ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”
Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1

30/06/2008: Επίθεση στο
Στέκι Αντίπνοια στα
Πετράλωνα.

Απόπειρα
ανθρωποκτονίας.

Σιατούνης Βασίλειος
Στράτος Αθανάσιος

Και οι δύο κατηγορούμενοι είναι μέλη της ΧΑ. Ο
Σιατούνης ήταν και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος στην Αθήνα το 2010. Το δικαστηριο
που δίκασε την επίθεση κηρύχθηκε αναρμόδιο, η
κατηγορία τράπηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
και η υπόθεση θα δικαστεί στο ΜΟΔ Αθήνας στις
19/09/2014.
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18/04/2010: επεισόδια σε Στάση, διακεκριμένη
συγκέντρωση της Χρυσής στάση, οπλοφορία.
Αυγής στη Λάρισα.

Σαρρής Γεώργιος
Παναγιώταρος Ηλίας
Χάμος Αστέριος
Ρήγας Νικόλαος
Κολτσίδας Δημήτριος

Τα μέλη της Χρυσής Αυγής χρησιμοποίησαν,
καθοδηγούμενα από τα κατηγορούμενα στελέχη
της ΧΑ, σκυλιά πιτ-μπουλ εναντίον των ανδρών
της ΕΛΑΣ που τους παρεμπόδισαν να κάνουν
πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας
εξαιτίας αντιφασιστικής συγκέντρωσης.
Τελευταία αναβολή: 12/06/2013, Τριμελές
Πλημ/κειο Λάρισας. Αναβλήθηκε λόγω ασυλίας
Παναγιώταρου.
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03/07/2010: ληστεία σε
Ληστεία, σωματική
βάρος Μπαγκλαντεσιανού βλάβη, κλπ.
στην πλατεία
Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Παναγιώταρος Ηλίας
Αγνωστοι δράστες.

Ο ληστευθείς είχε καταθέσει από το 2010 τον
αριθμό των πινακίδων του ΙΧ τύπου Smart από το
οποίο βγήκαν τα άτομα που τον λήστεψαν και τον
χτύπησαν. Η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του
οχήματος – που είναι τελικά ο Ηλίας
Παναγιώταρος – έγινε μόνον αφού ο τελευταίος
εξελέγη βουλευτής. Η υπόθεση εκκρεμεί.
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04/10/2010: επίθεση με
ρόπαλα σε υπήκοο
Σερβίας στη
Θεσσαλονίκη.

Σωματική βλάβη, κλπ

Ρήγας Νικόλαος
Ξυπόλητος Ραφαήλ
Πέτρου Αθανάσιος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Νίκος Ρήγας είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής
Αυγής, αρθρογράφος στις ιστοσελίδες της ΧΑ,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα
Δημοτικές 2010, υποψήφιος βουλευτής
Χαλκιδικής το 2012.
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22/10/2010: επίθεση σε
κλιμάκιο υποψηφίου
περιφερειάρχη Αλ.
Αλαβάνου στον Άγιο
Παντελεήμονα, Αθήνα.

Εξύβριση, απειλή,
σωματική βλάβη κλπ

Σκορδέλη Θέμις
Παπαδάκη Αλίκη
Σοφιάς Ανδρέας-Ιάσων
Δήμου Γεώργιος
Γιαννάτος Σπυριδων

Σχηματίστηκε δικογραφία. Οι Σκορδέλη,
Παπαδάκη, Γιαννάτος, κλπ είναι μέλη της
Χρυσής Αυγής.
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10/05/2011: πογκρόμ μετά Φθορά ξένης ιδιοκτησίας, Κολιόπουλος Ηλίας
τη δολοφονία του
διατάραξη κοινής ειρηνης,
Μανώλη Καντάρη,
κλπ.
σύλληψη υποψήφιου
βουλευτή της ΧΑ στην
πλατεία Βικτωρίας.

Ο Κολιόπουλος καταδικάστηκε από το Β'
Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών
σε 12 μήνες φυλάκιση (αρ. 66284/2011) για
σπάσιμο καταστήματος Αφγανού μετανάστη στην
Πλατεία Βικτωρίας. Αν και προσπάθησε να
υποδυθεί αρχικά τον αγανακτισμένο κάτοικο του
κέντρου (ο ίδιος έμενε στο Ίλιον) και στη
συνέχεια τον άνεργο αναζητούντα εργασία, ο
Κολιόπουλος αποδείχτηκε μέλος και
υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
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12/05/2011: πογκρόμ μετα Ανθρωποκτονία,
τη δολοφονία Καντάρη
απόπειρες
στο κέντρο της Αθήνας.
ανθρωποκτονίας,
σωματικές βλάβες,
εγκληματική οργάνωση.

Αγνώστων στοιχείων.

Κατατέθηκε αναφορά στον Άρειο Πάγο από τους
δικηγόρους Καμπαγιάννη Θανάση, Ζώτο Τάκη
και Σκαρμέα Κώστα. Η αναφορά συσχετίστηκε
με την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
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16/09/2011: Επιθέσεις σε Σωματικές βλάβες, κλπ.
Αφγανούς πρόσφυγες
στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σκορδέλη Θέμις.
Λουκιανός Ιωάννης.
Μαρκουλάκης Γεώργιος.

Αναβλήθηκε αορίστως κατά τη δικάσιμο της
18/06/2014. Η Σκορδέλη, στέλεχος της Χρυσής
Αυγής στον Αγιο Παντελεήμονα και υποψήφια
δημοτική σύμβουλος, έχει επιτύχει με διάφορα
προσχήματα την επί μακρόν αναβολή εκδίκασης
της υπόθεσης.
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28/10/2011: Επίθεση σε
δύο γυναίκες από την
Αλβανία (ελληνικής
καταγωγής) στο
Μεταξουργείο.

Σωματικές βλάβες, περί
όπλων, κλπ.

