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µετανάστες ήταν στο στόχαστρο των ταγµά-
των εφόδου. Λίγες ηµέρες πριν από την επί-
θεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, ο Γ. Λαγός 
τους είχε στοχοποιήσει. «Εχουµε γίνει δέκτες 
παραπόνων για θέµατα που υπάρχουν εδώ 
στην ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι. Για όλα αυτά 
τα θέµατα µε τους Αιγύπτιους, που µπαίνουν 
και κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα ψά-
ρια τους… Γενικά δεν δίνουν λογαριασµό σε 
κανέναν. Εµείς τους λέµε ότι από εδώ και πέ-
ρα θα δίνουν λογαριασµό στη Χρυσή Αυγή 

και στους Ελληνες πολίτες», δήλωνε δηµοσί-
ως ο πρώην βουλευτής. 

Καταστατικό 
Το 1988, η Χρυσή Αυγή έστειλε στο περιοδι-
κό «Σχολιαστής» το πραγµατικό καταστατικό 
της, το οποίο αναγνώστηκε στη δίκη, παρά τις 
ενστάσεις της υπεράσπισης. Σε αυτό αποκα-
λύπτονται η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, η 
στρατιωτική δοµή της οργάνωσης και η από-

στηκαν, σίγουρα τον γνώριζαν κι εκείνος αγκά-
λιασε µε το αριστερό χέρι τον Φύσσα και µε το 
δεξί έκανε κινήσεις. Ο Φύσσας δεν µπορούσε 
να αντιδράσει. Τον άφησε λίγες στιγµές µετά 
και πήγε στο αυτοκίνητο, ενώ στο σηµείο της 
συµπλοκής έσπευδαν δύο αστυνοµικοί. “Εµέ-
να µαχαίρωσε, αυτόν πιάστε”, φώναξε ο Φύσ-
σας και ο αστυνοµικός πήγε στο αυτοκίνητο και 
τον τράβηξε έξω»... 

Απόπειρα ανθρωποκτονίας
«Θα φάνε γερό πέσιµο τα κοµµούνια σήµε-
ρα στο Πέραµα…». Το SMS βρέθηκε στο κι-
νητό του «πυρηνάρχη» της Νίκαιας Γ. Πατέλη, 
µε ηµεροµηνία αποστολής τη 12η Σεπτεµβρί-
ου. Αποστολέας ήταν ο Γ. Λαγός. Οι πληροφο-
ρίες του βουλευτή επαληθεύθηκαν λίγες ώρες 
αργότερα, αποδεικνύοντας ότι η δολοφονική 
επίθεση εναντίον µελών του ΠΑΜΕ ήταν προ-
σχεδιασµένη. 

Εκείνο το βράδυ, οµάδα αφισοκολλητών πε-
ρικυκλώθηκε από δύο οµάδες µελών της Χ.Α., 
συνολικά 50 ατόµων. Κάποιοι ρώτησαν «πού 
είναι ο Πουλικόγιαννης». Ο πρόεδρος του Συν-
δικάτου Μετάλλου Αττικής, Σωτήρης Πουλικό-
γιαννης, βγήκε µπροστά. Το τάγµα εφόδου 
άρχισε να επιτίθεται κρατώντας φονικά όπλα, 
όπως σιδηρολοστούς, ρόπαλα µε καρφιά, ξύλα 
µε µεταλλικές, αιχµηρές άκρες. Με ένα τέτοιο 
όπλο, ο Πουλικόγιαννης δέχεται χτύπηµα στο 
κεφάλι. Συνολικά εννέα µέλη του ΠΑΜΕ µετα-
φέρονται στο Θριάσιο, τραυµατισµένα. «∆εν 
µπόρεσα να δω ποιος χτύπησε. Ευτυχώς δεν 
µε πέτυχε το µεταλλικό αντικείµενο, τώρα δεν 
θα µιλούσαµε εδώ… Εχασα εντελώς τις αισθή-
σεις µου», έχει καταθέσει ο ίδιος στο δικαστή-
ριο. «Η επίθεση σταµάτησε όταν κάποιος φώνα-
ξε “τέλος χρόνου”, “βρόµισε”. ∆εν είδα ποιος. 
Μαζεύτηκαν και έφυγαν όπως είχαν έρθει, πε-
ζοί… Φαινόταν ότι όλοι είχαν τον ρόλο τους. Οι 
πιτσιρικάδες έριξαν αρχικά τις πέτρες και µε-
τά ήρθαν τα ρόπαλα», θα προσθέσει ενώπιον 
των δικαστών το θύµα της επίθεσης. 

