ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Εισάγω στο Συμβούλιο Σας , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 , 2 , 3 , 32
παρ. 1 , 4 και 138 παρ. 1 , 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 3 και 5 παρ. 2 του Ν. 4022/2011 , τη συνημμένη δικογραφία σε βάρος των
κατηγορουμένων Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ του Γεωργίου , Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ του
Παναγιώτη , Χρήστου ΠΑΠΠΑ του Ηλία καθώς και διαφόρων άλλων προσώπων και εκθέτω
τα εξής:
ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3342/19-9-2013 έγγραφό του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη , διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το υπ’ αριθ.
πρωτ. 4003/173/315661/19-902913 έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη δραστηριότητα μελών του πολιτικού
κοινοβουλευτικού κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ». Ειδικότερα , όπως
αναφέρεται στο ως άνω συνοδευτικό έγγραφο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη , η δραστηριότητα των μελών του εν λόγω κόμματος «… εκτρέπεται των ορίων
μεμονωμένων περιστατικών , προκαλεί το δημόσιο αίσθημα , υπονομεύει την αυθεντία του
κράτους δικαίου , προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια , θέτει
σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και εσωτερική ασφάλεια της χώρας , εκθέτει τη δημοκρατική
παράδοση και το νομικό της πολιτισμό , αλλά και τις απορρέουσες από το διεθνές και ευρωπαικό
δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεσμεύσεις της ».
Κατόπιν τούτων και με βάση σχετική παραγγελία της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ,
διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου
Δικαστηρίου προς διακρίβωση , τυχόν , τελέσεως διαφόρων εγκλημάτων από οπαδούς και
μέλη του εν λόγω πολιτικού κόμματος και ειδικότερα εκείνου της εγκληματικής
οργάνωσης , το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4183 α /28-9-2013 Αναφορά του
διενεργήσαντος την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελικού Λειτουργού προς την κ. Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου «… προέκυψαν πλέον ή επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την κίνηση
της προσήκουσας ποινικής δίωξης και ειδικότερα για το προβλεπόμενο στο άρθρο 187 Π. Κ.
έγκλημα ( εγκληματική οργάνωση με τη μορφή της ένταξης σ’ αυτή , που είναι και
διαρκές έγκλημα )… ».
Η Αναφορά αυτή με τα συνημμένα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάστηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών , ο οποίος άσκησε αρμοδίως σε βάρος των υπαιτίων ποινική
δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις της:
α) ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσης αυτής ( άρθρ. 1 , 13 περίπτ. στ , 14 ,
16 , 17 , 26 παρ. 1 εδάφ. α , 27 παρ. 1 , 51 , 52 , 79 , 187 παρ. 1 , 3 Π. Κ. , όπως η παρ. 1 της
τελευταίας διατάξεως ετέθη δια του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3064/2002 και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 7 Ν. 3536/2007 , 11 Ν. 3658/2008 ,
άρθρου δεύτερου παρ. 1α και β Ν. 3875/2010 , 8 παρ. 1 Ν. 4042/2012 , 4 παρ. 1 , 12 παρ. 1 Ν.
4049/2012 και 320 παρ. 9α Ν. 4072/2012 και όπως η παρ. 3 εδάφ. α του αυτού ως άνω
άρθρου προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 12 εδάφ. γ Ν. 3875/2010 και το εδάφ. β του εν
λόγω άρθρου προστέθηκε με το άρθρο 320 παρ. 9. β. Ν. 4072/2012 )
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β) παράνομης οπλοκατοχής (άρθρ. 1 παρ. 1 περίπτ. α , δ , η , 2 , 7 παρ. 1 , 8 α , 13 Ν.
2168/1993 )
γ) παράβασης των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 , 6 παρ. 2 Ν. 456/1976 ) και παρήγγειλε
τη διενέργεια κυρίας ανακρίσεως.
Στη συνέχεια το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών , με την υπ’
αριθ. 490/29-9-2013 Πράξη του και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.
4022/2011 , όρισε ως Ανακριτές δύο ( 2 ) Προέδρους Πρωτοδικών. Ενώπιον των εν λόγω
Ανακριτών απολογήθηκαν ως κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ένταξης στο φερόμενο ,
σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης , ως εγκληματική οργάνωση πολιτικό
κόμμα « Λαικός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή » και διεύθυνσης αυτής οι 1) Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ του Γεωργίου , Γενικός Γραμματέας του εν λόγω κόμματος 2) Χρήστος
ΠΑΠΠΑΣ του Ηλία , Βουλευτής Επικρατείας του ίδιου κόμματος και 3) Ιωάννης ΛΑΓΟΣ
του Ευαγγέλου , Βουλευτής Β Περιφέρειας Πειραιώς του ίδιου κόμματος , οι οποίοι , μετά την
απολογία τους ενώπιον των ως άνω Ανακριτών , κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Επίσης ,
για τα ίδια ως άνω εγκλήματα , απολογήθηκαν ως κατηγορούμενοι ενώπιον των ίδιων Ανακριτών
και οι 1) Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ του Παναγιώτη , Βουλευτής του ως άνω κόμματος στην
εκλογική Περιφέρεια Υπολοίπου Αττικής 2) Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ του Κωνσταντίνου ,
Βουλευτής της Α Περιφέρειας Αθηνών του ίδιου κόμματος και 3) Νικόλαος ΜΙΧΟΣ του
Αντωνίου , Βουλευτής Ευβοίας , επίσης του ίδιου κόμματος , οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με
την επιβολή περιοριστικών όρων. Τέλος , πλην των ως άνω Βουλευτών , κλήθηκαν και
απολογήθηκαν ενώπιον των ως άνω Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών
για τις ίδιες ως άνω αξιόποινες πράξεις και οι: 1) Ιωάννης ΑΓΓΟΣ του Ζήση 2) Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ του Βασιλείου 3) Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ του Σταύρου 4) Βενετία ΠΟΠΟΡΗ του
Κων/νου 5) Αθανάσιος ΤΖΟΡΒΑΣ του Δημητρίου 6) Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Νικολάου
7) Δήμος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ του Γεωργίου 8) Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ του Αργυρίου 9)
Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του Αθανασίου 10) Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
του Σαίντ 11) Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ του Δημοσθένους 12) Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
του Δημητρίου 13) Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ του Δημητρίου 14) Σταύρος ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
του Κωνσταντίνου 15) Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ του Αρίσταρχου 16) Χρήστος ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
του Κωνσταντίνου 17) Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Γεωργίου 18) Θεώνη ΣΚΑΡΠΕΛΗ του
Λάζαρου 19) Θεόδωρος ΣΤΕΦΑΣ του Βασιλείου 20) Γεώργιος ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη 21)
Κωνσταντίνα ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ του Στεφάνου 22) Νικολέτα ΜΠΕΝΕΚΗ του Δημητρίου 23)
Ανθή ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Νικολάου, 24) Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Ευθυμίου και 25)
Αθανάσιος ΚΑΡΑΤΖΑΣ του Ιωάννη , όλοι μέλη και στελέχη του προαναφερομένου πολιτικού
κόμματος , ενώ ο επίσης κατηγορούμενος Ιωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του Γεωργίου , αν και
κλήθηκε νόμιμα , δεν εμφανίστηκε να απολογηθεί , με αποτέλεσμα να εκδοθεί σε βάρος του
Ένταλμα Βιαίας Προσαγωγής λόγω της ανηλικότητάς του. Σημειώνεται ότι οι ως άνω Ανακριτές ,
με το υπ’ αριθ. 604/7-10-2013 έγγραφό τους προς τη Βουλή των Ελλήνων , ζήτησαν την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος άδεια , προκειμένου να
απαγγείλουν κατηγορία για το κακούργημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της
διεύθυνσης αυτής , σε βάρος τριών ακόμη Βουλευτών του ίδιου κόμματος και συγκεκριμένα
των Βουλευτών 1) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ του Σπυρίδωνα 2) Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του
Κωνσταντίνου και 3) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ του Νικολάου. Η Ολομέλεια της Βουλής ,
κατά τη συνεδρίαση Η/16-10-2013 , αποφάσισε τη χορήγηση της σχετικής άδειας και οι τρεις ως
άνω Βουλευτές απολογήθηκαν στη συνέχεια ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Παράλληλα όμως με την προαναφερόμενη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων Ανακριτικών
Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών , με την υπ’ αριθ. 618/18-9-2013 Πράξη του Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς , ανατέθηκε στην Ανακρίτρια
του ΣΤ’ Τμήματος του εν λόγω Πρωτοδικείου , η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως επί της
δικογραφίας με Α.Β.Μ. Φ13/1580 , μετά την άσκηση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών
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Πειραιά ποινικής διώξεως , για τις αξιόποινες πράξεις της α) ανθρωποκτονίας από πρόθεση , η
οποία έγινε στην Αμφιάλη , στις 17-9-2013 σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ β) της ψευδορκίας
μάρτυρα γ) επικίνδυνης σωματικής βλάβης , από κοινού και κατά συρροή δ) παράνομης
οπλοφορίας ε) παράνομης οπλοχρησίας και στ) παράνομης οπλοκατοχής , οι οποίες προβλέπονται
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 , 12 , 14 , 18 , 26 παρ. 1 εδάφ. α , 27 ,
45 , 79 , 94 παρ. 1 , 224 παρ. 2-1 , 299 παρ. 1 , 309 σε συνδ. με το άρθρ. 308 Π. Κ. και 1
παρ. 2 περ. α , β , γ , 7 παρ. 1 , 8 α , 10 παρ. 1 , 13 περ. β , 14 του Ν. 2168/1993. Ενώπιον της
εν λόγω Ανακρίτριας απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι 1) Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ του Σταύρου
για τις αξιόποινες πράξεις της α) ανθρωποκτονίας με πρόθεση β) ένταξης σε εγκληματική
οργάνωση γ) παράνομης οπλοφορίας δ) παράνομης οπλοχρησίας και δ) παράνομης οπλοκατοχής
, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος
2) Ιωάννης
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Ευθυμίου, για τις αξιόποινες πράξεις α) της άμεσης συνέργειας στο
έγκλημα της ανθρωποκτονίας , με πρόθεση , το οποίο τέλεσε ο ως άνω κατηγορούμενος
Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ β) της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και γ) της παράβασης των
διατάξεων του Ν. 456/1976 , ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε επίσης προσωρινά
κρατούμενος 3) Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ του Κωνσταντίνου , για τις αξιόποινες πράξεις της
ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της οπλοκατοχής , ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε
ελεύθερος 4) Θεώνη ΣΚΑΡΠΕΛΗ του Λάζαρου , για τις αξιόποινες πράξεις της ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσης αυτής β) της ψευδορκίας μάρτυρα και γ) της παράνομης
οπλοκατοχής , η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη και 5) Μαργαρίτα
ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Ευαγγέλου , για τις αξιόποινες πράξεις α) της ένταξης σε εγκληματική
οργάνωση και β) της ψευδορκίας μάρτυρα , η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε επίσης
ελεύθερη.
Επίσης , με την υπ’ αριθ. 625/27-9-2013 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου
Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς , ανατέθηκε στον Ανακριτή του Ε Τμήματος του εν
λόγω Πρωτοδικείου , η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως επί της δικογραφίας με ΑΒΜ
Μ 13/936 , αναφορικά με την επίθεση από μέλη και οπαδούς του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , σε βάρος μελών του συνδικαλιστικού φορέα « ΠΑΜΕ » ,
στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , μετά την άσκηση ποινικής διώξεως εκ μέρους του αρμόδιου
Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πειραιώς
για τις αξιόποινες πράξεις της
α)
απόπειρας
ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή β) διατάραξης της κοινής ειρήνης από
συμμετέχοντες σε δημόσια συνάθροιση πλήθους , οι οποίοι διέπραξαν βιαιοπραγίες εναντίον
προσώπων και είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη γ)
διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας , η οποία έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα , στην
οποία συμμετείχαν περισσότεροι και η οποία τελέστηκε από άτομα που ενήργησαν με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη , από κοινού δ) παράνομης οπλοφορίας ε)
παράνομης οπλοχρησίας στ) κακόβουλης βλασφημίας η) παράνομης οπλοκατοχής και θ)
προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση , δηλ. για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1 , 12 , 14 , 18 , 26 παρ. 1 εδάφ. α , 27 παρ. 1 , 42 παρ. 1 , 45 , 79 , 94
παρ. 1 , 189 παρ. 3 περ. β-α , 2 , 1 , 198 παρ. 1 , 299 παρ.1 , 381 σε συνδ. με το άρθρ. 382 , 1
παρ. 1 α , δ , 2 περ. α , γ- δ , 3 ε , 7 παρ. 1 και 8 α , 10 παρ. 1 , 13 περ. β , 14 , 15 του Ν.
2168/1993 και 1 παρ. 1 , 2 , 29 παρ. 1 α Ν. 4139/2013 σε συνδ. με το άρθρ. 1 παρ. 2 ΠΙΝ. Α
αριθ. 6 Ν. 3459/2006 Ενώπιον του εν λόγω Ανακριτή απολογήθηκαν ως κατηγορούμενοι οι 1)
Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου 2) Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
του Ευαγγέλου 3) Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Νικολάου , οι οποίοι , μετά την απολογία τους
κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 4) Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ του Δημητρίου , σε βάρος του
οποίου, μετά την απολογία του , επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
Τέλος , με την υπ’ αριθ. 389/13-6-2012 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου
Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς , ανατέθηκε στον Ανακριτή του Δ Τμήματος του εν
λόγω Πρωτοδικείου , η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως επί της δικογραφίας με ΑΒΜ Φ12/979
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Α/13-6-2012 , σχετικά με την επίθεση μελών και οπαδών του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , σε βάρος τριών Αιγύπτιων αλιεργατών , εντός της οικίας
τους στο Πέραμα , τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-6-2012 , μετά την άσκηση ποινικής διώξεως
σε βάρος των υπαιτίων , από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς , για τις
εγκληματικές πράξεις της α) βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης , από κοινού β)
απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας , από κοινού και κατά συρροή , στην οποία συμμετείχαν
δύο ή και περισσότεροι δράστες και γ) διατάραξης οικιακής ειρήνης , από κοινού και κατά
συρροή ( παράβ. άρθρ. 310 παρ. 1 , 2 , 3 σε συνδ. με το άρθρ. 308 παρ. 1 Π. Κ. , 334 παρ. 1 Π.
Κ. και 382 παρ. 1 , 3 σε συνδ. με το άρθρ. 381 παρ. 1 Π. Κ. ). Ενώπιον του εν λόγω Ανακριτή
για το εν λόγω επεισόδιο απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι 1) Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ του
Νικολάου 2) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου 3) Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ του
Δημητρίου 4) Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη , 5) Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου
και 6) η ανήλικη Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σταύρου.
Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ενώ διεξαγόταν η κύρια ανάκριση από τους
παραπάνω Ανακριτές των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς , κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.
4498/4-10-2013 παραγγελίας της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου , με το υπ’ αριθ. πρωτ.
437/4-10-2013 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του
Εφετείου Αθηνών γνωστοποίησε σε αυτόν όλα τα παραπάνω. Λόγω δε της εξαιρετικής
σοβαρότητας της υποθέσεως , του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου των αποδεικτικών στοιχείων , του
μεγάλου αριθμού των μαρτύρων , αλλά και του τεράστιου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης ,
αφού εμπλέκονται σε αυτήν και κατηγορούνται ως υπαίτιοι εξαιρετικά σοβαρών εγκλημάτων ,
μεταξύ των άλλων και εν ενεργεία Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου , ζήτησε τη
σύγκληση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η Ολομέλεια του εν λόγω Δικαστηρίου συνεδρίασε σε
Συμβούλιο στις 17-10-2013 και με την υπ’ αριθ. 9/17-10-2013 απόφαση της αποφάσισε:
α) να συνεχιστεί η κύρια ανάκριση επί της εν λόγω υποθέσεως από Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη ,
βοηθούμενη από επίσης Εφέτη , ως επίκουρη Ανακρίτρια , τις οποίες και όρισε β) να
παραγγείλει στους Ανακριτές του Πρωτοδικείου Αθηνών τη διαβίβαση στις ορισθείσες
Ανακρίτριες της συγκεκριμένης δικογραφίας , καθώς και κάθε άλλης συναφούς με αυτή και
γ) την παροχή στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών της αρμοδιότητας να ασκήσει ποινική δίωξη και
για άλλες αξιόποινες πράξεις , οι οποίες θα προέκυπταν κατά την πορεία της ανακρίσεως και
ήταν συναφείς με την εν λόγω υπόθεση. Μετά ταύτα , διαβιβάστηκε στην Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη από τους Ανακριτές του Πρωτοδικείου Αθηνών η βασική δικογραφία ενώ στη συνέχεια
από τους Ανακριτές του Πρωτοδικείου Πειραιώς , κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών , διαβιβάστηκαν νομίμως
και οι παραπάνω δικογραφίες επί των οποίων οι αρμόδιοι Ανακριτές του Πρωτοδικείου Πειραιά ,
διενεργούσαν κύρια ανάκριση , όλες δε συσχετίστηκαν με τη βασική δικογραφία , λόγω
προφανούς συνάφειας με αυτή αλλά και μεταξύ τους.
Κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη και κατόπιν σχετικών
εγγράφων αιτημάτων της , κατά καιρούς , ασκήθηκαν εκ μέρους μας συμπληρωματικές ποινικές
διώξεις για τις αξιόποινες πράξεις α) της εκβίασης ( άρθρ. 385 παρ. 1 περ. β , εδάφ. α - β Π. Κ. )
β) του εμπρησμού από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο
( άρθρ. 264 περίπτ. β Π. Κ. ) γ) της παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 , 2 και 2
του Ν. 927/1979 και δ) της παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1-7 , 15 παρ. 1 του
Ν. 2168/1993. Επίσης ασκήσαμε ποινική δίωξη για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.
1 , 2 , 29 παρ. 1 Ν. 4139/2013 σε συνδ. με το άρθρο 1 παρ. 2 ΠΙΝ Α αριθ. 6 του Ν. 3459/2006
σε βάρος του Βουλευτή Νικολάου ΜΙΧΟΥ και σε βάρος του επίσης Βουλευτή Χρήστου
ΠΑΠΠΑ , για την αξιόποινη πράξη της Υπεξαίρεσης μνημείων ( άρθρ. 20 παρ. 1 περίπτ. β , 21 .
23 και 54 του Ν. 3028/2002 ) , μετά τη νόμιμη άρση της ασυλίας τους και ως προς αυτές τις
αξιόποινες πράξεις. Επιπλέον ασκήσαμε ποινική δίωξη και για την αξιόποινη πράξη της
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απόπειρας ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ. 42 παρ. 1 , 45 , 94 παρ. 1 , 299
παρ. 1 Π. Κ. ) , κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών που
αφορούν στην επίθεση μελών και οπαδών της Χρυσής Αυγής , κατά των Αιγύπτιων
αλιεργατών , καθόσον αρχικά είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των δραστών για βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη.
