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Εισαγωγή 

 

ον Απρίλιο του 2015 συστάθηκε η πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου της Δίκης της 

Χρυσής Αυγής με το όνομα GoldenDawnWatch και σκοπό την παρακολούθηση της Δίκης 

της Χρυσής Αυγής. Η πρωτοβουλία συγκροτήθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Παρατηρητήριο για τον Φασιστικό και Ρατσιστικό λόγο στα ΜΜΕ 

που λειτουργεί υπό το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας-

Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων.  

Παράλληλα υποστηρίχτηκε από πλήθος συλλογικοτήτων και οργανώσεων, ενώ πρέπει να 

σημειωθεί πως η συμβολή του ελληνικού Παράρτηματος του Ιδρύματος Rosa Luxemburg ήταν 

καθοριστική τόσο στη σύλληψη και υλοποίηση της ιδέας του Παρατηρητηρίου όσο και στην 

μετέπειτα υποστήριξή του.    

Είναι πια ευρέως γνωστό πως κατά τη διάρκεια των 5,5 ετών λειτουργίας του, το Παρατηρητήριο 

αποτέλεσε την βασική πηγή πληροφόρησης για την εξέλιξης της διαδικασίας της Δίκης της 

Χρυσής Αυγής. Το κείμενο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια απολογισμού της δράσης και της 

λειτουργίας του.   

 

Το σκεπτικό λειτουργίας και η αποστολή του 

GoldenDawnWatch 

 

ασισμένο πάνω σε προηγούμενες σχετικές προσπάθειες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

και ειδικότερα αξιοποιώντας το παράδειγμα της οργάνωσης NSU Watch στη Γερμανία, 

το GoldenDawnWatch ξεκίνησε με αποστολή να δημοσιοποιεί όσα λέγονταν και γίνονταν 

στις αίθουσες διεξαγωγής της #GDtrial και να ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τη μακρόχρονη 

διαδικασία και όσα αυτή αποκάλυπτε. Για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια ομάδα με 

πλήθος δεξιοτήτων και σημαντικό βαθμό ευελιξίας, ώστε να προσαρμόζεται στις, όπως όλα 

έδειχναν, ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της πρωτοφανούς σε όγκο και σημασία Δίκης της 

Χρυσής Αυγής. 

Οι βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου ήταν η παρακολούθηση και η ζωντανή μετάδοση των 

δικασίμων, η δημοσίευση των σχετικών αναφορών για κάθε δικάσιμο, η διαχείριση και 

Τ 

Β 
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αρχειοθέτηση των πρακτικών της μετάδοσης, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ενημερωτικές 

εκδηλώσεις. Ο κύριος στόχος του Παρατηρητηρίου ήταν να παρέχει αφιλτράριστη ενημέρωση 

μέσα από τις πρωτογενείς πληροφορίες της διαδικασίας, προκειμένου να παρακαμφθεί ο 

«θόρυβος» που θα προέκυπτε από την, όχι με τόσο αυστηρούς δημοσιογραφικούς όρους, 

διαχείριση της πληροφορίας που παραγόταν στη διαδικασία, και η ασύμμετρη όπως προβλέπαμε 

τότε, για το μέγεθος και τη σημασία της διαδικασίας, «σιωπή» των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Γιατί όλα αυτά; Όπως σημειώνουμε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου: «Γιατί πιστεύουμε ότι 

μόνο μια καλά ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη κοινή γνώμη μπορεί να αναπτύξει ισχυρές 

αντιστάσεις απέναντι στην εξάπλωση του ρατσισμού, του φασισμού και του νεοναζισμού – 

εντέλει: του φόβου». 

 

Η διαδικασία και τα εργαλεία 

 

ε τους παραπάνω στόχους δεδομένους, έπρεπε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα 

διαχείρισης της μετάδοσης και των πληροφοριών ώστε: 

 

▪ Η διαδικασία να μεταδίδεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο 

διεξαγωγής της 

▪ Η καταγραφή να μην εμποδίζεται από τεχνικά και αντιληπτικά προβλήματα 

▪ Οι μεταδιδόμενες πληροφορίες να είναι κατά το δυνατότερο ακριβείς και απαλλαγμένες 

από αξιολογήσεις, κρίσεις και μεροληψία 

▪ Να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των κατηγορούμενων και να μην διαταράσσεται η 

«τάξη» του «οικοσυστήματος» της διαδικασίας 

▪ Οι πληροφορίες να μην διασπώνται από τον «θόρυβο» περιττών αναδημοσιεύσεων 

▪ Η εικόνα και η αποστολή του GDW να είναι ξεκάθαρη και συνεπής ως αυτό που είναι, ένα 

παρατηρητήριο και όχι ένα μέσο ενημέρωσης κάθετου τύπου (Vertical Medium).  