Ενα µήνα πριν από την επίθεση, οι βουλευ-
τές Μίχος, Παναγιώταρος και Λαγός είχαν στο-
χοποιήσει δηµόσια το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Μι-
λώντας στο Πέραµα, είχαν δηλώσει µεταξύ άλ-
λων πως «οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ… 
θα εξαφανιστούν από δω πέρα µέσα» και ότι 
«το απόστηµα που υπάρχει εδώ… το ΠΑΜΕ… 
πολύ σύντοµα θα τελειώσει». 

Αιγύπτιοι αλιεργάτες
«Νόµιζαν ότι πέθανα και έφυγαν»... Ο 36χρο-
νος σήµερα Αµπουζίντ Εµπαράκ ήταν ψαράς 
µέχρι το 2012. Εκτοτε, δεν µπόρεσε να εργα-
στεί ξανά. Η βαριά σωµατική βλάβη που του 
προκάλεσαν τα µέλη της Χρυσής Αυγής περιε-
λάµβανε πολλαπλά κατάγµατα. Η επίθεση έγι-
νε στις 3 τα ξηµερώµατα, στις 12 Ιουνίου του 
2012, στο σπίτι όπου έµενε ο Αιγύπτιος µαζί µε 
άλλους τρεις συµπατριώτες του στο Νέο Ικόνιο, 
στο Πέραµα. Η κατάθεσή του στο δικαστήριο 
ήταν συγκλονιστική. «Το βράδυ του περιστα-
τικού κοιµόµουν στην ταράτσα. Ξύπνησα από 
τα χτυπήµατα στο πόδι και στα γόνατα. Εβγα-
λα την κουβέρτα από το πρόσωπό µου και εί-
δα περίπου 15-17 άτοµα µε µαύρες µπλού-
ζες. Ενας που κρατούσε σίδερο µε 
χτύπησε στο πρόσωπο. Οι υπό-
λοιποι µε χτυπούσαν µε ξύλα, 
µε κλοτσιές και µε τα χέρια 
τους. Ακουσα κάποιον να 
λέει “πάµε”, ήταν από τις 
λέξεις που ήξερα τότε στα 
ελληνικά. Πρέπει να νόµι-
ζαν ότι πέθανα κι έφυ-
γαν», κατέθεσε ο Αµπ. 
Εµπαράκ. 

Τη χρονική περίοδο 
της επίθεσης η Χρυσή Αυ-
γή ήταν «στα πάνω της». Οι 

λυτη «Αρχή του Αρχηγού», κατά τα χιτλερικά 
πρότυπα του «Führerprinzip». Τµήµατα του κα-
ταστατικού είχαν δηµοσιευτεί τη δεκαετία του 
’90 από τον δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Ψαρρά 
και την εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία» και αργό-
τερα από την «Εφηµερίδα των Συντακτών». Τα 
όσα αναφέρονται στο καταστατικό έχουν κατά 
καιρούς αναπαραχθεί σε δηµόσιες τοποθετή-
σεις ανώτατων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Η 
παρουσίαση του καταστατικού στη δίκη «δέ-
νει» την υπόθεση της εγκληµατικής οργάνω-

σης, αποκαλύπτοντας ότι κάθε ενέργεια των 
µελών προβλέπεται να περνά από την έγκρι-
ση της ηγεσίας. Μεταξύ άλλων, στο καταστα-
τικό αναφέρεται ότι «Αρχηγός είναι ο Ανώτα-
τος Ηγέτης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» και ότι «έχει 
την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσε-
ων». Επίσης, «η διοικητική ιεραρχία της κινή-
σεως, η οποία έχει σχέση µε τον βαθµό αφο-
µοιώσεως της Εθνικοσοσιαλιστικής Ιδεολογίας 
από κάθε µέλος, καθώς και µε τους αγώνες του 

«Η ΑΠΟΦΑΣΗ στη δίκη της 
εγκληματικής οργάνωσης 
Χρυσή Αυγή δεν αφορά μό-

νο την απολύτως αναγκαία 
δικαίωση των θυμάτων της 
ναζιστικής βίας και των οι-

κογενειών τους. 
Αφορά ολόκλη-
ρη την κοινω-
νία και το μέλ-

λον της δημοκρατί-
ας στην οποία θα ζήσου-

με τα επόμενα χρόνια. Θα 
υπάρξει μια κόκκινη γραμμή 
απέναντι στην εγκληματική 

βία των ταγμάτων εφό-
δου; Ή η δράση τους θα 
συνεχίσει ανεμπόδιστη 
και επανανομιμοποιημέ-
νη με μια δικαστική από-
φαση; Αυτό είναι το κε-

