
Έτσι, η αποχώρησή τους ήταν το ίδιο οργανωμένη, προσχεδιασμένη και
συντεταγμένη, όσο και η έναρξη της επίθεσης. Όταν δόθηκε το σύνθημα
από τον επικεφαλής Πανταζή, ακόμα και αυτοί που έσπαγαν τα οχήματα
έξω στον δρόμο σταμάτησαν και όλοι έσπευσαν να εξαφανιστούν
εποχούμενοι σε μηχανάκια.
1.02. Η σφοδρότητα των δολοφονικών χτυπημάτων με ανθρωποκτόνο
πρόθεση και οι επιπτώσεις τους στην ζωή μου.
Από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας διακομίστηκα στον Ευαγγελισμό
λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής μου. Είχα χτυπήματα σε όλο το
σώμα, το πιο δυνατό στο κεφάλι, και υπέστην μετατόπιση γνάθου, η οποία
είχε σπάσει σε τρία σημεία, και για την αποκατάστασή της απαιτήθηκε,
μεταξύ άλλων, και η τοποθέτηση συρμάτινης περίδεσης. Υποβλήθηκα σε
σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και μου τοποθέτησαν τρεις λάμες σε τρία
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διαφορετικά σημεία για να επαναφέρουν τη γνάθο. Ακόμα και μετά την
έξοδό μου από το νοσοκομείο, παρέμεινα ένα χρόνο κλινήρης. Επί 4-5
μήνες τρεφόμουν μόνο με καλαμάκι, και ακόμα δεν μπορώ να μασήσω
κανονικά, αφού στην κάτω γνάθο μου έχει περιορισμένη αισθητηριακή
ικανότητα, ενώ πρέπει να υποβληθώ σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις για
να μου βγάλουν τις λάμες. Ακόμα και σήμερα, δεν μπορώ να εργαστώ λόγω
της κατάστασης της υγείας μου – και ειδικότερα λόγω αδυναμίας
συγκέντρωσης, που μου έχει προκληθεί ως αποτέλεσμα των σοβαρών και
σφοδρών χτυπημάτων που δέχτηκα στο κεφάλι – με δραματικές συνέπειες
για την σωματική και ψυχική, μου υγεία αλλά και την οικονομική και
οικογενειακή μου κατάσταση.
2. Τα χαρακτηριστικά της ως οργανωμένης επίθεσης τάγματος εφόδου
της ΧΑ.
2.01. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η επίθεση ήταν εξαιρετικά βίαιη
και άριστα οργανωμένη κατά το πρότυπο των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου.
Συγκεκριμένα:
α) Η επίθεση: Οι δράστες κατέφτασαν οργανωμένα και συντεταγμένα,
επιβαίνοντες

σε

δίκυκλα

μηχανάκια,

επιτέθηκαν

εναντίον

μου

και

ταυτόχρονα προκάλεσαν φθορές στα οχήματα των αδελφών Abou Hamed
και

στα ξύλινα παντζούρια και στα τζάμια των παραθύρων της

μονοκατοικίας με σιδερένιους λοστούς και ξύλα.
β) Η δήλωση της «ταυτότητας»: Το γεγονός είναι ότι υπάρχει ενός είδους
αναγγελία της επίθεσης ως μέρος της δράσης της ΧΑ: η αναγγελία αυτή
είναι κυριολεκτική, στο επίπεδο της κραυγής των επιτιθέμενων “τώρα θα
μάθετε τι είναι η Χρυσή Αυγή”, αλλά και σημειολογική, με δεδομένο ότι
τουλάχιστον δύο φορούσαν μπλούζες με το έμβλημα της ΧΑ και
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σίγουρα ο ένας εξ αυτών ήταν ο Πανταζής, όπως αποδεικνύεται από την
από 27-11-13 ένορκη κατάθεση ενώπιον των ανακριτριών της αστυνομικού
Πολυχρονίδου που τους προσήγαγε.
γ) ο οπλισμός: κατά την επίθεση χρησιμοποίησαν σιδερένιους λοστούς
στην άκρη των οποίων υπήρχαν πρόκες και βίδες, ρόπαλα, ξύλινα κοντάρια
με μεταλλική απόληξη και στρεβλή μεταλλική προσθήκη, ένα τσεκούρι,
ελαστικά κλομπ. Με τα όπλα αυτά αποπειράθηκαν να εισβάλουν στη
μονοκατοικία, προκάλεσαν τις παραπάνω φθορές σε αυτήν και στα
οχήματα, και με τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Είναι
χαρακτηριστικό της άρτιας οργάνωσης και του λεπτομερειακού σχεδιασμού
της επίθεσης ότι είχαν μαζί τους πυροσβεστήρα, προκειμένου να
υπερνικήσουν τυχόν αντίσταση και πράγματι έκαναν χρήση του, ρίχνοντας
μέσα στην κατοικία το περιεχόμενο (σκόνη) και τον ίδιο τον πυροσβεστήρα
στη συνέχεια.
δ) η ιεραρχική οργάνωση της επίθεσης - Ο κεντρικός σχεδιασμός της
επίθεσης από την ηγεσία μέσω του περιφερειάρχη: Το Πέραμα όπως
και η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ανήκει, βάσει της αυστηρά
ιεραρχημένης οργάνωσης και της κατανομής ρόλων της ΧΑ, στην περιοχή
δικαιοδοσίας

του

Βουλευτή

και

Περιφερειάρχη

Γιάννη

Λαγού.

Ο

Περιφερειάρχης Λαγός προανήγγειλε ευθέως την σε βάρος μας επίθεση
λίγες μόνο ώρες πριν την πραγματοποίησή της. Συγκεκριμένα, σε
συγκέντρωση στην καφετέρια Αίνιγμα στο Πέραμα το απόγευμα της 11-62012, 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 όπως θέλουν, τα
παίρνουν απ’ όπου θέλουν και γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
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Εμείς τους λέμε ότι από εδώ και στο εξής θα δίνουν λογαριασμό στη
Χρυσή Αυγή».
Η φράση «από εδώ και στο εξής» αποδείχτηκε κυριολεκτική…. Δεν
πρόκειται, δηλαδή, απλώς για προηγούμενη στοχοποίηση, αλλά για άμεση
αναγγελία της επίθεσης. Ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η
παραπάνω δήλωση (το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας 11-6-2012,
δηλαδή μόλις λίγες ώρες πριν από την παραπάνω δολοφονική επίθεση)
συνιστά ακράδαντο στοιχείο που καταδεικνύει πέραν κάθε αμφιβολίας την
οργανωμένη, σχεδιασμένη, κεντρικά κατευθυνόμενη από την ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης δολοφονική επίθεση σε βάρος μου.
Με εντελώς αντίστοιχο τρόπο, ο Λαγός με την ιδιότητά του ως
Περιφερειάρχης Πειραιά και μέλος της διευθύνουσας ομάδας της
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, είχε προαναγγείλει την επίθεση
στα μέλη του ΠΑΜΕ την 15-9-2013 στην οποία επίσης συμμετείχε το Τάγμα
Εφόδου Περάματος με επικεφαλής βέβαια και πάλι τον Πανταζή. Με
δηλώσεις του μέσα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη έναν μήνα πριν, την
8-8-2013, είχε δηλώσει ευθαρσώς ότι «οι λακέδες του ΠΑΜΕ θα
εξαφανιστούν από την Ζώνη». Στην περίπτωση εκείνη μάλιστα, υπάρχει και
σχετικό αποδεικτικό υλικό πριν, κατά την διάρκεια και μετά την επίθεση
(τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Δεβελέκο κατά την οποία ρητά αναφέρει
πως τους «έδωσε τέρμα», δηλαδή εντολή για την λήξη της επίθεσης).
- Η ιεραρχική οργάνωση της επίθεσης ως προς τον επιχειρησιακό
επικεφαλής της: Η ως άνω, με αναμφισβήτητη ανθρωποκτόνο πρόθεση,
επίθεση διήρκεσε περίπου πέντε (5) λεπτά. Ο Αναστάσιος Πανταζής
αναγνωρίστηκε ως ο επικεφαλής της επίθεσης και ήταν από αυτούς που
φορούσαν μπλούζα με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής. Η επίθεση
ολοκληρώθηκε μόνο όταν δόθηκε εντολή από τον Πυρηνάρχη της ΤΟ
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Περάματος

και

ταυτόχρονα

επικεφαλής

της

ομάδας, Πανταζή,

να

αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης.
ε) Η συντεταγμένη έφοδος και αποχώρηση: Η προσχεδιασμένη,
στοχευμένη και απόλυτα οργανωμένη επίθεση αποδεικνύεται από την
κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Κ. Τατσιόπουλου, γείτονα, που είχε
άμεση και ιδία αντίληψη του τρόπου με τον οποίο εκτυλίχθηκε. Σύμφωνα με
την από 24-4-14 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον των ανακριτριών
«προκάλεσαν φθορά μόνο στα οχήματα των αιγυπτίων και δεν είχαν
πειράξει κάποιο άλλο αυτοκίνητο της γειτονιάς…. Έφυγαν όλοι μαζί
συγχρόνως, συντονισμένα και από το σπίτι του Αιγύπτιου και από τα
αυτοκίνητα, γιατί ενώ αυτοί χτυπάγανε τα αυτοκίνητα ξαφνικά φύγανε.
Εξαφανίστηκαν όλοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα».
στ) το modus operandi και οι ομοιότητες με άλλες επιθέσεις της ΧΑ: Η
επίθεση εντάσσεται αναμφισβήτητα στο modus operandi των Ταγμάτων
Εφόδου και προσομοιάζει απόλυτα με άλλες επιθέσεις που έχουν
εξαπολύσει τα τάγματα εφόδου της ΧΑ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
συνιστούν ο απόλυτα συντεταγμένος τρόπος έναρξης και λήξης της
επίθεσης :


την

αναγγελία

της

έναρξης

της

επίθεσης

από

τους

επιτιθέμενους που φώναξαν “τώρα θα μάθετε τι είναι η Χρυσή
Αυγή”. Εντελώς αντίστοιχα, στην επίθεση στο στέκι Αντίπνοια την 306-2008 ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου φώναξε «έχετε τα
χαιρετίσματα της Χρυσής Αυγής» και στην επίθεση στα μέλη του
ΠΑΜΕ

την

15-9-2013

ο

επικεφαλής

και

πάλι

Πανταζής

«ανακοίνωσε» πως «εδώ κάνουμε κουμάντο μόνο εμείς».


το σύνθημα περί «τέλους χρόνου» που δίνεται πάντα και πάλι από
τον αρχηγό στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού της επίθεσης βάσει
χρονομέτρησης («πάμε βρώμισε» στην επίθεση στα μέλη του ΠΑΜΕ
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την 15-9-2013, και αντίστοιχα στο στέκι Αντίπνοια την 30-6-2008).

3. Ο κομβικός ρόλος του Πανταζή ως πρότυπο πυρηνάρχη ΤΟ και
ηγέτη τάγματος εφόδου.
3.01. Ο Πανταζής, με την σειρά του, αποτελεί τον ενδιάμεσο συνδετικό
κρίκο της απόλυτα ιεραρχημένης εν είδει «στρατού», δράσης της
εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ. Λαμβάνει την εντολή ή την έγκριση για την
πραγματοποίηση

τής

εκάστοτε

εγκληματικής

επίθεσης

από

τον

περιφερειάρχη του Γιάννη Λαγό (ο οποίος, πάλι, κρατάει ενήμερη την
ηγεσία και τον Αρχηγό) και ο ίδιος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ως
επικεφαλής το επιχειρησιακό, «στρατιωτικό» σκέλος.
3.02. Στην από 14-6-12 απολογία του για την σε βάρος μου απόπειρα
ανθρωποκτονίας, ο Πανταζής υποστήριξε ότι τότε (Ιούνιο 2012) δεν είχε
καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή πλην αυτής του απλού ψηφοφόρου, και
μάλιστα ζήτησε πιστοποιητικό ότι δεν είναι μέλος της ΧΑ (!), καλώντας την
δικαιοσύνη “να μην πληρώσει αυτός για τις ακρότητες του κυρίου Κασιδιάρη”
(αναφορικά με την γνωστή επίθεση στην Κανέλλη).
Ακόμα και έτσι να ήταν τα πράγματα, (που δεν είναι, γιατί ήδη τότε ήταν
Πυρηνάρχης) αυτό θα σήμαινε ότι επιβραβεύτηκε η «δράση» του με την
αναβάθμισή του «σε υποστηρικτή με το που άνοιξαν τα γραφεία...».
Σε κάθε περίπτωση, το δεδομένο είναι – και αυτό είναι που έχει σημασία
για τους διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης – ότι ο Πανταζής
είναι κλασικό παράδειγμα επιβράβευσης της εγκληματικής δράσης ενός
«υποστηρικτή», ο οποίος ενώ είναι υπόδικος για κακούργημα και του έχουν
επιβληθεί περιοριστικοί όροι, στην συνέχεια αναβαθμίζεται σε υπεύθυνο
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των γραφείων της Χ.Α στο Πέραμα (κατά τον ίδιο στο απολογητικό του
υπόμνημα τον Μάρτιο 2014 «εντάχθηκα ως υποστηρικτής τον Δεκέμβριο
του 2012 οπότε άνοιξαν τα γραφεία του Περάματος»).
3.03. Ο ηγετικός του ρόλος στην επίθεση σε βάρος μου αναδεικνύεται από
την ομολογία του Αγριογιάννη κατά την απολογία του ενώπιον των
ανακριτριών

την

10-3-2014:

«ο

Πανταζής

μας

ζήτησε

να

αλληλοκαλυφθούμε – να μην πούμε τίποτα για τις μπλούζες της ΧΑ
που φόραγαν οι δύο ……όσο ήμασταν μέσα στο τμήμα, μέχρι να
έρθουν οι αιγύπτιοι παθόντες, έβγαλαν τις μπλούζες και τις φόρεσαν
ανάποδα» (βλ. αρχείο 1808).
Η ομολογία είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δείχνει όχι μόνο την εμπλοκή
του δήθεν «άσχετου απλού ψηφοφόρου», όχι μόνο τον ηγετικό του ρόλο
αλλά κυρίως την αγωνιώδη προσπάθειά του μετά την σύλληψή τους να
συγκαλύψει την ευθύνη της ΧΑ με την απόκρυψη της ταυτότητάς τους
μέσω της αλλαγής των ρούχων με το έμβλημά της, ώστε να αποσείσει
τις ευθύνες της οργάνωσης ενόψει μάλιστα των εκλογών.
3.04. Η κομβική θέση του Πανταζή αναδεικνύεται από τον ηγετικό του
ρόλο που είχε και στην επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ έναν
χρόνο μετά (15-9-2013) – σύμφωνα με το μήνυμα (sms) του
Περιφερειάρχη Λαγού προς τον Γ. Πατέλη «πάει ο Τασάρας με καμιά
30ριά δικούς του - θα φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια» (βλ. ΠΑΤΕΛΗΣ,
3022-21-3000-ια, Παράρτημα 4.1).
Εμπλέκεται και στην δολοφονία Φύσσα, καθώς έχει τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις με τον ομοιόβαθμο, αντίστοιχο «συνάδελφό του»,
Πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργο Πατέλη.
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4. Η νομική πορεία και η σημασία της υπόθεσης
4.01. Η υπόθεση αυτή εξαρχής, λόγω της οργανωτικής αρτιότητας και
της

πρωτοφανούς

αγριότητας

της

επίθεσης,

έλαβε

μεγάλη

δημοσιότητα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε
αυθημερόν το από 12-6-2012 σχετικό Δελτίο Τύπου της, μετά την επ’
αυτοφώρω σύλληψη των ανωτέρω έξι εκ των δραστών.
Παρ’ όλα αυτά, αρχικά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ασκήθηκε
ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη – και όχι για
απόπειρα

ανθρωποκτονίας

–

και

οι

κατηγορούμενοι

παρά

την

ανεπιφύλακτη και κατηγορηματική αναγνώρισή τους από τους αδερφούς
Abou Hamed αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μόνο μετά την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα διαβιβάστηκε και η παραπάνω δικογραφία
(όπως και άλλες αντίστοιχες που αφορούσαν σε επιθέσεις μελών της
Χρυσής Αυγής) επί των οποίων οι αρμόδιοι Ανακριτές του Πρωτοδικείου
Πειραιά διενεργούσαν κύρια ανάκριση, στις ειδικές εφέτες ανακρίτριες που
διορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 29 ΚΠΔ, και συσχετίστηκαν με τη βασική
δικογραφία (της εγκληματικής οργάνωσης), λόγω προφανούς συνάφειας με
αυτήν, αλλά και μεταξύ τους (για παράδειγμα ο Πανταζής ήταν επικεφαλής
και στην επίσης δολοφονική επίθεση στα μέλη του ΠΑΜΕ και πάλι στο
Πέραμα).
Μόνο

μετά

από

αίτημα

των

ειδικών

ανακριτριών

ασκήθηκε

συμπληρωματική ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της απόπειρας
ανθρωποκτονίας, από κοινού και κατά συρροή, κατ’ ορθότερο νομικό
χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών που αφορούσαν στην
δολοφονική επίθεση μελών και οπαδών της Χρυσής Αυγής σε βάρος μας.
4.02. Με την κίνηση της ποινικής διαδικασίας και της προκαταρκτικής
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εξέτασης, η υπόθεση συμπεριλήφθηκε άμεσα στις σοβαρές υποθέσεις
εγκληματικών επιθέσεων της ΧΑ. Έτσι, η σε βάρος μου απόπειρα
ανθρωποκτονίας αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4183α/28-9-2013
Αναφορά του διενεργήσαντος την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα κ.
Βουρλιώτη προς την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ρητά ως υπόθεση
υπό στοιχεία 8 και ο κατηγορούμενος επικεφαλής Αναστάσιος Πανταζής
ονομαστικά.
4.03. Ήδη στην από 15-10-2014 πρόταση του κ. Εισαγγελέα Εφετών
προς το Συμβούλιο Εφετών, η σε βάρος μου απόπειρα ανθρωποκτονίας
ενσωματώνεται στο Κατηγορητήριο, στην περιγραφή του πραγματικού της
κατηγορία περί συμμετοχής σε εγκληματικής οργάνωσης (187 παρ. 1ΠΚ),
όπου και αναφέρεται – ενδεικτικά – ως μία από τις οργανωμένες από
τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ.
4.04. Τέλος, είναι ενδεικτικό για την σημασία και τις διαστάσεις που
προσέλαβε η υπόθεση της δολοφονικής σε βάρος μου επίθεσης, το γεγονός
ότι ήμουν ο πρώτος αλλοδαπός - θύμα εγκληματικής επίθεσης, στον
οποίο χορηγήθηκε άδεια διαμονής ως θύμα και ουσιώδης μάρτυρας
της εγκληματικής πράξης, που προβλέπεται στο άρθρο 187 ΠΚ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β της υπ’
αριθμ. 30651/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης («Με απόφαση του
Υπουργού

Εσωτερικών

χορηγείται

άδεια

διαμονής

για

λόγους

ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην
Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες…… Β. Σε
θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, οι οποίες
προβλέπονται στα άρθρα 187, 187Α, 309 και 310 ΠΚ») μου χορηγήθηκε η Α
3017870/19-9-2014 άδεια διαμονής ως θύμα δολοφονικής ρατσιστικής
επίθεσης και μάρτυρας-πολιτικώς ενάγων στην παρούσα υπό κρίση ποινική
διαδικασία.
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4.05. Η σε βάρος μου δολοφονική επίθεση διαπράχθηκε λίγες μέρες πριν
τις βουλευτικές εκλογές της 17 Ιουνίου 2012 και ενώ είχαν προηγηθεί οι
εκλογές της 6-5-2012, κατά τις οποίες για πρώτη φορά η ΧΑ εξέλεξε
δεκαεννέα βουλευτές.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο βουλευτικές
εκλογές (της 6-5-2012 και της 17-6-2012), η Χρυσή Αυγή κλιμάκωσε την
εγκληματική της δράση – δράση που εκτεινόταν ήδη σε βάθος χρόνου
και ήταν γνωστή από το 1987 και καταγεγραμμένη τουλάχιστον από το έτος
1992, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω.
Ενδεικτικά, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο βουλευτικών εκλογών
οργάνωσαν και πραγματοποίησαν τις εξής επιθέσεις :


Την 22-5-12 στην Πάτρα μέλη της ΧΑ εξαπέλυσαν επίθεση στον
καταυλισμό μεταναστών.



Την 7-6-12 έλαβε χώρα η γνωστή, σε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη,
επίθεση Κασιδιάρη στην βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη.



Την 12-6-12, απολύτως χαρακτηριστικά το ίδιο βράδυ με την επίθεση
σε βάρος μου, μέλη της ΧΑ επιτέθηκαν στο εκλογικό περίπτερο του
ΚΚΕ στην Αγία Παρασκευή και τραυμάτισαν το μέλος του ΚΚΕ Γ.
Τσιμπουκάκη.



Την 17-6-12, το βράδυ των βουλευτικών εκλογών πραγματοποίησαν
επίθεση στο εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά και στον
υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Καρδαρά.

Καθίσταται

σαφές,

επομένως,

ότι

ανάμεσα

στις

δύο

εκλογικές

αναμετρήσεις τα μέλη της ΧΑ, με κεντρικό σχεδιασμό και εντολή,
άρχισαν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους. Μετά, δε, τις εκλογές του
Ιουνίου 2012, και την εκ νέου είσοδό τους στην βουλή, η διατυπωθείσα από
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ορισμένους εκτίμηση (ή και προσδοκία) ότι θα «εξομαλυνθεί» η δράση τους
και θα πορευτούν στο εξής «στον δρόμο της νομιμότητας», διαψεύστηκε
πανηγυρικά και δυστυχώς, δραματικά, με τον πιο αιματηρό τρόπο: Η
εγκληματική τους δράση συνεχίστηκε το ίδιο δολοφονική, αλλά με
ακόμα μεγαλύτερη πυκνότητα ως προς την συχνότητα των επιθέσεων
των Ταγμάτων Εφόδου και κατέληξε, μεταξύ άλλων, στις δολοφονίες
του Shahzad Luqman και του Παύλου Φύσσα, και τις απόπειρες
ανθρωποκτονίας εναντίον των Πακιστανών στον Βιάννο Ιεράπετρας
Κρήτης και εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ.
5. Η σύνδεση της υπόθεσης με την ποινική δίωξη για συγκρότηση,
διεύθυνση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή».
5.01. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε
βάρος

μου

εντάσσεται

απολύτως

στο

πλαίσιο

υπό

το

οποίο

πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου αλλεπάλληλες, βίαιες και κεντρικά
σχεδιασμένες

επιθέσεις

από

τα

Τάγματα

Εφόδου

της

ΧΑ:

με

προδιαγεγραμμένους και αυστηρά καθορισμένους ρόλους, με απολύτως
οργανωμένο σχέδιο, εντός αυστηρά καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Οι
εγκληματικές δράσεις πραγματοποιούνται μετά από εντολή που παίρνει ο
Πυρηνάρχης από τον ιεραρχικώς ανώτερο (Περιφερειάρχη), και από
την ηγετική ομάδα και οπωσδήποτε υπό την έγκριση του Αρχηγού,
που έχει τον πλήρη έλεγχο του κόμματος-εγκληματικής οργάνωσης,
ανεξάρτητα αν γνωρίζει ή όχι την κάθε επιμέρους δράση – όπως αναλυτικά
θα εκτεθεί στην συνέχεια.
Επομένως, στο πλαίσιο της στοιχειοθέτησης της συγκρότησης της
εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», με βάση τους νομικούς όρους
και τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν από το αποδεικτικό υλικό,
πρέπει να γίνει κατανοητή και να αξιολογηθεί η συγκεκριμένη σε βάρος μου
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αξιόποινη πράξη ως τέτοια, δηλαδή όχι απλά ως επίθεση από μια ομάδα
τυχαίων ατόμων-απλών συναυτουργών, αλλά ως διαπραχθείσα από μια
ομάδα-τάγμα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ, στο πλαίσιο
της οποίας δρούσαν συντεταγμένα και άλλα τάγματα εφόδου άλλων
ΤΟ, αλλά και το ίδιο τάγμα εφόδου πραγματοποιούσε και άλλες
επιθέσεις (συνδικαλιστές ΠΑΜΕ).
Για τον λόγο αυτό, δεν νομιμοποιούμαι απλώς στην διατύπωση σκέψεων
επί της εισαγγελικής πρότασης, αλλά είναι, αντικειμενικά, απολύτως
αναγκαία η αναφορά στους όρους της νομοτυπικής και πραγματικής
συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», που ήταν ο
δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος μου:
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1. Εγκληματική οργάνωση.

Είναι η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση με την νομοτυπική μορφή του
άρθρου 187 παρ. 1 ΠΚ;
Είναι επαρκές το αποδεικτικό υλικό για την στήριξη, σε βάρος των
κατηγορουμένων, της κατηγορίας της συγκρότησης διεύθυνσης και ένταξης
σε εγκληματική οργάνωση, δομημένη και με διαρκή δράση, που επεδίωκε
και διέπραξε εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 187;
Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα είναι καταφατική επειδή από την
αξιολόγηση, την επεξεργασία και αλληλοσυσχέτιση του οπτικοακουστικού
ανακριτικού υλικού, που νόμιμα έχει συλλεγεί, στο στάδιο της ανάκρισης,
των εγγράφων, του μεγάλου αριθμού μαρτυρικών καταθέσεων, σε
συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων, αποδεικτικά προκύπτει
ότι η ΧΑ συγκεντρώνει, με αρχετυπικό μάλιστα τρόπο, όλα τα κατά νόμο
χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης όπως τυποποιούνται στο
άρθρο 187 ΠΚ.

1.01. Οι νομικοί όροι της εγκληματικής οργάνωσης.
Με το νέο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 2928/01, τυποποιήθηκε ως κακούργημα το αδίκημα της συγκρότησης και
συμμετοχής

σε

εγκληματική

οργάνωση.

Με

τις

μεταγενέστερες

τροποποιήσεις και προσθήκες που επέφεραν οι διατάξεις των Ν.
3064/2002, άρθρου 42 παρ. 5 του Ν. 3251/2004 και άρθρου 11 του Ν.
3658/2008, έχει ως εξής :
«1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται
ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα (οργάνωση) "που επιδιώκει" τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα…..264 (εμπρησμός), 299
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(ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (βαριά σωματική βλάβη)…… 4. ..... η
επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους των μελών τους συνιστούν
επιβαρυντικές περιστάσεις».

1.02. Ο λόγος της ρύθμισης και στοιχεία του εγκλήματος.
Μετά την κατάργηση του Ν. 1916/1990 με τον Ν. 2172/1993, και μέχρι την
ψήφιση του Ν. 2928/2001, το άρθρο 187 τυποποιούσε την συγκρότηση
εγκληματικής οργάνωσης ως πλημμέλημα.
Κατά την εισηγητική έκθεση του Ν. 2928/2001 (βλ. σχετική εισηγητική
έκθεση ΚΝοΒτ. 49, σελ. 1726, 1731, 1733), λόγος της εισαγωγής της νέας
ρύθμισης ήταν η προσαρμογή της νομοθεσίας στις αξιώσεις αντιμετώπισης
των νέων μορφών του οργανωμένου εγκλήματος, όπως επιβαλλόταν και
από τις διεθνείς συμβάσεις και ιδίως τη ΣυμβΟΗΕ του Παλέρμο του
Δεκεμβρίου 2000, καθώς και τα Σχέδια κοινής δράσης της ΕΕ, δηλ. αυτά
της 21.12.1998 και του ΕυρΚοιν της 29.3.1999.
Με την νέα ρύθμιση, πριν ακόμα κυρωθεί από την Βουλή η σύμβαση του
Παλέρμο, θεσπίστηκαν με το άρθρο 187, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
2928/2001, όλες οι πρόνοιες που περιέχονταν στη σύμβαση αυτή ως
υποχρεώσεις των χωρών πού θα προσυπέγραφαν τη σύμβαση.
Ο σκοπός του προσπορισμού οικονομικού οφέλους, που προβλεπόταν
στην σύμβαση του Παλέρμο, στην νέα ρύθμιση προβλέφθηκε ως
επιβαρυντική περίσταση (παρ 4, νυν 6 του άρθρου 187).
Με την ρύθμιση αυτή καλύφθηκαν από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 187
και εγκληματικές οργανώσεις που δεν είχαν ως σκοπό της εγκληματικής
δράσης μόνον το οικονομικό όφελος αλλά και οποιονδήποτε άλλο σκοπό,
φυλετικό, ιδεολογικό, αντισημιτικό κοκ.
Ο Έλληνας νομοθέτης κατά τη ψήφιση του νέου άρθρου 187 ΠΚ όπως
τροποποιήθηκε με τον του ν. 2928/2001 έλαβε υπόψη του και το αναφέρει
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ρητά, τα όσα σχετικά προβλέπει η Σύμβαση του Παλέρμο για την
ποινικοποίηση της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και όπως
αναφέρει ειδικά: «Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επεκτάθηκαν σε κάθε είδους
οργανωμένη εγκληματικότητα, εγκληματικότητα δηλαδή προερχόμενη από
εγκληματικές οργανώσεις, με όποιο όνομα και αν είναι αυτές γνωστές και
ανεξάρτητα από τους ποικίλους στόχους που μπορεί να προωθούν.
Κοινωνική απαξία έχουν οι εγκληματικές πράξεις τους, όχι κατ΄ ανάγκη οι
στόχοι».
Για το λόγο αυτό, όταν το έτος 2010 εισήχθη στη Βουλή προς κύρωση η
σύμβαση του Παλέρμο, η οποία και επικυρώθηκε με τον Ν. 3875/2010,
κρίθηκε ότι το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο του άρθρου 187, καλύπτει όλο
το εύρος της συμβάσεως και δεν χρειάζεται νέα ρύθμιση ή άλλη
τροποποίηση του ήδη ισχύοντος νόμου.

1.03. Από το πραγματικό της παραπάνω διάταξης, προκύπτει ότι για
την τέλεση του εγκλήματος απαιτείται η συνδρομή των ακολούθων
στοιχείων:
- το προσωπικό στοιχείο: απαιτούνται τουλάχιστον τρία πρόσωπα.
- το χρονικό στοιχείο: που συνίσταται στη διάρκεια της ζωή της ομάδας που
πρέπει να εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Η διάρκεια ζωής της ομάδας μπορεί
να είναι και αόριστη ή να μην έχει επακριβώς υπολογιστεί, αρκεί να
εκτείνεται σε βάθος χρόνου.
- το ποιοτικό στοιχείο: να πρόκειται για “δομημένη ομάδα”, που δεν
σχηματίζεται περιστασιακά, τα μέλη της δηλαδή δεν είχαν ενωθεί
ευκαιριακά, αλλά με σκοπό την σε βάθος χρόνου τέλεση αορίστου αριθμού
κακουργηματικών πράξεων.
“Συγκρότηση’’ εγκληματικής οργάνωσης είναι

η καθοδηγητική

και

κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της: “Συγκρότηση δομημένης και με
21

διαρκή δράση ομάδας από τρία ή περισσότερα άτομα’’ ή ‘‘ένταξη κάποιου
ως μέλους σε μια τέτοια ομάδα’’. Τέτοιες ομάδες αποτελούν μόνο
οργανώσεις, οι οποίες λόγω της ενυπάρχουσας σ’ αυτές ίδιας δυναμικής ως
ομάδας και λόγω του εντεθέντος στην εσωτερική τους δομή σκοπού τέλεσης
εγκλημάτων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.
‘‘Εγκληματική οργάνωση’’ είναι αυτή που συγκροτείται με διάρκεια
δράσης, με τη συναπόφαση τουλάχιστον τριών προσώπων, τα οποία, με
την υποταγή της βούλησης των κατ’ ιδίαν ατόμων της στη βούληση της
ολότητας, επιδιώκουν κοινό σκοπό και μεταξύ τους τελούν σε τέτοια σχέση,
ώστε αυτά να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία μονάδα.
‘‘Mέλος’’ της οργάνωσης είναι εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στην
οργάνωση, χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του
μέλους στις κατ’ ιδίαν πράξεις της οργάνωσης. Τα ενταγμένα στην ομάδα
μέλη όμως πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα πού τους ανατίθενται στα
πλαίσιο της οργάνωσης. Η ένταξη του μέλους φαίνεται από τη παρουσία
του και την ενεργό δράση στην δομημένη εγκληματική οργάνωση.
‘‘Δομημένη ομάδα’’ είναι εκείνη που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για την
άμεση διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά συγκροτείται με εγκληματική
προοπτική σε βάθος χρόνου. Δεν απαιτείται όμως και να έχει τυπικά
καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της ή ανεπτυγμένη δομή, ούτε απαιτείται
η ιδιότητα του μέλους να εμφανίζεται ως συνεχής (πρβλ. άρθρ. 2 στοιχ. c
της ΣυμβΟΗΕ του Παλέρμο και 2 στοιχ. γ της ΣυμβΟΗΕ της Ν. Υόρκης για
το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα).
Ωστόσο, όσο πιο σταθερή στη διάρκεια του χρόνου εμφανίζεται η
συγκρότηση της οργάνωσης, όσο πιο ιεραρχική η δομή της, όσο πιο
λεπτομερής είναι η κατανομή ρόλων και καθηκόντων, όσο δηλαδή πιο
«δομημένη» είναι, τόσο πιο πολύ επικίνδυνη γίνεται η εγκληματική δράση
μιας τέτοιας οργάνωσης.
Σημαντικό κριτήριο είναι, ότι η ύπαρξη μιας οργανωμένης εγκληματικής
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ομάδας είναι κατά μεγάλο μέρος ανεξάρτητη από τα μεμονωμένα μέλη της,
οι δραστηριότητές της γενικά συνεχίζουν έστω και αν κάποια μέλη
συλληφθούν, πεθάνουν ή αφήσουν την οργάνωση, και με την έννοια αυτή
προέχει η πραγματοπαγής φύση της οργάνωσης και όχι η προσωποπαγής
συγκρότησή της.
Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων αυτών πρέπει να υπάρχει, κατά την
έστω και άτυπη βούληση των μετεχόντων, δεν είναι δε αναγκαίο να έχουν
εξειδικευθεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της ομάδας ή να έχει εκδηλωθεί προς τα
έξω δραστηριότητα ή και να έχει σχεδιασθεί και μια ακόμη πράξη, αλλά
αρκεί η ύπαρξη της οργάνωσης με τον άνω σκοπό. Δεν είναι αναγκαίο οι
εγκληματικές αυτές πράξεις να αποτελούν τον κύριο σκοπό ή την
αποκλειστική δραστηριότητα της οργάνωσης.
(Βλ. σχετ. ΑΠ 87/2000 Ποιν/νη 3 σελ 468, ΑΠ 265/2002 Πράξη και Λόγος
Ποινικού Δικαίου 2003 σελ. 223, ΑΠ 615/2003 Πράξη και Λόγος Ποινικού
Δικαίου 2003 σελ. 223, ΑΠ 402/2004 Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
2004 σελ 261, ΣυμβΕΦΑθ. 3028/2003 Ποιν. Χρον ΝΕ 164, ΒουλΣυμβΕΦΑθ
1270/2003 Πράξη και Λόγος Ποινικού Δικαίου 2003 σελ 221, ΑΠ 33/2006,
ΑΠ 48/2006, ΑΠ 911/2008, Τράπεζα νομικών Πληροφοριών Νόμος, ΑΠ
291/2009 Τραπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ, ΔιατΕισΕφΘεσ. 265/98
Υπερ. 1999 σελ 435, Αθανασίου Κονταξή ερμ Ποινικού Δικαίου σελ 1629, Ι.
Μανωλεδάκη ερμ. Ποινικού Κώδικα σελ 105, Ασφάλεια και Ελευθερία Ι.
Μανωλεδάκη σελ 103, 110, 112 επ).
Υποκειμενικό στοιχείο – δόλος: Σκοπός των δραστών των ανωτέρω
εγκλημάτων είναι η συστηματική τέλεση επιλεγμένων αξιοποίνων πράξεων,
που διακρίνονται για την αυξημένη απαξία τους και αντικοινωνικότητά τους.
Ο σκοπός των δραστών για την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων εκ
των αναφερομένων στην παραπάνω διάταξη δεν πρέπει να εικάζεται αλλά
να προκύπτει με βεβαιότητα, πως οι δράστες έχουν αποφασίσει και να
συμμετάσχουν στην τέλεση απροσδιορίστου εκ των προτέρων αριθμού
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εγκλημάτων ομοειδών ή ετεροειδών μεταξύ τους Οι δράστες των ανωτέρω
εγκλημάτων πρέπει να έχουν σκοπό να τελέσουν απεριόριστο αριθμό
κακουργημάτων που προβλέπονται από την παραπάνω διάταξη. Η
εγκληματική οργάνωση του αρ. 187 παρ. 1 ΠΚ χαρακτηρίζεται από το
βουλητικό στοιχείο που υπάρχει στα μέλη της, να συγκροτήσουν, να
διευθύνουν ή να ενταχθούν κατά περίπτωση στην εγκληματική ομάδα για
την τέλεση απροσδιορίστου εκ των προτέρων αριθμού κακουργημάτων.
Ο δόλος μπορεί να είναι και επιγενόμενος, αποδεικνύεται με βάση την
συμμετοχή σε δράσεις της οργάνωσης και με βάση γεγονότα πού
μαρτυρούν την χρήση βίας και διάπραξης κακουργημάτων, την αποδοχή
αυτών ως θεμιτών μέσων και την μη αποχώρηση από την ομάδα.

1.04. Το άρθρο 187ΠΚ έχει επικριθεί και δικαιολογημένα, ότι διευρύνει
υπέρμετρα το αξιόποινο ως προς το υποκειμενικό στοιχείο της
πρόθεσης ή επιδίωξης τέλεσης κακουργημάτων και ως εκ τούτου έχει
ζητήματα συνταγματικότητας.
Όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση η ύπαρξη ή μη συγκροτημένης
εγκληματικής οργάνωσης εξετάζεται όχι απλώς, ούτε κυρίως ως επιδίωξη
διάπραξης εγκλημάτων πού προβλέπονται στο άρθρο 187, αλλά με τρία επί
πλέον δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για συγκροτημένη
από πολλά χρόνια εγκληματική οργάνωση η οποία όχι απλώς επιδιώκει
αλλά,

διέπραττε

και

συνεχίζει

να

διαπράττει

εγκλήματα

από

τα

προβλεπόμενα στο αρθρο 187 ΠΚ.

1.05.

Το

πρώτο

δεδομένο

είναι

η

ύπαρξη

αμετάκλητων

καταδικαστικών αποφάσεων, σε βάρος ηγετικών στελεχών της
οργάνωσης, τα οποία ήδη από το 1996, δρώντας με αυτή τους την
ιδιότητα και ως επικεφαλής ομάδας μελών της οργάνωσης, διέπραξαν
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απόπειρες ανθρωποκτονίας, βαριές και επικίνδυνες

σωματικές

βλάβες.
Ειδικότερα για την περίοδο της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης από
το 1996 έως το 2002, έχουν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων σε βάρος γνωστών και υψηλόβαθμων
στελεχών της εν λόγω οργάνωσης, λόγω ακριβώς της συμμετοχής τους, ως
επικεφαλής ομάδων μελών της ΧΑ, που διέπραξαν τα εγκλήματα, για τα
οποία καταδικάστηκαν. Στις υποθέσεις αυτές έχει κριθεί αμετάκλητα ότι
αφορούσαν επιθέσεις ομάδων μελών της Χρυσής Αυγής και όχι
μεμονωμένα περιστατικά ατομικής βίαιης εκτροπής. Συγκεκριμένα, με
δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί αμετάκλητες, έχουν καταδικαστεί
για διάπραξη αξιόποινων πράξεων με χρήση σωματικής βίας ως μέλη της
Χρυσής Αυγής,

οι: Ανδρουτσόπουλος Αντώνιος

(ή

«Περίανδρος»),

Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, Παναγιωτίδης Ιωάννης, Κουσουμβρής Χάρης,
Παπαγεωργίου Δημήτριος και Μαγκώτσιος Θεόδωρος, όπως αναλυτικά θα
εκτεθεί σε επόμενο κεφάλαιο.

1.06. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην συγκεκριμένη υπόθεση
συνεκδικάζονται

και

συναξιολογούνται

συγκεκριμένες

κακουργηματικές πράξεις: η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, οι
απόπειρες ανθρωποκτονιών των συνδικαλιστών τού ΠΑΜΕ, και του
αλιεργάτη Abouzid Embarak, ο εμπρησμός με κίνδυνο ανθρώπου
(μετανάστες Ιεράπετρας), με πολλά θύματα, πού έχουν διαπραχθεί από
οργανωμένα μέλη της, και της αποδίδονται.
Κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις προκύπτει από το εκτεταμένο αποδεικτικό
υλικό (τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα, απομαγνητοφωνήσεις), ότι
έγιναν από οργανωμένα μέλη ως επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης
(«τάγμα εφόδου»), με κεντρικό σχεδιασμό και οργάνωση, με επίνευση,
γνώση και έγκριση όλων των ιεραρχικά ανωτέρων, όπως αναλυτικά θα
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εκτεθεί σε επόμενο κεφάλαιο του παρόντος.

1.07. Το τρίτο δεδομένο είναι η προσθήκη στην δικογραφία προς
συναξιολόγηση των δεκάδων δικογραφιών που περιέχονται στη
δικογραφία ως «συσχετιζόμενες υποθέσεις». Πρόκειται για δικογραφίες με
κατηγορουμένους μέλη της ΧΑ, στους οποίους αποδίδονται κατηγορίες για
εγκλήματα που είτε έχουν ήδη εισαχθεί ως κακουργηματικές πράξεις στα
αντίστοιχα αρμόδια δικαστήρια, είτε αφορούν εγκληματικές πράξεις σε
βαθμό πλημμελήματος, οι οποίες όμως εντάσσονται στην στοχευμένη
άσκηση βίας, σχεδιασμένη, καθοδηγούμενη και οργανωμένη από την
ηγεσία

της,

επιτελούμενη

από

ομάδες

μελών

και

στελεχών

της,

οργανωμένων ως «τάγματα εφόδου» ή «ομάδες κρούσης».

1.08. Το αποδεικτικό υλικό αποτυπώνει την διαρκή, σε βάθος χρόνου
ύπαρξη

και

εγκληματική

δράση

μιας

οργάνωσης,

ιεραρχικά

διαρθρωμένης, με κορωνίδα την “Αρχή του ενός”, με σιδερένια πειθαρχία,
απεριόριστη υπακοή στην εκτέλεση των εντολών χωρίς αμφισβήτηση ή
συζήτηση τους, με αυστηρή κατανομή ρόλων, την αυστηρή τιμωρία κάθε
απειθαρχίας

ή

παραβίασης

της

ιεραρχίας.

Με

συγκροτημένη

παραστρατιωτική δομή, αποτελούμενη από ειδικά μέλη της οργάνωσης,
που συγκροτούν τα αποκαλούμενα «τάγματα εφόδου» ή «ομάδες
ασφαλείας», η οποία όχι απλώς επιδιώκει αλλά επιτελεί, συστηματικά,
οργανωμένα

και

με

πειθαρχία,

απόπειρες

ανθρωποκτονίας,

ανθρωποκτονίες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εμπρησμούς, φθορές
ξένης ιδιοκτησίας κλπ. Ο σκοπός της οργάνωσης και των επιμέρους
επιθέσεων συνίσταται στο να εξαφανίσουν από τον δημόσιο χώρο
δράσης τους, όλους όσους δεν ανήκουν στην «λαϊκή φυλετική
ενότητα» της άριας φυλής (μη-λευκούς, Ρομά, μετανάστες), να
εξοντώσουν τους πολιτικούς αντιπάλους (συνδικαλιστές, αριστερούς,
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αντιφασίστες, κλπ), και όσους είναι διαφορετικοί από τα ναζιστικά
πρότυπα (ομοφυλόφιλοι, κλπ).
Η ΧΑ συγκροτήθηκε ως οργάνωση στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (ως
οργάνωση “δράσης” το 1987) με συνεκτικό ιστό την ναζιστική –
εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, οργανωτικό πρότυπο το κόμμα των Ναζι
(NASDP). Με θεμέλιο το δόγμα του «Αρχηγού» ή την «Αρχή του ενός», με
πυρήνα του την παραστρατιωτική δομή και δράση των «ομάδων ασφαλείας
ή ταγμάτων εφόδου», με πολιτικό σχέδιο την άσκηση φυσικής βίας από τα
«τάγματα εφόδου», την εκκαθάριση εδαφικών περιοχών με εξόντωση,
εξαφάνιση, αδρανοποίηση των αντιφρονούντων και των αλλόφυλων, με
όραμα την επιβολή του ολοκληρωτικού κράτους της «λαϊκής φυλετικής
ενότητας».
Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής σε όλα τα επίσημα και ανεπίσημα κείμενα της,
αποδεχόταν ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά της, την πραγματοπαγή
οργάνωση, την αρχή του ενός ή του αρχηγού ιερού, απαραβίαστου και
μόνιμου, ως πηγή κάθε εξουσίας, την κάθετη ιεραρχική δομή, την απόλυτη
και απεριόριστη υπακοή των μελών στην εκτέλεση των εντολών των
ιεραρχικά ανωτέρων χωρίς συζήτηση, χωρίς αμφισβήτηση. Μόνο μετά την
σύλληψη της, τα ηγετικά στελέχη της προσπάθησαν να αμφισβητήσουν,
κυρίως τα στοιχεία της ιεραρχικής δομής και της υπακοής, στην
προσπάθειά τους να αποσείσουν από τους εαυτούς τους τις ποινικές
ευθύνες της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης.
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2. Διαπλοκή εγκληματικής οργάνωσης – πολιτικού κόμματος.

2.01. Στο άρθρο 29 &1 του Συντάγματος ορίζεται: «Έλληνες πολίτες που
έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να
συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους
οφείλει

να

εξυπηρετεί

την

ελεύθερη

λειτουργία

του

δημοκρατικού

πολιτεύματος. Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν
μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των κομμάτων».
Το ίδιο το Σύνταγμα θέτει ως πρωταρχική προϋπόθεση για την υπόσταση
και τη λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος το να εξυπηρετεί η δράση και η
οργάνωσή του την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ωστόσο το Σύνταγμα στο άρθρο 29, δεν προέβλεψε την έκδοση
εφαρμοστικού νόμου που θα προσδιόριζε ποιά «δράση» και ποιά
«οργάνωση»

δεν

εξυπηρετεί

την

λειτουργία

του

δημοκρατικού

πολιτεύματος. Οπως αποτυπώνεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες του
άρθρου 29 του Συντάγματος, στο πλαίσιο της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής
απασχόλησε μεν το ζήτημα, αλλά τελικά δεν υιοθετήθηκε η δυνατότητα
δικαστικής απαγόρευσης πολιτικού κόμματος, σε αντίθεση με το γερμανικό
πρότυπο που αναθέτει τη σχετική αρμοδιότητα στο Ομοσπονδιακό
Συνταγματικό Δικαστήριο (Ποιν. Δ/νη 2/2014 σελ 177).

2.02. Στο Ελληνικό νομικό σύστημα, δεν προβλέπεται δυνατότητα
έλεγχου της συνταγματικότητας ίδρυσης πολιτικού κόμματος, ούτε της
μετά την ίδρυσή του απαγόρευσης λειτουργίας του ή διάλυσής του.
Με το άρθρο 29 του νόμου 3023/2002, προβλέπονται τα της ίδρυσης
πολιτικού κόμματος. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29, ως προς την
νομιμότητα ίδρυσης του πολιτικού κόμματος, αρκεί να αναφέρεται στην
ιδρυτική δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι «η οργάνωση
28

και η δράση του κόμματος εξυπηρετούν τη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος». Υποστηρίζεται ότι η ειλικρίνεια της δήλωσης δεν επιτρέπεται
να ελεγχθεί με κανένα τρόπο (Μαυριά, Συντ. Δίκαιο, 4η έκδοση, 2005, σελ
438).
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 Ν. 3022/2002 : «το πολιτικό κόμμα
αποκτά με την ίδρυσή του νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της
συνταγματικής αποστολής του». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει και η
νομική τους προσωπικότητα ως μία sui generis, στενά οριοθετούμενη,
προστατευόμενη συνταγματικά προσωπικότητα, να αφορά μόνο την
πολιτική τους δράση μέσα στα όρια της συνταγματικής τους αποστολής.

Για το λόγο αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα, αν μπορεί να διαλυθεί το κόμμα
από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίου, έστω και αν εκτρέπεται του
σκοπού του, που δεν μπορεί, κατά τα ισχύοντα στο Ελληνικό νομικό
σύστημα, και διαφορετικό αν η συμμετοχή σ’αυτό είναι αξιόποινη, εφόσον η
δράση του πληροί τις προϋποθέσεις της διεύθυνσης ή ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή τίποτε δεν εμποδίζει (ούτε ο
μανδύας του πολιτικού κόμματος), την ποινική δίωξη με το άρθρο 187 ΠΚ
και την τιμώρηση των φυσικών προσώπων – μελών του πολιτικού
κόμματος («Εγκληματικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα», Λ. Μαργαρίτη
– Κ. Χατζηϊωάννου, Ποιν Δ/νη 2/2014 σελ 178 επ).

2.03.

Υπάρχει

νομική

δυνατότητα

αντιμετώπισης

εγκληματικής

οργάνωσης που διαπράττει εγκλήματα του άρθρου 187 ΠΚ υπό τον
μανδύα πολιτικού κόμματος;
Δεν αμφισβητείται κατ’ αρχήν ότι στο πλαίσιο κάθε «νόμιμης», νομικής
οντότητας και «υπό τον μανδύα» της, πχ μιας πολυεθνικής εταιρείας,
μπορεί να συγκροτηθεί από τα διευθυντικά και τα ανώτερα στελέχη της και
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να δρα, μια εγκληματική οργάνωση που διαπράττει εγκλήματα που
τυποποιούνται στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ, πχ απάτης, υπεξαίρεσης, κλπ. Το
γεγονός αυτό δεν προσδίδει άνευ ετέρου την ιδιότητα τού μέλους της
εγκληματικής οργάνωσης σε κάθε υπάλληλό της, παρά μόνο στο βαθμό
που αποδεικνύεται και η προσωπική του συμμετοχή στην διάπραξη των
εγκλημάτων.

2.04. Κατά την ορθή ερμηνεία του άρθρου 29 Σ, τα πολιτικά κόμματα
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζονται κατά την άσκηση της πολιτικής
τους δραστηριότητας. Θα ήταν όμως νομικά παράδοξο να ισχύει αυτό
για τα εγκλήματα που διαπράττονται ακόμα και στο πλαίσιο ή υπό το
πρόσχημα μιας τέτοιας δραστηριότητας.
Η εν λόγω συνταγματική επιταγή, δεν προστατεύει την οργάνωση εκείνη, η
οποία, υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος επιδιώκει την πραγμάτωση των
στόχων της, με τη χρήση σωματικής ή ένοπλης βίας, εκτόξευση απειλών
κατά

της

ανθρώπινης

ζωής

και

εν

γένει

ανάπτυξη

εγκληματικής

δραστηριότητας, με τη διάπραξη κακουργημάτων του άρθρου 187§1 του
Π.Κ., με βάση: α) τις αρχές, τις οποίες, πράγματι - και όχι κατ’ επίφαση
εξυπηρετεί, όπως διατυπώνονται σε επανειλημμένες και σε βάθος χρόνου
δημόσιες (προφορικές ή γραπτές) δηλώσεις και διακηρύξεις του αρχηγού
και των ηγετικών στελεχών της, β) την ιεραρχική δομή, την πειθαρχία στην
εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων, την παραστρατιωτική οργάνωση και
κυρίως γ) την σε βάθος χρόνου δράση της η οποία περιλαμβάνει κατ’
εξακολούθηση διάπραξη εγκλημάτων βίας και σε βαθμό κακουργήματος, σε
βάρος

αντιφρονούντων,

πολιτικών

αντιπάλων

ή

κατονομαζόμενων

«εχθρών» της οργάνωσης.
Άλλωστε, σε μια τέτοια περίπτωση όσοι άσκησαν το ατομικό δικαίωμα της
ίδρυσης και λειτουργίας κόμματος έχουν ήδη προβεί σε καταχρηστική
άσκηση δικαιώματος (άρθρο 25 § 3 του Συντάγματος), επειδή επιδιώκουν
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σκοπούς διαφορετικούς από την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος, ακριβώς επειδή με οργανωμένη και διαρκή σε βάθος χρόνου
άσκηση βίας επιδίδονται στην προσβολή των δικαιωμάτων άλλων
ανθρώπων

(ζωής,

ελευθερίας,

σωματικής

ακεραιότητας

κλπ)

και

παραβιάζουν έτσι το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει
υπογράψει η χώρα και προστατεύουν αυτά τα δικαιώματα (διεθνές
σύμφωνο για τα ατομικά δικαιώματα, N 2642/1997). Στην περίπτωση αυτή,
ο Έλληνας ποινικός δικαστής δικαιούται να αποδώσει την κακουργηματική
κατηγορία της ένταξης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της
διεύθυνσης αυτής στη ηγεσία, τα στελέχη και σε βουλευτές του κόμματος οι
οποίοι αποτελούν την ηγετική ομάδα εγκληματικής οργάνωσης, που
λειτουργεί κατ΄ επίφαση, ως πολιτικό κόμμα (βλ. και μελέτη X. Σατλάνη,
Αναπληρωτή

Καθηγητή

στο

Τμήμα

Νομικής

του

Ευρωπαϊκού

Πανεπιστημίου Κύπρου και Λ. Μαργαρίτη, Καθηγητή στο Τμήμα Νομικής
του ΑΠΘ, δημ. στην Ποιν.Δνη 2013.761).

2.05. Με το άρθρο 23 του ν 4203/2013, προστέθηκε ως άρθρο 7α, στον
ν

3023/2002,

με

το

οποίο

προβλέπεται

η

αναστολή

της

χρηματοδότησης των κομμάτων: «σε περίπτωση άσκησης ποινικής
δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά του αρχηγού κόμματος ή
του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας, … ή του 1/5 των βουλευτών του,
για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ...».
Με την ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνεται και νομοθετικά ότι υπό τον μανδύα
πολιτικού κόμματος, είναι δυνατό να λειτουργεί εγκληματική οργάνωση που
τυποποιείται στο άρθρο 187 ΠΚ.
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3. Η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία ως ΚΙΝΗΤΡΟ των εγκληματικών
πράξεων και συνεκτικός ιστός της εγκληματικής οργάνωσης.

3.01. Η ιστορική διαμόρφωση της Χρυσής Αυγής.
Το 1983 η ΧΑ ήταν ένας ολιγάριθμος εθνικοσοσιαλιστικός όμιλος
συζητήσεων, με επικεφαλής τον Νίκο Μιχαλολιάκο, χωρίς καμία πρακτική
πολιτική

δράση.

Όσο

η

ΧΑ

παρέμενε

προπαγανδιστικός

όμιλος

εθνικοσοσιαλιστικών ιδεών που υπερασπιζόταν τον Χίτλερ και τις θηριωδίες
του ναζιστικού καθεστώτος, χωρίς η ίδια να έχει οποιαδήποτε οργανωμένη
και διαρκή εγκληματική δράση, δεν μπορεί να γίνει λόγος για
συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Τον ίδιο χρόνο, 1983, ο Ν.Μ. καταθέτει στον Άρειο Πάγο δήλωση ίδρυσης
πολιτικού κόμματος με το τίτλο «Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή». Τα
επόμενα 11 χρόνια μέχρι το 1994, δεν εμφανίζεται σε καμία εκλογική
διαδικασία, βουλευτικών, ευρωεκλογών ή δημοτικών εκλογών.
Ωστόσο από το 1987 και πιο εμφανώς από το 1992, εμφανίζονται σε
δημόσια δράση οι πρώτοι πυρήνες της ΧΑ με βίαιες επιθέσεις κατά
αντιφρονούντων

με

αφορμή

την

δημόσια

αντιπαράθεση

για

το

«μακεδονικό».

3.02. Το 1987, η συγκρότηση ως πολιτική οργάνωση παρέμβασης και
δράσης.
Η ΧΑ ιδεολογικά και προγραμματικά διεκδικεί την κληρονομιά του
Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος του Χίτλερ (NSDAP), και των
Ταγμάτων Εφόδου (SA) πού είχε οικοδομήσει.

3.03. Τα ιδιαίτερα εθνικοσιαλιστικά χαρακτηριστικά της ΧΑ.
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Η

Χρυσή

Αυγή

ιδρύθηκε

εξαρχής,

το

1983,

ως

ναζιστική

(“εθνικοσοσιαλιστική”) οργάνωση (από το 1980 λειτουργούσε ως περιοδικό)
με ευθείες αναφορές στην Γερμανία του Χίτλερ. Όπως και στην περίπτωση
του αρχετυπικού ναζιστικού (εθνικοσιαλιστικού) κόμματος, τα πρώτα
ντοκουμέντα της οργάνωσης έχουν έντονο το στοιχείο του παγανισμού και
της μεταφυσικής. Οι αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα στα κείμενα της
Χρυσής Αυγής έχουν περισσότερο να κάνουν με τη χρήση τους από τους
φυλετιστές της Βόρειας Ευρώπης στα τέλη του 19ου και στη διάρκεια του
20ού αιώνα προς αναζήτηση ενός “καθαρού”, “λευκού” και “ευρωπαϊκού”
παρελθόντος, παρά με την κυρίαρχη εθνική αφήγηση της τρισχιλιετούς
συνέχειας του Ελληνισμού μέσα από τη σύζευξή του με τον Χριστιανισμό
και ειδικότερα την Ορθοδοξία. Οι αρχαιοελληνικές αναφορές υπήρξαν, κατ'
ουσίαν, για την Χρυσή Αυγή ένα “αντι-δάνειο” (με τον τρόπο που
χρησιμοποιούν τον όρο οι επιστήμονες γλωσσολόγοι).

Την εικόνα της εθνικοσιαλιστικής ιδεολογικής συγκρότησης και της
οργανωτικής διάρθρωσης της Χρυσής Αυγής δίνει το πρωτότυπο
“Καταστατικό” της οργάνωσης που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου
Πάγου ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς (βλ. αρχείο 2446, στο:
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ). Σύμφωνα με το άρθρο 3/Α1: «Ο
Αρχηγός είναι ο Ανώτατος Ηγέτης της Χρυσής Αυγής», ο οποίος «έχει την
απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων», το πρόσωπο δε του οποίου
“είναι απολύτως απαραβίαστο”. Σύμφωνα με το άρθρο 10: «Η απόλυτη
πειθαρχία των κατωτέρων βαθμίδων της κινήσεως στις αποφάσεις των
ιεραρχικώς

ανωτέρων

βαθμίδων

είναι

αυτονόητη».

Στο

άρθρο

11

αναφέρεται ότι: «ανεξάρτητη από την οργανωτική ιεραρχία είναι η 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 1.. 1.1. «Υποψήφια
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μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δύνανται 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 Αυγής ως
«Εθνικοσοσιαλιστές» (άρθρο 8) και συγκεκριμένα: η “Αρετη”, το “Ήθος”, η
“Τιμή”, και 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 εθνικοσοσιαλιστής μένει απαρασάλευτα
προσηλωμένος μέχρι θανάτου είναι το φυλετικό - ηθικό δίπολο: αίμα – τιμή».

Η γνησιότητα του εν λόγω εγγράφου προκύπτει από το γεγονός ότι τα
προβλεπόμενα σε αυτό ταιριάζουν απολύτως με έγγραφο που βρέθηκε
στην οικία του Χρήστου Παππά (βλ. Αρχείο 265, με την ένδειξη “Κύκλος
της Χρυσής Αυγής – Εσωτερικός Κώδικας”) και το οποίο απεικονίζει σε
σχεδιαγράμματα την δομή που επακριβώς προβλέπει το “Καταστατικό”
της οργάνωσης (βλ. γραφημα “Κύκλος Χρυσή Αυγή”, σελίδα 2 στο Αρχείο
265 και αντίστοιχα άρθρα 1-3 του “Καταστατικού”, γράφημα “Εσωτερική
Πυραμίς”, σελίδα 3 στο Αρχείο 265 και αντίστοιχο άρθρο 11 του
“Καταστατικού”, κλπ). Τόσο το “Καταστατικό” όσο και το κείμενο “Κύκλος
της Χρυσής Αυγής – Εσωτερικός Κώδικας” φέρουν ταυτόσημη σφραγίδα
ερυθρού χρώματος με την ένδειξη “Χρυσή Αυγή - Αγχιβασίην” και στο
κέντρο του κύκλου έναν “ρούνο”, που αποτελεί τυπικό ναζιστικό σύμβολο.

Αν και ο βουλευτής της οργάνωσης Γ. Γερμενής δήλωσε, ερωτώμενος από
τις ανακρίτριες στην από 11/01/2014 απολογία του, ότι παλιότερες
πρακτικές της οργάνωσης έχουν “ατονήσει”, οι διατάξεις του πρωτότυπου
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“Καταστατικού” της οργάνωσης απεικονίζουν ορθότερα την πρακτική της σε
κρίσιμες όψεις της, όπως αυτή των ΔΟΚΙΜΩΝ μελών. Αντίθετα, το
Καταστατικό που κατέθεσε η ηγετική ομαδα της Χρυσής Αυγής μετά την
είσοδό της στη Βουλή (ημ. κατάθεσης: 30/08/2012, αρχείο 2441) δεν
περιέχει καμία αναφορά σε δόκιμα μέλη. Το γεγονός ότι η οργάνωση είχε
θεσμοθετημένη την ιδιότητα των δόκιμων μελών προκύπτει από πλήθος
στοιχείων που περιέχονται στη δικογραφία, ενδεικτικά δε αναφέρουμε:
α. το βίντεο της ορκωμοσίας δόκιμων μελών που έλαβε χώρα την
23/07/2011 στα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα, ενώπιον του αρχηγού
της Ν. Μιχαλολιάκου (βλ. και σχετική απομαγνητοφώνηση στο αρχείο
1626).
β. το “Παρουσιολόγιο δόκιμων μελών” της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας (στο:
ΠΑΤΕΛΗΣ, 1ος δίσκος, Παράρτημα 2.3, αριθμός 19).
γ. τα αναφερόμενα στην από 17/07/2013 ένσταση του Σεδαρίδη Ιωάννη, ο
οποίος αυτοσυστήνεται ως “υποψήφιο δόκιμο μέλος του Λαϊκού Συνδέσμου
Χρυσή Αυγή” στις Σέρρες, κατά της από 05/07/2013 απόφασης τριών
μελών του Πολιτικού Συμβουλίου για τη διαγραφή του (αρχείο 2443) .

Παρομοίως, η γνησιότητα του πρωτότυπου Καταστατικού και ιδίως του
αποσπάσματος υπό τον τίτλο “Η αρχή του Αρχηγού” που καθιερώνει την
απολυταρχική ισχύ του Αρχηγού απέναντι σε κάθε δημοκρατική λειτουργία
επιβεβαιώνεται από σύγχρονα έγγραφα που περιέχονται στη δικογραφία,
όπως ενδεικτικά το κείμενο του Χρήστου Παππά (αρχείο 4032) που
γράφτηκε μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή (Ιούνιος 2012) και
αποτελεί βασικό κείμενο αναφοράς για τη σύγχρονη οργανωτική λειτουργία
της (το επικαλείται μάλιστα ο κατηγορούμενος Ευστάθιος Μπούκουρας),
στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: “Η έννοια του Αρχηγού – Καθοδηγητη στην
ιδεολογία μας προσλαμβάνει μεταφυσικό περιεχόμενο. Ως μεταφυσικό
περιεχόμενο ορίζουμε την ακράδαντη πίστη όλων των Χρυσαυγιτών πως ο
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Αρχηγός μας είναι ο Άνθρωπος που θα οδηγήσει την Ιδεολογία μας στην
Τελική Νίκη εναντίον των δυνάμεων του σκότους που απεργαζονται τον
θάνατο του Ελληνισμού και θα οδηγήσει ολόκληρη τη Χώρα στη δημιουργία
του Γ' Ελληνικού Πολιτισμού που όλοι μας ονειρευόμαστε. Ο κάθε
άνθρωπος έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία... το ίδιο ισχύει και για τους
Χρυσαυγίτες της όποιας ιεραρχικής βαθμίδας μιλάμε. Ο Αρχηγός μας
συγκεντρώνει τα θετικά στοιχεία όλων των αγωνιστών της Χρυσής Αυγής...
Είναι ο Άνδρας ο Ερχόμενος, ο οποίος θα σαρώσει με την παρουσία του το
οτιδήποτε σάπιο ταλανίζει και βασανίζει το Ελληνικό Έθνος”.