Βόσσος Νικόλαος
Μπίτζα Ανδριάννα
Μπαντέμης Παναγιώτης
Alexander Seven-James
Φούρναρος Γεώργιος

Οι Βόσσος, Μπίτζα και Φούρναρος βρέθηκαν
ένοχοι για σωματικές βλάβες από το Δικαστήριο
Ανηλίκων (η επίθεση κρίθηκε ως ρατσιστική). Η
εκδίκαση της υπόθεσης για τους Μπαντέμη (που
ήταν ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στη
Δράμα και τώρα μεταπήδησε στο Εθνικό
Μέτωπο) και Alexander Steven James είναι
προγραμματισμένη για τις 17/10/2014.
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04/01/2012: πογκρόμ κατά
Ρομά με εμπρησμούς
οικιών, κλπ, στο
Αιτωλικό.

Διατάραξη κοινής
ειρήνης, εμπρησμός,
φθορά ξένης ιδιοκτησίας,
απόπειρα
ανθρωποκτονίας, κλπ

Γκιάφης Ελευθέριος
Μπερέρης Δημήτριος
Κράνης Νικόλαος
Καρβέλης Σωτήριος
Βαλαμόντης Γεώργιος
Μπότας Δημήτριος
Καραδήμας Ιωάννης
Μπαρχάμπας Δημήτριος
Σταμούλης Παναγιώτης

Πρόκειται για οργανωμένη δράση του πυρήνα της
Χρυσής Αυγής κατά των Ρομά του Αιτωλικού,
αξιοποιώντας εντάσεις μεταξύ των κατοίκων. Οι
Γκιάφης, Μπερέρης και Καραδήμας είναι
αποδεδειγμενα μέλη της οργάνωσης και
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Μεσολογγίου
στις εκλογές του 2014 με υποψήφιο δήμαρχο
τον αστυνομικό Μακρή. Οι Μακρής και
Καραδήμας (όπως επίσης και ο αδελφός του
Βαλαμόντη, Ιωάννης) είναι επίσης
κατηγορούμενοι στην υπόθεση αντιποίησης αρχής
στη Λαϊκή του Μεσολογγίου στις 08/09/2012 μαζί
με τον Μπαρμπαρούση.
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22/05/2012: επίθεση κατά Εμπρησμός, σωματικές
αστυνομικών στην
βλάβες, διακεκριμένες
Πειραϊκή Πατραϊκή.
φθορές, διατάραξη κοινής
ειρήνης, περί όπλων, κλπ

Ρούλιας Θεοφάνης
Μιχαλόπουλος Παύλος
Ξυδιάς Βασίλειος
Κρουστάλλης Στέφανος
Καστριώτης Παναγιώτης

Σχηματίστηκε δικογραφία. Τα γεγονότα
συνέβησαν στα πλαίσια οργανωμένης δράσης
της Χρυσής Αυγής έξω από το εργοστάσιο της
Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα μετά τη
δολοφονία 30χρονου ημεδαπού.
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09/06/2012: επίθεση σε
Φθορές, εξύβριση,
αντιφασίστες σε καφενείο σωματικές βλάβες, κλπ.
στην Βέροια από 20 μέλη
της Χρυσής Αυγής με
κράνη και ρόπαλα.

Τολιόπουλος Ιωάννης
κλπ

Ο Τολιόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής της
ΧΑ, καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 4 μήνες
φυλακή για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής
βλάβης. Το δικαστήριο καταδίκασε και το θύμα
του Τολιόπουλου για εξύβριση και απλή
σωματική βλάβη.
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12/06/2012: επίθεση
Σωματικές βλάβες κλπ.
μελών της ΧΑ σε
περίπτερο μελών του ΚΚΕ
στην Αγία Παρασκευή και
τραυματισμός του
δημοτικού συμβούλου του
ΚΚΕ Γ. Τσιμπουκάκη.

Στεφανάκης Ευάγγελος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Στεφανάκης,
άνθρωπος της νύχτας και μέλος της ΧΑ κατά
δήλωση του πατέρα του, έγινε γνωστός στο
πανελληνιο από τη δολοφονία της φίλης του
Φαίης Μπλάχα, για την οποία καταδικάστηκε σε
ισόβια.
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12/06/2012: επίθεση
στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες στο Πέραμα
από μέλη της ΧΑ.

Απόπειρα
ανθρωποκτονίας.

Πανταζής Αναστασιος
Ευγενικός Μάρκος
Αγριόγιαννης Δημήτρης
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Μαριάς Θωμάς
Νικητοπούλου Ελένη-Χριστίνα

Ο Πανταζής ήταν ο πυρηνάρχης της Χρυσής
Αυγής στο Πέραμα. Η επίθεση είχε
προαναγγελθεί την προηγουμένη από τον Λαγό
σε ομιλία του στο Πέραμα. Η δικογραφία έχει
συσχετιστεί με την υπόθεση της εγκληματικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
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17/06/2012: Επίθεση
ομάδας μελών της ΧΑ
στον δικηγόρο και δημ.
σύμβουλο Ιωάννη
Καρδάρα στο περίπτερο
του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά.

Σωματικές βλάβες.

Αγνωστων στοιχείων.

Σχηματίστηκε δικογραφία.
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24/06/2012: ξυλοδαρμός
Τυνήσιου μετανάστη
Abudee Beldi στην
Πάτρα.

Σωματικές βλάβες, περί
όπλων, κλπ.

Μούζος Διονυσιος
Αγνωστοι δράστες.

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Μούζος είναι, κατά
την ΕΛΑΣ, μέλος της Χρυσής Αυγής.
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22/08/2012: ληστεία και
επικινδυνη σωματική
βλάβη από κοινού σε
βάρος Κύπριου υπηκόου
στο Σύνταγμα.

Σωματική βλάβη, κλπ

Αγνώστων στοιχείων.