Μετά τη συνολική εκτίμηση και εν γένει αξιολόγηση όλου του αποδεικτικού υλικού που είχε
συγκεντρωθεί , πλην των παραπάνω Βουλευτών και λοιπών προσώπων που είχαν ήδη κληθεί
και απολογηθεί ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , κλήθηκαν προς απολογία από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη και άλλοι κατηγορούμενοι , μέλη , στελέχη και οπαδοί του ως άνω
κόμματος , οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορες αξιόποινες πράξεις , που συνδέονται με τη δράση
του και συγκεκριμένα οι 1) Νικόλαος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Λάμπρου
2)
Κυριάκος
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου 3) Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ του Δημητρίου
4) Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ του Θωμά 5) Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ του Κωνσταντίνου
6) Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου 7) Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του
Δημητρίου
8) Αλέξανδρος
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ του
Εμμανουήλ
9) Διονύσιος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου 10) Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
του Κωνσταντίνου
11) Αντώνιος ΜΠΟΛΕΤΗΣ του Αλεξίου 12) Γεώργιος ΠΕΡΡΗΣ του Στυλιανού 13) Θέμις Ευαγγελία ΣΚΟΡΔΕΛΗ του Κωνσταντίνου - Παναγιώτη 14) Χρήστος - Αντώνιος
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Ευαγγέλου 15) Ιωάννης ΑΓΓΟΣ του Ζήση 16) Αναστάσιος - Μάριος
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του Αθανασίου 17) Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ του Δημητρίου 18) Αναστάσιος
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
του Αργυρίου 19) Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ του Βασιλείου 20) Σταύρος
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ του Κωνσταντίνου 21) Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του Σαίντ
22) Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ του Αρίσταρχου 23) Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ του Δημητρίου 24) Ιωάννης
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του Γεωργίου 25) Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ του Δημοσθένη και
26) Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ του Δημητρίου , ενώ προς απολογία , άλλοι για αρχική και άλλοι
για συμπληρωματική , κλήθηκαν όλοι οι Βουλευτές του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Στην προαναφερόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 4183 α /28-9-2013 Αναφορά του διενεργήσαντος την
προκαταρκτική εξέταση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , επισημαίνονται , ενδεικτικά , ως
πλέον σοβαρές , διάφορες αξιόποινες πράξεις , οι οποίες φέρονται ότι έχουν τελεσθεί από
ηγετικά ή απλά στελέχη , μέλη και οπαδούς του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ ». Όπως δε αναφέρεται χαρακτηριστικά , οι αξιόποινες αυτές πράξεις έχουν
τελεσθεί «… σε εφαρμογή των καταστατικών ‘‘ αρχών ’’ και επιδιώξεων της εγκληματικής
αυτής οργάνωσης …» . Ως σπουδαιότερες δε επισημαίνονται στο εν λόγω έγγραφο οι εξής:
Ι) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , με δράστη τον Κων/νο ΚΟΝΤΟΜΟΥ , ο οποίος με το υπ’ αριθ.
3643/2013 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπέμφθηκε για να δικαστεί
για την παραπάνω πράξη στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών
ΙΙ) Ανθρωποκτονία , με πρόθεση , από κοινού , σε βάρος του Πακιστανού εργάτη Shahzad
Luqman του Khadam , στις 17-1-2013 και περί ώρα 3.25 , στα Πετράλωνα , με δράστες τους
Διονύσιο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
και Χρήστο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ , οι οποίοι με το υπ’ αριθ.
3082/2013 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπέμφθηκαν για να
δικαστούν στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών και καταδικάστηκαν σε
ισόβια κάθειρξη.
ΙΙΙ) Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ανήλικου μαθητή Φοίβου - Γεώργιου
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , στις 28-1-2013 , στο Παλαιό Φάληρο Αττικής , έξω από το Γ Λύκειο , με δράστη
τον Γεώργιο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ και συνεργό τον Αλέξανδρο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ καθώς και
άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα , μέλη της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » στα Νότια Προάστια, οι οποίοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του
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ακροατηρίου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών και καταδικάστηκε ο Γ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ σε ποινή καθείρξεως, ενώ ο δεύτερος παραπέμφθηκε για να δικαστεί ως
ανήλικος.
ΙV) Ληστεία από κοινού , με κατηγορουμένους τους Αλέξανδρο ΒΑΣΙΛΑΚΗ και Άγγελο
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
V) Ληστεία , από κοινού , με κατηγορουμένους τους Νικόλαο ΒΟΣΣΟ , κ.λ.π.
VI) Έκρηξη , με κατηγορουμένους τους Χρήστο ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ , κ.λ.π.
VII) Παραβάσεις
σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες και κατηγορουμένους τους Ζήνωνα
ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗ , κ. λ. π.
VIII) Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη , απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και
διατάραξη οικιακής ειρήνης , από κοινού και κατά συρροή , σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη
Embarak Abousid , στις 12-6-2012 και περί ώρα 03.10 , στο Πέραμα Αττικής , με αυτουργούς
τους κατηγορουμένους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Κων/νο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ , Δημήτριο
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ , Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ , Θωμά ΜΑΡΙΑ , Μάρκο ΕΥΓΕΝΙΚΟ
και διάφορα άλλα , άγνωστα στην ανάκριση , άτομα , μέλη και στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης
του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » στο Πέραμα , τα οποία έδρασαν ως «
Τάγμα Εφόδου ».
IX) Διακεκριμένη διατάραξη της κοινής ειρήνης , απρόκλητες σωματικές βλάβες ,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας , κλπ , από κοινού και κατά συρροή , από δράστες με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους , στις 12-9-2013 , στο Πέραμα Αττικής , σε
βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ , στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος , με δράστες
και κατηγορουμένους τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Χρήστο - Αντώνιο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ , Κυριάκο
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ , Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟ , καθώς και άλλους άγνωστους στην ανάκριση
δράστες , στελέχη και μέλη των Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στη Νίκαια , στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα , οι οποίοι
έδρασαν ως « Τάγμα Εφόδου ».
X) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή , σε βάρος των Γεωργίου
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ και Ruben Sand , στις 30-6-2008 , εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «
Στέκι Αντίπνοια » , στα Πετράλωνα , με αυτουργούς τους Βασίλειο ΣΙΑΤΟΥΝΗ και Αθανάσιο
ΣΤΡΑΤΟ και δέκα , τουλάχιστον , ακόμη άγνωστα στην ανάκριση άτομα , όλα μέλη του κόμματος
« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , τα οποία έδρασαν ως « Τάγμα Εφόδου » , για την
πράξη τους δε αυτή παραπέμφθηκαν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών και
καταδικάστηκαν σε ποινές πολυετούς καθείρξεως.
XI) Ανθρωποκτονία με πρόθεση του Παύλου ΦΥΣΣΑ , στις 17-9-2013 , στο Κερατσίνι , με
κατηγορουμένους για την υπόθεση αυτή τους Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Ι

ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ποινικού Κώδικα « Όποιος ,
έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα , επιχειρεί πράξη που περιέχει
τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης , τιμωρείται , αν το κακούργημα ή το πλημμέλημα δεν
ολοκληρώθηκε , με ποινή ελαττωμένη ( άρθρο 83 Π. Κ. ) ». Εξ’ αυτών συνάγεται ότι στοιχεία της
απόπειρας είναι α) η λήψη αποφάσεως για την τέλεση συγκεκριμένου εγκλήματος β) πράξη που
περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως του εγκλήματος που αποφασίστηκε και γ) μη ολοκλήρωσή
του από λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως του δράστη. Γενικότερα απόπειρα είναι η πράξη η
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οποία αποφασίστηκε αλλά δεν ολοκληρώθηκε και πιο συγκεκριμένα αυτή που βρίσκεται μεταξύ της
προπαρασκευαστικής πράξεως και της ολοκλήρωσης του εγκλήματος.. Η αξιόποινη απόπειρα
προσδιορίζεται από τρία στοιχεία και συγκεκριμένα α) το δόλο του δράστη β) την αρχή
εκτελέσεως του εγκλήματος και γ) τη μη ολοκλήρωσή του ( Βλ. Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ποινικός Κώδικας 3η Έκδοση , σελ. 149 - 150 , Α. Π. 219/2002 Ποιν. Χρον. ΝΒ ,
σελ. 904 , Α.Π. 988/1989 Ποιν. Χρον. Ν , σελ. 450 , κ. α. ).
ΙΙ

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Όπως ρητά ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Ποινικού Κώδικα « Η απόπειρα μένει
ατιμώρητη , αν ο δράστης άρχισε την ενέργεια για την τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος
αλλά δεν την ολοκλήρωσε από δική του βούληση και όχι από εξωτερικά εμπόδια ». Από την
ερμηνεία της διατάξεως αυτής σαφώς προκύπτει ότι απαραίτητη προυπόθεση για την επέλευση των
ευεργετικών εννόμων συνεπειών της υπαναχώρησης σε σχέση με την απόπειρα επιεική αντιμετώπιση
της υπαναχώρησης από την απόπειρα ( πεπερασμένη ή μη ) είναι η υπαναχώρηση να
πραγματοποιήθηκε με τη βούληση του δράστη , δηλαδή να είναι εκούσια και να μην οφείλεται σε
εξωτερικά εμπόδια , τα οποία δεν του επιτρέπουν να υλοποιήσει τη βούλησή του ( Βλ. και Α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ : Ποινικός Κώδικας , Ερμηνεία κατ’ άρθρο , Τόμος πρώτος , Έκδ. 2η , σελ.
503 και Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ , ο. π. , σελ. 158 όπου βιβλιογραφία και νομολογία ).
Η υπαναχώρηση μπορεί να θεωρηθεί εκούσια όταν π. χ. οφείλεται σε τύψεις συνειδήσεως του
δράστη ή σε συναισθηματική φόρτιση ή ευαισθησία του μπροστά στο εγκληματικό αποτέλεσμα ,
έστω και αν εκδηλώθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση του εγκλήματος..
ΙΙΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο τρίτο Κεφάλαιο του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και στα άρθρα 45 - 47
αυτού παρατίθενται και περιγράφονται , οι μορφές της συμμετοχικής δράσεως στο έγκλημα.
Πράγματι στα εν λόγω άρθρα σαφώς διακρίνονται ως συμμέτοχοι στην εγκληματική πράξη , ο
συναυτουργός ( άρθρ. 45 ) , ο ηθικός αυτουργός ( άρθρ. 46 παρ. 1 περίπτ. α ) , ο άμεσος
συνεργός ( άρθρ. 46 παρ. 1 περιπτ. β ) και ο απλός συνεργός ( άρθρ. 47 παρ. 1 ). Σύμφωνα με
τη θεωρία , συνδρομή συνιστά κάθε συμπεριφορά ( ενέργεια ή παράλειψη ) , η οποία
αντικειμενικά συμβάλει να ξεπεραστεί μία δυσκολία σχετικά με την πραγμάτωση του εγκλήματος
από τον αυτουργό. Η συνδρομή στο δράστη είναι δυνατόν να προσφερθεί με οποιοδήποτε
τρόπο, μπορεί δε να διακριθεί α ) σε « υλική » ή « φυσική » και « ψυχική » και β) σε « θετική »
και « αποθετική ». Η « υλική » ή « φυσική » συνδρομή συνίσταται στην παροχή υλικών
διευκολύνσεων ή πρακτικά χρήσιμων υπηρεσιών στον αυτουργό του εγκλήματος. Ψυχική
συνέργεια υπάρχει όταν η συνδρομή συνίσταται στην ηθική - ψυχική ενίσχυση της ήδη
ειλημμένης απόφασης του αυτουργού για την τέλεση της εγκληματικής πράξεως , χωρίς όμως να
φτάνει μέχρι του σημείου της πρόκλησης της απόφασης αυτής στον αυτουργό , γιατί τότε θα
επρόκειτο για ηθική αυτουργία ( Βλ. Λ. ΚΟΤΣΑΛΗ , Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος ΙΙ , σελ.
859 , αριθ. παραπομπής 440 ).
Κατά συνέπεια , με την οποιασδήποτε μορφής συνδρομή καθίσταται δυνατή , διευκολύνεται ,
επιτείνεται ή διασφαλίζεται η τέλεση του εγκλήματος. Με τη συνδρομή του συνεργού ο φυσικός
αυτουργός διευκολύνεται να ξεπεράσει μία ιδιαίτερη δυσκολία. Άλλως , αν παραλειπόταν η
πράξη της συνδρομής , θα γινόταν δυσχερέστερη η τέλεση της κύριας πράξης , με κίνδυνο μάλιστα
ακόμη και τη ματαίωσή της ( Βλ. και Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ: Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία
κατ’ άρθρο , Τόμος πρώτος , 2η Έκδοση 2014 , σελ 550 - 551 ). Τέλος , όσον αφορά το
υποκειμενικό στοιχείο , στο πρόσωπο του συνεργού , άμεσου ή απλού , αρκεί και ο ενδεχόμενος
δόλος , αφού ο νόμος αρκείται στο γεγονός ότι η συνδρομή παρέχεται με πρόθεση. Αρκεί
δηλαδή ο συνεργός να θεωρεί ότι η συνδρομή του ενδέχεται να διευκολύνει την κύρια πράξη
και να το αποδέχεται , έστω και αν για την κύρια πράξη δεν αρκεί ενδεχόμενος δόλος. ( Βλ
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Χρ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος ΙΙ , σελ. 267 , Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ο. π. σελ. 562 )
ι) Άμεση συνέργεια
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 περίπτ. β του Ποινικού Κώδικα , άμεσος
συνεργός θεωρείται «… όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη
διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης ». Από τη γραμματική
διατύπωση αλλά και την ερμηνεία της διατάξεως αυτής σαφώς προκύπτει ότι άμεσος συνεργός
θεωρείται εκείνος ο οποίος με πρόθεση παρέχει συνδρομή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση
και τη διάρκεια της κυρίας πράξεως κατά τέτοιο τρόπο ώστε χωρίς αυτή τη συνδρομή , με
βεβαιότητα , δεν θα ήταν δυνατή η τέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που
διαπράχθηκε. Η παροχή συνδρομής προ της πράξεως ουδέποτε συνιστά άμεση συνέργεια.
Όταν η παρουσία του συνεργού στον τόπο τελέσεως του εγκλήματος περιορίζει σημαντικά τις
δυνατότητες αμύνης του παθόντος ή περιορίζει τις ευκαιρίες του να αποκρούσει ή να αποφύγει την
εγκληματική πράξη ή να τραπεί σε φυγή , η συνδρομή είναι υλική και άμεση ( Βλ. Α.Π.
1465/2005 Ποιν. Χρον. ΝΣΤ , σελ. 594 ). Περαιτέρω , ο δόλος του άμεσου συνεργού
περιλαμβάνει τη βούληση του για άμεση υποστήριξη του εκτελούντα την κύρια πράξη και τη
γνώση της συγκεκριμένης πράξης στην οποία και παρέχει τη συνδρομή του , καθώς και ότι η
συνδρομή του αυτή παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης. Σε κάθε περίπτωση ο άμεσος
συνεργός δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει λεπτομέρειες για την πράξη στην οποία παρέχει τη
συνδρομή του στον αυτουργό , δηλαδή δεν απαιτείται να γνωρίζει λεπτομέρειες περί του
προσώπου του δράστη ή του παθόντα ή του σκοπού του δράστη της κυρίας πράξεως ( Βλ. και Λ.
ΚΟΤΣΑΛΗ : ο.π , σελ. 856 - 857 ). Ενόψει των ανωτέρω , αντικειμενικά στοιχεία της άμεσης
συνέργειας είναι: α) Συνδρομή β) Αιτιότητα μεταξύ συνδρομής και τέλεσης της άδικης κύριας
πράξης γ) Αμεσότητα της συνδρομής δ) Παροχή αυτής κατά την εκτέλεση της άδικης κύριας
πράξης και στην εκτέλεση της άδικης κύριας πράξης ( εν της εκτελέσει ) και ε ) Άδικη κύρια
πράξη ( Βλ. Ν. ΧΩΡΑΦΑ : Ποινικόν Δίκαιον: - Τόμος Πρώτος , Έκδ. 9η , σελ. 352 - 354 , Χ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ο .π. σελ. 246 , ).
ιι) Απλή συνέργεια
Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Ποινικού Κώδικα « Όποιος , εκτός από την
περίπτωση της παρ. 1 στοιχ. β του προηγούμενου άρθρου , παρέσχε με πρόθεση σε άλλον
οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε ,
τιμωρείται ως συνεργός με ποινή ελαττωμένη ( άρθρο 83 ) ». Υπό την έννοια αυτή απλή
συνέργεια είναι η παροχή με πρόθεση στο δράστη οποιασδήποτε βοήθειας , εφόσον η εν λόγω
συνδρομή δεν υπάγεται στην έννοια της άμεσης συνδρομής. Έχει μικρότερη βαρύτητα από την
άμεση συνδρομή και έτσι δικαιολογείται η ηπιότερη ποινική μεταχείριση του δράστη. Επίσης είναι
νοητή και στα εγκλήματα παραλείψεως , γνήσια ή μη. Για τη στοιχειοθέτηση της απλής
συνέργειας απαιτείται ηθελημένη παροχή συνδρομής στον αυτουργό , πριν από την τέλεση ή
κατά την τέλεση της άδικης πράξης την οποία ο τελευταίος τελεί. Η παρεχόμενη συνδρομή
μπορεί να είναι υλική ( φυσική ) ή ψυχική , θετική ή αποθετική. Η υλική ( φυσική ) συνέργεια
τελείται με υλικές πράξεις ακόμη και κατά την προπαρασκευή του εγκλήματος. Ψυχική συνέργεια
συνιστά η κάθε είδους βοήθεια που παρέχεται στο δράστη για την τέλεση του εγκλήματος το
οποίο αυτός έχει προαποφασίσει. Σε όλες τις ως άνω μορφές συνέργειας , αποτελεί αυτονόητη
προυπόθεση το γεγονός ότι η προσφορά και η όλη ανάμειξη του απλού συνεργού συνέβαλε και
πράγματι διευκόλυνε την τέλεση του εγκλήματος από τον αυτουργό. Απλή συνέργεια συνιστά
επίσης και μόνη η παρουσία του συνεργού στον τόπο του εγκλήματος , εφόσον αυτή ενίσχυσε και
διευκόλυνε την τέλεση του εγκλήματος , είτε με την ενδυνάμωση της ήδη ειλημμένης
εγκληματικής αποφάσεως του αυτουργού , είτε με την παροχή σε αυτόν , δηλ. στον αυτουργό ,
ενός αυξημένου αισθήματος ασφαλείας.