Παρά την πληθώρα των σχετικών στοιχείων που αποδεικνύουν την
αδιάσπαστη συνέχεια των εθνικοσοσιαλιστικών πιστεύω των ηγετικών
στελεχών

της

Χρυσής Αυγής,

οι

κατηγορούμενοι

επιχείρησαν

να

αποποιηθούν την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Συγκεκριμένα: ο Νικόλαος
Μιχαλολιάκος, στην από 2-10-2013 ανακριτική απολογία του, ερωτηθείς αν
τα κείμενα που δημοσίευε απηχούσαν εθνικοσοσιαλιστικές αντιλήψεις, το
επιβεβαίωσε δηλώνοντας όμως ότι με το πέρασμα των χρόνων έχει
“μετανοήσει”: «Απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσοσιαλιστικές τότε δηλαδή προ
35ετίας, τις οποίες σήμερα δεν αποδέχομαι. Η Χρυσή Αυγή σε ιδεολογικό
επίπεδο

δεν

έχει

σχέση

με

το

γερμανικό

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».

Έτερος κατηγορούμενος, ο Χρήστος Παππάς, στην από 03/10/2013
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 Ιωαννίνων,
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απάντησε: «Αυτό το υλικό σε ότι αφορά καταρχήν τα βιβλία, λευκώματα κλπ.
ότι μου επεδείχθη είναι ένα μέρος του συνόλου των βιβλίων μου με θέματα
ιστορίας (όχι Γερμανικής αλλά Ελληνικής) όλων 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 κύκλους το οποίο μπορώ να σας
αποδείξω και με σχετικά έγγραφα και ντοκουμέντα. Υπάρχουν και έγγραφα,
τα οποία δεν είναι δικά μου στο σύνολο του ηλεκτρονικού αρχείου που μου
δείξατε τα οποία δεν έχουν γραφτεί από μένα, δεν ενθυμούμαι από πού
προέρχονται και δεν απηχούν στις προσωπικές μου απόψεις ούτε και του
κόμματός μου. Σε κάθε περίπτωση αφορούν σε χρονικό διάστημα πολύ
παλιό όταν ήμουν 18 και 20 ετών. Δεν πιστεύω ότι με μιμητισμό ξένων και
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 κατασχεθέντος στην οικία του εγγράφου, με
ημερομηνία 30-6-1983, που τιτλοφορείται “όρκος της Χρυσής Αυγής”, το
οποίο

είναι

χειρόγραφο

κείμενο

με

αναφορά

στις

αρχές

του

εθνικοσοσιαλισμού, φέρει τη γερμανική σβάστικα και το όνομα του Αδόλφου
Χίτλερ, 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 αναγράφει η τυποποιημένη έντυπη
γραφή, όταν ήμουν 21 ετών».
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Ο

ισχυρισμός

των

κατηγορουμένων

ότι

έχουν

αποκηρύξει

το

εθνικοσοσιαλιστικό τους παρελθόν δεν ευσταθεί, τουναντίον αποτελεί
απόδειξη της ενσυνείδητης προσπάθειάς τους να παραπλανήσουν την
κοινή γνώμη (ως “πολιτικό κόμμα”) και τις δικαστικές αρχές (ως
κατηγορούμενοι) για τα πιστεύω τους.

Η συνέχεια της πίστης του ηγετικού πυρήνα της Χρυσής Αυγής στα
εθνικοσοσιαλιστικά δόγματα “της νιότης τους” (έκφραση του Χρήστου
Παππά εντός της ελληνικής Βουλής) προκύπτει ωστόσο από πλήθος
στοιχείων που περιέχονται στη δικογραφία. Αναφέρουμε εδώ, τελείως
ενδεικτικά, τεκμήρια σχετιζόμενα με τον “Αρχηγό” της Χρυσής Αυγής Ν.
Μιχαλολιάκο και τον “Υπαρχηγό” (τυπικά πολιτικό υπεύθυνο του γραφείου
του Αρχηγού) Χρήστο Παππά.

α. Δηλώσεις Νίκου Μιχαλολιάκου.
● Στις 6-7-2011, στη Σπάρτη: «Θα κατεβαίναμε στις εκλογές για να
μετρηθούμε και για το 0,2%. Για να πούμε ότι υπάρχει 0,2%
φασίστες, αμετανόητοι χρυσαυγίτες… Είναι εθνικοσοσιαλισμός
ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σ’ αυτό που
υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ… Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και
όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας πάει στο διάολο
η δημοκρατία… Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες; Τι χειρότερο θα
σας κάνουν οι φασίστες;».
● στις 24-11-2011, σε ομιλία του στα γραφεία του κόμματος
αναφερόμενος σε δηλώσεις του δημοσιογράφου Αλέξη ΠΑΠΑΧΕΛΑ
ότι η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές θα είναι «Βουλή της
Βαϊμάρης» δήλωσε: «Ξέρετε τι ακολούθησε μετά. Ε, γι’ αυτό
αγωνιζόμαστε, δεν το κρύβουμε. Είμαι υπερήφανος γι’ αυτό».
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● στις 3-9-2011, στα Μεσόγεια, σε ομιλία του: «… Και αν χρειαστεί να
λερώσουμε και τα χέρια μας. Και ας μας πουν ή ρατσιστές ή ό,
τι άλλο θέλουν. Δεν μας ενδιαφέρει», ενώ αναφερόμενος σε
συγκεκριμένο Έλληνα εκδότη πρόσθεσε «Και αν υπάρχει δίκαιο,
αυτός θα γίνει σαπούνι. Αυτός και τα Εβραιόπουλα… Μη
λογαριάζετε εσείς οι απλοί άνθρωποι, αν θα σας πουν φασίστες, αν
σας πουν ναζιστές…».
● στις 26-8-2012, στις Θερμοπύλες: «Εσείς είστε τα Τάγματα Εφόδου,
όποτε θέλουν ας έρθουν να μας συνθλίψουν. Σας πληροφορώ ότι
δεν περνάμε καθόλου καλά μέσα στο Κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε
άβολα εκεί μέσα, αισθανόμαστε μια σιχασιά και μια αηδία. Αν θέλουν
το εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους.
Θα δούνε τότε τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. Θα δούνε πόσα απίδια βάζει
ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει ‘‘Τάγματα Εφόδου’’. Τι
σημαίνει μάχη, τι σημαίνει αγώνας, τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να
ακονίζονται στα πεζοδρόμια».
● Στις 03/03/2012 σε ομιλία στα γραφεία της ΧΑ: «… δεν μας νοιάζει
αν θα μπούμε στη βουλή .. αυτοί εκεί έξω είναι μία μάζα, ένας όχλος
που του έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται…
κάποτε θα μπούμε στη βουλή είτε με εκλογές είτε χωρίς εκλογές…. θα
είμαστε η έκπληξη των εκλογών… εμείς δεν είμαστε Λε-Πεν, εμείς
είμαστε η σπορά των νικημένων του 1945, οι εθνικοσοσιαλιστές,
οι φασίστες... είμαστε οι μαχητές πού θα ακονίσουν αν χρειαστεί
τις ξιφολόγχες στα πεζοδρόμια για να απελευθερώσουμε τις
πατρίδες μας από τον Εβραίο πού έχει καθήσει στο σβέρκο
ολόκληρου του κόσμου» (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Παράρτημα 13.3,
φάκελος “2012-03-03 Der Spigel – offices”, αρχείο “Original”).
● Σε ομιλία του σε γραφεία της Χρυσής Αυγής αναφερόμενος στους
Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης: “Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη
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πήρανε το τρενάκι και πήγαν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε
ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες…
(γέλια)… Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένας φίλος μου ένα
κείμενο λέει, όπου απολάμβαναν… στο βάθος του στρατοπέδου
υπήρχαν τα κτήρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις
μεταφυσικές τους εμπειρίες” .
● Σε ομιλία του στις 27/07/2011 σε γραφεία της ΧΑ στη Λαμία: “... ήταν
καλή η παρουσία και της Χρυσής Αυγής, εκεί στη Φλώρινα, γιατί ήταν
πολύ σημαντικό ότι ήταν μια εκδήλωση κατά της δημοκρατίας εντός ή
εκτός εισαγωγικών. Εμένα και εκτός εισαγωγικών δεν με πειράζει
προσωπικώς. Δεν έχω δηλώσει δημοκράτης ουδέποτε. Και είναι
παρήγορο ότι άτομα που δεν βρίσκονται ακριβώς στον χώρο
μας, τον εθνικιστικό, αν θέλετε εθνικοσοσιαλιστικό, έρχονται
κοντά μας και έχουν καλή διάθεση” (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
Παράρτημα 13.3, φάκελος “VIDEO LAMIA270711”).

β. Τεκμήρια για Χρήστο Παππά.


Αρχείο 5085 στο ΠΑΠΠΑΣ (3022-21-3013η', παράρτημα 2.1):
ζωγραφιά με τη σβάστικα, σε ηλικία 6 ετών (με ημερομηνία
07/06/1968).



Αρχείο 0271 στο ΠΑΠΠΑΣ (στο ίδιο, παράρτημα 3.1): φωτογραφία
με σβάστικα και ναζιστικό χαιρετισμό, στη Λάκα Σουλίου (Μάιος
1986).



Αρχείο 0759 στο ΠΑΠΠΑΣ (στο ίδιο, παράρτημα 3.1): φωτογραφία
με τον Νίκο Μιχαλολιάκο με ναζιστικό περιβραχιόνιο και χαιρετισμό
μπροστά σε σημαία με τη σβάστικα (έτος 1988).



Αρχείο 0579 στο ΠΑΠΠΑΣ (στο ίδιο, παράρτημα 3.1): φωτογραφία
από συνάντηση με τον διοικητή των Es-Es στη Βαλονία ΝτεΓκρέλ
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(έτος 1992).


Αρχείο 0014-0000 στο ΠΑΠΠΑΣ (στο ίδιο, παράρτημα 2.3): επιστολή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε White Order με τον χαιρετισμό
“Heil Hitler” (έτος 2004).



Αρχεία 3, 4, 6, 8 στο ΠΑΠΠΑΣ (3022-21-3013η', παράρτημα 2.2):
βίντεο με την εκπαίδευση του μικρότερου τέκνου της οικογένειας από
τον Χρήστο Παππά στον χαιρετισμό “Heil Hitler” (δεύτερο μισό της
δεκαετίας του 2000).



Αρχείο

2375

στο

ΠΑΠΠΑΣ

(στο

ίδιο,

παράρτημα

2.1):

πρωτοχρονιάτικη επιστολή του ζεύγους Χρήστου και Ειρήνης Παππά
με τη ναζιστική σβάστικα και ευχή Heil Hitler” (έτος 2007).


Αρχείο 0034 στο ΠΑΠΠΑΣ (στο ίδιο, παράρτημα 1.1): φωτογραφία
στο ετήσιο “προσκύνημα” της οικογένειας Παππά στο μαυσωλείο του
Μπενίτο Μουσολίνι στην Ιταλία (16/04/2009).



Αρχείο 0133 στο ΠΑΠΠΑΣ (3022-21-3013-ι', παράρτημα 17.1):
παιδική ζωγραφιά της κόρης του Χρήστου Παππά με τη σβάστικα και
τη φράση “Χάιλ Χίτλερ”.

Η απάλειψη του όρου εθνικοσοσιαλισμός πραγματοποιήθηκε τα τελευταία
χρόνια από την ηγεσία της οργάνωσης στις δημόσιες παρεμβάσεις της,
όταν αυτή αντιλήφθηκε ότι αποτελούσε αξεπέραστο εμπόδιο στην απόπειρα
προσέλκυσης υποστήριξης από πλατύτερα στρώματα (βλ. αρθρο στην
εφημερίδα Χρυσή Αυγή με τίτλο “Εθνικιστές ή ναζιστες;”, 06/04/2006, όπου
αναφέρεται: “παλαιότερα, πριν από χρόνια, χρησιμοποιείτο στα κείμενα του
Κινήματός

μας

ο

όρος

εθνικοσοσιαλισμός.

Το

γεγονός

ότι

τώρα

χρησιμοποιούμε τους όρους εθνικισμός, λαϊκός εθνικισμός και κοινωνικός
εθνικισμός

δεν

σημαίνει

ότι

αλλάξαμε

ιδέες.

Απλά,

θεωρούμε

περισσότερο πολιτικά δόκιμο το να χρησιμοποιούμε τους όρους αυτούς,
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γιατί είναι γεγονός ότι ο όρος “εθνικοσοσιαλισμός” προκαλεί παρανοήσεις
μετά από έναν ωκεανό προπαγάνδας εξήντα ολόκληρων ετών”). Ωστόσο,
στην μη-δημόσια ζωή της οργάνωσης (σε στενότερο κύκλο ή σε εκδηλώσεις
που δεν συγκέντρωναν το φως της δημοσιότητας) ο εθνικοσοσιαλισμός
αποτελεί την επίσημη ιδεολογία, όπως φαίνεται ενδεικτικά:

α. από την ορκωμοσία των δόκιμων μελών της οργάνωσης το 2011 στα
γραφεία της στην Αθήνα ενώπιον του Αρχηγού της και τις ομιλίες τόσο του
βουλευτή Γ. Γερμενή και του συνεργάτη Μισιάκα, όσο και των έξι δόκιμων
μελών (στο: ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, παράρτημα 13.3, 23/07/2011, Ορκωμοσία
μελών).
β. από τις τελετές ορκωμοσίας που διεξάγονται κατά τα θερινά και χειμερινά
ηλιοστάσια (21 Ιουνίου και 21 Δεκεμβρίου) σε βουνά στα περίχωρα των
πόλεων, με ναζιστικά σύμβολα και τελετουργικό, βλ. την από 21/12/2012
φωτογραφία τη νύχτα της ορκωμοσίας του Γ. Φουντούλη μαζί με τον Ηλία
Κασιδιάρη και άλλα μέλη της οργάνωσης που ποζάρουν μπροστά στην
γερμανική πολεμική σημαία του Γ' Ράιχ και χαιρετούν ναζιστικά (στο:
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, 3022-21-3006-5-η', παράρτημα 1.2).
γ. από τις κατασκηνώσεις της οργάνωσης όπου μέλη της φωτογραφίζονται
μπροστά σε σημαίες που φέρουν ναζιστικά σύμβολα, βλ. τις φωτογραφίες
από την κατασκήνωση που οργάνωσε η τοπική οργάνωση Νίκαιας στο
Νέδα όπου μέλη της (ανάμεσά τους και κατηγορούμενοι όπως ο Ι.
Καζαντζόγλου) φωτογραφίζονται με μαύρη σημαία των Ες-Ες (αρχεία 13600
έως 13605, στο: ΠΑΤΕΛΗΣ, 3022-21-3000-ζ').
δ. κυρίως, από τη συγκρότηση παραστρατιωτικής δομής, οποιαδήποτε
ονομασία και αν αυτή ελάμβανε στο πέρασμα των χρόνων (ομάδες
ασφαλείας, Πρωτεσίλαος, Χρυσοί Αετοί, τάγματα εφόδου), ως μέσο βίαιης
επιβολής της στον κοινωνικό χώρο.
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4. Ο χρόνος συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης.

4.01. Οι πρώτες επιθέσεις των Ταγμάτων Εφόδου και συνακόλουθα η
συγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το έτος
1992, άλλως 1996.
Η ηγεσία της ΧΑ έχει πλήρη επίγνωση ότι το στοιχείο που την διαφοροποιεί
από τις υπόλοιπες σύγχρονες φασιστικές ή ναζιστικές ομάδες και
οργανώσεις (Κόμμα 4ης Αυγούστου, κλπ) είναι η συγκρότηση και η δράση
επιλεγμένων μελών της οργάνωσης, ως παραστρατιωτικής δομής, με
αυστηρή ιεραρχία, απόλυτη πειθαρχία, ετοιμότητα δράσης, με διαφορετικά
ονόματα κάθε περίοδο («φάλαγγα», «Πρωτεσίλαος», «Χρυσοί Αετοί»,
«τάγματα εφόδου» ή «ομάδες ασφαλείας», κλπ) και η άσκηση μέσω αυτών
συστηματικής, οργανωμένης βίας στον δημόσιο χώρο, ως μέσο επιβολής
των απόψεών της, και τρομοκράτησης όσων θεωρεί η ηγεσία της
πολιτικούς εχθρούς, εξαφάνισης των «υπανθρώπων μη αρίας φυλής», για
την απόκτηση πολιτικής επιρροής και δύναμης.
Είναι όμως ταυτόχρονα και το στοιχείο εκείνο πού την μετατρέπει σε
εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.
Την περίοδο εκείνη, η ηγεσία της πολιτικής οργάνωσης «Λαϊκός ΣύνδεσμοςΧρυσή Αυγή» είναι ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος, και μέλη του Πολιτικού
Συμβουλίου οι: Κουσουμβρής, Ζαφειρόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος,
Αντώνιος Ανδρουτσόπουλος. (Το 2002, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου
ήταν ο Κουσουμβρής και ο Ζαφειρόπουλος – σύμφωνα με έγγραφο στο
βιβλίο Κουσουμβρή, “Γκρεμίζοντας το μύθο της Χρυσής Αυγής”, σελ. 78,
στο οποίο η υπογραφή Μιχαλολιάκου φαίνεται μακροσκοπικά αναμφίβολα
γνήσια).
Ταυτόχρονα

τα

ίδια

αυτά

πρόσωπα

είναι

και

επικεφαλής

του

«επιχειρησιακού σκέλους», των ολιγάριθμων ταγμάτων εφόδου της
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«Χρυσής Αυγής», που οργανώνουν και εκτελούν τις επιθέσεις αυτές.
Η ηγεσία της πολιτικής οργάνωσης ταυτίζεται με την ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη των ταγμάτων εφόδου της εγκληματικής
οργάνωσης είναι και μέλη της πολιτικής οργάνωσης «Λαϊκός ΣύνδεσμοςΧρυσή Αυγή»

4.02. Οι δικαστικές αποφάσεις που πιστοποιούν την εγκληματική της
δράση ήδη από το 1996.
Ειδικότερα για την περίοδο της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης από
το 1996, έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αμετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων σε βάρος γνωστών και
υψηλόβαθμων στελεχών της εν λόγω οργάνωσης, λόγω ακριβώς της
συμμετοχής τους, ως επικεφαλής ομάδων μελών (ταγμάτων ασφαλείας) της
ΧΑ, πού διέπραξαν τα εγκλήματα, για τα οποία καταδικάστηκαν. Στις
υποθέσεις αυτές έχει κριθεί αμετάκλητα ότι αφορούσαν επιθέσεις
ομάδων μελών της Χρυσής Αυγής κατά πολιτικών αντιπάλων και όχι
μεμονωμένα περιστατικά ατομικής βίαιης εκτροπής. Με αμετάκλητες
αποφάσεις, έχουν καταδικαστεί για διάπραξη αξιόποινων πράξεων με
χρήση σωματικής βίας ως μέλη της Χρυσής Αυγής, οι: Ανδρουτσόπουλος
Αντώνιος (ή «Περίανδρος»), Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, Παναγιωτίδης
Ιωάννης, Κουσουμβρής Χάρης, Παπαγεωργίου Δημήτριος και Μαγκώτσιος
Θεόδωρος, και αναλυτικά:

4.02.01. Ανδρουτσόπουλος Αντώνιος ή Περίανδρος
Το 1998 η ΧΑ ήταν μία ολιγομελής οργάνωση, με διακηρυγμένη ναζιστική
ιδεολογία. Ο Α. Ανδρουτσόπουλος ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου
της ΧΑ (ήδη από το 1997, όπως τονίζει ο Κουσουμβρής, σελ. 29 του βιβλίου
του) και δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης, μετά τον αρχηγό Ν.
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Μιχαλολιάκο. Την ίδια περίοδο μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ήταν ο Η.
Παναγιώταρος και Ι. Ζαφειρόπουλος.
Η επίθεση: Την 16-6-1998 στα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, θα
διεξαγόταν η δίκη των επίσης υψηλόβαθμων στελεχών της ΧΑ Χ.
Κουσουμβρή, Δ. Ζαφειρόπουλου, Ι. Παναγιωτίδη, κατηγορουμένων για
επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος μελών της αριστερής οργάνωσης
“Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση” (ΟΣΕ) στην Κυψέλη. Μέλη της
Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον Περίανδρο (Α. Ανδρουτσόπουλο) που
είχαν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση στους ομοϊδεάτες τους, επιτίθενται
σε φοιτητές αριστερών παρατάξεων και τραυματίζουν σοβαρότατα (παρά
λίγο θανάσιμα, όπως ήταν και η πρόθεσή τους) τον φοιτητή Δημήτρη
Κουσουρή.
Η απόφαση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 161,162,163/2009 απόφαση του
Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών που επικυρώθηκε με την απόφαση
1607/2010 του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (ΝΟΜΟΣ) η οποία
απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του «Περίανδρου»:
«Ο κατηγορούμενος Ανδρουτσόπουλος Αντώνιος ή Περίανδρος κηρύσσεται
ομόφωνα ένοχος του ότι στις 16.6.1998 και περί ώρα 5.15' στην Αθήνα και
συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο του αναψυκτηρίου (...) από κοινού ενεργών
με άλλα εννέα περίπου άτομα, μέλη όπως και ο ίδιος της οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, τα στοιχεία των οποίων δεν εξακριβώθηκαν από τη διενεργηθείσα
ανάκριση,

έχοντας

αποφασίσει

να

τελέσουν

το

κακούργημα

της

ανθρωποκτονίας με πρόθεση, επιχείρησαν πράξη που περιείχε τουλάχιστον
αρχή εκτελέσεως αυτού, ήτοι έχοντας αποφασίσει να σκοτώσουν τον
Δημήτριο Κουσουρή, φοιτητή (...) επιτέθηκαν κατ’ αυτού αιφνιδιαστικά με
ξύλινα ρόπαλα που κρατούσαν τόσο ο ίδιος όσο και οι λοιποί συναυτουργοί
και κατάφεραν κατ' αυτού με τρομακτική βιαιότητα και αγριότητα πολλαπλά
χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και σε όλο το σώμα του (...) Απέτυχαν όμως
και δεν ολοκλήρωσαν τελικά τον ανθρωποκτόνο σκοπό τους από αίτια
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εξωτερικά και ανεξάρτητα της θελήσεώς τους……
Από το είδος των σωματικών βλαβών, σε συνδυασμό με τον τρόπο και τα
μέσα με τα οποία προκλήθηκαν, δηλαδή με εξαιρετική αγριότητα και
σφοδρότητα από περισσότερους που ενεργούσαν ως ομάδα και με τη
χρήση χονδρών ξύλινων πασσάλων, προκύπτει αναμφισβήτητα η πρόθεση
των δραστών, επομένως δε και του κατηγορουμένου που ήταν ένας εξ
αυτών, να σκοτώσουν τον Δημήτριο Κουσουρή, μέλος του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΦΕΕ, στον οποίο και επικέντρωσαν την επίθεσή τους,
καθόσον τον θεωρούσαν εκ των πρωταιτίων των εκδηλώσεων
διαμαρτυρίας των αδιόριστων καθηγητών και κατεξοχήν “εχθρό” της
εθνικιστικής τους Ιδεολογίας».
Το δικαστήριο δέχτηκε δηλαδή ότι η οργάνωση μπορεί να φτάσει μέχρι και
την ανθρωποκτονία όσων θεωρεί «εχθρούς» της ιδεολογίας της.
Μάλιστα, ο καταδικασθείς επιχείρησε να κλονίσει αυτό το σημείο της
απόφασης,

υποβάλλοντας

αίτηση

αναίρεσης

στον

Άρειο

Πάγο,

αμφισβητώντας το γεγονός ότι καταδικάστηκε επειδή ήταν μέλος «μιας
ομάδας, η οποία διαφοροποιείτο ιδεολογικώς από την ομάδα στην οποία
ανήκε ο παθών. Δηλαδή εκ του φρονήματος της “ομάδας μου” προκύπτει ο
ανθρωποκτόνος δόλος μου». Η αίτηση αναίρεσης όμως απορρίφθηκε.

4.02.02.

Ζαφειρόπουλος

Δημήτριος,

Παναγιωτίδης

Ιωάννης,

Κουσουμβρής Χάρης
Το 1996, οι Δ. Ζαφειρόπουλος και Χ. Κουσουμβρής είναι ηγετικά στελέχη
της ολιγομελούς οργάνωσης της ΧΑ. Ο Δ. Ζαφειρόπουλος, δύο χρόνια
αργότερα, το 1998, μετά την φυγοδικία του Α. Ανδρουτσόπουλου, θα
προαχθεί σε “Υπαρχηγό”, και ο Χ. Κουσουμβρής σε μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου της ΧΑ (το 2002, υποστηρίζει στο βιβλίο του, σελ 77-78, όπου
και τονίζει πως είναι το ανώτατο ιεραρχικό όργανο της ΧΑ).
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Η επίθεση: Την 6-4-1996 στην πλατεία Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη,
μέλη της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλείς τους παραπάνω, επιτίθενται και
τραυματίζουν σοβαρά μέλη της αριστερής οργάνωσης, «Ο.Σ.Ε», τα οποία
προπαγάνδιζαν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Μαρξισμός 1996».
Η απόφαση: Σύμφωνα με την αμετάκλητη, υπ’ αριθμ. 41202/2002
Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών:
“Την 6-4-1996 οι εγκαλούντες… βρίσκονταν στην πλατεία Φωκίωνος Νέγρη
και άλλοι μεν μοίραζαν φυλλάδια σχετικά με προγραμματισμένη εκδήλωση
Μαρξισμός 96, άλλοι δε διέθεταν την εφημερίδα «Εργατική Αλληλεγγύη».
Περί ώρα 20.00 οι παραπάνω δέχτηκαν επίθεση από 15μελή περίπου
ομάδα νεαρών, οι οποίοι φορούσαν μαύρα μπουφάν και αρκετοί έφεραν και
το διακριτικό σήμα της οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Στην ομάδα αυτή
συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι εκ των κατηγορουμένων Ζαφειρόπουλου
Δημήτριου, Παναγιωτίδη Ιωάννη, Κουσουμβρή Χάρη οι οποίοι όπως
παραδέχτηκαν κατά την απολογία τους, είχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο σχέση
με την «Χρυσή Αυγή»...”.

4.02.03. Παπαγεωργίου Δημήτριος
Η επίθεση: Την 10-01-2001, έξω από τα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων,
όπου θα διεξαγόταν η δίκη για την παραπάνω υπόθεση της Κυψέλης. Τα
μέλη της Χρυσής Αυγής επιτίθενται προς τα μέλη της αριστερής οργάνωσης
“Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα” (ΣΕΚ).
Η απόφαση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4020/2006 Απόφαση του Δ’
Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, ο Παπαγεωργίου Δημήτριος:
“Στις 10 Ιανουαρίου 2001 …α) Συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πλήθους
που με ενωμένες δυνάμεις διέπραξε βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και
πραγμάτων και ειδικότερα συμμετείχε στην ομάδα «Χρυσή Αυγή» η οποία
ήταν συγκεντρωμένη έξω από την κεντρική είσοδο των δικαστηρίων (στα
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κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων) επιτέθηκε εναντίον αστυνομικών
οργάνων και μελών της οργάνωσης «Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα»
……..και λοιπά αντικείμενα και προξενώντας φθορές σε εκεί σταθμευμένα
αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και το με αριθμό κυκλοφορίας…”.

4.02.04. Κουσουμβρής Χάρης, Μαγκώτσιος Θεόδωρος
Ο Χ. Κουσουμβρής το 2002 ήταν μέλος του πολιτικού Συμβουλίου της ΧΑ,
όπως παραδέχεται ο ίδιος (σελ 77-78 του βιβλίου του).
Η επίθεση: Σε χρόνο και τόπο με άκρως συμβολική φόρτιση, την 16-112002 (την παραμονή της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου) και
σχεδόν δίπλα σε αυτό, μέλη της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής τον Χ.
Κουσουμβρή, αναβαθμίζουν την δράση τους, επιτιθέμενοι με μαχαίρι κατά
φοιτητών που αποχωρούσαν μετά από εκδήλωση στο Πολυτεχνείο και
τραυματίζουν το φοιτητή Πάρη Χρυσό και την Χρυσάνθη Τσιμπίδου.
Η απόφαση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4775/2009 Απόφαση του Β’
Τριμελούς

Εφετείου

Πλημμελημάτων,

οι

Κουσουμβρής

Χάρης

και

Μαγκώτσιος Θεόδωρος:
“Στις 16-11-2002… στο ύψος της διασταύρωσης της ως άνω οδού με την
οδό Καποδιστρίου, βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι, ανάμεσα σε μέλη της
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και επιτέθηκαν φραστικά κατά των ως άνω
διερχόμενων προσώπων. Στη συνέχεια ο πρώτος κατηγορούμενος
ενεργώντας με πρόθεση προξένησε σε άλλον σωματική βλάβη και
ειδικότερα επιτέθηκε, μαζί με άλλα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα δεν
αναγνωρίστηκε, κατά της ως άνω Μ.Κ και της κατάφερε κτυπήματα με τα
χέρια του στο πρόσωπο και το κεφάλι της…
Κατά τον ως άνω ίδιο χρόνο στη διασταύρωση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου
με την οδό Σολωμού ο δεύτερος κατηγορούμενος με πρόθεση ενεργώντας
προξένησε άλλους σωματικές βλάβες και συγκεκριμένα επιτέθηκε, μαζί με
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άλλα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα δεν αναγνωρίστηκε, κατά των Χ.Τ
και Π.Χ, και τους χτύπησε με τα χέρια του και με κλωτσιές σε διάφορα
σημεία του σώματος τους και τους έριξαν στο έδαφος...”.

4.02.05. Ανδράσκελας Ιωάννης
Η επίθεση: Την 30-06-2000 και πάλι στην πλατεία Φωκίωνος Νέγρη στην
Κυψέλη μέλη της Χρυσής Αυγής επιτίθενται σε μέλη του ΣΕΚ, τα οποία
προπαγάνδιζαν την πραγματοποίηση αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου την 47-2000.
Η απόφαση:
“Στις 30 Ιουνίου 2000 ο παθών με άλλα τέσσερα άτομα, μέλη άπαντες του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, βρίσκονταν επί της οδού Φωκίωνος
Νέγρη, πλησίον της πλατείας Κυψέλης, και μοίραζαν φυλλάδια σε
περαστικούς, τους οποίους καλούσαν να συμμετάσχουν σε αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο, που είχε καθορισθεί για τις 4 Ιουλίου……..Όταν ο παθών
έδωσε ένα φυλλάδιο στον κατηγορούμενο, ο τελευταίος, ο οποίος εμφορείται
από αντίθετες ιδέες με εκείνες του παθόντος, γύρισε προς το μέρος αυτού
και…”.

Όλες οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις αφορούν σε επιθέσεις των
«ταγμάτων εφόδου» της ΧΑ, εναντίον αριστερών πολιτικών οργανώσεων,
που είχαν διαγνώσει τον κίνδυνο που αντιπροσώπευε η βία των ναζιστικών
«ταγμάτων εφόδου» στον δημόσιο χώρο. Είναι γνωστό ότι η δικαστικά
διαπιστωμένη εγκληματική δράση ειδικά της Χρυσής Αυγής, αποτελεί μόνον
ένα ελάχιστο ποσοστό της καταγεγραμμένης από οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τον τύπο εγκλημάτων βίας που αποδίδονται στην ΧΑ. Είναι
η εποχή που η ηγεσία της οργάνωσης είχε θέσει ως κύριο στόχο της βίαιης
επιβολής της, τους πολιτικούς αντιπάλους, ως μέσο κυριαρχίας, και όχι τους
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μετανάστες.

4.03. Πλήρης επίγνωση των θυμάτων ήδη από το 1996 ότι η Χρυσή
Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση και υπάγεται στο άρθρο
187ΠΚ.
Τα τότε θύματα των επιθέσεων αυτών είχαν επίγνωση ότι οι επιθέσεις σε
βάρος τους εκπορεύονταν από δομημένη εγκληματική οργάνωση, κατά το
τότε ισχύον άρθρο 187 ΠΚ. Ήδη τότε, τον μακρινό Μάιο του 1996, είκοσι
σχεδόν χρόνια πριν, τα τότε θύματα Κουράκης Νικόλαος, Βασιλάκη Ιωάννα,
Σίμος Χρήστος, Στάικος Σπύρος και Κουτσοπάνος Ιωάννης περιέλαβαν
στην σχετική από 15-5-1996 μήνυσή τους για την παραπάνω επίθεση της
6-4-1996 (επί της οποίας εκδόθηκε η πιο πάνω υπ’ αριθ 41202/2002
απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κειου Αθηνών) τα θεμελιωτικά πραγματικά
περιστατικά.
Ειδικότερα ανέφεραν επί λέξει τα εξής :
«Δεχτήκαμε αιφνίδια, βίαιη και απρόκλητη επίθεση από ομάδα 15 περίπου
ανδρών. Όλοι τους ήταν κοντοκουρεμένοι, με μαύρα μπουφάν, και πολλοί
από αυτούς έφεραν το διακριτικό σήμα, παραλλαγή της σβάστικα, της
φασιστικών τάσεων οργάνωσης ΧΑ……. Δεν ήταν αυθόρμητη εκδήλωση
πολιτικής

εμπάθειας,

αλλά

αντίθετα

οργανωμένη

και

ψύχραιμη

«επιχείρηση». Λίγο πριν την εκδήλωση της επίθεσης, δύο από τους
μετέπειτα επιτεθέντες είχαν κάνει κατόπτευση του χώρου. Στην συνέχεια
αποχώρησαν πήγαν στα παρακείμενα, επί της οδού Κεφαλληνίας αριθ. 52
γραφεία της ομάδας ΧΑ, συνεννοήθηκαν, συμφώνησαν και σχεδίασαν με
τους υπόλοιπους την σε βάρος μας επίθεση, οπλίστηκαν με ξύλινα και
σιδερένια γκλοπς και όλοι μαζί στη συνέχεια... επιτέθηκαν εναντίον μας
Επειδή η πολιτική ταυτότητα των δραστών είναι γνωστή τόσο επειδή
δηλώθηκε από τους ίδιους κατά την ώρα της επίθεσης, όσο και από τα
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φασιστικά εμβλήματα που έφεραν οι ίδιοι, διακριτικά γνωρίσματα της
οργάνωσης ΧΑ ήδη έχει διακριβωθεί σε μεγάλο βαθμό βεβαιότητας και η
προσωπική ταυτότητα».
Στην συνέχεια της μήνυσης εκτέθηκε ένα χρονικό των επιθέσεων που
αναγόταν ήδη στο 1992 και αναδείχτηκαν όλοι οι παράγοντες που
καθιστούν την οργάνωση αυτή εγκληματική και μάλιστα δολοφονική :
«Δεν είναι η πρώτη φορά που τα μέλη της συγκεκριμένης νεοναζιστικών
τάσεων

ομάδα

της ΧΑ επιτίθενται

οπλισμένοι και

βίαια,

εναντίον

δημοκρατικών και αριστερών πολιτών.
 Στις 20-4-1992 επέτειο γέννησης του Χίτλερ, επετέθησαν κατά των
γραφείων της Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση στην οδό
Αναξαγόρα.
 Στις 13-1-1993 επιτέθηκαν στα γραφεία του Συνασπισμού στο
Αιγάλεω και τους Αμπελόκηπους.
 Στις 28-1-93 ξυλοκόπησαν τον μαθητή…
 Στις 17-3-93 επιτέθηκαν σε 4 μέλη της οργάνωσης «Ξεκίνημα»...»
Είναι προφανές ότι οι επανειλημμένες αυτές επιθέσεις των μελών της ίδιας
ομάδας ΧΑ δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε πρωτοβουλίες θερμοκέφαλων
οπαδών. Γίνονται οργανωμένα, βάσει σχεδίου, με ιεράρχηση στόχων,
προοπτική και καθοδήγηση.
Πρόκειται δηλαδή για μια συγκροτημένη σε συμμορία ομάδα, στην
οποία υπάρχουν οι «πολιτικοί» καθοδηγητές, εμπνευστές και οργανωτές των
επιθέσεων, δηλαδή τα ηγετικά στελέχη της συμμορίας και τα εκτελεστικά
όργανα, «το σιδερένιο (κυριολεκτικά) χέρι» που εκτελεί το σχέδιο,
προπηλακίζει επιτίθεται, τραυματίζει, ίσως αύριο σκοτώσει.
Η επικινδυνότητα λοιπόν της συγκεκριμένη ομάδας δεν οφείλεται τόσο στο
συμπίλημα των συγκεχυμένης φασιστικής αποκλίσεως ιδεών …όσο στη
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θεοποίηση της φυσικής βίας εναντίον κάθε δημοκρατικού και αριστερού
πολίτη και των θεσμικών οργάνων στα οποία οργανώνονται, βία που
αποτελεί τον ουσιαστικό συνδετικό δεσμό της ομάδας αυτής».
Για

τους

λόγους

αυτούς,

«Επειδή

τα

παραπάνω

περιστατικά

συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των
εγκλημάτων της συστάσεως της συμμορίας», με την μήνυση ζητήθηκε η
άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα (τότε πλημμέλημα) του 187 ΠΚ,
χωρίς όμως ο εισαγγελέας να προχωρήσει στην άσκησή της.

4.04. Πάγια τακτική της οργάνωσης η άρνηση οποιαδήποτε εμπλοκής.
Σήμερα

γνωρίζουμε

ότι

οι

παραδοχές

αυτών

των

αποφάσεων

επιβεβαιώνονται πέρα από κάθε αμφιβολία από τις μετέπειτα ομολογίες των
ίδιων των δραστών.
- Κουσουμβρής
Στο βιβλίο του αναφέρεται στην δημιουργία των χρυσών αετών από τον
Περίανδρο: «Το 1998 δημιουργούνται και οι Χρυσοί Αετοί από τον Π.
Ανδρουτσόπουλο, οργάνωση μέσα στην οργάνωση» (σελ. 29 βιβλίου του).
- Αντώνιος- Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος
Είχε αρνηθεί τη συμμετοχή του στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του Δ.
Κουσουρή. Τώρα, όπως προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση του υπ.
αριθ Ζ1-33850557 ακουστικού αρχείου της δικογραφίας Φ-2013-3990 (XA
Απομαγνητοφωνήσεις, σε τηλεφωνική συνομιλία την με τον αριθμό 6978923365), ομολογεί, «… αν ανοίξει ο φάκελος του ’98, ο Ζαφειρόπουλος πάει
φυλακή ….να γίνει από την εισαγγελία αυτή η έρευνα να μη γίνει από
κάρφωμα δικό μου…» και την 20-09-13, όπως προκύπτει από την
απομαγνητοφώνηση του υπ' αριθ Ζ1-33854363 ακουστικού αρχείου της
δικογραφίας, Φ2013-3990 (XA Απομαγνητοφωνήσεις, σε τηλεφωνική
συνομιλία με τον αριθμό 6973-380812), ομολογεί: «…αν ανοίξω το στόμα
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μου τον Παναγιώταρο τον στέλνω φυλακή για τα επεισόδια του ΄98 και ηθικό
αυτουργό στέλνω φυλακή το Μιχαλολιάκο… αν πω την αλήθεια, ότι ένας απ’
αυτούς ήταν ο Παναγιώταρος και με έβαλε ο Μιχαλολιάκος να το κάνω.. με
παρακαλάνε να μιλήσω αλλά δεν θέλω να γίνω ρουφιάνος….. έχω πει
γι’αυτόν (τον Ν.Μ.) ότι είναι πουτάνα, ρουφιάνος, γαμιέται».
Ο ίδιος Αντώνιος-Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος την 20/09/2113, στο υπ'
αριθμ. Ζ1-33856394 ακουστικό αρχείο της δικογραφίας Φ2013-3990 (XA
Απομαγνητοφωνήσεις) σε τηλεφωνική επικοινωνία με συνομιλητή Αλέξη
(τηλ. 6970-033364), επιβεβαιώνει την συγκρότηση και την δράση της
εγκληματικής οργάνωσης, με τη μορφή ταγμάτων εφόδου, ομολογεί: :
«... Όλα αυτά (εννοεί τα Τάγματα Εφόδου) είναι μια μόδα που την έχουν
αντιγράψει από μένα, όλα αυτά με τα καπέλα, με τους ομαδάρχες, τα είχα
φτιάξει εγώ… , είχα τότε μία ομάδα, τον «Πρωτεσίλαο» … δεν είναι μόνο τα
κομάντα που αναφέρεις εσύ είναι και τα κομάντα που είχα φτιάξει εγώ…
ήταν ΟΥΚ... 8-10 άτομα γαμούσαμε και δέρναμε.. είχαμε κοντόκανες…».

4.05. Συμπέρασμα
Από τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα γεγονότα, προκύπτει ότι ο πραγματικός
χρόνος συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης ανάγεται τουλάχιστον
στο έτος 1996 και όχι «τουλάχιστον το 2008», όπως εσφαλμένα
υπολαμβάνει η εισαγγελική πρόταση. Τίποτε δεν είχε αλλάξει από τότε μέχρι
σήμερα, ώστε να μεταχρονολογηθεί η ημερομηνία συγκρότησης της
εγκληματικής οργάνωσης, ούτε στην ιδεολογία και στα καταστατικά κείμενα
της οργάνωσης, ούτε στις πολιτικές επιδιώξεις και κυρίως ούτε ως προς την
κεντρικότητα και τη σημασία των «ταγμάτων εφόδου», ως εκείνης της
παραστρατιωτικής δομής που με την συστηματική, δημόσια άσκηση βίας,
θέλει να επιβάλλει την εξαφάνιση των ανεπιθύμητων και την σιωπή των
πολιτικών αντιπάλων.
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5. Οι εγκληματικές πράξεις – οργάνωση και υλοποίηση.

Η φυσιολογική απόληξη της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας ήταν και είναι η
τέλεση εγκληματικών πράξεων από τα μέλη της Χρυσής Αυγής, πράξεις οι
οποιες απασχολούν την παρούσα ποινική δίωξη. Για τις εγκληματικές
πράξεις αυτές, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής οικοδομούσε μεθοδικά τις
οργανωτικές προϋποθέσεις τέλεσης, συγκάλυψης και ταυτόχρονα δημόσιας
χρήσης τους για την επιτευξη των πολιτικών της σκοπών.

5.1. H οικοδόμηση της οργάνωσης που θα τις υλοποιήσει.

Η ηγετική ομάδα του κόμματος και της εγκληματικής οργάνωσης
διαρθρώνεται ως εξής:
α) ο Αρχηγός: το πρόσωπό του είναι ιερό και απαραβίαστο. Σύμφωνα με το
πρωτότυπο Καταστατικό (αρχείο 2446), “είναι ο Ανώτατος Ηγέτης της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Προΐσταται του Κεντρικού Συμβουλίου, χωρίς να μετέχει σ’
αυτό. Δεν δεσμεύεται κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων από τη γνώμη
των μελών του Κ.Σ. την οποία αποδέχεται κατά βούλησιν. Εχει την απόλυτη
ευθύνη των τελικών αποφάσεων. Το πρόσωπο του Αρχηγού είναι απολύτως
απαραβίαστο” (άρθρο 3, εδάφιο Α1). Σύμφωνα με την Αρχή του Αρχηγού,
“η Εξουσία του απορρέει αφ’ εαυτής” και αντικατάστασή του μπορεί να
υπάρξει “μόνο καθ’ ομόφωνη κρίση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
εκπεφρασμένη σε ολομέλεια του ανωτάτου διοικητικού και θεσμικού αυτού
οργάνου” (άρθρο 17), τα 4 από τα 7 μέλη του οποίου είναι όμως
διορισμένα από τον ίδιο τον Αρχηγό. Αλλά και κατά το καταστατικό που
υπέβαλε η οργάνωση στον Άρειο Πάγο μετά την είσοδό της στη Βουλή
(αρχείο 2441), η Αρχή του Αρχηγού είναι εξασφαλισμένη. Έτσι, σύμφωνα με
το άρθρο 16 παρ. 2: “Διαδικασία εκλογής νέου Γενικού Γραμματέα
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ανακύπτει στο Συνέδριο μόνο εφόσον το ζητήσει εγγράφως η απόλυτη
πλειοψηφία των συνέδρων... Εφόσον δεν τεθεί θέμα ηγεσίας στο Συνέδριο,
ανανεώνεται αυτομάτως η θητεία του Γενικού Γραμματέα μέχρι το επόμενο
Συνέδριο”.
β) το Πολιτικό Συμβούλιο: διορίζεται από τον Αρχηγό κατά το πρωτότυπο
Καταστατικό ή από τον Γενικο Γραμματέα κατά το καταστατικό που υπέβαλε
η οργάνωση στον Άρειο Πάγο μετά την είσοδό της στη Βουλή. Τα μέλη του
συνιστούν τον ηγετικό πυρήνα τόσο του “κόμματος” όσο και της
εγκληματικής οργανωσης (τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο απαρτίζουν οι
πλέον κατηγορούμενοι: Γ. Γερμενής, Ηλ. Κασιδιάρης, Ηλ. Παναγιώταρος,
Αρτ. Ματθαιόπουλος, Ι. Λαγός, καθώς και οι Τσακίρης Μιχάλης και
Χρυσομάλλης Νίκος. Βλέπε και: ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, παράρτημα 1.4, βίντεο
40).
γ) οι Περιφερειάρχες: ορίζονται ή αντικαθίστανται από την Κεντρική
Επιτροπή, στην πραγματικότητα ανακοινώνονται από τον Αρχηγό (βλ.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, παράρτημα 1.4, βίντεο 33).
δ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο: ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση. Σε
διαδικασία της Χρυσής Αυγής το 2012, μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ορίστηκαν από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, οι: Ιωάννης Λαγός, Παύλος
Κτιστάκης, Γιάννης Βουλδής, Σπύρος Γερμενής (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
παράρτημα 1.4, βίντεο 40).
Η καταστατική αρχή συγκρότησης τής ΧΑ, η Αρχή του Αρχηγού, και ο
απόλυτος έλεγχος κάθε δράσης του κόμματος από τον Αρχηγό και το
Πολιτικό Συμβούλιο που επιλέγει ο ίδιος, απέκλειε και αποκλείει την
ύπαρξη άλλης ηγεσίας για την «νόμιμη δράση» και άλλης για τις
βίαιες εγκληματικές ενέργειες.
Πρόκειται για κάθετη, απόλυτα ιεραρχική δομή, στρατιωτικού τύπου, όπου η
όποια δράση, κάθε κατώτερης βαθμίδας, εγκρίνεται, ορίζεται, ελέγχεται,
ανακαλείται από την ιεραρχικά ανώτερη. Η ΧΑ δομείται σε ένα σχήμα
55

πυραμίδας (Αρχηγός – Πολιτικό Συμβούλιο – Περιφερειάρχες). Στην κορυφή
της πυραμίδας βρίσκεται ο Αρχηγός, που μπορεί να ανακαλεί, να ελέγχει
κάθε κατώτερη βαθμίδα.
Για το λόγο αυτό μέχρι αυτό το ιεραρχικό στάδιο, τα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης είναι και μέλη του κόμματος. Εχουν, εν
γνώσει τους, ενταχθεί και παραμένουν ενεργά μέλη, με συγκεκριμένα
καθήκοντα και υποχρέωση υπακοής, σε μία οργάνωση που έχει αποδείξει
στην πράξη ότι επιδιώκει και επανειλημμένα σε βάθος χρόνου διαπράττει
κακουργήματα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 ΠΚ.
Μέχρι δε και το ιεραρχικό στάδιο του 5μελους οργάνου της Τοπικής
επιτροπής, μέλη που έχουν οργανώσει, καθοδηγήσει, συμμετάσχει σε
οργανωμένες

βίαιες

επιθέσεις

είναι

μέλη

της

εγκληματικής

οργάνωσης και ταυτόχρονα και μέλη του κόμματος. Έχουν, εν γνώσει
τους, ενταχθεί και παραμένουν ενεργά μέλη, με συγκεκριμένα καθήκοντα
και υποχρέωση υπακοής, σε μία οργάνωση που έχει αποδείξει στην πράξη
ότι επιδιώκει και επανειλημμένα σε βάθος χρόνου διαπράττει κακουργήματα
από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 ΠΚ.
Δεν ισχύει όμως το αντίστροφο, δηλ. κάθε υποστηρικτής ή
ψηφοφόρος του κόμματος, δεν είναι ταυτόχρονα και άνευ ετέρου και
μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο εφόσον συμμετέχει ατομικά
στη διάπραξη εγκληματικών πράξεων στο πλαίσιο επιδίωξης των σκοπών
της οργάνωσης, γίνεται και μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής οικοδομούσε τις οργανωτικές προϋποθέσεις
τέλεσης των εγκληματικών πράξεων της οργάνωσης. Πυλώνες της σχετικής
οργανωτικής προσπάθειας, ιδίως κατά το πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα,
ήταν: α) η συγκρότηση λειτουργούσας τοπικής οργάνωσης με άνοιγμα
γραφείων και διορισμό τοπικής πενταμελούς ηγεσίας, β) η δημιουργία
“τμήματος ασφαλείας” της κάθε τοπικής που αποτελούσε τον πυρήνα του
“τάγματος εφόδου” της περιοχής, γ) η εξασφάλιση σχέσεων συνεργασίας με
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το τοπικό αστυνομικό τμήμα και δ) η χρηματοδότηση των τοπικών και
κεντρικών

αναγκών

της

οργάνωσης,

αξιοποιώντας

ευκαιρίες

που

προέκυπταν από τον εκάστοτε τομέα ευθύνης. ε) Αποφασιστικός ήταν στη
σχετική οργανωτική προετοιμασία ο ρόλος των βουλευτών.

5.1.1.

Τοπικές

Οργανώσεις:

μέλη,

γραφεία

και

συγκρότηση

πενταμελούς επιτροπής. Ιεραρχία και πειθαρχία.

ΜΕΛΗ: Την διάκριση υποστηρικτών, δόκιμων και τακτικών μελών της
Χρυσής Αυγής ξεκαθαρίζει ο πρώην υπεύθυνος Τοπικής Οργάνωσης
Νοτίων Προαστίων της Χρυσής Αυγής Γεώργιος Παπαγεωργίου στην από
11/10/2013 κατάθεσή του (αρχείο 771): “Πρέπει να διευκρινίσω ότι υπάρχει
ουσιαστική διαφορά μεταξύ υποστηρικτή, δόκιμου μέλους και μέλους. Είναι
πολύ εύκολο να γίνει κάποιος απλός υποστηρικτής της ΧΑ. Απλώς
πληρώνει ετήσια συνδρομή 20 ευρώ και παίρνει κάρτα υποστηρικτή που δεν
γράφει το όνομά του, μόνον έναν απλό αριθμητικό κωδικό. Δόκιμα μέλη
θεωρούνται τα μέλη των 5μελών συμβουλίων διοίκησης των τοπικών
οργανώσεων όπως ήμουν κι εγώ. Δόκιμο μέλος γίνεται κανείς μετά από δύο
χρόνια παρουσίας ως υποστηρικτής και υπό την προϋπόθεση ότι σε
γνωρίζουν καλά και σε εμπιστεύονται. Στην πράξη για να γίνει κάποιος
δόκιμο μέλος πρέπει να έχει συμμετάσχει σε δράσεις. Για να γίνει κάποιος
από δόκιμο τακτικό μέλος της ΧΑ πρέπει να περάσει στα κεντρικά γραφεία
του κόμματος από ένα σεμινάριο ιδεολογικής διαφώτισης, “σχολείο ή
μάθημα”, όπως το έλεγαν”.

Τα υποψήφια ως δόκιμα μέλη της οργάνωσης ήταν αναγκασμένα να
περάσουν από μία περίοδο δοκιμασίας και μύησης, να διαπαιδαγωγηθούν
και αποδεχτούν τις εθνικοσοσιαλιστικές αρχές της φυλετικής ανωτερότητας,
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του ολοκληρωτικού κράτους, της κατάργησης της δημοκρατικής αρχής των
εκλογών και αρχής της πλειοψηφίας, και της αποδοχής της αρχής του Ενός,
του αρχηγού ως απαραβίαστου και ιερού προσώπου. Δοκιμάζεται η πίστη,
η υπακοή, η πειθαρχία τους, μέσω των βίαιων δράσεων στις οποίες
συμμετέχουν και μέσω των οποίων συνδέονται ακόμα και με δεσμούς
αίματος με την οργάνωση. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, τα μέλη δίνανε
όρκο όπως φαίνεται, για παράδειγμα, στα βίντεο 831 και 833 του σκληρού
δίσκου του κατηγορουμένου Γεωργίου Πατέλη (παράρτημα 2.2): «Ορκίζομαι
ότι δεν θα θέσω σε υψηλότερη μοίρα τη ζωή από την ελευθερία ούτε τον
αρχηγό θα εγκαταλείψω, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό. Αλλά από τους
συναγωνιστές που έπεσαν κατά τη μάχη, όλους θα δοξάσω. Και όταν ο
αγώνας τελειώσει, θα τιμήσω σαν αδελφό κάθε συναγωνιστή. Εκείνοι όμως
που προτίμησαν να προδώσουν, όλους αδίστακτα θα τιμωρήσω. Την ιερή
φλόγα της φυλής μου ορκίζομαι να προστατεύω. Ώστε να τους φωτίζει και να
τους καθοδηγεί στο χάος των αιώνων».

Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής είχε στη διάθεσή της, μέσα από μια διαδικασία
πολύχρονης οικοδόμησης, έναν ήδη σχηματισμένο σκληρό πυρήνα μελών
της οργάνωσης, που γνώριζαν τη μέθοδο της ταυτόχρονης “πολιτικής”
δράσης σε συνδυασμό με την τέλεση εγκληματικών πράξεων. Ο πυρήνας
αυτός των παλιότερων μελών ήταν κρίσιμος τόσο για τη μεταφορά της
σχετικής “τεχνογνωσίας” στα νεότερα μέλη που προσείλκυε η οργάνωση
όσο και για την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενδο-επικοινωνία του
σκληρού πυρήνα, ο οποίος προστατευόταν έτσι από εξωτερικές επεμβάσεις
(κρατικές ή άλλες).

Για τον λόγο αυτό, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής καθόρισε με απόλυτη
επιτυχία ότι η κοινοβουλευτική ομάδα που εκλέχτηκε τον Μάιο-Ιούνιο του
2012 προερχόταν αποκλειστικά από αυτόν τον σκληρό πυρήνα.
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Χαρακτηριστικά, από τους 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εκτός του Ν.
Μιχαλολιάκου, οι 5 εξ αυτών είναι μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της
οργάνωσης (Γ. Γερμενής, Ηλ. Κασιδιάρης, Ηλ. Παναγιώταρος, Αρτ.
Ματθαιόπουλος, Ι. Λαγός) και οι 6 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής (Χρ.
Παππάς,

Πολ.

Ζησιμόπουλος,

Ελ.

Ζαρούλια,

Ν.

Μίχος,

Παν.

Ηλιόπουλος και Αντ. Γρέγος), βλ. όλα τα ονόματα στο: Εγκύκλιος 18
Κεντρικής Διοίκησης, αρχείο 28 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ'.

Μάλιστα, στην περίπτωση της εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης,
όπου η ηγεσία θεώρησε ότι ο ανωτέρω σκοπός δεν είχε επιτευχθεί, ο
Αρχηγός Ν. Μιχαλολιάκος απαίτησε και φυσικά πέτυχε την παραίτηση του
εκλεγέντος πρώτου σε σταυρούς Νικήτα Σιώη, προκειμένου να εκλεγεί
βουλευτής ο εκλεκτός του, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής και του σκληρού νεοναζιστικού πυρήνα. Το
γεγονός αυτό αποδεικνύει εκ του αντιθέτου ότι ο Αρχηγός της Χρυσής
Αυγής θεωρούσε ΚΑΙ τους υπόλοιπους 6 εκλεγέντες βουλευτές (Μ.
Αρβανίτης, Δημ. Κουκούτσης, Κων. Μπαρμπαρούσης, Ν. Κούζηλος,
Χρ. Αλεξόπουλος, Ευστ. Μπούκουρας) ανθρώπους της απολύτου
εμπιστοσύνης του, με πολύχρονη παρουσία στη Χρυσή Αυγή και
δοκιμασμένους στη δράση της οργάνωσης, καθώς αν το επιθυμούσε θα
μπορούσε να αξιώσει και να λάβει την παραίτησή τους, κάτι το οποίο δεν
έπραξε.

Ήταν τόσο σημαντική η ύπαρξη αυτού του σκληρού πυρήνα, που όταν η
Χρυσή Αυγή, μετά την εκλογική της επιτυχία και τις άφθονες υλικές
δυνατότητες που της προσέφερε η κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση,
βρέθηκε αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο της μαζικοποίησης και της ένταξης
πολλών νέων μελών στους κόλπους της, η απόφαση της ηγεσίας της ήταν
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να ελέγξει ακόμα αυστηρότερα τη διαδικασία ένταξης.

Έτσι, σύμφωνα με την από 21/11/2012 Εγκύκλιο 2 της Κεντρικής Διοίκησης
(αρχείο 32 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000ιγ'): “Διατάσσεται η επανακαταγραφή των μελών των Τοπικών Οργανώσεων
και των Πυρήνων του Λαϊκού Συνδέσμου. Τα μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα πλήρη μέλη και στα δόκιμα μέλη. Ως
γνωστόν υπάρχουν και οι ενισχυτές και οι φίλοι του Κινήματος, οι οποίοι
όμως τονίζεται ότι δεν είναι μέλη του κομματικού μας μηχανισμού. Τα
κριτήρια με τα οποία θα γίνει επανακαταγραφή των μελών θα είναι: Για τα
πλήρη μέλη: α) Αγωνιστική παρουσία στην Χρυσή Αυγή προ του 2009, β)
Σε περίπτωση που δεν ισχύει η προηγούμενη προϋπόθεση, θα πρέπει να
έχουν παρουσία αγωνιστική τουλάχιστον προ των εκλογών του Μαΐου του
2012 καθώς επίσης και υπεύθυνη θέση σε Τ.Ο. ή πυρήνα. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να υπάρχει επώνυμη εγγύηση δύο πλήρων μελών, οι οποίοι
είχαν προ του 2009 παρουσία ούτως ώστε αυτοί να είναι πλήρη μέλη. Για
τα δόκιμα μέλη: Για να είναι κανείς δόκιμο μέλος του Κινήματος θα πρέπει
να

υπάρχει

πρόταση

τουλάχιστον

δύο

μελών

του

Κινήματος

και

οπωσδήποτε προ των εκλογών του 2012 παρουσία των ως άνω σε
δραστηριότητες του κόμματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να
ισχύουν αυστηρά τα παραπάνω κριτήρια για να είναι κάποιος μέλος ή
δόκιμο μέλος του Κινήματος. Αναμένεται έως την επόμενη Τετάρτη 28/11 οι
σχετικές προτάσεις των Τ.Ο. και των πυρήνων προκειμένου να εκδοθούν η
μονοετούς ισχύος ταυτότητες μελών και δοκίμων μελών. Οι προτάσεις των
Τ.Ο και πυρήνων δεν είναι δεσμευτικές για την κεντρική διοίκηση. Τη
συλλογή των στοιχείων να αναλάβουν οι Υπεύθυνοι των Περιφερειακών
Διοικήσεων, οι οποίοι θα παραδώσουν τους φακέλους ιδιοχείρως ή μέσω
εταιρείας ταχυμεταφορών στην Κεντρική Διοίκηση”.
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Επίσης, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23 της Κεντρικής Διοίκησης (αρχείο 40
στο

Παράρτημα

3.4

του

ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ

3022/21/3000-ιγ'),

“καταργείται αυστηρώς η παροχή της κάρτας υποστηρικτή” της οργάνωσης
(που είχε εκδοθεί πιθανόν το 2012) και διατάσσεται να επιστραφούν οι
αδιάθετες κάρτες στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό,
τερματίστηκε η ανοιχτή διαδικασία εγγραφής “υποστηρικτών” της Χρυσής
Αυγής, με την προσέλευση στα γραφεία της οργάνωσης και τη συμμετοχή
στο “πολιτικό” σκέλος των εκδηλώσεών της.

Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής δικαιολόγησε αυτά τα οργανωτικά μέτρα με
“επαναστατική”

φρασεολογία

περί

του

μη-αστικού

χαρακτήρα

του

“κόμματος” και της σύγκρουσης με φαινόμενα “παλαιοκομματισμού” που
έκαναν την εμφάνισή τους στην οργάνωση μετά από την είσοδό της στη
Βουλή. Ωστόσο, οι πραγματικές αιτίες των οργανωτικών αυτών μέτρων
ήταν πιο υλικές: α. αφενός ο απόλυτος έλεγχος της οργάνωσης από την
Κεντρική Διοίκηση, που θα έμπαινε σε διακινδύνευση αν η ιδιότητα του
μέλους διαστελλόταν υπέρμετρα με την είσοδο “υποστηρικτών” που
επιθυμούσαν να οργανωθούν στις γραμμές της, β. αφετέρου ο κίνδυνος ότι
οι εγκληματικές πράξεις που τελούσαν υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής θα
αποδίδονταν στην οργάνωση, έστω και αν η ηγεσία της δεν είχε δώσει τη
σχετική εντολή διάπραξής τους.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η διαδικασία επανακαταγραφής των μελών και
κατάργησης των καρτών υποστηρικτών δεν σήμαινε την εκ των προτέρων
αυστηροποίηση των όρων ένταξης νέων μελών στη Χρυσή Αυγή εν γένει,
αλλά μάλλον την αυστηροποίηση του ΕΛΕΓΧΟΥ που ασκούσε η ηγεσία στη
διαδικασία της ένταξης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι υπήρχαν
μέθοδοι πλάγιας ένταξης νέων μελών στην οργάνωση: είτε με τον διορισμό
εκάστου σε θέση ευθύνης (πενταμελές) και τη βεβαίωση δύο παλαιότερων
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μελών, είτε με πραγματοποίηση “σύντομων” πυρήνων υποδοχής: “Σκοπός
των «πυρήνων» αυτού του τύπου είναι η ταχύρυθμη ενσωμάτωση νεαρών
μελών στις τάξεις της ΧΑ, μελών των οποίων η παρουσία στα Γραφεία μας
κρίνεται επιβεβλημένη για την καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία μας” (στο
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 3022-21-3086-ε', παράρτημα 1.4, αρχείο 13). ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, στόχος των οργανωτικών αυτών μέτρων ήταν ο έλεγχος
της διαδικασίας εγγραφής από την κεντρική ηγεσία.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι η Χρυσή Αυγή ήδη από το τέλος
του 2012 είχε “ξεκαθαρίσει” το μητρώο των μελών της και είχε καταστήσει
τη διαδικασία ένταξης σε αυτήν ακόμα πιο ελεγχόμενη από την Κεντρική
Διοίκηση της οργάνωσης. Δεν ισχύει λοιπόν και είναι ψευδής η κατάθεση
του κατηγορούμενου Γ. Γερμενή που στην από 25/11/2013 απολογία του
ενώπιον των ανακριτριών δήλωσε: “όλα αυτά που ανέφερα ήταν προ των
εκλογών. Πριν γίνει η άνοδος της Χρυσής Αυγής, αυτό το ξέσπασμα να το
πω. Αργότερα, αυτή η εισροή των πολλών ανθρώπων, δεν είχε την
οργάνωση και τη διοίκηση να το ορίσει κάποιος. Υπήρχαν αυτοί που
ξεκίναγαν να ανοίξουν γραφείο όπως πχ. στο Νέο Ηράκλειο, η τοπική
κοινωνία σε κάποιες περιπτώσεις επειδή υπήρχαν πολλοί καινούργιοι
άνθρωποι ήθελαν να ανοίξουν γραφείο. Δεν ήταν ούτε δόκιμα μέλη, ούτε
μέλη. Ήταν απλοί ψηφοφόροι. Πχ είχαμε ανάγκη να ανοίξουμε ένα γραφείο
σε μια περιοχή, αυτοί έκαναν μια πενταμελή επιτροπή για να λειτουργούν το
γραφείο. Παλιότερα όταν είμαστε πιο λίγοι υπήρχε το κριτήριο του μέλους ή
του παλαιού ενταγμένου στη Χρυσή Αυγή”. Επίσης ψευδής είναι η κατάθεση
του Ηλία Παναγιώταρου που στην από 01/10/2013 απολογία του
αναφέρει: “Ξεκινάμε από μια επεξήγηση ότι η Χρυσή Αυγή έχει
υποστηρικτές και όχι μέλη. Για λόγους αυτοπροστασίας του πολιτικού
κόμματος Χρυσή Αυγή από κακόβουλους διώκτες, προβοκάτορες, κλπ, δεν
έχει μέλη και ειδικότερα λόγω του τεράστιου όγκου των ανθρώπων που
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έρχονται στις τάξεις μας και που επίμονα ζητάει να γίνει μέλος μας
ξεκινήσαμε με το να λέμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό και επιλέξαμε τον όρο
υποστηρικτής, ο οποίος δεν έχει ούτε υποχρεώσεις ούτε δικαιώματα”.