Σχηματίστηκε δικογραφία. Η ομάδα των
Χρυσαυγιτών που επιτέθηκε στον Κύπριο πολίτη
θεώρησε ότι το θύμα ήταν αλλοδαπός, επειδή δεν
απάντησε στην ερώτηση “από που είσαι;”, γι'
αυτο δε τον λόγο τον ξυλοφόρτωσαν.
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08/09/2012: αντιποίηση
αρχής από μέλη και
βουλευτή της ΧΑ και
αστυνομικούς-φρουρους
τους σε λαϊκή αγορά στο
Μεσολόγγι.
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Αντιποίηση αρχής,
απρόκλητη φθορά ξενης
ιδιοκτησίας,παράνομη βία,
κλπ

Μπαρμπαρούσης Κωνσταντίνος
Μακρής Δημήτριος (αστυνομικός)
Μπερερής Δημήτριος
Μακούλης Κωνσταντίνος
Βαλαμόντης Ιωάννης
Σταραμόπουλος Παύλος
Καραδήμας Ιωάννης
Φλωροσκούφης Σπυρίδων
Καραγιάννης Ευάγγελος
Σταθόπουλος Λεωνίδας
Ηajdhi Robert

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Μακρής ήταν ο
αποσπασμένος αστυνομικός στη φρουρά του
Μπαρμπαρούση. Η δίκη αναβλήθηκε για τις
14/11/2014. Ο Μακρής έχει εκλεγεί δημοτικός
σύμβουλος της Χρυσής Αυγής στο Μεσολόγγι.

10/09/2012 και
Απόπειρα
22/09/2012: εμπρησμός
ανθρωποκτονίας,
κομμωτηρίου στη
εμπρησμός, έκρηξη, κλπ.
Μεταμόρφωση (10/09)
και δολοφονικές επιθέσεις
κατά Πακιστανών
μεταναστών σε
Λυκόβρυση, Νεο
Ηράκλειο και
Μεταμόρφωση (22/09).

Κοντομούς Κων/νος
Αγνώστων στοιχείων

Ο Κοντομούς καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14
χρόνων πρωτόδικα από το ΜΟΔ Αθήνας. Οι
υπόλοιποι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Η
υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως επίθεση μελών της
Χρυσής Αυγής από τις μαρτυρίες θυμάτων,
αυτοπτών μαρτύρων που είδαν στο σώμα ενός
εκ των δραστων τατουάζ με την ένδειξη
“Χρυσή Αυγή” καθώς και από μαρτυρία
Έλληνα γιατρού με τον οποίο επικοινώνησαν
τηλεφωνικά οι δράστες και συστήθηκαν ως
Χρυσαυγίτες.

11/09/2012: αντιποίηση
αρχής από μέλη της ΧΑ
σε λαϊκή αγορά στο
Μεσολόγγι.

Φλωροσκούφης Σπυρίδων
Χατζής Βασίλειος
Καραγιάννης Ευάγγελος
Jani Seleni του Gkergki

Καταδικαστική απόφαση 1465/2012 από το
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου για
τον πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων. Οι
δράστες απαιτούσαν από άτομα της Λαϊκής να
υπογράψουν σε κείμενο, ειδάλλως προέβαιναν σε
έλεγχο νομίμων εγγράφων. Ο Φλωροσκούφης
είναι μέλος της ΧΑ εμπλεκόμενο σε επιθέσεις
κατά νεαρών αντιφασιστών στο Αγρίνιο.

Αντιποίηση αρχης, κλπ
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15/09/2012: Επίθεση σε
εξόρμηση Αντιναζιστικής
Πρωτοβουλίας Πειραιά.
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Απρόκλητη σωματική
βλάβη, εξύβριση, απειλή.

Αποστόλου Νικόλαος
Σαλούφας Νεκτάριος

Εκδικάζεται την 20/10/2014. Ο Αποστόλου είναι
στέλεχος της ΧΑ στον Πειραιά και κατηγορείται
για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

20/09/2012: εμπρησμός
Εμπρησμός, φθορά ξένης
οικίας προέδρου των Ρομά ιδιοκτησίας, κλπ.
στο Αιτωλικό.

Καραδήμας Ιωάννης

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Καραδήμας ειναι
μέλος της ΧΑ και κατηγορείται για το πογκρόμ
σε κατοικίες Ρομά στις 04/01/2012, ενώ στις
08/09/2012 ειχε συμμετάσχει στη δράση της
Χρυσής Αυγής στη Λαϊκη του Μεσολογγίου για
την οποία είναι επίσης κατηγορούμενος.

23

05/10/2012: Επίθεση σε 3 Σωματικές βλάβες, κλπ
Πακιστανούς εργάτες στο
Λαύριο Αττικής από
ομάδα αντρών με
μπλούζες της ΧΑ και
καλυμμένα
χαρακτηριστικά.

Κωνσταντόπουλος Ευστάθιος
Γεωργάκης Ιωάννης
Ζαμπάκας Ιωάννης

Οι κατηγορούμενοι ως δράστες είναι μέλη της
τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην
Ανάβυσσο. Στα πρόσωπά τους εκκρεμούν και
άλλες καταγγελίες.
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07/11/2012: επίθεση σε
μέλη της ΚΝΕ στον
Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη.

Σωματικές βλάβες, περί
όπλων, κλπ.

Δικταπανίδης Τριαντάφυλλος
Παναγιωτίδης Ιωάννης

Σχηματίστηκε δικογραφία. Οι Δικταπανίδης και
Παναγιωτίδης είναι μέλη της ΧΑ στον Λαγκαδα.
Επιτέθηκαν σε μέλη της ΚΝΕ που μοίραζαν
φυλλάδια έξω από σχολείο.
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15/11/2012: επίθεση σε
Αλβανίδα υπήκοο στη
Νέα Ραιδεστό,
Θεσσαλονίκη.