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Ο δόλος του απλού συνεργού συνίσταται στη γνώση του , έστω και σε γενικές γραμμές , για
την τέλεση από τον αυτουργό ορισμένης άδικης πράξεως , η οποία αντικειμενικά συνιστά
έγκλημα και τη βούληση να συμβάλλει στην τέλεσή της από τον αυτουργό. Σε κάθε περίπτωση
αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος. Ο συνεργός δεν απαιτείται να γνωρίζει λεπτομερώς τη πράξη
την οποία πρόκειται να τελέσει ο αυτουργός και ιδίως πότε , σε βάρος ποίου , υπό ποίες
περιστάσεις , ενώ δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει από πριν ούτε τον αυτουργό ή τον παθόντα ούτε
και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες πρόκειται να τελεσθεί η εγκληματική πράξη. Σε κάθε
περίπτωση αρκεί και πιθανολόγηση εκ μέρους του ότι , υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο , είναι ενδεχόμενο να διαπραχθεί αξιόποινη πράξη από τον
αυτουργό, έστω και αν δεν προβλεφθεί ή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποια ακριβώς θα είναι η
πράξη αυτή. Όταν π.χ. γίνεται μία συμπλοκή μεταξύ διαφόρων ατόμων , εύλογα και εύκολα
μπορεί να προβλεφθεί ότι είναι σφόδρα πιθανό να προκληθεί ένας σοβαρός τραυματισμός κάποιου
εκ των συμπλεκομένων ή ακόμα και ο θάνατός του από ένα κτύπημα είτε με όπλο είτε με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αντικείμενο ( Βλ. Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ: Ποινικός Κώδικας
Ερμηνεία , κατ’ άρθρο , Τόμος πρώτος , Έκδοση 2η , σελ. 559 επ. και Τόμος δεύτερος , σελ.
2269 - 2271 , Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ , Ποινικός Κώδικας , Έκδοση 3 η , σελ. 181 185 και 875 , Α.Π. 225/2013 Ποιν Χρον. ΞΔ σελ. 214 , Α. Π. 1465/2005 , Ποιν. Χρον. ΝΣΤ
σελ. 594 , ΑΠ 1401/2003 Ποιν. Χρον ΝΔ, σελ. 313 , ΑΠ 1687/2002 Ποιν. Χρον . ΝΓ , σελ.
638 , κ.α. )
ΙV ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα « Όποιος
με πρόθεση σκότωσε άλλον , τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή με ισόβια κάθειρξη ». Για
τη συγκρότηση του εν λόγω εγκλήματος απαιτείται αντικειμενικά μεν αφαίρεση ξένης ζωής με
θετική ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας που οφείλεται από το νόμο , υποκειμενικά δε δόλος ,
άμεσος ή και ενδεχόμενος , ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση των στοιχείων της πράξεως και τη
θέληση καταστροφής της ζωής κατόπιν αποφάσεως που έλαβε ο δράστης σε ήρεμη ψυχική
κατάσταση , η οποία του επέτρεπε να σκεφτεί και να σταθμίσει τόσο τα αίτια που ωθούν στη
διάπραξη του εγκλήματος όσο και εκείνα που εμποδίζουν την τέλεσή του. Ο άμεσος δόλος
ανθρωποκτονίας συνίσταται στη γνώση και στη θέληση επελεύσεως των στοιχείων του
εγκλήματος και ο ενδεχόμενος στην αποδοχή του ενδεχόμενου αποτελέσματος της θανάτωσης
άλλου. Δεν απαιτείται ο δόλος του δράστη να καλύπτει τη θανάτωση συγκεκριμένου και μόνο
προσώπου. Αρκεί να κατευθύνεται στην αφαίρεση της ζωής άλλου , έστω και άγνωστης
ταυτότητας. Επί ενδεχόμενου δόλου , ο οποίος επίσης αρκεί για τη θεμελίωση της υποκειμενική
υπόστασης του εγκλήματος , ο υπαίτιος δεν θέλει ούτε επιδιώκει το εγκληματικό αποτέλεσμα ,
αλλά το προβλέπει ως ενδεχόμενη συνέπεια της πράξης του ή της παράλειψής του και το
αποδέχεται. Αρκεί λοιπόν ο δράστης να γνωρίζει , έστω και ως ενδεχόμενο και να αποδέχεται ότι
μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο , αφού , όπως προαναφέρθηκε , η ταυτότητα του προσώπου δεν
τυποποιείται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ( Βλ. και Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ:
Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατ’ άρθρο , Τόμος Δεύτερος , έκδ. 2η 2014 , σελ. 2243 - 2245 ).
Η αποδοχή του αποτελέσματος είναι κυρίαρχο στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου και διαφέρει
από την πεποίθηση , ελπίδα ή ευχή αποφυγής του , η οποία αποτελεί στοιχείο της ενσυνείδητης
αμέλειας ( Α.Π. 225/2013 Ποιν. Χρον. ΞΔ , σελ. 214 , Α.Π. 680/2009 Ποιν. Χον. Ξ , σελ. 183 ,
Α.Π. 378/2008 , ΝοΒ
τόμ. 56 , σελ. 2197 , Α.Π. Συμβ. 1304/2003 Ποιν. Χρον. ΝΔ , σελ.
517 , κ.α. ). Η ενέργεια του δράστη με σκοπό το θάνατο άλλου , δεν είναι αναγκαίο να επιφέρει
αμέσως το αποτέλεσμα , το δε άτομο κατά του οποίου αυτή στρέφεται μπορεί να είναι και
άγνωστο , αρκεί να υπάρχει μεταξύ της ενέργειας και του αποτελέσματος ο απαιτούμενος
αιτιώδης σύνδεσμος. Η ανθρωποκτονία είναι έγκλημα κοινό. Υποκείμενο του εγκλήματος μπορεί
να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος και αντικείμενο αυτού οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος.
Ασφαλώς προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή. Εφόσον το έγκλημα της
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ανθρωποκτονίας είναι έγκλημα αποτελέσματος , το αξιόποινο αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί
και με παράλειψη , εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι όροι του άρθρου 15 του Ποινικού Κώδικα ,
δηλαδή όταν υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του δράστη να προβεί σε συγκεκριμένη πράξη ,
η παράλειψη της οποίας επιφέρει αιτιωδώς το αποτέλεσμα του θανάτου ( Βλ. ΑΠ 205/2007
Ποιν Χρον. ΝΖ , σελ. 35 , ΑΠ Συμβ. 540/2006 Ποιν. Χρον. ΝΣΤ , σελ. 933 , Α.Π. 1174/2003
Ποιν. Χρον . ΝΓ , σελ. 313 κ.α. ).
Σε περίπτωση τελέσεως του εν λόγω εγκλήματος , αλλά και απόπειρας αυτού , για τη
διακρίβωση του εξαιρετικά κρίσιμου στοιχείου της ύπαρξης ή μη ανθρωποκτόνου δόλου στο
πρόσωπο του δράστη , πρέπει να καταγράφονται , να αξιολογούνται και να ερμηνεύονται
αντικειμενικοί όροι , τρόποι , μέσα και οι εν γένει συνθήκες , υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η
συμπεριφορά του δράστη. Τέτοια αντικειμενικά και κατάλληλα προς ερμηνεία και για το
σχηματισμό δικανικής πεποίθησης στοιχεία αποτελούν , ενδεικτικά , το σημείο του σώματος που
επλήγη το θύμα , ο αριθμός των πληγμάτων και η έντασή τους , το μέσον με το οποίο επλήγη , η
απόσταση μεταξύ δράστη και θύματος και διάφορα άλλα συναφή αποδεικτικά στοιχεία και
δεδομένα ( Α.Π. 589/2013 ΤΝΠ Νόμος , Α.Π. 626/1986 Ποιν. Χρον. ΛΣΤ , σελ. 706 , Α.Π.
911/1981 Ποιν. Χρον. ΛΒ , σελ. 169 , κ.α. )
Ο διπλός δόλος του απλού συνεργού σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως περιλαμβάνει το μεν
τη γνώση του για την τέλεση από τον αυτουργό ορισμένου εγκλήματος , το οποίο αντικειμενικά
συνιστά το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως , έστω και αν ακόμα αμφιβάλει για την
τέλεση του εν λόγω εγκλήματος από τον αυτουργό , το δε τη βούληση ή την αποδοχή του να
συμβάλει με τη συνδρομή του στην πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος.
Επειδή δε στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 παρ. 1 Π. Κ. ) δεν
απαιτείται ειδική μορφή δόλου για τον αυτουργό , είναι δυνατή η συνδρομή ενδεχόμενου δόλου
και στο πρόσωπο του απλού συνεργού ως προς τον ένα από τους δύο δόλους ή και ως προς
αμφοτέρους.
Από πρακτικής πλευράς η συνδρομή του απλού συνεργού στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας με
πρόθεση μπορεί να παρασχεθεί με οποιονδήποτε τρόπο , κυρίως όμως με την ενεργό παρουσία
του στον τόπο του εγκλήματος και την ενθάρρυνση του αυτουργού , με οποιοδήποτε τρόπο ,
όπως π.χ. με φωνές , ιαχές , χειρονομίες , συνθήματα , δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και
υπεροχής έναντι του θύματος , διασφάλιση οδού διαφυγής , εξαφάνιση των ιχνών και των
στοιχείων του εγκλήματος , κλπ. Για την εξ’ υποκειμένου στοιχειοθέτηση της συνδρομής , δεν
απαιτείται ο απλός συνεργός να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της πράξεως και ιδίως πότε , πού
καθώς και υπό ποιες ειδικές συνθήκες θα τελεσθεί αυτή από τον αυτουργό. ( Α.Π. 225/2013
Ποιν. Χρον. ΝΔ , σελ. 214 , Α.Π 1471/2010 , ΑΠ 779/2010 ΤΝΠ Νόμος , ΑΠ 807/2008 Ποιν.
Λόγ. 2008 , σελ. 524 , κ.α. , καθώς και βιβλιογραφία και θεωρία ο.π. , )
V ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 187 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα « Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών
τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία
ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) που επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που
προβλέπονται στα άρθρα… 264 ( εμπρησμός )…299 ( ανθρωποκτονία με πρόθεση ) … 310 ( βαριά
σωματική βλάβη )… όπως επίσης περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί
ναρκωτικών , όπλων , εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον
άνθρωπο ακτινοβολίες » , ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου « Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών ». Τέλος , σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του εν λόγω
άρθρου « Η κατασκευή , προμήθεια ή κατοχή όπλων , εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών
υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών
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της οργάνωσης της παραγράφου 1 ή της συμμορίας της παραγράφου 3 ή η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου
υλικού οφέλους των μελών τους συνιστούν επιβαρυντικές περιστάσεις. Η μη τέλεση οποιουδήποτε από τα
επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 συνιστά ελαφρυντική περίσταση. Η απλή ψυχική
συνέργεια στα εγκλήματα της συγκρότησης ή συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 ή της συμμορίας κατά
την παράγραφο 3 δεν τιμωρείται , εφόσον τα μέλη της οργάνωσης ή συμμορίας δεν επιδιώκουν οικονομικό
ή άλλο υλικό όφελος ».
Ειδικότερα , με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ως βασικό έγκλημα η συγκρότηση
οργάνωσης με σκοπό τη συστηματική τέλεση επιλεγμένων και συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων , οι
οποίες διακρίνονται για την αυξημένη απαξία και αντικοινωνικότητά τους καθώς και η συμμετοχή σε αυτή.
Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης επεδίωξε να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει , άμεσα και
αποτελεσματικά , νέες για την εποχή του και εξαιρετικά σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος..
Έτσι , το βασικό έγκλημα της παραγράφου αναβαθμίστηκε σε κακούργημα υπό την προυπόθεση ότι οι
σχεδιαζόμενες εγκληματικές πράξεις είναι επίσης κακουργήματα στρεφόμενα κατά της ζωής , της
σωματικής ακεραιότητας , της προσωπικής ελευθερίας ή έχουν ως αντικείμενο την οικονομική
εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής ή είναι κοινώς επικίνδυνα κακουργήματα ή κακουργήματα που
στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας , της περιουσίας , του νομίσματος και των υπομνημάτων ή τέλος
κακουργήματα που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τα ναρκωτικά , τα όπλα και τις εκρηκτικές
ύλες και την προστασία από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες Το ως άνω
έγκλημα είναι δυνητικής διακινδύνευσης του έννομου αγαθού της Δημόσιας Τάξης και αφηρημένης
διακινδύνευσης αόριστου αριθμού έννομων αγαθών. Δημόσια Τάξη είναι η κατάσταση γαλήνης , ηρεμίας ,
ειρήνης και ευταξίας στην κοινωνία ενός κράτους.
Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 187
του Ποινικού Κώδικα , το οποίο είναι υπαλλακτικώς μικτό , απαιτείται : α) Η εξ’ αρχής δημιουργία ( όταν
πρόκειται για συγκρότηση ) ή η προηγούμενη ύπαρξη ( όταν πρόκειται για ένταξη ) ομάδας με διαρκή
δράση , δηλαδή ενός συνόλου προσώπων με σκοπό την εκδήλωση δράσεως σε βάθος χρόνου και όχι με
τρόπο ευκαιριακό ή παροδικό β) Η συμμετοχή κάποιου στην ίδρυση της ομάδας ή η ένταξή του σε αυτήν
εκ των υστέρων ως μέλους γ) Τα μέλη της ομάδας αυτής να είναι τουλάχιστον τρία δ) Η ομάδα να έχει
εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή ε) Ο κοινός σκοπός , ο οποίος μπορεί να έχει οποιοδήποτε
κίνητρο π.χ. οικονομικό , ιδεολογικό ή οποιοδήποτε άλλο , να αναφέρεται στην τέλεση κάποιου ή κάποιων
από τα κακουργήματα που αναφέρονται περιοριστικά στον νόμο , χωρίς όμως να απαιτείται αυτά να είναι εκ
των προτέρων επιλεγμένα και καθορισμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί απλή ένωση κάποιων προσώπων
για την τέλεση οποιωνδήποτε , τυχαίων , αξιοποίνων πράξεων. Επομένως , δεν αρκεί η απλή ένωση
προσώπων για τη διάπραξη εγκλημάτων , αλλά απαιτείται είτε « συγκρότηση » αυτής είτε « συμμετοχή »
σε αυτήν. Στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης υπάγονται ομάδες οι οποίες είναι εξαιρετικά
επικίνδυνες , λόγω της ενυπάρχουσας σε αυτές ξεχωριστής δυναμικής τους αλλά και του ενυπάρχοντος
στην εσωτερική τους δομή σκοπού τελέσεως εγκλημάτων και μάλιστα ιδιαίτερα σοβαρών.
Κατά την έννοια του νόμου α) εγκληματική οργάνωση είναι η ομάδα που συγκροτείται , με διάρκεια
δράσεως , κατόπιν συναπόφασης τουλάχιστον τριών προσώπων. Τα πρόσωπα τα οποία τη συγκροτούν , με
την υποταγή της βούλησης κάθε ενός ατομικά στη βούληση της ολότητας , επιδιώκουν κοινό σκοπό και
μεταξύ τους τελούν σε τέτοια σχέση , ώστε αυτά να αισθάνονται μεταξύ τους ενιαία και αδιαίρετη μονάδα..
Η ομάδα πρέπει να έχει εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή , με την έννοια ότι τα νεότερα ή
κατώτερα μέλη υποτάσσουν τη βούλησή τους στα παλαιότερα ή ανώτερα και όλοι μαζί , χωρίς να έχει
σημασία αν αυτό επιτυγχάνεται ελεύθερα ή με την καλλιέργεια σχέσεων επιβολής - υποταγής ,
διαμορφώνουν τελικά μία νέα , ενιαία βούληση , αυτή της οργάνωσης , η οποία κατευθύνεται στην επίτευξη
ενός κοινού σκοπού , ο οποίος , υποχρεωτικά , αποβλέπει στην τέλεση κάποιου ή κάποιων από τα
κακουργήματα που απαριθμούνται περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα.
Εσωτερικά η εγκληματική οργάνωση έχει ιεραρχική διάρθρωση με διακριτούς ρόλους ( αρχηγός εκτελεστές - υποστηρικτές ). Μεταξύ των μελών απαιτείται να υπάρχει πειθαρχία και ενεργός δράση ,
χωρίς να είναι αναγκαία και η επικοινωνία μεταξύ τους. Αρκεί τα μέλη να εκτελούν τα καθήκοντα που
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τους έχουν ανατεθεί , χωρίς να απαιτείται το κάθε μέλος ξεχωριστά να συμμετέχει και στο σχηματισμό της
εγκληματικής δράσης της οργάνωσης ή στην εν γένει διαμόρφωση της στρατηγικής της. β) Δομημένη ομάδα
θεωρείται εκείνη η οποία δεν σχηματίζεται περιστασιακά για τη διάπραξη ενός και μόνο εγκλήματος , αλλά
συγκροτείται για να έχει διαρκή εγκληματική δράση σε βάθος χρόνου. Δεν απαιτείται να έχει και τυπικά
καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της ή ανεπτυγμένη δομή , ούτε απαιτείται η ιδιότητα του μέλους να
εμφανίζεται ως συνεχής. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ο πραγματοπαγής χαρακτήρας της ομάδας , με
αποτέλεσμα τα μέλη της να είναι δυνατόν να αντικαθίστανται ή να εναλλάσσονται. Είναι αδιάφορο αν οι
αποφάσεις λαμβάνονται ή όχι με την αρχή της πλειοψηφίας ή της ομοφωνίας ή λόγω των σχέσεων επιταγής
και της υπακοής που τη διέπουν , αρκεί η απόφαση του ενός ή των ολίγων να θεωρείται βούληση της
ομάδας. Δεν αρκεί η ομάδα να συγκροτήθηκε για την τέλεση ενός μόνο εγκλήματος και στη συνέχεια να
αποφάσισε τη διατήρησή της με σκοπό τη διατήρηση των κτηθέντων. γ) Συγκρότηση της εγκληματικής
οργάνωσης είναι η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της.. Εκείνοι που συγκροτούν
την εγκληματική ομάδα , δεν είναι αναγκαίο να είναι και οι ίδιοι μέλη της. δ) Ένταξη κάποιου ως μέλους
στην εγκληματική οργάνωση σημαίνει την ενεργητική συμμετοχή του στην ομάδα με ταυτόχρονη αποδοχή
των σκοπών της και με κάθε άλλου είδους στήριξη της δράσεώς της και ε) Μέλος της οργάνωσης είναι
εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στη βούληση αυτής , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική
συμμετοχή του στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση των εγκλημάτων. Αρκεί κάθε μέλος να γνωρίζει ότι
συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης με την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί. Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα ,
πρέπει να υπάρχει έστω και κατά την άτυπη βούληση των μετεχόντων , ενώ δεν είναι αναγκαίο να έχουν
εξειδικευτεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της ομάδας ή να έχει εκδηλωθεί προς τα έξω δραστηριότητα ή και να έχει
σχεδιαστεί έστω και μία πράξη , αλλά αρκεί η ύπαρξη και μόνο της οργάνωσης με τον παραπάνω σκοπό. Δεν
είναι αναγκαίο οι εγκληματικές αυτές πράξεις να αποτελούν τον κύριο σκοπό ή την αποκλειστική
δραστηριότητα της οργάνωσης , αρκεί ακόμη και να προπαρασκευάζουν την επίτευξη του τελικού σκοπού.
Για να γίνει ή να παραμείνει κάποιος μέλος της ομάδας απαιτείται και αρκεί η εκ μέρους του αποδοχή του
σκοπού της , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του σε επί μέρους πράξεις , οι οποίες
οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού. Αντίθετα , για την αποχώρηση του μέλους από την ομάδα απαιτείται η
εξωτερίκευση βούλησης αντίθετης , από εκείνη που είχε εκδηλωθεί κατά τη συγκρότησή της ή την ένταξή
της σε αυτή , διότι με δεδομένο ότι πρόκειται για έγκλημα διαρκές , η αξιόποινη συμπεριφορά παρατείνεται
από την αρχική εκδήλωσή της κατά τη συγκρότηση της ομάδας ή την ένταξή της σε αυτήν , μέχρι την
εξάρθρωσή της ή τη με κάποιον εμφανή τρόπο προηγούμενη διάλυσή της ή αποχώρηση μέλους από αυτήν.