Αντίθετα με την ψευδή αυτή εικόνα και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,
που στοιχειοθετούνται από τη δικογραφία, τα μέλη των πενταμελών
επιτροπών των τοπικών οργανώσεων:

α. αφενός ήταν διορισμένα από την Κεντρική Διοίκηση που είχε τον
τελικό λόγο της επιλογής τους, βλ. σχετικά κείμενο Χρ. Παππά με τίτλο
“Ιεραρχία – Δομή ΧΑ”, σελ. 10 (αρχείο 4032): “6. Ο Γραμματέας της Τ.Ο.
εισηγείται τον διορισμό ή την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής της Τ.Ο.
στην Κεντρική Διοίκηση. Την ευθύνη όμως του διορισμού τους φέρει η Κ.Δ.
η οποία και καθιστά γνωστη την κρίση της διά εγκυκλίου προς την Τ.Ο.”

β. αφετέρου ήταν πλήρη ή δόκιμα μέλη της οργάνωσης. Και αυτο γιατί
α. η ιδιότητα του “υποστηρικτή” ήταν ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
μέλους πενταμελούς οργάνου, βλ. Εγκύκλιο 2 (αρχείο 32 στο Παράρτημα
3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ'), όπου ρητά αναφέρεται
ότι “ως γνωστόν υπάρχουν και οι ενισχυτές και οι φίλοι του Κινήματος, οι
οποίοι όμως τονίζεται ότι δεν είναι μέλη του κομματικού μας μηχανισμού”.
Βλέπε επίσης τη ρητή αναφορά του Παπαγεωργίου: “Δόκιμα μέλη
θεωρούνται τα μέλη των 5μελών συμβουλίων διοίκησης των τοπικών
οργανώσεων” και β. η θεσμοθετημένη ιδιότητα του “υποστηρικτή”
καταργήθηκε εντός του έτους 2013.

Εξάλλου, κάθε άλλη επιλογή, δηλαδή ο διορισμός κάποιου που ΔΕΝ ήταν
μέλος (τουλάχιστον δόκιμο) στην ηγεσία μιας τοπικής οργάνωσης, θα ήταν
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παράλογη ακόμα και για τα δεδομένα ενός “αστικού” κόμματος. Κι αυτο γιατί
η μη ιδιότητα του μέλους θα συνεπαγόταν ότι το ηγετικό στέλεχος μιας
τοπικής οργάνωσης δεν θα υφίστατο την πειθαρχία των αποφάσεων της
κεντρικής οργάνωσης μη όντας μέλος της, κατάσταση αδιανόητη για
οποιαδήποτε

πολιτική

συλλογικότητα,

πόσο

μάλλον

για

μια

στρατιωτικοποιημένου τύπου ιεραρχική οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή.

Κατόπιν τούτων, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι πολλοί κατηγορούμενοι στις
καταθέσεις του επιχειρούν να αποκρύψουν την πραγματική οργανωτική
σχέση

τους

με

τη

Χρυσή

Αυγή,

αποποιούμενοι,

εκτός

της

εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας της οργάνωσης, και την ιδιότητά τους ως
μελών της. Έτσι, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι: α. ο Γ. Ρουπακιάς δηλώνει
“υποστηρικτής”, ενώ ήταν μέλος της πενταμελούς επιτροπής της τοπικής
οργάνωσης Νίκαιας και μάλιστα υπεύθυνος μέριμνας (οικονομικών) και άρα
μέλος της Χρυσής Αυγής, β. ο Ι. Καζαντζόγλου δηλώνει “υποστηρικτής”,
ενώ ήταν μέλος της πενταμελούς επιτροπής της τοπικής οργάνωσης
Νίκαιας και μάλιστα υπεύθυνος πολιτικής δράσης και άρα μέλος της Χρυσής
Αυγής, γ. ο Γ. Τσακανίκας δηλώνει “ενεργός υποστηρικτής”, ενώ ήταν
μέλος της πενταμελούς επιτροπής της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας και
μάλιστα υπεύθυνος ιδεολογικού και άρα μέλος της Χρυσής Αυγής, δ. ο Αν.
Πανταζής δηλώνει “υποστηρικτής”, ενώ ήταν μέλος της πενταμελούς
επιτροπής της τοπικής οργάνωσης Περάματος, και άρα μέλος της Χρυσής
Αυγής, ε. ο Ν. Αποστόλου δηλώνει “υποστηρικτής”, ενώ είχε συμμετάσχει
στην ορκωμοσία του “πυρήνα υποδοχής δοκίμων μελών” το 2011 και ήταν
άρα μέλος της Χρυσής Αυγής, στ. ο

Βασ. Σιατούνης

δηλώνει

“περιστασιακό μέλος”, στη συνέχεια δε αναφέρει ότι “δεν έχει καμία σχέση
με τον πολιτικό χώρο της Χρυσής Αυγής”, ενώ είχε διατελέσει μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής της οργάνωσης και άρα ήταν μέλος της Χρυσής
Αυγής, κλπ.

64

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ: Πρώτος στόχος μιας
τοπικής οργάνωσης ήταν το άνοιγμα γραφείων στην περιοχή ευθύνης της
και η δημόσια λειτουργία με δράσεις και όρους που να προσομοιάζουν σε
πολιτικό κόμμα. Η ενοικίαση γραφείων και η συγκρότηση πενταμελούς
επιτροπής-διοίκησης της τοπικής οργάνωσης είναι αποκλειστική ευθύνη της
Κεντρικής Διοίκησης, η οποία εκπροσωπείται ανά πάσα στιγμή από τον
εκάστοτε υπεύθυνο Περιφέρειας.

Οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους της πενταμελούς επιτροπής (γραμματέας
Τ.Ο., υπεύθυνος Πολιτικής Οργάνωσης, υπεύθυνος Πολιτικής Δράσης,
υπεύθυνος Ιδεολογίας και Εκπαίδευσης, υπεύθυνος Επικοινωνίας και
Διοικητικής Μέριμνας) περιγράφονται με ακρίβεια α. στο κείμενο με αριθμό
7 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ' και β.
στο κείμενο του Χρηστου Παππά με τίτλο “Ιεραρχία-Δομή ΧΑ” και ειδικότερα
στο κεφάλαιο “Κανονισμός λειτουργίας τοπικής οργάνωσης” (αρχείο 4032
της δικογραφίας).

Κατ' ουσίαν, ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης έχει τον ρόλο του
τοπικού Αρχηγού (δηλ. του εντόπιου Μιχαλολιάκου), ο υπεύθυνος Πολιτικής
Οργάνωσης έχει τον ρόλο του γραμματέα (τήρηση αρχείου και πρακτικών,
κατάρτιση προγράμματος δράσεων τοπικής, επικοινωνία με μέλη), ο
υπεύθυνος Πολιτικής Δράσης είναι ο υπεύθυνος ασφάλειας και οργανωτής
του τάγματος εφόδου, ο υπεύθυνος Ιδεολογίας και Εκπαίδευσης είναι ο
στρατολογητής των νέων μελών (προετοιμάζοντάς τα τόσο ιδεολογικά όσο
και στρατιωτικά μέσω πυρήνων υποδοχής) και ο υπεύθυνος Επικοινωνίας
και Διοικητικής Μέριμνας διατηρεί το ταμείο και φροντίζει τον καλλωπισμό
των γραφείων.
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ: Οι λειτουργίες, εκδηλώσεις και δράσεις των
τοπικών πυρήνων της Χρυσής Αυγής αποτελούν σε όλες τους τις εκφάνσεις
σχολεία εμπέδωσης της ιεραρχικής δομής της οργάνωσης και εκμάθησης
της πειθαρχίας από πλευράς των μελών της.

Η ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει όχι
μόνο ότι κάθε κατώτερο όργανο θα υπακούει στις εντολές του ανωτέρου
αλλά περαιτέρω ότι καμία κομματική ενέργεια δεν θα υλοποιείται χωρίς
την ρητή εκ των προτέρων εντολή του ανώτερου οργάνου. Η αρχή
αυτή επαναλαμβάνεται κατά κόρον από τα στελέχη της οργάνωσης και
αποτελεί αντικείμενο εγκυκλίων, όπως ενδεικτικά η Εγκύκλιος 16 της
Κεντρικής Διοίκησης που ρητά επιτάσσει:
“ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Οι Τοπικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες
να ενημερώνουν και να λαμβάνουν την έγκριση του επικεφαλής της
Περιφερειακής Διοίκησης που υπάγονται για ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
που προτίθενται να διοργανώσουν (από ομιλία στα γραφεία μέχρι ανοικτή
συγκέντρωση διαμαρτυρίας). ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
Όλες

οι

ανοικτές

πολιτικές

ενέργειες

των

Τοπικών

Οργανώσεων

(συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες) να πραγματοποιούνται κατόπιν
ενημέρωσης και έγκρισης από την Κεντρική Διοίκηση και τα αρμόδια μέλη
του

Πολιτικού

Συμβουλίου

(ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΛΑΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ανάλογα με την Περιφερειακή Διοίκηση)”.

Η υποχρέωση για εκ των προτέρων ενημέρωση του ιεραρχικά ανώτερου
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οργάνου ίσχυε - πολλώ δε μάλλον - για την πραγματοποίηση βίαιων
εγκληματικών ενεργειών από τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Η αρχή αυτή
αποτελεί αντικείμενο εκμάθησης των δόκιμων μελών της οργάνωσης στους
πυρήνες υποδοχής, όπως προκύπτει και από σχετικές ερωτήσεις που
δίδονται σε τεστ πολλαπλών επιλογών (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, 3022-212983-στ', παράρτημα 9.5, αρχείο 3036-0000) μία εκ των οποίων είναι η
εξής: “ΙΓ΄ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΠΩΣ
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ; α) Τους
λες να καθαρίσουν μόνοι τους και πως δεν είμαστε μπράβοι, β) Πιάνεις
ιδιαιτέρως έναν εκ των εκπαιδευτών και του ζητάς να έρθει στην περιοχή
σου με ομάδα συναγωνιστών να λύσουν το ζήτημα, γ) Συγκεντρώνεις ομάδα
από συναγωνιστές με τους οποίους διατηρείς πιο στενή σχέση και
αναλαμβάνεις δράση χωρίς να ενημερώσεις κάποιον ανώτερο. δ) Άλλο”,
όπου η προφανώς ορθή απάντηση είναι το (β). Προκύπτει δε περαιτέρω
από την απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μελών της
οργάνωσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κατηγορούμενο Νίκο
Αποστόλου, ο οποίος περιγράφει με ακρίβεια στη σύζυγό του το “πώς
δινόταν το οκ” μιας επίθεσης μελών της Χρυσής Αυγής σε εχθρούς της
οργάνωσης (στο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κιν. 6986-829243, κλήση 14568): “...Ναι
μωρέ, αυτό είναι... εντάξει... η ιεραρχία πώς πήγαινε... Για να κάνεις
κάτι παίρνεις πρώτα τον Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στον Μεγάλο για να
δώσει το ΟΚ ο Μεγάλος...”.

Η ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής επιτάσσει περαιτέρω την διαρκή
λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην Κεντρική Διοίκηση, η οποία
ενημερώνεται αδιάλειπτα για όλες τις δράσεις, εξελίξεις και αλλαγές στα
πλαίσια

μιας

τοπικής

οργάνωσης

μέσω

μηνιαίων

αναφορών,

υπογεγραμμένων από τον τοπικό γραμματέα (υποδείγματα τέτοιων
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αναφορών υπάρχουν στη δικογραφία). Απευθείας επικοινωνία απλού
μέλους

ή

και

κατώτερου

οργάνου

με

την

Κεντρική

Διοίκηση,

παρακάμπτοντας ενδιάμεσο όργανο, απαγορεύεται ρητά, αφού κάτι τέτοιο
θα παραβίαζε την ιεραρχία (βλ. Εγκύκλιος 12 Κεντρικής Διοίκησης, στο
Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ', αρχείο 18:
“Οποιοδήποτε έγγραφο με αιτήματα, υπογραφές κλπ προς την Κεντρική
Διοίκηση χωρίς την έγκριση του αρμόδιου Περιφερειάρχη θα επιστρέφεται...
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ”). Συνολικά το
μοντέλο της δομής της Χρυσής Αυγής προσομοιάζει περισσότερο σε
στρατιωτική ιεραρχία και λιγότερο σε πολιτικό κόμμα, όπως το ομολογούν
τα ίδια της τα ηγετικά στελέχη, για παράδειγμα οι δηλώσεις του Νίκου
Μιχαλολιάκου ότι: «Εχουμε στρατιωτικό μοντέλο οργάνωσης. Εχουμε
Πρώτο Γραφείο, Δεύτερο Γραφείο, Τρίτο Γραφείο, Τέταρτο Γραφείο (Α1, Α2
κ.ο.κ.) που ασχολούνται με το προσωπικό, τις επιχειρήσεις, την "ασφάλεια"
κ.λπ., ακριβώς όπως στον στρατό» (Δήλωση Μιχαλολιάκου στον Αντώνη
Ελληνα, βλ. Antonis A. Ellinas, "The Rise of Golden Dawn: The New Face
of the Far Right in Greece", South European Society and Politics, 2013, σ.
12).
Η έμφαση στην ανάγκη απόλυτης πειθαρχίας στην ιεραρχία ουδόλως
αμβλύνθηκε μετά την είσοδο στη Βουλή. Έτσι, στην από 23/04/2013 υπ'
αριθμ. 20 Εγκύκλιο (στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ
3022/21/3000-ιγ', αρχείο 34), υπογεγραμμένη από τον Χρήστο Παππά, “με
εντολή Γενικού Γραμματέα”, κοινοποιούμενη στο Πολιτικό Συμβούλιο, την
Κεντρική Επιτροπή, τις Περιφερειακές και Τοπικές Οργανώσεις, τους
πυρήνες και τα μέλη του Συνεδρίου, αναφέρεται: “γίνεται κατανοητό ότι η
περεταίρω (σ.σ.: διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου) επιτυχής
πορεία του κινήματος θα εξαρτηθεί από την συμπαγή, αρραγή και καλά
δομημένη οργανωτική του μορφή. Συνεπώς, από τούδε και στο εξής, όλες οι
διαδικασίες θα προωθούνται μέσα από τα διοικητικά όργανα, χωρίς καμία
παρέκκλιση.
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Θα θεωρείται επομένως παράπτωμα και θα επισείει τις ανάλογες κυρώσεις η
νοοτροπία καθώς και οι ενέργειες ελαχίστων οι οποίοι κινούνται εξωθεσμικά
και χρησιμοποιούν το όνομα του Αρχηγού ή ισχυρίζονται ότι ήλθαν σε απ’
ευθείας συνεννόηση με τον Αρχηγό. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τα
όργανα του κινήματος σαν ένας πολιτικός απελευθερωτικός στρατός του
Εθνικισμού και να εφαρμόσουμε πιστά την πάγια αρχή του στρατιωτικού
δόγματος που λέγεται απαρέγκλιτη πίστη και υπακοή στην ιεραρχία”.

Οι εντολές της Κεντρικής Διοίκησης αφορούν όχι μόνον τη γενική
κατεύθυνση

των

δράσεων

των

κατώτερων

οργάνων,

αλλά

κάθε

λεπτομέρεια της δράσης της οργάνωσης, τόσο στο ιδεολογικό όσο και στο
πρακτικό πεδίο. Έτσι, αναφέρουμε ενδεικτικά:


τις Εγκυκλίους 22 και 27 (αρχεία 38 και 43 αντίστοιχα στο
Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ') της
Κεντρικής Διοίκησης όπου καθορίζεται η “Προπαγανδιστική Γραμμή”
της οργάνωσης με τη ρητή αναφορά ότι αυτή “θα είναι κοινή σε
πανελλήνια βάση” με κεντρικούς άξονες “Όχι στον ρατσισμό κατά των
Ελλήνων” και “ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ: Η επόμενη συγκυβέρνηση του
μνημονίου” αντίστοιχα.



την Εγκύκλιο 5 (αρχείο 53 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣΣΚΑΡΠΕΛΗ

3022/21/3000-ιγ')

της

Κεντρικής Διοίκησης

όπου

ορίζεται εκ των προτέρων τι θα κρατάνε τα μέλη κατά τη διάρκεια της
ετήσιας πορείας για τα Ίμια το 2013: “Απαγορεύονται αυστηρά η
μεταφορά κονταριών χωρίς ολόκληρη σημαία. Κατά την πορεία
απαγορεύεται οι σημαίες να είναι τυλιγμένες στα κοντάρια. Όλες οι
σημαίες υποχρεωτικά ανοικτές. Τα μέλη της περιφρούρησης θα
κρατούν μόνο κράνη μοτοσικλέτας. Όχι ασπίδες”. Στις “Τελικές
Οδηγίες” όμως πριν την πορεία (Εγκύκλιος 8 Κεντρικής Διοίκησης,
αρχείο

56

στο

Παράρτημα
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3.4

του

ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ

3022/21/3000-ιγ') αποφασίζεται τελικά: “ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ: 1) Απαγορεύονται αυστηρά οι σημαίες
με ξύλινα κοντάρια. 2) Στη συγκέντρωση επιτρέπονται μόνο σημαίες
με πλαστικό κοντάρι. Θα διανεμηθούν 1.500 από την κεντρική
διοίκηση στα μέλη των τοπικών”. Σε Εγκύκλιο για τις δράσεις του
Σεπτεμβρίου 2013, η Κεντρική Διοίκηση ορίζει την αμφίεση των
μελών: “ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΒΙΤΣΙ,
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) ΘΑ ΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗΝ
ΜΑΥΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ” (σ.σ: τα κεφαλαία στο
κείμενο).


την Εγκύκλιο 13 (αρχείο 21 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ') της Κεντρικής Διοίκησης με τις οποίες
απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση στις παρελάσεις
της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου (“ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
οποιαδήποτε μεμονωμένη παρουσία εκπροσώπων μας ή εμφάνιση
αντιπροσωπείας μας σε εκδήλωση που δεν είναι απολύτως
ελεγχόμενη”), και ούτω καθεξής.

Κάθε παραβίαση της ιεραρχίας επισύρει πειθαρχικές ποινές για μέλη τα
οποία παράκουσαν εντολή που δόθηκε από ανώτερο όργανο. Αναφέρουμε
ενδεικτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 περίπτωση Σεδαρίδη Ιωάννη, ο οποίος διεγράφη για παραβίαση
της εγκυκλίου που απαγόρευε τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους
της ΧΑ στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου (αρχείο 2443).
 περίπτωση Γιαχαλή Αναστάσιου-Τσούση Γεώργιου, οι οποίοι
διαγράφονται “για τον ανωτέρω λόγο και συγκεκριμένα λόγω μη
συμμορφώσεώς του σε ρητή εντολή αποχής από τους εορτασμούς
της 28ης Οκτωβρίου” (βλ. αρχείο 1 στο Παράρτημα 3.4 του
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ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ').
 περίπτωση πυρήνα Κάτω Αχαϊας ο οποίος “παύει να λειτουργεί
λόγω πειθαρχικού παραπτώματος των επικεφαλής του” (βλ. αρχείο 1
στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ').
 περίπτωση Γκλέτσου Απόστολου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής
και περιφερειάρχη Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας ο οποίος
τέλεσε ενέργεια εκτός των εντολών του κόμματος και συγκεκριμένα
οργάνωσε αντισυγκέντρωση κατά την έλευση στη Λαμία του πρώην
βουλευτή του ΛΑΟΣ και νυν βουλευτή της ΝΔ Μαυρουδή Βορίδη.
 περίπτωση

Παπαγεωργίου

Γεώργιου,

γραμματέα

ΤΟ

Ν.

Προαστίων: “Αποπέμπονται από όλες της Τοπικές Οργανώσεις της
Χρυσής Αυγής και δεν επιτρέπεται να περάσουν σε κανένα γραφείο
του Λαϊκού Συνδέσμου οι Παπαγεωργίου Γεώργιος και Αντώνιος
Σταμπέλος από την Τ.Ο. Νοτίων Προαστίων” (βλ. αρχείο 22 στο
Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ') και
ούτω καθεξής.
Μέτρο της πειθαρχικής ποινής δεν είναι η νομιμότητα ή η παρανομία της
ενέργειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου, αλλά το αν το μέλος
υπάκουσε η παραβίασε τις εντολές του ανώτερου οργάνου.
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5.1.2.

Τάγματα

εφόδου:

το

“Τμήμα

Ασφαλείας”

της

τοπικής

οργάνωσης. Στρατιωτικοποίηση: Ομοιομορφία, Εκπαίδευση, Όπλα.

Η συγκρότηση τοπικών οργανώσεων και πενταμελών ηγεσιών και η
λειτουργία τους με όρους στρατιωτικής πειθαρχίας, όπου καμία ενέργεια δεν
πραγματοποιείται χωρίς τη ρητή εντολή ανώτερου οργάνου, καθιστούν τη
Χρυσή Αυγή μια οργάνωση αυστηρά ιεραρχική και αυταρχική. Ωστόσο,
αυτό που θέτει τη Χρυσή Αυγή εκτός της κατηγορίας των πολιτικών
κομμάτων (έστω και “ακραία συντηρητικών” ή “αυταρχικών”) και την καθιστά
εγκληματική οργάνωση είναι η ύπαρξη στο κέντρο της μιας μόνιμης
στρατιωτικοποιημένης δομής ένοπλων εκπαιδευμένων μελών (κατά
βάση αντρών) που είναι έτοιμοι να τελέσουν εγκληματικές πράξεις
κατ΄ εντολή των ανωτέρων τους. Η δομή αυτή είναι τα Τμήματα
Ασφαλείας των τοπικών οργανώσεων που υπάγονται στην ευθύνη του
τοπικού Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης της πενταμελούς επιτροπής, ο
οποίος με τη σειρά του αναφέρεται στον Υπεύθυνο Πολιτικής Δράσης της
Κεντρικής Διοίκησης.

Η δομή αυτή δεν συνιστά παράπλευρη δραστηριότητα της οργάνωσης,
αλλά αποτελεί τον ουσιαστικό λόγο της ύπαρξής της. Οι “πολιτικές” δράσεις
της οργάνωσης (πχ, διανομή εφημερίδων, “συσσίτια”, κλπ) έχουν σαν
αληθινό τους σκοπό τη δημόσια εμφάνιση του Τμήματος Ασφαλείας
σε στρατιωτική διάταξη και με ομοιόμορφη περιβολή. Αυτό είναι και το
πραγματικό μήνυμα της οργάνωσης τόσο προς τους εχθρούς όσο και προς
τους

υποστηρικτές

της.

Η

συγκρότηση

του

Τμήματος

Ασφαλείας

συνεπάγεται στη συνέχεια την τέλεση εγκληματικών πράξεων η οποία
μάλιστα διακρίνεται σε δύο επίπεδα, κατά τη μαρτυρία του Κωσταντίνου
Παπαϊωάννου, προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου στην από 20/11/2013 ένορκη κατάθεσή του: “Υπάρχει η δημόσια
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βία, που συνίσταται στον εκφοβισμό, εξύβριση, απειλές, χαρακτηριστικό
παράδειγμα από το ΧΥΤΗΡΙΟ ή τις λαϊκές αγορές. Εκεί ασκούν τη βία, τη
βιντεοσκοπούν και την αναρτούν στο διαδίκτυο ως ταυτοτητα-επίτευγμα 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”. Στα δύο αυτα επίπεδα, θα πρέπει να προστεθεί
ειδικότερα και η βία που αποτελεί τμήμα της διαδικασίας μύησης των νέων
μελών της οργάνωσης προκειμένου να εισέλθουν σ' αυτή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. Σύμφωνα με τον Κανονισμο ΤΟ της
Χρυσής Αυγής (βλ. αρχείο 7 στο Παράρτημα 3.4 του ΠΑΤΕΛΗΣΣΚΑΡΠΕΛΗ 3022/21/3000-ιγ'), ο υπεύθυνος Πολιτικής Δράσης έχει την
ευθύνη της Ασφάλειας των γραφείων και της υλοποίησης των πολιτικών
δράσεων της οργάνωσης. Τα καθήκοντα του υπευθύνου πολιτικής δράσεως
είναι τα εξής: “Α) Ασφάλεια γραφείων: Η παρουσία του υπευθύνου
πολιτικής δράσεως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των γραφείων της Τ.Ο.
είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση επεισοδίων είναι ο πρώτος που θα
υπερασπιστεί τον χώρο, έστω και μόνος. Σε περίπτωση που άτομα με κακές
προθέσεις έχουν διεισδύσει στο χώρο των γραφείων, φροντίζει να τα
απομακρύνει. Οφείλει επίσης να γνωρίζει τα νομικά ζητήματα τα σχετικά με
τα γραφεία, ώστε να γνωρίζει τα δικαιώματα του. Β) Εκτέλεση πολιτικών
ενεργειών: Κάθε πολιτική ενέργεια απαιτεί ξεχωριστό σχεδιασμό. Οι
πολιτικές ενέργειες πρέπει να είναι συχνές και να γίνονται κατά τακτά
διαστήματα και όχι πολλές μαζί ακολουθούμενες από μακρά σιωπή. Ο
υπεύθυνος πολιτικής δράσεως συντάσσει το δελτίο δραστηριότητος μηνός,
το οποίο υποβάλλει στον Γραμματέα της Τ.Ο., προκειμένου να περιληφθεί
στη μηνιαία του αναφορά προς την Περιφερειακή Διοίκηση”.

73

Στο κείμενό του για την οργανωτική δομή (αρχείο 4032), ο Χρήστος
Παππάς είναι πιο αναλυτικός για τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πολιτικής
Δράσης, τα οποία χωρίζονται σε τρία επίπεδα: “α) Ασφάλεια των Γραφείων,
β) Εκτέλεση Πολιτικών Ενεργειών, γ) Εκπαίδευση μελών”. Για την Ασφάλεια
των γραφείων, ο Παππάς αναφέρει: “Είναι υποχρεωτική η παρουσία μέλους
της Πολιτικής Δρασεως σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των γραφείων
της ΤΟ. Γι' αυτό καθορίζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα υπηρεσιών σε
εβδομαδιαία βάση”.

Πιο αναλυτικός όμως για τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης
είναι ο “Παλιός Κανονισμός ΤΟ” της Χρυσής Αυγής (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
3022-21-2983-στ', παράρτημα 14.5, αρχείο 3614-0000). Το κείμενο αυτό
αντιστοιχεί με την περιγραφή του Παππά, μόνο που επεκτείνεται περαιτέρω
στα σχετικά με την Πολιτική Δράση καθήκοντα: “1. Τα καθήκοντα του
Συντονιστή Πολιτικής Δράσεως διακρίνονται σε τρεις ομάδες: Α) Ασφάλεια
των Γραφείων, Β) Εκτέλεση πολιτικών ενεργειών, Γ) Βιοσωματική
εκπαίδευση μελών. 2. Ασφάλεια των γραφείων. Είναι υποχρεωτική η
παρουσία ενός μέλους της Συντονιστείας Πολιτικής Δράσεως σε όλη τη
διάρκεια λειτουργίας των γραφείων της Τ.Ο. Γι’ αυτό καθορίζεται
συγκεκριμένο πρόγραμμα υπηρεσιών σε εβδομαδιαία βάση, που αναρτάται
στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Το εκάστοτε εν υπηρεσία μέλος, κατ’ εντολήν
του Συντονιστή Πολιτικής Δράσεως επιβλέπει όλα τα μέλη και τους φίλους
εντός των Γραφείων, ώστε να μην προβαίνουν σε πράξεις που εκθέτουν σε
κίνδυνο την Ασφάλεια των Γραφείων. Σε περίπτωση επεισοδίων στα
Γραφεία ή εκτός αυτών είναι ο πρώτος που θα υπερασπιστεί το χώρο, έστω
και μόνος του. ... Ο Συντονιστής Πολιτικής Δράσεως οφείλει να τίθεται
επικεφαλής των μελών της Τ.Ο. εντός ή εκτός Γραφείων εις περίπτωση
επεισοδίων και να εξασφαλίζει με σωστές επιλογές τακτικής τη μέγιστη
δύναμη κρούσεως. 4. Εκτέλεση πολιτικών ενεργειών. Κάθε πολιτική
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ενέργεια απαιτεί ξεχωριστό και προσεκτικό σχεδιασμό. Οι πολιτικές
ενέργειες πρέπει να είναι συχνές και να γίνονται κατά τακτά διαστήματα και
όχι πολλές μαζί ακολουθούμενες από μακρά σιωπή. Καταιγισμός πολιτικών
ενεργειών λαμβάνει χώρα μόνο όταν αποβλέπει σε σίγουρο πολιτικό όφελος
κι εφόσον δεν αναστέλλει το τακτό πρόγραμμα κρούσεων. Σημεία που
ενδείκνυνται

για

στόχοι

είναι

τα

σχολεία,

σχολές,

πανεπιστήμια,

φροντιστήρια, γήπεδα, γυμνάσια κλπ. Απαιτείται λεπτομερειακή γνώση του
στόχου και του πέριξ αυτού χώρου (ύπαρξη αστυνομικών τμημάτων,
γραφείων πολιτικών κομμάτων) η δε σχεδίαση της ενέργειας συνδέεται
άμεσα με τα παραπάνω. Κάθε πολιτική ενέργεια εκτελείται από μικρό,
αυστηρά προκαθορισμένο αριθμό ατόμων και σε μικρή χρονική διάρκεια,
ώστε να αποφεύγεται πιθανή προστριβή με αντιφρονούντες ή την
αστυνομία. Η ταυτόχρονη δράση ομάδων εκ δυο-τριών ατόμων, είναι η
πλέον ενδεδειγμένη. Τα μέλη της Συντονιστείας Πολιτικής Δράσεως
οφείλουν να εκτελούν πιστά τις οδηγίες που έχουν λάβει από τον
Συντονιστή, να μην αυτενεργούν και γενικά να μη θέτουν σε κίνδυνο την
επιτυχία της πολιτικής ενέργειας. Τέλος, εις περίπτωση αναπόφευκτης
εμπλοκής, οφείλουν να επιδείξουν ηρωισμό και αυταπάρνηση... 5. Πέραν
των αναγραφών συνθημάτων ή τις αφισοκολλήσεις και τις δυναμικές
ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό τα μέλη της Συντονιστείας
Πολιτικής Δράσεως υποχρεούνται:... γ) Να συλλέγουν διευθύνσεις καθώς
και να ανιχνεύουν τη γύρω περιοχή, τα οποία πιθανώς να αποτελέσουν
στόχο πολιτικής ενέργειας. Να κάνουν το ίδιο και για οποιοδήποτε άλλο
χώρο (στάδια, γήπεδα, γυμναστήρια). 6. Βιοσωματική εκπαίδευση
μελών. Προβλέπεται τακτική σωματική άσκηση, άσκηση στις πολεμικές
τέχνες, ασκήσεις ψυχικής αντοχής, εκδρομές με εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
ορειβασίες και χειμερινές διαμονές. Η Βιοσωματική Εκπαίδευση των μελών
είναι αδήριτη ανάγκη για τη σύσφιξη των σχέσεων συντροφικότητας αλλά
είναι επιβεβλημένες και για λόγους συνέπειας προς την Πίστη και την
Ιδεολογία μας, συνοδεύονται δε πάντα και από ιδεολογική κατήχηση. Την
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εποπτεία του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο Συντονιστής
Πολιτικής Δράσεως”.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι κύριο έργο του Υπεύθυνου Πολιτικής
Δράσης είναι ο σχηματισμός Τμήματος Ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης,
με

καθήκοντα

και

υπηρεσίες,

εν

είδει

στρατιωτικής

οργάνωσης,

εκπαιδευμένου σωματικά και ψυχολογικά σε πολεμικές τέχνες με φροντίδα
της ίδιας της οργάνωσης, προκειμένου όποτε χρειαστεί να εξασφαλιστεί όπως λέγεται χαρακτηριστικά - η “μέγιστη δύναμη κρούσεως”.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ. Τα
“Τμήματα Ασφαλείας” (ή όπως έγιναν πλατύτερα γνωστά “τάγματα εφόδου”)
είναι, κατά περιγραφή των ανακριτριών, “ομάδες μελών της «ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ», συγκεκριμένης σωματοδομής, [που] μετέχουν σε διάφορες
εκδηλώσεις,

«παρελάσεις»

και

δράσεις

της

οργάνωσης,

απολύτως

συντεταγμένα, με ομοιόμορφη ενδυμασία, μαύρη ή με παντελόνια
παραλλαγής, με το λογότυπο της οργάνωσης, μαίανδρο ή άλλα σχετικά
σύμβολα (όπως δελφικό «Ε», SS κλπ) φορώντας κράνη ή καπέλα τζόκεϊ, με
αντίστοιχα σύμβολα ή τον παραπάνω λογότυπο, με 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”. Στη δικογραφία υπάρχει πλήθος στοιχείων αναφορικά
με τη συγκρότηση του Τμήματος Ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης
Νίκαιας, με υπεύθυνο Πολιτικής Δράσης τον κατηγορούμενο Ιωάννη
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Καζαντζόγλου.

Μέλη της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής (και νυν
κατηγορούμενοι) αρνούνται σε καταθέσεις τους την ανάληψη καθηκόντων
αναφορικά με την Ασφάλεια ή ακόμα και την ίδια την ύπαρξή της. Έτσι,
ενδεικτικά: ο Ελπ. Καλαρίτης στην από 07/03/2014 απολογία του ενώπιον
των ανακριτριών δήλωσε: “Εγώ δεν γνωρίζω τέτοια ασφάλεια”, ο
Ι.Κομιανός την 26/03/2014 ανέφερε ερωτώμενος: “Δεν υπάρχει τέτοιο
πράμα, δεν υπάρχει Ασφάλεια... Εγώ δεν άκουγα σε αυτό τον όρο, γιατί δεν
τον ήξερα. Δεν υπάρχει Ασφάλεια”, ενώ ο Ι.Καζαντζόγλου αρνήθηκε ότι
κομμάτι των καθηκόντων του ως Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης ήταν η
Ασφάλεια των γραφείων κατά την από 15/04/2014 απολογία του
(“ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς λόγω της ιδιότητάς σας ως υπεύθυνου Πολιτικής
Δράσης μεταξύ των καθηκόντων σας ήτανε να είστε υπεύθυνος και των
ατόμων αυτών της ασφάλειας, που φύλαγαν εκεί, που ήταν στην υποδοχή
όπως εσείς περιγράψατε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν ξέρω ποιός ήταν
υπεύθυνος γι' αυτό όπως με ρωτάτε”).

Ωστόσο, η ύπαρξη και λειτουργία Τμήματος Ασφαλείας προκύπτει από
πλήθος καταθέσεων και στοιχείων. Τα έγγραφα καταγραφής της Πολιτικής
Δράσης του πυρήνα Νίκαιας (βλ. στο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, 3022-21-2999-Ι΄,
παράρτημα 1.3, αρχείο 12) αποδεικνύουν την ύπαρξη μόνιμου σώματος
Ασφαλείας με βάρδιες. Ενδεικτικά: “ΤΡΙΤΗ 4-6-2013: Έλεγχος (Β.Μ) Κατ’
επέκταση της οδού. Έναρξη υπηρεσιών φύλαξης (8) άτομα ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Κ’
ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Κ’ ΜΟΥΓΛΩΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ. ΕΙΣΟΔΟ
ΠΥΡΗΝΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΗ. Κατά την διάρκεια των υπηρεσιών ουδέν
το αξιοσημείωτο συνέβη. Λήξης γραφείων 21:00”. “ΠΕΜΠΤΗ 6-6-2013:
Έλεγχος (Β.Μ) Κατ’ επέκταση της οδού. Έναρξη υπηρεσιών φύλαξης (3)
άτομα. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ. ΕΙΣΟΔΟ ΠΥΡΗΝΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΗ.
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Κατά την διάρκεια των υπηρεσιών ουδέν το αξιοσημείωτο συνέβη. Λήξης
γραφείων 21:00. Κατά την διάρκεια των υπηρεσιών πληροφορηθήκαμε για
μια ομάδα κρανοφόρων που έκανε δράση στην Νεάπολη ουδέν το
αξιοσημείωτο

συνέβη”.

πραγματοποιήθηκε

με

“ΣΑΒΒΑΤΟ
επιτυχία

8-6-2013:

μηχανοκίνητη

Το

Σάββατο

πολιτική

δράση

8/6
της

Περιφέρειας Πειραιά (Τ.Ο. Πειραιά, Τ.Ο. Νίκαιας & Πυρήνας Περάματος).
Μια εντυπωσιακή φάλαγγα δεκάδων μηχανών διέσχισε τους κεντρικούς
δρόμους του Πειραιά, συνέχισε στην Περιοχή των Καμινίων, έπειτα στου
Ρέντη και ολοκλήρωσε την πορεία της στα γραφεία της Τ.Ο. Πειραιά όπου
και έληξε” και ούτω καθεξής.

Περαιτέρω στο κινητό τηλέφωνο του υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης Ι.
Καζαντζόγλου βρέθηκε σημείωση (παράρτημα 1.1 α. αριθμ. 3. “notes”) του
ιδίου όπου αναγράφεται αυτολεξεί: «Ασφάλεια 1) ανάλυση για την ασφάλεια
στις επόμενες διοργανώσεις (ομιλία Λαγού/διανομή τροφίμων) σοβαρότητα,
δορυφόροι, 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 δικιά 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 (σ.σ.: τα p.m.r. είναι
ασύρματοι) 7) ανακοίνωση ποινής Πετρενήτη επιστροφή 12/10. 8) ανάλυση
καθηκόντων οργάνου και επεξήγηση Μιχάλαρου ότι δεν έχει πλέον
καθήκοντα βοηθού 9) συγχαρητήρια της ομάδας για Θερμοπύλες και
Μελιγαλά».

Για την ύπαρξη του Τμήματος Ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας,
τη συγκρότηση και τη στρατιωτική δομή του, αναφέρουμε περαιτέρω
τελείως ενδεικτικά τις εξής καταθέσεις κατηγορούμενων και μαρτύρων:
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Α) ο μάρτυρας Βασίλειος Χανδρινός, τέως υποστηρικτής κατα δήλωσή
του της Χρυσής Αυγής, στην από 29-04-2014 κατάθεσή του αναφέρει:
“Υπηρχε όμως και μία ομάδα , η οποία ήταν περίπου 25 άτομα, όπως τους
υπολογίζω, περίπου, οι οποίοι ήταν άνδρες νεότερης ηλικίας, ο μεγαλύτερος
να ήταν 35 ετών περίπου, όπως τους είχα δει, και ήταν ντυμένοι με στολές
παραλλαγής, άρβυλα και μαύρη μπλούζα και αυτοί οι “ένστολοι” είχαν
καθήκον να φυλάνε, καταρχήν την περιοχή και τον χώρο γυρω από τα
γραφεία, εμάς οταν πηγαίναμε σε διανομες έντυπου υλικού... Αυτή η ομάδα
ονομαζόταν “ομάδα ασφαλείας”” (αρχείο 2971).

Β) 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 'γω στην ασφάλεια του κτιρίου στα γραφεία της Νίκαιας. Μου
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».

Γ) Ο κατηγορούμενος Ιωάννης Άγγος, στην από 5-10-2013 απολογία του
ενώπιον των ίδιων ως άνω Ανακριτών, δήλωσε, εκτός των άλλων, ότι
«...μου προτάθηκε, λόγω σωματικής διάπλασης, να ενταχθώ άτυπα στην
ασφάλεια του κτιρίου της οργάνωσης στη Νίκαια. Σημειώνω ότι για την
ασφάλεια

του

κτιρίου,

η

οποία

περιλαμβάνει

15

περίπου

άτομα,

προβλέπεται στολή και συγκεκριμένα μαύρο t-shirt με λογότυπο Χρυσή
Αυγή, φόρμα παραλλαγής χρώματος μαύρου λευκού γκρίζου, στρατιωτικές
αρβύλες και προαιρετικά τζόκεϊ, τα αγόραζε με δική του δαπάνη κάθε μέλος
της ασφάλειας». Ο ίδιος, απολογούμενος συμπληρωματικά, την 1-11-2013,
δήλωσε ότι «όσοι ήταν στην ασφάλεια του κτιρίου της Χρυσής Αυγής στη
Νίκαια εζητείτο να φορούν παντελόνι παραλλαγής. Σε άλλα γραφεία
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φορούσαν μαύρα παντελόνια. Έπρεπε να είναι ενδεδυμένοι ομοιόμορφα.
Δεν γνωρίζω το σκεπτικό τους ούτε και ρώτησα το γιατί. Όσον για το
μπλουζάκι με το pit bull, το αγόραζες αν το ήθελες».

Δ) Ο κατηγορούμενος Αναστάσιος Μιχάλαρος, στην από 2-10-2013
ανακριτική απολογία του, δήλωσε ότι «...Έχω πράγματι προμηθευτεί όπως
με ρωτάτε ενδυμασία από το κατάστημα της Χρυσής Αυγής 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».

Ε) Ο κατηγορούμενος Αναστάσιος-Μάριος Αναδιώτης, απολογούμενος
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 γραφεία της Χρυσής
Αυγής για να συμμετάσχει σε όλες τις εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχε,
ακόμη δε και στη διανομή φυλλαδίων της οργάνωσης (“όλοι όσοι πηγαίναμε
σε μοίρασμα φυλλαδίων ή σε κάτι άλλο έπρεπε να ντυθούν έτσι”).

ΣΤ) Ο κατηγορούμενος Γεώργιος Δήμου, απολογούμενος στις 24/02/2014,
ανέφερε: “Σε κάθε ομιλία υπήρχαν “ένστολοι” δεξιά και αριστερά και πίσω
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από το ακροατήριο, δηλαδή σχημάτιζαν ένα Π... στις δράσεις αυτές το
έντυπο υλικό κρατούσαν γυναίκες κι εμείς έπρεπε να τις συνοδεύουμε
κρατώντας σημαία και ένα κράνος... Όσες Πέμπτες πήγα εγώ στην είσοδο
των γραφείων επί της Καισαρείας ήταν πάντα ο Γιάννης Κομιανός, μαζί με
έναν άλλο γεροδεμένο... Υπήρχαν και άλλοι φρουροί, δύο στη συμβολή των
οδών Ατταλείας και Καισαρείας, και άλλοι δύο στη συμβολή των οδών
Καισαρείας και Μούγλων... Τα άτομα της Ασφάλειας της τοπικής ήταν
περίπου 40, οι οποίοι δεν έδειχναν οικειότητα με εμάς τους υπόλοιπους
μετέχοντες. Εξάλλου εκεί υπήρχε κλειστό κύκλωμα που έδινε εντολές”.

Ζ) Ο κατηγορούμενος Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, μέλος της ΤΟ Νίκαιας
και μέλος της «ομάδας ασφαλείας», δηλ του τάγματος εφόδου της ίδιας
οργάνωσης, τώρα κατηγορούμενος για την συμμετοχή του στην δολοφονία
Π.

Φύσσα,

την

25-09-2013

στο

αρχείο

Φ-2013-3990

(XA

Απομαγνητοφωνήσεις) μιλά με Νικολή (6971749925): «.. το μόνο αληθές
πού είναι, ότι, εντάξει, γίνονταν εκπαίδευση σε στρατόπεδα. Αυτό ναι», ο
Νικολής απαντά, «..ρε αυτό δεν είναι καταγγελία. καταγγελία είναι ότι
βαράγανε Πακιστανούς… ότι τάγματα εφόδου κάνανε ντού σε σπίτια….».
Την συγκρότηση σε κάθε τοπική οργάνωση της «ομάδας ασφαλείας» ως
ομάδας εκπαιδευμένης και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για βίαιη δράση, με
ομοιόμορφες στολές παραλλαγής, στρατιωτικού τύπου επιβεβαιώνει ο
Νικόλαος Αποστόλου, μέλος της ΧΑ και του πενταμελούς της ΤΟ Πειραιά,
κατηγορούμενος ,στην από 26-09-1013 … τηλεφωνική του συνομιλία την με
τον τηλεφωνικό αριθμό 6978-616317 (δικογραφία Φ2013-3990, XA
Απομαγνητοφωνήσεις, αρχείο 916), αναφερόμενος στην ΤΟ Νίκαιας: «…
άμα δε κάνανε τις νυχτερινές δεν θα βγαινε αυτή και καλά η εκπαίδευση,
άμα δε μιλάγανε στον πούστη το Γιοβανίδη δεν θα έβγαινε ότι είμαστε με την
αστυνομία…. Και άμα δε φοράγανε παραλλαγές και αρβύλες δεν θα λέγανε
ότι είναι τάγματα εφόδου βαρβάτα...».
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Παρατίθενται περαιτέρω τηλεφωνικά γραπτά μηνύματα (sms) σταλμένα
από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, για την
λειτουργία του Τμήματος Ασφάλειας, όπως αυτά βρέθηκαν στο κινητό
τηλέφωνο του κατηγορουμένου Κωνσταντίνου Κορκοβίλη και δη στο
παράρτημα 1 [inbox sms messages]: 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 στη μέση ο Λαγός. Όλοι στολή της
Νίκαιας», β) στο 482/22-2-2013: «Κυριακή, 24-2-2013 και ώρα 15.00,
οργανωτικό και δράση. Παρουσία της ασφάλειας απαραίτητη.. Όλοι
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», δ) στο 556/22-1-2013: «Η ασφάλεια σήμερα
όλοι με παραλλαγής πόλης και μπλουζες μαύρες ή μπουφάν μαύρα, γενικά
ομοιομορφία».

Ενδεικτικά, ομοίως, αναφέρεται εισερχόμενο μήνυμα με αριθμό -600- στο
κινητό

τηλέφωνο

του

κατηγορουμένου

Ιωάννη

Καζαντζόγλου,

με

ημερομηνία 13-9-2013: «Γιάννη, όταν μπορείς πάρε ένα τηλέφωνο να μας
ενημερώσεις για τι εμφάνιση πρέπει να έχουμε» και εισερχόμενο μήνυμα με
αριθμό -692- στο κινητό τηλέφωνο του ίδιου κατηγορουμένου από κάποιο
άτομο ονόματι Αντωνόπουλο, που λέει: «Γιαννάρα θα έρθω από δουλειά
καπάκι δεν θα έχω πόλεως μαζί μου. Έχεις θέμα;».

Από τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτεται λοιπόν ότι είναι ψευδείς οι καταθέσεις
των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής ότι δεν υπήρχε κεντρική
οργάνωση και καθοδήγηση ομοιόμορφων στρατιωτικών σωμάτων στο
εσωτερικό της, όπως ενδεικτικά υποστηρίζουν: α) ο Νίκος Μιχαλολιάκος
στην από 02/10//2013 απολογία του: “Κατηγορηματικά έχω δηλώσει στις
τηλεοπτικές εμφανίσεις τις οποίες είχα τη δυνατότητα να έχω ότι η Χρυσή
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Αυγη δεν είναι στρατός για να διαθέτει στολή και καταδικάζω αυτού του
είδους τη συμπεριφορά και αμφίεση και τον συγκεκριμένο βηματισμό”, β) ο
Ηλίας Κασιδιάρης στην απο 01/10/2013 απολογία του: “στις εκδηλώσεις
της Χρυσής Αυγής δεν προβλέπεται παράταξη τύπου στρατιωτικού
αγήματος... δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ή εντολή για τη χρήση στολής
στις δημόσιες εκδηλώσεις... αφού λειτούργησε ο μιμητισμός τα μπλουζάκια
αυτά καθιερώθηκαν ως μόδα σε ένα μεγάλο κομμάτι κυρίως της νεολαίας....
Κανένας κεντρικός σχεδιασμός δεν υπάρχει για τη χρήση παντελονιού
παραλλαγής... Η Χρυσή Αυγή είναι ένας νόμιμος πολιτικός σχηματισμός και
ουδεμια σχέση έχει με στρατιωτική ή παραστρατιωτική δράση”, γ) ο
Γεώργιος Γερμενής στην από 06/12/2013 απολογία του: “Εμείς ποτέ δεν
είπαμε να φορέσει επί τούτου ενα μπλουζάκι ή ένα παντελόνι παραλλαγής.
'Άλλωστε εγω δεν συμφωνώ με αυτό, δεν το επικροτώ... Αν μια τοπική
ενεργούσε έτσι, εγω δεν το επικροτώ” και ούτω καθεξής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής και κυρίως των οικείων
Τμημάτων Ασφαλείας της κάθε τοπικής εκπαιδεύονταν σε σωματικές
ασκήσεις και σε χρήση οπλισμού τόσο κατά τη διάρκεια των “πυρήνων
υποδοχής” όσο και στα πλαίσια “κατασκηνώσεων” και άλλων δράσεων (με
ευθύνη των τοπικών οργανώσεων ή της Κεντρικής Διοικησης).

Όσον αφορά τις κατασκηνώσεις, σχετικό υλικό υπάρχει στη δικογραφία
αναφορικά με την κατασκήνωση στον ποταμό Νέδα, η οποία οργανώθηκε
με εντολή του κατηγορουμένου Ιωάννη Λαγού (βλ. υπ' αριθμ. 103 γραπτό
μήνυμα, το οποίο εστάλη από την Τ.Ο. της Νίκαιας, στον κατηγορούμενο
Κων/νο Κοροβίλη, στις 26/7/2013: «Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6976 740 401 σήμερα. Στις 10 Αυγούστου έχουμε εθνικιστική κατασκήνωση στον
ποταμό της Νέδας με εντολή ΛΑΓΟΥ»). Οι όροι λειτουργίας της
συγκεκριμένης κατασκήνωσης προκύπτουν από το ηλεκτρονικό υλικό που
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βρέθηκε στο δεύτερο cd του κατηγορουμένου Γεωργίου - Χρήστου
Τσακανίκα (Παράρτημα 1.3, έγγραφο 127) και συγκεκριμένα το περιεχόμενό
τους έχει ως εξής : «Όρος 3…οργάνωση σκοπιάς ανά ημέρα» , «Όρος 5: …
στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιστροφή από τον ποταμό σε αντίθετη φορά
των νερών, στα μέσα του ποταμού θα πραγματοποιηθούν βολές υπό την
επίβλεψη του υπεύθυνου της πολιτικής δράσης Ιωάννου ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
(προαιρετικά να υπάρχει φούμο)», «Όρος 9: Ώρα ύπνου και συνεννόηση με
τους σκοπούς για βραδινό συναγερμό. Πεζοπορία έρπειν και κάλυψη από
τον εχθρό με όπλα, όλοι, οι συναγωνιστές και τα όπλα θα ντυθούν με φύλλα
και θα φτιάξουν από τη φύση φούμο», «Όρος 15: Επιστροφή από τον
ποταμό με ακόμα ένα μάθημα σκοποβολής και εκπαίδευσης, κάλυψης
βολής, επίθεσης και άμυνας» και «Όρος 18: Μάθημα για προσανατολισμό
τη νύχτα και προσανατολισμό χωρίς πυξίδα».

Παρόμοιες δράσεις γίνονταν από την τοπική οργάνωση Νίκαιας και κατά τη
διάρκεια της χρονιάς, είτε με τη μορφή νυχτερινής διαβίωσης (βλ. σχετικό
φωτογραφικό υλικό στο ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ, 3000ιγ, παράρτημα 3.2,
99-107, 114,115) είτε με τη μορφή γυμνασίων εκτός ή ακόμα και εντός των
γραφείων (βλ. σχετικό φωτογραφικό υλικό στο ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ,
3000ζ, παράρτημα 2.1, 867-912)

είτε με τη μορφή σεμιναρίων των

ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας στα γραφεία της οργάνωσης (βλ. sms
για σεμινάριο ασφάλειας στο κινητό Κορκοβίλη: “21-12-2012 ΣTIΣ 20:30
ΣEMINAPIO AΣΦAΛEIAΣ ΣTA ΓPAΦEIA THΣ NIKAIAΣ TO MYNHMA
AYTO EINAI MONO ΓIA OΣOYΣ TO ΠHPAN ΠAPOYΣIA YΠOXPEΩTIKH
ΓIAYTO

KAI

TOΣO

APΓA”,

στο

ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ,

3022-21-006-8-ζ',

Παράρτημα 1, μήνυμα αρ. 590).

ΟΠΛΑ. Η παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ήταν πλατιά διαδεδομένη
στους κόλπους της οργάνωσης. Η είσοδος στη Βουλή επέτρεψε σε ηγετικά
84

στελέχη της οργάνωσης τη λήψη άδειας κατοχής νόμιμων όπλων, αλλά δεν
μετέβαλε τη γενικότερη αναφερθείσα πρακτική.

Με κεντρική κατεύθυνση της οργάνωσης, αμέσως μετά την είσοδο της
Χρυσής Αυγής στη Βουλή, τον Μάιο του 2012, 15 μέλη της (10 βουλευτές, 1
πρώην βουλευτής, 2 υπάλληλοι της Βουλής, 1 επιστημονικός συνεργάτης
και 1 υπάλληλος του κόμματος) έκαναν αίτηση για τη χορήγηση άδειας
οπλοφορίας

(αρχείο

ΑΔΕΙΕΣ

ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ

στο:

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ). Το κείμενο των ως ανω 15 αιτήσεων ήταν πανομοιότυπο, ενώ
σε πολλές περιπτώσεις την απαιτούμενη ιατρική εξέταση για τη χορήγηση
όπλου υπογράφει ο Παρασχάκης Κωνσταντίνος, ψυχίατρος και στέλεχος
της οργάνωσης. Είναι πλέον γνωστό ότι οι βουλευτές της οργάνωσης
έκαναν υπέρβαση της νόμιμης χρήσης των όπλων αυτών όπως προκύπτει
ενδεικτικά από τις περιπτώσεις:

 της κηδείας του πραξικοπηματία στρατηγού Ντερτιλή στο Α'
Νεκροταφείο

την

31/01/2013

κατά

την

οποία

εκδηλώθηκε

καταιγισμός πυροβολισμών από όπλα που, μετά από σχετική
πραγματολογική έρευνα, αποδείχτηκε ότι ανήκαν στους βουλευτές
της Χρυσής Αυγής Η. Παναγιώταρο και Ευστ. Μπούκουρα (βλ.
αρχεία 1273 και 1346 ΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ στο:
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ). Για την υπόθεση σχηματίστηκε
δικογραφία η οποία έχει σταλεί στη Βουλή για άρση της βουλευτικής
ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών.
 της επίθεσης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γ. Γερμενή στον
δήμαρχο Αθηναίων Γ. Καμίνη μετά την απαγόρευση του ρατσιστικού
συσσιτίου που αποπειράθηκε να στήσει η οργάνωση στην Πλατεία
Συντάγματος την 02/05/2013, κατα την οποία ο Γερμενής τραυμάτισε
ένα 12χρονο κορίτσι και αποπειράθηκε να χρησιμοποιήσει το όπλο
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του, αποτράπηκε ωστόσο από τη φρουρά του Δημάρχου Αθηναίων
 της δράσης τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής στο Βόλο την
29/09/2012, κατά την οποία ο βουλευτής της οργάνωσης Π.
Ηλιόπουλος επέδειξε το όπλο του σε δημόσια θέα με σκοπό την
τρομοκράτηση

των

παρευρισκομένων

κατοίκων

που

διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία της Χρυσής Αυγής [PDF 42164235].

Ωστοσο, η δυνατότητα νόμιμης κατοχής όπλων δεν αναιρεί την ευρύτατη
κατοχή και χρήση παράνομων οπλοστασίων από τους συμμετέχοντες στην
οργάνωση Χρυσή Αυγη, είτε ως ηγετικά στελέχη είτε ως μέλη. Εξάλλου, ο
ίδιος ο βουλευτής της οργάνωσης Ηλ. Κασιδιάρης είχε δηλώσει ότι η
βουλευτική

ιδιότητα

σημαίνει

την

“πιο

εύκολη”

κατοχή

όπλων,

αποκαλύπτοντας έτσι ότι η κατοχή όπλων ήταν και πριν ευρύτατα
διαδεδομένη στην οργάνωση, έστω και εκτός των προβλέψεων του νόμου.

Από τη δικογραφία (αρχείο 1277, ΕΛΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ στο
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ)

προκύπτει

η

παράνομη

κατοχή

των

ακόλουθων πυροβόλων όπλων από μέλη της Χρυσής Αυγής και πλέον
κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση:
1. Πιστόλι με αριθμό σειράς No: J42729 και εγχάρακτες ενδείξεις μεταξύ
άλλων «VZOR70»,
2. Περίστροφο με αριθμό σειράς No: W011566 μάρκας AMADEO ROOSSI,
3. Κάννη με εγχάρακτες ενδείξεις μεταξύ άλλων «JK» και κυρίως σώμα από
ένα πυροβόλο όπλο-καραμπίνα με εγχάρακτες ενδείξεις μεταξύ άλλων
«MOSSBERG MV 90882D»,
που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην
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οικία του κατηγορούμενου Νίκου Μιχαλολιάκου.
4. Καραμπίνα με αριθμό σειράς No: MV 75927F μάρκας MAVERICK
mod.88,
5. Πιστόλι μάρκας «CZ 99» με αριθμό σειράς No: 150254,
που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην
οικία του κατηγορούμενου Νίκου Μίχου.
6.

Λειόκαννο

επαναληπτικό

όπλο

(καραμπίνα-

Pump

action),

με

πτυσσόμενο κοντάκιο, μήκους κάνης 53,2 cm και συνολικά (με κοντάκιο
πλήρως ανεπτυγμένο) 102,4cm., ενώ η αποθήκη του είναι χωρητικότητας
επτά (7) φυσιγγίων και το όπλο του μπορεί να δεχθεί συνολικά οκτώ (8)
φυσίγγια,
7. Λειόκαννο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα-Pump action), διαμετρήματος
(GAUGE)

12,

μοντέλο

DEFENDER,

κατασκευής

της

εταιρείας

“WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY”/Η.Π.Α., 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) φυσίγγια,
που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην
οικία του κατηγορούμενου Ηλία Κασιδιάρη στο Πικέρμι.
8. Λειόκαννο ημιαυτόματο όπλο (καραμπίνα), διαμετρήματος (GAUGE) 12,
μοντέλο “Μ2”, κατασκευής “Benelli Armi S.p.A./Ιταλίας, με αριθμό σειράς
Μ781286C, με σταθερό κοντάκιο, μήκους κάνης 50 cm και συνολικό μήκος
104,5 cm, το οποίο μετασκευάστηκε, έτσι ώστε η αποθήκη του να είναι
χωρητικότητας πέντε (5) φυσιγγίων και το όπλο να μπορεί να δεχθεί
συνολικά έξι (6) φυσίγγια,
που βρέθηκε και κατασχέθηκε στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία
του κατηγορούμενου Ευστάθιου Μπούκουρα στην Κρύα Βρύση Κορινθίας.
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9. Πιστόλι μάρκας BAIKAL αριθμό σειράς No: ΤΡΒ 2826,
που βρέθηκε και κατασχέθηκε στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία
του κατηγορούμενου Ιωάννη Λαγού.
10. Πιστόλι μάρκας EKOL Sava Magnum με αριθμό No: ESV8120048,
που βρέθηκε και κατασχέθηκε στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία
του κατηγορούμενου Σταύρου Σαντοριναίου.
11. Καραμπίνα μάρκας MAVERICK με αριθμό σειράς No: MV62876S,
που βρέθηκε και κατασχέθηκε στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία
του κατηγορούμενου Χρήστου Κυριτσόπουλου.
12. Κάννη κυνηγετικού όπλου στο σώμα της οποίας υπάρχουν μεταξύ
άλλων οι εγχάρακτες ενδείξεις «CHAMBERED FOR 2¾ AND 3 IN.
SHELLS»,
που βρέθηκε και κατασχέθηκε στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία
του κατηγορούμενου Θεόδωρου Στεφά.
13. Υποφυλακτήρας μαύρου χρώματος μετά κάννης στην οποία υπάρχει
αυτοκόλλητο με έντυπες ενδείξεις μεταξύ άλλων «KARTAL»,
14. Πιστόλι με εντυπωμένη την ένδειξη «Μ 1911Α1-67»,
15. Περίστροφο με εγχάρακτη ένδειξη «62643»,
16. Πιστόλι εκτόξευσης βεγγαλικών με εγχάρακτη ένδειξη «200»,
που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην
οικία της κατηγορουμένης Βενετίας Ποπόρη.

Πυροβόλα όπλα τα οποία ωστόσο δεν βρέθηκαν προκύπτουν χωρίς
αμφιβολία από τη δικογραφία, καθώς μέλη της οργάνωσης και νυν
κατηγορούμενοι κάνουν χρήση και φωτογραφίζονται με αυτά. Η χρήση
γίνεται είτε ατομικά (φωτογραφίες σε σπίτια, βίντεο με πυροβολισμούς
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Καζαντζόγλου στο ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, 3022-21-2971-ε, Παράρημα 1.1,
βίντεο IMG-0383, Καρατζά, στο ΚΑΡΑΤΖΑΣ, 3022-21-3006-στ', Παράρτημα
3.1, αρχείο MOV-0011, κλπ) είτε συλλογικά (σε διαδικασίες εκπαίδευσης
των μελών της οργάνωσης στη χρήση όπλων, βλ. για παράδειγμα Νέδας
Νίκαια, στο ΠΑΤΕΛΗΣ-ΣΚΑΡΠΕΛΗ, 3022-21-3000-ιγ', Παράρτημα 3.2.,
φωτογραφίες 1-24, κλπ). Φωτογραφίες από όπλα έχουν ληφθεί και
υπάρχουν σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, κλπ μελών της οργάνωσης, η
τοποθεσία τους δε έχει εντοπιστεί από την ΔΕΕ μέσω της θέσης των
κινητών τηλεφώνων (Αχαρνών, βλ. στο ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, 3022-21-2971-ε,
Παράρτημα 1.1, Πικέρμι, βλ. εργαστηριακή έκθεση ΕΛΑΣ, αρχείο 2960,
κλπ).

Πέραν της χρήσης πυροβόλων όπλων, το τυπικό οπλοστάσιο ενός μέλους
της Χρυσής Αυγής περιλαμβάνει: στιλέτα, σιδηρογροθιές, τέηζερ, γκλομπ,
ρόπαλα (πολλές φορές μπαστούνια του base-ball), ξιφίδια, κλπ. Αν και η
κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων ήταν εκτεταμένη, η Χρυσή Αυγή
ήταν και

είναι πρώτα και κύρια

μια

εγκληματική οργάνωση

μαχαιροβγαλτών. Αντικείμενα θεωρούμενα ως όπλα βρέθηκαν στα σπίτια
ή

χρησιμοποιήθηκαν

σε

επιθέσεις

στις

οποίες

κατηγορούνται

ότι

συμμετείχαν οι ως ακολούθως:



ΑΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Στο Κερατσίνι στις 28/09/2013, στην οικία του
στην οδό Π. Μελά 40-42, Κερατσίνι, κατείχε από κοινού με τη σύζυγό
του, Κωνσταντίνα Μπαξεβανάκη: α) ένα μαχαίρι (στιλέτο), συνολικού
μήκους 22 εκατοστών και λάμας 9,5 εκατοστών, β) ένα μαχαίρι
(στιλέτο), συνολικού μήκους 13,5 εκατοστών και λάμας 7,5
εκατοστών, εντός δερμάτινης θήκης, γ) ένα μαχαίρι, συνολικού
μήκους 7 εκατοστών και λάμας 4 εκατοστών, εντός της ίδιας θήκης
και δ) ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 10 εκατοστών και λάμας 5
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εκατοστών, εντός δερμάτινης θήκης, τα οποία δε δικαιολογούνταν για
οικιακή, επαγγελματική, εκπαιδευτική ή άλλη συναφή χρήση.


ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: ομοίως.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ: Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Π.
Φάληρο στις 28/01/2013 στον Φοίβο-Γεώργιο Δεμερτζίδη, έφερε
μαχαίρι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία
σιδερογροθιά.



ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ: Στη Νίκαια στις 28/09/2013, στην οικία του
στην οδό Ακροπόλεως 136 Β, κατείχε εννέα κροτίδες χρώματος ροζ
με πράσινο φυτίλι 0,83 γραμμαρίων, μέσα σε συσκευασία αρώματος,
κατά παράβαση του νόμου 456/1976 περί φωτοβολίδων και
πυροτεχνημάτων.



ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ: Βρέθηκε πάνω του μετά την επίθεση στα
Πετράλωνα εις βάρος του Σαχζάτ Λουκμάν στις 17/01/2013 ένα
στιλέτο-πεταλούδα. Στην οικία του βρέθηκαν, κατόπιν αστυνομικής
έρευνας: μία σφεντόνα κυνηγετικού τύπου, μία σιδερογροθιά, ένα
στιλέτο τύπου πεταλούδα με λαβή καφέ-χρυσαφί, δύο στιλέτα τύπου
πεταλούδα με λαβή μαύρου χρώματος, ένας σουγιάς, ένα αεροβόλο
πιστόλι μάρκας CP99 compact, μεταλλικά σφαιρίδια, δύο φυσίγγια
πολεμικού τυφεκίου τύπου HXP-95, δώδεκα μικρές μεταλλικές
αμπούλες αερίου, ένα ξύλινο ρόπαλο του baseball, μία κάρτα
παραμονής αλλοδαπού υπηκόου, εκατόν δεκαεπτά προεκλογικά
φυλλάδια της Χρυσής Αυγής και δύο αυτοκόλλητα της Χρυσής
Αυγής.



ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝ: Στο Κερατσίνι στις 28/09/2013, στην οικία του
στην οδό Αναξαγόρα 24, κατείχε: 1) ένα μαχαίρι συνολικού μήκους
24 εκατοστών και λάμας 10,5 εκατοστών, μάρρκας “Shark knife”,
εντός μαύρης θήκης, 2) μία πτυσσόμενη ράβδο μήκους 18,6
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εκατοστών και σε πλήρη ανάπτυξη 50 εκατοστών, χρώματος
μαύρου.


ΜΠΑΡΕΚΑΣ Θ: Στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Πειραιά της
Χρυσής Αυγής, της οποίας ήταν υπεύθυνος, βρέθηκε ένα κλομπ.



ΠΑΤΕΛΗΣ Γ: Στη Νίκαια στις 28/09/2013, στην οικία του στην οδό
Αχιλλέως 4-8, κατείχε από κοινού με τη σύζυγό του, Θεώνη
Σκαρπέλη, έξι φυσίγγια 7,65 χιλιοστών.



ΣΚΑΡΠΕΛΗ Θ.: ομοίως.



ΠΟΠΟΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ: Στον Πειραιά, στις 28/09/2013, στην οικία της
στην οδό Ευαγγελιστρίας 42, κατείχε: 1) πέντε αποσυναρμολογημένα
μέρη όπλου, ήτοι έναν μαύρο υποπροφυλακτήρα, ένα κύριο σώμα
όπλου με αριθμό 5113, ένα πλαστικό μαύρο κοντάκι, μία μαύρη
πλαστική ράβδο και μία μεταλλική ράβδο, 2) ένα πιστόλι χρώματος
ασημί με κενό μεταλλικό γεμιστήρα, 3) ένα μαύρο περίστροφο,
γεμάτο με πέντε φυσίγγια, 4) είκοσι τέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια,
κόκκινου χρώματος, 5) εννέα πλαστικές σακούλες γεμάτες με
μεταλλικά

σφαιρίδια

μπρούτζινου

χρώματος,

6) έναν

μαύρο

ηλεκτρικό εκκενωτή (taser), 7) μία μαύρη πλαστική λαβή όπλου, 8)
μία μεταλλική σιδηρογροθιά μικρού μεγέθους, 9) μία μεταλλική
σιδηρογροθιά

μεγάλου

μεγέθους,

10)

ένα

μεταλλικό

πιστόλι

εκτόξευσης βεγγαλικών, με καφέ λαβή, 11) ένα μεταλλικό μαχαίρι με
ενσωματωμένη σιδηρογροθιά, μέσα σε καφέ δερμάτινη θήκη, 12) ένα
μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα 28,5 εκατοστών, μέσα σε μαύρη θήκη,
13) ένα μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα 22,5 εκατοστών, μέσα σε καφέ
δερμάτινη θήκη με μαύρο αορτήρα, 14) ένα μεταλλικό μαχαίρι, σε
δερμάτινη μαύρη θήκη, 15) ένα μαχαίρι, μαύρο-πράσινο, με
πτυσσόμενη μεταλική λεπίδα, 16) ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με
μεταλλική

λεπίδα

και

μαύρο-πράσινη-λευκή

λαβή,

17)

ένα

αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και καφέ λαβή, 18) ένα
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αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και λευκή λαβή, 19) ένα
αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και καφέ-χρυσαφί λαβή,
20) ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και ξύλινη λαβή,
21) ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και καφέ-ασημίκίτρινη λαβή, 22) δεκατρείς κάλυκες πυροβόλου όπλου και εννέα
φυσίγγια πυροβόλου όπλου εντός πλαστικής σακούλας, 23) ένα
μεταλλικό μαχαίρι-πεταλούδα, χρώματος ασημί, 24) ένα μεταλλικό
μαχαίρι-πεταλούδα, χρώματος ασημί, με κυκλικές οπές στη λαβή
του, 25) ένα μεταλλικό μαχαίρι-πεταλούδα, χρώματος μαύρου-ασημί,
26) ένα μεταλλικό μαχαίρι-πεταλούδα, χρώματος ασημί-γκρι, 27) μία
μεταλλική πτυσσόμενη ράβδο με μαύρη χειρολαβή, 28) είκοσι πέντε
φυσίγγια σε διάφανη πλαστική βάση, 29) είκοσι φυσίγγια πυροβόλου
όπλου σε κίτρινο πλαστικό κουτί, 30), 50 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
σε δύο μαύρες πλαστικές βάσεις, 31) 49 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
σε δύο μαύρες πλαστικές βάσεις, 32) έξι φυσίγγια πυροβόλου
όπλου, τοποθετημένα σε μαύρη δερμάτινη θήκη, 33) έξι φυσίγγια
πυροβόλου όπλου, τοποθετημένα σε μαύρη δερμάτινη θήκη, 34) ένα
μαύρο πιστόλι Glock, χωρίς φυσίγγια και γεμιστήρα, 35) τρεις
πλαστικοί γεμιστήρες πιστολιού τύπου Glock, περιέχοντες ο καθένας
9, 8 και 12 φυσίγγια ο καθένας. Επίσης, κατείχε κατά παράβαση του
νόμου 456/1976 περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων: 1) 44
κροτίδες κόκκινου χρώματος και 12 κροτίδες μωβ χρώματος, 2) ένα
βεγγαλικό λευκού χρώματος σε πλαστική συσκευασία, 3) 3
φωτοβολίδες με κόκκινο πώμα σε διάφανη συσκευασία, 4) 1
καπνογόνο με χάρτινο περιτύλιγμα μαύρου-κίτρινου χρώματος.


ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ Γ: Στο Κερατσίνι, στην οδό Π. Τσαλδάρη 60 τα
ξημερώματα της 17ης προς 18/09/2013 έφερε ένα αναδιπλούμενο
μαχαίρι-στιλέτο με ξύλινη επένδυση στη λαβή. Επίσης, στην οικία του
στη Νίκαια, οδός Βρυούλων 69, στις 18/09/2013 κατείχε έναν
ηλεκτρικό εκκενωτή (taser).
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Σ: Στο Κερατσίνι, στην οικία του στην οδό
Κισσάβου 21, στις 28/09/2013, κατείχε: 1) ένα μαύρο μεταλλικό
πιστόλι, μάρκας “Ekol Sara MAGNUM” με άδειο γεμιστήρα και
θαλάμη και 2) 11 αβολίδωτα φυσίγγια.



ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ Β.: Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο στέκι “Αντίπνοια”
στις 30/06/2008, έφερε σκεπάρνι με ξύλινη λαβή και μαχαίρι
συνολικού μήκους 20 εκατοστών με λάμα 8,5 εκατοστών, με τα οποία
και συνελήφθη.



ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.: Βρέθηκε πάνω του μετά την επίθεση στα
Πετράλωνα εις βάρος του Σαχζάτ Λουκμάν στις 17/01/2013 ένα
στιλέτο. Στην οικία του, βρέθηκαν ένα ρόπαλο του baseball, πέντε
κάλυκες, μια μαύρη λεπίδα μαύρου χρώματος με οπές και ένα
δίπλωμα ημεδαπού, προϊόν κλοπής.



ΣΤΕΦΑΣ Θ.: Στη Σαλαμίνα στις 29/09/2013, στην οικία του στην οδό
Αγ. Γεωργίου 12, κατείχε: 1) δύο αιχμηρές μεταλλικές λάμες, 2) μία
μεταλλική σιδερογροθιά, χρώματος ασημί, 3) έντεκα κυνηγετικά
φυσίγγια, 4) ένα πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι, χρώματος γκρι και
μαύρου, 5) ένα μεταλλικό σπαθί χρώματος ασημί με μαύρη λαβή και
πλαστική θήκη με σχοινί, 6) τέσσερα μεταλλικά αντικείμενα σε σχήμα
αστεριού με αιχμηρές άκρες και τρύπα στη μέση, 7) ένα άδειο
κυνηγετικό φυσίγγιο, 8) μία κυνηγετική καραμπίνα μάρκας P
BERETTA, καφέ και μαύρη, και μία κάνη κυνηγετικού όπλου, εντός
δερμάτινης θήκης, 9) μία μαύρη κυνηγετική καραμπίνα επαναληπτική
μάρκας MAVERICK, μέσα σε θήκη,10) μία κάνη κυνηγετικού όπλου
και 11) μία κροτίδα, κόκκινου χρώματος.



ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘ: Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο στέκι “Αντίπνοια”
στις 30/06/2008, έφερε μαχαίρι συνολικού μήκους 18 εκατοστών με
λάμα 8,5 εκατοστών με το οποίο και συνελήφθη.
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ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Γ.Χ.: Στη Γλυφάδα, στις 28/09/2013, στην οικία του
στην οδό Ασκληπιού 89 κατείχε έναν γεμιστήρα χρώματος μαύρου
χωρίς φυσίγγια.

Η

εκτεταμένη

κατοχή

παράνομων

οπλοστασίων

προκύπτει

από

αποδελτίωση σχετικών ανακοινώσεων της ΕΛΑΣ, που αφορούν συλλήψεις
μελών και υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής που δεν κατηγορούνται στην
παρούσα υπόθεση (βλ. αρχείο 12). Όλως ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι σε
έρευνες της ΕΛΑΣ με αντικείμενο την εύρεση οπλοστασίων μελών και
υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής:
α. στην οικία των Σαββόγλου Ευάγγελου και Σαββόγλου Βασίλειου στον
Βύρωνα βρέθηκε εκτεταμένο οπλοστάσιο και συγκεκριμένα: πέντε (5)
καραμπίνες, τρία (3) τυφέκια δίκαννα, ένα (1) πιστόλι, ενα (1) περίστροφο,
τρία (3) τυφέκια μάλλον αεροβόλα, ένα (1) μεταλλικό περίστροφο μάλλον
αεροβόλο, δύο (2) flobert, έντεκα (11) φυσιγγιοθήκες, εξακόσια εννιά (609)
φυσίγγια, ένα (1) τσεκούρι-μπαλτά, μία (1) κάννη και δεκαέξι (16) μαχαίρια.
Για τα ανωτέρω όπλα, οι Σαββόγλου Ευάγγελος και Σαββόγλου Βασίλειος
παρουσίασαν νόμιμες άδειες για μόνον τέσσερα (4) από αυτά, ενώ για άλλα
δύο (2) οι άδειες ανήκαν σε θανόντα χωρίς να έχουν γίνει οι απαιτούμενες
ενέργειες για τη νόμιμη κατοχή τους (βλ. αναλυτικά παρακάτω, κεφάλαιο
5.2.1, δικογραφία 87).
β. στην οικία του Μαριόγλου Σωκράτη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τα εξής: δύο (2) κάνες, δυο (2) ασύρματοι, δύο (2)
καπνογόνα, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με μαύρη λαβή και λάμα μήκους 10εκ,
πλήθος θηκών όπλων και γεμιστήρων, ενώ σε σωματική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο βρέθηκαν και κατασχέθηκεε ένα πιστόλι 40χιλ
μάρκας Glock με κάνη και δεκάδες φυσίγγια. Σε νομότυπη έρευνα που έγινε
στην οικία του αδελφού του Μαριόγλου Απόστολου βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν δύο (2) καραμπίνες, πλήθος θηκών όπλων και γεμιστήρων,
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μαχαίρια, 9 κροτίδες, ένα (1) πιστόλι μάρκας Glock και πλήθος φυσιγγίων
(βλ. αναλυτικά παρακάτω, κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία 77)
γ. στην οικία του Δοδόλια Κωνσταντίνου στο Βόλο βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 1) είκοσι γυάλινες φιάλες κενές μπύρας, 2) ένα μαχαίρι
πολεμικού τύπου χρώματος πράσινου συνολικού μήκους 23 εκ. με
πλαστική θήκη μέσης 3) ένα μαχαίρι πολεμικού τύπου χρώματος μαύρου
συνολικού μήκους 18 εκ., ενώ βρέθηκαν χωρίς να κατασχεθούν τέσσερα
αυτοκόλλητα αναγράφοντα "ψηφίζω Χρυσή Αυγή για να ξεβρωμίσει ο
τόπος" και ένα έντυπο περιοδικό με τίτλο "Οι θέσεις μας προτάσεις μας για
μια νέα εθνική πολιτική Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή" (βλ. αναλυτικά
παρακάτω, κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία 39).
δ. στην οικία του Ανδρέου Ορφέα στο Βόλο ανευρέθηκαν στην κατοχή της
μητέρας του και του πατέρα του και κατασχέθηκαν δύο πλαστικές βαλίτσες
– θήκες που περιείχαν 1 περίστροφο (6σφαιρο) μάρκας Webley 38mm με
αρ. Α27663, 1 περίστροφο (6σφαιρο) μάρκας Webley 38mm με αρ. 186061
και 1 τυφέκιο μάρκας Ithaca με δύο κάννες η μία ραβδωτή 22mm και η άλλη
λεία 45mm με μεταλλικό κοντάκιο, 5 βέργες καθαρισμού, 1 συσκευή
καθαρισμού πιστολιού. Επίσης στο υπνοδωμάτιο του Ανδρέου Ορφέα
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 μεταλλική σιδερογροθιά, 1 μαύρη μπλούζα
με το λογότυπο “Χρυσή Αυγή Τ.Ο. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ”, 1 πλεκτό κασκόλ που από
τη μία πλευρά είχε το λογότυπο της Χρυσής Αυγής, ενώ από την άλλη
έγραφε “ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ”, 1 ξύλινο ρόπαλο τύπου μπέιζμπολ, 1
απομίμηση πυροβόλου όπλου πιστόλι “ρέπλικα” μάρκας HF άνευ
μηχανισμού κινητού ουραίου μετά γεμιστήρας και 1 απομίμηση πυροβόλου
όπλου πιστόλι “ρέπλικα” άνευ κάννης μετά γεμιστήρα (βλ. αναλυτικά
παρακάτω, κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία 49).
ε. στην οικία του Βαλάκου Ευστάθιου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ένα
δακρυγόνο σπρέυ και μια ακόμα πτυσσόμενη μεταλική ράβδο (γκλοπ)
μήκους 65 εκ σε πλήρη ανάπτυξη με τη θήκη της και μια σιδηρογροθιά και
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σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε στην οικία του Γκολοή Ελευθέριου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία πλαστική απομίμηση πιστολιού η οποία
εκτοξεύει πλαστικά σφαιρίδια και μία πτυσσόμενη μεταλική ράβδο (γκλοπ)
μήκους 41 εκ σε πλήρη ανάπτυξη (βλ. αναλυτικά παρακάτω, κεφάλαιο
5.2.1, δικογραφία 66).
στ. στην οικία του Καμαρίτη Κων/νου στο Ρέθυμνο βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ένα εύχρηστο πιστόλι αερίου εκτόξευσης σφαιριδίων μετά
κενής γεμιστήρος χωρητικότητας 30 σφαιριδίων, μία κενή γεμιστήρα του
ανωτέρω

πιστολίου,

μία

ταχυγεμιστήρα

του

ανωτέρω

πιστολίου

χωρητικότητας 90 σφαιριδίων περιέχουσα 33 σφαιρίδια, ένα εύχρηστο
πολεμικό

τυφέκιο

εκτόξευσης

σφαιριδίων

τύπου

μ-16

μετά

κενής

γεμιστήρας, εννέα πλήρη και εύχρηστα φυσίγγια πυροβόλου όπλου
διαμετρήματος 9χιλ, ενα πτυσόμενο μαχαίρι τύπου σουγιά, ένα δερμάτινο
μαστίγιο μήκους 73 εκ (βλ. αναλυτικά παρακάτω, κεφάλαιο 5.2.1,
δικογραφία 67).
ζ. στην οικία του Κασπίρη Γεωργίου στην Πάτρα κατασχέθηκαν ένα κουτί
που περιείχε 24 αβολίδωτα φυσίγγια (κρότου – λάμψης) διαμετρήματος
9χιλ, ένα ζεύγος σιδερένια ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα τύπου
“Νουντζάκο”, ένα αεροβόλο πιστόλι διαμετρήματος 4,5 χιλ, ένα ξύλινο
ρόπαλο τύπου γκλόμπ μήκους 61εκ με πλαϊνή προέκταση λαβής, ένα
ξύλινο ρόπαλο τύπου γκλόμπ μήκους 63 εκ, τρεις επικαλαμίδες
υφασμάτινες, ένα γιλέκο μάχης με διάφορες θήκες – υποδοχές. Επίσης σε
νομότυπη κατ' οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του Τσογγίδη –
Τσονακίδη Στεφάνου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα ξύλινο ρόπαλο μήκους
60εκ, ενώ σε νομότυπη κατ' οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία των
Νάκου Ανδρέα και Φαλτσέτα Κων/νου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα
κυνηγετικό όπλο δίκαννο με ληγμένη άδεια από το 2005, μία κροτίδα
μεγάλου μεγέθους, μία δερμάτινη θήκη ώμου πυροβόλου όπλου με διπλή
θήκη γεμιστήρων πυροβόλου όπλου, ένα σπαθί τύπου SAMURAI
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συνολικού μήκους 85εκ, ένα μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού μήκους 42εκ, ένα
μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού μήκους 24εκ με ειδική χειρολαβή και ειδικές
εσοχές – εξοχές, ένα μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού μήκους 34εκ με χειρολαβή
ένα μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού μήκους 29εκ με χειρολαβή, δύο μαχαίρια –
ξιφίδια συνολικού μήκους 29εκ έκαστο ιδίου τύπου με χειρολαβή, ένα
εγχειρίδιο με τίτλο “ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ”, ένα εγχειρίδιο με
τίτλο

“ΛΑΪΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΧΡΥΣΗ

ΑΥΓΗ

7ο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ”,

μία

αυτοκόλλητη ετικέτα με το σήμα της ΧΑ επί του σώματος της οποίας
αναγράφεται “ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ”, ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ έμπροσθεν
του οποίου γράφει “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”, δύο αμπούλες αερίου διοξειδίου του
άνθρακα που προορίζεται για αεροβόλο όπλο, 25 κυνηγετικά φυσίγγια
διαμετρήματος C12 N7, ένα νάυλον σακουλάκι περιέχων εκατόν πενήντα
ένα μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και ένα νάυλον σακουλάκι
περιέχον 550 μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου (βλ. αναλυτικά
παρακάτω, κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία 81).
Δικαστικές αποφάσεις για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία έχουν
ήδη εκδοθεί από αρμόδια Δικαστήρια κατά ηγετικών στελεχών της Χρυσής
Αυγής. Αναφερουμε ενδεικτικά τις αποφάσεις κατά των Χρήστου Ρήγα (βλ.
παρακάτω, Κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία νο. 6), Ιωάννη Λαγού (βλ.
παρακάτω, Κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία νο. 14), Νικήτα Σιώη (βλ.
παρακάτω, Κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία νο. 80), Δεβελέκου Σωτήριου (βλ.
παρακάτω, Κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία νο. 65), Δράκου Παναγιώτη (βλ.
παρακάτω, Κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία νο. 46).

Είναι τέλος χαρακτηριστικό του θράσους της ναζιστικής οργάνωσης και της
αξιοπιστίας των καταθέσεων των κατηγορούμενων στελεχών της ότι μετα
από αυτά τα ευρήματα ισχυρίζεται σε ανακοινώσεις της ότι “όπλα δεν
βρέθηκαν”.
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5.1.3. Σύνδεση με αστυνομία

Η τέλεση εγκληματικών πράξεων από τα μέλη της Χρυσής Αυγής χωρίς τον
κίνδυνο της ποινικής δίωξης και τιμωρίας εξαρτιόταν εν πολλοίς από τη
διασύνδεση με εκείνο το κομμάτι των κρατικών αρχών που θα έπρεπε να
κινηθεί πρώτο για την εξιχνίαση τους, δηλαδή την Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛΑΣ). Για το λόγο αυτό, η Χρυσή Αυγή είχε ιδιαίτερο συμφέρον και
ανέπτυσσε ειδική δράση για την διεύρυνση της υποστήριξής της στο
εσωτερικό των σωμάτων ασφαλείας. Το καθήκον αυτό ήταν κεντρικό στη
στρατηγική της οργάνωσης, αλλά επιμεριζόταν περαιτέρω σε κάθε τοπικό
παράρτημά της που αναλάμβανε την οικοδόμηση σχέσεων με το τοπικό
αστυνομικό τμήμα.

Κόμβος της διασύνδεσης ΕΛΑΣ και Χρυσής Αυγής ήταν οι αστυνομικοί που
αποσπάστηκαν ως φρουροί βουλευτών της οργάνωσης μετά την είσοδό της
στη Βουλή. Οι αστυνομικοί αυτοί ήταν συμπαθούντες της οργάνωσης και με
τον τρόπο αυτό εξασφάλισαν την απόσπασή τους. Σε πολλές περιπτώσεις,
υπερέβησαν τα καθήκοντά τους και έδρασαν ως μέλη της, αξιοποιώντας τις
πληροφορίες, τον οπλισμό και την κρατική εξουσία που διέθεταν.

Απολύτως

ενδεικτικά,

αναφέρουμε

τις

εξής

περιπτώσεις

που

στοιχειοθετούνται από τη δικογραφία (βλ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ –
ΕΛΑΣ-ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ):
α. ο αστυνομικός Δημητριος Μακρής, αποσπασμένος στη φύλαξηπροστασία του βουλευτή της Χρυσής Αυγής και πλέον κατηγορούμενου
Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση, υπερέβη τα νόμιμα καθήκοντά του και
έδρασε ως μέλος της οργάνωσης εκμεταλλευόμενος την αστυνομική του
ιδιότητα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που σχεδίασε και επιτέλεσε η
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οργάνωση – μεταξύ άλλων – στη Λαϊκή Αγορά Μεσολογγίου την
08/09/2012.
β. ο αστυνομικός Βασίλειος Πουλέλης, αποσπασμένος στη φύλαξηπροστασία του βουλευτή της Χρυσής Αυγής και πλέον κατηγορούμενου
Γεώργιου Γερμενή, υπερέβη τα νόμιμα καθήκοντά του και έδρασε ως μέλος
της οργάνωσης εκμεταλλευόμενος την αστυνομική του ιδιότητα, κατά τη
διάρκεια των ελέγχων που σχεδίασε και εξετέλεσε η οργάνωση – μεταξύ
άλλων – στη Λαϊκή Αγορά Ραφηνας την 07/09/2012. Περαιτέρω, στην οικία
του Πουλέλη μετά τη διενέργεια νομότυπης έρευνας την 30/09/2013
βρέθηκε παράνομο οπλοστάσιο.
γ. οι αστυνομικοί Κοντογιάννης Σπυρίδων, Χρόνης Αναστάσιος,
Λαλιώτης Γεωργιος και Γαλάνης Απόστολος, αποσπασμένοι στην
ασφάλεια των Παναγιώτη Ηλιόπουλου (ο πρώτος), Νίκου Μιχαλολιάκου (ο
δεύτερος και ο τρίτος) και Ευστάθιου Μπούκουρα (ο τέταρτος) κατείχαν
παράνομα όπλα, πυρομαχικά, κλπ, και ελέγχονται σύμφωνα με το Πόρισμα
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ για άμεση ή έμμεση
σύνδεση με την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
δ. ο αστυνομικός Λουντζής Δημήτριος, αρχιφύλακας αποσπασμένος στην
προσωπική

ασφάλεια

του

βουλευτή

της

Χρυσής Αυγής

και

ήδη

κατηγορούμενου Δημήτριου Κουκούτση, ο οποίος όλως παρανόμως είχε
παραχωρήσει το υπηρεσιακό του όπλο στον βουλευτή της οργάνωσης,
όπως προκύπτει από τη σχετική δικογραφία.
ε. ο αστυνομικός Κωνσταντίνος Χαλάστρας, αποσπασμένος στην
προσωπική

ασφάλεια

του

αρχηγού

της

Χρυσής Αυγής

και

ήδη

κατηγορούμενου Νικόλαου Μιχαλολιάκου, ο οποίος είναι με βάση τα
περιεχόμενα της δικογραφίας αποδεδειγμένα μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης με συμμετοχή σε παράνομες πράξεις.
στ. ο αστυνομικός που αποσπάστηκε στην ασφάλεια του βουλευτή
Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής και πλέον κατηγορούμενου Πολύβιου
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Ζησιμόπουλου ο οποίος όλως παρανόμως έδινε πληροφορίες στη Χρυσή
Αυγή για τις κινήσεις της ΕΛΑΣ (βλ. κινητό Κασιδιάρη, εισερχόμενο sms με
ημερομηνία 25/09/2013: “Μου είπε ο μπάμπης του πολυβίου ότι θα στείλουν
αστυνομικούς από τις υπηρεσίες μας εκτός από εμάς. Δεν έχει έρθει ακόμα
διαταγή, ανεπιβεβαίωτο”). Όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή με τον
κατάλογο των αστυνομικών που έχουν αποσταστεί σε βουλευτές της
Χρυσής Αυγής (PDF 2814), ο “μπάμπης του πολύβιου” θα μπορούσε να
είναι ο Σταυρουλάκης Χαράλαμπος (ένας εκ των δύο αποσπασμένων
αστυνομικών στην ασφάλεια του βουλευτή και πλέον κατηγορουμένου).

Οι αστυνομικοί που υπηρετούσαν στη φρουρά βουλευτών της Χρυσής
Αυγής αξιοποιήθηκαν ως σύνδεσμοι για την επαφή ανάμεσα στις τοπικές
οργανώσεις και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα. Στις πιο πετυχημένες
περιπτώσεις δράσεων της Χρυσής Αυγής, είτε κεντρικές με τοπικό πεδίο
δράσης

(Άγιος

Παντελεήμονας)

είτε

υπό

τη

λειτουργία

τοπικών

οργανώσεων (Νίκαια), η οργάνωση είχε εκ των προτέρων εξασφαλισμένη
τη συνεργασία της διοίκησης του τοπικού αστυνομικού τμήματος, οπότε η
ατιμωρησία ήταν δεδομένη. Έτσι:

α. ο διατελέσας αστυνομικός υποδιευθυντής του ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα
Αθανάσιος Σκάρας συνελήφθη και κατηγορείται για πώληση “προστασίας”
σε καταστήματα του κέντρου της Αθήνας, η δραστηριότητα αυτή μάλιστα
συσχετίστηκε από τις αρχές με την δράση της Χρυσής Αυγής, καθώς εκτός
των όπλων που βρέθηκαν στην οικία του κατασχέθηκαν ακόμα ιδιόγραφο
σημείωμα της υποψήφιας βουλευτού και πλέον κατηγορούμενης για
συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή Θέμιδος Σκορδέλη,
καθώς και έντυπα εθνικιστικού περιεχομένου. Στην διάρκεια της θητείας του
στο ως άνω Αστυνομικό Τμήμα, δικηγόροι και οργανώσεις δικαιωμάτων
είχαν κατ' επανάληψη καταγγείλει την συνέργεια του Αστυνομικού Τμήματος
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με την “επιτροπή κατοίκων” που δρούσε ως προκάλυμμα της Χρυσής Αυγής
στην περιοχή (βλ. για παράδειγμα τις καταγγελίες της δικηγόρου Ευγενίας
Κουνιάκη που υπαρχουν στη δικογραφία, PDF 2007). Μάλιστα, τα μέλη της
Χρυσής Αυγής στην περιοχή είχαν, με την ανοχή του ΑΤ, εγκαθιδρύσει
περιπολίες που λειτουργούσαν με βάρδιες (βλ. την κατάθεση του Νικόλαου
Παπαβασιλείου, αρχείο 2182), οπλοφορώντας και φέροντας ασυρμάτους
(βλ. την κατάθεση του αστυνομικού Ιωάννη Δήμου που την 16/09/2011
κατέσχεσε εναν φορητό ασύρματο μάρκας WOUXUN από το μέλος της
Χρυσής Αυγής και κατηγορούμενο για το μαχαίρωμα του Αφγανού υπηκόου
Ali Rahimi, αρχείο 2038), αντιποιούμενοι έτσι την κρατική αρχή και τελώντας
συστηματικά εγκληματικές πράξεις.

β. Ο διατελέσας Διοικητής του ΑΤ Νίκαιας Γιοβανίδης Δημήτριος
προκύπτει από στοιχεία της δικογραφίας ότι δρούσε ως συνεργάτης και
πληροφοριοδότης της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Νίκαιας.
Συγκεκριμένα, από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του ήδη κατηγορούμενου
Νικόλαου Αποστόλου, σε συνομιλία με το 6978-616317, (αρχείο 916)
αναφέρεται ο Γιοβανίδης ως συνεργαζόμενος με τη ΧΑ: “…άμα δε κάνανε
τις νυχτερινές δεν θα 'βγαινε αυτή και καλά η εκπαίδευση, άμα δε μιλάγανε
στον πούστη το Γιοβανίδη δεν θα έβγαινε ότι είμαστε με την αστυνομία”.
Επίσης σύμφωνα με την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Β: “Στα
γραφεια της οργάνωσης κυκλοφορούσαν κλομπς, στιλέτα και πτυσσόμενα
μαχαίρια, όπως κι εγώ είχα. Αυτά όλα τα αντικείμενα, οταν γινόταν έφοδος
της αστυνομίας, τα μάζευε ο Πατέλης, τα έβαζε σε μια σακούλα, τα έδινε στη
μάνα του και εκείνη τα μετέφερε σπίτι της. Κάθε φορά που γινόταν έφοδος
της αστυνομίας, η οργάνωση είχε έγκαιρη ειδοποίηση από αστυνομικό του
Τμήματος Νίκαιας, τον Γιοβανίδη. Ξέρω ότι αυτός ο συγκεκριμένος
αστυνομικός στεγαζόταν στον 4ο όροφο του τμήματος Νίκαιας και φορούσε
πάντα πολιτικά ρούχα. Αλλά και γενικότερα σε κάθε εκδήλωση είχαμε τις
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πλάτες της Αστυνομίας” (βλ. αρχείο 773).

Η επιχείρηση προσεταιρισμού αστυνομικών σε τοπικά αστυνομικά τμήματα,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η εκ των έσω ενημέρωση και η ατιμωρησία,
κατά το μοντέλο του Άγιου Παντελεήμονα και της Νίκαιας, ήταν και είναι
κεντρικά οργανωμένη και έλαβε χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια.
Απολύτως ενδεικτικά, αναφέρουμε τα παραδείγματα:
α. της αστυνομικού Βενετίας Ποπόρη, που ήταν μέλος της Χρυσής Αυγης,
διατηρουσε στην οικία της παράνομο οπλοστάσιο και δρούσε ως
πληροφιοδότης της εγκληματικής οργάνωσης, όπως προκυπτει από την
τηλεφωνική συνομιλία της με τον επίσης κατηγορούμενο Νικόλαο
Αποστόλου, κατα την οποία τον συμβουλεύει να μην ανέβει στην Αθήνα
(από την Κρήτη όπου βρισκόταν τις ημέρες πριν και μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα) για να αποφύγει τυχόν κίνδυνο σύλληψής του από τις
αρχές, ή από τη συνομιλία της με τον Λέοντα Τσαλίκη λίγα λεπτά μετά την
ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα για την οποία ο τελευταίος κατηγορείται
ως συνεργός.
β. του αστυνομικού Σάββα Σπυρίδη, που ενεργούσε ως εκπαιδευτής
πολεμικών τεχνών εκπαιδεύοντας μέλη της τοπικής οργάνωσης της ΧΑ
Ρόδου, μετέχοντας σε εκπαίδευση πολεμικών τεχνών που έλαβε χώρα την
23/08/2013 στο αρχαίο στάδιο της Ρόδου (βλ. κεφάλαιο 5.2.1, δικογραφία
59).
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5.1.4. Χρηματοδότηση: η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν
από τον εκάστοτε τομέα ευθύνης.

Η Χρυσή Αυγή μετά την είσοδό της στη Βουλή απέκτησε πρόσβαση σε
παχυλή κρατική χρηματοδότηση, την οποία αξιοποίησε για να εντείνει τις
εγκληματικές της δραστηριότητες. Εκτός της τακτικής χρηματοδότησης με
βάση τα εκλογικά της ποσοστά, διέθετε τις βουλευτικές αποζημιώσεις και
πλήθος προνομίων που συνδέονται με τις βουλευτικές έδρες, δηλαδή πέντε
μετακλητούς υπαλλήλους και επιστημονικούς συνεργάτες ανα βουλευτή,
μετακλητούς αστυνομικούς ως συνοδούς ασφαλείας των βουλευτών,
δωρεάν τηλέφωνα, οχήματα (τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και σε
επιθέσεις ταγμάτων εφόδου, όπως στην περίπτωση της επίθεσης στο στέκι
Συνεργείο στην Ηλιούπολη, κλπ). Στον κατάλογο των εργαζόμενων στη
Χρυσή Αυγή που περιέχεται στη δικογραφία (αρχείο 2414), εμφανίζονται ως
μισθοδοτούμενοι απευθείας από την οργάνωση οι πλέον κατηγορούμενοι
Γεώργιος

Πατέλης

και

Ιωάννης

Καζαντζόγλου

(υπεύθυνοι

Τοπικής

Οργάνωσης Νίκαιας και Πολιτικής Δράσης Νίκαιας αντίστοιχα, οι οποίοι
συμμετείχαν στο τάγμα εφόδου που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα), ο
Θωμάς Μπαρέκας (υπεύθυνος Τοπικής Οργάνωσης Πειραιά) και η
Νικολέττα Μπενέκη.

Ωστόσο, η Χρυσή Αυγή είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τη δράση της
και τις εγκληματικές της ενέργειες πριν ακόμα μπει στη Βουλή. Αλλά και
ακόμα και όταν εισήλθε σε αυτή, κάθε τοπική οργάνωση και κάθε μέλος
(ιδιαίτερα υψηλόβαθμο) ήταν επιφορτισμένοι να αξιοποιούν ευκαιρίες
χρηματοδότησης της οργάνωσης που προέκυπταν από τον εκάστοτε τομέα
ευθύνης (τοπικό, κλαδικό, κλπ). Αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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α. Σημαντική πηγή χρηματοδότησης της οργάνωσης ήταν η πώληση
ρούχων και υλικών που θεωρούνταν συνδεδεμένα με την στράτευση στη
Χρυσή Αυγή. Η εμπορία αυτών των ειδών διεξαγόταν κεντρικά, με
υπεύθυνο τον βουλευτή της οργάνωσης και ήδη κατηγορούμενο Ηλία
Παναγιώταρο, ο οποίος διέθετε κατάστημα με την επωνυμία “Φάλαγγα”
που τροφοδοτούσε με είδη ένδυσης, σήματα, μπρελόκ, κλπ, μέλη της
Χρυσής

Αυγής,

άνδρες

των

σωμάτων

ασφαλείας

και

οπαδικούς

συνδέσμους που ήταν και οι βασικοί “πελάτες” της οργάνωσης. Η κεντρική
πώληση ειδών με τα σήματα της Χρυσής Αυγής μέσω των τοπικών
οργανώσεων,

του

κεντρικού

καταστήματος

της

οργάνωσης

(που

εμφανίζεται από ένα σημείο και πέρα να εδρεύει στα γραφεία της Κεντρικής
Διοίκησης στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων) και του καταστήματος του
βουλευτή Παναγιώταρου διαψεύδει τον ισχυρισμό που πολλάκις έχει
προβληθεί από την οργάνωση ότι “τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής
πωλούνται στην Ομόνοια”. Όπως προκύπτει από πλήθος καταθέσεων και
απολογιών που περιέχονται στη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης
προμηθεύονταν τα είδη αυτά κεντρικά και μέσω των τοπικών οργανώσεων,
αξιοποιώντας τα έσοδα για τη χρηματοδότηση της Κεντρικής Διοίκησης. Στα
πωλούμενα είδη ένδυσης, θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε και αντικείμενα
που χρησιμοποιούνται ως όπλα, όπως μπαστούνια του base-ball,
ηλεκτρονικούς εκκενωτες (taser), κλπ, τα οποία εμπορευόταν κεντρικά το
κατάστημα του Ηλία Παναγιώταρου.

β. Βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελούσε επιπλέον η πώληση
υπηρεσιών προστασίας από μέλη της οργάνωσης, σε καταστήματα, bar,
κλπ. Η παροχή υπηρεσιών προστασίας ήταν βασική πτυχή της δράσης της
οργάνωσης στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στον Αγιο
Παντελεήμονα, πραγματοποιούταν δε σε συνεργασία με το αρμόδιο ΑΤ
Αγίου Παντελεήμονα και τον υποδιευθυντή του (ήδη υπόδικο) Αθανάσιο
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Σκάρα. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υψηλόβαθμο στέλεχος της
οργάνωσης Χρήστος Ρήγας, ιδιοκτήτης ο ίδιος του bar “Πύλες” στον Άγιο
Παντελεήμονα και επικεφαλής της παρέμβασης της Χρυσής Αυγής στην
περιοχή το επίμαχο χρονικό διάστημα, εμπορευόταν την πώληση
προστασίας. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 565/2009 απόφαση του Αρείου
Πάγου (δημοσιευμένη στο www.areiospagos.gr), ο Χρήστος Ρήγας ήταν
“πρωτοπαλήκαρο” του Μπάμπη Λαζαρίδη, γνωστού στα κυκλώματα της
“νύχτας”. Τα περιγραφόμενα ομολογούνται από τον Χρήστο Λουκόπουλο,
πρώην υπαξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού που τον Οκτώβριο του 2007
είχε συλληφθεί κατά την απόπειρα ανθρωποκτονίας του ιδιοκτήτη του μπαρ
“Caramela” Γιάννη Βουτυράκου. Ο Λουκόπουλος ομολόγησε ότι την εντολή
του “συμβολαίου θανάτου” (που θα ήταν μια σφαίρα στο κεφάλι και τρεις
στην καρδιά) τού την είχε δώσει ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ιδιοκτήτης του
ανταγωνιστικού νυχτερινού κέντρου “Μούσες”, μέσω του πρωτοπαλήκαρού
του και μέλους της Χρυσής Αυγής Χρήστου Ρήγα. Ο Ρήγας μάλιστα, κατά
τον Λουκόπουλο, είχε εισπράξει ήδη 15.000 ευρώ για το “συμβόλαιο
θανάτου” και θα έδινε άλλα τόσα στον Λουκόπουλο όταν αυτός θα τελούσε
με

επιτυχία

την

ανθρωποκτονία.

Η

απόφαση

του

ΑΠ

αναφέρει

χαρακτηριστικά (ο Λουκόπουλος είναι ο Χ2, ο Λαζαρίδης είναι ο ΣΤ και ο
Ρήγας είναι ο Ζ): "Ούτος (ο Λαζαρίδης) απήντησε ότι είχε μεταβεί στο σημείο
εκείνο, έχοντας μαζί του το εν λόγω πιστόλι, με σκοπό να τον σκοτώσει και
ότι εντολείς του για την δολοφονία αυτή ήσαν οι συγκατηγορούμενοί του ΣΤ
και Ζ, που ο τελευταίος (Ζ) "δουλεύει" για τον ΣΤ. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο
συγκατηγορούμενός του (ο Χρήστος Ρήγας) του είχε υποδείξει και το σχέδιο
διαφυγής μετά την τέλεση του εγκλήματος και σαν αμοιβή του είχε
υποσχεθεί το χρηματικό ποσό των 30.000,00 ευρώ, από τα οποία τα μισά
είχε ήδη πάρει ο ίδιος (Ζ), ενώ τα άλλα μισά θα του τα έδινε μετά την
δολοφονία. Κατόπιν τούτου ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όπου στο πιο πάνω
σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Σμύρνης και
συνέλαβαν τον κατηγορούμενο Χ2, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω πιστόλι
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με οκτώ φυσίγγια. Σε έρευνα που επακολούθησε από την αστυνομία στο πιο
πάνω αυτοκίνητο, που οδηγούσε, βρέθηκαν ένα γκλοπ, χρώματος κόκκινου,
με μαύρη λαβή, ένας ελβετικός σουγιάς και ένα πτυσσόμενο γκλοπ, τα
οποία, μαζί με το πιο πάνω αναφερόμενο πιστόλι, έφερε χωρίς άδεια της
αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Ο ανωτέρω κατηγορούμενος απολογούμενος
την 28-10-2007 στην Δ/νση Ασφαλείας Αττικής ισχυρίσθηκε εκτός των
προαναφερομένων ότι καθ' υπόδειξη του κατηγορουμένου Ζ έκανε
εισπράξεις επ' ονόματι του, "για παροχή προστασίας, από διάφορα
καταστήματα και συγκεκριμένα από το "....." στην ....., το "....." στην οδό .....,
το "....." στου .....,το "....." στη Λ. ....., και το ".....", στου ..... . Πριν από το
Πάσχα του έτους 2007 μετέβη δύο φορές σε INTERNET CAFE στην πλατεία
..... και με την απειλή πιστολιού εξανάγκασε τον ιδιοκτήτη Η, γνωστό με το
ψευδώνυμο ".....", να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.500,00 ευρώ,
τα οποία έδωσε στον κατηγορούμενο Ζ. Την ίδια περίοδο πήγε στο
κατάστημα με την επωνυμία "....." στην ..... και απείλησε με όπλο τον
τραγουδιστή Θ, προκειμένου να του καταβάλει χρήματα για παροχή
προστασίας, πλην όμως ούτος δεν ενέδωσε στον εκβιασμό. Το ίδιο χρονικό
διάστημα απειλούσε αρχικά τηλεφωνικώς και εν συνεχεία δια ζώσης με την
απειλή όπλου την Ι, που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων "....." στην
Λ. ....., ώστε να του δώσει το χρηματικό ποσό των 5.900,00 ευρώ, που
χρωστούσε,

από

μία

ακάλυπτη

επιταγή

που

υποτίθεται

ότι

είχε

κυκλοφορήσει απ'αυτή, πλην όμως δεν ενέδωσε στον εκβιασμό. Κατά το
αυτό χρονικό διάστημα μετέβη στα καταστήματα με τις επωνυμίες "....."
στους ....., "..... " στη ....., "....." στην πλατεία ..... και "....." στον ..... και με την
απειλή βίας ζήτησε να καταβάλουν χρήματα για παροχή προστασίας, πλην
όμως δεν ενέδωσαν στον εκβιασμό. Πριν από τα Χριστούγεννα του έτους
2006 εργάσθηκε, κατ' εντολή του συγκατηγορουμένου του Z, ως συνοδός σε
έναν επιχειρηματία ονόματι K, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, τον οποίο, ενώ
συνόδευσε σε εργοστάσιο με δερμάτινα είδη στην περιοχή του .....,
προκειμένου να εισπράξει με βία χρήματα, που όπως ισχυριζόταν του
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χρωστούσαν, πυροβόλησε άσκοπα τέσσερις φορές στον αέρα. Επίσης το
καλοκαίρι

του

έτους

2007

στο

.....

κατ'

εντολή

του

ανωτέρω

συγκατηγορουμένου του (Z), αφού έριξε βενζίνη στο αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας
του K, άναψε φωτιά και το έκαψε, επειδή ο πιο πάνω επιχειρηματίας
σταμάτησε να τους χρησιμοποιεί για την προστασία του”.

γ. Η πώληση προστασίας σε καταστήματα εξαπλώθηκε πέραν του Αγίου
Παντελεήμονα, σε άλλες συνοικίες και από άλλα μέλη της οργάνωσης. Από
τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του μέλους της Χρυσής Αυγής και πλέον
κατηγορούμενου Νικόλαου Αποστόλου, που είχε διατελέσει υπεύθυνος
ασφαλείας της οργάνωσης του Πειραιά, προκύπτει ότι ο ίδιος πωλούσε
προστασία σε καταστήματα, τους ιδιοκτήτες των οποίων εξεβίαζε
(αναφέρονται τα καταστήματα “Καραμέλα”, “Zic Zac”, κλπ). Χαρακτηριστικά
σε τηλεφωνική του συνδιάλεξη αναφέρει ο Αποστόλου: “...πήγαμε σε έναν
μαλάκα που χρώσταγε λεφτά και τέτοια με τον άλλο και δεν είχε τίποτα και
ήταν σε μαγαζί, αυτός ρε με διάφορα και του λέω τι δώρο θα μας κάνεις, του
λέω για να μην έχουμε προβλήματα… Λέει παιδιά πάρτε ότι θέλετε και του
πήρα εγώ το καλάμι κ.λ.π. και ένα ψαροντούφεκο γιατί λεφτά δεν είχε”, βλ.
αρχείο 920). Παρομοίως, από τη σχηματισθείσα δικογραφία για τον
αστυνομικό Κωνσταντίνο Χαλάστρα, ο οποίος ήταν μέλος της Χρυσής
Αυγής και πληροφοριοδότης της οργάνωσης εκμεταλλευόμενος τη θέση του
ως

αστυνομικού,

αποσπάστηκε

δε

ως

φρουρός

του

Νικόλαου

Μιχαλολιάκου, προκύπτει ότι ο ανωτέρω πωλούσε προστασία σε
καταστήματα κατ' επάγγελμα, γεγονός που ομολογείται από τη μητέρα του
σε επιστολή της προς τον ίδιο (“ο μπαμπάς σου από τότε που έμαθε κάποια
πράγματα έχει γεράσει δέκα χρόνια. Πιστόλια, Αλβανοί, ξυλοδαρμοί,
αμοιβές, εφιαλτικά πραματα. Αυτός ο Κωστής δεν εχει καμία σχέση με τον
Κωστή που ήξερα...”, βλ. αρχείο 4058). Η οργάνωση, διαθέτοντας ήδη μια
δεξαμενή εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων αντρών, είχε τη δυνατότητα να
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τους διοχετεύει σε εργασίες πώλησης προστασίας, security, κλπ. Είναι
χαρακτηριστική η αποστροφή του βουλευτή της οργάνωσης Ηλια Κασιδιάρη
σε εκδήλωση του Μετώπου Νεολαίας στις 17/09/2011: “όσοι φίλοι έχουν
άδεια και ασχολούνται με υπηρεσίες φύλαξης, έχουν άδεια security, να
ερθουν και αυτοί να το δηλώσουν, γιατί γίνεται μια προσπάθεια και σ' αυτον
τον

τομέα

να

καλύψουμε

τους

δικούς

μας

ανθρώπους”

(στο

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, 3022-21-2983-στ', Παράρτημα 13.3, αρχείο M2U01423,
λεπτό 08:45), όπως και το γεγονός ότι στον σκληρό δίσκο του αρχηγού της
οργάνωσης Νικόλαου Μιχαλολιάκου περιέχεται ολόκληρη η δικογραφία της
υπόθεσης Βλαστού (στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, παράρτημα 19.2, αρχείο 00010000).

δ. Η πώληση προστασίας σε καταστήματα, σε συνδυασμό με την εκβίαση
των

ιδιοκτητών

τους,

δεν

ήταν

μεμονωμένα

περιστατικά,

αλλά

επεκτείνονταν σε τοπικές οργανωσεις, όπως προκύπτει από το παράδειγμα
της Νίκαιας, όπου μέλη της Χρυσής Αυγής εκβίαζαν αλλοδαπούς κυρίως
καταστηματάρχες ότι θα τους καταστρέψουν τις επιχειρήσεις τους αν δεν
πληρώσουν χρήματα στην οργάνωση (καταγγελία που επιβεβαιώνεται από
τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Νικόλαου Αποστόλου και άλλων
μαρτύρων).

ε. Πηγή εσόδων αποτελούσε ακόμα η διάθεση των ταγμάτων εφόδου της
Χρυσής Αυγης για τη διεξαγωγή ελέγχων στην αγορά εργασίας, με κύριο
στόχο την “εθνική προτίμηση” η οποία συνέπιπτε και με τα ιδεολογικά
πιστεύω της οργάνωσης. Έτσι, μέλη της Χρυσής Αυγής διενεργούσαν,
κατόπιν “μίσθωσής” τους από επιχειρηματίες στον κλάδο των μεταφορών,
ελέγχους σε φορτηγά με οδηγούς από τη Βουλγαρία, κλπ. Ο τέως
υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής Νίκαιας και μάρτυρας Βασίλειος
Χανδρινός περιγράφει μια τέτοια εξόρμηση της οργάνωσης στην από
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29/04/2014 κατάθεσή του (αρχείο 2971): “Ενδεικτικό είναι το τελευταίο
μήνυμα που έλαβα στις 12 Ιουλίου του 2013 με το οποίο μας καλούσαν να
πάμε στα γραφεία. Όταν φτάσαμε εκεί, επειδή η ημερομηνία αντιστοιχούσε
σε ημέρα που τα γραφεία ήταν ανοιχτά, καταρχήν νομίσαμε ότι επρόκειτο να
βοηθήσουμε για συσκευασία ή διανομή τροφίμων... Όταν φτάσαμε εκεί
λοιπόν και ρωτήσαμε τι μας θέλανε, μας είπαν ότι θα πηγαίναμε κάπου,
αλλά μας είπαν ότι δεν θα μας πουν λεπτομέρειες για να μη διαρρεύσει το
μυστικό. Σε επίμονες ερωτήσεις μας είπαν ότι θα πάμε στον Ασπρόπυργο σε
μια δουλειά. Μάλιστα, μάς πρότειναν να επιβιβαστώ σε δικά τους αυτοκίνητα
και μοτοσικλέτες... Πράγματι φτάσαμε στον Ασπρόπυργο σε ενα μεγάλο
οικόπεδο-μάντρα με πολλά φορτηγά μέσα στα οποία αναγραφόταν η φίρμα
“ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ” όπως και στο κτίριο που υπήρχε εντός της μάντρας. Όταν
φτασαμε

είδα

τον Δελατόλα

τον

οποίο

αναγνώρισα

επειδή

είναι

δημοσιογράφος και τον βλέπω στην τηλεόραση στην εκπομπή του Γ.
Παπαδάκη κάθε Πέμπτη, οπότε κυκλοφορεί και η εφημερίδα το Ποντίκι, να
βγαίνει από το κτίριο και να αγκαλιάζει τον Ηλία Κασιδιάρη. Τους είπα “τι
γίνεται εδώ ρε παιδιά; Πλάκα μας κάνουν; Αυτοί είναι σε αντιδικία από τότε
που ο Κασιδιάρης χτύπησε την Κανέλλη σε εκπομπή του Παπαδάκη. Πλάκα
μας κάνουν;”. Αμεσως μετά ρώτησα τον Μπαρέκα από τον Πειραιά που ήταν
εκεί μπροστά μαζί με τους Πατέλη, Καζαντζόγλου, Τσακανίκα κα, “τι ήρθαμε
να κάνουμε εδώ;” και μου είπαν ότι “Ήρθαμε να κάνουμε έλεγχο γιατί έχουμε
την πληροφορία ότι εργάζονται Βούλγαροι υπάλληλοι χωρίς άδεια οδήγησης
και χωρίς ασφάλιση”. Τότε εγώ έκανα την παρατήρηση σε ένα άτομο που
πρέπει να ήταν ο Πανταζής από το Πέραμα λέγοντας: “Και τι εισαστε εσείς;
Αστυνομία; Ας έρθει η Αστυνομία να κάνει ό,τι έλεγχο θέλει”. Εκείνη την ώρα
γύρισα και είπα στους φίλους μου που είχαμε πάει παρέα, μεταξύ των
οποίων ηταν και ο Γιώργος Δήμου μαζί, “άντε, πάμε να φύγουμε από εδώ”
και κατευθυνθήκαμε προς το αυτοκίνητό μας”... Παρομοίως, τον χαρακτήρα
“μίσθωσης” των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής είχαν οι έλεγχοι
αλλοδαπών ή ντόπιων μικροπωλητών χωρίς νόμιμα έγγραφα σε λαϊκές
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αγορές, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 1465/2012 απόφαση του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, από όπου συνάγεται ότι ο
πρόεδρος της Λαϊκής Αγοράς Μεσολογγίου Αντώνιος Μπαρμπετάκης
ήταν αυτός που κάλεσε τα μέλη της Χρυσής Αυγής να αναλάβουν ρόλο
επόπτη την 11/09/2012, έστω και αν δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες προς
τούτο διαδικασίες.

στ. Μέλη του πυρήνα του Περάματος και της Νίκαιας της Χρυσής Αυγής
πρωταγωνίστησαν κατόπιν εντολής των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης
και συνεννόησης με εργοδότες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στη
δημιουργία διασπαστικού Σωματείου, με σκοπό την κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων, σε αντιπαράθεση με τα υπάρχοντα Σωματεία και
την πάγια θέση τους για μη-μείωση των ημερομισθίων. Σύμφωνα με
πληροφορίες που κατέθεσε ο Σωτηριος Πουλικόγιαννης, πρόεδρος των
Σωματείων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και μέλος του ΚΚΕ και του
ΠΑΜΕ, στην από 02/10/2013 συμπληρωματική ένορκη εξέτασή του (βλ.
ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΜΕ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ): “λίγες μέρες πριν [τον Ιούνιο του 2012]
πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε νυκτερινό κέντρο της Συγγρού στην οποία
συμμετείχαν από πλευράς Χρυσής Αυγής οι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης,
Λαγός και από πλευράς εργολάβων οι Αθανασόπουλος Αντώνης, Δελής
Παναγιώτης, Πυρινής Θανάσης, Μεταξάς Δημήτριος, Βουδούρης Ευάγγελος
και ακόμη ένας. Από πλευράς εργολάβων είχε συγκεντρωθεί ένα ποσό της
τάξης των 300.000-400.000 ευρώ περίπου το οποίο δόθηκε ως οικονομική
ενίσχυση στο κόμμα της Χρυσής Αυγής με αντάλλαγμα την ανάληψη
δράσης ενάντια στους πρωτοπόρους συνδικαλιστές των σωματείων μας, την
εκκαθάριση της Ζωνης από εμάς, τη δημιουργία Σωματείου της Χρυσής
Αυγής, το οποίο θα ερχόταν σε συμφωνία με τις ενώσεις των εργολάβων (οι
συγκεκριμένοι εργολάβοι εκτός από επιχειρηματίες ήταν και παραμένουν
μέχρι σήμερα εκπρόσωποι εργοδοτικών ενώσεων)...”. Η αλήθεια των
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λεγομένων του εν λόγω μάρτυρος προκύπτει από το γεγονός ότι μετά την
ίδρυση του σωματείου της Χρυσής Αυγής στη Ζωνη και την επίθεση στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οι εργοδότες αντάμειψαν τα μέλη της Χρυσής
Αυγής προσλαμβάνοντάς τους στις επιχειρήσεις τους. “Στις 16/09/2013,
λίγες μέρες μετά την επίθεση είς βάρος μας, πραγματοποιείται σύσκεψη στα
γραφεία της ΧΑ στο Περαμα, παρουσία δημοσιογράφων, όπως γράφτηκε
στον τύπο και ενημερωθήκαμε από ρεπορτάζ καναλιών, ο Κυριτσόπουλος
Χρήστος αυτοπαρουσιαζόμενος ως ο επικεφαλής του εθνικιστικού φορέα
στη Ζώνη ανακοίνωσε ότι ο φορέας έχει έρθει σε συμφωνία με
επιχειρηματίες για την πρόσληψη εργαζομένων μέσα από τον φορέα από
πλευράς εργολάβων με εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα και με δέσμευση
προς τους εφοπλιστές ότι δεν πρόκειται να ξαναπραγματοποιηθεί καμία
παρέμβαση

ή

διεκδίκηση

για

οποιοδήποτε

ζήτημα

από

πλευράς

σωματείων... Τέλος σας εγχειρίζω αντίγραφο του βιβλίου παρουσίας της
επιχείρησης Κουτρουλός Ευάγγελος και Σια ΕΕ (είναι η επιχείρηση του
κυρίου Πυρινή) όπου φαίνεται ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο
πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά προσλαμβάνει στην
επιχείρησή του όλον τον πυρήνα της Χρυσής Αυγής”.
Από την αντιπαραβολή του εγγράφου που προσκόμισε ο μάρτυρας (στο
ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΜΕ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ/3-11-2013) με τα
ονόματα που υπογράφουν το από 03/09/2013 ιδρυτικό Καταστατικό του
Σωματείου της Χρυσής Αυγής με την επωνυμία “Σωματείον Ελλήνων
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ναυπηγοεπισκευαστικών Ζωνών Πειραιά,
Αττικής και Νήσων” (προσκομισθέν στη δικογραφία από τον Ιωάννη Λαγό,
αρχείο 2277), προκύπτει ότι πράγματι στις 19/09/2013, τεσσερις μέρες
μετά την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μία μέρα μετά τη
δολοφονία

του

Παύλου

Φύσσα,

προσλήφθησαν

στην

επιχείρηση

Κουτρουλός Ευάγγελος και Σια ΕΕ, συμφερόντων του προέδρου της
Ένωσης

Ναυπηγοεπισκευαστών

Πειραιά

Αθανάσιου

Πυρινή

οι

υπογράψαντες την ίδρυση του “Σωματείου”: Κυριτσόπουλος Χρήστος,
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Μιχάλαρος Αναστάσιος, Αντώναρος Παναγιώτης, Ξανθάκης Ιωάννης,
Λούβαρης Σταμάτης, Κολιαδήμας Χρήστος, Δρούγκας Βασίλειος,
Γαρδικιώτης Κωνσταντίνος, Γαρδικιώτης Σωτήρης, Χατζησταύρου
Χρήστος και Μαυροειδόγγονας Πιέρρος, δηλαδή 11 από τους 30
ιδρύσαντες το “Σωματείο” (και 11 από τους 21 που εργάζονταν σε έργο της
εν λόγω επιχείρησης).