Απόπειρα παράνομης
βίας, απειλή, εξύβριση,
κλπ

Σεκερτζής Παναγιώτης
Ταμπάκη Αγαθή

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Σεκερτζής είναι
κοινοβουλευτικός συνεργάτης του βουλευτή
της ΧΑ Γρέγου. Η Ταμπάκη κάλεσε τη ΧΑ να τη
“βοηθήσει” εναντίον του θύματός της με το οποίο
είχε προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες ντόπιων μαρτύρων, τα μέλη της ΧΑ
“βιντεοσκοπούσαν” τον προπηλακισμό του
θύματός τους.
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15/11/2012: απόπειρα
Κατοχή εκρηκτικών υλών, Μανθογιάνης Ζήνων
εμπρησμού τζαμιού στο
κλπ
Δοδόλιας Κωνσταντίνος
Βόλο από 3 υποστηρικτές
Καλισόπουλος Μάριος
της ΧΑ.

Οι τρεις βρέθηκαν από αστυνομικούς μέσα σε
αυτοκίνητο κοντά στο τζαμί του Βόλου (οδός
Αδμήτου) με βόμβες μολότοφ. Συναντήθηκαν,
κατά δήλωσή τους, στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής και είχαν μαζί τους υλικό της
οργάνωσης.
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25/11/2012: Απειλή και
εξυβριση αστυνομικού
οργάνου από Κασιδιάρη
στη Χερσόνησο Κρητης.

Απειλη, εξύβριση.

Κασιδιάρης Ηλίας

Σχηματίστηκε δικογραφία.
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08/12/2012: επίθεση σε
νεαρό ημεδαπό από
3 χρυσαυγίτες στην
Κομοτηνή τη μέρα των
εγκαινίων των γραφείων
τους.

Επίκινδυνη σωματική
βλάβη, κλπ

Άγνωστοι δράστες.

Σχηματίστηκε δικογραφία.

29

17/01/2013: Δολοφονία
Σαχζάτ Λουκμάν στα
Πετράλωνα.

Ανθρωποκτονία από
πρόθεση κατά
συναυτουργία

Λιακόπουλος Διονύσιος
Στεργιόπουλος Χρήστος

Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν
πρωτοδίκως σε ισόβια χωρίς ελαφρυντικά. Το
δικαστήριο αποδέχτηκε ότι τα κίνητρα των
δραστών αφορούσαν την εθνικότητα του θύματος.
Στα σπίτια και των δύο βρέθηκαν μαχαίρια,
ρόπαλα, κλπ, και φυλλάδια της Χρυσής Αυγής
(τα τελευταία στο σπίτι του Λιακόπουλου).
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28/01/2013: απόπειρα
ανθρωποκτονίας
16χρονου μαθητή στο Π.
Φάληρο.

Απόπειρα
ανθρωποκτονίας.

Αποστολόπουλος Γιώργος.
Χατζηπαυλίδης Αλ.

Ο Αποστολόπουλος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε
απόπειρα ανθρωποκτονίας (ο Χατζηπαυλίδης
ήταν ανηλικος και θα παραπεμφθεί στο
Ανηλίκων). Από την ακροαματική διαδικασία
προέκυψε η οργανωτική σύνδεση του
Αποστολόπουλου και της κοπέλας του με το
Μετωπο Νεολαίας της Χρυσής Αυγής. Ο
Αποστολόπουλος κατηγορείται και ως μέλος της
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγή.
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13/02/2013: Επίθεση σε
Πακιστανούς στην
Ιεράπετρα.

Επικίνδυνες σωματικές
βλάβες, απειλές, περί
όπλων.

Γαροφαλάκης Σάββας
Πετράκης Γεώργιος
Δασκαλάκης Αριστόδημος
Μαυρικάκης Εμμανουήλ
Ψύλλακης Εμμανουήλ

Σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι,
όλοι τους μέλη του τοπικού πυρήνα της ΧΑ
στην Ιεράπετρα, αντιμετωπίζουν πλέον
κατηγορίες και για συμμετοχή στην εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυγή.
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28/03/2013: επίθεση με
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας, Ανδρέου Ορφέας
μολότοφ σε τραπεζα στον εκρηκτικές ύλες, κλπ
Κιουμουρτζόγλου Χρήστος
Βόλο.
Παπαγιαννόπουλος ΑριστείδηςΔαυίδ
Αθανασαράκη Αγνή

Σχηματίστηκε δικογραφία. Στα σπίτια τους
βρέθηκαν τυπικά οπλοστάσια της Χρυσής
Αυγής (φλομπέρ, σιδηρογροθιές, μπαστούνια
baseball, κλπ), υλικό και μπλούζες της Χρυσής
Αυγής, φωτογραφίες του Χίτλερ, σβάστικες, κλπ.
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13/05/2013: Εμπρησμός
καταστήματος υπηκόου
Καμερούν στην Πλατεία
Αμερικής στην Αθήνα.

Εμπρησμός από πρόθεση, Περρής Γιώργος
κοινός κίνδυνος, απειλή, Παπαβασιλείου Νικόλαος
κλπ.
Μπολέτης Αντώνιος
Καλαντζής Θεόδωρος
Οκσουζόγλου Ευάγγελος

Περρής και Παπαβασιλείου έχουν καταδικαστεί
πρωτόδικα, με την επιβαρυντική περίσταση του
ρατσιστικού κινητρου (α.79ΠΚ). Ο
Παπαβασιλείου ήταν μέλος της Χρυσής Αυγης
Νίκαιας. Οι δύο τους, μαζί με τον Μπολέτη,
κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυγή.
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15/05/2013: επίθεση και
ληστεία από 2 μέλη της
ΧΑ σε βάρος Νιγηριανού
στον Αγιο Παντελεήμονα
στην Αθήνα.