 

 

Μ 
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Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό προκρίθηκε η δημιουργία τριών ομάδων: 

1. Συντακτική – συντονιστική ομάδα  

2. Ομάδα παρατηρητών 

3. Ομάδα on-line 

H συντακτική ομάδα απαρτιζόταν από εκπροσώπους των βασικών θεμελιωτών και υποστηρικτών 

του Παρατηρητηρίου GDW και πραγματοποιούσε συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

ώστε να εξασφαλίζει ότι οι λειτουργίες της πρωτοβουλίας συνάδουν με τους σκοπούς της, να 

χαράζει στρατηγική και να ρυθμίζει ζητήματα χρηματοδότησης, διοργάνωσης ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, εκδόσεων, προωθητικών παραγωγών κ.λπ. 

Η ομάδα παρατηρητών ήταν επιφορτισμένη με τη μετάδοση από τις δικαστικές αίθουσες. Κάθε 

μήνα, με την ανακοίνωση των εκάστοτε ημερομηνιών διεξαγωγής, καταρτιζόταν πρόγραμμα, 

μέσω του οποίου ο παρατηρητής δεσμευόταν να παρίσταται στην αίθουσα και να μεταδίδει τα 

όσα άκουγε και έβλεπε κατά τη διαδικασία για συγκεκριμένες δικάσιμες. Το προφίλ των 

παρατηρητών ήταν πολύ σημαντικό για την ομαλή διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας.   
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Οι παρατηρητές έπρεπε να έχουν δικηγορική ιδιότητα, όχι μόνο σχετικές σπουδές, ενώ 

ταυτόχρονα έπρεπε να είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης και 

επικοινωνίας. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως η ταχύτητα δακτυλογράφησης και παράλληλα η 

δυνατότητα αντίληψης των όσων συνέβαιναν στην αίθουσα ήταν πολύ υψηλής σημασίας 

δεξιότητες για τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας. 

Η ομάδα on-line ήταν αυτή που λάμβανε τα όσα μετέδιδαν οι παρατηρητές, προέβαινε σε 

πραγματικό χρόνο σε διορθώσεις & διασταυρώσεις σημαντικών πληροφοριών, όπως ονόματα, 

περιστατικά, αναφορές σε μέσα, σε τρίτα πρόσωπα, σε θύματα. Ακολουθούσε η διαμόρφωση του 

κειμένου και η τμηματοποίησή του σε προτάσεις με συγκεκριμένο όριο χαρακτήρων (για τις 

δημοσιεύσεις στο Twitter) και στη συνέχεια η ομάδα on-line δημοσίευε το κάθε διορθωμένο 

απόσπασμα στα προφίλ του GDW σε Twitter και Facebook.  

Ενδιάμεσα από τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης η ομάδα on-line λάμβανε, διαμόρφωνε και 

δημοσίευε τις αναφορές, ενώ επιπλέον επικοινωνούσε με χρήστες απαντώντας σε ερωτήσεις και 

σχόλια. Η ομάδα on line εκτός αυτών που ονομάζουμε «διαχείριση ροής» & «community 

management» και περιγράφονται παραπάνω, ήταν επιφορτισμένη και με την διαχείριση του 

αρχειακού υλικού που προέκυπτε από τις μεταδόσεις. 
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Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν τις εργασίες του Παρατηρητηρίου ήταν 

στο μεγαλύτερο μέρος τους εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας που είναι ευρέως 

διαδεδομένα, web based με δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης.  