Η Χρυσή Αυγή και οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι τα ανωτέρω
αποδεικτικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της οργάνωσης δεν ευσταθούν,
φέρνοντας ως επιχείρημα ότι το ΣΔΟΕ που διενήργησε σχετικούς ελέγχους
δεν εντόπισε τα χρηματικά αυτά ποσά στους λογαριασμούς της οργάνωσης
που τηρούνται στην Τράπεζα “EUROBANK”. Πέραν της αυτονόητης
παρατήρησης ότι το τελευταίο σημείο στο οποίο θα ανευρίσκονταν τα
παραπάνω ποσά θα ήταν οι νόμιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί της
οργάνωσης, από τις Εκθέσεις του ΣΔΟΕ προκύπτει (βλ. ιδίως αρχείο 5432)
ότι, μέσω του οικονομικού διευθυντή του “κόμματος” Βλαχόπουλου
Δημήτριου και της συζύγου του και λογίστριας του “κόμματος” Γεννατά
Αγγελικής, αμφοτέρων μελών της Χρυσής Αυγής και εξ απορρήτων
συνεργατών της οικογένειας Μιχαλολιάκου (η Γεννατά Αγγελική είναι ήδη
διορισμένη κοινοβουλευτή συνεργάτης του Νικόλαου Μιχαλολιάκου), η
οργάνωση είχε ήδη φροντίσει να οικοδομήσει παράνομες διόδους για την
φυγάδευση μαύρου χρήματος που έρρεε στα ταμεία της. Έτσι, ο
Βλαχόπουλος Δημήτριος, οικονομικός διευθυντής του “κόμματος” με έδρα
τα γραφεία του στην Λεωφόρο Μεσογείων αρ. 131, διατηρεί δύο
ασφαλιστικές εταιρείες, την “Εξέλιξη ΕΠΕ” και την “Κίνηση Sub Agent ΕΠΕ”,
με τις φερόμενες ως έδρες τους να είναι ανύπαρκτες, και με συμμετοχή στα
κεφάλαιά τους δύο κυπριακών off-shore εταιρειών: της Palmsun Holdings
Ltd (στο κεφάλαιο της “Εξέλιξη ΕΠΕ”) υπό διεύθυνση της Γεννατά Αγγελικής
και της Stormia Investments Ltd (στο κεφάλαιο της ““Κίνηση Sub Agent
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ΕΠΕ”) ομοίως. Αμφότερες οι κυπριακές αυτες εταιρείες off-shore με
φερόμενη εγκατάσταση στη χώρα μας βρέθηκαν ανύπαρκτες σε επιτόπιο
έλεγχο.
Πρόκειται δηλαδη για εταιρείες φαντάσματα που αποτελούν κλασικό
όχημα φυγάδευσης μαύρου χρήματος. Κατόπιν αιτήματος των ελληνικών
αρχών προς την Κυπριακή Διοίκηση να συνδράμουν τον έλεγχο των
ανωτέρω εταιρειών, τέθηκε υπόψιν στο ΣΔΟΕ η πληροφορία ότι οι δύο
κυπριακές εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Άνευ περαιτέρω πληροφοριών για τις off-shore κυπριακές
εταιρείες συμφερόντων των δύο ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής,
κάθε ισχυρισμός ότι οι εκθέσεις του ΣΔΟΕ απαλλάσσουν την οργάνωση
από υπόνοιες μαύρου χρήματος και παρανομων ενεργειών είναι απλά
ανυπόστατος.
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5.1.5. Ο ρόλος των βουλευτών

Σύμφωνα με την ρητά διακηρυγμένη αρχή του αρχηγού της ΧΑ Νικόλαου
Μιχαλολιάκου, κανείς δεν μπορεί να είναι βουλευτής της ΧΑ χωρίς να είναι
ταυτόχρονα και μέλος της (βλ. βίντεο στο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, 3022-21-2983στ', Παράρτημα 13.3, φάκελος “2011-09-17 giorth neolaias”, αρχείο
M2U01423).
Όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με συντεταγμένο τρόπο, με
ακραίες φραστικές διατυπώσεις, ευθείες απειλές, ύβρεις, συστηματικά
προέτρεπαν στην άσκηση βίας εναντίον όλων όσοι δεν ανήκουν στη «λαϊκή
φυλετική ενότητα» της άριας φυλής και κατά των πολιτικών αντιπάλων και
δεν δίσταζαν οι ίδιοι να ασκούν φυσική βία.
«Προτροπή» από τα μέλη της ηγεσίας της οργάνωσης, σε μία οργάνωση με
την κάθετη ιεραρχία, αυστηρή πειθαρχία και απόλυτη υπακοή, όπως η
Χρυσή Αυγή, είναι συνώνυμο, ταυτόσημο με την διαταγή. Δεν είναι απλή
έκφραση γνώμης από έναν ανεξάρτητο αρθρογράφο. Είναι διαταγή για
συγκεκριμένη δράση, από ένα ιεραρχικά ανώτερο όργανο προς ένα
κατώτερο.
Με τον τρόπο αυτό, ως προτροπή σε πράξεις ρατσιστικής βίας κατά των
κάθε είδους “εχθρών” της οργάνωσης, μεταναστών, συνδικαλιστών,
αλλόθρησκων, κλπ, γίνονται κατανοητές από τα μέλη της οργάνωσης,
δηλώσεις όπως:
- της Ελένης Ζαρούλια, στις 23-7-2013, από το Βήμα της Βουλής, όπου
χαρακτήρισε τους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας ως «υπανθρώπους
που έχουν εισβάλλει στην πατρίδα μας, με τις κάθε είδους αρρώστιες που
κουβαλάνε».
- του Μιχαήλ Αρβανίτη-Αβράμη, σε ομιλία του στα γραφεία της ΧΑ στην
Πάτρα στις 23/06/2013: “Μην φοβάστε να λέτε τη λέξη Εβραίος. Είναι ο πιο
114

μισητός εχθρός μας” ή σε ομιλία του στο Αγρίνιο στις 09/06/2013: «Το μόνο
που απασχολεί τα εβραιόπληκτα και εβραιοκίνητα κόμματα που ρυπαίνουν
το κοινοβούλιο είναι ότι εμείς δεν αναγνωρίσαμε το Ολοκαύτωμα».
- του Πολύβιου Ζησιμόπουλου, σε ομιλία του στη Νέα Μηχανιώνα στις
1/10/2012, όπου κραύγασε: “... Ναι, είμαστε φασίστες! Ναι, είμαστε ναζί!
Ναι, είμαστε ο,τι θέλετε, αλλά δεν είμαστε κλέφτες...” ή σε ομιλία του κατά την
παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Ελληνικής Αυγής στις 12/04/2014 όπου
ρητά επιδοκίμασε τις εγκληματικές πράξεις των κατηγορούμενων μελών της
οργάνωσης για τις επιθέσεις σε Νίκαια και Πειραιά, λέγοντας: “Δεν θέλω να
αναφερθώ στους άδικα προφυλακισμένους βουλευτές και στον Αρχηγό,
αλλά θα αναφερθώ στους στρατιώτες της Χρυσής Αυγής, σ' αυτούς που
είχαν την τόλμη να ορθώσουν το ανάστημά τους σε περιοχές που
θεωρούνταν άντρα της Αριστερας, όπως η Νίκαια, η Κοκκινιά, ο Πειραιάς.
Το θερμό σας χειροκρότημα συναγωνιστές!”.
- του Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, που περιγράφοντας την τύχη των
“προδοτών του έθνους” και εχθρών της οργάνωσης σε ομιλία του την
15/12/2013 στην Κατερίνη είπε: “Στους προδότες δεν αξίζει ο θάνατος. Να
μείνουν πάντα αθάνατοι, να βλέπουν τα παιδιά τους να ψοφάνε, τα εγγόνια
τους, τα δισέγγονα τους και οι σάρκες τους να σαπίζουν αιωνίως!”.
Εκτός όμως από προτροπές σε πράξεις βίας, οι βουλευτές της
Χρυσής Αυγής συμμετείχαν οι ίδιοι σε βιαιοπραγίες, επιθέσεις, κλπ,
προκειμένου διά του παραδείγματος να καθοδηγούν τα μέλη προς την
τέλεση ακόμα βαρύτερων – κακουργηματικών – πράξεων. Έτσι:
- ο Γεώργιος Γερμενής συμμετείχε αυτοπροσώπως στην αντιποίηση της
κρατικής αρχής στη Λαϊκή Αγορά της Ραφήνας και την καθοδήγηση των
τραμπουκισμών των δεκάδων μελών της ΧΑ που τον συνόδευαν σε βαρος
μικροπωλητών. Μαζί με τον Ιωάννη Λαγό ξυλοκόπησε τον Αστέριο Χάμο
στις εκδηλώσεις του Μελιγαλά την 15/09/2013. Ως υπεύθυνος δε Πολιτικής
Δράσης από πλευράς Κεντρικής Διοίκησης ήταν εντεταλμένος να καθοδηγεί
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ενεργά

τους

κατά

τόπους

υπεύθυνους

Πολιτικής

Δράσης

που

συγκροτούσαν, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα τάγματα
εφόδου της οργάνωσης.
- ο Νικόλαος Μίχος, μεταξύ άλλων, συμμετείχε ως επικεφαλής στο τάγμα
εφόδου που ξυλοκόπησε κατοίκους της Πάρου που διαμαρτύρονταν
εναντίον του φασισμού, χτυπώντας την Μαρία Τρούλλου όπως η ίδια
καταθέτει στην από 17/03/2014 εξέτασή της (αρχείο 2021).
-

ο

Παναγιώτης

Ηλιόπουλος

καθοδηγούσε

αυτοπροσώπως

την

οικοδόμηση ταγμάτων εφόδου στον Βόλο, έφτασε μάλιστα στο σημείο να
χρησιμοποιήσει δημόσια το όπλο του σε αντιπαράθεση με κατοίκους που
διαμαρτύρονταν μετά την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της
πόλης. Συμμετείχε επίσης αυτοπροσώπως στην αντιποίηση της κρατικής
αρχής στη Λαϊκή Αγορά της Ραφήνας και την καθοδήγηση των
τραμπουκισμών των δεκάδων μελών της ΧΑ που τον συνόδευαν. Είχε δε
λάβει μέρος στο πογκρόμ που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την
Χρυσή Αυγή μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη στις 10/05/2011,
όπως προκύπτει από σχετικό φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη
δικογραφία.
- ο Ηλίας Παναγιώταρος συμμετείχε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Α. Ανδρουτσόπουλου, στην απόπειρα
δολοφονίας του φοιτητή Δημήτριου Κουσουρή το 1998. Εμπλέκεται σε
επίθεση και ληστεία σε βάρος υπηκόου Μπαγκλαντές το 2010 (βλ. κεφάλαιο
5.2.1,

δικογραφία

αστυνομικών,

8),

προτροπή

καθώς

και

σε

σε

στάση,

τραμπουκισμούς
σωματικές

βλάβες,

σε

βάρος

κλπ

σε

συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στη Λάρισα το 2010 (βλ. κεφάλαιο 5.2.1,
δικογραφία 7). Ήταν ο ιθύνων νους και οργανωτής των ταγματων εφόδου
που δρούσαν στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα, προστρέχοντας μάλιστα
σε Αστυνομικά Τμήματα κάθε φορά που μέλη της Χρυσής Αυγής
συλλαμβάνονταν να διαπράττουν εγκληματικές πράξεις. Είχε δε λάβει μέρος
116

στο πογκρόμ που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Χρυσή Αυγή μετά
τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη στις 10/05/2011, το οποίο είχε εξάλλου
προαναγγείλει τον Νοέμβριο του 2010 ενώπιον του δημοσιογράφου Ιωάννη
Παπαδόπουλου με τη φράση “Αν βγάλουμε δημοτικό σύμβουλο, θα κάνουμε
πογκρόμ”, όπως προκύπτει από σχετικό φωτογραφικό υλικό και καταθέσεις
που περιλαμβάνονται στη δικογραφία (αρχείο 4012).
- ο Ευστάθιος Μπούκουρας συμμετείχε αυτοπροσώπως στην επίθεση
στον Αστέριο Χάμο στο Μελιγαλά, με ύβρεις και απειλές, όπως συνάγεται
από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του τελευταίου με τον Α. Ανδρουτσόπουλο.
Οργάνωνε τα τάγματα εφοδου της Χρυσής Αυγής στην περιοχή ευθύνης
του, την Κόρινθο και ευρύτερα την Πελοπόννησο, ενεργώντας επιθέσεις
ανάμεσα σε άλλους και στους δημάρχους Κορίνθου και Νεμέας. Αν και έχει
αρνηθεί τα γραφόμενα από τον ίδιο σε συνεντεύξεις του, ότι δηλαδή
συμμετείχε στην “απελευθέρωση του Αγίου Παντελεήμονα”, λέγοντας εκ των
υστέρων ότι δεν πήγε ποτέ στην περιοχή, είχε λάβει μέρος στο πογκρόμ
που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Χρυσή Αυγή μετά τη δολοφονία
του Μανώλη Καντάρη στις 10/05/2011, όπως προκύπτει από σχετικό
φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
- ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης συμμετείχε αυτοπροσώπως στην
αντιποίηση της κρατικής αρχής στη Λαϊκή Αγορά του Μεσολογγίου και την
καθοδήγηση των τραμπουκισμών των δεκάδων μελών της ΧΑ που τον
συνόδευαν σε βάρος μικροπωλητών. Ήταν επίσης παρών, καθοδηγώντας
ενεργά και προσφέροντας πολιτική κάλυψη, σε επιθέσεις μελών της Χρυσής
Αυγής σε βάρος κατοίκων ΡΟΜΑ στο Αιτωλικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην από 25/06/2014 απολογία του συνεχίζει να στοχοποιεί ρατσιστικά τους
ΡΟΜΑ λέγοντας ότι “στο DNA των ανθρώπων αυτών των ΡΟΜΑ είναι η
κλεψιά”.
- ο Δημήτριος Κουκούτσης επιτέθηκε με τραμπούκικο τρόπο στον
προαύλιο χώρο της Βουλής την 24/08/2012 σε αντιπροσωπεία του
117

αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου που είχε μεταβεί στο κτίριο της Βουλής για
να παραδώσει σχετικό ψήφισμα, επιτιθέμενος στον Πέτρο Κωνσταντίνου,
τον Τζαβέντ Ασλάμ και την Βασιλική Κατριβάνου, εξέδωσε μάλιστα και
ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε τους ομοϊδεάτες του ότι “πέταξε με τις
κλωτσιές έξω από τη Βουλή τον εμπρηστή της Μαρφίν και όχι μόνο αρχηγό
της

Ανταρσίας

Κωνσταντίνου”

(συκοφαντία

για

την

οποία

είναι

κατηγορούμενος σε εκκρεμούσα ποινική δίκη). Οργάνωνε δε τα τάγματα
εφοδου της Χρυσής Αυγής στην περιοχή ευθύνης του, την Καλαμάτα, και
ευρύτερα την Πελοπόννησο.
- ο Ηλίας Κασιδιάρης συμμετείχε ενεργά στην εκπαίδευση των ταγμάτων
εφόδου, τόσο κατά την εκπαίδευση των δόκιμων μελών (ως εκ της ιδιότητάς
του ως Υπεύθυνου Ιδεολογίας και Εκπαίδευσης για το Πολιτικό Συμβούλιο
της Χρυσής Αυγής) όσο και κατα την εκμάθηση χειρισμού όπλων, μεχρι και
την όρκισή τους (όπως προκύπτει από την συμμετοχή του στην ορκωμοσία
του Γ. Φουντούλη την 21/12/2012 [χειμερινό ηλιοστάσιο] σε βουνό στα
περίχωρα της Αττικής). Σε διάφορες περιπτώσεις ηγούταν δράσεων των
ταγμάτων εφόδου, όπως στην περίπτωση της από 12/07/2013 δράσης που
περιγράφει στην κατάθεσή του ο Βασίλειος Χανδρινός, κατά την οποία ο
Κασιδιάρης ήταν επικεφαλής του τάγματος εφόδου της Νίκαιας με
πανομοιότυπη σύνθεση με το τάγμα που δολοφόνησε τον Παύλο
Φύσσα, δηλαδή τους Ρουπακιά, Πατέλη, Καζαντζόγλου, Δήμου,
Τσακανίκα κλπ., αλλά και τους Μπαρέκα, Πανταζή, κλπ. Δημόσια δε
επιτέθηκε και τραυμάτισε με χτυπήματα στο πρόσωπο την βουλευτή του
ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, δίνοντας έτσι το “σήμα” για σειρά βίαιων εγκληματικών
ενεργειών από μέλη της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες
ημέρες (ανάμεσά τους και η επίθεση στον πολιτικώς ενάγοντα Αμπουζίντ
Εμπάρακ). Είχε δε λάβει μέρος στο πογκρόμ που οργανώθηκε και
υλοποιήθηκε από την Χρυσή Αυγή μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη
στις 10/05/2011, όπως προκύπτει από σχετικό φωτογραφικό υλικό που
περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
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- ο Χρήστος Παππάς συμμετείχε στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής την
11/10/2012 έξω από το θέατρο Χυτήριο, όπου τα μέλη της οργάνωσης με
απειλές και ύβρεις επιχείρησαν να διακόψουν την θεατρική παράσταση
Corpus Christi, ο δε βουλευτής της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένος με την
προστασία των ενεργούντων τις παράνομες αυτές ενέργειες, όπως φαίνεται
από την απελευθέρωση κρατουμένου την οποία όλως παρανόμως
ενήργησε και για την οποία κατηγορείται.
- ο Νικος Κούζηλος συμμετείχε, μεταξύ άλλων, την 25/01/2014 σε
συγκέντρωση περίπου 150 μελών της ΧΑ στην πλατεία Λαού που βρίσκεται
στο

Κερατσίνι,

τα

οποία

καθοδήγησε

και

ενεργητικά

προέτρεψε,

προσφέροντας την βουλευτική ασυλία ως “προστασία”, να καταστρέψουν
πανό αριστερών ομάδων και λαϊκών συνελεύσεων της περιοχής στο σημείο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και στη συνέχεια κινούμενα προς την
περιοχή που βρίσκεται το αυτόνομο στέκι “ΡΕΣΑΛΤΟ” επί της οδού Ερμού
9 να πετάξουν τούβλα εναντίον του οικήματος που στεγάζεται το στέκι
“ΡΕΣΑΛΤΟ” και του παρακείμενου διαμερίσματος με αποτέλεσμα να
προκαλέσουν φθορές σε αντικείμενα στους χώρους των διαμερισμάτων.
- ο Αντώνιος Γρέγος οργάνωνε ενεργητικά τη δράση των ταγμάτων
εφόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπως φαίνεται από το περιστατικό
της 15/11/2012 στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, όπου
υπήκοος αλβανικής καταγωγής, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της,
δέχτηκε επίθεση από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων
ο Σεκερτζής Παναγιώτης του Βασιλείου, κοινοβουλευτικός συνεργάτης του
Α. Γρέγου, ο οποίος οργάνωσε την ως άνω επίθεση κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας της Ταμπάκη Αγαθής με τον Γρέγο από τον οποίο είχε ζητήσει
βοήθεια προκειμένου να απειλήσει τους αλβανικής καταγωγής γείτονές της.
- ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος εμπλέκεται σε επίθεση και ληστεία σε βάρος
Έλληνα υπηκόου το 2005 μαζί με τον αδελφό του Ηλία Κασιδιάρη και έτερο
μέλος της ΧΑ Αλεξανδρο. Οργάνωνε δε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής
119

Αυγής όχι μόνον στην περιοχή ευθύνης του και κοινοβουλευτική του
περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλα την Ελλάδα στην οποία
περιόδευε ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της οργάνωσης.

Περαιτέρω απόδειξη της κεντρικής καθοδήγησης και οργάνωσης των
εγκληματικών πράξεων της Χρυσής Αυγής (και συγκεκριμένα των
συνεκδικαζόμενων κακουργηματικών πράξεων που έλαβαν χώρα στην
περιοχή της Νίκαιας και του Περάματος) αποτελεί η δράση του βουλευτή
Πειραιά και σωματοφύλακα του “Αρχηγού” της οργάνωσης Ιωάννη Λαγού.
Ο Λαγός είναι άνθρωπος της απόλυτης επιστοσύνης του Μιχαλολιάκου και
υπεύθυνος για την περιφέρεια του Πειραιά, που αναδείχτηκε κρίσιμη στην
ανάπτυξη

της

οργάνωσης.

Η

ίδρυση

σωματείου

στην

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, που θα “σπάσει” τις συλλογικές συμβάσεις,
ήταν και είναι ένας πανθομολογούμενος στόχος των εργοδοτών και των
εφοπλιστών, τον οποίο η Χρυσή Αυγή ανέλαβε να φέρει εις πέρας. Ο
στόχος αυτός σήμανε αναπόφευκτα τη σύγκρουση με τους συνδικαλιστές
των υπαρχόντων σωματείων στη Ζώνη και προδίκασε την δολοφονική
επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα στις 12 Σεπτεμβρίου
2013. Ο Λαγός ήταν ο οργανωτής και ο καθοδηγητής των απαιτούμενων
δολοφονικών επιθέσεων για την επιβολή ενός καθεστώτος τρόμου στις
γειτονιές του Πειραιά, εκτελώντας τις εντολές της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής
και του Αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου.

Ενδεικτικά η πρωταγωνιστική συμμετοχή του Λαγού σε σειρά επιθέσεων
αποδεικνύεται από τα εξής στοιχεία της δικογραφίας:

i. Επίθεση στον κοινωνικό χώρο “Συνεργείο” στην Ηλιούπολη,
10/07/2013.
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α. Μηνύματα Ιωάννη Καζαντζόγλου στο facebook από τα οποία προκύπτει
η προπαρασκευή της επίθεσης στο Συνεργείο και η καθοδήγηση από τον
Λαγό:

(Καζαντζόγλου

σε Αγιοβλασίτη)

“Οκ κατσε

διαβασε

μαλλον

παρασκευη θα σε χρειαστω μαζι με καποιους δικους μασ 9:30 το βραδυ για
μια μαγκια που ετοιμαζουμε με πειραιοτες”, (Αγιοβλασίτης σε Καζαντζόγλου)
“γιαννι με το θεμα του αλιμου τι θα κανουμε. με εχει παρει 300 τηλ ο αλλως
γιατι την παρασκευη ειναι η τελευτεα μερα που πρεπει να παραστει στο Α.Τ”,
(Καζαντζόγλου σε Αγιοβλασίτη) “Παιρνει ο γιωργος τον λαγο και σε παιρνει”.
β. Μαρτυρίες κατοίκων που μιλάνε για την παρουσία των βουλευτών Λαγού
και Μίχου στην επίθεση στο Συνεργείο. γ. Επιβεβαίωση της παρουσίας
Λαγού από ταυτοποίηση του αυτοκινήτου του (ενοικιασμένου με leasing στη
Βουλή των Ελλήνων και χρεωμένου στον Λαγό, σύμφωνα με έγγραφο της
Βουλής των Ελλήνων, αρχείο 2481). δ. Μηνύματα Ιωάννη Λαγού στο κινητό
του από τα οποία προκύπτει η άμεση συμμετοχή του στην επίθεση: (921)
“Πηγε πολυ καλα. αλλα στο τελος κανανε προσαγωγες. παμε τωρα στο
τμημα”, (926) “Φιλε εχουμε θεμα στον Αλιμο. ηρθαμε και τους γαμησαμε.
γινανε κατι προσαγωγες”, (971) “Τους συλληφθέντες τους πήραμε και
φύγαμε γύρω στις 10 και μισή”. ε. Μηνύματα Νικόλ Μπενέκη στο κινητό του
Ιωάννη Λαγού απο τα οποία προκύπτει η άμεση συμμετοχή του στην
επίθεση: (1434) “Ο αντρακλας μου δερνει.λα λα λα λα.γουστααααρω”.

ii. Επίθεση

στους

συνδικαλιστές

του

ΠΑΜΕ

στο

Πέραμα,

12/09/2013.
α. Δηλώσεις του Λαγού σε τηλεοπτικά κανάλια για την πρόθεση της Χρυσής
Αυγης “να τσακίσει τους λακέδες του ΠΑΜΕ”. β. Αποσπάσματα από
συζήτηση της Χρυσής Αυγής σε καντίνα στην Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη, στην οποία συμμετείχε ο Λαγός με εμπρηστικές δηλώσεις κατα των
συνδικαλιστών της Ζώνης. γ. Μηνύματα του Λαγού στο κινητό του από τα
οποία προκύπτει η πρότερη γνώση της δολοφονικής επίθεσης των μελών
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της τοπικής οργάνωσης Περαματος της Χρυσής Αυγής στα μέλη του ΚΚΕ
και του ΠΑΜΕ: (ώρα 11:49:41 μμ) «ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕΣ.
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ

ΜΑΛΛΟΝ

ΘΑ

ΦΑΝΕ

ΓΕΡΟ

ΠΕΣΙΜΟ

ΤΑ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ. ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΒΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΜΑΖΕΨΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΙΑ 30ΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΚΕΙ», (11:52:19 μμ)
«ΟΧΙ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΑΡΑ ΕΙΧΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»,
(11:56:58 μμ): «ΠΗΡΑΝ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ». δ. Τηλεφωνική
συνδιάλεξη του Λαγού με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής
Αυγής και σωματοφύλακα του Μιχαλολιάκου Σωτήρη Δεβελέκο, κατά την
οποία ο Λαγος ενημερώνει τον συνομιλητή του για το “τσάκισμα” του ΠΑΜΕ
δίνοντας λεπτομερή αναφορά της επίθεσης (στο ΦΑΚΕΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
– ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ – αριθμός συνομιλίας 8491).

iii. Επίθεση στον Αστέριο Χάμο στο Μελιγαλά, 15/09/2013.
α.

Ανακοίνωση

(με

ημερομηνία

16/09/2013,

διαθέσιμη

στο:

tinyurl.com/mzmy4xn) του Αστέριου Χάμου, προέδρου του Πατριωτικού
Συνδέσμου Λάρισας για τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τους βουλευτές
Λαγό και Γερμενή στις εκδηλώσεις στο Μελιγαλά στις 15/09/2013: “Ο
Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος... την αναίτια, άνανδρη, βάναυση και
δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του Προέδρου μας Χάμου
Αστέριου από τους ''ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ'' (έτσι δηλώνουν τουλάχιστον) και όχι από
αναρχικούς, βουλευτές της Χρυσής Αυγής Γερμενή Γιώργο, Λαγό Ιωάννη
και 20 μελών ακόμα... Στην θέα των πραγματικά κυνηγημένων Εθνικιστών
κάποιος Βουλευτής ονόματι Κασιδιάρης γελούσε σαρκαστικά επί 5 λεπτά.
Από τους 9 Βουλευτές που ήταν παρόντες της Χρυσής Αυγής κανείς δεν
αντέδρασε, ακόμη και αυτός ο καλός και συμπαθής Χρήστος Παππάς”. β.
Τηλεφωνική συνδιάλεξη του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής
Αυγής και σωματοφύλακα του Μιχαλολιάκου Σωτήρη Δεβελέκου με το μέλος
του 5μελούς της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας και κατηγορούμενο Γ.
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Τσακανίκα, στην οποία ο Τσακανίκας περιγράφει επακριβώς τον ξυλοδαρμό
του Χάμου, με τους ίδιους ακριβώς ρόλους που περιγράφει ο Χάμος στην
ως άνω ανακοίνωση: “Του τράβηξε και ο Λαγός μια-δυο μπουνίδια, αλλά
ξέρεις ο Λαγός ρε φίλε πιστεύω απαξιεί να χτυπήσει σε τέτοια φάση ρε παιδί
μου. Τον έκραξε, τον έκραξε, του έριξε και μια δύο. Ο Καιάδας μαλάκα τον
είχε ξαπλώσει από τις μπουνιές και του πάταγε το κεφάλι κάτω. Έτσι, ταπταπ ταπ-ταπ. Του ριξε μαλάκα, ξεσάλωσε ο Καιάδας...” (στο ΦΑΚΕΛΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ – ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ – συνομιλία
8742). Στην ίδια συνομιλία ο Τσακανίκας λέει πως οι άλλοι βουλευτές «στα
μπαχαλα δεν μιλάγαν καθόλου» και ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης «είχε πεθάνει
στα γέλια με όλη τη φάση». γ. Μηνύματα του Ιωάννη Καζαντζόγλου στα
οποία αναφέρει τον ξυλοδαρμό του Αστέριου Χάμου από τους βουλευτές
της οργάνωσης Λαγό και Γερμενή, καθώς και τη συμμετοχή του ίδιου και
του Τσακανίκα (στο ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, παράρτημα 1.1): (Καζαντζόγλου
προς Μαντέλο): “Σκατα ειμαι χαχαχα καλα ηταν κατω εδωσα κ με τον τσακα
χαστουκια στην πηγαδα ξεκαυλωσα χαχαα”, (Καζαντζόγλου προς Τσαλίκη)
“Πανε απλα να προσκολησουν στην ανοδο του κινηματος πολλοι και στο
παρελθον εχουν κατηγορησει αρχηγο ρουφιανοι ειναι το ξερουμε στα στην
πηγαδα πεσανε χαστουκια καλα μακρια απο τις καμερες εγω ο κεαδας ο
τσακας κ λαγος με τον προεδρο τους ειναι εβδομαδα προεδρων γαμαμε
προεδρους χαχαχαχαα”.

iv. Επικοινωνία με τον Πατέλη πριν και μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, 17-18/09/2013
α. Τηλεφωνική επικοινωνία με Πατέλη στις 23:26 πριν ο υπεύθυνος της
τοπικής οργάνωσης Νίκαιας στείλει μήνυμα στους άνδρες της Ασφάλειας να
συγκροτήσουν το τάγμα εφόδου στα γραφεία της οργάνωσης. β. Ανταλλαγή
μηνυμάτων (sms) στις 23:50 πριν το τάγμα εφόδου κατευθυνθεί στο Κοράλι
ανάμεσα σε Πατέλη και Λαγό. γ. Ενημέρωση από Πατέλη μετά τη
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δολοφονία Φύσσα στις 00:15. δ. Τηλεφωνική ενημέρωση Λαγού στον
Μιχαλολιάκο στις 00:37.

Στις ως άνω περιπτώσεις, ο Λαγός εμφανίζεται όχι μόνο “να δινει το ΟΚ”
(όπως χαρακτηριστικά αποδίδει την πράξη της έγκρισης μιας επίθεσης από
ιεραρχικά ανώτερο ο κατηγορούμενος Ν. Αποστόλου στις τηλεφωνικές του
συνδιαλέξεις, αναφερόμενος στην κεντρική καθοδήγηση των χρυσαυγίτικων
επιθέσεων), αλλά ακόμα και να συμμετέχει ενεργά και με αυτοπρόσωπη
παρουσία στις εγκληματικές ενέργειες. Για τις ως άνω ενέργειες, η
οργάνωση Χρυσή Αυγή όχι μόνο δεν αποδοκίμασε τα μέλη της, αλλά τα
επιβράβευσε δίνοντας συγχαρητήρια στους τελέσαντες τις εγκληματικές
ενέργειες.

Αν η Χρυσή Αυγή δεν επιθυμούσε τις εν λόγω ενέργειες ή αν τα μέλη που
τις τέλεσαν είχαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραβεί την πειθαρχία της
οργάνωσης, τότε η οργάνωση θα τους είχε αποβάλει από τους κόλπους της
και θα είχε ενημερώσει με σχετική εγκύκλιο τις τοπικές οργανώσεις (βλ.
περίπτωση Παπαγεωργίου, πυρηνάρχη στα Νότια Προάστια, περίπτωση
Σπυρίδη και άλλων μελών της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, περίπτωση
πυρήνα Κάτω Αχαϊας, κλπ). Μάλιστα από βίντεο κεντρικής πανελλαδικής
διαδικασίας της Χρυσής Αυγής το 2012 που περιέχεται στη δικογραφία
εμφαίνεται ότι υπεύθυνος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της οργάνωσης
ήταν Ο ΙΔΙΟΣ ο Ιωάννης Λαγός, διορισμένος (όπως και όλα τα άλλα
ανώτατα όργανα της Χρυσής Αυγης) από τον ίδιο τον Αρχηγό Νίκο
Μιχαλολιάκο.

Από τα αδιάσειστα αυτά γεγονότα συνάγεται ότι: α. οι αναφερθείσες δράσεις
(οπως άλλωστε και δεκάδες άλλες) ήταν κεντρικά οργανωμένες από την
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Χρυσή Αυγή με προπαρασκευή, καθοδήγηση και αυτοπρόσωπη παρουσία
του βουλευτή και περιφερειάρχη Πειραιά Γιάννη Λαγού και β. οτι οι ενέργειες
του Λαγού – αλλά και όλων των υπολοίπων βουλευτών – τελούσαν υπό την
καθοδήγηση, τη γνώση, τη συμφωνία και την εντολή του Αρχηγού της
Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκου. Όπως καταθέτει χαρακτηριστικά ο πρώην
υπεύθυνος της Τοπικής Οργανωσης Νοτίων Προαστίων

Γεώργιος

Παπαγεωργίου: “Ο Αρχηγός του κόμματος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος
αυτού. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν το γνωρίζει, ή δεν το εγκρίνει ή χωρίς να
έχει υποπέσει στο γενικό πλαίσιο εντός του οποίου οφείλουν όλοι να
κινούνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να δίνει ο ίδιος ή
συγκεκριμένο στέλεχος εντολή για συγκεκριμένη ενέργεια, αρκεί να υπάρχει
το γενικό πλαίσιο εντολής εντός του οποίου πρέπει να κινηθούν οι
κατώτεροι”.

Η

επιδοκιμασία

των

ως

άνω

εγκληματικών

ενεργειών

αποτέλεσε

αποφασιστικό παράγοντα στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το βράδυ της
17-18

Σεπτεμβρίου

2013,

αφού

η

ηγεσία

της

οργάνωσης

τις

προηγούμενες ημέρες έδινε έμπρακτα στα μέλη της την κατεύθυνση
της κλιμάκωσης της τρομοκρατικής βίας και της ενθάρρυνσης και
κάλυψης των εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες ήταν διαδοχικές (12
Σεπτεμβρίου - επίθεση στο ΠΑΜΕ, 15 Σεπτεμβρίου - ξυλοδαρμοί στον
Μελιγαλά)

στέλνοντας

έτσι

στα

μέλη

που

παρίσταντο

ή

τις

πληροφορούνταν το “σήμα” της εφόδου. Τούτο δε προκύπτει όχι μονο
από δημόσιες ανακοινώσεις της οργάνωσης, αλλά και από μηνύματα στα
κινητά των ηγετικών στελεχών της. Ενδεικτικα αναφέρουμε:

α. Το από 14/09/2013 μήνυμα του Λαγού στον Πατέλη (ώρα 08:22) με το
οποίο ο Λαγός βεβαιώνει τον Πατέλη ότι η επίθεση στο ΠΑΜΕ από το τάγμα
εφόδου του Περάματος θα μείνει ατιμώρητη καθώς οι έρευνες των
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αστυνομικών απέβησαν άκαρπες, ενθαρρύνοντας την κλιμάκωση των
εγκληματικών ενεργειών και δίνοντας σήμα κάλυψής τους από την
οργάνωση: “EΓINE ΓIΩPΓAPA. OΛA KAΛA. TOYΣ ΓAMAME ΣE OΛA TA
EΠIΠEΔA. ΔEN BPHKAN TIΠOTA KI EΦYΓAN ΣAN KYNHΓHMENOI.
MEXPI TEΛIKHΣ NIKHΣ.TO ENNOΩ” (βλ. επίσης και παλιότερα ανάλογα
μηνύματα Λαγού προς Πατέλη, 12/07/2013, “Σας εχω υποσχεθει οτι δεν θα
σας αδειασω ποτε.και σου ειχα πει απο την πρωτη στιγμη οτι θα
ακολουθησουμε σκληρη χρυσαυγιτικη γραμμη. νομιζω οτι μεχρι τωρα
δικαιωνεστε σε ολα”). β. Το από 13/09/2013 μήνυμα του μέλους της Χρυσής
Αυγής Θανάση Καρακατσάνη στον παλαιό φίλο του και Αρχηγό Ν.
Μιχαλολιάκο (ώρα 20:22), με το οποίο ο ΘΚ εκδηλώνει τον ενθουσιασμό
του για την επίθεση στο ΠΑΜΕ (12/09/2013), γράφοντας: “..AΔEPΦE MOY
N AΓIAΣOYN TA XEPAKIA TOYΣ..!! FREIKORPS!.. NIKO MIXAΛOΛIAKO,
ΦIΛAKIA, KAΛHNYXTA”. Η κλιμάκωση της βίας επήλθε δύο 24ωρα μετά
τον Μελιγαλά στο Κερατσίνι, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τα μέλη
της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας υπό την καθοδήγηση της ηγεσίας
τους και αποτέλεσμα τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Να σημειωθεί τέλος ότι, παρότι τα ως άνω στοιχεία που αφορούν τον
βουλευτή της Χρυσής Αυγής και ήδη κατηγορούμενο Ιωάννη Λαγό είναι
πλέον γνωστά στους συγκατηγορουμένους του βουλευτές, τόσο μέσω της
δικογραφίας όσο και μέσω δημοσιευμάτων του τύπου που μονοπώλησαν
τις εφημερίδες για μακρό χρονικό διάστημα, οι ίδιοι εξακολουθούν να
καλύπτουν τη δράση του Λαγού, τον οποίο προβάλλουν ως “παράνομα
κρατούμενο Συναγωνιστή”, βλ. για παράδειγμα την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της ΧΑ την 02/11/2014 με τίτλο “Ο Συναγωνιστής Ιωάννης Λαγός
μάχεται για τους δοκιμαζόμενους Έλληνες μέσα από τα κελιά της Τιμής”. Η
ανυπαρξία οποιασδήποτε αντίδρασης για την στήριξη που προσφέρει
κεντρικά η οργάνωση στον Λαγό από πλευράς των υπολοίπων βουλευτών
και κατηγορουμένων που υποδύονται τους αγνοούντες την εγκληματική
δράση της οργάνωσης (βλ. ενδεικτικά: Παππάς, 3/10/2013, “Το δικό μου
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τηλέφωνο δεν εμπλέκεται σε συνομιλίες και επικοινωνίες εν γένει...”,
Ζησιμόπουλος, 27/06/2014: “Τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν αφορούν
εμένα [κληθείς να σχολιάσει τις επιθέσεις σε αλιεργάτες, ΠΑΜΕ, δολοφονία
Φύσσα, κλπ]”, Κουκούτσης, 10/06/2014: “Δεν ενημερώθηκα σχετικά και
δεν μπορώ να απαντήσω. 'Αλλωστε δεν είναι και η θέση μου τέτοια στο
κίνημα, δεν είμαι στην Κεντρική Επιτροπή ούτε στο Πολιτικό Συμβούλιο”,
Αρβανίτης, 13/06/2014: “Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου το παραμικρό
στοιχείον”,

Κούζηλος,

10/06/2014:

“Δεν

γνωρίζω

τα

συγκεκριμενα

μηνύματα [για μηνύματα Λαγού για Πέραμα-ΠΑΜΕ]”, Ματθαιόπουλος,
30/06/2014: “Δεν έχω διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα, το όνομά μου
δεν περιλαμβάνεται καν στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή”)
συνεπάγεται ότι οι ως άνω κατηγορούμενοι αποδέχονται τη διάπραξη των
εγκληματικών πράξεων και εξακολουθούν να την υποστηρίζουν, γεγονός
το οποίο αποδεικνύει τον δόλο τους ο οποίος, στην περίπτωση του άρθρου
187ΠΚ, μπορεί να είναι και επιγενόμενος.
Μόνον οι κατηγορούμενοι βουλευτές

Ευστάθιος Μπούκουρας και

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος επιχείρησαν να διαχωριστούν έμπρακτα
από την εγκληματική οργάνωση, αποχωρώντας από την κοινοβουλευτική
της ομάδα και αποποιούμενοι την ιδιότητα του μέλους. Ωστόσο και στην
δική τους περίπτωση, η αποχώρηση οφείλεται στη συναίσθηση από
πλευράς τους ότι ο κλοιός γύρω από την εγκληματική οργάνωση σφίγγει
(ιδίως μετά την δολοφονία Φύσσα) και όχι σε κάποια άγνοια που
υποτιθέμενα είχαν για την πραγματική φύση της οργάνωσης.
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5.2. Υλοποίηση

Όπως σε κάθε εγκληματική οργάνωση, έτσι και η υλοποίηση των
εγκληματικών πράξεων των μελών της Χρυσής Αυγής διεπόταν από ένα
συγκεκριμένο modus operandi, το οποίο περιγράφει σε γενικές γραμμές
και η εισαγγελική πρόταση (σελ. 85 και σελ. 101 επ.). Πιο συγκεκριμένα,
στην πλειοψηφία των εγκληματικών πράξεων από το 1996 έως σήμερα,
όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εντοπίζεται βάσει των δικαστικών
αποφάσεων και των λοιπών στοιχείων η εξής μεθοδολογία δράσης:
α) Πολλοί δράστες εναντίον λίγων ή ενός θύματος. Σε κάθε επίθεση
συμμετέχουν

τουλάχιστον

δύο

άτομα,

ενώ

στην

πλειονότητα

των

περιπτώσεων οι δράστες είναι από πέντε και πάνω. Σε κάποιες
περιπτώσεις, μάλιστα, συγκροτούν έναν μικρό στρατό φτάνοντας μέχρι και
τα 30-50 άτομα.
β) Συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων. Όπως επισημαίνεται και στην
εισαγγελική πρόταση, οι επιθέσεις κατευθύνονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες θυμάτων: πρώτον, σε μετανάστες και εν γένει αλλοδαπούς
που δεν ανήκουν στη “Αρία λευκή φυλή” και στην «αρχή του αίματος» και
θεωρούνται κατώτεροι «υπάνθρωποι» και, δεύτερον, σε ημεδαπούς οι
οποίοι είναι “διαφορετικοί” (ΡΟΜΑ, ομοφυλόφιλοι, κλπ) ή έχουν αντίθετη
ιδεολογία με τη Χρυσή Αυγή (συνδικαλιστές, αριστεροί, αντιφασίστες, κλπ) ή
στέκονται απλά εμπόδιο στη δράση της (πρώην μέλη της οργάνωσης,
ακόμα και αστυνομικοί). Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται όταν τα θύματα
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, σωματικά, αριθμητικά ή σε επίπεδο
οπλισμού.
γ) Ομοιόμορφη ενδυμασία και παράταξη. Στις περισσότερες από τις
επιθέσεις, οι δράστες φορούν μαύρα ρούχα ή/και παντελόνι παραλλαγής,
χαρακτηριστική ενδυμασία της οργάνωσης, ενώ συχνά φορούν και
μπλούζες με το ίδιο το σήμα της Χρυσής Αυγής. Επίσης, σε αρκετές
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επιθέσεις οι δράστες καταφτάνουν στο σημείο της επίθεσης παρατεταγμένοι
σε σειρές ή στοίχους εν είδει στρατού. Τόσο η ενδυμασία όσο και η
παράταξη αποσκοπούν στην επίδειξη ισχύος προς τα θύματα και στην
πρόκληση φόβου. Ενίοτε, μάλιστα, δεν διστάζουν να ανακοινώσουν στα
θύματα ότι είναι μέλη της Χρυσής Αυγής προς επίδειξη δύναμης και για
λόγους τρομοκράτησης.
δ) Οπλισμός. Σε κάθε επίθεση οι συλληφθέντες φέρουν πάνω τους πλήθος
όπλων, αυτοσχέδιων και μη. Από γκλομπ, ρόπαλα και μαχαίρια όλων των
ειδών μέχρι taser (ηλεκτρικοί εκκενωτές) και πιστόλια. Επίσης σε μεγάλο
αριθμό εκ των κατηγορουμένων έχει ανευρεθεί στις οικίες τους παράνομος
οπλισμός.
ε) Εκ των προτέρων χωρο-χρονική και ιεραρχική οργάνωση της
επίθεσης. Οι επιθέσεις είναι πάντα σχεδιασμένες από πριν, ώστε να
επιτύχουν τον μέγιστο αιφνιδιασμό και το μέγιστο πλήγμα των θυμάτων,
αλλά και να αποφευχθεί η σύλληψη των δραστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι
επιθέσεις διαρκούν το πολύ 10-15 λεπτά, μέσα στα οποία οι δράστες
εξαντλούν όλη τους τη βιαιότητα, και έχουν εκ των προτέρων έτοιμο σχέδιο
διαφυγής από τον χώρο. Πάντα υπάρχει ένας επικεφαλής παρών, ο οποίος
κατευθύνει τα μέλη και δίνει το σήμα για την έναρξη και τη λήξη της
επίθεσης. Επίσης, πάντα πριν και μετά την επίθεση υπάρχει ένα ανώτερο
μέλος της οργάνωσης, που δίνει την έγκριση αρχικά και ενημερώνεται εκ
των υστέρων για τον απολογισμό της επίθεσης. Ο στρατιωτικός αυτός
σχεδιασμός έχει πράγματι συντελέσει ώστε σε κάθε επίθεση

να

επιτυγχάνονται σημαντικές βλάβες σε ελάχιστο χρόνο, αλλά και να
συλλαμβάνονται μερικοί μόνο από τους δράστες, ακόμα κι αν δε δρουν με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
στ) Βλάβη ζωτικών έννομων αγαθών. Πρωταρχικός στόχος των
ταγμάτων εφόδου είναι πάντα η σωματική ακεραιότητα ή/και η ζωή του
θύματος και δευτερευόντως η ολοσχερής καταστροφή της περιουσίας του
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(με εμπρησμούς, διακεκριμένες φθορές κλπ.), ειδικά όταν πρόκειται για
μετανάστες, ενώ είναι δυνατόν να συντρέχει και κάποιο υλικό (οικονομικό)
κίνητρο. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι δράστες φέρουν σχεδόν πάντα μαζί τους
όπλα, μικρής ή μεγάλης ισχύος.

5.2.1. Οι επιμέρους δικογραφίες και δικαστικές αποφάσεις που
αναφέρονται στα πλαίσια της υπό ΑΒΜ Φ2013/3990 δικογραφίας για
την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή

1. Επίθεση σε βάρος μελών της ΟΣΕ στην Κυψέλη – 06/04/1996.
Από

την

υπ'

αριθμ.

1932/2003

απόφαση

του

Γ΄

Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη, προκύπτει ότι
την 06/04/1996 και περί ώρα 16:00 στη διασταύρωση των οδών
Δροσοπούλου και Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη, τα μέλη της Χρυσής
Αυγής

Δημήτριος

Ζαφειρόπουλος

και

Χαράλαμπος

Κουσουμβρής,

επικεφαλής ομάδας 15 περίπου ατόμων, επιτέθηκαν στα μέλη της
Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση (ΟΣΕ) Σπύρο Στάικο, Κουτσοπάνο
Ιωάννη και Νικόλαο Κουράκη που διακινούσαν την εφημερίδα “Εργατική
Αλληλεγγύη”, με ξύλινα ρόπαλα, γροθιές και κλωτσιές. Οι παθόντες
διεκομίστηκαν στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους
κατηγορουμένους για πρόκληση σωματικών βλαβών, επιβάλλοντας ποινή
έξι (6) μηνών φυλάκισης στον πρώτο κατηγορούμενο και οκτώ (8) μηνών
στον δεύτερο κατηγορούμενο [PDF 4053].

2. Απόπειρα ανθρωποκτονίας του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή έξω
από την Ευελπίδων – 06/06/1998
Από την υπ' αριθμ. 116, 162, 163 απόφαση του Β' Μικτού Ορκωτού
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Εφετείου Αθηνών (πρωτόδικη απόφαση: 352, 353, 354/20, 22 και
25/09/2006

απόφαση

του

Μικτού

Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών),

προκύπτει ότι την 06/06/1998 και περί ώρα 17:15 στην Αθήνα και
συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο του αναψυκτηρίου “STEFANI” που
βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων αρ. 89, επί της Πλατείας Δεληγιάννη,
απέναντι από την κεντρική είσοδο του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Περίανδρος
Ανδρουτσόπουλος, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χρυσής Αυγής, επικεφαλής
ομάδας άλλων εννέα (9) ατόμων της ίδιας οργάνωσης, επιτέθηκαν στον
φοιτητή Δημήτριο Κουσουρή, με πρόθεση να τον σκοτώσουν, με ξύλινα
ρόπαλα προκαλώντας του βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, απέτυχαν
δε να ολοκληρώσουν τον ανθρωποκτόνο σκοπό τους από αίτια εξωτερικά
της θελήσεώς τους, περαιτέρω δε επιτέθηκαν στον καθηγητή Ιωάννη
Καραμπατσόλη και στον φοιτητή Ηλία Φωτιάδη με ξύλινα ρόπαλα στο
κεφάλι και στο σώμα προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες. Το
δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας
και του επέβαλε ποινή κάθειρξης δώδεκα (12) ετών [PDF 4052].

3. Επίθεση

σε

φοιτητή

την

παραμονή

του

εορτασμού

του

Πολυτεχνείου – 16/11/2002.
Από την υπ' αριθμ. 4775/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (4775/2009
απόφαση του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, πρωτόδικη
απόφαση: 47587/27-06-2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών), προκύπτει ότι την 16/11/2002 και περί ώρα 22:10 τα μέλη της
Χρυσής Αυγής Θεόδωρος Μαγκώτσος και Χαράλαμπος Κουσουμβρής
επιτέθηκαν εναντίον της Κοντογεώργου Μαρίας, του Πάρη Χρυσού και της
Χρυσάνθης Τσιμπίδου, με γροθιές και κλωτσιές, ριχνοντας τους στο έδαφος
και χτυπώντας μέχρις αιμορραγίας. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους
κατηγορούμενους

για

πρόκληση

επικίνδυνων

σωματικών

βλαβών,

επιβάλλοντάς τους ποινές τεσσάρων (4) μηνών στον πρώτο και πέντε (5)
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μηνών φυλάκισης στον δεύτερο εξ αυτών [PDF 4054].

4. Ληστεία σε βάρος ημεδαπού από τρία μέλη της Χρυσής Αυγής στη
Ρωμαϊκή Αγορά – 06/08/2005.
Από το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1052/6/40 έγγραφο υποβολής δικογραφίας (ΑΒΜ
Φ2005/4880) του Τμηματος Ασφαλείας Ακροπόλεως με ημερομηνία
07/08/2005 προκύπτει ότι την 06/08/2005 περί ώρα 22:00, στη Ρωμαϊκή
Αγορά, τα μέλη της Χρυσής Αυγής Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Κασιδιάρης
Αλέξανδρος και Αναστάσιος Τριανταφύλλου πλησίασαν τον Γεωργόπουλο
Κυριάκο, τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές στο
κεφάλι και σε όλο το σώμα, στη συνέχεια δε τράπηκαν σε φυγή, αφού
πρώτα του αφαίρεσαν τη μπλούζα του και το τσαντάκι του. Οι δράστες
καταδιώχτηκαν και ακινητοποιήθηκαν απο διερχόμενους πυροσβέστες στον
χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Ο πλέον κατηγορούμενος και βουλευτής της
Χρυσής Αυγής Αρτέμης Ματθαιόπουλος κρίθηκε στη συνέχεια φυγόποινος,
ενώ μόλις την 22/10/2014 ήρθη η ασυλία του από τη Βουλή για την εξέλιξη
της σχετικής ποινικής δίωξης [PDF 2838].

5. Επίθεση στο Στέκι Αντίπνοια στα Πετράλωνα - 30/06/2008.
Από την υπό ΑΒΜ ΔΦ-2008/1677 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι την 30/06/2008 περί ώρα
19:10 είκοσι (20) άτομα ανήκοντα στη Χρυσή Αυγή, εποχούμενα σε περίπου
δέκα (10) μηχανάκια εισέβαλαν στον κοινωνικό χώρο “Αντίπνοια” που
βρίσκεται

στα

Πετράλωνα,

προκάλεσαν

εκτεταμένες

φθορές

και

τραυμάτισαν σοβαρά δύο άτομα που ήταν στον χώρο συμμετέχοντας σε
μάθημα Ισπανικής γλώσσας που παραδιδόταν τη στιγμή της επίθεσης. Η
επίθεση ήταν απρόκλητη, προμελετημένη και οργανωμένη με ακριβές
χρονοδιάγραμμα και καταμερισμό ρόλων για κάθε έναν εκ των αυτουργών
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της. Λίγα λεπτά μετά την επίθεση προσήχθησαν τυχαία στο ΑΤ Πετραλώνων
δύο ημεδαποί άντρες, εποχούμενοι σε μηχανάκι, και συγκεκριμένα οι
Βασίλειος Σιατούνης και Αθανάσιος Στράτος, στων οποίων την κατοχή
βρέθηκαν δύο μαχαίρια και ένα σκεπάρνι. Οι προσαχθέντες, αφού δήλωσαν
περιστασιακά μέλη και υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, παραδέχτηκαν τη
συμμετοχή τους στην πομπή των μηχανών που κατευθύνθηκε στο στέκι
Αντίπνοια, όχι όμως και στην επίθεση. Ο αρχικός χαρακτηρισμός των
πράξεων από τις εισαγγελικές αρχές ήταν αυτός των επικίνδυνων
σωματικών

βλαβών

από

κοινού,

ωστόσο

το

αρμόδιο

Τριμελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 3338/12-4-2013 απόφασή του
έκρινε εαυτό αναρμόδιο, θεωρώντας ότι οι ως άνω πράξεις συγκροτούν την
αντικειμενική υπόσταση της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Με απόφασή του,
το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε τους δύο κατηγορούμενους
ένοχους

για

απόπειρα

ανθρωποκτονίας

από

πρόθεση,

παράνομη

οπλοφορία και οπλοχρησία, με ποινές κάθειρξης 11 ετών και 6 μηνών για
τον Β. Σιατούνη και 13 ετών και 6 μηνών για τον Αθ. Στράτο. Ο Σιατούνης
ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής την εποχή της
επίθεσης και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές της
Αθήνας το 2010 [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

6. Σύλληψη του μέλους της Χρυσής Αυγής Χρήστου Ρήγα για
οπλοφορία στον Άγιο Παντελεήμονα – 22/02/2010.
Από το από 04/03/2014 έγγραφο των ανακριτριών Κλάπα-Δημητροπούλου
(PDF 3107) και σχετική αναφορά στην εισαγγελική πρόταση του κ. Ισ.
Ντογιάκου, προκύπτει ότι σχηματίστηκε δικογραφία κατά του Χρήστου
Ρήγα, υψηλόβαθμου στελέχους της Χρυσής Αυγής, μέλους της Κεντρικής
Επιτροπής και περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος τo
βράδυ της 22/10/2010 εντοπίστηκε από αστυνομικούς με έτερο άτομο στην
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και μετά από έρευνα στο αυτοκίνητό του
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βρέθηκε να φέρει παρανόμως πυροβόλο όπλο, μάρκας ZASTAVA, έναν (1)
γεμιστήρα και εννέα (9) φυσίγγια. Για την πράξη του αυτη καταδικάστηκε με
την υπ’ αριθ. 41429/2010 απόφαση του Ε' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών [PDF 3107].

7. Επεισόδια σε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στη Λάρισα 18/04/2010.
Από τις υπό ΑΒΜ ΛΦ2010/35 και ΛΦ2010/131 δικογραφίες που
σχηματίστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκύπτει ότι την
18/04/2010 οι Ηλίας Παναγιώταρος, Γεώργιος Σαρρης, Αστέριος Χάμος,
Δημήτριος Κολτσίδας και Νικόλαος Ρήγας, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση
της Χρυσής Αυγής και άλλων ακροδεξιών οργανώσεων στη Λάρισα,
επιτέθηκαν σε άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, επικεφαλής πλήθους
περίπου 120 ατόμων. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα άτομα έφεραν
ξύλινα ρόπαλα ενώ απειλούσαν να εξαπολύσουν κατά των αστυνομικών
σκυλιά, ένα γιγαντόσωμο καυκάσιο ποιμενικό σκύλο χρώματος λευκού
χωρίς φίμωτρο και ένα σκουρόχρωμο σκύλο ράτσας πίτμπουλ. Οι ως άνω,
άπαντες μέλη της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια της επίθεσης,
κατηγορούνται ότι τέλεσαν τα εγκλήματα της στάσης, υποκίνησης σε στάση,
απειλής, κλπ, η εκδίκαση δε της υπόθεσης εκκρεμεί στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο της Λάρισας (επόμενη δικάσιμος: 15/12/2014) [PDF 41614215].

8. Ληστεία σε βάρος Μπαγκλαντεσιανού στην πλατεία Κλαυθμώνος,
Αθήνα - 03/07/2010.
Από την υπό ΑΒΜ Ζ2011/10158 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι την 03/07/2010 περί ώρα
00:30 στη συμβολή των οδών Σαρρή και Κραναού σταμάτησε το υπ' αριθμ.
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ΙΚΑ 7842 ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας SMART, χρώματος μαύρου στο οποίο
επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία εντόπισαν τον HOSSAIN MASUD του
MONIR AHMED, υπήκοο Μπαγκλαντές και του έριξαν καυστικό σπρέυ στο
χέρι. Όταν δε αυτός προσπάθησε να τους καταδιώξει, επί της πλατείας
Κλαυθμώνος οι δράστες τον χτύπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό του
τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ. Κατόπιν έρευνας των
αστυνομικών αρχών (μετά την παρέλευση ενάμισυ έτους), ταυτοποιήθηκε ο
ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που είναι ο Ηλίας Παναγιώταρος, στέλεχος της
Χρυσής Αυγής και ήδη κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης [PDF 4711-4721].

9. Επίθεση με ρόπαλα σε υπήκοο Σερβίας στη Θεσσαλονίκη 04/10/2010.
Από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1016/92/2921-β' του ΑΤ Κασσάνδρειας Χαλκιδικής
έγγραφο υποβολής δικογραφίας με ημερομηνία 15/01/2011 προκύπτει ότι
την 04/10/2010 περί ώρα 13:30, στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής έξωθεν από
τον σταθμό ΚΤΕΛ, οι Ρήγας Νικόλαος, Ξυπόλητος Ραφαήλ και Πέτρου
Αθανάσιος προκάλεσαν σωματικές βλάβες με ξύλινα ρόπαλα στον υπήκοο
Σερβίας Mitev Riste, κάτοικο Πολυχρόνου Χαλκιδικής. Ο Νικόλαος Ρήγας
είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής
Αυγής [PDF 4427].

10. Επίθεση σε κλιμάκιο υποψηφίου περιφερειάρχη Αλ. Αλαβάνου
στον Άγιο Παντελεήμονα, Αθήνα - 22/10/2010.
Από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1050/2/6-δ' της Υποδιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας της ΓΑΔΑ έγγραφο υποβολής προανακριτικού υλικού με
ημερομηνία 20/01/2011 προκύπτει ότι την 22/10/2010 περί ώρα 17:00, κατά
τη διάρκεια προγραμματισμένης περιοδείας του υποψήφιου Περιφερειάρχη
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Αττικής Αλέκου Αλαβάνου, εκδηλώθηκε επίθεση – με ρίψη αντικειμένων,
υβρεις και απειλες – κατά του ιδίου και ατόμων που τον συνόδευαν από
ομάδα γνωστων Χρυσαυγιτών της περιοχής και συγκεκριμένα την
υποψήφια βουλευτή και ήδη κατηγορούμενη για εγκληματική οργάνωση
Θέμιδα Σκορδέλη, τον Σπυρίδωνα Γιαννάτο, την Αλίκη Παπαδάκη, τον
Ανδρέα Σοφιά, τον Γεώργιο Δήμου και άλλους που δεν αναγνωρίστηκαν.
Σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικών, η ομάδα έδρασε συντονισμένα και
έφερε φέιγ-βολάν της οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αναλαμβάνοντας έτσι την
ευθύνη της επίθεσης [PDF 4694-4695].

11. Φθορά καταστήματος στην πλατεία Βικτωρίας και σύλληψη
υποψήφιου βουλευτή της ΧΑ μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη
- 10/05/2011.
Από την υπό ΑΒΜ ΑΦ2011/11134 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι την 10/05/2011 περί ώρα
20:30 ομάδα δεκα (10) περίπου ατόμων συμμετείχε σε βιαιοπραγίες στην
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και συγκεκριμένα σε καταστήματα
αλλοδαπών που βρίσκονται στην Πλατεία Βικτωρίας. Οι αστυνομικοί που
επελήφθησαν του περιστατικού συνέλαβαν έναν εκ των βιαιοπραγούντων,
και δη τον Ηλία Κολιόπουλο, υποψήφιο βουλευτή Άρτας της Χρυσής Αυγης,
να θραύει υαλοπίνακα ενός καταστήματος ιδιοκτησίας ατόμου Αφγανικής
υπηκοότητας στην συμβολή των οδών Φυλής και Χέυδεν. Με την υπ' αριθμ.
62284/2011 απόφασή του το Β' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών καταδίκασε τον Κολιόπουλο σε συνολική ποινή φυλάκισης δώσεκα
(12) μηνών για τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της
διατάραξης κοινής ειρήνης [PDF 4986-4988].

12. Πογκρόμ μετα τη δολοφονία Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας -
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12/05/2011.
Από την από 12/05/2014 μηνυτήρια αναφορά του δικηγόρου Θανάση
Καμπαγιάννη προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δυνάμει της οποίας
καταρτίστηκε η υπό ΑΒΜ Β2014/1130 δικογραφία που ερευνάται από το
αρμόδιο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ, προκύπτει ότι,
μετά την δολοφονία του Μανώλη Καντάρη την 10/05/2011 στο κέντρο της
Αθήνας, φασιστικές συμμορίες με πρωταγωνιστικό ρόλο της Χρυσής Αυγής
εξαπέλυσαν ρατσιστικό πογκρόμ σε βάρος ανυποψίαστων μελαψών
μεταναστών που διέρχονταν από το κέντρο της πόλης, γεγονότα τα οποία
και κορυφώθηκαν την 12/05/2011. Τις πρώτες πρωινές ώρες της μέρας
αυτής, βρεθηκε δολοφονημένος στην οδό Στρατηγού Καλάρη στα Κάτω
Πατήσια με μαχαίρι ο υπήκοος Μπαγκλαντές Αλίμ Αμπντούλ Μάναν, από
δύο εποχούμενους σε μηχανάκι νεαρούς ημεδαπούς (σύμφωνα με
μαρτυρίες αυτοπτών), χωρίς άλλο εμφανές κίνητρο (ληστεία, κλπ) πέραν
της καταγωγής του θύματος. Τις απογευματινές ώρες, περί ώρα 16:00,
πλήθος ατόμων που ξεκίνησε από το σημείο της δολοφονίας του Μανώλη
Καντάρη, πορεύτηκε προς το Δημαρχείο στην οδό Αθηνάς, όπου εξελίχθηκε
εκτεταμένο πογκρόμ σε βάρος διερχόμενων μεταναστών υπό το φως της
ημέρας. Συγκεκριμένα, μέλη της Χρυσής Αυγής που προπορεύονταν του
πλήθους και καθοδηγούνταν από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης
(αποδεικνύεται με φωτογραφικό υλικό η αυτόπροσωπη παρουσία των Ηλία
Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιώταρου, Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ευστάθιου
Μπούκουρα) ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν σοβαρά δεκάδες διερχόμενους
μετανάστες, με γροθιές, ρόπαλα, γκλομπ και μαχαίρια. Οι σοβαροί
τραυματισμοί (κατάγματα στο κεφάλι, κλπ) προκύπτουν από έγγραφα του
ΕΚΑΒ και δημόσιων νοσοκομείων στα οποία διακομίστηκαν οι παθόντες
[PDF 3731-3750, 4142, 4588, 4590, 4591].

13. Επίθεση σε Αλβανούς υπηκόους στη Χαλκιδική – 02/06/2011.
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Από την υπό ΑΒΜ Γ2011/73 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ.
Αριθμ.

1580/2011

απόφαση

του

Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου

Πολυγύρου προκύπτει ότι την 02/06/2011 περί ώρα 08:30, στην
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, ο Νικόλαος Ρήγας επιτέθηκε και χτύπησε στο
κεφάλι τον Kaja Bari, ομοίως δε επιτέθηκε και χτύπησε στο κεφάλι τον Kaja
Klodian, αμφοτέρους υπηκόους Αλβανίας, χρησιμοποιώντας γκλομπ
προκαλώντας τους βαριά σωματική βλάβη, φωνάζοντας “Γαμώ την Αλβανία
σας”, “Γαμώ την ράτσα σας”, “Θα σας σφάξω”, επιβάλλοντάς του ποινή έξι
(6) μηνών και δέκα (10) ημερών. Ο Νικόλαος Ρήγας είναι μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής [PDF
4407-4445].

14. Σύλληψη του μέλους της Χρυσής Αυγής Ιωάννη Λαγού για
οπλοφορία στον Πειραιά - 26/07/2011.
Στο υπ' αριθμ. 341/27-02-2014 έγγραφό τους οι αρμόδιες ανακρίτριες
αναφέρουν την ύπαρξη σχηματισθείσας δικογραφίας σε βάρος του
μετέπειτα βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ιωάννη Λαγού, μετά το υπ' αριθμ.
Πρωτ. 3009/4/123 Α'/ΑΜΥ 73489 διαβιβαστικό – αποστολή συνοδείας του
Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, που αφορά σε σύλληψη τού ως άνω στις
26/07/2011 και περί ώρα 00:55 στον Πειραιά από ομάδα ΔΙΑΣ λόγω
παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής ενός (1) πιστολιού, μάρκας
GLOCK, με γεμιστήρα, με δώδεκα (12) φυσίγγια. Ο Λαγός καταδικάστηκε με
την υπ’ αριθ. 8723/2011 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Πειραιώς [PDF 3106].

15. Επιθέσεις σε Αφγανούς πρόσφυγες στον Άγιο Παντελεήμονα 16/09/2011.
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Από την υπό ΑΒΜ Φ2011/3839 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι την 16/09/2011 περί ώρα
21:25, ομάδα δεκαπέντε (15) περίπου ατόμων, διερχόμενοι από την οδό
Περγάμου, στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 23, επιτέθηκαν στους
ευρισκόμενους στο σημείο αυτό αλλοδαπούς, υπηκόους Αφγανιστάν και με
κλωτσιές, χτύπησαν τον Mohammadi Mohammad Ali και τον 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

Β'

Αυτόφωρου

Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου οι Θέμις Σκορδέλη (υποψήφια βουλευτής Χρυσής Αυγής
και ήδη κατηγορούμενη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση),
Ιωάννης Λουκιανός και Γεώργιος Μαρκουλάκης [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

16. Επίθεση σε δύο γυναίκες από την Αλβανία (ελληνικής καταγωγής)
στο Μεταξουργείο - 28/10/2011.
Από την υπό ΑΒΜ Φ2011/4558 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι την 28/10/2011 περί ώρα
14:30, ομάδα δέκα (10) τουλάχιστον ατόμων, φέροντας στα χέρια τους
αλυσίδες, μεταλλικά και ξύλινα ρόπαλα, περικύκλωσαν τις Σκούρτη
Κλεοπάτρα και Ευδοξία Μαντή, τις ρώτησαν αν είναι Ελληνίδες, τους
ζήτησαν τις ταυτότητές τους και όταν αυτες αρνήθηκαν να τους τις
επιδείξουν, τις χαστούκισαν, τις έφτυσαν, τις έριξαν στο έδαφος και άρχισαν
να τις χτυπούν με λακτίσματα, γρονθοκοπήματα και με τα ρόπαλα στο
σώμα και στο κεφάλι, μέχρι που η μία από τις δύο λιποθύμησε στο
οδόστρωμα, πριν δε αποχωρήσουν τους αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό
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που η μία παθούσα είχε πάνω της, ήτοι πενήντα (50) ευρώ. Οι παθούσες
διεκομίσθησαν με πολλαπλά τραύματα στον Ευαγγελισμό. Δικογραφία
σχηματίστηκε κατά των Βόσσου Νικόλαου, Μπίτζα Ανδριάννας, Μπαντέμη
Παναγιώτη, Alexander Steven-James και Φούρναρου Γεωργιου. Για τον
πρώτο και τη δεύτερη εξ αυτών, έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αριθμ. 225/2013
απόφαση του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών, η οποία έκρινε
ένοχους τους κατηγορουμένους για επικίνδυνη σωματική βλάβη και
παράνομη οπλοφορία χαρακτηρίζοντας στο σκεπτικό της το κίνητρο της
επίθεσης ως ρατσιστικό. Η δίκη του Μπαντέμη Παναγιώτη (που ήταν μέλος
της Χρυσής Αυγής και γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Δράμας), του
Alexander Steven-James και του Φούρναρου Γεώργιου εκκρεμεί ενώπιον
του

Τριμελούς

Εφετείου

Κακουργημάτων

[φάκελος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

17. Εξύβριση και απειλή εκ μέρους του υποψήφιου βουλευτή της
Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρου στο Μαρούσι - 21/04/2012.
Στον φάκελο περί άδειας οπλοφορίας του Ηλία Παναγιώταρου, αναφέρεται
η ύπαρξη σχηματισθείσας δικογραφίας για παράβαση των άρθρων της
απρόκλητης σωματικής βλάβης σε απόπειρα, δυσφήμησης, εξύβρισης,
κλπ, σε επεισόδιο που έλαβε χώρα στο Μαρούσι, σε καφετέρια με την
επωνυμία “Κασταλία” την 21/04/2012 και ώρα 12:30 από ομάδα εβδομήντα
(70) μελών της Χρυσής Αυγής εναντίον μελών του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους
και του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Β' Αθηνών Πέτρου Ευθυμίου
[PDF 2837].