Ληστεία, σωματικές
βλάβες, κλπ

Βασιλάκης Αλέξανδρος
Γεωργόπουλος Αγγελος-Ευθύμιος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Πάνω στους δράστες
βρέθηκαν φυλλάδια της Χρυσής Αυγής,
αγκυλωτοί σταυροί, φωτογραφίες του Χίτλερ,
κλπ.
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17/05/2013: προσβολή
Προσβολή συμβόλων
συμβόλων του ελληνικού (181ΠΚ).
κράτους με την ανάρτηση
ελληνικής σημαίας με τον
μαίανδρο στα γραφεία της
ΧΑ στη Μεσογείων.

Νόμιμος εκπρόσωπος.

Διενεργείται προκαταρκτική.
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03/07/2013: ξυλοδαρμός
σε βάρος νεαρού
ημεδαπού στην
Αλεξανδρούπολη.

Σωματικές βλάβες, κλπ

Αλεξάκης Νικόλαος

Σχηματίστηκε δικογραφία.
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05/07/2013: Επίθεση από
ομάδα ατόμων της
Χρυσής Αυγής σε
αντιφασιστική συναυλία
στην Καλλιθέα.

Έκρηξη, εκρηκτικές ύλες, Αγνώστων στοιχείων.
επικίνδυνη σωματική
βλάβη, περί όπλων, κλπ.

Η εμπλοκή δραστών με τα διακριτικά της
Χρυσής Αυγής προκύπτει από μαρτυρίες
αστυνομικών. Αναφέρεται ένας
ελληνοαμερικάνος ονόματι “Στήβεν”, καθώς και
δεύτερο άτομο με το ψευδώνυμο “Τρούπερ”. Στη
δικογραφία της ΧΑ εμφανίζεται πάντως άτομο με
όνομα Alexander Steven James,
ελληνοαμερικανικής καταγωγης, το οποίο
εμπλέκεται σε ανάλογη επίθεση της ΧΑ στο
Μεταξουργείο (βλ. περίπτωση 9).
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10/07/2013: Επίθεση
τάγματος εφόδου της
Χρυσής Αυγής υπό την
ηγεσία του Λαγού στο
στέκι “Συνεργείο” στην
Ηλιούπολη.

Σωματικές βλάβες, περι
όπλων, συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση,
κλπ.

Αγιοβλασίτης Διονύσιος
Γαλανάκης Χρηστος
Μπαρέκας Θωμάς
Σταμπέλος Γεώργιος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Το κινητό του Λαγού
και τα στοιχεία από τους σκληρούς δίσκους μελών
της ΧΑ αποδεικνύουν ακράδαντα την κεντρική
σχεδίαση της συγκεκριμένης επίθεσης από την
εγκληματική οργάνωση ΧΑ.
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07/08/2013: επίθεση 3
αντρών με διακριτικά της
Χρυσής Αυγής σε βάρος
18χρονου Πατρινού.

Σωματική βλάβη, κλπ

Αγνώστων στοιχείων.

Σχηματίστηκε δικογραφία.
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23/08/2013: διεξαγωγή
Συμμετοχή σε
στρατιωτικών γυμνασίων εγκληματική οργάνωση.
της Χρυσής Αυγής Ροδου
υπό την καθοδήγηση του
αστυνομικού Σπυρίδη
Σάββα.

Σπυρίδης Σάββας

Ο Σπυρίδης, ο οποίος αρχικά δήλωνε άσχετος με
τη δράση της οργάνωσης, εκλέχτηκε εν τω μεταξύ
περιφερειακός σύμβουλος της Χρυσής Αυγής.
Το όνομά του περιλαμβάνεται στους 10
αστυνομικούς που το Πόρισμα της ΕΛΑΣ
αξιολογεί ως συνδεδεμένους με τη δράση της
εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ.
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29/08/2013: Εύρεση στην Περί όπλων.
κατοχή του βουλευτή της
ΧΑ Κουκούτση του όπλου
του αστυνομικού-φρουρού
του Λούντζη, στη
Μεσσηνία.

Λούντζης Δημήτριος
Κουκούτσης Δημήτριος

Διεξάγεται ανάκριση.
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07/09/2013: ξυλοδαρμός Σωματικές βλάβες,
και απειλές κατα Jalili
απειλές, κλπ
Abdul Sabur από μέλη της
ΧΑ στο σπίτι του στην
οδό Βερανζέρου 32 στην
Αθήνα.

Δημοπούλου Γεωργία

Σχηματίστηκε δικογραφία. Η Δημοπούλου είναι
στέλεχος της Χρυσής Αυγής, υποψήφια
βουλευτής, κλπ. Επιχειρούσε να εκδιώξει κάθε
αλλοδαπό που ενοικίαζε διαμέρισμα στην
πολυκατοικία όπου κατοικούσε, με αποτέλεσμα
να στραφούν εναντίον της (εξώδικα, κλπ) οι
ελληνικής καταγωγής ιδιοκτήτες, ανάμεσά τους
εξωραϊστικοί σύλλογοι, εκκλησιαστικά σωματεία,
κλπ. Η επίθεση στον Jalili έγινε από την ίδια και
δύο άγνωστα άτομα που υποδύθηκαν τους
αστυνομικούς.
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12/09/2013: επίθεση σε
συνδικαλιστές και μέλη
του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ
στο Πέραμα.

Απόπειρα
ανθρωποκτονίας

Πανταζής Αναστασιος
Χατζηδάκης Χρήστος
Αντωνακόπουλος Κυριάκος
Καστρινός Ιωάννης

Ο Πανταζής ήταν ο πυρηνάρχης της Χρυσής
Αυγής στο Πέραμα. Η επίθεση σχεδιάστηκε στα
πλαίσια της δημιουργίας εργοδοτικού σωματείου
στη Ζώνη, υπό την κεντρική καθοδήγηση της
οργάνωσης. Η δικογραφία έχει συσχετιστεί με
την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή.
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17/09/2013: δολοφονία
του Παύλου Φύσσα στο
Κερατσίνι.