Τέλος , όσον αφορά στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος , επισημαίνεται ότι , σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα , όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο
δεύτερο παράγρ. 1 εδάφ. γ του Ν. 3875/20-9-2010 « Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης
παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών ». Έτσι προβλέπεται αυστηρότερη μεταχείριση
για το πρόσωπο εκείνο το οποίο το οποίο , με οποιονδήποτε τρόπο , διατάσσει , καθοδηγεί και εποπτεύει τα
μέλη της οργάνωσης , για την επίτευξη των στόχων της και των εγκληματικών σκοπών της. Ενδεχομένως ,
τις αυξημένες αυτές αρμοδιότητες και καθήκοντα να έχουν πλείονα του ενός πρόσωπα , τα οποία με τις δικές
τους ενέργειες συνεπικουρούν το έργο του εμφανιζομένου προς τα έξω ενός και μοναδικού αρχηγού. Εφόσον
όμως , πλην του « ενός ανδρός » και αυτά τα άτομα , στο πλαίσιο της εγκληματικής δράσεως της οργάνωσης
και για την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της , κατά το μέρος που τους αναλογεί , δίνουν δεσμευτικές
εντολές στα ιεραρχικά κατώτερα μέλη της , τις οποίες αυτά οφείλουν να εκτελέσουν , τότε πρέπει να
θεωρηθεί ότι διευθύνουν την εγκληματική οργάνωση , εφόσον η παρουσία τους σε αυτήν δεν εξαντλείται ,
αποκλειστικά και μόνο , στην εκτέλεση των εντολών του αρχηγού αλλά και τα ίδια υποδεικνύουν σε άλλους
περί του πρακτεόυ δίνοντάς τους ανάλογες εντολές. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία τα εν
λόγω άτομα εγκρίνουν την παράνομη δράση των απλών μελών της εγκληματικής πργάνωσης , η οποία
εκδηλώνεται στο πλαίσιο της επίτευξης των παράνομων σκοπών της.
Από υποκειμενικής πλευράς απαιτείται η ύπαρξη δόλου και οι εντασσόμενοι ως μέλη στην εγκληματική
οργάνωση πρέπει να θέλουν την ένταξή τους σε αυτήν. Πρόκειται για έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής
υπόστασης , επειδή απαιτείται κάθε ένα από τα μέλη της οργάνωσης να έχει ως σκοπό τη διάπραξη
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περισσοτέρων από τα κακουργήματα που αναφέρονται στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα. Ο ειδικός
αυτός δόλος , ο οποίος μπορεί να είναι και επιγενόμενος , εκδηλώνεται με την ενεργητική συμμετοχή του
μέλους στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας , την αποδοχή των σκοπών της
ως θεμιτών , την προπαγάνδιση τους , τη χρηματοδότηση της οργάνωσης , την προσέλκυση άλλων μελών ή
και την κάθε είδους στήριξη , τη συμμετοχή σε στρατιωτική εκπαίδευση , εορταστικές συναθροίσεις και
εκδηλώσεις , ομιλίες , τη μη αποκήρυξη της βίας και τη μη αποχώρησή του από την ομάδα , χωρίς να είναι
απαραίτητη η διάπραξη εκ μέρους του αξιοποίνων πράξεων. Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων αυτών
πρέπει να υπάρχει έστω και στην άτυπη βούληση των μελών της ομάδας , ενώ δεν είναι αναγκαίο να έχει
εκδηλωθεί προς τα έξω η δραστηριότητα της ομάδας ή να έχει σχεδιαστεί έστω και μία πράξη. Αρκεί η
ύπαρξη της οργάνωσης με τον ως άνω σκοπό , ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να αποτελεί τον κύριο σκοπό της
οργάνωσης ή την αποκλειστική δραστηριότητά της , ενώ το κίνητρο μπορεί να είναι οικονομικό ή και
ιδεολογικό ή και οποιοδήποτε άλλο. Ο ειδικός δόλος πρέπει να θεωρηθεί ως ενιαίος , υπό την έννοια τα
μέλη της ομάδας έχουν προαποφασίσει κατά την ίδρυση της οργάνωσης ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί
σε βάθος χρόνου με την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων , έστω και αν δεν έχουν σχεδιαστεί οι
λεπτομέρειες. , ενώ αρκεί η συνδρομή στο πρόσωπο του δράστη ακόμη και ενδεχόμενου δόλου. Σε κάθε δε
περίπτωση αποδεικνύεται με βάση τη συμμετοχή στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις της οργάνωσης και κυρίως
με βάση τη γνώση γεγονότων που μαρτυρούν επιδίωξη ή χρήση βίας και εντεύθεν τη διάπραξη
κακουργημάτων , την αποδοχή αυτών ως θεμιτών σκοπών , τη μη αποκήρυξη της βίας , την παραμονή στην
ομάδα με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού , ο οποίος μπορεί έχει οποιοδήποτε κίνητρο , π.χ.
οικονομικό , ιδεολογικό ή οποιονδήποτε άλλο.
Η αξιόποινη πράξη της εγκληματικής οργάνωσης τελεί σε αληθινή πραγματική συρροή με τα άλλα
εγκλήματα που διαπράττουν τα μέλη της για την υλοποίηση των σκοπών της , αφού με το έγκλημα του
άρθρου 187 τιμωρείται μόνο η συγκρότηση της ομάδας ή η ένταξη κάποιου σε αυτήν ως μέλους. Αντίθετα ,
η τέλεση των περισσοτέρων κακουργημάτων συνιστά το περιεχόμενο του άμεσου δόλου α βαθμού , ως
στοιχείου της υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω εγκλήματος. Πρόκειται δε για έγκλημα
αφηρημένης - δυνητικής διακινδύνευσης του έννομου αγαθού της δημόσιας τάξης , δηλαδή της κατάστασης
γαλήνης , ηρεμίας , ειρήνης και ευταξίας στην κοινωνία ενός Κράτους , στην οποία προσβάλλονται με βλάβη
ή διακινδύνευση τα από αυτήν επιλεγόμενα ως προστατευόμενα έννομα αγαθά του κοινωνικού συνόλου. Το
εν λόγω έγκλημα προυποθέτει συγκλίνουσα δράση περισσοτέρων ατόμων , κάθε ένα δε από αυτά είναι και
αυτουργός είτε είναι ιδρυτής είτε μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
Η συγκρότηση εγκληματικής ομάδας είναι έγκλημα στιγμιαίο , παραγραφόμενο ανεξάρτητα από τη
διάρκεια της , η οποία δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένη . Μπορεί να είναι αόριστης
διάρκειας ή η διάρκεια της να μην έχει υπολογιστεί επακριβώς , αρκεί να εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Η
ένταξη σε αυτή είναι διαρκές έγκλημα και διαρκεί όσο υπάρχει η ιδιότητα του μέλους , αμέσως μετά δε την
απώλεια της ιδιότητας αυτής , αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος για το συγκεκριμένο μέλος , αφού στα
διαρκή εγκλήματα ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που έληξε η παράνομη κατάσταση. Το
διαρκές έγκλημα έχει το χαρακτήρα του αυτοφώρου , με ό , τι αυτό συνεπάγεται δικονομικά. Σύμφωνα δε με
την κρατούσα στη νομολογία και στη θεωρία άποψη , επί διαρκούς εγκλήματος , με την άσκηση της
ποινικής διώξεως και την πληροφόρηση του δράστη σχετικά με αυτήν , επέρχεται διακοπή της συνέχισής του
εγκλήματος ως ενιαίου , η δε εξακολούθησή του αποτελεί νέα ξεχωριστή πράξη για την οποία μπορεί να
ασκηθεί νέα ποινική δίωξη. Επομένως , στην υπό κρίση υπόθεση , χρόνος τελέσεως του εγκλήματος με τη
μορφή της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης πρέπει να θεωρηθεί εκείνος κατά τον οποίο εκδηλώθηκε
η πρώτη από τις πράξεις εκείνες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
187 του Ποινικού Κώδικα , έστω και αν δεν υπήρξε γι΄αυτήν οποιαδήποτε νόμιμη παρέμβαση της Πολιτείας
με τα αρμόδια προς τούτο όργανά της , π.χ. άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος των υπαιτίων κλπ.
Αντίστοιχα , χρόνος τελέσεως του ίδιου εγκλήματος με τη μορφή της ένταξης σε αυτή πρέπει να θεωρηθεί
εκείνος κατά τον οποίο αποκαλύφθηκε η σχετική παράνομη δράση και τελικά έπαυσε ως προς τα μέλη της με
την άσκηση σε βάρος τους ποινικής διώξεως. , είτε in rem είτε ιn personam.
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Σύμφωνα με τους ορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Συντάγματος « Έλληνες πολίτες που
έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα , που η
οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των
κομμάτων ». Επομένως , απαραίτητη προυπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος είναι
να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κατά την εν λόγω Συνταγματική
επιταγή , δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί νόμιμο πολιτικό κόμμα η ένωση προσώπων ή η οργάνωση η
οποία , υπό το μανδύα του πολιτικού κόμματος , επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της με τη χρήση
σωματικής ή ένοπλης βίας , εκτόξευση απειλών κατά της ανθρώπινης ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας
οποιουδήποτε πολίτη με πραγματικό σκοπό την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και την περαιτέρω διασάλευση
της Δημόσιας τάξης. Στην περίπτωση αυτή , η λειτουργία ενός τέτοιου κόμματος δεν θα μπορούσε να
νομιμοποιήσει την οποιανδήποτε προσβολή , διακινδύνευση ή βλάβη των έννομων αγαθών των πολιτών
αλλά και των εννόμων συμφερόντων του Κράτους. Ειδικότερα , όπως γίνεται δεκτό «… τα ελληνικά
ποινικά δικαστήρια δικαιούνται να κρίνουν και να θεωρήσουν και ένα πολιτικό κόμμα ως εγκληματική
οργάνωση… » , ενώ κατ’ ερμηνεία του ως άνω άρθρου του Συντάγματος γίνεται επίσης δεκτό ότι « Το ίδιο
το Σύνταγμα επομένως θέτει ως πρωταρχική προυπόθεση για την υπόσταση και τη λειτουργία ενός
πολιτικού κόμματος το να εξυπηρετεί η οργάνωση και η δράση του την ελεύθερη λειτουργία του
δημοκρατικού πλιτεύματος. Με άλλα λόγια το Σύνταγμα λέει : Για να έχει αξίωση σεβασμού ένα πολιτικό
κόμμα είναι ανάγκη να εξυπηρετεί με την οργάνωση και τη δράση του την ελεύθερη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύματος , κάτι που έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με τη χρήση σωματικής ή ένοπλης
βίας , την εκτόξευση απειλών κατά της ανθρώπινης ζωής και την επιδίωξη εγκληματικής δραστηριότητας.
Άλλωστε σε μια τέτοια περίπτωση όσοι άσκησαν το ατομικό δικαίωμα της ίδρυσης κόμματος με σκοπό τη
διάπραξη κακουργημάτων έχουν ήδη προβεί σε καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ( άρθρο 25 άρ. 3 Συντ.:
‘‘ Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται ’’ ) , επειδή επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς
από την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος , επιδιώκουν την προσβολή των δικαιωμάτων
άλλων ανθρώπων ( ζωή , ιδιοκτησία - περιουσία , ελευθερία , κλπ ) και παραβιάζουν έτσι το Σύνταγμα. Σε
καμία περίπτωση η λειτουργία ενός τέτοιου κόμματος δεν θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την προσβολή ,
με βλάβη ή διακινδύνευση των έννομων αγαθών των μελών της κοινωνίας ή του κράτους » ( Βλ. και
Χ. ΣΑΤΛΑΝΗ - Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: Είναι δυνατή η θεώρηση ενός πολιτικού κόμματος ή μιας πολιτικής
οργάνωσης ως εγκληματικής οργάνωσης ; Ποιν. Δ/νη τ. 2013 , σελ. 761 ). Συμπερασματικά , δεν αποκλείεται
να συνιστά εγκληματική οργάνωση , κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και το πολιτικό
κόμμα , στο μέτρο και στο βαθμό που παρεκκλίνει από τη Συνταγματική του αποστολή και συντρέχουν οι
απαιτούμενες από το νόμο προυποθέσεις για το χαρακτηρισμό του ως εγκληματική οργάνωση.
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( Για όλα τα παραπάνω βλ. και Α.Π. 1058/2013 Ποιν. Δ/νη 2014 , σελ. 560 , Α.Π.
1040/2011 Ποιν. Χρον. ΞΒ , σελ. 420 , Α. Π. 743/2011 Ποιν. Δ/νη 2011 , σελ. 17 ,
Α.Π. 1375/2009 Τ.Ν.Π. Νόμος , Α.Π. 402/2004 Πραξη και Λόγος Ποιν. Δικ. , τ.
2004 , σελ. 261 , Α.Π. 87/2000 Ποιν. Χρον. Ν , σελ. 405 , ΑΠ 1887/1999 Ποιν.
Χρον. Ν , σελ. 818 , Α.Π. 246/1993 ΝοΒ τ. 41 , σελ. 1116 , Εφετ. Αθην. 3028/03
Ποιν. Χρον. ΝΕ , σελ. 164 , Εφετ. Αθην. 699 , 780 , 809, 3244/2003 Ποιν. Χρον.
ΝΔ , σελ. 993 , Εφετ. Θράκης 144/2008 Ποιν. Χρον. Ξ , σελ. 46 , Συμβ. Εφετ.
Αθην. 30/2005 Ποιν. Δ/νη τ. 2005 , σελ. 667 , Συμβ. Εφετ. Θεσ/κης 31/2005
Πράξ. και Λόγ. Ποιν. Δικ/νη , τόμος 2005 , σελ. 76 , Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ :
Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο - Τόμος Πρώτος - Άρθρα 1 - 34 , 2η
έκδοση 2014 , σελ. 1222 - 1245 , Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ποινικός
Κώδικας , 3η έκδοση , σελ. 499-502 , Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ : Εγκληματική οργάνωση άρθρ. 187 Π. Κ. - Χαρακτήρας του εγκλήματος ως διαρκούς ή στιγμιαίου Εκκρεμοδικία , Ποιν. Δ/νη . τ. 2005 , σελ. 1429 επ. και την Εισηγητική Έκθεση
του Ν. 2928/2001 , Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ – Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ : Εγκληματικές
οργανώσεις και πολιτικά κόμματα , Ποιν. Δ/νη , τ. 2014 , σελ. 169 ).
Με βάση τα προαναφερόμενα , μία εγκληματική οργάνωση , εφόσον συγκροτείται
και λειτουργεί εγκληματικά κατά την έννοια και τις προυποθέσεις του νόμου , είναι
αυθύπαρκτη και απολύτως ανεξάρτητη από την οντότητα ενός πολιτικού κόμματος
ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου φορέα ή σχηματισμού. Είναι αδιάφορο αν τα μέλη
της έχουν ή όχι κομματική ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και δεν είναι δυνατόν να
υποστηριχθεί ότι αν κάποιος δεν είναι μέλος ενός πολιτικού κόμματος , κατά τους
όρους και τις προυποθέσεις του καταστατικού του , δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει
μέλος εγκληματικής οργάνωσης η οποία εκκολάφθηκε στους κόλπους του και
δραστηριοποιείται υπό την κάλυψή του , εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν οι λοιπές
προυποθέσεις που ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα και ο ίδιος έχει ενεργό και
ουσιαστική συμμετοχή και δράση στην τέλεση των αξιοποίνων πράξεων.
VΙ) ΒΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΆΒΗ
Όπως ορίζεται στο άρθρο 310 του Ποινικού Κώδικα « 1. Αν η πράξη του άρθρου
308 είχε επακόλουθο τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του παθόντος ,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπαίτιος της πράξεως του
προηγουμένου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών , αν
ενήργησε με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του 2.
Βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον
παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό
ή αν τον εμπόδισε σημαντικά για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά
του 3. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε το αποτέλεσμα που προξένησε τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών » Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι στοιχεία του
εγκλήματος της βαριάς σωματικής βλάβης είναι α) Η πρόκληση κάθε είδους
σωματικής βλάβης β) Η βλάβη αυτή να είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωματική ή
διανοητική πάθηση του παθόντος , Δηλαδή απαιτείται η ύπαρξη αντικειμενικού
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απλής σωματικής βλάβης και της βαριάς μη
σκοπούμενης η οποία ακολούθησε. Πρόκειται για έγκλημα εκ του αποτελέσματος και
δεν ερευνάται ο τρόπος τελέσεώς του. γ) Υποκειμενικώς , άμεσος δόλος ως προς τη
βασική πράξη της απλής σωματικής βλάβης , το βαρύτερο όμως αποτέλεσμα πρέπει
να μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του δράστη που δεν το προέβλεψε , επειδή δεν
κατέβαλε την προσοχή που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει.
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Αν ο υπαίτιος επεδίωκε το βαρύτερο αποτέλεσμα της πρόκλησης βαριάς σωματικής
βλάβης , τότε συγκροτείται η επιβαρυντική περίπτωση της παραγράφου 3. Αν όμως
υπήρχε ανθρωποκτόνος σκοπός , πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τέλος ,
επιβαρυντική περίσταση του εγκλήματος υφίσταται αν ο δράστης τέλεσε την πράξη
με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ( Βλ. Μ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: Ποινικός Κώδικας , 3 η έκδοση , σελ. 936 - 940 ,
Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ : Ποινικός Κώδικας , Ερμηνεία κατ’ άρθρο , Τόμος 2 ος ,
σελ. 2449 - 2457 , Α. ΚΟΝΤΑΞΗ : Ποινικός Κώδικας , Τόμος Β , έκδοση Γ , σελ.
2633 , Γ. ΜΠΕΚΑ : Η προστασία της ζωής και της υγείας στον Ποινικό Κώδικα ,
σελ. 356 - 357 , Α. Π 62/2007 Ποιν . Χρον. ΝΖ , σελ. 922 , Α.Π. 1651/2006 Ποιν.
Χρον ΝΖ , σελ. 738 , Α.Π. 816/1980 Ποιν. Χρον. Λ σελ 883 ).
