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επανω: Ο αρχηγός 
της Χρυσής αυγής, 
νίκος Μιχαλολιάκος, 
ο οποίος το 2012 
δήλωνε: «εμείς 
είμαστε σπορά των 
νικημένων του 1945, 
οι εθνικοσοσιαλιστές, 
οι φασίστες… »
ΚαΤω: Ο Ηλίας 
Κασιδιάρης, από τους 
κύριους υπεύθυνους 
για τη ναζιστική 
κατήχηση των μελών 
της οργάνωσης

a.kontis@realnews.gr

Του ΑλέξΑνδρου Κοντη 

Π
εντέμισι χρόνια, 445 συνεδριάσεις, 153 
μάρτυρες κατηγορίας, 61 μάρτυρες υπε-
ράσπισης, 68 κατηγορούμενοι, μία δο-

λοφονία, δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και 
δύο ερωτήματα που ψάχνουν απάντηση. Οι 
εγκληματικές πράξεις ήταν μεμονωμένα περι-
στατικά και αυτοί που τις διέπραξαν απλά έτυ-
χε να είναι μέλη της οργάνωσης; Ή ήταν η ίδια 
η οργάνωση αυτή που προωθούσε τη βία, το 
κοινωνικό μίσος και τον ρατσισμό, υποκινώντας 
και διοργανώνοντας τις εγκληματικές επιθέσεις; 

Λίγο πριν από τις εκλογές του 2012, που το-
ποθέτησαν τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή, ο αρχη-
γός της, Νίκος Μιχαλολιάκος, έλεγε: «Εμείς εί-
μαστε σπορά των νικημένων του 1945, οι εθνι-
κοσοσιαλιστές, οι φασίστες… Είμαστε οι μαχη-
τές που θα ακονίσουν, αν χρειαστεί, τις ξιφολόγ-
χες στα πεζοδρόμια». Αμέσως μετά από εκεί-
νες τις εκλογές, ο εκπρόσωπός της, Ηλίας Κασι-
διάρης, προσέθετε: «Τα βουλευτιλίκια εδώ και 
χρόνια δεν τα γουστάρουμε, δεν τα θέλουμε 
καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμέ-
να προνόμια αυτής της ιδιότητας, έχουμε πάρει 
και την οπλοφορία πλέον με άδεια, δεν έχει και 
αυτόφωρο άμα γίνει κάνα επεισόδιο και είμα-
στε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας». Και κά-
πως έτσι, μια περιθωριακή οργάνωση νεοναζι-
στών έφτασε να κυριαρχεί στους δρόμους και 
να απειλεί όποιον δεν ήταν μαζί της. 

Αυτήν την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, η πρόεδρος 
του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη και οι εφέ-
τες Ανδρέας Ντόκος και Γεσθημανή Τσουλφό-
γλου ανακοινώνουν την απόφασή τους. Ο,τι κι 
αν αποφασιστεί, όλο αυτό το διάστημα, εντός 
της δικαστικής αίθουσας, η ιστορία έχει γρα-
φτεί. Η Realnews παρουσιάζει τις μεγάλες απο-
καλύψεις που έγιναν στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, σε κάθε υπόθεση που εξετάστηκε. 