ντρικό δίλημμα στο οποίο 
καλείται να απαντήσει το δι-
καστήριο. Για εμάς, η συ-
ντριπτική αποδεικτική διαδι-
κασία στο ακροατήριο μπο-
ρεί να έχει μία μόνο φυσική 
κατάληξη: την καταδίκη των 
κατηγορουμένων κατά το 
κατηγορητήριο». 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

«Αφορά το μέλλον 
της δημοκρατίας»

για τη διάδοση και επικράτησή της». Ως βαθµί-
δες διοικητικής ιεραρχίας ορίζονται «ΦΑΛΑΓ-
ΓΙΤΗΣ / ΛΟΧΙΤΗΣ / ΠΥΡΗΝΑΡΧΗΣ / ΟΜΑ∆ΑΡ-
ΧΗΣ / ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ / ΦΑΛΑΓΓΑΡΧΗΣ». Παράλ-
ληλα, επισηµαίνεται πως «υποψήφια µέλη της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δύνανται να είναι µόνον ΑΡΙΟΙ 
κατά το ΑΙΜΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ την καταγωγή που 
υπηρέτησαν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ή τε-
λούν νόµιµα εκτός στρατεύµατος, µη έχοντες 
διαπράξει κατά κρίσιν ατοµικό αδίκηµα», αλ-
λά και ότι «στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εντάσσεται ως 

O δικηγόρος 
πολιτικής 
αγωγής των 
Αιγύπτιων 
αλιεργατών 
στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής

δόκιµο µέλος όποιος αποδέχεται τις κοσµο-
θεωρητικές, βιοθεωρητικές και πολιτικές αρ-
χές του Εθνικοσοσιαλισµού και είναι αποφα-
σισµένος να αγωνιστεί χωρίς συµβιβασµούς 
για την πραγµάτωσή τους». Από τους κύριους 
υπεύθυνους για τη ναζιστική κατήχηση των µε-
λών θεωρείται ότι ήταν ο Ηλ. Κασιδιάρης που 
σύµφωνα µε φωτογραφικά ντοκουµέντα συµ-
µετείχε σε εκπαιδεύσεις σκοποβολής, πολεµι-
κών τεχνών και σε ορεινές... περιηγήσεις υπό 
τη σηµαία της Βέρµαχτ.

Οπλοκατοχή
Τον Σεπτέµβριο του 2018, η «R» αποκάλυψε 
πως στη λίστα των αναγνωστέων εγγράφων 
της δίκης είχαν προστεθεί και ντοκουµέντα που 
αποκάλυπταν την κατοχή ενός παράνοµου, µι-
κρού οπλοστασίου από τα ηγετικά στελέχη της 
Χρυσής Αυγής. Επρόκειτο για τις εκθέσεις εργα-
στηριακής πραγµατογνωµοσύνης της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, οι οποίες έδειχναν ότι ο Μιχαλο-
λιάκος, πέντε βουλευτές της Χ.Α. (Λαγός, Κασι-
διάρης, Παναγιώταρος, Μίχος, Μπούκουρας,) 
καθώς και άλλα µέλη της οργάνωσης διέθεταν 
παρανόµως τουλάχιστον 16 πλήρως λειτουργι-
κά όπλα, χωρίς καµία σχετική νόµιµη άδεια. Πα-
ράλληλα, στις εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφο-
νται πάνω από 850 σφαίρες και φυσίγγια (όχι 
κυνηγετικά), όπως επίσης και σιδηρογροθιές, 
πτυσσόµενες ράβδοι, κροτίδες, µαχαίρια, στι-
λέτα και ξιφίδια, τα οποία εµπίπτουν στις δια-
τάξεις της σχετικής νοµοθεσίας και χαρακτη-
ρίζονται ως όπλα. Τα στοιχεία αυτά αποδόµη-
σαν πλήρως την προπαγάνδα και τους ισχυρι-
σµούς των στελεχών της Χρυσής Αυγής περί 
«µη εντοπισµού όπλων» στους ελέγχους που 
έγιναν από την Αστυνοµία στις οικίες τους. Για 
τον Μιχαλολιάκο και τους βουλευτές, τα αδική-
µατα της παράνοµης οπλοκατοχής και της πα-
ράνοµης οπλοχρησίας έχουν κακουργηµατικό 
χαρακτήρα, διότι κρίνεται ότι τα εν λόγω όπλα 
χρησιµεύουν για παράνοµο εφοδιασµό εγκλη-
µατικής οργάνωσης (διακεκριµένη περίπτω-
ση οπλοκατοχής) και ο ποινικός κώδικας προ-
βλέπει ποινή κάθειρξης από 5 έως και 20 έτη.