VII)

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α του Ν. 2168/1993 , όπως το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 3944/2011 «
΄Οπλο είναι κάθε μηχάνημα , το οποίο εκ κατασκευής , μετατροπής ή
τροποποίησης , με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο ,
εκτοξεύει βλήμα , βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες , ακτίνες ή φλόγες ή αέρια
και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε
πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά , όπως και κάθε συσκευή , που μπορεί να
προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. Στην έννοια του
όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως πολεμικά τυφέκια ,
πολυβόλα , υποπολυβόλα , πιστόλια , περίστροφα , όπλα κρότου - αερίων , βαρέα
όπλα , όπλα πυροβολικού και όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς , καθώς επίσης
χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου ». Επίσης , σύμφωνα με την περίπτωση δ του
ίδιου άρθρου « Πυρομαχικά είναι τα κάθε είδους εφόδια βολής , ανεξαρτήτως εάν
φέρουν βολίδα ή όχι και ιδίως τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων , αυτόματων όπλων ,
πολυβόλων , υποπολυβόλων , πιστολιών και περιστρόφων , τα βλήματα βαρέων
όπλων και πυροβολικού , καθώς και τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές
ύλες , εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών , τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης
τροχιάς. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επί μέρους
στοιχεία αυτών ( καψύλλια , καψυλλιωμένοι κάλυκες , ειδικού τύπου βολίδες και
ιδίως εκρηκτικές , εμπρηστικές ή τροχοδεικτικές , βραδύκαυστα υλικά , κλπ ) , τα
αβολίδωτα φυσίγγια κρότου - αερίων , καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής
όπλων , οποιουδήποτε τύπου , που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή
γόμωση εκρηκτικής ύλης » , ενώ σύμφωνα με την περίπτωση η αυτού « Μέρος
όπλου είναι κάθε τμήμα ή τεμάχιο ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη
λειτουργία του , μεταξύ των οποίων η κάννη , ο κορμός - βάση , το βυκίο , το
κλείστρο ή κινητό ουραίο , η θαλάμη και ο γεμιστήρας ».
Περαιτέρω , στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι « Η
κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων , που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του
παρόντος νόμου , απαγορεύεται , εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του νόμου αυτού » , ενώ στην παράγραφο 8 αυτού ορίζεται ότι « α. Με
φυλάκιση τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων
χιλιάδων ( 200.000 ) δραχμών τιμωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2
πλην της περίπτ. η του παρόντος άρθρου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος
μετατρέπει ‘η παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 ,
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περιπτώσεις α , β , γ και παρ. 3 περιπτώσεις στ και ζ ή απαλείφει ή παραποιεί τον
αριθμό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσής του β. Με φυλάκιση μέχρις
ενός ( 1 ) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2
περίπτ. η , 3 , 4 και 6 του παρόντος άρθρου γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της
παραγράφου 7 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι ( 6 ) μηνών και σε περίπτωση
που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων , με τις ποινές
των προηγουμένων εδαφίων , ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου ».
Τέλος , σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω Ν. 2168/1993 «
Όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο
διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί ,
ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι’ αυτό , τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών ».
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι όπλα θεωρούνται τα
αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα , μεταξύ των οποίων και τα
μαχαίρια , κάθε είδους , εκτός βέβαια εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για
επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση , τέχνη , θήρα ή αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
Οπλοχρησία δε τελεί εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί το όπλο σύμφωνα με τον ειδικό
λειτουργικό προορισμό του ( ΑΠ. Όλομ. 760/1988 Ποιν. Χρον. ΛΗ , σελ. 877 , ΑΠ
2396/2004 Ποιν. Λόγ. 2005 , σελ. 111 ) , η δε χρήση του όπλου προσδιορίζεται
ανάλογα με το είδος του ( ΑΠ 640/1999 Ποιν. Χρον. Ν , σελ. 231 ). Ως χρήση δε
του όπλου νοείται
η χρησιμοποίησή του για την πραγματοποίηση
του
επιδιωκόμενου εγκληματικού σκοπού ( ΑΠ 433/2008 Ποιν Δνη 2008 , σελ. 1460 )
Πέραν των προαναφερομένων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 15 του ίδιου Ν. 2168/1993 « Όποιος εισάγει , κατέχει , κατασκευάζει ,
συναρμολογεί , εμπορεύεται , παραδίδει , προμηθεύει , ή μεταφέρει πολεμικά
τυφέκια , αυτόματα , πολυβόλα , πιστόλια , περίστροφα , χειροβομβίδες ,
πυρομαχικά , εκρηκτικές ύλες , εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά είδη
πολεμικού υλικού , με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη
κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων , οργανώσεων ,
σωματείων ή ενώσεων προσώπων , τιμωρείται με κάθειρξη , αν η πράξη δεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ,
για τον ίδιο σκοπό , λαμβάνει , αποκρύπτει , ή με οποιοδήποτε τρόπο δέχεται τα
ανωτέρω αντικείμενα. Με την ίδια , επίσης , ποινή τιμωρούνται και τα μέλη
διοικητικού συμβουλίου ή διοικούσας επιτροπής ή οι υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά
την προηγούμενη περίπτωση ομάδων , οργανώσεων , σωματείων , και ενώσεων , αν
γνωρίζουν ότι κάποιο από τα μέλη τους έχει παράνομα εφοδιαστεί ή κατέχει τα
ανωτέρω αντικείμενα , καθώς και τους σκοπούς που επιδιώκει και δεν το
καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές ».
Από τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διατάξεως , προκύπτει σαφώς ότι για
τη στοιχειοθέτηση του σχετικού εγκλήματος , τόσο από αντικειμενικής όσο και από
υποκειμενικής πλευράς , απαιτείται η παράνομη κατοχή όπλων συγκεκριμένης
κατηγορίας και περαιτέρω ο σκοπός και μόνο του δράστη για «…τον παράνομο
εφοδιασμό ομάδων , οργανώσεων , σωματείων ή ενώσεων προσώπων…». Δεν
απαιτείται δηλαδή και η υλοποίηση του εν λόγω σκοπού , ούτε το πρόσωπο ή η
ομάδα να είναι εκ των προτέρων καθορισμένα. Αρκεί να υφίσταται προσφορότητα
του αποδέκτη των όπλων να προβεί στην τέλεση ή να αποπειραθεί να τελέσει το
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κακούργημα , τα δε υλικά αντικείμενα , δηλ. τα όπλα , τα οποία διακινούνται και
παραδίδονται να είναι από τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη ( Βλ. και Α.Π.
565/2009 Αρμεν. τόμ. 2009 , σελ. 1739 , Α.Π. 627/2007 Ποιν. Χρον. τόμ. 2008 ,
σελ. 144 , Α.Π 596.2002 Ποιν. Λόγ. Τόμ. 2002 , σελ. 703 ). Σε κάθε περίπτωση , η
τέλεση του εγκλήματος κρίνεται σε συνδυασμό και με άλλα πραγματικά
περιστατικά , με βάση τα οποία δημιουργείται δικανική πεποίθηση ότι τα όπλα που
κατελήφθη να κατέχει ο δράστης προορίζονταν για το συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης ,
πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο εφοδιασμός μίας οργάνωσης με όπλα , μπορεί να γίνει
για διάφορους λόγους , όπως π.χ. τη φυσική εξουδετέρωση αντιπάλων , τη
διευκόλυνση για την τέλεση από τα μέλη της και άλλων αξιοποίνων πράξεων όπως
κλοπές και ληστείες , τον εκφοβισμό τρίτων με την παράνομη κατοχή των όπλων ,
την επίδειξη δύναμης και ισχύος σε κάθε αντίπαλο και διάφορα άλλα. , τα οποία θα
μπορούσαν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διευκόλυνση της εγκληματικής
δραστηριότητας της οργάνωσης ή την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της με
κάθε μέσον , είτε άμεσα είτε έμμεσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Όπως ρητά αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , σε περίπτωση διενέργεια κύριας ανάκρισης από
Ειδικό Ανακριτή - Εφέτη , ο οποίος ορίζεται από την Ολομέλεια των Εφετών « Ο
εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα
πλημμελειοδικών το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του
συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό ». Επίσης , όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.
4022/2011 « Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και στην
περίπτωση του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , ενώ κατά το άρθρο 3
του ίδιου Νόμου « Στα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 1 , η περάτωση της
κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών με βούλευμα. Για το σκοπό
αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στο
εισαγγελέα εφετών , ο οποίος , μέσα σε προθεσμία ενός μήνα , την εισάγει με
πρότασή του στο συμβούλιο εφετών , το οποίο , μέσα σε προθεσμία ενός μήνα ,
αποφαίνεται αμετακλήτως , είτε να μη γίνει κατηγορία είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό
βούλευμα , ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή ακουργήματα , ανεξαρτήτως
βαρύτητας των τελευταίων ή εάν γι’ αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος
περάτωσης της ανάκρισης και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει
ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το άρθρο 1 έγκλημα ».
Με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζεται η
αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ειδικότερα , όπως ρητά
αναφέρεται στην παράγραφο 5 αυτού , το εν λόγω Δικαστήριο δικάζει , πλην των
άλλων και «… τα κακουργήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 187 και
στο άρθρο 187 Α του Ποινικού Κώδικα , καθώς και τα συναφή με αυτά
πλημμελήματα και καουργήματα , έστω και αν τα τελευταία τιμωρούνται βαρύτερα
από τα ως άνω κύρια κακουργήματα ».
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Επίσης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 128 του ίδιου Κώδικα « Τα
συναφή εγκλήματα ανακρίνονται και εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο , αν η
συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη . Το δικαστήριο που δικάζει το βαρύτερο έγκλημα
είναι στην περίπτωση αυτή αρμόδιο και για τα άλλα συναφή » , ενώ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 129 αυτού « Συναφή θεωρούνται μόνο τα εγκλήματα α) όσα
γίνονται από το ίδιο πρόσωπο είτε συγχρόνως είτε σε διαφορετικούς τόπους και
χρόνους ή από πολλούς όχι συναιτίους στον ίδιο τόπο και χρόνο β)…γ) όσα
γίνονται με σκοπό να διευκολύνουν ή να κάνουν πιο εύστοχη την εκτέλεση ή να
αποκρύψουν ένα από αυτά ».
Περαιτέρω , κατά τους ορισμούς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 130 του εν λόγω Κώδικα « Αν κάποιος από αυτούς που συμμετείχαν στο
έγκλημα είναι ανήλικος , η ποινική δίωξη γι’ αυτόν χωρίζεται και ο ανήλικος
δικάζεται από δικαστή ανηλίκων ». Όπως δε γίνεται δεκτό , αν ο ανήλικος τελέσει
κακούργημα , θεωρούμενο ως τέτοιο με βάση την ποινή που προβλέπει πραγματικά ο
νόμος και όχι κατά πλάσμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ποινικού Κώδικα με το
οποίο όλες οι πράξεις των ανηλίκων θεωρούνται πλημμελήματα , η υπόθεση
χωρίζεται ως προς αυτόν ( Βλ. και Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ : Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο , Τόμος 1ος , σελ. 559 όπου παρατίθεται και σχετική
νομολογία ). Όταν δε για την αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορείται ο
ανήλικος , ο νόμος απειλεί στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των δέκα
ετών αρμόδιο για την εκδίκαση της υποθέσεως είναι το Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων. Γενικότερα δε , το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων δικάζει τις πράξεις
των ανηλίκων , για τις οποίες , αν αυτές τελούνταν από ενήλικα , απειλείται από το
νόμο ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα είκοσι
έτη , όπως τούτο προκύπτει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 113 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας
με το άρθρο 6 του Ν. 3860/2010. ( Βλ. και Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ : Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Βασικές έννοιες , σελ. 37 και Ι.
ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ - Χ. ΣΑΤΛΑΝΗ Ποινική Δικονομία - Βασικές έννοιες και
Θεμελιώδεις Αρχές , σελ. 63 )
Τέλος , με την παράγραφο 5 του άρθρου 130 του αυτού Κώδικα ορίζεται ότι
« Οι διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για τη συνάφεια ή τη
συναιτιότητα εξακολουθούν να ισχύουν ». Ειδικότερα , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 195 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη συμμετοχή
στρατιωτικών και ιδιωτών « Αν στο έγκλημα συμμετέχουν στρατιωτικοί και ιδιώτες ,
αρμόδια είναι : α) Τα κοινά ποινικά δικαστήρια , αν το έγκλημα είναι του κοινού
ποινικού δικαίου β) Τα στρατοδικεία για τους στρατιωτικούς και τα κοινά ποινικά
δικαστήρια για τους ιδιώτες , αν το έγκλημα είναι στρατιωτικό ». Τα ίδια ισχύουν ,
δηλ. αρμόδια είναι τα κοινά ποινικά Δικαστήρια και στην περίπτωση κατά την οποία
δεν πρόκειται περί συμμετοχής στρατιωτικών και πολιτών στο έγκλημα , κατά την
ακριβή έννοια των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί συμμετοχής , αλλά για
περίπτωση « παραυτουργίας » , δηλ. για « σύμπραξη » περισσοτέρων προσώπων
στην πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του ίδιου εγκλήματος μόνο
αντικειμενικά , δηλ. χωρίς να επικαλύπτεται αυτή η « σύμπραξη » και υποκειμενικά
από κοινό δόλο εγκληματικής δράσης. ( Βλ. Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ - Χ. ΣΑΤΛΑΝΗ , ο.
π. , σελ. 80 - 81 , Α. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ: Ποινική Δικονομία , σελ. 93 - 96 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 173 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας « Κάθε σχετική ακυρότητα μπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή
από το διάδικο που έχει συμφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη
της προδικασίας , πρέπει να προταθεί έως το τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της
διαδικασίας στο ακροατήριο , κύριας ή προπαρασκευαστικής , πρέπει να προταθεί
ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό » ενώ
στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι « Από τις απόλυτες ακυρότητες
που μνημονεύονται στο άρθρο 171 , όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας
μπορούν να προτείνονται ωσότου γίνεται αμετάκλητη η παραπομπή στο
ακροατήριο ». Περαιτέρω , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 176 του ίδιου Κώδικα « Αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων
της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο , ενώ των πράξεων της διαδικασίας
στο ακροατήριο και της κύριας και προπαρασκευαστικής το δικαστήριο που
αναλαμβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας » , ενώ όπως ρητά ορίζεται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου « Το δικαστικό συμβούλιο ή το
δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη των ακύρων
πράξεων αν το κρίνει αναγκαίο και εφικτό ». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η
ένσταση της απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της προδικασίας πρέπει να υποβληθεί
το αργότερο μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο
του αρμόδιου Δικαστηρίου. Διαφορετικά καλύπτεται , με αποτέλεσμα να μη μπορεί
να ληφθεί στη συνέχεια υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως. Αρμόδιο δε να αποφανθεί για
την κήρυξη ή μη της προτεινόμενης ακυρότητας είναι το Δικαστικό Συμβούλιο. Αν
οι ακυρότητες αυτές προτάθηκαν από τους διαδίκους και απορρίφθηκαν από το
Δικαστικό Συμβούλιο , δεν μπορούν να επαναφερθούν και να προταθούν και πάλι
ενώπιον του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της υποθέσεως , αφού αυτό δεν έχει
αρμοδιότητα να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας. Ούτε έχει την
εξουσία το Δικαστήριο να επειστρέψει την υπόθεση στην ανάκριση για να
επαναληφθεί ακύρως διενεργηθείσα ανακριτική πράξη ( Βλ. και Κ. ΦΡΑΓΚΟΥ ο.
π. , σελ. 486 , Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: ο. π. , σελ. 708 και Α. Π. Ολομ. 1/2008 Ποιν .
Χρον. ΝΗ , σελ. 305 , Α.Π. 1190/2013 ΤΝΠ Νόμος ).
Στη συγκεκριμένη υπόθεση , μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως και την
υποβολή της δικογραφίας σε εμάς από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη με το υπ’
αριθ. πρωτ. 755/1-8-2014 έγγραφό της , ο κατηγορούμενος
Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , κατέθεσε ενώπιον μας την από 12-8-2014 « ΕΝΣΤΑΣΗ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ κατ΄άρθρ. 176 ΚΠΔ ». Επίσης , τόσο ο ίδιος όσο
και οι επίσης κατηγορούμενοι Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ , Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ και
Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ , κατέθεσαν , ταυτόχρονα και από κοινού , την από
12-8-2014 « ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ κατ’ άρθρ. 176
ΚΠΔ ». Τα ως άνω δικόγραφα κατατέθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους
Νικόλαο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ , χωρίς όμως να του έχει χορηγηθεί από αυτούς η
απαιτούμενη από το νόμο ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα. Επομένως , φρονούμε
ότι οι ενστάσεις αυτές πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες , καθόσον
υποβλήθηκαν υπό προσώπου μη έχοντος δικαίμα προς τούτο. Σε κάθε όμως
περίπτωση και αν το Συμβούλιό Σας τελικά κρίνει ότι έχουν υποβληθεί νόμιμα , επί
της ουσίας τους και όλως επικουρικά εκθέτουμε τα εξής :
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Όπως ορίζεται με το άρθρο 62 του Συντάγματος « Όσο διαρκεί η βουλευτική
περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με
άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά
εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε , από τη διάλυσή της και έως την
ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε , αν
η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για
δίωξη διαβιβάστηκε στον πρόεδρο της Βουλής. Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής. Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα
κακουργήματα ». Κατόπιν της ρητής και σαφέστατης διατάξεως του τελευταίου
εδαφίου του εν λόγω άρθρου , είναι , πέραν πάσης αμφιβολίας , απολύτως νόμιμη η
σύλληψη του κατηγορουμένου βουλευτή Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ως υπαίτιου
των εγκλημάτων της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσης αυτής ,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 28-9-2013 Πορισματική Αναφορά του
διενεργήσαντος προκαταρκτική εξέταση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς την
Εισαγγελέα του ίδιου Δικαστηρίου. Και τούτο επειδή , όπως διεξοδικά αναφέρεται
παραπάνω και τα δύο αυτά εγκλήματα χαρακτηρίζονται διαρκή και κατ’ επέκταση
αυτόφωρα , τιμωρούμενα και τα δύο σε βαθμό κακουργήματος , με αποτέλεσμα να
μην απαιτείται για τη σύλληψή του δράστη προηγούμενη άρση της βουλευτικής του
ασυλίας ( Βλ. και Χ. ΣΑΤΛΑΝΗ - Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: ο. π. , Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ :
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Βασικές έννοιες , σελ. 362 , Θ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ :
Ποινική Δικονομία , έκδ. 4η , σελ. 297 , Γνμδ. Εισ. Α.Π. 4/2012 Ποιν. Χρον. ΞΒ ,
σελ. 622 , ΑΠ 422/2013 , ΑΠ 835/2012 , ΑΠ 406/2012 ) . Επομένως , ο
ισχυρισμός του περί του αντιθέτου , όπως αυτός προβάλλεται με την από 12-82014 ένστασή του ενώπιον του Συμβουλίου Σας , ζητώντας για το λόγο αυτό την
ακυρότητα όλης της προδικασίας ως προς αυτόν , είναι αβάσιμος και ως εκ τούτου
απορριπτέος.