Ανθρωποκτονία από
πρόθεση.

Ρουπακιάς Γεώργιος
Καζαντζόγλου Ιωάννης
κλπ

Η δολοφονία Φύσσα έγινε κατόπιν οργανωμένης
κινητοποίησης της τοπικής της Νίκαιας. Φυσικοί
της αυτουργοί ήταν τα μέλη της τοπικής
ηγεσίας. Η δικογραφία έχει συσχετιστεί με την
υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή.
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20/09/2013: σύλληψη
μελών της ΧΑ με όπλα
στη Θεσσαλονίκη.
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Περί όπλων.

Κρητίδης Ιωάννης
Ξενιτόπουλος Σολομών
Τζαμαλίδης Ιωάννης
Βαλάκος Ευστάθιος
Γκολόης Ελευθέριος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Τα μέλη της ΧΑ
συνελήφθησαν 50 μέτρα μακριά απο τα
γραφεία τους να περιπολούν ένοπλα.

24/09/2013: εύρεση
Περί όπλων.
οπλοστασίου στην κατοχή
μέλους της Χρυσής Αυγής
στο Ρέθυμνο.

Καμαρίτης Κωνσταντινος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Καμαρίτης είναι
γνωστό μέλος της ΧΑ στο Ρέθυμνο.
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28/09/2013: εύρεση
όπλων κατόπιν έρευνας
στην οικία του
αστυνομικού Χρόνη
Αναστάσιου,
υπηρετούντος στον
αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο.

Περί όπλων.

Χρόνης Αναστάσιος

Σχηματίστηκε δικογραφία.
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28/09/2013: εύρεση
Περί όπλων.
όπλων κατόπιν έρευνας
στην οικία του
αστυνομικού Λαλιώτη
Γεώργιου, υπηρετούντος
στον αρχηγό της
οργάνωσης Μιχαλολιάκο.

Λαλιώτης Γεώργιος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Το όνομά του
περιλαμβάνεται στους 10 αστυνομικούς που το
Πόρισμα της ΕΛΑΣ αξιολογεί ως
συνδεδεμένους με τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΑ.
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28/09/2013: εύρεση
Περί όπλων.
όπλων κατόπιν έρευνας
στην οικία του
αστυνομικού Κοντογιάννη
Σπυρίδωνος,
υπηρετούντος στον
βουλευτή της οργάνωσης
Π. Ηλιόπουλο.

Κοντογιάννης Σπυρίδων.

Σχηματίστηκε δικογραφία. Το όνομά του
περιλαμβάνεται στους 10 αστυνομικούς που το
Πόρισμα της ΕΛΑΣ αξιολογεί ως
συνδεδεμένους με τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΑ.
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29/09/2013: εύρεση
Περί όπλων.
όπλων κατόπιν έρευνας
στην οικία του
αστυνομικού Γαλάνη
Απόστολου, υπηρετούντος
στον αρχηγό της
οργάνωσης Μιχαλολιάκο.

Γαλάνης Απόστολος

Σχηματίστηκε δικογραφία. Το όνομά του
περιλαμβάνεται στους 10 αστυνομικούς που το
Πόρισμα της ΕΛΑΣ αξιολογεί ως
συνδεδεμένους με τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΑ.
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30/09/2013: εύρεση
όπλων κατόπιν έρευνας
στην οικία του
αστυνομικού Μαριόγλου
Σωκρατη, στη
Θεσσαλονίκη.

Μαριόγλου Σωκράτης

Σχηματίστηκε δικογραφία. Το όνομά του
περιλαμβάνεται στους 10 αστυνομικούς που το
Πόρισμα της ΕΛΑΣ αξιολογεί ως
συνδεδεμένους με τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΑ.
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30/09/2013: Εύρεση
Περί όπλων,
όπλων και πλαστών
Πλαστογραφία, κλπ.
αντικειμένων στην οικία
του αστυνομικού Πουλέλη
Βασίλειου, υπηρετούντος
στον βουλευτή της ΧΑ
Γερμενή.

Πουλέλης Βασίλειος

Διεξάγεται ανάκριση. Ο Πουλέλης
καταγγέλλεται ότι λάμβανε μέρος στις δράσεις
της Χρυσής Αυγής (επιθέσεις στο πανηγύρι της
Ραφήνας, ξυλοδαρμούς μεταναστών, κλπ).
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30/09/2013: σύλληψη
αστυνομικού Σκάρα
Αθανασιου, πρωην
διοικητή στο ΑΤ Αγ.
Παντελεήμονα.

Σκάρας Αθανάσιος
Κυρνατζοπούλου Λευκοθέα
Σταθόπουλος Ιωάννης
Σκορδέλη Θέμις

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Σκάρας φέρεται
συνεργαζόμενος με την Σκορδέλη και μέλη της
συμμορίας σε προστασία καταστημάτων της
περιοχής, ληστείες από μετανάστες, κατοχή και
χρήση πλαστών, κλπ. Το όνομά του
περιλαμβάνεται στους 10 αστυνομικούς που το
Πόρισμα της ΕΛΑΣ αξιολογεί ως
συνδεδεμένους με τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΑ.

Περί όπλων.

Περί όπλων, έσοδα από
εγκληματική
δραστηριότητα
(προστασία
καταστημάτων) κλπ.
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02/10/2013: κατοχή
όπλων κατόπιν ερευνών
σε οικίες μελών της ΧΑ
στην Πάτρα.

Περί όπλων, κλπ

Κασπίρης Γεώργιος
Τσογγίδης-Τσονακίδης Στέφανος
Νάκος Ανδρέας
Φαλτσετας Κωνσταντίνος
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04/10/2013: εύρεση
πλαστών στην οικία Θ.
Σκορδέλη στην Αθήνα.