18. Προτροπή σε πράξεις ρατσιστικής βίας από υποψήφιο βουλευτή
της Χρυσής Αυγής στον Άγιο Παντελεήμονα – 01-30/05/2012.
Από την υπό ΑΒΜ Φ2013/951 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, βάσει της οποίας εκδόθηκε απόφαση του
Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου

Αθηνών

προκύπτει

ότι

σε

μη

εξακριβωθείσα ημέρα εντός του μήνα Μαϊου, ο υποψήφιος βουλευτής της
Χρυσής

Αυγής

και

μέλος

της

Κεντρικής

Επιτροπής

Αλέξανδρος

Πλωμαρίτης-Καράμπελας δημόσια και προφορικά προέτρεψε σε πράξεις
δυνάμενες να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος και βία κατά ομάδων
ανθρώπων με μόνο τον λόγο της φυλετικής και εθνικκης καταγωγής τους,
δηλώνοντας δημόσια για τους αλλοδαπούς μετανάστες που διαβιούν στη
χώρα μας και συγκεκριμένα στην περιοχη του Αγίου Παντελεήμονα ότι
“είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους”, “θα τα χουμε σαπούνια για τ'
αμάξια, για τα πεζοδρόμια, κανά λαμπατέρ θα φτιάξουμε με το δέρμα τους”,
κλπ. Η δήλωση αυτή που κινηματογραφήθηκε από τον σκηνοθέτη
Κωνσταντίνο Γεωργούση στα πλαίσια κατάρτισης της διπλωματικής του
εργασίας προβλήθηκε σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ και προκάλεσε την
αρμόδια εισαγγελική παρέμβαση. Με απόφασή του το Η' Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τον Πλωμαρίτη ένοχο για παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 927/1979 επιβάλλοντάς του ποινή
φυλάκισης ενός (1) έτους.

19. Επίθεση κατά αστυνομικών στην Πειραϊκή Πατραϊκή - 22/05/2012.
Από την υπ. Αριθμ. Ωρ. Δικογ4003/12 δικογραφία που σχηματίστηκε από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, προκύπτει ότι την 22/05/2012 και
ώρα 19:00 εως 23:50 οι Ρούλιας Θεοφάνης, Μιχαλόπουλος Παύλος, Ξυδιάς
Βασίλειος, Κρουστάλλης Στέφανος, Καστριώτης Παναγιώτης και άλλοι
άγνωστοι δράστες, με πρόσχημα την ανθρωποκτονία 30χρονου ημεδαπού,
μετείχαν σε επεισόδια ενώπιον του εργοστασίου Πειραϊκή Πατραϊκή όπου
διαβιούν αλλοδαποί μετανάστες εναντίον των οποίων ήθελαν να κινηθούν
για να προβούν σε πογκρόμ, και επιτεθηκαν σε αστυνομικούς σε βάρος των
οποίων βιαιοπράγησαν. Από τους δράστες κατασχέθηκαν ένα (1) κράνος
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μοτοσικλετιστή, δύο (2) ξύλινα ρόπαλα μήκους ενενήντα (90) και εξήντα (60)
cm αντίστοιχα, ένας ξύλινος πλάστης μήκους ογδόντα (80) cm, δυο (2)
σουγιάδες με μήκος λάμας εννιά (9) και επτά (7) cm, τέσσερις (4) ριφθείσες
φωτοβολίδες ναυτικής χρήσης. Η συγκέντρωση της 22/05/2014 ήταν
οργανωμένη δράση της Χρυσής Αυγής [PDF 4070-4105].

20. Επίθεση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κασιδιάρη στην
βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη - 07/06/2012.
Στον φάκελο περί άδειας οπλοφορίας του Ηλία Κασιδιάρη, αναφέρεται η
ύπαρξη σχηματισθείσας δικογραφίας (αριθμός πρωτοκόλλου 1046/2/35-ζ'
υποβολή δικογραφίας της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας της ΓΑΔΑ)
για παράβαση των άρθρων της εξύβρισης και της επικίνδυνης σωματικής
βλάβης σε απόπειρα για την επίθεση στην οποία προέβη ο βουλευτής της
Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης την 07/06/2012 περί ώρα 09:50 στην
πρωινή εκπομπή του Γ. Παπαδάκη “Πρωινό ΑΝΤ1” κατά της βουλευτού του
ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη, την οποία χτύπησε πολλές φορές στο πρόσωπο
προκαλώντας της μώλωπες [PDF 2835].

21. Επίθεση σε αντιφασίστες σε καφενείο στην Βέροια από 20 μέλη
της Χρυσής Αυγής με κράνη και ρόπαλα - 09/06/2012.
Από την υπό ΑΒΜ Η2012/1698 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ
1087/27-06-2012 απόφαση του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Βέροιας προκύπτει ότι την 09/06/2012 περί ώρα 16:30, το μέλος της
Χρυσής Αυγής και κατόπιν υποψήφιος ευρωβουλευτής Τολιόπουλος
Ιωάννης κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά
του Σαββαϊδη Σάββα, κατόπιν συμπλοκής μεταξύ ομάδας κατοίκων που
βρισκόταν στο κατάστημα του Γεωργίου Βραχνή και μελών της Χρυσής
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Αυγής που βάδιζαν σε σχηματισμό φάλαγγας με ρόπαλα και κράνη [PDF
4446-4495, 4812-4848].

22. Επίθεση μελών της ΧΑ σε περίπτερο μελών του ΚΚΕ στην Αγία
Παρασκευή και τραυματισμός του δημοτικού συμβούλου του ΚΚΕ Γ.
Τσιμπουκάκη - 12/06/2012.
Από την υπό ΑΒΜ ΙΔ2013/5520 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 12/06/2012 περί ώρα
21:30, ο Ευάγγελος Στεφανάκης, αφού πλησίασε το εκλογικό περίπτερο του
ΚΚΕ στην Αγία Παρασκευή επιτέθηκε, μαζί με ένα ακόμα άτομο, στον
δημοτικό

σύμβουλο

του

ΚΚΕ

Γεωργιο

Τσιμπουκάκη,

φωνάζοντας

“παλιοκομμουνια θα πεθάνετε, να φύγετε από δω απόψε!”, χτυπώντας τον
στο κεφάλι με σιδερογροθιά και προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές
βλάβες. Ο Στεφανάκης ταυτοποιήθηκε στη συνέχεια ως μέλος της Χρυσής
Αυγής και πορτιέρης σε νυχτερινά καταστήματα (κατά δήλωση του πατέρα
του), έχει δε ήδη καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας
για την ανθρωποκτονία της φίλης του Φαίης Μπλάχα [PDF 3795].

23. Επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα από μέλη της
ΧΑ – 12/06/2012.
Βλ. αναλυτικά παρακάτω.

24. 15/06/2012: επίθεση ομάδας υποστηρικτών της ΧΑ στο εκλογικό
περίπτερο των ΑΝΕΛ στο Ίλιον.
Από την υπό ΑΒΜ ΙΓ2012/19933 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 15/06/2012 περί ώρα
21:10, στην Πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων στην οποία ευρίσκονταν εκλογικά
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περίπτερα πολιτικών κομμάτων, ομάδα ατόμων με διακριτικά της Χρυσής
Αυγης (σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ) φορώντας
κράνη μοτοσικλέτας, προέβησαν σε φθορές του εκλογικού περιπτέρου του
κόμματος “Ανεξάρτητοι Έλληνες”. Οι δράστες της ως άνω επίθεσης δεν
ανευρέθησαν [PDF 4787-4790].

25. Επίθεση ομάδας υποστηρικτών της ΧΑ στον δικηγόρο και δημ.
σύμβουλο Ιωάννη Καρδάρα στο περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά 17/06/2012.
Από την υπό ΑΒΜ A2012/989 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, προκύπτει ότι την 17/06/2012 περί ώρα
22:30 με 23:00, ομάδα μοτοσικλετιστών που φώναζε συνθήματα της
Χρυσής Αυγής και φορούσε κράνη επιτέθηκε με ύβρεις και προπηλάκισε
πολίτες που βρίσκονταν στο εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στη συμβολή
των

οδών

Ηρώων

Πολυτεχνείου

και

Ιακ. Δρακάτση

(πλατεία

Θ.

Κολοκοτρώνη) φωνάζοντας “κομμούνια ήρθε η ώρα σας”, “τώρα θα σας
καθαρίσουμε”, κλπ. Σύμφωνα με την από 14/09/2012 μηνυτήρια αναφορά
του, ο Ιωάννης Καρδάρας, δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Πειραιά,
έπεσε θύμα τραμπουκισμού, αφού άτομα της ομάδας των Χρυσαυγιτών τον
έσπρωξαν με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, να τραυματιστεί στο κεφάλι
και

να

διακομιστεί

στο

νοσοκομείο

[φάκελος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

26. Ξυλοδαρμός Τυνήσιου μετανάστη Abudee Beldi στην Πάτρα –
24/06/2012.
Από την υπό ΑΒΜ ΣΤΡ2012/102 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πάτρας, προκύπτει ότι την 24/06/2012 περί ώρα
22:45, ο Διονύσιος Μούζος του Βασιλείου μαζί με άλλους άγνωστους
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άνδρες κατηγορείται ότι με πρόθεση προκάλεσε σωματικές κακώσεις σε
βάρος του ABUDEE BELAL, υπήκοου Τυνησίας, με γρονθοκοπήματα και
λακτίσματα και με τη χρήση ξύλινου ρόπαλου, σε διάφορα μέρη του
σώματος και στην κεφαλή [PDF 4106-4134].

27. Ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού σε βάρος
Κύπριου υπηκόου στο Σύνταγμα - 22/08/2012.
Από την υπό ΑΒΜ ΙΔ2013/18012 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 22/08/2012 περί ώρα
03:00, στην Πλατεία Συντάγματος, άγνωστοι που φορούσαν μπλούζες που
ανέγραφαν την ένδειξη “Χρυσή Αυγή” πλησίασαν τον Παπαδόπουλο ΠάνοΧρήστου, Κύπριο και Βρετανό υπήκοο, τον ρώτησαν ποιά είναι η καταγωγή
του και, όταν αυτός αρνήθηκε να απαντήσει, του προκάλεσαν σωματικές
κακώσεις, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με κλωτσιές και
μπουνιές, εν συνεχεία δε του αφαίρεσαν μια χρυσή αλυσίδα χειρός και
διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση [PDF 3797].

28. Αντιποίηση αρχής από μέλη και βουλευτές της Χρυσής Αυγής
στην Ραφήνα – 07/09/2012.
Από την υπό ΑΒΜ Θ8-2012/7737 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 07/09/2012 και περί
ώρα 20:30 στην εμποροπανήγυρη της Ραφήνας ομάδα πενήντα (50)
ατόμων της Χρυσής Αυγής μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Γ. Γερμενής
και Παν. Ηλιόπουλος φορώντας μπλούζες με τα διακριτικα της οργάνωσης
και

φέροντας

μικροπωλητών

ξύλινα

παλούκια

απαιτώντας

από

προσέγγιζαν
αυτούς

να

πάγκους
τους

αλλοδαπών

επιδείξουν

τα

νομιμοποιητικά τους έγγραφα, αντιποιούμενοι έτσι την κρατική αρχή. Όταν
ένας από αυτούς δεν τους τα επέδειξε, τότε τα μέλη της Χρυσής Αυγής
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γκρέμισαν τον πάγκο, επιδόθηκαν σε βιαιοπραγίες και κατέστρεψαν τα
προς πώληση προϊόντα. Στη διάρκεια των αυτόκλητων αυτών ελέγχων,
παρίσταντο και αστυνομικοί φρουροί των βουλευτών της Χρυσής Αυγης, εις
εξ αυτών αναγνωρίστηκε ως ο ανθυπαστυνόμος Πουλέλης Βασίλειος που
διατίθετο για την προσωπική προστασία του Γ. Γερμενή. Σύμφωνα με
καταγγελίες, ένας εκ των συμμετεχόντων στις βιαιοπραγίες ονομάζεται
Φωκιανός Παρασκευάς. Για τα γεγονότα αυτά, υπάρχει διαθέσιμο
βιντεοσκοπημένο υλικό. Αν και ο βουλευτής της οργάνωσης Ηλιόπουλος
δήλωσε εκ των υστέρων σε κατάθεσή του ότι “ήταν μια άστοχη πολιτική
ενέργεια και βέβαια λανθασμένη” ως αποτέλεσμα “απειρίας”, η ενέργεια
αυτή ήταν κεντρικά οργανωμένη και καθοδηγημένη από την Χρυσή Αυγή
(βλ. ανάλογες “περιοδείες” στο Μεσολόγγι αμέσως παρακάτω). Με
ανακοίνωσή

της

μάλιστα

η

οργάνωση

ανέλαβε

την

ευθύνη

των

καταστροφών δηλώνοντας: “Τα μέλη της Χρυσής Αυγής περιόδευσαν στην
Λαϊκή

και

κατέστρεψαν

τρεις

πάγκους

παράνομων

μικροπωλητών”

(ανακοίνωση “Πάταξη του παρεμπορίου από τη Χρυσή Αυγή στο
Μεσολόγγι”, 08/09/2012) [PDF 2834].

29. Αντιποίηση αρχής από μέλη, βουλευτή της ΧΑ και αστυνομικούςφρουρούς τους σε λαϊκή αγορά στο Μεσολόγγι - 08/09/2012.
Από την υπό ΑΒΜ Α2012/1126 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, προκύπτει ότι την 08/09/2012 περί
ώρα 09:00, σε περιοδεία μελών της Χρυσής Αυγής στη Λαϊκή Αγορά του
Μεσολογγίου,

ο

βουλευτής

της

οργάνωσης

Κωνσταντίνος

Μπαρμπαρούσης, ο αστυνομικός φρουρός του Δημήτριος Μακρής και οι
Μπερερής Δημήτριος, Μακούλης Κωνσταντίνος, Βαλαμόντης Ιωάννης,
Σταραμόπουλος Παύλος, Καραδήμας Ιωάννης, Φλωροσκούφης Σπυρίδων,
Καραγιάννης

Ευάγγελος,

Σταθόπουλος

Λεωνίδας,

Ηajdhi

Robert,

αντιποιήθηκαν την κρατική αρχή διεξάγοντας ελέγχους νομιμοποιητικών
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εγγράφων μικροπωλητών της ως άνω λαϊκής αγοράς και κατέστρεψαν βίαια
πάγκους μικροπωλητών με το πρόσχημα της μη κατοχής νομιμοποιητικών
εγγράφων. Σε διερχόμενους πολίτες που επιχείρησαν φραστικά να
σταματήσουν τους αυτόκλητους προστάτες της νομιμότητας, ο αστυνομικός
Δημήτρης Μακρής, προέβαλε την αστυνομική του ιδιότητα. Η ενέργεια αυτή
ήταν κεντρικά οργανωμένη και καθοδηγημένη από την Χρυσή Αυγή (βλ.
ανάλογες “περιοδείες” στη Ραφήνα αμέσως παραπάνω). Με ανακοίνωσή
της μάλιστα η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη των καταστροφών
δηλώνοντας: “Τα μέλη της Χρυσής Αυγής περιόδευσαν στην Λαϊκή και
κατέστρεψαν τρεις πάγκους παράνομων μικροπωλητών” (ανακοίνωση
“Πάταξη του παρεμπορίου από τη Χρυσή Αυγή στο Μεσολόγγι”,
08/09/2012) [PDF 3828-3838, 3845-3863, 3875-3986, 4989-5000].

30. Εμπρησμός κομμωτηρίου στη Μεταμόρφωση και δολοφονικές
επιθέσεις κατά Πακιστανών μεταναστών σε Λυκόβρυση, Νεο Ηράκλειο
και Μεταμόρφωση - 10/09/2012 και 22/09/2012.
Από τις με ΑΒΜ Α2013/658 και ΑΒΜ Δ2013/711 δικογραφίες που
σχηματίστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και συνενώθηκαν
με το υπ' αριθμ. 1185/2013 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Αθηνών, προκύπτει ότι την 10/09/2012 περί ώρα 20:30, δύο άτομα
εισήλθαν σε κουρείο ευρισκόμενο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στην
οδό Γκινοσάτη αρ. 47, ιδιοκτησίας του Masood Akhtar, υπηκόου Πακιστάν,
και αφού εξύβρισαν τους εργαζόμενους, πακιστανικής καταγωγής, ήρθαν
στα χέρια με τον Φώτιο Κουτσοθεόδωρο, οδηγό ταξί και Έλληνα υπήκοο,
που βρισκόταν στο κατάστημα ως πελάτης, τον χτύπησαν και τον
μαχαίρωσαν. Στη συνέχεια δε, τα ίδια άτομα μαζί με περισσότερα που
παραμόνευαν στις γύρω οδούς εισήλθαν εκ νέου στο κατάστημα,
προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, ξυλοκόπησαν τον Ali Zulfkar, υπήκοο
Πακιστάν και εργαζόμενο στο κατάστημα, και εν τέλει έβαλαν φωτιά στο
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κουρείο με αυτόσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό την ώρα που ο Ali Zulfkar
ήταν ακόμα μέσα σε αυτό. Περαιτέρω δε, στις 22/09/2012, ομάδα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων περί ώρα 19:50 μέχρι 20:50 επιτέθηκαν
σε τρεις διαδοχικές επιθέσεις σε αλλοδαπούς υπηκόους Πακιστάν, τους
οποίους εντόπιζαν στο δρόμο με μοναδικό κριτήριο την καταγωγή τους, στη
συνέχεια δε τους λήστευαν και τους μαχαίρωναν. Τα περιστατικά έλαβαν
χώρα σε στάση λεωφορείου στην οδό Ηρακλείου, στη γέφυρα Λυμάτων στη
Μεταμόρφωση Αττικής και στην οδό Ερμού ξανά στη Μεταμόρφωση
Αττικής, όπου και οι δράστες μαχαίρωσαν δίπλα στην καρδιά τον Ali
Raisant, υπήκοο Πακιστάν. Οι επιθέσεις ταυτοποιήθηκαν ως δράσεις
σχετιζόμενες με τη Χρυσή Αυγή, καθώς αφενός στις 10/09/2012 μάρτυρες
του εμπρησμού κατέθεσαν ότι είδαν τατουάζ με τις λέξεις “Χρυσή Αυγή”
στον σώμα του ενός εκ των δραστών, αφετέρου στις 22/09/2012 οι δράστες
αποκάλυψαν την ταυτότητά τους καλώντας - από το κινητό τηλέφωνο του Ali
Riasant τον οποίον λήστεψαν - τον ιατρό του, διευθυντή της Παθολογικής
Κλινικής του Ιπποκρατείου, Ιωάννη Κετίκογλου και λέγοντάς του επί λέξει
“Είμαστε μέλη της Χρυσής Αυγής, τον φάγαμε τον Πακιστανό, θα φάμε κι
εσένα”. Κατόπιν ερευνών της αστυνομίας, συνελήφθη ο Κωνσταντίνος
Κοντομούς, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους Φώτιο Κουτσοθεόδωρο και
Ali Zulfkar ως ο δράστης του εμπρησμού της 10/09/2012, ταυτοποιήθηκε δε
ως το άτομο που έκανε τις τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό του Ali
Riasant. Το Μικτό Ορκωτο Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον
κατηγορούμενο για απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,
συναυτουργία σε ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εμπρησμό κλπ,
με συνολική ποινή κάθειρξης 14 χρόνια και 3 μήνες. Οι υπόλοιποι δράστες
παραμένουν ασύλληπτοι [PDF 4527].

31. Αντιποίηση αρχής από μέλη της ΧΑ σε λαϊκή αγορά στο
Μεσολόγγι - 11/09/2012.
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Από

την

υπ'

Πλημμελειοδικείου

αριθμ.

1465/2012

Μεσολογγίου

απόφαση

προκύπτει

ότι

του
την

Μονομελούς
11/09/2012

οι

Φλωροσκούφης Σπυρίδων, Χατζής Βασίλειος, Καραγιάννης Ευάγγελος,
Jani Seleni του Gkergki κατηγορούνταν για αντιποίηση αρχής από κοινού
διεξάγοντας ελέγχους νομιμοποιητικών εγγράφων μικροπωλητών στη Λαϊκή
Αγορά του Μεσολογγίου, παριστάνοντας του επόπτες. Το δικαστήριο έκρινε
ένοχους τους δύο πρώτους κατηγορούμενους και αθώους τους δύο
τελευταίους, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών στον καθένα.
Ο Φλωροσκούφης είναι μέλος της Χρυσής Αυγής εμπλεκόμενο σύμφωνα με
καταγγελίες κατοίκων σε επιθέσεις κατά νεαρών αντιφασιστών στο Αγρίνιο
[PDF 3976].

32. Επίθεση σε εξόρμηση Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά 15/09/2012.
Από την υπό ΑΒΜ A2012/1015 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, προκύπτει ότι την 15/09/2012 περί ώρα
14:00 ο Νικόλαος Αποστόλου (ήδη κατηγορούμενος για συμμετοχή στην
εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή) από κοινού με τον Νεκτάριο Σαλούφα
και δύο ακόμα άτομα επιτέθηκαν σε άτομα που μοίραζαν φυλλάδια της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά στην οδό Σωτήρος, εξυβρίζοντας και
προκαλώντας σωματικές κακώσεις σε ένα έξ αυτών χρησιμοποιώντας ξύλα,
γροθιές και κλωτσιές. Ο Νίκος Αποστόλου είναι μέλος του πυρήνα Πειραιά
της Χρυσής Αυγής (βλ. βίντεο ορκωμοσίας δόκιμων μελών την 23/07/2011
στη δικογραφία) και, όπως προκύπτει από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του
(το απόρρητο των οποίων ήρθη στα πλαίσια της παρούσας υπόθεσης) έχει
λάβει μέρος σε πλήθος επιθέσεων της ναζιστικής οργάνωσης [φάκελος
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].
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33. Εμπρησμός ΙΧΕ αυτοκινήτου κατοίκου Ρομά στο Αιτωλικό 20/09/2012.
Από την υπό ΑΒΜ A2012/1227-250 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, προκύπτει ότι την 20/09/2012, ο
Ιωάννης Καραδήμας με προτροπές και παραινέσεις προκάλεσε τους
φυσικούς αυτουργούς των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη να
μεταβούν επί της οδού Μπελογιάννη στο Μεσολόγγι και με ριψη εύφλεκτου
υλικού να προξενήσουν φωτιά στο ΙΧΕ αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου
Μπέκου, κατοίκου του Αιτωλικό, με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει τις
διαστάσεις πυρκαγιάς από την οποία θα μπορούσε να προέλθει κοινός
κίνδυνος σε ξένα πράγματα. Ο Ιωάννης Καραδήμας είναι υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος στο Μεσολόγγι με τον συνδυασμό της Χρυσής Αυγής
“Ελληνική Αυγή για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου” και υποψήφιο δήμαρχο τον
αστυνομικό Δημήτριο Μακρή (βλ. αρ. 29) [PDF 5001-5028, 4994].

34. Επίθεση σε 3 Πακιστανούς εργάτες στο Λαύριο Αττικής από ομάδα
αντρών με μπλούζες της ΧΑ και καλυμμένα χαρακτηριστικά –
05/10/2012.
Σύμφωνα με την με αριθμό ΑΒΜ Α13/2711 δικογραφία που σχηματίστηκε
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτουν τα ακόλουθα: στις
5/10/2012, στις 15:20 μμ, μία ομάδα ανδρών επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ.Φ.
αυτ/το, μάρκας MERCEDES VITO, χρώματος λευκού, με καλυμμένες
πινακίδες κυκλοφορίας, μετέβησαν στο Λαύριο Αττικής, στην περιοχή
Νεάπολη, και συγκεκριμένα στην οδό Ηλία Μεντή αρ.38, όπου βρίσκεται το
πλυντήριο

-

λιπαντήριο

αυτοκινήτων

ιδιοκτησίας

IQBAL

NASAR,

πακιστανικής καταγωγής. Ο συνοδηγός αποβιβάστηκε, άνοιξε τη συρόμενη
πόρτα του φορτηγού και από το εσωτερικό του εξήλθαν περίπου 10 άτομα,
οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα, εκ των οποίων οι δύο (2) φορούσαν
μπλούζες που έφεραν τα διακριτικά "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ". Οι δράστες έχοντας
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καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με κουκούλες τύπου
"full face", φέροντες ξύλινα ρόπαλα, στειλιάρια και άλλα αντικείμενα
επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν 3 άτομα πακιστανικής καταγωγής και
συγκεκριμένα τους: Α) NISAR(επ) CH SAJID(ον) υπάλληλο του ανωτέρω
καταστήματος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά σε κεφάλι και χέρια, B)
JANRAIZ(επ) ARIF(ον), υπάλληλο του ανωτέρω καταστήματος, ο οποίος
κατάφερε να διαφύγει και Γ) AHMAD(επ) RASHID(ον), ο οποίος βρισκόταν
στο κατάστημα και έφερε τραύματα σε κεφάλι, χέρι, πόδια και πλάτη
σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Στο ανωτέρω κατάστημα οι
δράστες προκάλεσαν φθορές στη τζαμαρία και σε ένα μηχάνημα, συνολικής
αξίας περίπου 3.000 ευρώ. Κατηγορίες για παράβαση των άρθρων 42, 45,
308Α και 381 του ΠΚ δηλαδή για απρόκλητη σωματική βλάβη απλή –
τετελεσμένη και σε απόπειρα – και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά
συναυτουργία και για παραβίαση του ν. 2168/93 "Περί όπλων" αποδόθηκαν
στους: Α) Κωνσταντόπουλο Ευστάθιο του Χαράλαμπου, ο οποίος δηλώνει
υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής, Β) Ζαμπάκα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, ο
οποίος δηλώνει μέλος της Χρυσής Αυγής και Γ) Γεωργάκη Ιωάννη του
Παναγιώτη, ο οποίος δηλώνει τακτικός επισκέπτης των γραφείων της Τ.Ο.
Ο Γεωργάκης Ιωάννης – βάσει της από 2.10.13 κατάθεση της Αστυνόμου
Σταυρίδου Αθηνάς – υποδείχθηκε από ανώνυμο πληροφοριοδότη ως
εμπλεκόμενος στην υπόθεση του προπηλακισμού του Ζαμπέλη Δημήτριου
(βλ. κάτωθι, περίπτωση 48) [PDF 5126-5148].

35. Επίθεση σε μέλη της ΚΝΕ στον Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη –
07/11/2012.
Από τη την με αριθμό ΑΒΜ Α 2012/7995 δικογραφία, που σχηματίστηκε
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι την
7/11/2012 περί ώρα 08:45 έξω από τον προαύλιο χώρο του ΕΠΑΛ Λαγκαδά
Θεσσαλονίκης, μέλη της ΚΝΕ που μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια για την
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απεργία της ίδιας μέρας, δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση με ξύλινα ρόπαλα
και με γροθιές από δύο άνδρες – γνωστά στελέχη της Χρυσης Αυγής στην
περιοχή. Στη συνέχεια και ενώ προς στήριξη των νέων που ξυλοκοπήθηκαν
προσέτρεξαν μέλη του ΠΑΜΕ που ενημερώθηκαν από τους μαθητές και
βρίσκονταν στην απεργιακή περιφρούρηση έξω από το εργοστάσιο της
ΑΓΝΟ, οι δύο επιτέθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά βγάζοντας από το Ι.Χ.
αυτοκίνητό τους τύπου JEEP μάρκας SUZUKI με γερμανικές πινακίδες,
σιδερένιο λοστό καθώς και μαχαίρι στιλέτο, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν και
την ύπαρξη όπλου μέσα στο αυτοκίνητο. Ως δράστες της επίθεσης
αναγνωρίστηκαν οι Δικταπανίδης Τριαντάφυλλος του Παναγιώτη και
Παναγιωτίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικοι Λαγκαδά, στους
οποίους αποδόθηκαν κατηγορίες για παράβαση του νόμου 2168/1993 "Περί
όπλων – Παράνομη κατοχή-Οπλοφορία-Οπλοχρησία", του άρθρου 309ΠΚ
(Επικίνδυνη σωματική βλάβη) σε βάρος των Πεϊτσίδη Αχιλλέα του Σεραφείμ
και Κουσαξίδη Γεώργιο του Αντωνίου. Σημειώνεται ότι οι Δικταπανίδης και
Παναγιωτίδης υπέβαλαν μήνυση για διάφορα αδικήματα (μεταξύ των
οποίων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας) [PDF 3793, 3803].

36. Παράνομη ελευθέρωση κρατουμένου από τον βουλευτή της
Χρυσής Αυγής Χρήστο Παππά έξω από το θέατρο “Χυτήριο” 11/10/2012.
Από την υπ' αριθμ. 3004/8/1-α' από 12/10/2012 υποβλητική αναφορά του
ΑΤ Ομόνοιας προκύπτει ότι την 11/10/2012 και περί ώρα 20:30 έξω από το
θέατρο “Χυτήριο”, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της Χρυσής Αυγής και
παραεκκλησιαστικών οργανώσεων εναντίον της θεατρικής παράστασης
“Corpus Christi”, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής και πλέον κατηγορούμενος
Χρήστος Παππάς παρενέβη στο έργο των αστυνομικών δυνάμεων και
ελευθέρωσε τον Δημήτριο Νταρίλα που μόλις είχε τεθεί σε προστατευτική
φύλαξη από αστυνομικό οργανο, δυνάμει εντολής του επικεφαλής των
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αστυνομικών δυνάμεων, παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 172ΠΚ για την
“ελευθέρωση φυλακισμένου” σε συνδυασμό με το άρθρο 118ΠΔ 141/1991
για την “Προστατευτική Φύλαξη Προσώπου” [PDF 2839].

37. Επίθεση σε Αλβανίδα υπήκοο στη Νέα Ραιδεστό, Θεσσαλονίκη –
15/11/2012.
Από την με αριθμό ΑΒΜ Γ2012/8597 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι την 15/11/2012 και
περί ώρα 11:45', στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, η
PEPQOLAJ SHQIPONJA, αλβανικής καταγωγής, την ώρα που επέστρεφε
στο σπίτι της δέχτηκε επίθεση από ομάδα πέντε αντρών και μίας γυναίκας,
οι οποίοι την περίμεναν έξω από την οικία της. Συγκεκριμένα, όπως
κατήγγειλε η ανωτέρω, η Ταμπάκη Αγαθή του Ιωάννη, γειτόνισσά της, την
ανέμενε με μία ομάδα 5 αντρών – οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα που
έφεραν το λογότυπο της Χρυσής Αυγής – μεταξύ των οποίων ο Σεκερτζής
Παναγιώτης του

Βασιλείου, συνεργάτης στη

Βουλή

του βουλευτή

Α΄Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής και ήδη κατηγορούμενου Α. Γρέγου, ο
οποίος με απειλές και ύβρεις της δήλωσε ότι είναι από τη Χρυσή Αυγή και
της έδωσε διορία να εγκαταλείψει το σπίτι της και τη χώρα μέσα σε 15
μέρες, ενώ ένας από τους δράστες είχε κάμερα και βιντεοσκοπούσε το
γεγονός. Επιπλέον στις 17/11/2012 ο σύζυγος του θύματος δέχτηκε
απειλητικό τηλεφώνημα από τον Σεκερτζή. Σημειώνεται ότι η Ταμπάκη
Αγαθή δηλώνει προσωπική φίλη του Αντώνη Γρέγου από τον οποίο είχε
ζητήσει βοήθεια προκειμένου να απειλήσει τους αλβανικής καταγωγής
γείτονές της. Αποδόθηκαν οι κατηγορίες της απόπειρας παράνομης βίας (42
παρ.1,330 Π.Κ.), απειλής (333 Π.Κ.) και εξύβρισης (361 παρ.1) στον
Σεκερτζή Παναγιώτη και της ηθικής αυτουργίας στις άνω πράξεις (46
παρ.1α) στην Ταμπάκη Αγαθή, για τις οποίες οι ανωτέρω καταδικάστηκαν
με την 44444/12-12-2013 απόφαση του Γ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
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Θεσσαλονίκης [PDF 3802].

38. Απόπειρα εμπρησμού τζαμιού στο Βόλο από 3 υποστηρικτές της
ΧΑ – 15/11/2012.
Από την με αριθμό ΑΒΜ Η2012-663 δικογραφία (και Α2012-3753, η οποία
συσχετίσθηκε με την Η2012-663) που σχηματίστηκε από την Εισαγγελία
Πλημ/κών Βόλου, προκύπτει ότι οι: α) Μανθογιάννης Ζήνων κάτοικος
Βόλου, β) Καλισόπουλος Μάριος, κάτοικος Λάρισας, γ) Δοδόλιας Κων/νος,
κάτοικος Βόλου, κατηγορούνται για παράβαση του αρ. 272 παρ.1 ΠΚ
"Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες", και συγκεκριμένα για
παρασκευή και κατοχή από κοινού εκρηκτικών υλών και των διατάξεων του
ν.2168/1993 "Περί Όπλων", παράνομη οπλοκατοχή (ως προς τους
Μανθογιάννη και Δοδόλια) και παράνομη οπλοφορία (ως προς τον
Μανθογιάννη). Συγκεκριμένα, την 15/11/2012 και περί ώρα 03.00, μετά από
έλεγχο που έγινε από την αστυνομία σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι
ανωτέρω, βρέθηκαν 2 φιάλες περιέχουσες εύφλεκτο υλικό, πετρέλαιο και
οινόπνευμα, το οποίο εκσφενδονιζόμενο προκαλεί ανάφλεξη και στουπί στο
στόμιό τους (δηλαδή αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί γνωστοί ως
"κοκτέιλ μολότοφ"), με τις οποίες σκόπευαν να επιτεθούν σε Τζαμί
ευρισκόμενο στην Ν. Ιωνία Βόλου. Επίσης βρέθηκαν μέσα στο χώρο των
αποσκευών του ως άνω αυτοκινήτου 122 κυνηγετικά φυσίγγια καθώς και
μία ολοπρόσωπη κουκούλα (full face), χρώματος μαύρου, στο μπουφάν του
Καλισόπουλου Μάριου. Κατά τις έρευνες στις οικίες των προαναφερομένων
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: στην οικία του Μανθογιάννη Ζήνωνα 1) ένα
πλαστικό δοχείο περιέχον εύφλεκτο υλικό (πετρέλαιο) και 2) ένα μαχαίρι
πολεμικού τύπου χρώματος μαύρου συνολικού μήκους 23,5 εκ. με
υφασμάτινη θήκη μέσης, ενώ επίσης βρέθηκαν αλλά δεν κατασχέθηκαν δύο
έντυπες εφημερίδες "Χρυσή Αυγή" και ένα μπλουζάκι χρώματος μαύρου
αναγράφον "Χρυσή Αυγή Τ.Ο. Βόλου". Στην οικία του Δοδόλια Κων/νου
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βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1) είκοσι γυάλινες φιάλες κενές μπύρας, 2) ένα
μαχαίρι πολεμικού τύπου χρώματος πράσινου συνολικού μήκους 23 εκ. με
πλαστική θήκη μέσης 3) ένα μαχαίρι πολεμικού τύπου χρώματος μαύρου
συνολικού μήκους 18 εκ., ενώ βρέθηκαν χωρίς να κατασχεθούν τέσσερα
αυτοκόλλητα αναγράφοντα "ψηφίζω Χρυσή Αυγή για να ξεβρωμίσει ο
τόπος" και ένα έντυπο περιοδικό με τίτλο "Οι θέσεις μας προτάσεις μας για
μια νέα εθνική πολιτική Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή". Στην οικία του
Καλισόπουλου Μάριου, στη Νίκη Λάρισας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα
κυνηγετικό δίκαννο, για το οποίο δεν υπήρχε δελτίο κατοχής από
Αστυνομική Αρχή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 15.11.2012 και περί
ώρα 01:00' π.μ. στην οικία του Μανθογιάννη, οι τρεις ανωτέρω
κατηγορούμενοι, ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και με κοινό δόλο και
συναπόφαση κατασκεύασαν και κατείχαν παράνομα εκρηκτικές ύλες και
αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς με σκοπό να προξενήσουν κοινό
κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο και συγκεκριμένα να επιτεθούν σε
Τζαμί

που

βρίσκεται

στην

οδό Αδμήτου

στη

Νέα

Ιωνία

Βόλου,

υποκινούμενοι από μίσος κατά των Μουσουλμάνων. Ο Μανθογιάννης
αποδέχτηκε

την

κατηγορία,

αλλά

δήλωσε

ότι

οι

άλλοι

δύο

συγκατηγορούμενοί του δεν γνώριζαν τίποτα. Ο Καλισόπουλος αρνείται τις
κατηγορίες και δηλώνει απολογούμενος ότι εκείνο το βράδυ (της 15.11.12)
έδωσε ραντεβού με τον Μανθογιάννη και τον Δοδόλια στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στον Βόλο τα οποία επισκέπτονταν τακτικά και στη συνέχεια
μεταβήκαν στο σπίτι του Μανθογιάννη. Ο Δοδόλιας επίσης αρνείται τις
κατηγορίες αλλά επιβεβαιώνει ότι οι τρεις τους είχαν ραντεβού στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής εκείνο το βράδυ, πριν κινηθούν προς το Τζαμί [PDF
5172-5225].

39. Απειλή και εξύβριση αστυνομικού οργάνου από Κασιδιάρη στη
Χερσόνησο Κρητης – 25/11/2012.
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Από την με αρ. ΑΒΜ Α2012/1222 δικογραφία που σχηματίσθηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκύπτει ότι την 25/11/2012 στην
περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που
θα πραγματοποιούσε η Χρυσή Αυγή στο ξενοδοχείο BELVEDERE και ενώ
είχαν συγκεντρωθεί και διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν αντιφασιστική
συγκέντρωση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο για να
απωθήσουν τους διαδηλωτές, σε απόσταση 200 μέτρων από την είσοδο
του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με την κατάθεση του Αστυνομικού Διευθυντή,
Φραγκομιχελάκη Χαρίδημου, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής των
αστυνομικών μέτρων, περί τις 12:30 μ.μ. 70 περίπου μέλη της Χρυσής
Αυγής με επικεφαλής τον Ηλία Κασιδιάρη και τρεις ακόμη βουλευτές, τους
Παππά, Μίχο και Μπαρμπαρούση, τον πλησίασαν και ο Κασιδιάρης άρχισε
να εκτοξεύει εναντίον του απειλές και ύβρεις, όπως "'Ερχονται και σπάνε
αυτοκίνητα και εσείς κάθεστε και τον παίζετε", ενώ απευθυνόμενος στον
Πανταγάκη Τηλέμαχο, επίσης Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος είχε οριστεί
ως Βοηθός επικεφαλής μέτρων τάξης είπε: "Θα τους γαμήσω όλους, έχεις
τον λόγο μου θα έχεις νεκρούς μέχρι το βράδυ". Σύμφωνα με τις καταθέσεις
και των δύο ανωτέρω αξιωματικών της Αστυνομίας, η συμπεριφορά του
Κασιδιάρη ήταν προκλητική και προσβλητική, ενώ με τις δηλώσεις του περί
δήθεν φθορών σε οχήματα μελών του κόμματος του και σε καταστήματα,
ωθούσε τους οπαδούς του σε επίθεση με σκοπό να διασπάσουν τον
αστυνομικό

φραγμό

και

να

συγκρουστούν

με

τους

διαδηλωτές.

Διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση των αρ. 361, 333 Π.Κ.
ενώ ζητήθηκε και η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Η. Κασιδιάρη
[φάκελος ΕΓΚΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

40. Εμπρησμός σε οικία Πακιστανών εργατών στην Ιεράπετρα της
Κρήτης – 01-30/12/2012.
Από την με αρ. Α2013/27 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου, προκύπτει ότι οι Γαροφαλάκης Σάββας,
Πετράκης Γεώργιος, Δασκαλάκης Αριστόδημος, Μαυρικάκης Εμμανουήλ,
Ψυλλάκης Εμμανουήλ και άλλοι ημεδαποί άνδρες νεαρής ηλικίας αγνώστων
λοιπών στοιχείων που την 13/02/2013 μετέβησαν σε αγροικία που διέμεναν
οι αλλοδαποί πολίτες Πακιστάν Iqbal Mazhar, Laqat Ali και Mohammad
Hanif και τους προκάλεσαν επικίνδυνες σωματικές βλάβες, είχαν επιτεθεί
και στο παρελθόν και δη τον Δεκέμβριο του 2012 (άγνωστη ημέρα)
ρίχνοντας στο αυτό μέρος μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό και προκαλώντας
εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο. Για την υπόθεση αυτή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό,
(βλ. το από 25/02/2014 έγγραφο του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου σε
απάντηση σχετικού αιτήματος των ανακριτριών Κλάπα-Δημητροπούλου,
φάκελος

“Διώξεις-Ουσιώδη

Έγγραφα”

στον

φάκελο

“Εγκληματική

Οργάνωση”) [επίσης, φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

41. Επίθεση σε νεαρό ημεδαπό από 3 χρυσαυγίτες στην Κομοτηνή τη
μέρα των εγκαινείων των γραφείων τους - 08/12/2012.
Από την με αρ. Γ2012/780 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, προκύπτει ότι την 08/12/2012 και περί
ώρα 18:00, ο παθών Φακιρίδης Σπυρίδων, κινούμενος πεζός επι της οδού
Ορφέως, δέχτηκε επίθεση με αντικείμενο, πιθανόν γκλομπ, από τρία
άγνωστα άτομα φέροντα τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής, τα οποία τον
χτύπησαν στο κεφάλι και το δεξί χέρι. Η επίθεση έλαβε χώρα την ημέρα των
εγκαινίων των γραφείων της οργάνωσης στην Κομοτηνή [PDF4804-4807].

42. Επίθεση μέλους της Χρυσής Αυγής με μαχαιρι στην Κοζάνη –
15/12/2012.
Από την με ΑΒΜ 3513/2012 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
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Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης και την υπ' αριθμ. 1835/2012 του
Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης, προκύπτει ότι την
15/12/2012 και περί ώρα 02:45 ο Αθανάσιος Καρπούζας διερχόμενος πεζός
από την οδό Β. Φόρη στην Κοζάνη, μαζί με τους δύο φίλους του Δημήτριο
Χαλιούλια και Αθανασιο Παπαζήση, φτάνοντας στο ύψος του καταστήματος
“Ποδήλατο” διαπληκτίστηκε φραστικά με θαμώνες που τους αποκάλεσαν
“φασίστες, εισήλθε στο κατάστημα και στρεφόμενος κατά πελάτη του
καταστήματος επιχείρησε να του προκαλέσει επικίνδυνες σωματικές
βλάβες, βγάζοντας από την τσέπη του παντελονιού του ένα μαχαίρι , τύπου
σουγια, συνολικού μήκους δεκαπέντε (15) εκατοστών και με μήκος λεπίδας
έξι (6) εκατοστών, και φέρνοντας το μαχαίρι στο λαιμό του θύματός του,
χωρίς όμως να κατορθώσει να ολοκληρώσει την πράξη του από λόγου
ςεξωτερικούς προς τη θέλησή του. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Καρπούζα
για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία και
οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) μηνών
[PDF 4240-4250, 4262-4297].

43. Πογκρόμ κατά Ρομά με εμπρησμούς οικιών, κλπ, στο Αιτωλικό 04/01/2013.
Από την με αρ. Ζ-201 του 2013 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, προκύπτει ότι την 04/01/2013 και
περί ώρα 12:00 πίσω από το γήπεδο του Αιτωλικού οι Γκιάφης Ελευθέριος,
Μπερέρης Δημήτριος, Κράνης Νικόλαος, Καρβέλης Σωτήριος, Βαλαμόντης
Γεώργιος,

Μπότας

Δημήτριος,

Καραδήμας

Ιωάννης,

Μπαρχάμπας

Δημήτριος, και Σταμούλης Παναγιώτης και άλλο άγνωστοι δράστες με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας ρόπαλα,
ξύλα, πέτρες και εύφλεκτα υλικά, προκάλεσαν φθορές στον καταυλισμό των
Ρομά που βρίσκεται στην περιοχή, καίγοντας οικίες και αυτοκίνητα. Οι ως
άνω κατηγούνται για εμπρησμό από τον οποίο μπορούσε να προκύψει
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κίνδυνος για άνθρωπο, διαταραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας,
απρόκλητες φθορές, κατοχή κυνηγετικών όπλων, κλπ. Οι Γκιάφης,
Μπερέρης και Καραδήμας είναι αποδεδειγμενα μέλη της οργάνωσης Χρυσή
Αυγή και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Μεσολογγίου στις δημοτικές
εκλογές του 2014 με υποψήφιο δήμαρχο τον αστυνομικό Δημήτριο Μακρή
(βλ. περίπτωση 29) [PDF 4926-4986].

44. Δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα - 17/01/2013.
Από την με αρ Φ2013/257 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 17/01/2013 και περί
ώρα 03:20 οι Διονύσιος Λιακόπουλος και Χρήστος Στεργιόπουλος,
εποχούμενοι σε μηχανάκι και οπλισμένοι αμφότεροι με στιλέτα-πεταλούδα,
εντόπισαν στην οδό Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα τον 27χρονο
Πακιστανό εργάτη Shahzad Luqman που κατευθυνόταν με ένα ποδήλατο
προς την εργασία του, και αφού τον ακινητοποίησαν, κλείνοντάς του την
πορεία με το μηχανάκι τους, τον μαχαίρωσαν επτά (7) φορές, και στη
συνέχεια τον εγκατέλειψαν. Ο Luqman κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα,
καθώς η μία μαχαιριά είχε πλήξει την καρδιά του, ενώ οι δράστες
εντοπίστηκαν δέκα λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στην Πλατεία
Συντάγματος. Στην οικία του Λιακόπουλου βρέθηκαν, κατόπιν αστυνομικής
έρευνας, μία σφεντόνα κυνηγετικού τύπου, μία σιδερογροθιά, ένα στιλέτο
τύπου πεταλούδα με λαβή καφέ-χρυσαφί, δύο στιλέτα τύπου πεταλούδα με
λαβή μαύρου χρώματος, ένας σουγιάς, ένα αεροβόλο πιστόλι μάρκας CP99
compact, μεταλλικά σφαιρίδια, δύο φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου τύπου
HXP-95, δώδεκα μικρές μεταλλικές αμπούλες αερίου, ένα ξύλινο ρόπαλο
του baseball, μία κάρτα παραμονής αλλοδαπού υπηκόου, εκατόν δεκαεπτά
προεκλογικά φυλλάδια της Χρυσής Αυγής και δύο αυτοκόλλητα της Χρυσής
Αυγής. Στην οικία του Στεργιόπουλου βρέθηκαν ένα ρόπαλο του baseball,
πέντε κάλυκες, μια μαύρη λεπίδα μαύρου χρώματος με οπές και ένα
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δίπλωμα ημεδαπού, προϊόν κλοπής. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών
απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι επρόκειτο για “τυχαία
συμπλοκή” στο δρόμο και έκρινε τους ως άνω ένοχους για ανθρωποκτονία
από πρόθεση κατά συναυτουργία, χωρίς την αναγνώριση κανενός
ελαφρυντικού, επιβάλλοντας σε αμφότερους ποινή ισόβιας κάθειρξης
[φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

45. Απόπειρα ανθρωποκτονίας 16χρονου μαθητή στο Π. Φάληρο 28/01/2013.
Από την με αρ Φ2013/257 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 28/01/2013 και περί
ώρα 08:15 ο Γεώργιος Αποστολόπουλος (ήδη κατηγορούμενος για
συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή) με την παρουσία και
τη βοήθεια του Μ. Χατζηπαυλίδη επιτέθηκαν και χτύπησαν με μαχαίρι στο
πρόσωπο και τον λαιμό τον μαθητή του 3ου Λυκείου Π.Φαλήρου Φοίβο
Δεμερτζίδη, έξω από το σχολείο του. Στην οικία του Αποστολόπουλου,
κατόπιν αστυνομικής έρευνας, βρέθηκαν: μια κουκούλα τύπου FULL-FACE,
χρώματος μαύρου, ένα κοντομάνικο μπλουζάκι με την επιγραφή “Εθνική
Αντίσταση”, δύο σκούφοι και ένα περιλάιμιο χρώματος μαύρου και μια
σιδερογροθιά. Στο πατάρι του διαμερίσματος βρέθηκε μια επαναληπτική
καραμπίνα μάρκας Maverick στο όνομα του πατέρα του Αποστολόπουλου,
χωρίς νόμιμη άδεια. Στο δωμάτιο του Αποστολόπουλου βρέθηκαν
αυτοκόλλητα της 21ης Απριλίου και της Χρυσής Αυγής. Το Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον Αποστολόπουλο για απόπειρα
ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο Αποστολόπουλος ήταν μέλος του
Μετώπου Νεολαίας της Χρυσής Αυγής και ενήργησε με βάση πολιτικά
κίνητρα [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].
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46. Σύλληψη δύο μελών της Χρυσής Αυγής για οπλοφορία στο
Χαϊδάρι Αττικής - 05/02/2013.
Από την με ΑΒΜ ΑΦ2013/337 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την υπ' αριθμ. 14532/2013 απόφαση
του Β' Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκύπτει ότι
την 05/02/2013 στο Χαϊδάρι Αττικής οι Παναγιώτης Δράκος και ΓρηγόριοςΛουκάς Χαϊδάς, αμφότεροι μέλη της Χρυσής Αυγής στην Κόρινθο και
εμφανιζόμενοι επανειλημμένα σε φωτογραφίες δράσεων της Χρυσής Αυγης
με επικεφαλής τον βουλευτή Ευστάθιου Μπούκουρα, συνελήφθησαν
φέροντας όπλα εντός του αυτοκινήτου τους, ανάμεσα στα άλλα ενός
πιστολιού μάρκας Zastava με γεμιστήρα και τέσσερα (4) φυσίγγια, για την
κατοχή του οποίου καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Δράκος [PDF 3107].

47. Επίθεση σε Πακιστανούς στην Ιεράπετρα - 13/02/2013.
Από την με αρ. Α2013/27 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου, προκύπτει ότι την 13/02/2013 οι
Γαροφαλάκης Σάββας, Πετράκης Γεώργιος, Δασκαλάκης Αριστόδημος,
Μαυρικάκης Εμμανουήλ, Ψυλλάκης Εμμανουήλ και άλλοι 6 ημεδαποί
άνδρες νεαρής ηλικίας αγνώστων λοιπών στοιχείων μετέβησαν σε αγροικία
που διέμεναν οι αλλοδαποί πολίτες Πακιστάν Iqbal Mazhar, Laqat Ali και
Mohammad Hanif και αφού τους απείλησαν να εγκαταλείψουν την περιοχή
τούς επιτέθηκαν με ξύλινα μαδέρια στο κεφάλι και το σώμα με συνέπεια να
τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Τα θύματα νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν
Ιεράπετρας. Ο Γαροφαλάκης Σάββας ομολόγησε ότι οι συλληφθέντες είναι
άπαντες

μέλη

της

ΤΟ

Ιεράπετρας

της

Χρυσής

Αυγής

[φάκελος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

48. Επίθεση σε διερχόμενο ημεδαπό έξω από τα γραφεία της Χρυσής
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Αυγής στην Ανάβυσσο – 19/02/2013.
Από το από 20/02/2013 βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του ΑΤ
Αναβύσσου προκύπτει ότι ενεργείται προανάκριση κατόπιν εντολής του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Χαρ.Λακαφώση για το ότι την
19/02/2012 και περί ώρα 21:40 ο Ζαμπέλης Δημήτριος, κάτοικος
Αναβύσσου, δέχτηκε επίθεση από ομάδα δέκα (10) μελών της τοπικής
οργάνωσης Χρυσής Αυγής Σαρωνικού που εξήλθαν από τα γραφεία της
που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και 25ης Μαρτίου, τον
προπηλάκισαν με πρόσχημα τη μουσική που άκουγε στο αυτοκίνητό του
(στο οποίο βρισκόταν και η αρραβωνιαστικιά του), ένας δε εξ αυτών τον
εξύβρισε και τον χαστούκισε στο μάγουλο. Ο παθών αναγνώρισε έναν εκ
των δραστών μετά από έρευνα που έλαβε χώρα στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής, ονόματι Γκίκα Κωνσταντίνο. Εν συνεχεία, δε, προσήλθε στο ΑΤ
Αναβύσσου ο βουλευτής της οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος
υπέβαλε μήνυση κατά των αστυνομικών για την έρευνα που διενήργησαν
κατόπιν της καταγγελίας του παθόντος [PDF 2207].

49. Επίθεση με μολότοφ σε τραπεζα στον Βόλο - 28/03/2013.
Από την υπ' αριθμ. 37/2013 Δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, προκύπτει ότι στις 28.3.13 οι Ανδρέου
Ορφέας του Γεωργίου και της Αγνής, Παπαγιαννόπουλος Αριστείδης –
Δαυίδ του Αθανασίου και της Ηλέκτρας και Κιουμουρτζόγλου Χρήστος του
Κων/νου και της Αναστασίας ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και με
κοινό δόλο και συναπόφαση κατασκεύασαν και κατείχαν εκρηκτικές ύλες και
εκρηκτικούς μηχανισμούς, ήτοι δύο βόμβες μολότοφ, με σκοπό να τις
χρησιμοποιήσουν για να προξενήσουν κίνδυνο σε ξένα πράγματα. Την ίδια
ημέρα άπαντες οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και
με κοινό δόλο και συναπόφαση μετέβησαν στην οδό Λαρίσης αριθμ. 150
στο Βόλο, όπου υπάρχει υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου με ΑΤΜ και
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οι Ανδρέου Ορφέας και Παπαγιαννόπουλος Αριστείδης – Δαυίδ εκτόξευσαν
τις βόμβες μολότοφ εναντίον του ΑΤΜ, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς,
αφού πρώτα ο Κιουμουρτζόγλου Χρήστος έσπασε την κεντρική θύρα του
καταστήματος ρίχνοντας σε αυτήν μια πέτρα, την οποία εν συνεχεία έριξε
και στο ΑΤΜ.
Σε κατ' οίκον έρευνα που διεξήχθη στην οικία του Ανδρέου Ορφέα
ανευρέθηκαν στην κατοχή της μητέρας του και του πατέρα του και
κατασχέθηκαν δύο πλαστικές βαλίτσες – θήκες που περιείχαν 1 περίστροφο
(6σφαιρο) μάρκας Webley 38mm με αρ. Α27663, 1 περίστροφο (6σφαιρο)
μάρκας Webley 38mm με αρ. 186061 και 1 τυφέκιο μάρκας Ithaca με δύο
κάννες η μία ραβδωτή 22mm και η άλλη λεία 45mm με μεταλλικό κοντάκιο,
5 βέργες καθαρισμού, 1 συσκευή καθαρισμού πιστολιού. Επίσης στο
υπνοδωμάτιο του Ανδρέου Ορφέα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 μεταλλική
σιδερογροθιά, 1 μαύρη μπλούζα με το λογότυπο “Χρυσή Αυγή Τ.Ο.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ”, 1 πλεκτό κασκόλ που από τη μία πλευρά είχε το λογότυπο
της Χρυσής Αυγής, ενώ από την άλλη έγραφε “ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ”, 1 ξύλινο
ρόπαλο τύπου μπέιζμπολ, 1 απομίμηση πυροβόλου όπλου πιστόλι
“ρέπλικα” μάρκας HF άνευ μηχανισμού κινητού ουραίου μετά γεμιστήρας
και 1 απομίμηση πυροβόλου όπλου πιστόλι “ρέπλικα” άνευ κάννης μετά
γεμιστήρας.
Σε επακολουθήσασα κατ' οίκον έρευνα στην οικία του Παπαγιαννόπουλου
Αριστείδη-Δαυίδ και συγκεκριμένα στο υπνοδωμάτιό του, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν από την ντουλάπα του υπνοδωματίου του μία ολοπρόσωπη
πλεκτή μαύρη κουκούλα, ενώ στην κατοικία του Κιουμουρτζόγλου
Χρήστου

βρέθηκαν

και

κατασχέθηκαν

από

την

ντουλάπα

του

υπνοδωματίου του μία μεταλλική σιδερογροθιά, δύο ξύλινα ρόπαλα και
έντυπο υλικό που απεικονίζει τον Χίτλερ και το σύμβολο “σβάστικα”. Οι
κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι είναι εθνικιστές και έδρασαν με αφορμή τα
οικονομικά γεγονότα της Κύπρου τον Μάρτιο του 2013 [PDF 4733-4857].
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50. Παραβιάση του άρθρου 16 παρ. 1 ν.3304/2005 (απαγόρευση
διακριτικής μεταχείρισης) από χρυσαυγίτη οδηγό του ΟΑΣΘ στη
Θεσσαλονίκη – 10/04/2013.
Από την υπο ΑΒΜ Α2013/3623 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι στις 10/04/2013 ο
Καραπαναγιωτίδης Παύλος, οδηγός ΟΑΣΘ, παραβίασε την απαγόρευση
διακριτικής μεταχείρισης για λόγους εθνοτικής καταγωγής και χρώματος ως
οδηγος λεωφορείου της γραμμής 26 επί της οδού Ρήγα Φεραίου 1, κατά
δύο αλλοδαπών αφρικανικής προέλευσης, ακινητοποιώντας το λεωφορείο,
μη επιτρέποντάς τους να εκδώσουν εισιτήριο και αναγκάζοντάς τους να
αποβιβαστούν, απαντώντας σε διαμαρτυρόμενους πολίτες με τις φράσεις
“ναι ρε! Είμαι χρυσαυγίτης, όποιος έχει πρόβλημα να έρθει από εδώ”
επιδεικνύοντας αγκυλωτό σταυρό που έφερε στο λαιμό του και δηλώνοντας
ότι διαθέτει παρόμοιο τατουάζ. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για
παραβιάση του άρθρου 16 παρ. 1 ν.3304/2005 (απαγόρευση διακριτικής
μεταχείρισης) από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης [PDF
3804].

51. Απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης και εξύβριση από τον
βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γ. Γερμενή – 02/05/2013.
Από την υπο ΑΒΜ Α2013/1838 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι στις 02/05/2013 και περί
ώρα 11:00 ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής και πλέον κατηγορούμενος
Γεώργιος Γερμενής εισήλθε σε εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων στον “Κόμβο
Αλληλεγγύης” που στεγάζεται στο πρώην Φρουραρχείο στη συμβολή των
οδών Φιλαδελφείας και Δομοκού αρ. 2 στην Αθήνα, πλησίασε τον Δήμαρχο
Γ. Καμίνη, τον εξύβρισε και επιχείρησε να του επιφέρει χτύπημα με το χέρι.
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Η κίνησή του όμως έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς-φρουρούς του
Δημάρχου,

οι

οποίοι

και

τον

ακινητοποίησαν,

την

ώρα

δε

της

ακινητοποίησης, το χέρι του ως άνω βουλευτή χτύπησε ελαφρά στο μέτωπο
ένα μικρό κορίτσι [PDF 2841].

52. Εμπρησμός καταστήματος υπηκόου Καμερούν στην Πλατεία
Αμερικής στην Αθήνα - 13/05/2013.
Από τη δικογραφία που σχηματίστηκε με την υπ' αριθμ. Β2013/1567
παραγγελία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι το
βράδυ της 13/05/2013 προς 14/05/2013 οι Παπαβασιλείου Νικόλαος,
Περρής Γεώργιος, Μπολέτης Αντώνιος και άλλοι άγνωστοι δράστες
απείλησαν με βία τον Cyprien Amougou, υπήκοο Καμερούν και ιδιοκτήτη
του μπαρ Cointreau στην οδό Λεμεσού στην Πλατεία Αμερικής, να μην
ανοίξει το κατάστημά του και στη συνέχεια κατά τις 02:00 τα ξημερώματα
τού έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας βαριοπούλα για να σπάσουν τη
τζαμαρία και βενζίνη για τον εμπρησμό. Οι Περρής και Παπαβασιλείου
δικάστηκαν σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Β’ Αυτόφωρου Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών και βρέθηκαν ένοχοι για εμπρησμό, παράνομη
βία και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, με συνολική ποινή φυλάκισης
τριών (3) ετών και πέντε (5) μηνών έκαστος. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την
επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 79 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα για
τέλεση της πράξης “από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του
χρώματος, κλπ”. Ο Παπαβασιλείου είναι μέλος του πυρήνα Νίκαιας της
Χρυσής Αυγής [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

53. Επίθεση και ληστεία από 2 μέλη της ΧΑ σε βάρος Νιγηριανού στον
Αγιο Παντελεήμονα στην Αθήνα - 15/05/2013.
Από τη δικογραφία που σχηματίστηκε με την υπ' αριθμ. Φ2013/2077
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παραγγελία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι οι
Βασιλάκης

Αλέξανδρος

του

Αποστόλου

και

της

Βαρβάρας

και

Γεωργόπουλος Άγγελος – Ευθύμιος του Γεωργίου και της Σταυρούλας και
τρίτο αγνώστων στοιχείων άτομο που δεν συνελήφθη, ενεργώντας από
κοινού και κατά συναυτουργία, την 15/05/2013 στη συμβολή των οδών
Αδμήτου και Αγορακρίτου στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα Αττικής,
κάνοντας χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν από τον πολίτη Νιγηρίας
AIMIOSE SHERIFF του Josef και της Maria το χρηματικό ποσό των 300€.
Στην κατοχή του Βασιλάκη Αλέξανδρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έντυπα
με φωτογραφία του Χίτλερ και τον αγκυλωτό σταυρό [PDF 5120].

54. Προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους με την ανάρτηση
ελληνικής σημαίας με τον μαίανδρο στα γραφεία της ΧΑ στη
Μεσογείων - 17/05/2013.
Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ Β2013/1973 δικογραφία που
σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διενεργείται
προκαταρκτική εξέταση, σχετικά με την ανάρτηση της Ελληνικής σημαίας
που έφερε στο κέντρο της παραλλαγμένη σβάστικα που αποτελεί το
έμβλημα της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”, σε κτήριο επί της
οδού Λ. Μεσογείων 131 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία
της οργάνωσης [PDF 5249-5259].

55. Ξυλοδαρμός σε βάρος νεαρού ημεδαπού στην Αλεξανδρούπολη 03/07/2013.
Από την υπ' αριθμ, ΑΦ2013/26 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξ/πολης, προκύπτει ότι την 02/07/2013 ο
Αλεξάκης Νικόλαος του Γεωργίου ευρισκόμενος στο λιμένα Αλεξ/πολης και
διερχόμενος από σημείο στο οποίο βρισκόταν ο Πανταζής Δανιήλ του
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Δημητρίου (ανήλικος) με φίλους του, άκουσε τον τελευταίο να σχολιάζει κάτι
για τη Χρυσή Αυγή. Ο Αλεξάκης Νικόλαος, αφού ρώτησε αν έχουν κάποιο
πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή, απείλησε τον Πανταζή Δανιήλ ειδοποίησε
άλλα άτομα, τα οποία ως επί των πλείστων φορούσαν μαύρες μπλούζες και
όλοι μαζί εξύβρισαν και επιτέθηκαν στον Πανταζή Δανιήλ, στον οποίο
προκάλεσαν σωματικές βλάβες. Το θύμα ανέφερε ότι τα άτομα αυτά είχαν
κλείσει τη μοναδική έξοδο από το λιμάνι και έτσι δεν μπορούσε να διαφύγει
αυτός και οι φίλοι του [PDF 5034-5085].