Ο ίδιος κατηγορούμενος , με άλλη ένστασή του , με το ίδιο ως άνω αίτημα , την
οποία κατέθεσε ενώπιον μας , την ίδια ημερομηνία και συνυπογράφεται από τους
επίσης βουλευτές Χρήστο ΠΑΠΠΑ , Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και Αρτέμιο
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟ , ισχυρίζεται ότι , σε αντίθεση με αυτόν , η Ειδική Ανακρίτρια
- Εφέτης για άλλους βουλευτές και προς άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος τους ,
ζήτησε προηγούμενη άδεια της Βουλής , σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του
Συντάγματος. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται
πανηγυρικά η παράνομη συμπεριφορά της όσον αφορά τη δικονομική μεταχείριση
της ως προς το πρόσωπό του. Ασφαλώς όμως αγνοεί ότι όταν πρόκειται για διαρκή
εγκλήματα , η άσκηση ποινικής διώξεως από τον αρμόδιο Εισαγγελέα έχει ως
αποτέλεσμα τη διακοπή της συνέχισης των εγκλημάτων και την κατάργηση του
χαρακτήρα τους ως αυτοφώρων. Επομένως , εφόσον οι άλλοι βουλευτές δεν
συνελήφθησαν μαζί με αυτόν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ή κάποιες από
τις αξιόποινες πράξεις , για τις οποίες και τους απαγγέλθηκε τελικά κατηγορία ,
προέκυψαν εκ των υστέρων κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως , ορθώς ζητήθηκε
από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη η άρση της βουλευτικής ασυλίας τους ,
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου
και η ένσταση αυτή , ως προς το συγκεκριμένο σκέλος της είναι απορριπτέα.
Πέραν τούτων , με την ως άνω ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας την οποία
υπογράφει μόνο ο Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , ισχυρίζεται ότι μετά τη σύλληψή
και προσαγωγή του ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων , πριν τη
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διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ,
παραβιάστηκαν τα υπερασπιστικά δικαιώματά του. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι
«… παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μου α) για ακριβή γνώση της σε βάρος μου
κατηγορίας β) για λήψη αντιγράφων των εγγράφων της ανάκρισης και γ) για
παροχή προθεσμίας για την προετοιμασία της απολογίας μου…». Μάλιστα δε , όπως
αναγράφεται στη σχετική έκθεση εξέτασής του , ο συνήγορός του δήλωσε ότι «… δεν
είχε την προσήκουσα επικοινωνία με τον εντολέα του , δεν έλαβε αντίγραφα της
δικογραφίας τα οποία ζητά με την παρούσα , ούτε του παρεχωρήθη ο χρόνος μελέτης
για την προπαρασκευή της υπερασπίσεως του εντολέως του , παραλέιψεις για τις
οποίες επιφυλάσσεται …» και απεχώρησε της ανακρίσεως.
Όπως σαφώς ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 418 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας « Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο
που συνέλαβε το δράστη επ’ αυτοφώρω έχει την υποχρέωση να τον φέρει αμέσως ,
ή , αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου , μέσα στον απόλυτα
αναγκαίο για τη μεταφορά χρόνο , στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με την έκθεση για
τη σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκληματος , που πρέπει υποχρεωτικά να συντάξει.
Ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως , χωρίς γραπτή
προδικασία , στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ημέρα
εκείνη , το οποίο και ασχολείται αμέσως με την εκδίκαση της κατηγορίας… Ο
εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας χωρίς να απαιτείται
η κοινοποίηση σ’ αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος…». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
σαφώς ότι στην υπό κρίση περίπτωση , επειδή η συλλήψη του συγκεκριμένου
κατηγορουμένου έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας , δεν ήταν
υποχρεωτική η τήρηση οποιασδήποτε έγγραφης προδικασίας , ενώ , χωρίς να είναι
νομικώς απαραίτητη , αρκεί η προφορική και εν περιλήψει ανάπτυξη της κατηγορίας
στον κατηγορούμενο από τα αρμόδια Αστυνομικά όργανα. Επομένως δεν υπήρξαν
πλημμέλειες της προανακριτικής διαδικασίας , οποίες , όπως ισχυρίζεται ο
κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , έχουν ως αποτέλεσμα
την
ακυρότητα της προδικασίας ( Βλ. και Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας - Ερμηνεία κατ’ άρθρο - Τόμος δεύτερος , σελ. 1839 - 1840 , Κων/νου
ΦΡΑΓΚΟΥ: Κώδικας
Ποινικής
Δικονομίας , σελ. 963 - 964 , Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ : Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Βασικές έννοιες , σελ. 504 , Α.
ΚΑΡΡΑ , Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο , 4 η έκδοση , σελ. 772 και Γρηγ. ΚΑΛΦΕΛΗ:
Αυτόφωρο έκγλημα και αυτόφωρη διαδικασία , σελ. 102 επ. ) . Επομένως , η υπό
κρίση ένστασή του και ως προς το σημείο αυτό κρίνεται απορριπτέα.
Οι βουλευτές και ήδη κατηγορούμενοι Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , Χρήστος
ΠΑΠΠΑΣ , Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ και Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ , με την από
12-8-2014 ένστασή τους περί ακυρότητας της διαδικασίας , ισχυρίζονται , πλην των
προαναφερομένων , ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου , ο οποίος διενήργησε
την προκαταρκτική εξέταση , δεν τους καλεσε για παροχή εξηγήσεων , όπως είχε
υποχρέωση από το νόμο , αλλά με βάση τη σχετική Πορισματική Ανφορά του ,
αυθαίρετα και παράνομα , χαρακτήρισε την πράξη τους ως διαρκές έγκλημα και
έδωσε εντολή για τη σύλληψή των τριών πρώτων εξ’ αυτών στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας , ενέργεια την οποία οι ίδιοι θεωρούν εντελώς παράνομη και
αυθαίρετη. Όπως γίνεται όμως δεκτό , δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα λόγω
παραβίασης των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουμένου
στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης ο ύποπτος
τελέσεως εγκλήματος δεν κλητεύθηκε νομίμως ή και καθόλου για την παροχή
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εξηγήσεων εκ μέρους του , εφόσον επακολούθησε κύρια ανάκριση , στο πλαίσιο της
οποίας είχε πλήρη δυνατότητα να προβάλει τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του
( Βλ. Κ. ΦΡΑΓΚΟΥ ο. π. , σελ. 122-123 όπου και σχετική νομολογία και ΑΠ
1673/2011 Ποιν. Χρον. ΞΒ , σελ. 513 , ΑΠ 827/2011 , Α.Π 1374/2009 , ΑΠ Συμβ.
1131/2009 , Ποιν. Δ/νη τ. 2010 , σελ. 822 ). Στην παρούσα υπόθεση , όπως είναι
γνωστό , μετά την προκαταρκτική εξέταση , ακολούθησε η διενέργεια κυρίας
ανακρίσεως , τόσο από Ανακριτές του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
όσο και από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , η οποία ορίστηκε με απόφαση της
Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών. Μάλιστα δε , η ανάκριση ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη ήταν πολύμηνη και όλοι οι κατηγορούμενοι , χωρίς κανέναν
απολύτως χρονικό ή άλλο περιορισμό , είχαν απόλυτη ευχέρεια να λάβουν πλήρη
γνώση όλης , ανεξαιρέτως , της δικογραφίας , να αναπτύξουν διεξοδικά τις απόψεις
τους και να ασκήσουν και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι σημείου
υπερβολής και καταχρήσεως , όλα τα υπερασπιστικά δικαιώματά τους.
Πέραν τούτων , ο κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ διαμαρτύρεται
ότι αν και ζήτησε την εξέταση 13 μαρτύρων υπερασπίσεώς του , η Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτης δεν τους εξέτασε όλους αλλά μόνο μερικούς εξ’ αυτών. Η
παράλειψη της αυτή , κατά τη γνώμη του , είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί
θεμελιώδες υπερασπιστικό δικαίωμά του , με αποτέλεσμα να προκαλείται απόλυτη
ακυρότητα της προδικασίας. Και ναι μεν , σύμφωνα με τους ορισμούς της
παραγράφου 2 του άρθρου 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας « Κατά την
ανάκριση γίνεται κάθε τι που μπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας ,
εξετάζεται και βεβαιώνεται αυτεπαγγέλτως όχι μόνο η ενοχή , αλλά και η αθωότητα
του κατηγορουμένου , καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του
και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής…» , σε κάθε όμως περίπτωση , ο
Ανακριτής δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί πλήρως και σε απόλυτο βαθμό τα
όποια αιτήματα του κατηγορουμένου , ακόμα και όταν αυτά παρουσιάζουν στοιχεία
υπερβολής. Η Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτης έκρινε ότι δεν ήταν απόλυτα αναγκαίο να
καλέσει για εξέταση όλους τους προτεινόμενους μάρτυρες. Άλλωστε έχει τη
σημασία του και το γεγονός ότι , σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 327 παρα.
1 εδαφ. α του ΚΠοινΔ , τίθεται περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των μαρτύρων
τους οποίους ο κατηγορούμενος δικαιούται να ζητήσει από τον αρμόδιο Εισαγγελέα
να κλητευτούν στο ακροατήριο και συγκεκριμένα όχι πέραν των δύο έστω και αν
κατηγορείται για κακούργημα. Στην υπό κρίση περίπτωση , ο κατηγορούμενος στη
σχετική αίτησή του , ανέγραφε μόνο τα στοιχεία ταυτότητας των μαρτύρων που
πρότεινε , χωρίς να κάνει οποιαδήποτε επισήμανση για κάτι το ιδιαίτερο το οποίο θα
ήθελε να καταθέσουν , ώστε η Ανακρίτρια , κατά την κρίση της , αν ήταν αναγκαίο ,
να τους καλούσε , ενδεχομένως και όλους , αν επρόκειτο να καταθέσουν κάτι το
οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά την άποψή
μας ,ορθώς έκρινε ότι έστω και μερικοί εξ’ αυτών ασφαλώς είχαν τη δυνατότητα να
περιγράψουν και να σκιαγραφήσουν ολοκληρωμένα την προσωπικότητα του
κατηγορουμένου. Από τους προτεινόμενους επιλέγησαν και κλήθηκαν προς εξέταση
οι δημοσιογράφοι Γ. ΚΟΥΡΗΣ , Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και Σ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ,
για τους οποίους ο ίδιος ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι θα μπορούσαν να
καταθέσουν ευνοικά για αυτόν.
Περαιτέρω , ο τρίτος εκ των κατηγορουμένων Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , με την ίδια
ως άνω ένστασή του , ισχυρίζεται ότι «… τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μου ,
μηνύματα που νομίμως συλλέχθηκαν αλλά παρανόμως παρέμειναν στη δικογραφία
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και αφορούν στην ερωτική μου ζωή και στην ερωτική ζωή γυναικών , οι πλήρεις
αριθμοί των κινητών των οποίων και τα αρχικά τους ( οι περισσότερες είναι
δημόσια πρόσωπα ) είναι προσβάσιμα σε πλήθος τρίτων προσώπων ( διαδίκων ,
δικηγόρων , κλπ ) της απαράδεκτης δικογραφίας , προκειμένου ολοφάνερα να με
ευτελίσει και να δικαιώσει ηθικά τις συνταγματικές εκτροπές που λαμβάνουν χώρα
σε βάρος εμού και των υπολοίπων βουλευτών της Χρυσής Αυγής ». Κατ’ αρχήν ,
όπως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος αναφέρει , τα επίμαχα μηνύματα σχετικά με την
ερωτική του ζωή , συλλέχθηκαν νομίμως και αποτελούν πλέον στοιχεία της
δικογραφίας. Όμως το ανακριτικό υλικό , σε κάθε περίπτωση , δεν αποτελεί αρχείο ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 ( Βλ. και Πλημ. Αθην. 2492/2003
Ποιν. Χρον. ΝΓ , σελ. 1010 ). Ο ανακριτής και οι προανακριτικοί υπάλληλοι
δικαιούνται να εξετάζουν και να ερευνούν στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην έννοια
των προσωπικών δεδομένων και αφορούν είτε τους μάρτυρες είτε τους
κατηγορουμένους , το δε Δικαστήριο δικαιούται απόλυτα να έχει πρόσβαση σε αυτά.
Ο νόμος για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει εφαρμογή επί της ποινικής διαδικασίας , επί της
οποίας υπερισχύει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ( Βλ. και Εφετ. Αθην. 984/2001
Ποιν. Χρον ΝΓ , σελ. 56 ). Το πλέον σημαντικό είναι όμως ότι η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , με την υπ’ αριθ. 147/2001 Απόφασή της ( Βλ.
Ποιν. Δ/νη τ. 2002 , σελ. 37 ) έκρινε ότι « α) Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα
που περιλαμβάνονται σε δικογραφία ή ανακριτικό/προανακριτικό υλικό , η Αρχή
δεν έχει αρμοδιότητα , γιατί ο φάκελος της δικογραφίας εκκρεμούς δίκης και κατ’
αναλογία το ανακριτικό/προανακριτικό υλικό , δεν αποτελεί αρχείο , σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 , όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή σε προηγούμενη
απόφασή της
β) Όσον αφορά τη νομιμότητα της συλλογής προσωπικών
δεδομένων και τη χρήση τους , όταν εκκρεμει η δίκη ή διενεργείται προανάκριση ή
ανάκριση , ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός είναι αρμόδιος να κρίνει , στο
πλαίσιο της αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων ή του ανακριτικού υλικού , αν η
συλλογή των δεδομένων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου…». Στη
συγκεκριμένη περίπτωση τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν στη
δικογραφία ( τηλεφωνικά μηνύματα ) ασφαλώς και έχουν αποκτηθεί με απολύτως
νόμιμο τρόπο. Επομένως , δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από τη δικογραφία από
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο και ως εκ τούτου η σχετική ένσταση περί
αυτού πρέπει επίσης να απορριφθεί.
Τέλος , όπως ισχυρίζονται όλοι οι υπογράφοντες την υπό κρίση ένσταση
κατηγορούμενοι - Βουλευτές , με το υπ’ αριθ. πρωτ. 305/19-2-2014 έγγραφο της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής να αποφανθεί
το Σώμα για τη χορήγηση ή μη άδειας προκειμένου να ασκηθεί συμπληρωματική
ποινική δίωξη σε βάρος μεν του Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ για το έγκλημα
της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση , σε βάρος δε των υπολοίπων ήτοι των
Νικολαου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , Χρήστου ΠΑΠΠΑ και Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ για
διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( άρθρ. 15 του Ν. 2168/1993 ) καθώς και για
διάφορα άλλα εγκλήματα. Το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 21-22014. Και ενώ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος ( άρθρο 62 ) η
απαραίτητη άδεια για την άρση της ασυλίας τους έπρεπε να είχε δοθεί εντός τριών
μηνών , δηλ. το αργότερο μέχρι 21-5-2014 , η προθεσμία αυτή παρήλθε άπρακτη
και το σχετικό θέμα τελικά εισήχθη προς συζήτηση , στις 4-6-2014 , οπότε και
χορηγήθηκε η σχετική άδεια. Όμως η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός της
προσωρινής αναστολής εργασιών της Βουλής λόγω των Δημοτικών εκλογών και των
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Ευρωεκλογών , οι οποίες έγιναν δύο συνεχόμενες Κυριακές του Μαίου του έτους
2014 . Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι η Βουλή χορήγησε τελικά την άδεια αυτή ,
δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ενσυνειδήτως και εν γνώσει τους τα αρμοδια
όργανα της Βουλής άφησαν να παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία μη
επιθυμώντας να τη χορηγήσουν. Κατά συνέπεια , η συμπληρωματική ποινική δίωξη
που ασκήθηκε σε βάρος των παραπάνω κατηγορουμένων , μετά τα χορήγηση της
άδειας αυτής , είναι καθ’ όλα νόμιμη και η υπόκρίση η ένσταση απορριπτέα.
Για τους ίδιους ακριβώς λόγους πρέπει να απορριφθεί και η με ημερομηνία 28-122014 , πανομοιότυπη κατά το περιεχόμενό της , νέα ένσταση των ίδιων ως άνω
κατηγορουμένων , η οποία όμως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή , καθόσον έχει
χορηγηθεί από αυτούς στον πληρεξούσιο δικηγόρος του Νικόλαο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ , ο
οποίος και την κατέθεσε ενώπιον μας , την απαιτούμενη από το νόμο ειδική εντολή
και πληρεξουσιότητα.
Πέραν δε των προαναφερομένων , πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι δεν είναι
δυνατόν να συνιστούν λόγο ακυρότητας της διαδικασίας οι εκτιμήσεις και
προβλέψεις διαφόρων αναρμόδιων Υπηρεσιακών παραγόντων ή και οποιουδήποτε
τρίτου ως προς την εξέλιξη μίας ποινικής υποθέσεως , τόσο κατά το στάδιο της
προδικασίας όσο και μεταγενέστερα , όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι
Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ , Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ και
Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ , με την από 13-10-2014 ένστασή τους περί
ακυρότητας της διαδικασίας , σύμφωνα με το άρθρο 176 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας. Ειδικότερα ως λόγο ακυρότητας της προδικασίας θεωρούν το γεγονός ότι
«..ενώ δηλαδή αναμένεται η πρόταση του κ. Εισαγγελέως , ήλθαν στο φως της
δημοσιότητας και άλλα προκλητικά δημοσιεύματα , στα οποία μεταφέρονται και
πάλι γνώμες και θέσεις Υπηρεσιακών και δη Κυβερνητικών παραγόντων » ,
θεωρώντας ότι οι ενέργεις αυτές , τις οποίες και περιγράφουν αναλυτικά στη σχετική
αίτησή τους «…συνιστούν και νέα πρωτοφανή παραβίαση του τεκμηρίου της
αθωότητάς μας , ισχυρισμός , κατά την άποψή μας , καθ’ όλα νομικά αβάσιμος.
Ουσιαστικά αβάσιμος όμως είναι και ο επίσης προβαλλόμενος ισχυρισμός των ίδιων
κατηγορουμένων ότι δεν ασκήθηκε νόμιμα η σχετική ποινική δίωξη σε βάρος τους ,
αν και , όπως οι ίδιοι αναφέρουν στο σχετικό δικόγραφό τους «… τύποις αυτή
ασκήθηκε από την κ. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ». Τέλος , σε περίπτωση τελέσεως αυτοφώρου
εγκλήματος , για την έναρξη της Αστυνομικής προανάκρισης δεν απαιτείται
παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα , αλλά αυτή μπορεί και επιβάλλεται να αρχίσει
ακόμη και αυτεπαγγέλτως.