Δολοφονία Φύσσα
«Ολοι τώρα στην τοπική. Οσοι είσαστε κοντά. 
Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα». Το SMS 
που εστάλη από υπολογιστή της τοπικής οργά-
νωσης Νίκαιας στα μέλη του τάγματος εφόδου 
που εφόρμησε στην καφετέρια «Κοράλλι» στο 
Κερατσίνι ήταν σαφές. Περιλαμβάνεται στα απο-
δεικτικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στη 
δίκη, μαζί με όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες 
που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έγι-
ναν εκείνο το βράδυ. Πρόκειται για συνομιλίες 
που ξεκινούν από απλά μέλη της και καταλή-
γουν στον Γιάννη Λαγό αλλά και στον Μιχαλο-
λιάκο, αποκρυσταλλώνοντας έναν τρόπο δρά-
σης ο οποίος συνάδει πλήρως με την ιεραρχι-
κή δομή της Χρυσής Αυγής. Μέλος της Τ.Ο. Νί-
καιας καλεί τον υπεύθυνο ασφάλειας της τοπι-
κής, που με τη σειρά του τηλεφωνεί στον επικε-
φαλής της τοπικής (Γιώργος Πατέλης), ο οποί-
ος άμεσα καλεί τον βουλευτή Γ. Λαγό, συνομι-
λώντας μαζί του για 64 δευτερόλεπτα. Το SMS-
κάλεσμα για τη συγκρότηση του τάγματος εφό-
δου εστάλη ακριβώς δύο λεπτά μετά τη συνο-
μιλία Λαγού - Πατέλη. Μεταξύ των 20 ατόμων 
που συγκεντρώθηκαν ήταν και ο δολοφόνος 
του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Εν-
νέα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, το μαχαίρι του 
Ρουπακιά έχει αφαιρέσει τη ζωή του 34χρονου 
μουσικού. Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με 
τα έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. που κατατέθηκαν στο 
δικαστήριο, τα τηλεφωνήματα μεταξύ των με-
λών και των ηγετών είναι αλλεπάλληλα. Ο Λα-
γός ενημερώνεται στις 00:11, καλεί τον Πατέ-
λη, ο οποίος στη συνέχεια συνομιλεί τρεις φο-
ρές με τον Ρουπακιά. Στις 00:37 ο Λαγός καλεί 
και τον «αρχηγό» Ν. Μιχαλολιάκο και συνο-
μιλεί μαζί του για 45 δευτερόλεπτα. Την εικό-
να του τάγματος εφόδου που συγκεντρώθηκε 
με την έγκριση της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής 

Η ώρα της κρίσης
για τα εγκλήματα
της Χρυσής Αυγής
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στον δικαστικό μαραθώνιο
που καταδεικνύουν τη δράση των κατηγορουμένων

αποκαλύπτουν τα διαβιβαστικά των ομάδων 
ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο. «Είκοσι άτομα 
της Χρυσής Αυγής», αναφέρεται στο διαβιβα-
στικό, ενώ λίγο μετά προστίθεται: «Απ’ ό,τι δι-
ακρίνουμε, υπάρχουν σιδερομπουνιές και κά-
τι ρόπαλα». Συγκλονιστική ήταν και η κατάθε-
ση στο δικαστήριο της Π.Κ., αυτόπτη μάρτυρα 
της δολοφονίας. «Είδαμε 7 παιδιά να περνούν 
απέναντι στον δρόμο φωνάζοντας “τρέξτε”. Πί-
σω τους ήταν άτομα, γύρω στα 30, που φώνα-
ζαν, ενώ περίπου 15 έτρεξαν εναντίον των παι-
διών… Φορούσαν μαύρες μπλούζες, μερικοί με 
άσπρα γράμματα, παντελόνια παραλλαγής και 
ήταν κοντοκουρεμένοι. Από την παρέα των 7 
ατόμων τρεις έμειναν πίσω και οι 15 τούς επιτέ-
θηκαν κι άρχισαν να τους χτυπούν τρία άτομα 
τον καθένα... Ενα αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα 
στο ρεύμα και, μόλις παρκάρισε πλάγια, βγή-
κε από μέσα ο οδηγός και κατευθύνθηκε στο 
σημείο όπου τα άτομα χτυπούσαν το ένα παι-
δί. Του έκαναν χώρο να περάσει, δεν αιφνιδιά-

επανω: Ο Γιάννης Λαγός, πολιτικός υπεύθυνος 
της Τ.Ο. νίκαιας. ΔεΞΙα: Ο Γιώργος Ρουπακιάς, 
ο καθ’ ομολογία δολοφόνος του παύλου 
Φύσσα


