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Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. 
σε συνεργασία 
με την Ιντερπόλ και 
η άγνωστη επιχείρηση 
σε δύο μοναστήρια 
στο Αγιον Ορος για τον 
εντοπισμό του Χρήστου 
Παππά

th.panou@realnews.gr

Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Σ
τα ίχνη του φυγόποινου υπαρχηγού της 
Χρυσής Αυγής, Χρήστου Παππά, βρίσκε-
ται τις τελευταίες ημέρες η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα 

από την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλλη-
ψης σε βάρος του. Να σημειωθεί πως ο Παπ-
πάς αγνοείται από τις 7 Οκτωβρίου του 2020, 
αμέσως μετά την έκδοση καταδικαστικής από-
φασης από το δικαστήριο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία 
24ωρα οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρω-
θεί σε πέντε συγκεκριμένες χώρες τόσο στη 
Γηραιά Ηπειρο όσο και αλλού, καθώς υπάρ-
χουν πληροφορίες για σχέσεις του φυγόποι-
νου ακροδεξιού με νεοναζιστικές ομάδες στις 
συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, οι έρευνες της 
Ιντερπόλ φαίνεται πως επικεντρώνονται στη 
Σερβία, σε ένα συγκεκριμένο μοναστήρι πα-
λαιοημερολογιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΑΣ., μόλις έγι-
νε αντιληπτή η εξαφάνιση του υπαρχηγού της 
Χρυσής Αυγής, πραγματοποίησε μυστικές έρευ-
νες στο Αγιον Ορος και, μάλιστα, σε δύο συ-
γκεκριμένα μοναστήρια, τα οποία δεν είναι ελ-
ληνικά. Οι έρευνες αυτές έγιναν από την πρώ-
τη στιγμή που η Αστυνομία ξεκίνησε να ανα-
ζητεί τον Χρ. Παππά, ενώ οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι επαναλήφθηκαν και στις αρχές του 
Ιανουαρίου, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. 

Ωστόσο, από αυτές τις έρευνες φαίνεται 
να προέκυψαν πληροφορίες για τη φυγή του 
υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής σε βαλκανική 
χώρα. Πρόκειται για πληροφορίες που άμεσα 
εκμεταλλεύτηκαν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ., οι 
οποίοι θεωρούν πολύ πιθανό ο Χρ. Παππάς να 
ζει πλέον ντυμένος ως μοναχός. Μάλιστα, λέ-
γεται πως ενδεχομένως να επέβαινε σε όχημα 
τύπου βαν, το οποίο έφερε τα χαρακτηριστι-
κά συγκεκριμένης παλαιοημερολογίτικης μο-
νής, προκειμένου να περάσει ανενόχλητος τα 
σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Παράλλη-
λα, φέρεται να τον συνόδευαν στο ταξίδι της 
φυγής του και άλλοι δύο μοναχοί, οι οποίοι 
βέβαια δεν ήταν μεταμφιεσμένοι αλλά έχουν 

λάβει κανονικά το χρίσμα του μοναχού, έστω 
και σε μοναστήρι του Παλαιού Ημερολογίου, 
το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την επίσημη 
ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πλέον μένει να διαπιστωθεί από τις έρευνες 
και των τοπικών σερβικών Αρχών εάν ο υπαρ-
χηγός του νεοναζιστικού μορφώματος πράγμα-
τι κρύβεται στο εν λόγω μοναστήρι, που βρί-
σκεται σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύ-
ουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι.

Νότια Αφρική  
και Λατινική Αμερική
Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές δεν μένουν μό-
νο στις έρευνες στη Σερβία, αλλά έχουν επε-
κτείνει το πληροφοριακό τους δίκτυο σε του-
λάχιστον τέσσερις χώρες που είναι δυνατόν 
να έχει βρει καταφύγιο. Σημειώνεται πως ο 
Χρ. Παππάς, κατά την περίοδο που ήταν βου-
λευτής, αναλάμβανε τη δικτύωση της Χρυσής 
Αυγής με άλλες ναζιστικές και φασιστικές ορ-
γανώσεις του εξωτερικού. Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. 
αναζητεί πληροφορίες για τον καταδικασμένο 
πρώην βουλευτή ακόμα και στη Νότια Αφρι-
κή, καθώς κατά το παρελθόν φαίνεται πως εί-
χε αναπτύξει στενούς δεσμούς με το παλαιό 
ρατσιστικό καθεστώς του απαρτχάιντ. Αλλω-
στε, τη δεκαετία του ’80, ο αρχηγός του ναζι-
στικού μορφώματος Νίκος Μιχαλολιάκος εί-
χε ταξιδέψει στη Νότια Αφρική, χωρίς κανείς 
ποτέ να μάθει τι έκανε και με ποιους είχε έρ-

θει σε επαφή στη συγκεκριμένη χώρα. Επίσης, 
ακόμη ένα από τα παλαιά και θεωρούμενα ως 
«ιστορικά» στελέχη της Χρυσής Αυγής είχε τα-
ξιδέψει στη συγκεκριμένη χώρα και είχε προ-
σφέρει τις στρατιωτικές του υπηρεσίες σε πα-
ραστρατιωτικές οργανώσεις νεοναζί που δο-
λοφονούσαν Αφρικανούς. Μέσω, λοιπόν, αυ-
τών των συνδέσμων, ο Χρ. Παππάς είχε ανα-
πτύξει σχέσεις με ομοϊδεάτες του και στη Νότια 
Αφρική, όπου το πρόσωπο του ρατσισμού εί-
χε αποκτήσει την πλέον φανατική του και απο-
τρόπαια έκφραση.

Επίσης, από την πρώτη στιγμή που έγινε αντι-
ληπτή από τις Αρχές η εξαφάνιση του υπαρχη-
γού της Χρυσής Αυγής, οι Ελληνες αστυνομι-
κοί είχαν ενημερώσει τους Ιταλούς συναδέλ-
φους τους, καθώς και εκεί ο Χρ. Παππάς διατη-

Ψάχνουν 
σε 5 χώρες 
τον υπαρχηγό 
της Χρυσής Αυγής

Δεν αποκλείεται να ζει 
ντυμένος ως μοναχός. Πιθανόν 
να πέρασε τα σύνορα  
της Ελλάδας με ράσα 
μονής παλαιοημερολογιτών 

ρούσε στενές σχέσεις με νεοφασιστικές οργα-
νώσεις. Παράλληλα,  υπήρξε ενημέρωση από 
την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 
του Χρ. Παππά και προς τις βελγικές Αρχές, κα-
θώς ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνω-

σης είχε αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία 
με Βέλγους νεοναζί. Στο κάδρο των ερευνών 
περιλαμβάνεται και η Λατινική Αμερική, αφού 
ο Παππάς είχε επαφές με νοσταλγούς του Χίτ-
λερ στην Αργεντινή.