Από το ογκωδέστατο αποδεικτικό υλικό, αποτελούμενο από ένορκες εξετάσεις
μαρτύρων, σωρεία εγγράφων και μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, καθώς και
βιντεοληπτικό υλικό, που περιλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά πειστήρια, αλλά και από
τις απολογίες των κατηγορουμένων, το οποίο συγκεντρώθηκε κατά τη διενεργηθείσα
προκαταρκτική εξέταση και την κυρία ανάκριση , προέκυψαν τα εξής:
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ι) Ίδρυση του κόμματος
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συγκροτήθηκε και λειτούργησε κλειστή
ολιγάριθμη ομάδα ιδεολογικής επιμόρφωσης εθνικοσοσιαλιστών , με επικεφαλής
τον ήδη κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ. Στη συνέχεια η ομάδα αυτή
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό , με την επωνυμία
« ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , με την ίδια ως άνω ιδεολογία , κατά τα
πρότυπα του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος , η οποία προβαλλόταν
τόσο με εγκωμιαστικά δημοσιεύματα για τον Αδόλφο Χίτλερ σε διάφορα έντυπά
της , όσο και με τη χρήση ναζιστικών φωτογραφιών , όπως π. χ. του Αδόλφου
Χίτλερ ή στρατιωτών των SS ή και άλλων ναζιστικών συμβόλων , όπως η
σβάστικα και ο ναζιστικός χαιρετισμός. Άλλωστε έχει καταγραφεί και ο ναζιστικός
χαιρετισμός του ίδιου του Γραμματέα Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , κατά την
πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων , τον
Ιανουάριου του έτους 2011 , καθώς και στις 20-12-2012 , σε εορταστική εκδήλωση
της νεολαίας του κόμματος , στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί. Μάλιστα δε
κατά τη δεύτερη αυτή εκδήλωση , ενώπιον του ακροατηρίου , δήλωσε « Αυτά τα
χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι , αλλά είναι καθαρά χέρια ». Επίσης ο
Βουλευτής του κόμματος Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , σε άρθρο του στην εφημερίδα
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στις 20-4-2011 , χαρακτηρίζει τον Αδόλφο Χίτλερ «… μέγα
κοινωνικό αναμορφωτή και οργανωτή ενός προτύπου Κράτους… που ανάλογό
του δεν υπήρξε ποτέ στο σύγχρονο κόσμο » , καθώς και «… ύψιστο στρατηγικό
νου , ηγέτη , κοινωνικό αναμορφωτή και στρατηγική ιδιοφυία ». Σε κάθε εκδήλωση
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία , είτε εντός των γραφείων είτε και δημόσια ,
επίσημος χαιρετισμός του κόμματος είναι ο Ναζιστικός χαιρετισμός. Από το πλήθος
δε των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας προκύπτει μεγάλος αριθμός
φωτογραφιών, εγγράφων, βίντεο και αντικειμένων με Ναζιστικά σύμβολα , του
Αδόλφου Χίτλερ , των Ες - Ες , του Μουσολίνι , εκτελεστές Γερμανούς στρατιώτες ,
επίσης Ναζιστικές σημαίες , στρατιωτικές στολές των Ναζί και άλλα συναφή. Η
ιδεολογία αυτή των ηγετικών στελεχών , οπαδών και φίλων του εν λόγω πολιτικού
κόμματος ασφαλώς είναι ποινικά αδιάφορη. Αναφέρεται όμως ιστορικά και μόνο ,
καθόσον οι προαναφερόμενοι επεδίωξαν να την επιβάλλουν δια βίαιων μέσων και
μεθόδων σε όσους ήταν προδήλως ιδεολογικά αντίθετοι ή στοχοποιημένοι με βάση
κριτήρια της ιδεολογίας αυτής.
ιι) Οργανωτική δομή - Ιεραρχία
Σύμφωνα με το « ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », το οποίο
κατατέθηκε, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου, στις 30-8-2012, ήτοι δύο (2) και πλέον μήνες από τις βουλευτικές εκλογές
του Μαΐου και Ιουνίου 2012, από το Βουλευτή Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και
συγκεκριμένα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 αυτού « 1. Τα όργανα της Κεντρικής
Οργάνωσης του κόμματος , κατά τη σειρά της κομματικής ιεραρχίας αυτών , είναι
τα ακόλουθα : α) Το Συνέδριο του Κόμματος β) Ο Γενικός Γραμματέας του
Κόμματος γ) Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος δ) Το Πολιτικό Συμβούλιο του
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Κόμματος ε) Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κόμματος στ) Η Επιτροπή Ελέγχου
Οικονομικών του Κόμματος ζ) Η Επιτροπή αξιολόγησης υποψήφιων νέων μελών
του κόμματος » , ενώ σύμφωνα με τους ορισμούς της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου « 2. Οι αποφάσεις των ανωτέρων ιεραρχικά οργάνων δεσμεύουν τα
υφιστάμενα ιεραρχικά όργανα. Περαιτέρω , οι αποφάσεις των οργάνων της
κεντρικής οργάνωσης του κόμματος δεσμεύουν τα περιφερειακά όργανα αυτού και
εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλα τα κομματικά όργανα , καθώς και από τα μέλη
του κόμματος ». Αλλά εκτός από αυτό το Καταστατικό , κατά την προκαταρκτική
εξέταση που διενεργήθηκε επί της υποθέσεως αυτής από τον αρμόδιο Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου , κατατέθηκε από τον εξετασθέντα μάρτυρα Δημήτριο ΨΑΡΡΑ
ένα ακόμη , δακτυλογραφημένο , καταστατικό , με τίτλο « Χρυσή Αυγή Καταστατικό » , στις σελίδες 1 και 7 του οποίου υπάρχει στρογγυλή σφραγίδα , με
εξωτερικό και εσωτερικό κύκλο , με τον τίτλο , μεταξύ των δύο κύκλων « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ΑΓΧΙΒΑΣΙΗΝ » , χωρίς αυτό να φέρει ημερομηνία. Όμως το Καταστατικό
αυτό , στο οποίο επίσης ορίζεται ότι ο Αρχηγός « Είναι ο ανώτατος ηγέτης της
Χρυσής Αυγής » και γίνεται εκτενώς λόγος για την « Αρχή του Αρχηγού » ,
αμφισβητείται έντονα από τους κατηγορουμένους , οι οποίοι αναγνωρίζουν ως μόνο
γνήσιο και έγκυρο εκείνο που , όπως προαναφέρθηκε , κατατέθηκε στην Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου μετά τις Βουλευτικές εκλογές του έτους 2012. Ανεξάρτητα
όμως από την ορθότητα της μίας ή της άλλης απόψεως , νομικό ενδιαφέρον και
έννομες συνέπειες έχει όχι η οργανωτική και καταστατική δομή της Χρυσής Αυγής
ως πολιτικού κόμματος , οι οποίες απλά και μόνο ιστορικά αναφέρονται , αλλά ο
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της ως εγκληματική οργάνωση.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , κύρια χαρακτηριστικά της
δράσεως της εγκληματικής οργάνωσης , η οποία στη συνέχεια έλαβε τη μορφή
πολιτικού κόμματος με τον τίτλο « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ,
ήταν η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον Αρχηγό της
Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , στη συνέχεια τους Βουλευτές του κόμματος , οι οποίοι
είχαν οριστεί και « Περιφερειάρχες » σε συνενωμένες μεγάλες εκλογικές
περιφέρειες για το συντονισμό των δράσεων και τέλος τους υπεύθυνους κάθε
Τοπικής Οργάνωσης , τους επονομαζόμενους και « Πυρηνάρχες ». Ιστορικά , η
έννοια του « Πυρηνάρχη » προέρχεται από την ονομασία του επικεφαλής της πρώτης
μικρής ομάδας οπαδών και φίλων του κόμματος , δηλ. του « Πυρήνα » , ο οποίος στη
συνέχεια διευρύνθηκε και αναβαθμίστηκε σε Τοπική Οργάνωση. Ο « Πυρηνάρχης » ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική οργάνωση , ως πολιτικό
κόμμα , εξέλεξε Βουλευτές και συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη
σειρά του στην ανώτατη ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία
ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου
δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η εγκληματική δράση της , η
οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αλλοδαπών , των
αντιφρονούντων , αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί αντίπαλοί της
και κατ’ επέκταση τη διάδοση και επιβολή των πολιτικών ιδεών και θεωριών της δια
της βίας , όπως προκύπτει και από τα γεγονότα που αναφέρονται παρακάτω,
εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση
ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους της , με βάση οργανωμένο σχέδιο , το οποίο
εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως , επονομαζόμενα «Τάγματα Εφόδου».
Αυτά λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των κατά τόπους Τοπικών Οργανώσεων και τα
μέλη τους είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη σωματική εκπαίδευση,
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προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας πιστά τις σχετικές εντολές και οδηγίες του εκάστοτε επικεφαλής της «
επιχείρησης - επίθεσης », ο οποίος ήταν ακόμη και Βουλευτή και εφαρμόζοντας
επακριβώς το σχέδιο δράσεως το οποίο είχε καταρτιστεί σε κάθε περίπτωση
ξεχωριστά.
Πέραν τούτων, σημειώνεται ότι στο φερόμενο ως επίσημο Καταστατικό του
« κόμματος » ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συγκεκριμένα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 26 αυτού , ορίζεται ότι « Οι Τοπικές Οργανώσεις
αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και το συντονισμό των κομματικών δράσεων σε
τοπικό επίπεδο. Εποπτεύονται και ελέγχονται από την Κεντρική Επιτροπή του
Κόμματος ». Επίσης , όπως αναφέρεται σε έγγραφο που βρέθηκε στο ηλεκτρονικό
αρχείο του Βουλευτή Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (USB Παράρτημα 1. 4 . αριθ.
13 ) , με τίτλο « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Τ. Ο. Πάτρας , Σύντομοι Πυρήνες Υποδοχής
Νέων Μελών » και επισυνάπτεται στη δικογραφία
« Οι Τοπικές Οργανώσεις της
Χρυσής Αυγής αποτελούν τη βασική μορφή του Αγωνιστικού Σχηματισμού της
Χρυσής Αυγής. Αποτελούν τη φυσική μετεξέλιξη ενός πετυχημένου Αγωνιστικού
Πυρήνα… Διοικείται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Γραμματέα της
Τοπικής Οργανώσεως , τον Υπεύθυνο Πολιτικής Οργανώσεως , τον Υπεύθυνο
Πολιτικής Δράσεως , τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας - Διοικητικής Μέριμνας και τον
Υπεύθυνο Ιδεολογίας - Εκπαιδεύσεως. Αναφέρεται μηνιαίως στο αρμόδιο
Περιφερειάρχη ως προς την πρόοδο των εργασιών και την απόδοση των μελών της
Τοπικής Οργάνωσης ». Επίσης σε άλλο έγγραφο του κόμματος , με το έμβλημα και
τον τίτλο του και υπότιτλο « Εγκύκλιος για διανομές φυλλαδίων » σχετικά με τον
τρόπο δράσεως των Τοπικών Οργανώσεων , το οποίο και αυτό βρέθηκε στο
ηλεκτρονικό αρχείο του Βουλευτή του κόμματος Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
( USB Παράρτημα 1. 4 αριθ. 8 ) αναφέρεται ότι « Επιπλέον η κάθε Τοπική να
κάνει καταγραφή των συναγωνιστών που έχουν δίκυκλα/μοτοσυκλέτες και την
πρόθεσή τους να τα χρησιμοποιήσουν σε δράση… μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή
να ενημερωθεί η κεντρική διοίκηση στη Μεσογείων για τα διαθέσιμα μηχανάκια ».
Όπως δε έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω , πριν την εκδήλωση επιθετικών ενεργειών
από μέλη του κόμματος, προηγήθηκαν μοτοπορείες προς εντυπωσιασμό και για
εκφοβισμό των αντιπάλων. Ωσαύτως στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι
ο
Αγωνιστικός Πυρήνας «…μπορεί να υπάρξει σε όποιο σημείο ζουν και κινούνται
άνθρωποι
που πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή… Ο Αγωνιστικός Πυρήνας
αποτελείται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πυρήνα. Ένας εκ των συμμετεχόντων
στη Διοικούσα Επιτροπή είναι ο υπεύθυνος του Πυρήνα… Ο απώτερος και τελικός
στόχος του Αγωνιστικού Πυρήνα είναι η μετουσίωσή του , η μετεξέλιξή του σε
μία Τοπική Οργάνωση ».
Προς αποφυγή οποιασδήποτε ανάμειξης του κόμματος στην εγκληματική δράση
των μελών του , δεν υπήρχαν κατάλογοι αυτών , αλλά μόνο κάρτες , όπως εκείνες
που βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ,
Βενετίας
ΠΟΠΟΡΗ , Γεωργίου ΚΑΛΠΙΤΖΗ
και διαφόρων άλλων και
κατασχέθηκαν. Οι κάρτες αυτές έφεραν μόνο « κωδικό αριθμό » και όχι τα στοιχεία
της ταυτότητας των κατόχων τους , ενώ απαγορευόταν η επίδειξή τους σε
οποιονδήποτε τρίτον. Συνεπώς , ο πολλαπλώς υποβληθείς ισχυρισμός των
κατηγορουμένων - ηγετικών στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης ότι δράστες
συγκεκριμένων εγκληματικών ενεργειών δεν είναι μέλη του κόμματος « Λαικός
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Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » και συνεπώς , δεν ευθύνεται το κόμμα για τις
εγκληματικές πράξεις τους , είναι παραπειστικός , καθόσον καταρρίπτεται από το
αποδεικτικό υλικό. Μοναδική εξαίρεση είναι τα έγγραφα που βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ,
επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , ο οποίος τηρούσε κατάλογο των
μελών της , των μελών της ασφάλειας , των υποστηρικτών της , καθώς και κατάλογο
των μελών με τα ονόματα και τα τηλέφωνά τους αλλά και την επαγγελματική τους
δραστηριότητα , προκειμένου να έχει άμεση πρόσβαση στα μέλη της αυτά καθώς και
στα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης του Περάματος και να ασκεί εποπτεία και
έλεγχο της δράσης τους. Χαρακτηριστική προς την κατεύθυνση αυτή ήταν και η
προσπάθεια τους ηγετικών στελεχών του κόμματος , με δημόσιες δηλώσεις τους ,
όπως π.χ του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και του Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΑΒΡΑΜΗ , να
εμφανίσουν το Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ, φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας του
Παύλου ΦΥΣΣΑ, ως άτομο παντελώς άσχετο με τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ή
« περαστικό » από τα γραφεία της , ο οποίος ανήκε, μάλιστα, σε άλλο πολιτικό
χώρο ή ακόμη όργανο άλλων , εκ διαμέτρου αντίθετων ως προς την ιδεολογία τους ,
πολιτικών κομμάτων, ξένων δυνάμεων ή και μυστικών υπηρεσιών, δηλώσεις όμως οι
οποίες τελικά διαψεύστηκαν πανηγυρικά από το αποδεικτικό υλικό. Επί του θέματος
αυτού , χαρακτηριστική είναι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ
και του Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ, οδηγού του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , στις
18-9-2013 , δηλ. μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ , η οποία
καταγράφηκε νόμιμα, σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών, στην οποία ο πρώτος δίνει οδηγίες στο δεύτερο να δηλώσει στις
Αστυνομικές Αρχές από τις οποίες επρόκειτο να κληθεί για εξέταση , ότι δεν γνωρίζει
το ΡΟΥΠΑΚΙΑ , λέγοντάς του επακριβώς «Άμα σε πάνε πάνω για καμιά αναγνώριση
αυτού του μαλάκα ( Ρουπακιά ) , δεν τον ξέρεις, δεν τον έχεις δει, εντάξει; …Δεν τον
γνωρίζεις αυτόν αν στον δείξουνε και ότι εσύ ασχολείσαι με άλλα πράγματα , με
τα Κεντρικά μας, με το Μέτωπο Νεολαίας ».
.
Τέλος και αφορά την έννοια του « υποστηρικτή » , στο συγκεκριμένο πολιτικό
κόμμα , αυτή δεν ταυτίζεται με την κοινή έννοια της λέξεως , δηλαδή αυτή του
οπαδού, του φίλου ή του ψηφοφόρου. Αντίθετα , ο « υποστηρικτής » αποτελούσε
κατ’ ουσίαν μέλος του κόμματος , κατατασσόταν στην κατώτερη βαθμίδα της
ιεραρχίας , του είχε δοθεί σχετική κάρτα με κωδικό αριθμό, κατέβαλε εισφορά,
είχε δε την υποχρέωση να παρουσιάζεται στα γραφεία, να συμμετέχει στις
οργανωμένες δράσεις και εκδηλώσεις του , να φορά την ομοιόμορφη ενδυμασία, οι
νεότεροι δε και οι πλέον ευσταλείς και σωματικά ρωμαλεόι να μετέχουν στην
« ασφάλεια» της αντίστοιχης Τοπικής Οργάνωσης και στα αντίστοιχα « Τάγματα
Εφόδου ». Η ουσιαστική και ενεργός θέση του στο κόμμα , προκύπτει και από
σχετικό έγγραφο , το οποίο φέρει τον τίτλο « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , καθώς και το
έμβλημα του κόμματος , στο οποίο , πλην των άλλων , αναφέρεται επακριβώς ότι
« Πέραν των φακέλων και των αρχείων που τηρεί ο Γραμματέας , ο συντονιστής της
πολιτικής οργανώσεως τηρεί επιπλέον τα ακόλουθα Α) Αρχείο μελών ,
υποστηρικτών και φίλων της Τ. Ο… » , χωρίς βέβαια να προκύψει , όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω , ότι η υποχρέωση αυτή τελικά ετηρείτο, αφού δεν
βρέθηκε τέτοιο αρχείο.
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ιιι) Αρχηγός
Αναφορικά με την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από τα πραγματικά
περιστατικά της δικογραφίας , προκύπτει σαφώς η « στρατιωτικού » χαρακτήρα
ιεραρχική δομή της. Ο Γενικός Γραμματέας - Αρχηγός είναι ο Ανώτατος Ηγέτης
της και έχει την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων . Επίσης , από έγγραφο
με τίτλο « Ιεραρχία - Δομή Χ. Α. » , το οποίο επισυνάπτεται στη δικογραφία με
στοιχεία 0648 Παράρτημα 6. 2 , βρέθηκε δε στο ηλεκτρονικό αρχείο του
υπολογιστή της Ουρανίας ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ και κατασχέθηκε νομότυπα από την
αρμόδια Αστυνομική Αρχή , προκύπτει ότι κυρίαρχο και ηγετικό όργανο του
κόμματος είναι ο Γενικός Γραμματέας , ο οποίος στην πραγματικότητα επέχει
θέση « Αρχηγού » , καθώς η εξουσία του είναι απόλυτη , απεριόριστη και
αδιαμφισβήτητη. Τη θέση αυτή κατέχει , από της ιδρύσεως του κόμματος μέχρι και
σήμερα , ο κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ. Σε κάθε περίπτωση ο
Αρχηγός έχει την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων.
Για την απόλυτη εξουσία του Γενικού Γραμματέα - Αρχηγού , είναι ενδεικτική
η δήλωση του Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , Βουλευτή του εν λόγω κόμματος στο
Νομό Κορινθίας και ήδη κατηγορουμένου , σε ομιλία του στην Τοπική Οργάνωση
της Σαλαμίνας , ο οποίος δήλωσε ότι « Δεν έχουμε Πρόεδρο. Έχουμε Αρχηγό ,
τον ακολουθούμε πιστά , σαν γνήσιοι στρατιώτες και δεν κάνουμε πίσω σε ό, τι και
να μας πει. Ακολουθούμε πιστά σε ό, τι μας διατάσσει και εκτελούμε » , ενώ σε
συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό της Κορίνθου , μετά την εκλογή του ως
Βουλευτή δήλωσε απερίφραστα ότι είναι έτοιμος να πεθάνει για τον Αρχηγό. Η
απόλυτη εξουσία του « Αρχηγού » του κόμματος προκύπτει με πλήρη ενάργεια και
από το προαναφερόμενο έγγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της Ουρανίας
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , στο οποίο αναφέρεται σαφέστατα , μεταξύ των άλλων , ότι
« Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να κάνουμε μία μέρα το Ελληνικό Κράτος
λειτουργικό , όπως είναι η Χρυσή Αυγή , όπου η θέληση του Αρχηγού επιβάλλεται
και εφαρμόζεται άμεσα , χωρίς παρεκκλίσεις και χωρίς ενδοιασμούς ». Επίσης
χαρακτηριστικό είναι και το περιεχόμενο σχετικής Εγκυκλίου του κατηγορουμένου
Βουλευτή Χρήστου ΠΑΠΠΑ , στην οποία , μεταξύ των άλλων , αναφέρεται « … θα
πρέπει να λειτουργήσουμε με τα όργανα του κινήματος , σαν ένας πολιτικός
απελευθερωτικός στρατός του Εθνικισμού και να εφαρμόσουμε πιστά την πάγια
αρχή του στρατιωτικού δόγματος που λέγεται απαρέγκλιτη πίστη και υπακοή στην
Ιεραρχία. Ζήτω η Νίκη. Ζήτω ο Αρχηγός ». Τέλος , η προσωπολατρεία του
Αρχηγού προκύπτει και από το έγγραφο με αριθμό 648 , που βρέθηκε στο
ηλεκτρονικό αρχείο υπολογιστή που έχει κατασχεθεί και περιλαμβάνεται στην υπ’
αριθ. πρωτ. 3022/21/3024-γ Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ , Παράρτημα 6.