Για την μετάδοση και τη συνεννόηση μεταξύ των ομάδων παρατήρησης και on-line, 

χρησιμοποιήθηκαν δυναμικά pads (Etherpad-RiseupPad), ένα για κάθε ομάδα, στα οποία 

δακτυλογραφούνταν οι πρωτογενείς πληροφορίες και στη συνέχεια διορθώνονταν και 

δημοσιεύονταν. Ειδικότερα, για τη δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα επιδιώχθηκε να εδραιωθεί 

ένα hashtag, προκειμένου να συγκεντρώνονται όλες οι δημοσιεύσεις από τη ροή και να είναι 

εύκολα εντοπίσιμες οι δημοσιεύσεις από την αίθουσα. Το hashtag που προκρίθηκε ήταν το 

#GDtrial και όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν ήταν λίγες οι φορές που ανέβηκε στην κορυφή των 

trending topics του ελληνικού Internet και ειδικότερα του Twitter. Τέλος, τα διορθωμένα και 

δημοσιευμένα αρχεία ροής διατηρούνταν αποθηκευμένα σε cloud εφαρμογή ανά εβδομάδα και 

ανά δικάσιμο.  

 

Οι άνθρωποι 

 

πως σε όλα τα εγχειρήματα, έτσι και στο GoldenDawnWatch δεν θα μπορούσε παρά οι 

άνθρωποί του να είναι και η κύρια αιτία επιτυχίας του. Πολίτες με πλήρη κατανόηση του 

διακυβεύματος της διαδικασίας της Δίκης της Χρυσής Αυγής και των αναγκών του 

παρατηρητηρίου, γνώστες της δράσης της υπόδικης οργάνωσης αλλά και των βασικών στοιχείων 

δικονομίας, στοιχεία απαραίτητα για όσους ήθελαν να εμπλακούν σε αυτό το δύσκολο έργο.  

Κατά τη διάρκεια των 5,5 ετών λειτουργίας του GDW, το Παρατηρητήριο συνεργάστηκε με 

μεγάλο αριθμό διαφόρων επαγγελματιών, νομικών, δημοσιογράφων, στελεχών επικοινωνίας και 

ακτιβιστών, προκειμένου να στελεχώσει τις ομάδες του και να υλοποιήσει τις δράσεις του.  

Για αρχειακούς και ιστορικούς λόγους παραθέτουμε αλφαβητικά και ανά ομάδα συμμετοχής τα 

ονόματα των συνεργατών του Παρατηρητηρίου με τις χρονολογίες, κατά τις οποίες 

συνεργάστηκαν με το GDW. 

 

 

 

Ό 
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Συντακτική Ομάδα (2015-2020) 

Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου, Ελευθερία Κουμάντου, Ιωάννα Μεϊτάνη, Αντώνης Μπούγιας, 

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Κωστής Παπαϊωάννου. 

Ομάδα Παρατηρητών 

Γεωργία Αραπίδου (2015-2017), Ντομινίκ Αρβανίτης Ντομινίκ (2016-2020), Ελισάβετ 

Βασιλοπούλου (2016-2017), Γιώργος Βεργούλης (2015), Ειρήνη Βλάχου (2016), Κωνσταντίνα 

Γεωργοπούλου (2019-2020), Μυρτώ Καββαδία (2019), Δάφνη Καραγιάννη (2018-2020), Κίτσου 

(2017-2020), Στεύη Κωστούλα Δάφνη (2019-2020), Γιώτα Μασουρίδου (2015), Χριστίνα 

Στυλιανίδη (2017-2019), Ηλίας Τσαμπαρδούκας (2015), Σιμόνη Χατζηπιέρα (2015-2017). 

Ομάδα on line 

Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου (2015-2016), Μάγδα Αλεξανδροπούλου (2015-2016), Γιάννης 

Βλαστάρης (2016), Ε. (2015), Εύα Γιαννακάκη (2015), Αντώνης Μπούγιας (2015-2020), Γιώργος 

Ξεζωνάκης (2016), Οδυσσέας Ρωμανός (2016), Σέση Καραγιαννίδου (2016-2018), Λουκάς 

Σταμέλλος (2016-2020).  

Μεταφράσεις - Αγγλική Ροή: Παναγιώτης Γαβριήλογλου, Damian Mac Con Uladh. 

Συνεργάτες Παραγωγών: Κυριάκος Αγγελάκος, Σπύρος Κρίμπαλης, Στέλιος Τατάκης.  