56. Επίθεση από ομάδα ατόμων της Χρυσής Αυγής σε αντιφασιστική
συναυλία στην Καλλιθέα - 05/07/2013.
Από την υπ' αριθμ. ΙΔ2013/15465 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 05/07/2013 στην
πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα Αττικής κατά τη διάρκεια συναυλίας που
διοργάνωσε η τοπική οργάνωση Antifa Kalithea, ομάδα τριάντα ατόμων τα
οποία φορούσαν μαύρα ρούχα, κρατούσαν ρόπαλα και ελληνικές σημαίες
και φώναζαν το σύνθημα “Αίμα – Τιμή – Χρυσή Αυγή” επιτέθηκαν σε 50
περίπου ακροατές της συναυλίας ρίχνοντας προς το μέρος τους 3 βόμβες
μολότοφ. Οι θεατές τράπηκαν σε φυγή κατά την οποία ο Μώρος Γεώργιος
στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί έπεσε στο έδαφος και δέχτηκε 4
μαχαιριές στους γλουτούς. Ο ίδιος δεν συγκράτησε τα χαρακτηριστικά του
προσώπου που τον τραυμάτισε, αλλά περιέγραψε στην αστυνομία 2 άτομα
που συμμετείχαν στην επίθεση τα οποία είναι μέλη της ΧΑ. Από την ένορκη
κατάθεση του αστυνομικού Παπαευαγγέλου Παναγιώτη, προκύπτει ότι το
ένα άτομο έχει ψευδώνυμο “Στήβεν”, είναι ελληνοαμερικανικής καταγωγής,
αδύνατος, γυμανσμένος περί των 30 ετών με ξυρισμένο κεφάλι και έχει
χαρακτηριστικά ένα τατουάζ στο λαιμό του με τον κέλτικο σταυρό, ενώ ο
δεύτερος έχει ψευδώνυμο “Τρούπερ”, Ελληνικής καταγωγής περί των 25
ετών και έχει μαύρα κοντά μαλλιά. Τα άτομα αυτά συχνάζουν στην Πλατεία
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Κύπρου

στην

Καλλιθέα

Αττικής

[φάκελος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

57. Επίθεση τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής υπό την ηγεσία του
Λαγού στο στέκι “Συνεργείο” στην Ηλιούπολη - 10/07/2013.
Όπως προκύπτει από την με αριθμό Α2013/2365 δικογραφία που
σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, την 10/07/2013
στην Ηλιούπολη Αττικής στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και
Μαρίνου Αντύπα 4Α, ομάδα περίπου 20 ατόμων που συμμετείχαν σε
πορεία 50 περίπου δικύκλων με δύο επιβαίνοντες σε κάθε ένα δίκυκλο
φέροντες διακριτικά της ΧΑ και ορισμένοι εξ αυτών κράνη εισήλθαν στον
χώρο που στεγάζεται το “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. Οι δράστες τραυμάτισαν τον
εκμισθωτή Δριμύλη Παναγιώτη. Μάλιστα σύμφωνα με την μαρτυρία του
Παναγιώτη Τσαφολόπουλου, επικεφαλής της ομάδας των μοτοσυκλετιστών
ήταν ο βουλευτής της ΧΑ Ιωάννης Λαγός. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να
επέμβουν όσο διαρκούσε η επίθεση λέγοντας ότι οι δράστες είναι
οπλισμένοι και επικίνδυνοι και υπερτερούσαν σε αριθμό. Μόνο όταν
τέλειωσε η επίθεση, μια ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε στο χώρο όπου ζητούσε να
συλλάβει θαμώνες του κοινωνικού χώρου επειδή θεώρησαν ότι τους
εξύβρισαν. Η παρουσία του Λαγού στην επίθεση έχει πλέον ταυτοποιηθει
τόσο από τις πινακίδες του αυτοκινήτου του (το οποίο ήταν μισθωμένο από
την Βουλή) όσο και από μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο μετά την άρση
του απορρήτου [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

58. Επίθεση 3 αντρών με διακριτικά της Χρυσής Αυγής σε βάρος
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18χρονου Πατρινού – 07/08/2013.
Από την από 28/11/2013 κατάθεση του Ευστάθιου Αντίοχου του Χρηστου,
δικηγόρου Πατρών, προκύπτει ότι σχηματίστηκε δικογραφία κατόπιν
υποβολής μηνύσεως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για το λόγο ότι
την 07/08/2013 και περί ώρα 21:00 επί της οδού Γούναρη στην Πάτρα τρία
άγνωστα άτομα με την περιβολή της Χρυσής Αυγής ζήτησαν από τον
18χρονο Αντίοχο Χρήστο (υιό του ως άνω) να τους επιδείξει την ταυτότητά
του και, όταν αυτός αρνήθηκε, τον ξυλοκόπησαν με κλωτσιές στο σώμα και
στο κεφάλι, σπάζοντάς του δύο δόντια, και κατά την διαφυγή τους του είπαν:
“Να ξερεις οτι εδώ κάνουν κουμάντο οι ναζί”.

59. Διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων της Χρυσής Αυγής Ροδου
υπό την καθοδήγηση του αστυνομικού Σπυρίδη Σάββα - 23/08/2013.
Από την με αριθμ. Β2013/217 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου προκύπτει από δημοσιεύματα στον τοπικό
τύπο της Ρόδου και συγκεκριμένα στην εφημερίδα “Η Δημοκρατική της
Ρόδου”

(αρ

φύλλου

9380

της

26/09/2013,

δημοσίευμα

με

τίτλο

“Εκπαιδευτής της ΧΑ αστυνομικός της Ρόδου”), ότι αστυνομικός που
υπηρετεί σε τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρόδου ενεργεί ως
εκπαιδευτής

πολεμικών

τεχνών

εκπαιδεύοντας

μέλη

της

τοπικής

οργάνωσης της ΧΑ Ρόδου. Το δημοσίευμα συνοδευόταν από φωτογραφικό
υλικό όπου απεικονίζεται ο Υπαρχιφύλακας Σάββας Σπυρίδης να μετέχει σε
εκπαίδευση πολεμικών τεχνών που έλαβε χώρα στο αρχαίο στάδιο της
Ρόδου. Συγκεκριμένα, την 23/08/2013 25 μέλη της ΧΑ μετέβησαν στον εν
λόγω χώρο και πραγματοποίησαν ασκήσεις – εκπαίδευση σε θέματα
αυτοάμυνας και πολεμικών τεχνών. Σε νομότυπη έρευνα που διεξήχθη στην
οικία του Σπυρίδη ανευρέθη και κατασχέθηκε ένα μπλουζάκι με το λογότυπο
“Χρυσή Αυγή Δωδεκανήσου” και “Χρυσή Αυγή – κάντε το φόβο τους
πραγματικότητα”. Ο Σπυρίδης αρνήθηκε την ένταξή του στη ΧΑ και δήλωσε
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ότι στο χώρο του Αρχαίου Σταδίου βρέθηκε τυχαία κάνοντας περίπατο με τη
σύντροφό του για να απολαύσει την πανσέληνο. Κατόπιν, όμως,
αυτεπάγγελτης

έρευνας

που

επανειλημένως

συμμετείχε

έγινε

σε

διαπιστώθηκε

ότι

ο

εκδηλώσεις-δραστηριότητες

Σπυρίδης
της

ΤΟ

Δωδεκανήσου της ΧΑ στη Ρόδο τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2012.
Συγκεκριμένα την 19/11/2012 παραβρέθηκε στα εγκαίνια των γραφείων της
ΤΟ Δωδεκανήσου της ΧΑ στη Ρόδο και μάλιστα απεικονίζεται σε
φωτογραφικό υλικό δίπλα στον Γεώργιο Γερμενή, αν και εξεταζόμενος
ανωμοτί ο Σπυρίδης ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε είχε επισκεφτεί τα γραφεία
της ΧΑ στη Ρόδο. Επίσης σε άλλες φωτογραφίες απεικονίζεται να ποζάρει
με τον Γεώργιο Γερμενή. Επίσης την 11/09/2013 από φωτογραφικό υλικό
που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΧΑ Ρόδου (που τιτλοφορείται “ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΘΝΟΣ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΤΙΜΗ

ΜΑΣ

Ερχόμαστε!!!! ... και όσο ερχόμαστε μεγαλώνουμε...”) συμμετείχε σε 15μελές
κλιμάκιο της ΤΟ της ΧΑ στη Ρόδο το οποίο επισκέφθηκε το χώρο της
λέσχης μοτοσυκλετιστών Rebels MC στη Ρόδο στα πλαίσια “δόσης όρκου”
μεταξύ “ιδεολογικών αδελφών” για τον κοινό αγώνα της ΤΟ Ρόδου και της
ανωτέρω λέσχης “εναντίον όλων”. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται ο
αστυνομικός μαζί με άλλα μέλη της ΤΟ της ΧΑ. Ο Σάββας Σπυρίδης
κατήλθε στις περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2014 ως υποψήφιος
περιφερειάρχης με τον συνδυασμό της Χρυσής Αυγής και εκλέχτηκε
περιφερειακός σύμβουλος [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

60. Εύρεση στην κατοχή του βουλευτή της ΧΑ Κουκούτση του όπλου
του αστυνομικού-φρουρού του Λουντζή, στη Μεσσηνία - 29/08/2013.
Από την με αρ. ΙΔ2013/15184 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι στο 17ο χλμ της ΝΕΟΑΚ
την 29/08/2013 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν έλεγχο σε
κινούμενο όχημα, στο οποίο διαπίστωσαν ότι επέβαινε ως οδηγός ο
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βουλευτής της ΧΑ και πλέον κατηγορούμενος Κουκούτσης Δημήτριος. Στο
έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί ανευρέθη στη θήκη της πόρτας του
οδηγού υπηρεσιακό ιδιωτικό πιστόλι διαμετρήματος 9χιλ, ιδιοκτησίας του
Αρχ/κα Λουντζή Δημητρίου, που ανήκει οργανικά στο ΑΤ Καρδαμύλης
Μεσσηνίας. Το πιστόλι βρισκόταν σε δερμάτινη θήκη και έφερε γεμιστήρα
15 φυσιγγίων [φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

61. Ξυλοδαρμός και απειλές κατα Jalili Abdul Sabur από μέλη της ΧΑ
στο σπίτι του στην οδό Βερανζέρου 32 στην Αθήνα - 07/09/2013.
Από τις καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον των αρμόδιων ανακριτριών (βλ.
αρχεία 3990, 3991 και 4141) προκύπτει ότι η Δημοπούλου Γεωργία του
Θεμιστοκλή, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον συνδυασμό της
Χρυσής Αυγής στις τελευταίες Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές και
υποψήφια βουλευτής στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2012 με το ίδιο
κόμμα, παρενοχλούσε, απειλούσε και βιαιοπραγούσε με τη συνδρομή
μελών της Χρυσής Αυγής συστηματικά κατά αλλοδαπών που διέμεναν στην
οδό

Βερανζέρου

32

και

την

ευρύτερη

περιοχή.

Συγκεκριμένα

η

συγκεκριμένη κάτοικος προσπαθούσε να εκδιώξει κάθε αλλοδαπό κάτοικο
της περιοχής. Μάλιστα στις 7/9/13 περί ώρα 22:00 δύο άγνωστοι μαζί με
την εν λόγω κάτοικο ακολούθησαν τον αφγανό υπηκοο Jalili Abdul Saboor
του Jalil κατά την είσοδό του στην πολυκατοικία της οδού Βερανζέρου 32
όπου βρισκόταν το διαμέρισμά του. Την ώρα που ξεκλείδωνε την πόρτα
αυτοί μπήκαν βίαια μέσα στο σπίτι του και του ζήτησαν να τους δείξει τα
έγγραφα παραμονής του προσποιούμενοι τους αστυνομικούς. Οι δύο
άνδρες χτύπησαν στο κεφάλι τον Jalili Abdul Saboor και τον απείλησαν να
ακολουθεί τις εντολές της Δημοπούλου, η οποία όλη αυτή την ώρα
παρακολουθούσε τη σκηνή χωρίς να παρεμβαίνει για να την σταματήσει και
φύλαγε την είσοδο του διαμερίσματος, ώστε να μην εισέλθει κανείς σε αυτό
ή να διαφύγει ο Jalili Abdul Saboor. Τις προηγούμενες ημέρες κάποιοι είχαν
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“μαρκάρει” τα διαμερίσματα των αλλοδαπών στην πολυκατοικία με μαύρους
κέλτικους σταυρούς. Δύο ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του κου Jalili Abdul
Saboor, δηλαδή την 9/9/13 περί ώρα 14:00 οι ίδιοι άνδρες μετά της
Δημοπούλου τον περίμεναν στην είσοδο και τον απείλησαν με τις εξής
λέξεις “αν δεν ξεκουμπιστείς, το βράδυ θα έρθουν 10 άνθρωποι να σε
σκοτώσουν”. Ο κος Jalili Abdul Saboor μετά από όλα αυτά τα γεγονότα
εγκατέλειψε τη χώρα. Παρόμοιες δράσεις σε βάρος άλλων αλλοδαπών από
την Δημοπούλου έχουν καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας την οποία
μίσθωνε ο Jalili Abdul Saboor [PDF 3990-3991, 4141].

62. Επίθεση σε συνδικαλιστές και μέλη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο
Πέραμα – 12/09/2013.
(Βλ. παρακάτω).

63. Ξυλοδαρμοί και εξυβρίσεις σε βάρος παρισταμένων από μέλη της
Χρυσής Αυγής στον Μελιγαλά - 15/09/2013.
Από τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και δη τις καταθέσεις του δημάρχου
και αντιδημάρχου Οιχαλίας Φίλιππου Μπάμη και Ηλία Ντονά ενώπιον των
αρμόδιων ανακριτριών και τις τηλεφωνικες συνδιαλέξεις μελών της Χρυσής
Αυγής και δη την συνομιλία Γεώργιου Τσακανίκα-Σωτήριου Δεβελέκου που
περιλαμβάνεται στη δικογραφία, προκύπτει ότι την 15/09/2013 μέλη της
Χρυσής Αυγής προπηλάκισαν συμμετέχοντες στο ετήσιο “μνημόσυνο” στον
Μελιγαλά υπό την καθοδήγηση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και νυν
κατηγορουμένων Ηλία Κασιδιάρη και Ηλία Παναγιώταρου, των οποίων η
ασυλία ήρθη στη Βουλή κατόπιν αποστολής σε αυτή της σχηματισθείσας
δικογραφίας. Την ίδια μέρα, οι βουλευτές Γεώργιος Γερμενής και Ιωάννης
Λαγός μαζί με άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής (και ιδίως του πυρήνα της
Νίκαιας) ξυλοκόπησαν άγρια τον πρόεδρο του Πατριωτικού Συνδέσμου
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Λάρισας Αστέριου Χάμου, τέως μέλους της Χρυσής Αυγής, με το αιτιολογικό
ότι μετά την αποχώρησή του από αυτήν είναι “προδότης” και “εχθρός” της
οργάνωσης, όπως εξάλλου απαιτεί ο όρκος μύησης τον οποίο δίνουν τα
εκάστοτε νέα μέλη. Παρόντα στην διάρκεια της διάπραξης της ως άνω
εγκληματικής πράξης, σύμφωνα με καταγγελία του Αστέριου Χάμου η οποία
επιβεβαιώνεται από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των μελών της Χρυσής
Αυγής, ήταν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας: Ηλίας Κασιδιάρης,
Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Μιχαήλ Αβράμης-Αρβανίτης,
Δημήτριος Κουκούτσης, Νικόλαος Μίχος και Ευστάθιος Μπούκουρας.
'Απαντες οι βουλευτές έμειναν σιωπηλοί κατά τον ξυλοδαρμο, εκτός του
Κασιδιάρη που γελώντας επιδοκίμαζε και τον Μπούκουρα που προέβη σε
λεκτικές απειλές κατά του δαρθέντος [PDF 5555].

64. Δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι – 17/09/2013.
(Βλ. παρακάτω).

65. Σύλληψη του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής
Σωτήριου Δεβελέκου για οπλοκατοχή - 18/09/2013.
Από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της
Χρυσής Αυγής και οδηγού-σωματοφύλακα του Νίκου Μιχαλολιάκου
Σωτήριου Δεβελέκου, το απόρρητο των οποίων είχε νομότυπα αρθεί με
εισαγγελική διάταξη, προκύπτει ότι την 18/09/2013 σε έρευνα που
νομότυπα

πραγματοποιήθηκε

αναδιπλούμενων

μαχαιριών

στην

οικία

του

(στιλέτα-πεταλούδες)

βρέθηκε
και

αριθμός

εκρηκτικών

μηχανισμών, αντικείμενα για τα οποία καταδικάστηκε για το αδίκημα της
παράνομης οπλοκατοχής από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά με
ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και έξι (6) μηνων.
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66. Σύλληψη μελών της ΧΑ με όπλα στη Θεσσαλονίκη - 20/09/2013.
Από την με αριθμό 4245/2013 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι την 20/09/2013 λίγες
ημέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ημέρα που είχαν
προγραμματιστεί αντιφασιστικά συλλαλητήρια στην πόλη, εντοπίστηκαν
από περιπολούντες αστυνομικούς, μέλη της ΧΑ στην οδό Λιβανόβου στη
Θεσσαλονίκη 50 μέτρα από τα γραφεία της οργάνωσης να περιπολούν
ένοπλα. Σε σωματικό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του
Κρητίδη Ιωάννη βρέθηκε ένα δακρυγόνο σπρέυ και μια πτυσσόμενη
μεταλλική ράβδος μήκους 52 εκ σε πλήρη ανάπτυξη, στην κατοχή του
Ξενιτόπουλου Σολομώντος ένα δακρυγόνο σπρέυ, στην κατοχή του
Τζαμαλίδη Ιωάννη μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος μήκους 52 εκ σε
πλήρη ανάπτυξη, στην κατοχή του Βαλάκου Ευσταθίου ένα δακρυγόνο
σπρέυ, μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος μήκους 40 εκ σε πλήρη
ανάπτυξη, ένα μαχαίρι με αναδιπλούμενη λάμα (σουγιάς) συνολικού μήκους
15 εκ και 5 χιλιοστών και μήκος λάμας 07 εκ, και στην κατοχή του Γκολόη
Ελευθερίου ένα δακρυγόνο σπρέυ, μία κροτίδα και ένα μαχαίρι με
αναδιπλούμενη λάμα (σουγιάς) συνολικού μήκους 14 εκ και μήκος λάμας 06
εκ. Επιπλέον στην κατοχή του Βαλάκου Ευσταθίου βρέθηκαν αυτοκόλλητα
και κάρτες της Χρυσής Αυγής. Σε έρευνα που έγινε στα γραφεία της
οργάνωσης στην οδό Καζαντζάκη στον 50 όροφο βρέθηκαν στο
κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας 3 κροτίδες. Σε κατ' οίκον έρευνα που έγινε
στην οικία του Βαλάκου παρέδωσε στην αστυνομία ένα ακόμα δακρυγόνο
σπρέυ και μια ακόμα πτυσσόμενη μεταλική ράβδο (γκλοπ) μήκους 65 εκ σε
πλήρη ανάπτυξη με τη θήκη της και μια σιδηρογροθιά και σε αντίστοιχη
έρευνα που έγινε στην οικία του Γκολόη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία
πλαστική απομίμηση πιστολιού η οποία εκτοξεύει πλαστικά σφαιρίδια και
μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ) μήκους 41 εκ σε πλήρη
ανάπτυξη [PDF 3794].
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67. Εύρεση οπλοστασίου στην κατοχή μέλους της Χρυσής Αυγής στο
Ρέθυμνο - 24/09/2013.
Από την με αρ ΦΒ13/159 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου, σε νομότυπη έρευνα που διαξήχθη στις
24/09/2013 στην οικία του Καμαρίτη Κων/νου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ένα εύχρηστο πιστόλι αερίου εκτόξευσης σφαιριδίων μετά κενής γεμιστήρος
χωρητικότητας 30 σφαιριδίων, μία κενή γεμιστήρα του ανωτέρω πιστολίου,
μία ταχυγεμιστήρα του ανωτέρω πιστολίου χωρητικότητας 90 σφαιριδίων
περιέχουσα 33 σφαιρίδια, ένα εύχρηστο πολεμικό τυφέκιο εκτόξευσης
σφαιριδίων τύπου μ-16 μετά κενής γεμιστήρας, εννέα πλήρη και εύχρηστα
φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9χιλ, ενα πτυσσόμενο μαχαίρι
τύπου σουγιά, ένα δερμάτινο μαστίγιο μήκους 73 εκ, μία εξάρτυση τύπου
γιλέκου χακί χρώματος φέρουσα θήκες γεμιστήρων και πιστολίου, δεκαοκτώ
ξύλινα κοντάρια μήκους 128εκ έκαστο φέροντα ελληνική σημαία και ένα
ξύλινο κοντάρι μήκους 100εκ. Επίσης βρέθηκε και έντυπο υλικό της Χρυσής
Αυγής το οποίο όμως δεν κατασχέθηκε [PDF 3792, 3801].

68. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του Νικόλαου
Μιχαλολιάκου – 28/09/2013.
Σε διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα που έλαβε χώρα την 28/09/2013 στην
οικία του Νικόλαου Μιχαλολιάκου, βρέθηκαν τα παρακάτω πυροβόλα όπλα
και ενεργά πυρομαχικά τα οποία κατείχε χωρίς νόμιμη άδεια: 1. Πιστόλι με
αριθμό σειράς No: J42729 και εγχάρακτες ενδείξεις μεταξύ άλλων
«VZOR70», 2. Περίστροφο με αριθμό σειράς No: W011566 μάρκας
AMADEO ROOSSI, 3. Κάννη με εγχάρακτες ενδείξεις μεταξύ άλλων «JK»
και κυρίως σώμα από ένα πυροβόλο όπλο-καραμπίνα με εγχάρακτες
ενδείξεις μεταξύ άλλων «MOSSBERG MV 90882D», μαζι με διακόσια
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ογδόντα τρία (283) φυσίγγια διαφόρων ειδών.

69. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του Ηλία Κασιδιάρη –
28/09/2013.
Σε διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα που έλαβε χώρα την 28/09/2013 στην
οικία του Ηλία Κασιδιάρη, βρέθηκαν το παρακάτω πυροβόλο όπλο το οποίο
κατείχε χωρίς νόμιμη άδεια: ένα λειόκανο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα –
Pump Action) με πτυσσόμενο κοντάκιο, το οποίο κατά νόμον δεν
χαρακτηρίζεται κυνηγετικό όπλο αλλά όπλο κατ' αρθρον 1 παρ. 1 περ. Α' τυ
ν.2168/1993 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3944/2011. Επίσης στην οικία
του ως άνω βρέθηκε περαιτέρω ένα λειόκανο επαναληπτικό όπλο
(καραμπίνα – Pump Action) με σταθερό κοντάκιο, τα χαρακτηριστικά του
οποίου το κατατάσσουν στα κατά νόμο όπλα, με αποτέλεσμα να ανακληθεί
η άδεια κυνηγετικού όπλου που είχε εκδοθεί στο όνομα Παναγιώτης
Κασιδιάρης (πατέρας του κατηγορουμένου) από την αρμόδια Υπηρεσία.

70. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού
Χρόνη Αναστάσιου, υπηρετούντος στον αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο - 28/09/2013.
Από την με αρ. Φ2013/4034 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι την 28/09/2013 άγνωστος
τηλεφώνησε

στο

τηλεφωνικό

κέντρο

της

Υπηρεσίας

Εσωτερικών

Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ και κατήγγειλε ότι αστυνομικοί συνοδοί των
Βουλευτών της ΧΑ έφεραν όπλα, διέπρατταν ξυλοδαρμούς σε βάρος
αλλοδαπών υπηκόων και τους αφαιρούσαν αντικείμενα που είχαν στην
κατοχή τους. Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης διεξήχθη νομότυπη
έρευνα στην οικία του Αρχιφύλακα Χρόνη Αναστασίου, ο οποίος είχε
διατεθεί στην προσωπική ασφάλεια του ΓΓ της ΧΑ Νικόλαου Μιχαλολιάκου
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κατά τα διαστήματα από 01/06/2012 έως 08/07/2013. Ανευρέθησαν και
κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες πιστολιού που περιείχαν 7
φυσίγγια διαμετρήματος 45 χιλ, 121 φυσίγγια διαμετρήματος 45χιλ, 15
φυσίγγια διαμετρήματος 32χιλ, οχτώ φυσίγγια διαμετρήματος 38χιλ, ένα
ζεύγος χειροπέδες, ένα σπρέι πιπεριού και 4 κροτίδες [PDF 2816].

71. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού
Λαλιώτη Γεώργιου, υπηρετούντος στον αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο - 28/09/2013.
Από την με αριθμό Φ2013/4033 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι από πληροφορίες που
έλαβε η αστυνομία από τηλεφώνημα αγνώστου ανδρός που ισχυρίστηκε ότι
είναι πρώην μέλος της ΧΑ και κατήγγειλε ότι σε διάφορες συγκεντρώσεις
της ΧΑ που γίνονταν για να στρατολογηθούν άτομα και τα οποία λάμβαναν
οδηγίες να προβαίνουν σε ξυλοδαρμούς αλλοδαπών ήταν παρόντες
αστυνομικοί συνοδοί όλων των Βουλευτών της ΧΑ, οι οποίοι αστυνομικοί
έφεραν όπλα, διέπρατταν και αυτοί ξυλοδαρμούς σε βάρος αλλοδαπών και
τους αφαιρούσαν αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους. Σε νομότυπη
κατ' οίκον έρευνα που έγινε στην οικία του Αστυφύλακα Λαλιώτη Γεωργίου,
ο οποίος είχε διατεθεί στην προσωπική ασφάλεια του Νικόλαου
Μιχαλολιάκου, αρχηγού της οργάνωσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία
σιδηρογροθιά. Το όνομα του Λαλιώτη Γεωργίου περιλαμβάνεται στους 10
αστυνομικούς που το πόρισμα της ΕΛΑΣ διερευνά ως συνδεδεμένου με τη
δράση της ΧΑ [PDF 4626, 4627].

72. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού
Κοντογιάννη

Σπυρίδωνος,

υπηρετούντος

οργάνωσης Π. Ηλιόπουλο – 28/09/2013.
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στον

βουλευτή

της

Από την με αριθμό Φ2013/59113 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι από πληροφορίες που
έλαβε η αστυνομία από τηλεφώνημα αγνώστου ανδρός που ισχυρίστηκε ότι
είναι πρώην μέλος της ΧΑ και κατήγγειλε ότι σε διάφορες συγκεντρώσεις
της ΧΑ που γίνονταν για να στρατολογηθούν άτομα και τα οποία λάμβαναν
οδηγίες να προβαίνουν σε ξυλοδαρμούς αλλοδαπών ήταν παρόντες
αστυνομικοί συνοδοί όλων των Βουλευτών της ΧΑ, οι οποίοι αστυνομικοί
έφεραν όπλα, διέπρατταν και αυτοί ξυλοδαρμούς σε βάρος αλλοδαπών και
τους αφαιρούσαν αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους. Σε νομότυπη
κατ' οίκον έρευνα που έγινε στην οικία του Αρχιφύλακα Κοντογιάννη
Σπυρίδωνος, ο οποίος είχε διατεθεί στην προσωπική ασφάλεια του
Παναγιώτη Ηλιόπουλου, βουλευτή της οργάνωσης, βρέθηκαν στην κατοχή
του εντός της οικίας του και μάλιστα στο υπνοδωμάτιό του εντός της
ντουλάπας του και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο χρώματος μαύρου, μάρκας
Stoeger το οποίο προσομοίαζε με μαύρη καραμπίνα και για το οποίο δεν
υπήρχαν οι νόμιμες διατυπώσεις κατοχής, καθώς και ένα μαύρο κουτάκι το
οποίο περιείχε 160 μεταλλικά σφαιρίδια [PDF2747].

73. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του Χρήστου Παππά –
29/09/2013.
Σε διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα που έλαβε χώρα την 29/09/2013 στην
οικία του Χρήστου Παππά στην Ανατολή Ιωαννίνων, βρέθηκε μια (1)
μεταλλική σιδηρογροθιά συνολικού μήκους έντεκα (11) εκατοστών, η οποία
θεωρείται όπλο κατά τον νόμο.

74. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού
Γαλάνη Απόστολου, υπηρετούντος στον αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο – 29/09/2013.
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Από την με αριθμό 58363/2013 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι από πληροφορίες που
έλαβε η αστυνομία από τηλεφώνημα αγνώστου ανδρός που ισχυρίστηκε ότι
είναι πρώην μέλος της ΧΑ και κατήγγειλε ότι σε διάφορες συγκεντρώσεις
της ΧΑ που γίνονταν για να στρατολογηθούν άτομα και τα οποία λάμβαναν
οδηγίες να προβαίνουν σε ξυλοδαρμούς αλλοδαπών ήταν παρόντες
αστυνομικοί συνοδοί όλων των Βουλευτών της ΧΑ, οι οποίοι αστυνομικοί
έφεραν όπλα, διέπρατταν και αυτοί ξυλοδαρμούς σε βάρος αλλοδαπών και
τους αφαιρούσαν αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους. Σε νομότυπη
κατ' οίκον έρευνα που έγινε στην οικία του Αστυφύλακα Γαλάνη Απόστολου,
ο οποίος είχε διατεθεί στην προσωπική ασφάλεια του Νικόλαου
Μιχαλολιάκου, αρχηγού της οργάνωσης, βρέθηκε στην κατοχή του εντός της
οικίας του και μάλιστα στο υπνοδωμάτιό του και κατασχέθηκε 1 κουτί που
περιείχε 35 φυσίγγια διαμετρήματος 45 χιλ χωρίς να δικαιολογείται η κατοχή
τους [PDF 2812].

75. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του Ιωάννη Λαγού –
30/09/2013.
Σε διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα που έλαβε χώρα την 30/09/2013 στην
οικία του Ιωάννη Λαγού στο Πέραμα Αττικής, βρέθηκε κρυμμένο στο
εσωτερικό ενός λέβητα το παρακάτω πυροβόλο όπλα και ενεργά
πυρομαχικά τα οποίο κατείχε χωρίς νόμιμη άδεια: 1. Ημιαυτόματο πιστόλι
μάρκας BAIKAL αριθμό σειράς No: ΤΡΒ 2826, το οποίο είχε τροποποιηθεί
με τρόπο που είχε πλέον μετατραπεί σε κανονικό ραβδωτό πυροβόλο όπλο,
συνοδευόμενο από λειτουργικό γεμιστήρα οκτώ (8) φυσιγγίων, 2. Οκτώ (8)
φυσίγγια διαφόρων ειδών, 3. Δύο (2) καπνογόνα, μία (1) φωτοβολίδα
αλεξίπτωτου, δεκατρία (13) βεγγαλικά διαφόρων ενδείξεων.
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76. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του Νικόλαου Μίχου –
30/09/2013.
Σε διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα που έλαβε χώρα την 30/09/2013 στην
οικία του Νικόλαου Μίχου στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, βρέθηκαν τα
παρακάτω πυροβόλα όπλα και ενεργα πυρομαχικά τα οποίο κατείχε χωρίς
νόμιμη άδεια: 1. Ένα λειόκανο επαναληπτικό (καραμπίνα - Pump Action) με
αριθμό σειράς No: MV 75927F μάρκας MAVERICK mod.88, 2. Ημιαυτόματο
Πιστόλι μάρκας «CZ 99» με αριθμό σειράς No: 150254, 3. Ενενήντα
τέσσερα (94) φυσίγγια διαγόρων κατασκευαστών και προέλευσης.

77. Εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού
Μαριόγλου Σωκρατη, στη Θεσσαλονίκη – 30/09/2013.
Από την με αριθμό 59210/2013 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι στην Υποδιεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων
της ΕΛ.ΑΣ έφτασε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Σωκράτης
Μαριόγλου – Χρυσή Αυγή», σύμφωνα με το οποίο ο Αστυφύλακας της
Ομάδας ΔΙΑΣ της Θεσσαλονίκης Μαριόγλου Σωκράτης του Παναγιώτη
πραγματοποιεί

μέσω

διαδικτύου

αγοραπωλησίες

παράνομων

παρελκόμενων, όπως κάνες όπλων, διακόπτες μετατροπής πιστολιού Glock
σε αυτόματο, φακούς λέιζερ, γεμιστήρες, γιλέκα κλπ με σκοπό το κέρδος,
ενώ κατέχει παράνομα ένα περίστροφο S&W 0,38. Επιπλέον στο μήνυμα
αναφέρεται ότι ο ίδιος έχει μεγάλο αριθμό πυρομαχικών αποθηκευμένα
στον προαύλιο χώρο της οικίας του αδελφού του και είναι μέλος της ΧΑ και
ασπάζεται τη φιλοσοφία για την άρια φυλή, μισεί κάθε τι ξένο, δεν διστάζει
να προκαλεί ρατσιστικά επεισόδια και είναι νοσταλγός του Χίτλερ. Σε
νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του Μαριόγλου Σωκράτη
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: μία κάνη μετά του κλείστρου
διαμετρήματος 0,45, μία κάνη όπλου διαμετρήματος 0,45, ένας φορητός
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ασύρματος με κεραία και έξι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ένας φορητός
ασύρματος μάρκας Ronson, δύο καπνογόνα, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με
μαύρη λαβή και λάμα μήκους 10εκ, μία θήκη χρώματος χακί εντός της
οποίας υπήρχε μία αντιασφυξιογόνος μάσκα, μία νάιλον θήκη περιέχουσα
εξαρτήματα λαβής πιστολιού, μία συσκευασία περιέχουσα εξαρτήματα
επαναφοράς κλείστρου για πιστόλι GLOCK, μία νάιλον συσκευασία
περιέχουσα

εξαρτήματα

κλείστρου

όπλου,

μία

νάιλον

συσκευασία

περιέχουσα

εξαρτήματα

πιστολιού

Glock,

μία

νάιλον

συσκευασία

περιέχουσα

εξαρτήματα

πιστολιού

Glock,

μία

νάιλον

συσκευασία

περιέχουσα εξαρτήματα όπλου (16 κομμάτια), οκτώ φυσίγγια διαμετρήματος
0,40, δύο φυσίγγια 3,57 Magnum, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα
τέσσερα επανατατικά ελατήρια και τέσσερα ελατήρια γεμιστήρα, μία νάιλον
συσκευασία περιέχουσα δύο βάσεις γεμιστήρα με ένδειξη Glock και δύο
υποδοχείς ελατηρίου γεμιστήρα, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα 4
βάσεις γεμιστήρα με ένδειξη Glock και 4 καπάκια-υποδοχείς γεμιστήρα, μία
νάιλον συσκευασία περιέχουσα 3 βάσεις γεμιστήρα με ένδειξη Glock, έναν
μηχανισμό σκανδάλης και ένα εξάρτημα πιστολιού και έναν αναστολέα
γεμιστήρα, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα 28 κάλυκες διαμετρήματος
0,45, έναν κάλυκα διαμετρήματος 9χιλ, τρεις κάλυκες 3,57 Magnum και 9
κάλυκες διαμετρήματος 0,38, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα λευκή
σκόνη, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα 112 φορτιστές αυτοκινήτου, μία
λαβή ανταλλακτική όπλου, ένα κουτί περιέχον 190 χαρτονομίσματα των 50
Ευρώ (δηλαδή 9.500 Ευρώ), ένα μεταλλικό κουτί περιέχον συνολικό ποσό
22.600 ΕΥΡΩ, ένα μεταλλικό κουτί περιέχον συνολικό ποσό 74.700 ΕΥΡΩ
(συνολικά 106.800 ΕΥΡΩ) και έναν γεμιστήρα κενό μάρκας GLOCK. Σε
σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τα εξής: ένα πιστόλι 40χιλ μάρκας Glock με κάνη το οποίο
έχει προσαρτημένο κάτω από την κάνη φακό μάρκας Streamlight, ο οποίος
είχε λειτουργία σκόπευσης λέιζερ, ένας γεμιστήρας με 14 φυσίγγια 40χιλ και
3 γεμιστήρες με 12 φυσίγγια έκαστος 40χιλ. Σε νομότυπη έρευνα που έγινε
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στην οικία του αδελφού του Μαριόγλου Απόστολου του Παναγιώτη
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία πλαστική θήκη περιέχουσα μια κυνηγετική
καραμπίνα

αποσυναρμολογούμενη

σε

3

μέρη,

μία

επαναληπτική

καραμπίνα μάρκας Blackwater περιέχουσα σε ειδική θήκη στο κοντάκι δύο
φυσίγγια

διαμετρήματος

12χιλ,

ένα

κουτί

περιέχον

10

φυσίγγια

διαμετρήματος 12χιλ, μία θήκη περιέχουσα ένα ζευγάρι κιάλια, πιθανόν
νυχτερινής όρασης, δύο γεμιστήρες πιθανόν καραμπίνας, ένας γεμιστήρας
πιστολιών με έξι φυσίγγια διαμετρήματος 0,45, μία μαύρη θήκη πιστολιού
μάρκας BERETTA, μία διόπτρα, μία μαύρη θήκη περιέχουσα καθαριστικά
καραμπίνας, μία συσκευασία με 21 εξαρτήματα και εργαλεία όπλου, ένας
πυρσός, ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 15εκ και 5χιλ, ένα πτυσσόμενο
μαχαίρι με λάμα μήκους 9εκ. Εντός αποθήκης στο ισόγειο της οικίας
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 κροτίδες, μία κάνη δίκανης καραμπίνας, μία
πλαστική θήκη περιέχουσα πιστόλι μάρκας Glock 9χιλ με ένα κενό
γεμιστήρα εντός του πιστολιού, έναν επιπλέον γεμιστήρα εντος του οποίου
υπάρχουν 3 φυσίγγια μάρκας Luger 9χιλ που εντός της διάφανης βολίδας
φέρουν μικρά σφαιρίδια, 3 τεμάχια καθαρισμού όπλων και ένα εγχειρίδιο
χρήστη ανωτέρου πιστολιού, ένα πλαστικό κουτί περιέχον πυρίτιδα, δύο
γεμιστήρες άνευ φυσιγγίων παλαιού τύπου για φυσίγγια διαμετρήματος 7,62
χιλ, ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 7,62x51 χιλ, ένα φυσίγγιο εκπαιδευτικό,
ένας ξύλινος χειροφυλακτήρας, 3 εξαρτήματα προσαρμογής φακού ή λέιζερ
σε πιστολι, ένας προσαρμογέας διόπτρας, ένα πτυσσόμενο κοντάκι
πολεμικού τυφεκίου με το εγχειρίδιό του, ένα εγχειρίδιο χρήσης αορτήρα
πολεμικού τυφεκίου και κατάλογος προϊόντων της εταιρίας

MESA

TACTICAL Ιούνιος 2005. Σε έρευνα εντός του αυτοκινήτου της συζύγου του
ανωτέρω βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 350 φυσίγγια μάρκας 357 Magnum,
έξι κάλυκες διαμετρήματος 0,4χιλ, δύο κυνηγετικά φυσίγγια διαμετρήματος
12χιλ, 5 κυνηγετικά φυσίγγια διαμετρήματος 12χιλ. Εξετασθείς ενόρκως
εξειδικευμένος οπλουργός στον οποίο επιδείχθηκαν τα ανωτέρω ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι είναι χρηστικά και ότι μπορούν αν χρησιμοποιηθούν κατά
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περίπτωση και ανάλογα με τη λειτουργία τους ως όπλα ή ανταλλακτικά
όπλων, ενώ ταυτόχρονα διαχώρισε τα αντικείμενα σε κύρια και βοηθητικά
[PDF2748].

78. Εύρεση όπλων και πλαστών αντικειμένων στην οικία του
αστυνομικού Πουλέλη Βασίλειου, υπηρετούντος στον βουλευτή της
ΧΑ Γερμενή - 30/09/2013.
Από την με αρ. ΑΦ2013/1847 που σχηματίστηκε από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών, την 28/09/2013 άγνωστος επικοινώνησε με το
τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, ο
οποίος ανέφερε ότι αστυνομικοί συνοδοί των Βουλευτών της ΧΑ έφεραν
όπλα, διέπρατταν ξυλοδαρμούς σε βάρος αλλοδαπών υπηκόων και τους
αφαιρούσαν αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους. Στα πλαίσια της
διερεύνησης της υπόθεσης

αστυνομικοί της

υπηρεσίας

Εωτερικών

Υποθέσεων μετέβησαν στην έδρα του Αστυνομικού Τμήματος Αρτέμιδος
όπου ο Ανθ/μος Πουλέλης Βασίλειος εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο
συγκεκριμένος ανθ/μος είχε διατεθεί στην προσωπική ασφάλεια του
βουλευτή της ΧΑ Γερμενή Γεωργίου κατά τα χρονικά διαστήματα από
10/05/2012 έως 12/09/2012 και 04/03/2013 έως 29/03/2013. Σε νομότυπη
έρευνα που έγινε στην οικία του ανυερέθησαν 04 πτυσσόμενοι μεταλλικοί
ράβδοι (γκλόμπ), μιά μεταλλική σιδηρογροθιά, μία δερμάτινη θήκη που
περιείχε δύο μεταλλικούς γεμιστήρες χρώματος μαύρου από πιστόλι
μάρκας ΗΚ, ένα σπρέυ εκτόξευσης πιπεριού, ένα μεταλλικό μαχαίρι με
μήκος λάμας 6,5εκ, δύο λαστιχένιες αστυνομικές ράβδοι, ένα αεροβόλο
όπλο τυφέκιο μετά θήκης παραλλαγής, ένα αεροβόλο πιστόλι μαύρου
χρώματος με την ένδειξη ΗΚ 9χ19χιλ μετά γεμιστήρας, 145 φυσίγγια
διαμετρήματος 9χιλ, 42 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένας
φορητός ασύρματος, δύο επιγράμματα με την ένδειξη “Ελληνική Αστυνομία
Ειδικοί Φρουροί” (αν και ο ανθ/μος δεν ανήκε στο συγκεκριμένο σώμα), μια
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αφίσα μεγέθους Α3 με τίτλο “Σχετικά με τη Ρατσιστική Επίθεση στο
Πανηγύρι της Ραφήνας”. Επίσης στον προαύλιο χώρο της οικίας βρέθηκαν
σταθμευμένα δύο αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Σε έρευνα
που διεξήχθη στο ένα από αυτά βρέθηκαν 8 κάρτες της ΧΑ Ανατολικής
Αττικής και μία κάρτα του Βουλευτή Μπαρμπαρούση Κων/νου, δύο κινητά
τηλέφωνα, ένα μαχαίρι με λάμα 9εκ, ένας βούρδουλας μήκους 80εκ [PDF
2781].

79. Σύλληψη αστυνομικού Σκάρα Αθανάσιου, πρώην υποδιοικητή στο
ΑΤ Αγ.Παντελεήμονα - 30/09/2013.
Από την υπ. αριθμ. Φ2013/4043 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκύπτει ότι από την Υπηρεσία
Εσωτερικών

της

ΕΛ.ΑΣ

διενεργήτο

προκαταρτική

εξέταση

κατόπιν

καταγγελιών που είχαν περιέλθει στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις οποίες ο
Α/Υ Σκάρας Αθανάσιος παρείχε κάλυψη σε παράνομες χαρτοπαικτικές
λέσχες στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας εκμεταλλευόμενος τη θέση
του ως ανώτερος αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.
Μεταξύ των καταγγελιών υπήρχε η πληροφορία ότι ο εν λόγω Α/Υ
συνεργάζεται με τον Σταθόπουλο Ιωάννη από τον οποίο παραλαμβάνει τα
χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις λέσχες. Σε νομότυπη έρευνα που
έγινε στο γραφείο του Α/Υ Σκάρα ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν: το
χρηματικό ποσό των 10.700 €, δύο χρυσές λίρες κοπής 1900 και 1912, ένα
σπρέυ πιπεριού, ένας ηλεκτρικός εκκενωτής (teaser – paralyser) πλήρως
λειτουργικός συνοδευόμενος με καλώδιο φόρτισης σε ηλεκτρική πρίζα μαζί
με θήκη μεταφοράς – ανάρτησης σε ζώνη, ένα κουτί περιέχον 17 φυσίγγια
των 9χιλ, ένα κουτί περιέχον 47 φυσίγγια των 9χιλ για τα οποία δεν διέθετε
άδεια κατοχής, 11 λειτουργικά κινητά τηλέφωνα, τα οποία έφεραν στο πίσω
μέρος αναγνωριστικό σημάδι, ένα γνήσιο δελτίο αιτήσαντος ασύλου. Κατά
τη σωματική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των
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2.300€, έγγραφο του 4ου Πταισματοδίκη Αθηνών (κλήση προς πολίτη για
εμφάνιση ενώπιόν του) το οποίο παρανόμως κατείχε, μία σελίδα μεγέθους
Α4 με ιδιόχειρες σημειώσεις καθώς και απόκομμα σελίδας Α4 αφορώσες
προφανώς καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τυχερά παίγνια στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην
οικία του Α/Υ Σκάρα ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό
των 10.200€, δύο βιβλιάρια τραπεζικών ιδρυμάτων, ένα πιστόλι μάρκας
Zastava άνευ γεμιστήρα, ένα πιστόλι φέρον ένα γεμιστήρα πλήρη
φυσιγγίων, ένα πιστόλι φέρον γεμιστήρα 15 φυσιγγίων των 9 χιλ, ένα
περίστροφο με βικίο 6 φυσιγγίων, ένα γεμιστήρα περιέχον 15 φυσσίγια 9χιλ,
μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, 317 φυσίγγια διαφόρων τύπων και
διαμετρημάτων, δύο αεροβόλα πιστόλια άνευ γεμιστήρων, 6 σουγιάδες, 7
μαχαίρια εντός θηκών το κάθε ένα μήκους από 15 έως και 30 εκ, 2
τσεκούρια, τρία σπαθιά εντός θηκών. Επίσης βρέθηκαν 25 λειτουργικά
κινητά τηλέφωνα με σύστημα αναγνώρισης στο οπίσθιο μέρος καθενός από
αυτά, πλήθος φωτοαντιγράφων διαβατηρίων, αδειών διαμονής, αιτήσεων
για έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, σε κάποια επί των οποίων υπήρχαν
ιδιόχειρες σημειώσεις όπως 11.200 ή 5454.81 και ιδιόγραφη σημείωση
“Θέμις Σκορδέλη, Χρυσή Αυγή”, ένα βιβλίο με τίτλο “Για την Ελλάδα μας και
για τους Έλληνες”, ένα βιβλίο με τίτλο “Εθνικισμός” και 4 τεύχη του
περιοδικού Ελληνόραμα. Τέλος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 τσάντες
απομιμήσεις με την επωνυμία Louis Vutton, 14 τσάντες και πορτοφόλια –
απομιμήσεις χωρίς ένδειξη μάρκας, 130 κλεψίτυπα CD διαφόρων
καλλιτεχνών. Σε ενέργειες που έγιναν για τον εντοπισμό του Σταθόπουλου
Ιωάννη κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στην οικία του, όπου η σύζυγός του
ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αυτός απουσιάζει μη δεχόμενη να μιλήσει
περαιτέρω με τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια περίοικοι ανέφεραν ότι ο
Σταθόπουλος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση εξερχόμενος από τον
ακάλυπτο χώρο της οικοδομής στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, αφού
προηγουμένως είχε εγκαταλείψει μια σακκούλα σε μπαλκόνι παράπλευρου
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διαμερίσματος. Εντός της σακούλας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα
πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι, 173 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 4
κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες sim και παρελκόμενα κινητών τηλεφώνων
(μπαταρίες, φορτιστές κλπ), 32 χαρτιά με χειρόγραφες σημειώσεις όπως
ημερομηνίες, ονόματα, και χρηματικά ποσά. Στην κατ' οίκον έρευνα που
διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος παρόμοιων εγγράφων,
καρτών και σημειώσεων, καθώς επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο κάρτες sim
και ένα φυσίγγιο 22 χιλ. Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία
της Θέμιδας Σκορδέλη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθους έντυπου
υλικού της ΧΑ, 18 κροτίδες, δύο φύλλα χαρτιού Α4 στα οποία αναγράφονται
ταχυδρομικές διευθύνσεις, περιγραφές χώρων – οικίας και υπηκοότητες
ατόμων που διαμένουν σε αυτές τις διευθύνσεις, ένα βιβλιάριο καταθετικού
λογαριασμού της Εμπορικής Τράπεζας, πρόχειρες σημειώσεις σε δισέλιδο
απόκομμα τετραδίου στο οποίο αναφέρονται δραστηριότητες της ΧΑ, δύο
σακκούλες με τσάντες και CD [PDF 2809, 2811].

80. Σύλληψη του υποψήφιου βουλευτή της Χρυσής Αυγής Νικήτα
Σιώη στις Σέρρες για οπλοφορία – 01-31/10/2013.
Από το από 04/03/2014 έγγραφο των ανακριτριών Κλάπα-Δημητροπούλου
(PDF 3108), προκύπτει ότι σχηματίστηκε δικογραφία κατά του Νικήτα Σιώη,
τέως βουλευτή της Χρυσής Αυγής στον νομό Σερρών που όμως στη
συνέχεια παραιτήθηκε, ο οποίος συνελήφθη στο Σιδηροκαστρο Σερρών τον
Οκτώβριο του 2013 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Σερρών, για παράνομη οπλοκατοχή και συγκεκριμένα
ενός (1) μαχαιριού, οκτώ (8) στυλιαριών διαφόρων μηκών και ενός (1)
μετασκευασθέντος κυνηγετικού όπλου MAVERICK MODEL 88, από το
οποίο αφαίρεσε το κοντάκι και προσάρμοσε πιστολοειδή λαβή [PDF 3108].
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81. Εύρεση όπλων κατόπιν ερευνών σε οικίες μελών της ΧΑ στην
Πάτρα - 02/10/2013.
Από τη δικογραφία με αριθμό ΙΒΦ13/139 που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πάτρας προκύπτει ότι κατόπιν πληροφοριών
διενεργήθηκε νομότυπα κατ' οίκον έρευνα στην οικία του Κασπίρη Γεωργίου
όπου ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν ένα κουτί που περιείχε 24 αβολίδωτα
φυσίγγια (κρότου – λάμψης) διαμετρήματος 9χιλ, ένα ζεύγος σιδερένια
ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα τύπου “Νουντζάκο”, ένα αεροβόλο πιστόλι
διαμετρήματος 4,5 χιλ, ένα ξύλινο ρόπαλο τύπου γκλόμπ μήκους 61εκ με
πλαϊνή προέκταση λαβής, ένα ξύλινο ρόπαλο τύπου γκλόμπ μήκους 63 εκ,
τρεις επικαλαμίδες υφασμάτινες, ένα γιλέκο μάχης με διάφορες θήκες –
υποδοχές. Επίσης σε νομότυπη κατ' οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στην
οικία του Τσογγίδη – Τσονακίδη Στεφάνου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα
ξύλινο ρόπαλο μήκους 60εκ, ενώ σε νομότυπη κατ' οίκον έρευνα που
διενεργήθηκε στην οικία των Νάκου Ανδρέα και Φαλτσέτα Κων/νου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο δίκαννο με ληγμένη άδεια
από το 2005, μία κροτίδα μεγάλου μεγέθους, μία δερμάτινη θήκη ώμου
πυροβόλου όπλου με διπλή θήκη γεμιστήρων πυροβόλου όπλου, ένα
σπαθί τύπου SAMURAI συνολικού μήκους 85εκ, ένα μαχαίρι ξιφίδιο
συνολικού μήκους 42εκ, ένα μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού μήκους 24εκ με
ειδική χειρολαβή και ειδικές εσοχές – εξοχές, ένα μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού
μήκους 34εκ με χειρολαβή ένα μαχαίρι ξιφίδιο συνολικού μήκους 29εκ με
χειρολαβή, δύο μαχαίρια – ξιφίδια συνολικού μήκους 29εκ έκαστο ιδίου
τύπου με χειρολαβή, ένα εγχειρίδιο με τίτλο “ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ”, ένα εγχειρίδιο με τίτλο “ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ”, μία αυτοκόλητη ετικέτα με το σήμα της ΧΑ επί του σώματος
της οποίας αναγράφεται “ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ”, ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ
έμπροσθεν του οποίου γράφει “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”, δύο αμπούλες αερίου
διοξειδίου του άνθρακα που προορίζεται για αεροβόλο όπλο, 25 κυνηγετικά
φυσίγγια διαμετρήματος C12 N7, ένα νάυλον σακουλάκι περιέχον εκατόν
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πενήντα ένα (151) μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και ένα νάυλον
σακουλάκι περιέχον 550 μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου. Ο Νάκος
Ανδρέας δήλωσε στην κατάθεσή του ότι είναι ενεργό μέλος της ΧΑ [PDF
4065-4068].

82. Εύρεση παράνομων αντικειμένων στην οικία Θ. Σκορδέλη στην
Αθήνα – 04/10/2013.
Από την με αρ. ΑΒΜ Φ2013/4074 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών σε βάρος της Θέμιδος Σκορδέλη του
Κωνσταντίνου της αποδόθηκαν οι κατηγορίες ότι στην Αθήνα στις 2/10/2013
με περισσότερες από μια πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου
εγκλήματος κατήρτισε άγνωστο αριθμό πλαστών σημάτων των εταιριών
Luis Vuitton, Tous και Dolce Gabana και στην συνέχεια έθεσε αυτά σε
άγνωστο αριθμό τσαντών περισσοτέρων των 17, τα υλικά των οποίων ήταν
ευτελούς ποιότητας και δεν είχαν σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούν
αυτές οι εταιρείες για την κατασκευή των δικών τους προϊόντων, με σκοπό
να τα διαθέσει σε άγνωστους αγοραστές παραπλανώντας τους για την
γνησιότητά τους. Επίσης χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του Ν.
2121/93 βρέθηκαν στην κατοχή της εντός της οικίας της 33 κλεψίτυπα
CD/DVD που περιείχαν μουσική, τραγούδια και κινηματογραφικές ταινίες
διαφόρων καλλιτεχνών, αν και γνώριζε ότι αυτά είχαν αναπαραχθεί
παρανόμως. Επίσης βρέθηκαν παράνομα στην κατοχή της εντός της οικίας
της 18 κροτίδες με την ένδειξη MEFISTO και MEFISTO MANNA. Η
κατηγορουμένη καταδικάστηκε τελικά για την κατοχή των κροτίδων σε έξι
μήνες φυλάκιση με αναστολή από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών
[φάκελος ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ].

83. Οπλοστάσιο σε σπίτι πολιτευτή της Χρυσής Αυγής στην Άρτα –
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05/11/2013.
Από επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ (βλ. αρχείο 12), προκύπτει ότι στις
05/11/2013 συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή 53χρονος, μέλος και
πολιτευτής της Χρυσής Αυγής, ύστερα από έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο
του στην επαρχιακή οδό Άρτας- Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολούθησαν
έρευνες στο σπίτι του. Ειδικότερα η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει
ότι βρέθηκαν στο αυτοκίνητο: πέντε (5) μαχαίρια, μήκους ως (32) cm, δύο
(2) ξύλινα ρόπαλα, ένα (1) γκλομπ από καουτσούκ, ενώ στην οικία του
βρέθηκαν: ένα (1) περίστροφο, τρία (3) πιστόλια ρίψης φωτοβολίδων, δύο
(2) κυνηγετικά όπλα, δύο (2) αεροβόλα τυφέκια, επτά (7) αναδιπλούμενα
μαχαίρια, μήκους έως (24) cm, ενενήντα επτά (97) φυσίγγια, διαμετρήματος
45 auto, διακόσια επτά (207) φυσίγγια, διαμετρήματος 12 cal [PDF 12].

84. Σύλληψη χρυσαυγίτη αξιωματικού του στρατού στη Μαγνησία 21/11/2013.
Από επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ (βλ. αρχείο 12), προκύπτει ότι την
21/11/13 συνελήφθη σε περιοχή της Μαγνησίας για παράνομη κατοχή
οπλισμού 51χρονος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς, μέλος της Χρυσής
Αυγής. Στο σπίτι του, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν: πιστόλι CZ των 9 mm, χωρίς γεμιστήρα, πιστόλι BAYARD
των 7,65 με γεμιστήρα χωρίς φυσίγγια, πιστόλι φωτοβολίδων τύπου στυλό,
γεμιστήρες και θήκες που περιείχαν συνολικά 167 φυσίγγια, δεκατέσσερα
φυσίγγια των 9 mm, δύο κυνηγετικά όπλα (καραμπίνα και δίκαννο), οι
άδειες των οποίων είχαν λήξει, συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας
(tazer), μεταλλικό πτυσσόμενο γκλοπ, κυνηγετικό μαχαίρι, τρεις ξιφολόγχες,
τριάντα τρία φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, DVD μέσα σε θήκη, με
εντυπωμένες εικόνες της Χρυσής Αυγής, διάφορα αντικείμενα, όπως
πόστερ – κούπες – κανάτες – πετσέτα – αναπτήρες με το έμβλημα της 21ης
Απριλίου, ενώ σε μερικά από αυτά αναγράφεται «Χρυσή Αυγή Κρήτης»,
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καπέλο τύπου τζόκεϋ, με το έμβλημα της Χρυσής Αυγής, δέκα βιβλία με
ναζιστικό περιεχόμενο, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο κινητά
τηλέφωνα. Το Διαρκές Στρατοδικείο στη Λάρισα στις 25/11/13 του επέβαλε
ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή [PDF 12].

85. Κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τον Ευστ. Μπούκουρα για
ανεφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης – 05/12/2013.
(Βλ. αμέσως μετά, περίπτωση 86.)

86. Κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τον Γ. Γερμενή για
ανεφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης - 05/12/2013.
Στις 28/05/2014 οι Γερμενής Γεώργιος και Μπούκουρας Ευστάθιος,
αμφότεροι κατηγορούμενοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση ΧΑ και
διεύθυνση αυτής, κλήθηκαν από τις Ειδικές Εφέτες Ανακρίτριες να
απολογηθούν

συμπληρωματικά

για

την

κατηγορία

της

κατοχής

πυρομαχικών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΑ. Συγκεκριμένα, στην κατοχή του Γερμενή Γεωργίου
βρέθηκαν την 5/12/2013 200 φυσίγγια πυροβόλου όπλου με διάφορες
ενδείξεις πυθμενίου, ενώ στην κατοχή του Μπούκουρα Ευσταθίου βρέθηκε
ένα λειόκανο ημιαυτόματο όπλο (καραμπίνα) διαμετρήματος 12, με σταθερό
κοντάκιο, μήκος κάννης 50εκ και συνολικό μήκος 104,5εκ το οποίο είχε
μετασκευάσει έτσι ώστε η αποθήκη του να είναι χωρητικότητας 5 φυσιγγίων
και το όπλο να μπορεί να δεχθεί συνολικά έξι φυσίγγια, με συνέπεια το ως
άνω λειόκανο να μην χαρακτηρίζεται κυνηγετικό όπλο, αλλά όπλο κατά την
έννοια του άρθρου 1 παρ 1 περ β του ν. 2168/1993, δοθέντος ότι έχει τη
δυνατότητα να δεχθεί περισσότερα από 3 φυσίγγια, ενώ επίσης φέρει επ'
αυτού προσαρμοσμένες μία πλαστική φυσιγγιοθήκη χωρητικότητας έξι
φυσιγγίων και μία συσκευή σκόπευσης ερυθράς κουκίδας, η οποία
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προσαρμοσμένη στο άνω μέρος του όπλου μέσω κατάλληλης βάσης και
φέρει επ' αυτής την επιγραφή “FRO LAW ENFORXEMENT/MILITARY
USE”, τα οποία κατείχαν με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της
εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους ως μέλη
αυτής και ως μέλη της ηγετικής της ομάδας, αποδεχόμενοι τους σκοπούς
της οργάνωσης διά της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτούς καθηκόντων
συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών γι αυτούς – όπως και
για όλα τα μέλη της οργάνωσης – στόχων της, ήτοι την εξόντωση των κατ'
αυτήν “εχθρών του έθνους” και συγκεκριμένα των ατόμων με διαφορετικές
από τις υπ' αυτής υποστηριζόμενες πολιτικές, ιδεολογικές, κλπ θέσεις,
αντιλήψεις και επιλογές, ως και των ξένων μεταναστών, ρομά και γενικά
όσων δεν ανήκουν στην (Αρία) Λευκή φυλή και που κατά την οργάνωση
αποτελεί το “φυλετικό υπόβαθρο του Ελληνικού Έθνους” [PDF 4621].

87. Διακεκριμένη οπλοκατοχή από τους Σαββόγλου Ευάγγελο και
Σαββόγλου Βασίλειο στον Βύρωνα – 06/10/2013.
Από το από 06/10/2013 έγγραφο των ανακριτών Γεωργουλέα-Παπακώστα
με το οποίο παραγγέλλεται προς την Διεύθυνση Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
να ενεργήσει στα πλαίσια της δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή (Φ2013/3990) έρευνα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας κειμένης
επί της οδού Πριγκηπονήσων αρ. 4 στον Βύρωνα Αττικής, όπου διαμένει
άνδρας ηλικίας 21 ετών ονόματι “ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ”, επί σκοπώ ανευρέσεως
στοιχείων χρήσιμων για την υπόθεση, προέκυψε ο σχηματισμός της υπό
ΑΒΜ ΓΦ2013/1124 δικογραφίας εξαιτίας του ότι στην ως άνω διεύθυνση και
συγκεκριμένα στην οικία των Σαββόγλου Ευάγγελου και Σαββόγλου
Βασίλειου βρέθηκε εκτεταμένο οπλοστάσιο. Και συγκεκριμένα: πέντε (5)
καραμπίνες, τρία (3) τυφέκια δίκαννα, ένα (1) πιστόλι, ενα (1) περίστροφο,
τρία (3) τυφέκια μάλλον αεροβόλα, ένα (1) μεταλλικό περίστροφο μάλλον
αεροβόλο, δύο (2) flobert, έντεκα (11) φυσιγγιοθήκες, εξακόσια εννιά (609)
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φυσίγγια, ένα (1) τσεκούρι-μπαλτά, μία (1) κάνη και δεκαέξι (16) μαχαίρια.
Για τα ανωτέρω όπλα, οι Σαββόγλου Ευάγγελος και Σαββόγλου Βασίλειος
παρουσίασαν νόμιμες άδειες για μόνον τέσσερα (4) από αυτά, ενώ για άλλα
δύο (2) οι άδειες ανήκαν σε θανόντα χωρίς να έχουν γίνει οι απαιτούμενες
ενέργειες για τη νόμιμη κατοχή τους [PDF 4631, 4632, 4636].

88. Εύρεση

πλαστογραφημένης

ταυτότητας

του

αστυνομικού

Χαλάστρα Κωνσταντίνου με τα στοιχεία “Αλεξανδρος Κασιδιάρης”
(αδελφος του βουλευτή της ΧΑ Ηλ. Κασιδιάρη) - 15/12/2013.
Από την διεξαχθείσα έρευνα σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη μεταξύ των
αρχείων - δεδομένων που ανακτήθηκαν από εξέταση Η/Υ ανευρέθηκε
υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας αστυνομικού, το οποίο ανήκε στον
Αστυφύλακα Χαλάστρα Κων/νο. Το εν λόγω υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας
χρησιμοποιήθηκε για την πλαστογράφηση υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας
με τη φωτογραφία του αδελφού του Ηλία Κασιδιάρη, Αλέξανδρου Κασιδιάρη
και

αναγραφόμενα

στοιχεία

“Αστυφύλακας

(273059)

Παπαστεργίου

Αλέξανδρος του Πέτρου και της Μαρίας”. Ο Χαλάστρας Κων/νος είχε
αποσπαστεί στη φρουρά του Μιχαλολιάκου Νίκου [PDF 4056-4064].

89. Ακινητοποίηση οχήματος σε δημόσιο δρόμο από μέλος της
Χρυσής Αυγής και έλεγχος εθνικότητας οδηγού - 07/01/2014.
Από την υπ' αριθμ Ε13/31 δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, προκύπτει ότι ο Χούστης Γεώργιος –
Νεκτάριος είχε σταθμεύσει το αγροτικό του αυτοκίνητο στο 15ο χλμ της
οδού Βόλου – Ζαγοράς στις 7/01/2014 με τα φώτα αναμμένα και έχοντας
βγει στο οδόστρωμα φορώντας μπλούζα που έφερε το λογότυπο της ΧΑ
σταματούσε τα διερχόμενα οχήματα και διενεργούσε παράνομα έλεγχο
εθνικότητας στους οδηγούς και επιβάτες. Σε νομότυπη κατ' οίκον έρευνα
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βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μαύρα μπλουζάκια με το λογότυπο
της ΧΑ, 4 ψηφιακοί δίσκοι – DVD με υλικό της ΧΑ, ένυπο υλικό –
αποκόμματα εφημερίδων με θέματα σχετικά με τη δράση της ΧΑ, τρεις
ξιφολόγχες, ένα παλαιό ξίφος με λαβή, μία παλαιά ματσέτα (μαχαίρι), ένας
παλαιός μπαλτάς και ένα παλαιό μαχαίρι. Ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του
[PDF 4858-4865].

90. Επίθεση στον κοινωνικό χώρο Ρεσάλτο στο Κερατσίνι - 25/01/2014.
Από δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής
προκύπτει ότι την 25/01/2014 περίπου 150 μέλη της ΧΑ είχαν συγκεντρωθεί
στην πλατεία Λαού που βρισκεται στο Κερατσίνι και κατά την παραμονή
τους εκεί κατέστρεψαν πανό αριστερών ομάδων και λαϊκών συνελεύσεων
της περιοχής (στο σημείο της δολοφονίας του Παυλου Φύσσα) και στη
συνέχεια κινήθηκαν προς την περιοχή που βρίσκεται το αυτόνομο στέκι
“ΡΕΣΑΛΤΟ” επί της οδού Ερμού 9, όπου μόλις έφτασαν άρχισαν να πετούν
τούβλα εναντίον του οικήματος που στεγάζεται το στέκι “ΡΕΣΑΛΤΟ” και του
παρακείμενου διαμερίσματος με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φθορές σε
αντικείμενα στους χώρους των διαμερισμάτων [PDF 3798].
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5.2.2. Οι δολοφονικές επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψαράδες και στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.