Πλαστογραφία, παράβαση Σκορδέλη Θέμις
Τελωνειακού κώδικα, κλπ
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05/12/2013: Κατοχή
Περί όπλων, εγκληματική Μπούκουρας Ευστάθιος
όπλων και πυρομαχικών οργάνωση, κλπ
για ανεφοδιασμό
εγκληματικής οργάνωσης.

Σχηματίστηκε δικογραφία. Απαγγέλθηκε
συμπληρωματική κατηγορία στα πλαίσια της
υπόθεσης για την εγκληματική οργάνωση
Χρυση Αυγή.
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05/12/2013: Κατοχή
Περί όπλων, εγκληματική Γερμενής Γεώργιος
όπλων και πυρομαχικών οργάνωση, κλπ
για ανεφοδιασμό
εγκληματικής οργάνωσης.

Σχηματίστηκε δικογραφία. Απαγγέλθηκε
συμπληρωματική κατηγορία στα πλαίσια της
υπόθεσης για την εγκληματική οργάνωση
Χρυση Αυγή.
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15/12/2013: εύρεση
Πλαστογραφία, κλπ
πλαστογραφημένης
ταυτότητας του
αστυνομικού Χαλάστρα
Κωνσταντίνου με τα
στοιχεία “Αλεξανδρος
Κασιδιάρης” (αδελφός του
βουλευτή της ΧΑ Ηλ.
Κασιδιάρη).

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Χαλάστρας ήταν
αποσπασμένος αστυνομικός στην φρουρά του
Μιχαλολιάκου. Από τα ευρήματα στο σπίτι του
προκύπτει συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή και
σε πλήθος αξιόποινων πράξεων.

Χαλάστρας Κωνσταντίνος

Σχηματίστηκε δικογραφία.

Αναβλήθηκε κατά τη δικάσιμο της 18/06/2014. Η
Σκορδέλη είχε στο σπίτι της πλήθος από πλαστά
cd, τσάντες, κλπ, είναι δε κατηγορούμενη μαζί με
τον διοικητή του ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα Σκάρα για
εγκληματική δράση με σκοπό το κέρδος.
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07/01/2014:
ακινητοποίηση οχήματος
σε δημόσιο δρόμο από
μέλος της Χρυσής Αυγής
και έλεγχος εθνικότητας
οδηγού.

Παράνομη βία, κλπ.

Χούστης Γεώργιος-Νεκτάριος.
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25/01/2014: επίθεση στον Φθορες ξένης ιδιοκτησίας, Κούζηλος Νίκος
κοινωνικό χώρο Ρεσάλτο εγκληματική οργάνωση,
Αγνωστων στοιχείων
στο Κερατσίνι.
κλπ

Σχηματίστηκε δικογραφία. Ο Χούστης φορούσε
μπλούζα της Χρυσής Αυγής, στο σπίτι του
βρέθηκαν όπλα και υλικό της οργάνωσης.
Αποδέχτηκε την κατηγορία, αλλά δήλωσε ότι
διέπραξε την ενέργεια υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σχηματίστηκε δικογραφία. Στην επίθεση στο
Ρεσάλτο, με ξύλα, πέτρες, τούβλα, κλπ,
συμμετείχε ενεργά, όπως προκυπτει από
βιντεοκοπημένο υλικό, ο βουλευτής της ΧΑ Ν.
Κούζηλος, ο οποίος και προφυλακίστηκε.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ




























30/06/2008: επίθεση στο Στέκι Αντίπνοια στα Πετράλωνα.
18/04/2010: επεισόδια σε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στη Λάρισα.
03/07/2010: ληστεία σε βάρος Μπαγκλαντεσιανού στην πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
04/10/2010: επίθεση με ρόπαλα σε υπήκοο Σερβίας στη Θεσσαλονίκη.
22/10/2010: επίθεση σε κλιμάκιο υποψηφίου περιφερειάρχη Αλ. Αλαβάνου στον Άγιο Παντελεήμονα, Αθήνα.
10/05/2011: πογκρόμ μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη, σύλληψη υποψήφιου βουλευτή της ΧΑ στην πλατεία Βικτωρίας.
12/05/2011: πογκρόμ μετα τη δολοφονία Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας.
16/09/2011: επιθέσεις σε Αφγανούς πρόσφυγες στον Άγιο Παντελεήμονα.
28/10/2011: επίθεση σε δύο γυναίκες από την Αλβανία (ελληνικής καταγωγής) στο Μεταξουργείο.
04/01/2012: πογκρόμ κατά Ρομά με εμπρησμούς οικιών, κλπ, στο Αιτωλικό.
22/05/2012: επίθεση κατά αστυνομικών στην Πειραϊκή Πατραϊκή.
09/06/2012: επίθεση σε αντιφασίστες σε καφενείο στην Βέροια από 20 μέλη της Χρυσής Αυγής με κράνη και ρόπαλα.
12/06/2012: επίθεση μελών της ΧΑ σε περίπτερο μελών του ΚΚΕ στην Αγία Παρασκευή και τραυματισμός του δημοτικού συμβούλου
του ΚΚΕ Γ. Τσιμπουκάκη.
12/06/2012: επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα από μέλη της ΧΑ.
17/06/2012: επίθεση ομάδας μελών της ΧΑ στον δικηγόρο και δημ. σύμβουλο Ιωάννη Καρδάρα στο περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά.
24/06/2012: ξυλοδαρμός Τυνήσιου μετανάστη Abudee Beldi στην Πάτρα.
22/08/2012: ληστεία και επικινδυνη σωματική βλάβη από κοινού σε βάρος Κύπριου υπηκόου στο Σύνταγμα.
08/09/2012: αντιποίηση αρχής από μέλη και βουλευτή της ΧΑ και αστυνομικούς-φρουρους τους σε λαϊκή αγορά στο Μεσολόγγι.
10/09/2012 και 22/09/2012: εμπρησμός κομμωτηρίου στη Μεταμόρφωση (10/09) και δολοφονικές επιθέσεις κατά Πακιστανών
μεταναστών σε Λυκόβρυση, Νεο Ηράκλειο και Μεταμόρφωση (22/09).
11/09/2012: αντιποίηση αρχής από μέλη της ΧΑ σε λαϊκή αγορά στο Μεσολόγγι.
15/09/2012: επίθεση σε εξόρμηση Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά.
20/09/2012: εμπρησμός οικίας προέδρου των Ρομά στο Αιτωλικό.
05/10/2012: Επίθεση σε 3 Πακιστανούς εργάτες στο Λαύριο Αττικής από ομάδα αντρών με μπλούζες της ΧΑ και καλυμμένα
χαρακτηριστικά.
07/11/2012: επίθεση σε μέλη της ΚΝΕ στον Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη.
15/11/2012: επίθεση σε Αλβανίδα υπήκοο στη Νέα Ραιδεστό, Θεσσαλονίκη.
15/11/2012: απόπειρα εμπρησμού τζαμιού στο Βόλο από 3 υποστηρικτές της ΧΑ.
25/11/2012: απειλή και εξυβριση αστυνομικού οργάνου από Κασιδιάρη στη Χερσόνησο Κρητης.





