(Πλήρη credits για τις καμπάνιες: Καμπάνια 2017 «Η Δίκη συνεχίζεται. Ενημερώσου.», Καμπάνια 

2018 «#Δίπλα_μας») 

 

Οι πόροι 

 

ια τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου GoldeDawnWatch χρειάστηκαν κεφάλαια 

που αντλήθηκαν από υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, κοινωφελείς οργανώσεις αλλά και 

από το κοινό με τη διαδικασία του crowdfunding. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 

δαπανήθηκαν σε υποστηρικτική χρηματοδότηση της ομάδας παρατηρητών, κατά διαστήματα 

υποστηρικτική χρηματοδότηση της ομάδας on-line, σε κόστη μεταφράσεων, εκδόσεων και 

συντήρησης της υποδομής.  

Γ 

https://goldendawnwatch.org/?page_id=3363
https://goldendawnwatch.org/?page_id=4364
https://goldendawnwatch.org/?page_id=4364
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Συγκεκριμένα, ανά έτος λειτουργίας η χρηματοδότηση και οι δαπάνες του Παρατηρητηρίου 

διαμορφώθηκαν ως εξής (ποσά κατά προσέγγιση): 

 

 

  

Οι δράσεις και η επίδραση 

 

o GoldenDawnWatch κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συνδιοργάνωσε αλλά και 

συμμετείχε δια των μελών του, σε πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων και συζητήσεων 

ανά την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Επιπλέον, διεξήγαγε 3 μεγάλες καμπάνιες με 

πρώτη την καμπάνια λανσαρίσματος που συνοδεύτηκε από τη σχετική εκδήλωση και το αρχικό 

βίντεο – σύσταση της πρωτοβουλίας το 2015. Συνέχεια της καμπάνιας αυτής ήταν και η έκδοση 

του εντύπου πανοράματος της διαδικασίας με τους κατηγορούμενους, τις κατηγορίες που 

αντιμετώπιζαν και γεγονότα-ορόσημο της δράσης της οργάνωσης. 

 

Έτος Τύπος Χρηματοδότησης Ποσό Δαπάνες ανθρώπινων πόρων Δαπάνες λειτουργίας

2015 Grant 15.000 € 12.000 € 3.000 €

2016 Grant 23.000 € 16.000 € 7.000 €

2017 Grant 26.000 € 19.500 € 6.500 €

2018 Grant + Crowdfunding 28.000 € 21.000 € 7.000 €

2019 Donations + Crowdfunding 22.000 € 17.000 € 5.000 €

2020 Donations + Crowdfunding 23.500 € 21.000 € 2.500 €

Σύνολα 137.500 € 106.500 € 31.000 €

T 

https://goldendawnwatch.org/?p=1564
https://goldendawnwatch.org/?p=1564
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Ακολούθησε το 2017 η καμπάνια ευαισθητοποίησης «Η δίκη συνεχίζεται. Ενημερώσου.», η οποία 

είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη συνέχιση της διαδικασίας και να τοποθετήσει 

το ζήτημα της δίκης στην κεντρική ατζέντα της επικαιρότητας και τέλος, το 2018, 

πραγματοποιήθηκε η καμπάνια crowdfunding του Παρατηρητηρίου «#Δίπλα_μας», που στόχο είχε 

να συγκεντρώσει κεφάλαια για τη απρόσκοπτη λειτουργία του GDW μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ελλείψει διαθέσιμου grant.  

 

https://goldendawnwatch.org/?page_id=4364
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Η κοινότητα που δημιουργήθηκε γύρω από το Παρατηρητήριο αποτέλεσε και τον βασικό πυρήνα 

διάδοσης της πληροφορίας που αφορούσε στη δίκη και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην 

διατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού για την εξέλιξη της διαδικασίας. 

Μέχρι το τέλος του 2020 και μετά από 5,5 χρόνια λειτουργίας και ζωντανή κάλυψη των 464 από 

τις 465 δικασίμους μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες καταγραφής πρακτικών, η κοινότητα 

του GDW κατόρθωσε να αποτελείται από περισσότερους από 50.000 λογαριασμούς κοινωνικών 

δικτύων, με συνολικό reach που ξεπέρασε τους 650.000 λογαριασμούς τον Οκτώβριο του 2020, 

ενώ οι δημοσιεύσεις στο twitter για τον τελευταίο τρίμηνο της διαδικασίας ξεπέρασαν τα 11 

εκατομμύρια impressions.    