Από το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και δη το σύνολο των
δεκάδων

μαρτυρικών

καταθέσεων

και

των

απολογιών

των

κατηγορουμένων, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες: Στο Πέραμα
Αττικής,

ξημερώνοντας

η

12η/6/2012

και

περί

ώρα

03.10,

οι

κατηγορούμενοι Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,
Ελένη–Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμάς Μαριάς και Μάρκος Ευγενικός
ενεργώντας από κοινού με είκοσι (20) τουλάχιστον άτομα προς το παρόν
άγνωστα στις αρχές, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και κάποια από
αυτά μπλούζες με το σήμα της Χρυσής Αυγής, αφού προκάλεσαν
εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγό τύπου BAN και
ένα τρίκυκλο) των Αιγυπτίων αλιεργατών (επ.) ABOU HAMED (ον.)
MOHAMED, (επ.) ABOU ΗAMED (ον.) AHMED. (επ.) ABOU HAMED (ον.)
SAAD και EMBARAK (επ.) ABOUZID (ον.), εισήλθαν στη μονοκατοικία επί
της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη αριθ. 32, όπου αυτοί διέμεναν, τους
εξύβρισαν και τους επιτέθηκαν. Ένας εκ των δραστών φώναξε στα θύματα
“τώρα θα μάθετε τι είναι η Χρυσή Αυγή” και «θα σας γ.... τη μάνα που σας
γέννησε». Ο Πανταζής είναι αποδεδειγμένα εκ των επικεφαλής της ΤΟ.
Περάματος της Χρυσής Αυγής, ενώ ο Μαρίας και ο Παπαδόπουλος είναι
επίσης καταγεγραμμένα μέλη της συγκεκριμένης ΤΟ.

Η επίθεση ήταν εξαιρετικά βίαιη και άριστα οργανωμένη κατά το
πρότυπο των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου. Συγκεκριμένα:
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α) Επίθεση με βαρύ οπλισμό: Οι δράστες κατέφτασαν με μηχανάκια,
προκάλεσαν αρχικά φθορές στα οχήματα των θυμάτων και μετά στα ξύλινα
παντζούρια και στα τζάμια των παραθύρων της μονοκατοικίας με
σιδερένιους λοστούς και ξύλα, έριξαν μέσα στην κατοικία το περιεχόμενο
(σκόνη) ενός πυροσβεστήρα και τον ίδιο τον πυροσβεστήρα και στη
συνέχεια, όταν λόγω της αντίστασης των θυμάτων δεν κατάφεραν να μπουν
στο σπίτι, ανέβηκαν στην ταράτσα του σπιτιού όπου κοιμόταν ο Embarak
Abouzid. Εκεί του επιτέθηκαν με ρόπαλα, ξύλα, καδρόνια και σιδερένιους
λοστούς και τον τραυμάτισαν σοβαρά σε καίρια σημεία του σώματός του και
κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό
κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση
πνεύμονα, βαθιά 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 στο σαγόνι του παθόντα. Η ως άνω ανθρωποκτόνος επίθεση
διήρκεσε περίπου πέντε (5) λεπτά και ολοκληρώθηκε όταν δόθηκε εντολή
από τον επικεφαλής της ομάδας, Αναστάσιο Πανταζή, να αποχωρήσουν
από τον τόπο της επίθεσης.

β)

Ιεραρχική

οργάνωση

της

επίθεσης:

Ο

Αναστάσιος

Πανταζής

αναγνωρίστηκε ως ο επικεφαλής της επίθεσης και ήταν από αυτούς που
φορούσαν μπλούζα με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής. Το απόγευμα της
προηγούμενης ημέρας πριν την επίθεση, ο βουλευτής της Χ.Α. Ιωάννης
Λαγός, υπεύθυνος του κόμματος στον Πειραιά και στο Πέραμα, σε
συγκέντρωση σε καφετέρια στο Πέραμα 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 όπως θέλουν, τα παίρνουν
απ’ όπου θέλουν και γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Εμείς τους
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λέμε ότι από εδώ και στο εξής θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή».

Δολοφονική επίθεση σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ: 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 τοπικές οργανώσεις της Χρυσής Αυγής Περάματος, Νίκαιας και
Σαλαμίνας. Η πλειονότητα των δραστών ήταν 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.

Επικεφαλής της επίθεσης ήταν οι Αναστάσιος Πανταζής και Χρήστος
Χατζηδάκης, μέλη του Πενταμελούς Συμβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής Περάματος. Οι παραπάνω κατηγορούμενοι όπως και τα
λοιπά άγνωστα μέχρι στιγμής στις αρχές άτομα-μέλη της Χρυσής Αυγής
επιτέθηκαν, με ανθρωποκτόνο σκοπό, κρατώντας, μεταξύ άλλων, καδρόνια,
πτυσσόμενα γκλομπ, τσεκούρια, λοστούς στην άκρη των οποίων υπήρχαν
πρόκες και βίδες, κοντάρια, τα οποία είχαν προσαρμοσμένα στο επάνω
μέρος τους μεταλλικά ελάσματα, 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 αφισοκόλληση και αναγραφή
πολιτικών συνθημάτων στην περιοχή τους. Η ως άνω ιδιοκατασκευή
βρέθηκε αργότερα κάτα τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής Περάματος, επιμελώς κρυμμένη πίσω από κλιματιστικό.
Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν έντεκα (11) θύματα με βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας στα οχήματα των
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θυμάτων.

Η επίθεση ήταν και πάλι οργανωμένη ιεραρχικά και με κάθε
λεπτομέρεια, κατά τη μορφή των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου: α)
Ιεραρχική

οργάνωση.

Της

επίθεσης

είχε

προηγηθεί

προετοιμασία

εβδομάδων από τον αρχηγό της ΧΑ, Νικόλαο Μιχαλολιάκο και τους
βουλευτές Κασιδιάρη, Παναγιώταρο, Λαγό και Μίχο. Λίγες εβδομάδες πριν
την επίθεση είχε προηγηθεί επίσκεψη και ομιλία των βουλευτών της Χ.Α.
Κασιδιάρη, Παναγιώταρου, Λαγού και Μίχου στη Ζώνη του Περάματος όπου
είχαν διατυπωθεί υβριστικές και απειλητικές φράσεις προς τα μέλη του
ΠΑΜΕ (Ι. Λαγός: «οι λακέδες του ΠΑΜΕ θα φύγουν από τη Ζώνη»). Από
καταθέσεις μαρτύρων, προκύπτει ότι οι βουλευτές της Χ.Α. Μιχαλολιάκος,
Κασιδιάρης και Λαγός είχαν τον Ιούνιο του 2012 συνάντηση με εργολάβους
της Ζώνης Περάματος (Αθανασόπουλο Α., Δελή, Πυρινή, Μεταξά,
Βουδούρη), όπου έναντι χρηματικής αμοιβής συμφωνήθηκε να εκδιώξουν
το ΠΑΜΕ από τη Ζωνη. Ενήμερος πριν την επίθεση, όπως προκύπτει από
την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του, ήταν ο βουλευτής
Ιωάννης Λαγός, υπεύθυνος της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά και το Πέραμα.
Το βράδυ της επίθεσης στάλθηκαν μηνύματα και email από τις ΤΟ Νίκαιας
και Περάματος στα κινητά των δραστών και λοιπών άγνωστων στις αρχές
δραστών

με

περιεχόμενο

«Επιφυλακή

ετοιμότητας».

Την

επίθεση

καθοδηγούν οι εκ των επικεφαλής της Τ.Ο. Περάματος, Πανταζής και
Χατζηδάκης, ενώ δράστες φτάνουν μέχρι και με καραβάκι από τη Σαλαμίνα.
Τέλος, λίγο πριν την επίθεση είχε προηγηθεί περιπολία και παρακολούθηση
των θυμάτων με μηχανάκια από άγνωστα άτομα, ώστε να εντοπιστεί η
ακριβής θέση και ο αριθμός τους.
β) Στρατιωτική ανθρωποκτόνος επίθεση με βαρύ οπλισμό: Οι δράστες
κατέβηκαν στο σημείο της επίθεσης με στρατιωτική παράταξη τριών σειρών
από δύο κάθετους δρόμους, χωρισμένοι σε δύο ομάδες και έκλεισαν την
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κυκλοφορία στο οδόστρωμα ώστε να μην μπορεί να παρέμβει κάποιος
τρίτος. Στη συνέχεια περικύκλωσαν και εγκλώβισαν τα μέλη του ΠΑΜΕ,
αναζήτησαν τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη (ως πρόεδρο του Συνδικάτου
Μετάλλου Πειραιά) και μετά από σύντομο διάλογο άρχισαν να τους βρίζουν
και να τους επιτίθενται, αρχικά με μεγάλες πέτρες (που εκσφενδόνιζαν
νεαρά παιδιά 16-17 χρονών, που ήταν στα μετόπισθεν), ώστε να μην
μπορούν να αντιδράσουν και να είναι πιο ευάλωτοι στην κύρια επίθεση που
επακολούθησε με στυλιάρια, ρόπαλα, κοντάρια, γκλοπ, λοστούς κλπ. Ένας
από τους δράστες έφερε πυροσβεστικό τσεκούρι και ένας μία ιδιοκατασκευή
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 κ.ά). Χτυπούσαν
τα θύματα με μανία και αδιακρίτως στο κεφάλι, στο σώμα κλπ. Ο
Πουλικόγιαννης λιποθύμησε μετά από ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Μετά
από 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: «Το Πέραμα εδώ. Οι
υπόλοιποι από κει», οπότε όλα τα μέλη της Χρυσής Αυγής, μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά, όπως είχαν έρθει.
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5.2.3. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η στυγερή δολοφονία του 34χρονου μουσικού, Παύλου Φύσσα, όπως
προκύπτει από την περιγραφή των δραματικών γεγονότων το βράδυ της
17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013, από τις καταθέσεις των αυτοπτών
μαρτύρων αλλά και των απολογιών των ίδιων των κατηγορουμένων, ήταν
αποτέλεσμα της συλλογικής και συντεταγμένης δράσης του τάγματος
εφόδου της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια. Ο Παύλος
Φύσσας δολοφονήθηκε στις 17 με 18/9/2013 από τον Γεώργιο Ρουπακιά,
μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της ΤΟ Νίκαιας καθώς και με άμεση
συνέργεια υπολοίπων μελών του “τάγματος εφόδου”. Μέλη της τοπικής,
αναγνώρισαν τον Φύσσα στη καφετέρια Κοράλλι, ενημέρωσαν υπόλοιπα
μέλη της τοπικής να συγκεντρωθούν έξω από την καφετέρια και μετά την
συγκροτημένη και πειθαρχημένη εντολή του πυρηνάρχη Γ. Πατέλη
μετέβησαν άμεσα (μέσα σε 15 λεπτά) στην ΤΟ Νίκαιας, εξοπλίστηκαν με
ρόπαλα, σιδηρογροθιές, στιλέτα, τους δόθηκαν σαφείς οδηγίες σχετικά με
την αποστολή τους και το στοχοποιημένο θύμα και έφυγαν συντεταγμένα
για το Κερατσίνι.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας τα γεγονότα αναλυτικά έχουν ως εξής:
Στις 17-9-2013 ημέρα Τρίτη στην Καφετέρια Κοράλλι, στη συμβολή των
οδών Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας, στο Κερατσίνι, και κατά την
παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακού - Παρι Σεν
Ζερμέν, ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ, 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 Ανακριτών του Πρωτοδικείου
Αθηνών,

την

οποία

επιβεβαίωσε,

την

1-11-2013,

απολογούμενος

συμπληρωματικώς ενώπιον των Εφέτων-Ανακριτριών), προσήλθε στις
21:45 στην καφετέρια, ντυμένος με τη ‘στρατιωτική’ αμφίεση (παντελόνι
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παραλλαγής, άρβυλα και μαύρη μπλούζα, βλ. την από 18-9-2013 κατάθεση
στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής του Ηλία Κοντονικόλα “κάθονταν 3
άτομα τα οποία φαινόντουσαν μέλη της Χ.Α. Γιατί φορούσαν άρβυλα,
στρατιωτικής παραλλαγής για παντελόνι, ξυρισμένα στο κεφάλι, φορούσαν
μαύρα ρούχα τα οποίο αν θυμάμαι καλά είχαν ένα κόκκινο σήμα”), για να
παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Εκεί διαπίστωσε ότι σε διπλανό
του τραπέζι καθόταν ο Παύλος Φύσσας, μουσικός και γνωστός στην
περιοχή για τις αντίθετες προς τη ‘Χρυσή Αυγή’ ιδεολογικές του απόψεις
(όπως αναφέρουν: α) ο μάρτυρας Ξυπόλητος Μιχαήλ, φίλος του Παύλου
Φύσσα ενώπιον των Εφέτων Ανακριτριών στις 19-3-2014, “είμαι σίγουρος
ότι ο Παύλος που ήταν από την Αμφιάλη και έμενε πολύ κοντά από το
σημείο που δολοφονήθηκε ήταν γνωστός στην περιοχή από τη μουσική του,
ήταν

αντιφασίστας

και

αποτελούσε

στόχο

τους”,

β)

ο

μάρτυρας

Χατζησταμάτης Δημήτριος ενώπιον της ΣΤ΄Ανακρίτριας (24-9-2013) “Από
τις συνομιλίες τους τον τρόπο που απευθύνονται στην παρέα του Φύσσα,
μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν τον έβλεπαν για πρώτη φορά, σαν να
ήξεραν ποιός ήταν, σαν να είχαν προηγούμενα μαζί του...” και γ) επίσης
αναφέρει και στην απολογία του ο Νικόλαος Τσορβάς ενώπιον των
Εφετών Ανακριτριών την 27-3-2014: “όταν είδα αυτό το παλληκάρι τον ψηλό
με τα μουσια, τον Φύσσα όπως έμαθα μετά, κάτι μου θύμισε το πρόσωπο
του γιατί εγώ παλαιότερα έμενα Κερατσίνι, στην πλατεία Ευγένεια και ό,τι
συναυλίες γινόντουσαν εγώ πήγαινα και κάπου τον θυμόμουν ως μουσικό
από τις συναυλίες αυτές. Επίσης τον έβλεπα καμία φορά και στην πλατεία
όταν πήγαινα και μάλιστα έλεγα “α! Αυτός είναι ο μουσικός που
τραγουδούσε στις συναυλίες, μάλιστα, όταν ήμουν μαζί με κάποιο φίλο μου,
του τον έδειχνα”), μαζί με την ολιγομελή παρέα του, τον Δούβλαρη Γεώργιο
και την Τοσλούκου Χρυσούλα. Μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (22:35
περίπου) εισήλθαν στη καφετέρια οι φίλοι του Παύλου Φύσσα, Ηλίας
Κοντονικόλας,

Νικόλαος

Μαντάς,

Παύλος

Σειρλής,

Νίκος,

Μιχάλης

Ξυπόλητος, Δημήτρης Μελαχροινόπουλος και Λίνα προκειμένου να
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παρακολουθήσουν από κοινού τον αγώνα. Κατά την είσοδο τους στην
καφετέρια ο Νικόλαος Μαντάς, αναφέρει στην από 26-9-2013 έκθεση
ένορκης κατάθεσης ενώπιον της ΣΤ΄Ανακρίτριας “είδα να εξέρχεται από την
καφετέρια ένα άτομο το οποίο το γνώριζα, ήξερα ότι ήταν χρυσαυγίτης και
μάλιστα το είχα δε σε ανύποπτο χρόνο στο youtube” (επίσκεψη στην
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, εμφανίζεται στο 4.14-4.29 λεπτό του video
“πούτσα φλέβα και εργατιά”, φοράει γυαλιά ηλίου, μαύρη μπλούζα και
τατουάζ με μαίανδρο στο δεξί μπράτσο) και που μετά την επίδειξη
φωτογραφιών και του video αναγνωρίστηκε με τα στοιχεία Μιχαλάρος
Αναστάσιος. Ο ίδιος μάρτυρας επιβεβαιώνει στην ως άνω μαρτυρία του και
την παρουσία του Ιωάννη Άγγου στην καφετέρια, καθώς και ότι μιλούσε
συνέχεια στο κινητό και έστελνε sms.. Ο κατηγορούμενος Τσαλίκης
Λέοντας, στην από 10-3-2014 απολογία του ενώπιον των Εφετών
Ανακριτριών, παραδέχεται την παρουσία του μέσα στην καφετέρια Κοράλλι,
επιβεβαιώνοντας και την ένορκη κατάθεση του Ξυπόλυτου Μιχαήλ, μάρτυρα
και φίλου του Παύλου Φύσσα ενώπιον των Εφέτων Ανακριτριών στις 19-32014, στην οποία αναγνωρίζει τον Λέοντα Τσαλίκη ως το δεύτερο πρόσωπο
που βρισκόταν μέσα στην καφετέρια Κοράλλι.

Η συνεχής επικοινωνία του Ιωάννη Άγγου με άλλους τηλεφωνικά και η
σύνδεση με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα επιβεβαιώνεται από τις
καταθέσεις μαρτύρων παρόντων και φίλων του Παύλου Φύσσα όπως π.χ η
από 18-9-2013 έκθεση ένορκης κατάθεσης του Δούβλαρη Γεωργίου (ΔΑΑ):
“Αυτό που πιστεύω είναι ότι καποιοι από τα δύο άτομα που ήταν στο μαγαζί
και που έμοιαζαν με Χρυσαυγίτες, ειδοποίησαν με κάποιο τρόπο αυτόν τον
άνθρωπο που μαχαίρωσε τον Παύλο”. Επίσης επιβεβαιώνεται και από το
συγκεντρωτικό διάγραμμα κλήσεως από 21:00 τις 17/9/2-13 έως 03:00 της
18/9/2013, όπου καταγράφεται αναλυτικά η πληθώρα των κλήσεων του
Ιωάννη Άγγου (όνομα συνδρομητή Κωνσταντίνα Μπαξεβανάκη, αρχείο
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1374).
Περί τις 23:30 της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 ο υπεύθυνος της Τοπικής
Οργάνωσης Γιώργος Πατέλης στέλνει μήνυμα από τα γραφεία της τοπικής
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια σε όσα μέλη αποτελούσαν το
"τμήμα ασφάλειας" της οργάνωσης. Το μήνυμα ήταν επιτακτικό και
"διέτασσε" τα μέλη που το λάμβαναν να παραστούν αμέσως στα γραφεία
της οργάνωσης: «Όλοι τώρα στην Τοπική. Όσοι είσαστε κοντά. Δεν θα
περιμένουμε μακρινούς. Τώρα», όπως προκύπτει από το κινητό του Ι.
Καζαντζόγλου (βλ. αρχείο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του
κατηγορουμένου Iωάννη Καζαντζόγλου, βλ. παράρτημα 1.1, εισερχόμενα
SMS Messages αριθ. 702, καθώς και του Κωνσταντίνου Κορκοβίλη όπως
φαίνεται και στην από 27-2-2014 απολογία του ενώπιον των Εφετών
Ανακριτριών) (Βλ. επίσης και το από 14-10-2013 απολογητικό υπόμνημα
του κατηγορουμένου Αθανάσιου Τσορβά το οποίο επιβεβαιώνεται στην
από 14-10-2013 απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου
Αθηνών καθώς και το από 04-02-2014 απολογητικό του υπόμνημα ως και
την από 04-02-2014 απολογία του ενώπιον των Εφέτων Ανακριτριών,
σχετικά με την αποστολή του ως άνω μηνύματος. Επίσης από το από 0410-2013 απολογητικό υπόμνημα του κατηγορουμένου Γεωργίου Δήμου το
οποίο επιβεβαιώνεται στην από 04-10-2013 απολογία του ενώπιον των
Ανακριτών τοι Πρωτοδικείου Αθηνών στο οποίο αναφέρει επί λέξει ότι: “το
βράδυ εκείνης της ημέρας παρακολουθούσα τηλεόραση όταν έλαβα γραπτό
μήνυμα περί τις 23.00 η ώρα, το οποίο μας καλούσε στην τοπική. Μου έκανε
εντύπωση η ώρα και τηλεφώνησα στον Ρουπακιά, του ανέφερα το μήνυμα
τον ρώτησα τι μας θέλουν και μου απάντησε: «δεν ξέρω, κλείσε, θα σε
πάρω». Τηλεφωνώ ύστερα στον Πατέλη, του λέω «κύριε Πατέλη τι 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”).
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Όσοι το έλαβαν, λειτουργώντας συγκροτημένα και πειθαρχώντας άμεσα
στην εντολή που τους δόθηκε από τον “πυρηνάρχη” - γραμματέα της
τοπικής οργάνωσης – έμμισθο της Χρυσής Αυγής Γεώργιο Πατέλη (βλ. την
με αριθ. Ν0 0118761 κατάσταση εργαζομένων του Λαϊκού Συνδέσμου
Χρυσή Αυγή), που έστειλε το μήνυμα, συμμορφούμενοι και υπακούοντας
χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο
προχωρημένη ώρα και εργάσιμη ημέρα, συγκεντρώθηκαν μέσα σε 15 λεπτά
της ώρας στα γραφεία της ως άνω τοπικής οι: Γεώργιος Πατέλης,
Ιωάννης

Καζαντζόγλου,

Αθανάσιος

Τσορβάς,

Γεώργιος

Δήμου,

Γεώργιος Σταμπέλος – σύμφωνα με την από 15/10/2013 απολογία του
Γεώργιου

Ρουπακιά

στους

Ανακριτές

του

Πρωτοδικείου

Αθηνών:

“...Πράγματι πήγα στην τοπική και είδα 10-12 μηχανές στις οποίες επέβαιναν
17-18 άτομα, μεταξύ των οποίων αναγνώρισα τους Πατέλη, Καζαντζόγλου,
Τσορβά Θανάση, Γιώργου Δήμου, Γιώργο Σταμπέλο...”) – καθώς επίσης και
οι Ιωάννης Κομιανός, Νικόλαος Τσορβάς, Γεώργιος Σκάλκος – επίσης
σύμφωνα με την από 14/04/2014 απολογία του Γεώργιου Ρουπακιά στις
Ειδικές-Εφέτες Ανακρίτριες, καθώς και άλλα μέλη της τοπικής της ΧΑ
Νίκαιας. Οι ανωτέρω, μετά από εντολή του “πυρηνάρχη” Γεωργίου Πατέλη,
αρμόδιου για την ενεργοποίηση των "ταγμάτων εφόδου" - σε εκτέλεση
προηγούμενης εντολής του Ιωάννη Λαγού, που, ως βουλευτής της Χρυσής
Αυγής στη Β' Περιφέρεια Πειραιώς, ήταν υπεύθυνος "περιφερειάρχης" για
όλες τις συνοικίες του Πειραιά, όπως το επίδικο “τάγμα εφόδου” της Νίκαιας,
να είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους
και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση σωματικής ή ένοπλης βίας.

Στα γραφεία της ως άνω τοπικής συγκροτήθηκαν σε τάγμα και τούς
δόθηκαν οδηγίες για την επίθεση και το στοχοποιημένο θύμα. Στα δύο ή
τρία Ι.Χ αυτοκίνητα της πομπής επέβαιναν, στο πρώτο ο Γεώργιος
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Ρουπακιάς με τον Ιωάννη Καζαντζόγλου και άλλα δύο άτομα γυναίκες (με
βάση την μαρτυρία του Σειρλή Παύλου (Εφέτες Ανακρίτριες 20-3-2014)
όπου και αναγνώρισε την Θεώνη Σκαρπέλη και την Κωνσταντίνα
Μπαξεβανάκη, καθώς και της Ζώρζου Δήμητρα (Εφέτες Ανακρίτριες 19-32014) που αναγνωρίζει τον Καζαντζόγλου ως συνοδηγό του αυτοκινήτου
του Γ.Ρουπακιά) και στο δεύτερο οι Αθανάσιος και Νικόλαος Τσορβάς, και
μαζί με περίπου 10-12 δίκυκλες μηχανές όπου επέβαιναν τουλάχιστον 17
άτομα (βάσει της απολογίας του Γ. Ρουπακιά ενώπιον του Ανακριτή του
Πρωτοδικείου Αθηνών 10-10-2013). Συγκροτώντας όλοι οι ανωτέρω το
"τάγμα εφόδου" της Νίκαιας, κινήθηκαν συγκροτημένα σε πομπή, βάσει
οργανωμένου σχεδίου κατέφθασαν εντός λίγων λεπτών (βλ. κατάθεση
Δήμου στην οποία αναφέρει ότι η απόσταση από τα γραφεία της
οργάνωσης στην οδό Καισαρείας 30 ως τον τόπο της δολοφονίας στην
Παναγή Τσαλδάρη είναι περί τα 2-3 λεπτά με δίκυκλη μηχανή) έξω από την
καφετέρια "Κοράλλι", όπου τους ανέμεναν τα υπόλοιπα μέλη της Τ.Ο. της
ΧΑ της Νίκαιας, ο Ιωάννης Άγγος, ο Λέοντας Τσαλίκης, ο Αναστάσιος
Μιχάλαρος, καθώς και άλλα μέλη που είχαν στο μεταξύ συγκλίνει προς το
σημείο ακολουθώντας τις εντολές που τους είχαν δοθεί (βλ. εργαστηριακή
έκθεση ΕΛΑΣ, αρχείο 1376). Πλήρως συγκροτημένο το τάγμα εφόδου
δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας,
έντασης και εκφοβισμού τού στο σημείο αυτό ευρισκόμενου Παύλου Φύσσα
καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και δύο
γυναίκες, με τον προπηλακισμό αυτών, με ιαχές και ύβρεις καθώς και με τον
ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω τάγμα εφόδου με
συνέπεια αυτός (ο Παύλος Φύσσας) να εγκλωβιστεί και να καταστεί
ευάλωτος.

Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να αναφερθούν στοιχεία από τις ένορκες
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καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων που επιβεβαιώνουν τη δράση των
παριστάμενων μελών της Τ.Ο. Νίκαιας ως “τάγματος εφόδου” : α) Ένορκη
κατάθεση του Δούβλαρη Γεωργίου, φίλου Παύλου Φύσσα, ενώπιον των
Ανακριτριών ΚΛΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ την 2-3-2014: “Είδαμε να είναι
παρατεταγμένοι σαν τάγμα. Εκτός από το να φωνάζουν χτύπαγαν τα πόδια
τους στο δρόμο ρυθμικά, ώστε να μας προκαλέσον φόβο [...] Δεν ήθελαν να
μας αφήσουν να διαφύγουμε. Ήταν εμφανές γιατί είχαν μαζευτεί όλοι σαν
τάγμα, οπλισμένοι, φορώντας κράνη”. β) Ένορκη κατάθεση Ρώτα Γεωργίου,
Αστυνομικού ΔΙΑΣ ενώπιον των Ανακριτριών ΚΛΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
την 23-4-2014: “Και μόνο η εικόνα 40-50 άτομα μαυροφορεμένοι με μαδέρια
έδειχνε μια εικόνα έντασης ότι κάτι ενδεχομένως θα γινόταν ή κάτι είχε γίνει.
Το γεγονός ότι ξεκίνησαν να τρέχουν και μάλιστα συντεταγμένα σαν ομάδα,
έμοιαζε σαν κάποιος να έδωσε το σύνθημα”. γ) Ένορκη κατάθεση του
Χατζησταμάτη

Δημητρίου

ενώπιον

των

Ανακριτριών

ΚΛΑΠΑ-

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ την 3/12/2013: “Γαμήστε τους... Καταλάβαινα ότι τις
φράσεις αυτές φώναζε αρχικά ένα συγκεκριμένο άτομο, που μου έδινε την
εντύπωση ότι ήταν ο επικεφαλής – καθοδηγητής και έδινε παράγγελμα και
στη συνέχεια φώναζαν και οι υπόλοιποι της ομάδας τα ίδια”. δ) την υπ’ αριθ.
πρωτ.

3022/8/834-6713-1-2014

έκθεση

εργαστηριακής

πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία έκθεση αναφέρονται
απομαγνητοφωνημένες 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;» (πειστήριο αρχείου 297.wav).
ε)

Την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

3022/8/834-β/26-11-2013
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όμοια

έκθεση

εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης όπου αναφέρεται: «Πλήρωμα 1: «…
επί της Παύλου Μελά και 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 κάτι άτομα της Χρυσής Αυγής, κυνηγάνε
έτερα άτομα επί της Τσαλδάρη. Τους κυνηγάνε για να τους πιάσουν»
(πειστήριο αρχείου 453.wav).
Πλήρωμα: «Από Πέραμα, άτομα της Χρυσής Αυγής… Βλέπουμε άτομα να
τρέχουν προς Κεφαλληνίας…» (πειστήριο αρχείου 461. Wav).

Παράλληλα ενδυνάμωσαν και ενθάρρυναν ψυχικά τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ,
μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της ίδιας τοπικής οργάνωσης και
οικονομικό

υπεύθυνο

της

ΤΟ

Νίκαιας

(βλ.

«κατάλογο

τοπικών

οργανώσεων», αρχείο 2406, που είχε συντάξει η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», στον
οποίο αναγράφονται ο υπεύθυνος της Κεντρικής Διοίκησης αυτής,
Δημήτριος Βλαχόπουλος καθώς και οι υπεύθυνοι ανά τοπική οργάνωση, 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), ο οποίος αφού εισήλθε
με το αυτοκίνητο που οδηγούσε επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη κινούμενος
αντίθετα προς το επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το "παράτησε" στο
μέσον της οδού, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε από αυτό βιαστικά και με
ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της
υπεροχής, έπληξε τον Παύλο Φύσσα αιφνιδιαστικά και απρόκλητα
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, στο ύψος της καρδιάς, με
συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δεν
παρενέβησαν προκειμένου να παρεμποδίσουν την δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, παρά μόνο συνέλαβαν τον Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος και
ομολόγησε την πράξη του, μετά από υπόδειξη του ίδιου του θύματος, του
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Παύλου Φύσσα, ο οποίος σε λίγα λεπτά κατέληξε από το θανάσιμο τραύμα
στην καρδιά.

Σημαντική κρίνεται και η κατάθεση του Χατζησταμάτη Δημήτριου ενώπιον
των Εφετών Ανακριτριών 3/12/2013), που είδε τον Παύλο Φύσσα μετά το
δολοφονικό μαχαίρωμα από τον Γεώργιο Ρουπακιά: “Η μαχαιριά ήταν σαν
τριαντάφυλλο: αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε στρίψει το μαχαίρι στο σώμα
του Φύσσα. Αυτός που το έκανε σίγουρα εκπαιδευμένος. Ένας άνθρωπος
που αμύνεται δεν χτυπάει τον άλλο κατά αυτόν τον τρόπο. [...] Μου έδωσε
την εντύπωση ότι ο Ρουπακιάς την έκανε αυτήν την πράξη δηλ. το
μαχαίρωμα για να “αρέσει στα μάτια των άλλων”.

Στην πράξη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ο Γ. Ρουπακιάς είχε
συναυτουργούς, άμεσους και απλούς συνεργούς, όπως αποδεικνύεται από
πολλές ένορκες καταθέσεις μαρτύρων και αστυνομικών αναφέρουν όπως:
α) η Αγγελική Λεγάτου, της ομάδας ΔΙΑΣ, αναφέρει με την από 2/4/14
κατάθεση της στις Ειδικές - Εφέτες Ανακρίτριες, η οποία πρώτη έφτασε στο
σημείο της δολοφονίας: “... δύο από τη δεξιά του πλευρά και ένας από την
αριστερή και τον τραβούσαν και τον χτυπούσαν. Ο τέταρτος ήταν ο
Ρουπακιάς, ο οποίος κρατώντας ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο
επιτέθηκε στον Π. Φύσσα μαχαιρώνοντάς τον αιφνιδιαστικά και απρόκλητα,
επανειλλημένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια να επέλθει ο
θάνατός του [...] Τα τρία άτομα που έφυγαν τρέχοντας και εξαφανίστηκαν
τράβαγαν τον Φύσσα και ο Ρουπακιάς τον μαχαίρωσε. Στην ουσία
βοήθησαν τον Ρουπακιά να τον μαχαιρώσει”, β) της Καραγιαννίδου
Παρασκευής, αυτόπτου μάρτυρα, ενώπιον της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής την 18-9-2013: “Το παιδί το χτυπάγανε 2-3 άτομα μαζί, με κράνη με
κλωτσιές με μπουνιές και μετά τον έπιασε αγκαλιά ένας εύσωμος άνδρας με
λίγα γκρίζα μαλλιά και χτύπαγε” [...] Τότε ήρθε η αστυνομία και αυτοί που τον
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χτυπάγανε με κράνη, άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν και είδα ότι βγήκε
ένας άνδρας με ξυρισμένο κεφάλι από τη θέση του συνοδηγού”, γ) του
Μπιαγκή Ανδρέα της Ομάδας ΔΙΑΣ ενώπιον της ΣΤ΄Ανακρίτριας την 8-102013: “είδα τον Ρουπακιά να χτυπάει τον Φύσσα με τα χέρια του και τον
Φύσσα να ανταποδίδει. Γύρω τους υπήρχαν 2-3 άτομα οι οποίοι
απωθούσαν τον Φύσσα και συνέδραμαν τον Ρουπακιά”.
Όμως αμέσως μετά το μαχαίρωμα του Παύλου Φύσσα οι υπόλοιποι
κατηγορούμενοι εκμεταλλευόμενοι τη σύγχυση που προκλήθηκε διέφυγαν
τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που προσέτρεξαν
στο σημείο και που μόνο μετά από την υπόδειξη του Παύλου Φύσσα
συνέλαβαν τον Γεώργιο Ρουπακιά.

Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την πομπή λειτούργησαν βάσει των ασκήσεων
επίθεσης και στρατιωτικών οδηγιών “κάνοντας τρομοκρατία" (βλ. αντίστοιχα
το video 390 του σκληρού δίσκου του Γ. Πατέλη, ομιλία του ίδιου για
μηχανοκίνητη πορεία κατά την οποία "κάναμε τρομοκρατία στην περιοχή
του Αγ. Νικολάου"), ήταν δε οι περισσότεροι "ένστολοι", ενδεδυμένοι με την
στολή του τμήματος ασφάλειας της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας: μαύρη
μπλούζα, παντελόνι παραλλαγής χρώματος άσπρου-γκρι-μαύρου και
άρβυλα, σύμφωνα με την κατάθεση της Ζώρζου Δήμητρας ενώπιον των
Εφέτων Ανακριτριών την 19-3-2014: “Αυτό που πρόσεξα ήταν όλοι ήταν
μεγαλόσωμοι, οι περισσότεροι είχαν ξυρισμένα κεφάλια, φορούσαν μαύρα
ρούχα, παντελόνια και μπλούζες παραλλαγής χρώματος άσπρο μαύρο γκρι.
Κάποιοι κρατούσαν κράνη και είδα και ρόπαλο”. Eξάλλου και ο ίδιος ο
Ιωάννης Άγγος στην απολογία του ενώπιον του Ανακριτή την 5-10-2013
περιγράφοντας την περιβολή του “τμήματος ασφαλείας” (“τάγματος
εφόδου”) της ΤΟ Νίκαιας αναφέρει: “Σημειώνω ότι για την ασφάλεια του
κτιρίου η οποία περιλαμβάνει 15 άτομα περίπου προβλέπεται στολή και
συγκεκριμένα μαύρο t-shirt με λογότυπο χρυσή αυγή, φόρμα παραλλαγής
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χρώματος λευκού μαύρου γκρίζου, στρατιωτικές αρβύλες και προαιρετικά
jokey”.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κινητοποίηση του εν λόγω τάγματος έγινε
ακολουθώντας πιστά την ιεραρχική δομή της οργάνωσης: το μέλος του
τμήματος ασφαλείας Άγγος ενημέρωσε τον υπεύθυνο πολιτικής δράσης
Καζαντζόγλου ο οποίος απευθύνθηκε στον γραμματέα – πυρηνάρχη της
τοπικής Πατέλη και αυτός με τη σειρά του ενημέρωσε τον Ιωάννη Λαγό,
βουλευτή Β' Πειραιώς και υπεύθυνο όλης της Περιφέρειας Πειραιά
προκειμένου να εγκρίνει την εκτέλεση της αποστολής, όπως προκύπτει από
την 27-3-2013 εκτέλεση παραγγελίας της άρσης του απορρήτου των
τηλεφωνικών

επικοινωνιών

της

Διεύθυνσης

Αντιμετώπισης

Ειδικών

Εγκλημάτων Βιας (1ο Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας)
συμφωνα με την οποία έγιναν οι εξής τηλεφωνικές συνομιλίες :
● 23:25 - Καζαντζόγλου (2104928130) καλεί Πατέλη (6976740401)
(διαρκεια κλήσης: 198 δευτερόλεπτα).
● 23:26 - Πατέλης (2110107875) καλεί Λαγό.
● 23:26 - Λαγός καλεί Πατέλη (διαρκεια κλήσης: 64 δευτερόλεπτα)
● 23:28 - Ο Πατέλης στέλνει το sms προς τους άντρες του τμήματος
Ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας.
● 23:49 - Λαγός στέλνει sms στον Πατέλη (6976740401).
● 23:50 - Πατέλης στέλνει sms στον Λαγό.
● 00:12 - Σταμπέλος στέλνει sms στον Λαγό.
● 00:15 - Λαγός καλεί Πατέλη.
● 00:30 - Λαγός καλεί Πατέλη (διαρκεια κλήσης: 139 δευτερόλεπτα).
● 00:37 - Λαγός καλεί Μιχαλολιάκο (διαρκεια κλήσης: 45
209

δευτερόλεπτα).

Ο Γεώργιος Πατέλης ως “πυρηνάρχης” αποτελούσε τον επικεφαλής στις
δράσεις της τοπικής στην περιοχή. Σύμφωνα με την από 27/03/2014
απολογία

του

Νικόλαου

Τσορβά

στις

Εφέτες

Ανακρίτριες:

“έχω

συμμετάσχει σε 2-3 μηχανοκίνητες πορείες της τοπικής στη Νίκαια και
επικεφαλής αυτών των μηχανοκίνητων πορείων ήταν ο Γεώργιος Πατέλης
και στις εντολές του Πατέλη έπρεπε να υπακούουν όλα τα μέλη της τοπικής
αυστηρά”.
Η πειθαρχία όπως και από τα ανωτέρω μηνύματα στο κινητό του Κορκοβίλη
αλλά και από την έκθεση ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα Ε’ ενώπιον του
Ανακριτή του Ν.4022/2011: “η πειθαρχία είναι το παν και το μόνο που
χρειάζεται για τη λειτουργία της ΧΑ. Κάθε παρέκκλιση από τις αρχές της
οργάνωσης, τις επιθυμίες και διαταγές του αρχηγού και των ηγετικών
στελεχών επέφερε αυτόματα σκληρότατη τιμωρία, άγριους ξυλοδαρμούς και
δημόσιους εξευτελισμούς. Έχει τύχει να παρευρεθώ σε τέτοιες πολύ
δυσάρεστες καταστάσεις, ξέρω μάλιστα ότι σε κάποιες περιπτώσες βάζουν
πολύ δυνατά μουσική για να μην ακούγονται οι φωνές αυτών που τρώνε
ξύλο” (βλ. αρχείο 776).

Οι αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των μελών και της
ηγεσίας του τάγματος εφόδου διακόπτονται μεταξύ 23:50 – 00:06, κατά
το διάστημα δηλαδή που εξελίσσεται η επίθεση και τελικά δολοφονία
του Π. Φύσσα. Μετά την σύλληψη του Γ. Ρουπακιά επανέρχονται με
καταιγιστικό ρυθμό οι μεταξύ τους επικοινωνίες με προεξάρχουσα την
ενημέρωση του Ι.Λαγού στον Αρχηγό Γ. Μιχαλολιάκο.

Τέλος σημαντικό στοιχείο της συγκρότησης της Χρυσής Αυγής ως
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εγκληματικής

οργάνωσης

αποτελεί

το

απο

4/10/2013

απολογητικό

υπόμνημα του Γεωργίου Δήμου που αναφέρει τα γεγονότα μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τις απειλές που δεχόταν από μέλη της
οργάνωσης όπως τον Γεώργιο Τσακανίκα που δρούσε όπως ο ίδιος
αναφέρει με εντολή Λαγού: “Άκου να δεις Δήμου, είσαι ο μόνος που πήρε
τηλέφωνο τον Ρουπακιά και του είπες “έλα γίνεται φασαρία. Πιο καλά να πας
εσύ φυλακή παρά να πιάσουν τον πυρήνα της Νίκαιας. Αν δεν πεις αυτά
που σου λέω να ξέρει ότι θα σε κάνουμε να υποφέρεις μέχρι να σε
σκοτώσουμε. Στο λέω να το ξέρεις, τους προδότες εμείς τους σκοτώνουμε,
το κατάλαβες; μην τυχόν πας στην αστυνομία...”. Τα ίδια επιβεβαιώνει και
στην από 4-10-2013 ένορκη βεβαίωση του ο Βασίλειος Χανδρινός.
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6. Η συγκάλυψη της εγκληματικής δράσης από τις κρατικές αρχές.

Το γεγονός της τόσο μακροχρόνιας δράσης της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης, χωρίς να ερευνάται ποτέ (πριν τουλάχιστον τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα) η κεντρική καθοδήγηση και υλοποίηση των εκατοντάδων
εγκληματικών ενεργειών που δημόσια καταγγέλλονταν, καθιστά βάσιμη την
πεποίθηση ότι η Χρυσή Αυγή απολάμβανε της ανοχής – αν όχι της
προστασίας

–

πυρήνων

που

εδράζονται

μέσα

στους

κρατικούς

μηχανισμούς, τόσο κεντρικών ώστε να κατορθώνουν τη συγκάλυψη της
εγκληματικής της δράσης.

Ήδη στην πρότασή του στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης της
παρούσας υπόθεσης, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος
Βουρλιώτης γράφει ρητά ότι: “Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, που δεν αποκλείεται ο αριθμός τους να είναι
μεγαλύτερος, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας συνέδραμαν ή στην
καλύτερη των περιπτώσεων ανέχονταν τα μέλη της οργάνωσης στη
διάπραξη διάφορων επίμεμπτων πράξεων, στοιχείο που πρέπει να ελεγχθεί
ενδελεχέστερα”.

Η ενδελεχεστερη αυτή έρευνα επιχειρήθηκε με το Πόρισμα της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διερεύνηση της
εμπλοκής Αστυνομικών σε έκνομες ενέργειες μελών της Χρυσής Αυγής, το
οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 30 Οκτωβρίου
2013 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τον Διευθυντή των
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, Ταξίαρχο Παναγιώτη Στάθη, και το
οποίο περιέχεται στη δικογραφία. Ωστόσο το περιεχόμενο αυτού του
Πορίσματος αποδεικνύει όχι μόνον ότι οι εκπεφρασμένοι φόβοι του
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αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι αληθείς, αλλά ότι η συγκάλυψη
εκτείνεται στα ανώτερα κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κι αυτό γιατί το εν λόγω Πόρισμα αποσιωπά πλήθος περιπτώσεων
διασύνδεσης της ΕΛΑΣ με τη Χρυσή Αυγή που ήταν γνωστές στις αρχές και
περιέχονται ήδη στη δικογραφία, προκειμένου να φτάσει στο συμπέρασμα
ότι “δέκα (10) μόνο αστυνομικοί είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με δράσεις της
Χρυσής Αυγής” από τους 319 ελεγχθέντες και με βάση αυτόν τον αριθμό να
καταλήξει ότι: “δεν διαπιστώνονται συγκροτημένες ομάδες εν ενεργεία
αστυνομικών, που να επιδιώκουν κοινό εγκληματικό σκοπό και να τελούν
μεταξύ τους σε τέτοια σχέση ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων, ως ενιαία
μονάδα. Δεν συγκροτούνται “πυρήνες” ή (αδιαφανείς) “φράξιες” ή
παρασυνταγματικοί πόλοι στην Ελληνική Αστυνομία, που στο σύνολό της
αποτελεί πυλώνα της δημοκρατικής τάξης”

Οι αστυνομικοί που αναφέρονται στο Πόρισμα ως διασυνδεδεμένοι άμεσα ή
έμμεσα με τη Χρυσή Αυγή ειναι έντεκα, οι: 1) Ανθυπαστυνόμος Βενετία
Ποπόρη, 2) Ειδικός φρουρός Καρατζάς Αθανάσιος, 3) Αρχιφύλακας
Κοντογιάννης Σπυρίδων, 4) Αρχιφύλακας Χρόνης Αναστάσιος, 5)
Αστυφύλακας Λαλιώτης Γεώργιος, 6) Υπαρχιφύλακας Μαριόγλου
Σωκράτης, 7) Αστυφύλακας Γαλάνης Απόστολος, 8) Αστυνομικός
υποδιευθυντής Σκάρας Αθανάσιος, 9) Ανθυπαστυνόμος Πουλέλης
Βασίλειος, 10) Υπαρχιφύλακας Σπυρίδης Σάββας, 11) Ειδικός φρουρός
Γάντζιας Κωνσταντίνος.

Με την εισαγγελική πρόταση του κ.Ντογιάκου προτείνεται περαιτέρω η
απαλλαγή από την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση
των Καρατζά Αθανάσιου και Σπυρίδη Σάββα.
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Κι όμως, είναι άξιον απορίας γιατι δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον
κατάλογο που κατήρτισε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας τα ονόματα (ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ): 1) του
Γιοβανίδη Δημήτριου, διοικητή του ΑΤ Νίκαιας για τον οποίον προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις συμμετοχής στην δράση της εγκληματικής οργάνωσης
και συγκεκριμένα της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας, 2) του Δημήτριου
Μακρή, αστυνομικού αποσπασμένου στην προσωπική ασφάλεια του
βουλευτή της Χρυσής Αυγής και ήδη κατηγορούμενου Κωνσταντίνου
Μπαρμπαρούση, ο οποίος συμμετείχε ενεργά σε παράνομες δράσεις της
οργάνωσης, όπως στη Λαϊκή Αγορά του Μεσολογγίου το 2012, 3) του
Κωνσταντίνου Χαλάστρα, αστυφύλακα αποσπασμένου στην προσωπική
ασφάλεια του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και ήδη κατηγορούμενου
Νικόλαου Μιχαλολιάκου, ο οποίος είναι με βάση τα περιεχόμενα της
δικογραφίας αποδεδειγμένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με
συμμετοχή σε παράνομες πράξεις, 4) του Λουντζή Δημήτριου, αρχιφύλακα
αποσπασμένου στην προσωπική ασφάλεια του βουλευτή της Χρυσής
Αυγής και ήδη κατηγορούμενου Δημήτριου Κουκούτση, ο οποίος όλως
παρανόμως είχε παραχωρήσει το υπηρεσιακό του όπλο στον βουλευτή της
οργάνωσης, όπως προκύπτει από τη σχετική δικογραφία.

Περαιτέρω απολύτως καμία αναφορά δεν γίνεται στο Πόρισμα για το
γεγονός ότι μετά τη δολοφονία Φύσσα και με αφορμή περιστατικό που
έλαβε χώρα στη Χαλκίδα (πλημμελής έλεγχος των γραφείων της Χρυσής
Αυγής από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα) αναγκάστηκαν σε παραίτηση από
τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια οι στρατηγοί:
Ιωάννης Δικόπουλος, γενικός επιθεωρητής ΕΛΑΣ Νοτίου Ελλάδος και
Απόστολος Κασκάνης, γενικός αστυνομικός διευθυντής ΕΛΑΣ Στερεάς
Ελλάδας, ενώ τέθηκαν σε διαθεσιμότητα: ο Διευθυντής της Αστυνομικής
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Διεύθυνσης Εύβοιας Ευάγγελος Φλεβάρης, ο Διοικητής του Τμήματος
Ασφάλειας Χαλκίδας, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του Τμήματος Ασφάλειας
Χαλκίδας και ο αστυνομικός – σκοπός της Αστυνομικής Διεύθυνσης, που
εκτελούσε υπηρεσία το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Παρομοίως καμία αναφορά δεν γίνεται στο γεγονός ότι στα πλαίσια των
ερευνών για τη Χρυσή Αυγή, θεωρήθηκε αναγκαίο από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου ΠΡΟΠΟ να μετατεθούν από τις θέσεις τους “μέχρι την
ολοκλήρωση των ερευνών”: οι επικεφαλής της ΕΚΑΜ Γιώργος Ψωμάς και
Γιάννης Μπουραντάς, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας του
Αρχηγείου Γιώργος Νίτσας, ο Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος Δημήτρης Σμυρλής, ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Όπλων της Κρατικής Ασφάλειας Αντώνης Δουκάκης, ο
Διοικητής της Ομάδας ΔΕΛΤΑ Ζάχος Καββαδίας και ο επικεφαλής της
διμοιρίας της ΥΑΤ (πρώην ΜΑΤ) στο Κερατσίνι για την ανοχή την οποία
επέδειξε όταν Χρυσαυγίτες επιχειρούσαν παράλληλα με άντρες των
ΜΑΤ το βράδυ της 18/09/2013, στη συγκέντρωση που έλαβε χώρα στο
Κερατσίνι, την επομένη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Παρομοίως,
υποθέσεις που αναφέρονται στο με αρ. Πρωτ. 9001/5/10-ξζ' από
10/04/2012

έγγραφο

της Διεύθυνσης

Εσωτερικών Υποθέσεων

του

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας απουσιάζουν από τον κατάλογο των
θεωρούμενων ως διασυνδεδεμένων αστυνομικών με τη Χρυσή Αυγή στο
απο 30 Οκτωβρίου 2013 Πόρισμα.

Κατόπιν τούτων, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Χαρ. Βουρλιώτη ότι “άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας συνέδραμαν
ή στην καλύτερη των περιπτώσεων ανέχονταν τα μέλη της οργάνωσης στη
διάπραξη διάφορων επίμεμπτων πράξεων”, γεγονός που εξηγεί την
ειδάλλως ανεξήγητη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων στην
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σημαντικότερη

των

συνεκδικαζομένων

υποθέσεων,

δηλαδή

την

ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, τα οποία αν και παρόντα στην επίθεση
των μελών της Χρυσής Αυγής στην παρέα του Παύλου Φύσσα ουδέποτε
παρενέβησαν προκειμένου να ματαιώσουν τη δολοφονική ενέργεια σε
βάρος του. Μάλιστα, αν και υπήρχε εντολή μαζικών προσαγωγών
οποιουδήποτε υπόπτου στην περιοχή (και δη επιβαίνοντος σε μοτοσικλέτα),
κάτι τέτοιο ποτέ δεν συνέβη.

Επιβεβαιώνεται έτσι η δήλωση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής και πλέον
κατηγορουμένου Γεώργιου Γερμενή που κατά την παράδοσή του στην
είσοδο της ΓΑΔΑ την 28/09/2013 δήλωσε: “Η Χρυσή Αυγή έχει 15%,
ξηλώσανε την ΕΥΠ, ξηλώσανε όλη την Αστυνομία για να καταφέρουν να μας
συλλάβουν”.

Όσον δε αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), οι διασυνδέσεις
της εγκληματικής οργάνωσης με τα υψηλά της κλιμάκια προκύπτουν από το
γεγονός ότι ο διευθυντής της Γ’ Διεύθυνσης Αντικατασκοπίας της ΕΥΠ
Δήμος

Κούζηλος,

που

ήταν

αρμόδιος

για

τις

παρακολουθήσεις

τηλεφωνικών συνομιλιών και είχε στην ευθύνη του το περιβόητο
«βαλιτσάκι» της ΕΥΠ, υποχρεώθηκε σε παραίτηση την Παρασκευή
27/09/2013 από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΠΡΟΠΟ, την
προηγουμένη δηλαδή των συλλήψεων των ηγετικών στελεχων της Χρυσής
Αυγής. Είναι δε ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα ΜΜΕ, ακόμα και το πρωί της
ημέρας κατά την οποία εκπαραθυρώθηκε ο Κούζηλος (για τον οποίον
εικάζεται από τα ΜΜΕ μακρινή συγγένεια με τον βουλευτή της οργάνωσης
και πλέον κατηγορούμενο Νίκο Κούζηλο) προήδρευσε σύσκεψης με θέμα
την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Η εξήγηση που η Χρυσή Αυγή
έδωσε, δια της ιστοσελίδας της, ήταν ότι ο Κούζηλος “κόπηκε” επειδή
διαφώνησε με την “απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
216

Δημόσιας Τάξης να τεθεί υπό παρακολούθηση νόμιμο πολιτικό κόμμα”.

Οι διασυνδέσεις αυτές με τις κρατικές αρχές – για τις οποίες γνωρίζουμε
ακόμα ελάχιστα – ήταν απαραίτητες προκειμένου η εγκληματική οργάνωση
να συνεχίζει ανενόχλητη την εγκληματική της δραστηριότητα. Από δε τα
δημοσιευμένα στοιχεία στον τύπο, γνωρίζουμε πλέον οτι δεν περιορίζονταν
μόνον στους κρατικούς μηχανισμούς, αλλά εκτείνονταν και στην πολιτική
ηγεσία της παρούσας κυβέρνησης με την οποία ηγετικά στελέχη της
Χρυσής Αυγής είχαν τακτική επικοινωνία.

Έτσι, εκτός του πανελληνίως γνωστού – παρανόμως κτηθέντος –
βιντεοσκοπημένου υλικού της συνομιλίας εντός της Βουλής του διευθυντή
του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Αντώνιου Σαμαρά Τάκη
Μπαλτάκου με τον (συντοπίτη του) βουλευτή της οργάνωσης και πλέον
κατηγορούμενο Ηλία Κασιδιάρη, από τη δικογραφια (και συγκεκριμένα το
κινητό του Ηλία Κασιδιάρη) προκύπτουν περαιτέρω μηνύματα και
συναντήσεις, για παράδειγμα: 1. sms του κοινοβουλευτικού συνεργάτη της
Χρυσης Αυγής Ζούμπου προς τον Ηλία Κασιδιάρη στις 5.2.2013: «Μόλις
πέρασε από γραφείο Τάκης Μιχαλόλιας και Τάκης Μπαλτάκος», 2. sms
του κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Χρυσης Αυγής Ζούμπου προς τον
Ηλία Κασιδιάρη στις 25.2.2013: «Με είπε Μπαλτάκος ότι αύριο 12:00
στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά με τα άρθρα 62 και 83 του
Ρουπακιώτη, πρέπει να 'μαστε παρόντες. Η ψηφοφορία θα γίνει με
ανάταση χεριών. Επίσης μου 'πε για Πέμπτη, την τροπολογία των 85
για γένος στις Στρατιωτικές Σχολές. Του 'πα είμαστε ενήμεροι!», 3. sms
του κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Χρυσης Αυγής Ζούμπου προς τον
Ηλία Κασιδιάρη στις 17.5.2013: «Πέρασε Μπαλτάκος και μας είπε να
δώσουμε συγχαρητήρια σε Ηλιόπουλο» (σημειωτέον το εν λόγω μήνυμα
εστάλη μετά τις χυδαίες ύβρεις που εξαπέλυσε ο βουλευτής της Χρυσής
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Αυγής και πλέον κατηγορούμενος Παναγιώτης Ηλιόπουλος κατά τη
συνεδρίαση της Βουλής την 17/05/2013 εναντίον του προέδρου της Βουλής
και

του

αρχηγού

της

αξιωματικης

αντιπολίτευσης),

4.

sms

του

κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Χρυσης Αυγής Ζούμπου προς τον Ηλία
Κασιδιάρη την 23/09/2013: «Ενημερωτικά με πέτυχε ο Τάκης από το
απέναντι γραφείο και ζήτησε εσένα».

Από τα ως άνω μηνύματα προκύπτει σαφώς ότι η συνομιλία ΚασιδιάρηΜπαλτάκου (την οποία μάλιστα οι κατηγορούμενοι φέρουν ως αποδεικτικό
αθωότητας) δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνέχεια μιας
διαρκούς συνεργασίας, η οποία είχε ως υπόβαθρό της πολιτικές και
διαπροσωπικές σχέσεις πολλών ετών. Εκ τούτου δε του λόγου, ο τέως
διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Τάκης Μπαλτάκος λέγει τα όσα
λέγει για την κίνηση της ποινικής δίωξης σε βάρος της ηγεσίας της Χρυσής
Αυγής, αφού ειναι σαφές ότι ο ίδιος επιχείρησε να ματαιώσει την ποινική
δίωξη χωρίς όμως να το κατορθώσει, γεγονός το οποίο “μοιράζεται” με το
ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής στο οποίο νιώθει ότι έχει – εξαιτίας της
μακράς τους συνεργασίας – την υποχρέωση να “απολογηθεί”.

Κατόπιν τούτων, προκύπτει ότι η εξάρθρωση της εγκληματικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή δεν θα καταστεί εφικτή χωρίς την εμβάθυνση
της έρευνας και την εξιχνίαση των δεσμών της οργάνωσης με
κρατικούς

και

πολιτικούς

αξιωματούχους

που

την

πολύπλευρα κατά την πολύχρονη εγκληματική της δράση.
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ενίσχυσαν

7. Επί των δικονομικών ενστάσεων των κατηγορουμένων.

Οι κατηγορούμενοι Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ, Ηλίας
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ και Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ μετά το πέρας της κύριας
ανάκρισης υπέβαλαν σειρά δικονομικών ενστάσεων πού αφορούσαν στην
ακυρότητα πράξεων της προδικασίας.
Ο υποβάλλων την πρόταση εισαγγελέας εφετών με επαρκή, βάσιμη και
ουσιαστική νομική επιχειρηματολογία, εισηγείται την απόρριψη των
ενστάσεων αυτών.
Σε ενίσχυση των επιχειρημάτων της Εισαγγελικής πρότασης για την
απόρριψη ειδικά της ένστασης περί απαραδέκτου της ποινικής δίωξης
βουλευτών λόγω παρόδου τριμήνου παροχής νόμιμης άδειας δίωξης από
το Σώμα της Βουλής προσθέτω τις ακόλουθες σκέψεις:

7.01. Σύμφωνα με το άρθρο 62 εδ. α του Συντάγματος, «Όσο διαρκεί η
βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε
φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια της Σώματος». Η
παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει ότι: «Η άδεια
θεωρείται ότι δεν δόθηκε αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες
αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της
Βουλής», ενώ η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει ότι
«Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της
Βουλής». Σύμφωνα δε με το άρθρο 83 § 6 εδ. α του Κανονισμού της
Βουλής, «Οι αιτήσεις για την άρση της βουλευτικής ασυλίας εγγράφονται
στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής μετά την υποβολή της
έκθεσης της Επιτροπής».

7.02. Οι κατηγορούμενοι βουλευτές, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος, Νικόλαος
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Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς και Ηλίας Κασιδιάρης, στο στάδιο της
κυρίας ανάκρισης υπέβαλαν την από 12-8-2014 ένστασή τους με την οποία,
όπως ισχυρίζονται όλοι οι υπογράφοντες την υπό κρίση ένσταση
κατηγορούμενοι - Βουλευτές, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 305/19-2-2014 έγγραφο
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη, ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής να
αποφανθεί το Σώμα για τη χορήγηση ή μη άδειας προκειμένου να ασκηθεί
συμπληρωματική

ποινική

δίωξη

σε

βάρος

μεν

του

Αρτέμιου

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ για το έγκλημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,
σε βάρος δε των υπολοίπων ήτοι των Νικολαου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, Χρήστου
ΠΑΠΠΑ και Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής
(άρθρο 15 του Ν. 2168/1993) καθώς και για διάφορα άλλα εγκλήματα. Το
έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 21-2-2014. Και ενώ σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 62) η απαραίτητη άδεια
για την άρση της ασυλίας τους έπρεπε να είχε δοθεί εντός τριών μηνών,
δηλ. το αργότερο μέχρι 21-5-2014, η προθεσμία αυτή παρήλθε άπρακτη και
το σχετικό θέμα τελικά εισήχθη προς συζήτηση στις 4-6-2014, οπότε και
χορηγήθηκε η σχετική άδεια. Συνεπώς, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο
ισχυρισμό των κατηγορουμένων πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη και η
σχετική ποινική δίωξη ελλείψει νόμιμης άδειας δίωξης.

7.03. Η ένσταση αυτή είναι αβάσιμη. Η άδεια της Βουλής για την ποινική
τους δίωξη χορηγήθηκε εμπρόθεσμα, δηλ εντός του τριμήνου, που
προβλέπει το άρθρο 62 εδαφ. 2 Σ, μη υπολογιζομένου του χρόνου κατά τον
οποίο η Βουλή με απόφαση της είχε διακόψει τις εργασίες της (αρθρο 62
εδαφ. 3 Σ).
Ειδικότερα:
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της ΡΚΣΤ’ Συνεδρίασης της Βουλής, με
απόφαση του Σώματος της Βουλής, την 11 Απριλίου 2014, διακόπηκαν οι
εργασίες της Ολομέλειας της έως τις 28/4/2014, δηλαδή για δεκαέξι (16)
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ημέρες λόγω των διακοπών του Πάσχα. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα
πρακτικά της ΡΛΕ’ συνεδρίασης της Βουλής την 9 Μαΐου 2014, το Σώμα
αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της Ολομέλειας έως τις 28/5/2014,
δηλαδή για δεκαοκτώ (18) ημέρες, λόγω των δημοτικών-περιφερειακών
εκλογών και των ευρωεκλογών.

7.04. Συνέπεια, κατ’άρθρο 62 εδαφ. Γ' του Συντάγματος, των δυο
παραπάνω αποφάσεων της Ολομέλειας της Βουλής είναι η παράταση της
προθεσμίας για την χορήγηση της απαραίτητης άδειας δίωξης σε βάρος
των ανωτέρω κατηγορουμένων κατά 34 ημέρες (16 και 18 ημέρες).
Συνεπώς η Ολομέλεια του Σώματος είχε τη δυνατότητα να παράσχει την
απαιτούμενη άδεια δίωξης έως τις 24 Ιουνίου 2014. Το Σώμα ήδη από τις 4
Ιουνίου 2014 αποφάσισε να άρει την Βουλευτική Ασυλία και να χορηγήσει
την απαραίτητη άδεια δίωξης κατά των κατηγορούμενων για τα ανωτέρω
αδικήματα που κατηγορούνται. Ουδέν λοιπόν ζήτημα δημιουργείται ως
προς την άσκηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και ως προς τις
λοιπές πράξεις.

7.05. Για τους λόγους αυτούς, η ανωτέρω ένσταση των κατηγορουμένων
είναι νόμω και ουσία αβάσιμη η δε ποινική δίωξη για τις πράξεις που τους
βαρύνουν έχει ασκηθεί καθόλα νόμιμα.
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Για τους λόγους αυτούς
Ζητώ
- Να παραπεμφθούν όλοι οι κατηγορούμενοι ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών (και η Νικητοπούλου στο Τριμελές
Δικαστήριο Ανηλίκων) για τις εγκληματικές πράξεις, όπως τους αποδίδονται.
- Να απορριφθούν, ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμες, οι δικονομικές
ενστάσεις

ακυρότητας

της

προδικασίας

που

έχουν

υποβάλει

οι

κατηγορούμενοι, σχετικά με τις οποίες αναφερόμαστε στην πρόταση του κ.
Εισαγγελέα, της οποίας η σχετική αιτιολογία επ’ αυτών είναι επαρκής και
εμπεριστατωμένη. Ειδικά δε ως προς την ένσταση περί παρέλευσης του
τριμήνου για την χορήγηση άδειας από την Bουλή περί άρσης της ασυλίας,
πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν
υπόμνημα στο κεφάλαιο υπό αριθ. 7.
- Ως προς τον χρόνο της συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης
ΧΑ, να γίνει δεκτό, ότι χρόνος συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης
είναι το έτος 1987 (όπως και έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη) και της απαρχής
τέλεσης ειδικότερων εγκληματικών επιθέσεων από τα Τάγματα Εφόδου
τουλάχιστον από το 1992 – άλλως, και σε κάθε περίπτωση,
τουλάχιστον από το έτος 1996, όπως αποδεικνύεται από τις ανωτέρω
αναφερόμενες στο υπό αριθμ. 4 κεφάλαιο του παρόντος υπομνήματος,
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος ηγετικών μελών της,
με αυτήν τους την ιδιότητα (με τις οποίες έχει κριθεί αμετάκλητα ότι
αφορούσαν σε σχεδιασμένες από την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης,
βίαιες επιθέσεις οργανωμένων ομάδων μελών της Χρυσής Αυγής κατά
πολιτικών αντιπάλων και όχι μεμονωμένα περιστατικά ατομικής βίαιης
εκτροπής) και όχι «τουλάχιστον το έτος 2008», όπως εσφαλμένα και χωρίς
τεκμηρίωση υπολαμβάνει η εισαγγελική πρόταση.
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Αθήνα, 11-11-2014,
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
του πολιτικώς ενάγοντα
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