08/12/2012: επίθεση σε νεαρό ημεδαπό από 3 χρυσαυγίτες στην Κομοτηνή τη μέρα των εγκαινείων των γραφείων τους.
17/01/2013: δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα.
28/01/2013: απόπειρα ανθρωποκτονίας 16χρονου μαθητή στο Π. Φάληρο.
13/02/2013: επίθεση σε Πακιστανούς στην Ιεράπετρα.
28/03/2013: επίθεση με μολότοφ σε τραπεζα στον Βόλο.
13/05/2013: εμπρησμός καταστήματος υπηκόου Καμερούν στην Πλατεία Αμερικής στην Αθήνα.
15/05/2013: επίθεση και ληστεία από 2 μέλη της ΧΑ σε βάρος Νιγηριανού στον Αγιο Παντελεήμονα στην Αθήνα.
17/05/2013: προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους με την ανάρτηση ελληνικής σημαίας με τον μαίανδρο στα γραφεία της ΧΑ στη
Μεσογείων.
03/07/2013: ξυλοδαρμός σε βάρος νεαρού ημεδαπού στην Αλεξανδρούπολη.
05/07/2013: επίθεση από ομάδα ατόμων της Χρυσής Αυγής σε αντιφασιστική συναυλία στην Καλλιθέα.
10/07/2013: επίθεση τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής υπό την ηγεσία του Λαγού στο στέκι “Συνεργείο” στην Ηλιούπολη.
07/08/2013: επίθεση 3 αντρών με διακριτικά της Χρυσής Αυγής σε βάρος 18χρονου Πατρινού.
23/08/2013: διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων της Χρυσής Αυγής Ροδου υπό την καθοδήγηση του αστυνομικού Σπυρίδη Σάββα.
29/08/2013: εύρεση στην κατοχή του βουλευτή της ΧΑ Κουκούτση του όπλου του αστυνομικού-φρουρού του Λούντζη, στη Μεσσηνία.
07/09/2013: ξυλοδαρμός και απειλές κατα Jalili Abdul Sabur από μέλη της ΧΑ στο σπίτι του στην οδό Βερανζέρου 32 στην Αθήνα.
12/09/2013: επίθεση σε συνδικαλιστές και μέλη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο Πέραμα.
17/09/2013: δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.
20/09/2013: σύλληψη μελών της ΧΑ με όπλα στη Θεσσαλονίκη.
24/09/2013: εύρεση οπλοστασίου στην κατοχή μέλους της Χρυσής Αυγής στο Ρέθυμνο.
28/09/2013: εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού Χρόνη Αναστάσιου, υπηρετούντος στον αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο.
28/09/2013: εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού Λαλιώτη Γεώργιου, υπηρετούντος στον αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο.
28/09/2013: εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού Κοντογιάννη Σπυρίδωνος, υπηρετούντος στον βουλευτή της
οργάνωσης Π. Ηλιόπουλο.
29/09/2013: εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού Γαλάνη Απόστολου, υπηρετούντος στον αρχηγό της οργάνωσης
Μιχαλολιάκο.
30/09/2013: εύρεση όπλων κατόπιν έρευνας στην οικία του αστυνομικού Μαριόγλου Σωκρατη, στη Θεσσαλονίκη.
30/09/2013: εύρεση όπλων και πλαστών αντικειμένων στην οικία του αστυνομικού Πουλέλη Βασίλειου, υπηρετούντος στον βουλευτή
της ΧΑ Γερμενή.
30/09/2013: σύλληψη αστυνομικού Σκάρα Αθανασιου, πρωην διοικητή στο ΑΤ Αγ.Παντελεήμονα.
02/10/2013: κατοχή όπλων κατόπιν ερευνών σε οικίες μελών της ΧΑ στην Πάτρα.








04/10/2013: εύρεση πλαστών στην οικία Θ. Σκορδέλη στην Αθήνα.
05/12/2013: κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τον Ευστ. Μπούκουρα για ανεφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης.
05/12/2013: κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τον Γ. Γερμενή για ανεφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης.
15/12/2013: εύρεση πλαστογραφημένης ταυτότητας του αστυνομικού Χαλαστρα Κωνσταντίνου με τα στοιχεία “Αλεξανδρος
Κασιδιάρης” (αδελφος του βουλευτή της ΧΑ Ηλ. Κασιδιάρη).
07/01/2014: ακινητοποίηση οχήματος σε δημόσιο δρόμο από μέλος της Χρυσής Αυγής και έλεγχος εθνικότητας οδηγού.
25/01/2014: επίθεση στον κοινωνικό χώρο Ρεσάλτο στο Κερατσίνι.