 

 

 

Δεν ήταν λίγες οι φορές που το hashtag #GDtrial ήταν πρώτο στα δημοφιλή θέματα για την 

Ελλάδα, με τους χρήστες να κάνουν «πάρτι» σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τις δημοσιεύσεις 

όσων μεταδίδαμε.  
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Υπήρξαν στιγμές που όλη αυτή η δραστηριότητα έβρισκε και την off-line έκφρασή της μέσα από 

πρωτοβουλίες αναγνωστών του Παρατηρητηρίου, πράγμα που μας έκανε ακόμα περισσότερο 

χαρούμενους και περήφανους για τη δουλειά μας. 

 

 

 

Με αυτή τη δημοσιότητα και με την ίδια τη θέση της πρωτοβουλίας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί 

από τη στάση και τη δουλειά της δεδομένες, η διείσδυση και η νομιμοποίησή της ήταν τέτοια που 

ακόμα και συνήγοροι υπεράσπισης, αλλά και κατηγορούμενοι, ενημερώνονταν από τη ροή που 

μεταδίδαμε σε κάθε δικάσιμο.  
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Πολλές φορές βέβαια όσα αποκαλύπτονταν στην αίθουσα, και ακόμα περισσότερο το ότι 

μεταδίδονταν με αυτόν τον άμεσο τρόπο, δεν άρεσαν σε κάποιους.  

 

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μη σημειώσουμε μια από τις πολύ ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, η οποία ήταν η βράβευσή του το 2019 με το 

βραβείο «Αντιρατσισμός - Τζανέτος Αντύπας» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 

Ρατσισμού και των Διακρίσεων. 
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Η δεύτερη φάση λειτουργίας του GDW 

 

ο Παρατηρητήριο GDW θα συνεχίσει να λειτουργεί σε «χαμηλές στροφές» μέχρι να γίνει 

γνωστό πότε και πως θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος βαθμός της διαδικασίας. Μέχρι 

τότε, στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα δικτυακό αποθετήριο, στο οποίο θα 

δημοσιευτούν όλα τα πρακτικά, όπως έχουν μεταδοθεί, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε δράσεις για 

τη χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης λειτουργίας του. Η φάση αυτή θα έχει ως βασικό 

αντικείμενο την παρακολούθηση και μετάδοση της διαδικασίας του εφετείου και φυσικά την 

υποστήριξη κάθε είδους σχετικής ενημερωτικής δράσης με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε κατά 

την πρώτη φάση λειτουργίας του GDW. 

 

Κλείνοντας 

 

O απολογισμός λειτουργίας του GDW έρχεται να συνδυαστεί με το κλείσιμο μιας πολύ δύσκολης 

χρονιάς. Όμως, στον αντίποδα, κλείνει μια 5ετία, η οποία μας έδειξε τί μπορούμε να κάνουμε όταν 

οργανωνόμαστε, όταν έχουμε δέσμευση και στόχο, όταν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε κάτι.  

Παραθέσαμε τον τρόπο, τις λειτουργίες και τα εργαλεία με τα οποία δομήθηκε το Παρατηρητήριο 

με την πεποίθηση ότι θα αποτελέσουν έναν καλό «λογαριασμό» για όσα όλες και όλοι μαζί 

πετύχαμε έως τώρα, αλλά και με την ελπίδα ότι θα βρεθούν μιμητές που θα αντιγράψουν την 

τεχνογνωσία που παραθέτουμε και θα υλοποιήσουν παρόμοια έργα λογοδοσίας και κοινωνικού 

ελέγχου.  

Θέλουμε να κλείσουμε αυτόν τον απολογισμό με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και όσους 

βοήθησαν την προσπάθειά μας με τη στήριξη, τη δουλειά τους, τις συζητήσεις, τις δημοσιεύσεις 

και τα μηνύματά τους. 

 

Η ομάδα του GDW  

 

Τ 