2 , το οποίο μάλιστα έχει επικαλεστεί και ο κατηγορούμενος Ευστάθιος
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ , στο οποίο αναφέρεται , μεταξύ των άλλων , ότι «… Η έννοια του
Αρχηγού - Καθοδηγητή στην ιδεολογία μας προσλαμβάνει μεταφυσικό περιεχόμενο.
Ως μεταφυσικό περιεχόμενο ορίζουμε την ακράδαντη πίστη όλων των Χρυσαυγιτών
πως ο Αρχηγός μας είναι ο Άνθρωπος που θα οδηγήσει την ιδεολογία μας στην
Τελική Νίκη εναντίον των δυνάμεων του σκότους που απεργάζονται τον θάνατο
του Ελληνισμού και θα οδηγήσει ολόκληρη τη χώρα στη δημιουργία του Γ
Ελληνικού Πολιτισμού που όλοι μας ονειρευόμαστε… ο Αρχηγός μας συγκεντρώνει
τα θετικά στοιχεία όλων των αγωνιστών της Χρυσής Αυγής πρώτος μεταξύ ομοίων
στη αδιάσπαστη φάλαγγα των εθνικιστών… είναι ο άνδρας ο Ερχόμενος ο οποίος θα
σαρώσει με την παρουσία του οτιδήποτε σάπιο ταλανίζει και βασανίζει το Ελληνικό
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Έθνος… στόχος της Χρυσής Αυγής είναι η τελική ταύτιση όσων ομνύουν πίστη στο
Αρχηγό , στην ιεραρχία και στην ιδεολογία του κινήματος και όσων δεν ομνύουν
ακόμα αυτή την πίστη καθώς και η ιδεολογική επικράτηση των ιδεών της ». Στη
Χρυσή Αυγή η πίστη στον Αρχηγό εκφεύγει του προσώπου του , αναγόμενη σε ένα
επίπεδο μεταφυσικής. Πρόκειται για τη λατρεία στον ίδιο το θεσμό του Αρχηγού
και επί της ουσίας για την εκδήλωση της απόφασης ενός προσώπου να θέσει όλη
του την ύπαρξη υπό τις εντολές του , τόσο του ίδιου όσο και των προσώπων που
αυτός καθορίζει. Για παράδειγμα, η παράβαση εντολής του ιεραρχικώς ανωτέρου
τιμωρείται γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο , δηλαδή όχι γιατί παρέβης την εντολή του
συγκεκριμένου προσώπου , αλλά γιατί παρέβης την εντολή του προσώπου που ο
αρχηγός τοποθέτησε στη θέση του εντολέα. Έχει πλήρη εποπτεία, υπό την έννοια ότι
οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία να οργανώσουν το οτιδήποτε , είναι άνθρωποι
απολύτως πιστοί στον Αρχηγό και δεν διανοούνταν να κάνουν κάτι πέρα από τις
εντολές του Αρχηγού. Μάλιστα όχι λόγω του φόβου για τυχόν συνέπειες, αλλά λόγω
της απόλυτης πίστης τους (βλ. την από 11-6-2014 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα
Ηλία ΣΤΑΥΡΟΥ ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη).
Η ως άνω περιγραφόμενη προσωπολατρική πίστη στον Αρχηγό εκδηλώνεται
πανηγυρικά και επισφραγίζεται με τη διαδικασία του « όρκου », σε τελετές
μυστικιστικού χαρακτήρα, με οιονεί θρησκευτική κατάνυξη , που οργανώνονται από
« πιστά » σ’ αυτόν και στην οργάνωση πρόσωπα , συνήθως ανώτερα στην ιεραρχία
-κατά την Εαρινή ή Χειμερινή Ισημερία , στην ύπαιθρο , υπό το φως αναμμένων
πυρσών. Τα στελέχη αυτά δημιουργούσαν σε άτομα, νεαρής ηλικίας την πεποίθηση
ότι ανελάμβαναν έναν « αγώνα για ολόκληρη την πολιτισμένη ανθρωπότητα » μέχρι
« την τελική νίκη ή το θάνατο » , αγώνα για τον οποίο όφειλαν να αντέξουν σε κάθε
δυσκολία, προερχόμενη από « εξωτερικούς ή και εσωτερικούς εχθρούς » , οπλισμένοι
με « ατσάλινη θέληση και ανδρεία », ώστε να « κοιτάξουν τον προαιώνιο εχθρό στα
μάτια και να τον πληξουν χωρίς έλεος », γιατί « στο αγώνα για εθνική επιβίωση δεν
νοείται αίσθημα του οίκτου και της δειλίας », επικαλούμενοι « τον καθαγιασμό των
ψυχών τους με τα ιερά σύμβολα της αρχέγονης ευρωπαϊκής παράδοσης » , « πιστοί
στις εντολές του αρχηγοί ως προπομποί ενός νέου κόσμου ». Πλέον του όρκου στον
Αρχηγό και τον αγώνα της οργάνωσης , οι ομνύοντες υποβάλλονταν στο φόβο για τις
συνέπειες που θα είχε πιθανή καταπάτηση του όρκου τους , με τιμωρία , που μπορεί
να έφθανε μέχρι και το θάνατο: « Μπορεί η καταπάτηση ενός όρκου να μην επισύρει
νομικές ποινές αλλά οπωσδήποτε έχει ηθικής φύσεως επιπτώσεις και κατά συνέπεια
υπάρχει σοβαρή περίπτωση επιβολής μιας άτυπης τιμωρίας στα πλαίσια ηθικών και
όχι νομικών κανόνων. Όσο πιο μεγάλη είναι η καταπάτηση του όρκου τόσο πιο
αυστηρή θα είναι και η αντιμετώπιση του επίορκου. Για ένα κίνημα ή ομάδα με
αυξημένο το αίσθημα της τιμής , του καθήκοντος και της αφοσίωσης , η καταπάτηση
του όρκου αποτελεί ζήτημα χειρίστου είδους ατόμου, στο οποίο οι υπόλοιποι
ορκισμένοι από οργή και μόνο θα είναι υποχρεωμένοι να τον καταδιώξουν με
σιδερένια πυγμή να του καταδείξουν το λάθος…Ζήτω ο Αρχηγός , Ζήτω η Χρυσή
Αυγή , Ζήτω ο θάνατος ». Τα παραπάνω είναι καταγεγραμμένα στα βίντεο 831 και
833 του σκληρού δίσκου του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ( παρ. 2.2 ) και
αφορούν διαδικασία ορκωμοσίας νεαρών ατόμων στην ύπαιθρο , υπό το φως των
πυρσών από τον επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας Γεώργιο
ΠΑΤΕΛΗ και τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Γεώργιο Χρήστο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , καθώς και από τον φερόμενο ως « περαστικό » από την εν
λόγω Τοπική Οργάνωση ή και παντελώς άγνωστο στα μέλη της Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ. Κατά τη διάρκεια της τελετής αυτής και αφού εκφωνούνται τα
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ανωτέρω από τον Γεώργιο - Χρήστο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , επαναλαμβάνουν όλοι μαζί το
κείμενο του όρκου , το οποίο έχει ως εξής « Ορκίζομαι ότι δεν θα θέσω σε
υψηλότερη μοίρα τη ζωή από την ελευθερία ούτε τον αρχηγό θα εγκαταλείψω, ούτε
ζωντανό ούτε νεκρό. Αλλά από τους συναγωνιστές που έπεσαν κατά τη μάχη, όλους
θα δοξάσω. Και όταν ο αγώνας τελειώσει, θα τιμήσω σαν αδελφό κάθε συναγωνιστή.
Εκείνοι όμως που προτίμησαν να προδώσουν, όλους αδίστακτα θα τιμωρήσω. Την
ιερή φλόγα της φυλής μου ορκίζονται να προστατεύω. Ώστε να τους φωτίζει και να
τους καθοδηγεί στο χάος των αιώνων», ενώ, τέλος, άπαντες χαιρετίζουν με ναζιστικό
χαιρετισμό.
ιν) Πειθαρχία - Ιεραρχική υποταγή
Η λειτουργία του κόμματος διέπεται από αυστηρή και απόλυτη πειθαρχία και
άνευ οποιασδήποτε αντιρρήσεως υπακοή όλων , ανεξαιρέτως , στις εντολές του
Αρχηγού και των ιεραρχικά ανωτέρων. Τούτο προκύπτει , πέρα από τις καταθέσεις
μαρτύρων , οι οποίοι έχουν εξεταστεί ενόρκως ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη και από δηλώσεις ηγετικών στελεχών του. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι
δηλώσεις των κατηγορουμένων:
α) του Νικόλαου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , στις 17-6-2012 , το βράδυ των
Βουλευτικών εκλογών και συγκεκριμένα ότι « Είμαστε στρατιώτες , είμαστε
πειθαρχημένοι , είμαστε Χρυσαυγίτες. Είστε σαν στρατός πειθαρχημένος. Να
ευχαριστήσω τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες » , την οποία επανέλαβε στις 2010-2012 και στη 12η γιορτή Νεολαίας στο Γουδί. Επίσης , όπως προκύπτει από
βίντεο που περιλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά πειστήρια του ίδιου τα οποία έχουν
κατασχεθεί , στις 21-10-2012 , σε εσωτερική ομιλία του προς τα μέλη του
κόμματος , δήλωσε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα « Δεν θα επιτρέψουμε να
υπάρχουν καταστάσεις εκτός κεντρικής γραμμής… ».
β) του Βουλευτή του κόμματος Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ , στις 31-10-2012 , ότι
« Η ηγεσία έχει μία απαίτηση από όλους εσάς. Να υπακούτε πιστά στις εντολές των
ανωτέρων σας. Στα στελέχη , στα όργανα του κινήματός μας. Χρειάζεται απόλυτη
πειθαρχία και τάξη. Τα στελέχη γνωρίζουν τι γίνεται , να μην έχετε πολλές απορίες
για κάποιο τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων. Για όλα υπάρχει λόγος και αιτία. Να
υπακούτε πιστά στις εντολές των ανωτέρων σας »
γ) του Βουλευτή του κόμματος Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , ο οποίος , σε σχετική
ομιλία του στην Τοπική Οργάνωση του κόμματος στη Σαλαμίνα , μετά τις εκλογές
του Ιουνίου του έτους 2012 , μεταξύ των άλλων , δήλωσε « Δεν έχουμε πρόεδρο.
Έχουμε αρχηγό , τον ακολουθούμε πιστά , σαν γνήσιοι στρατιώτες και δεν κάνουμε
πίσω σε ό, τι και να μας πει . Ακολουθούμε πιστά ό, τι μας διατάσσει και
εκτελούμε »
δ) του Βουλευτή Νικόλαου ΜΙΧΟΥ , ο οποίος κατά την απολογία του , στις 210-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , μεταξύ των άλλων , δήλωσε
«… σεβασμός στο κόμμα πάνω από όλα και στις διαταγές των ανωτέρων …»
ε) του Βουλευτή και « Περιφερειάρχη » Πειραιά Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , ο οποίος
απευθυνόμενος σε μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας δήλωσε « …αν
ακολουθείτε τις γραμμές που σας δίνονται , αν εκτελείτε τις εντολές και αν είστε
πειθαρχημένοι , μη σας νοιάζει τίποτε . Για τα υπόλοιπα κανονίζουμε εμείς. Να
είστε σίγουροι γι’ αυτό το πράγμα…» και
στ) του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , υπεύθυνου της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ,
σε ομιλία του στα γραφεία αυτής , καταγεγραμμένη σε βίντεο ( αριθ. 635 1 ος
σκληρός δίσκος του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , παρ. 2 . 2 ) , ο οποίος αναφερόμενος στις
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έννοιες της ιεραρχίας , της απόλυτης πειθαρχίας και του σεβασμού , μεταξύ των
άλλων , δήλωσε ότι « Η λέξη ιεραρχία ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μεγάλης
σημασίας έννοια , στην οποία πρέπει να δείχνουμε όλοι απόλυτη πειθαρχία και
σεβασμό. Η πειθαρχία είναι καθήκον του κάθε Χρυσαυγίτη. Κάθε Χρυσαυγίτης και
Χρυσαυγίτισσα οφείλει να υπακούει στους ανωτέρους του και να εκτελεί τις
καθορισμένες ή άλλες διαταγές που του δίνονται και αφορούν στους κανονισμούς
και υπηρεσίες μας χωρίς κανένα μορφασμό ή αντιλογία… Κατά τη διάρκειά σου
στη Χρυσή Αυγή θα σου ζητηθεί να κάνεις ταπεινά πράγματα , τα οποία μπορείς
να θεωρήσεις ότι σε αδικούν ή ότι είναι παράλογα. Είσαι υποχρεωμένος όμως να
υπακούσεις τις εντολές που σου δίνουν οι υπεύθυνοί σου και να τις πράξεις. Εκτός
βέβαια αν είναι κάτι που ξεπερνά την πραγματικότητα… » και κατά την απολογία
του , στις 14-4-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των
άλλων , ανέφερε ότι « Αυτό που διέπει τη Χρυσή Αυγή είναι η πειθαρχία , δεν
πηγαίνουμε ποτέ σαν μπουλούκια , αλλά πάντα πειθαρχημένα σε δυάδες , τριάδες
τετράδες ».
Επίσης , σε σχετικό έγγραφο του κόμματος , με ημερομηνία 23-4-2013 , το οποίο
βρέθηκε στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ( 2ος σκληρός δίσκος
παρ. 3. 4 αριθ. 34 ) , το οποίο φέρει το ονοματεπώνυμο του Χρήστου ΠΑΠΠΑ ,
μεταξύ των άλλων , αναφέρεται ότι « Θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τα όργανα του
κινήματος σαν ένας πολιτικός απελευθερωτικός στρατός του Εθνικισμού και να
εφαρμόσουμε πιστά την πάγια αρχή του στρατιωτικού δόγματος που λέγεται
απαρέγκλιτη πίστη και υπακοή στην ιεραρχία ».
Πέραν των προαναφερομένων , οι θέσεις του κόμματος επί του θέματος της
απόλυτης ιεραρχικής υποταγής και κομματικής πειθαρχίας προκύπτουν και από το
περιεχόμενο διαφόρων εγγράφων που βρέθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο ΙΙ του
Γεωργίου - Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , με τίτλο « ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2012 » , στα
οποία , μεταξύ των άλλων , αναφέρεται ότι α) « Τότε 50 άτομα κάναμε πολύ
αισθητή την παρουσία μας στα στενά της Νίκαιας και δώσαμε βροντερό παρόν και
παλμό εθνικιστικό , η Νίκαια πλέον είχε το άρωμα της μελλοντικής ελευθερίας.
Άμεσα οργανωθήκαμε και και κάναμε οργανωτικά , σε πλατείες και σπίτια
συναγωνιστών , σε μέρη με χαμηλό φωτισμό όπου βρίσκαμε για να περνάμε
απαρατήρητοι και να φέρνουμε εις πέρας τις εντολές των Κεντρικών »
( Παράρτημα 1. 3 έγγραφο 77 ) β) « Αρχικά η πειθαρχία είναι το σημαντικότερο
που πρέπει να λαμβάνει ένας εθνικιστής υπόψη του , αν δεν υπάρχει πειθαρχία δεν
υπάρχει ιεραρχία και για να υπάρχει ιεραρχία πρέπει να σέβεσαι τον ανώτερό σου.
Ο ανώτερός σου είναι ο Αρχηγός σου αν όμως δεν σέβεσαι τον πυρηνάρχη σου στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν σέβεσαι τον αρχηγό σου…Το να είναι ένας
συναγωνιστής στη θέση να διοικεί τα γραφεία , σημαίνει ότι εμπνέει απεριόριστη
εμπιστοσύνη από τον αρχηγό και δεν έχει μπει κατά λάθος. Στη Χρυσή Αυγή
τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος… Οπότε έχουμε και λέμε ιεραρχία , πειθαρχία ,
σεβασμός » ( Παράρτημα 1. 3 έγγραφο 74 ) γ) «… συγκεκριμένοι αγωνιστές δεν
είναι τυχαία στη θέση τους , είναι ορισμένοι από την Κεντρική Διοίκηση , δηλαδή
από τους Περιφερειάρχες μας και τον Αρχηγό μας… Ένας υποστηρικτής , δόκιμο
μέλος ή ακόμα και μέλος πρέπει να σέβεται την ιεραρχία …Κάθε Χρυσαυγίτης ή
Χρυσαυγήτισσα οφείλει να υπακούει στους ανωτέρους του και να εκτελεί τις
καθορισμένες ή άλλε διαταγές που του δίνονται και αφορούν τους κανονισμούς και
τις υπηρεσίες μας , χωρίς κανένα μορφασμό ή αντιλογία…Κατά τη διάρκειά σου στη
Χρυσή Αυγή θα σου ζητηθεί να κάνεις αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να
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θεωρήσεις ότι σε αδικούν ή ότι είναι παράλογα. Είσαι όμως υποχρεωμένος να
υπακούσεις τις εντολες που σου δίνουν οι υπεύθυνοι και να τις πράξεις…
Συναγωνιστές μη φοβάστε τίποτα και από κανέναν , ούτε από τον υπεύθυνό σας ,
για να είναι εκεί που βρίσκεται είναι ελεγχόμενος… θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
αρχηγό μας Νικόλαο Μιχαλολιάκο που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο κίνημα
της Χρυσής Αυγής και τον Περιφερειάρχη μου Ιωάννη ΛΑΓΟ για την εμπιστοσύνη
που μου έχει δείξει » ( Παραρτημα 1. 3 , Έγγραφο 76 - Ομιλία Γ. ΠΑΤΕΛΗ στην
Τοπική Οργάνωση Σλαμίνας ) και δ) «… Οι υπέυθυνοι που βρίσκονται στις κατά
τόπους τοπικές δεν μπήκαν μόνοι τους στη Χρυσή Αυγή δεν γίνεται τίποτα από
μόνο του , υπάρχουν ιεραρχικά όργανα που δίνουν εντολές, εντολές τις οποίες
γνωρίζει ο Αρχηγός μας, οπότε έμμεσα αδιειάζουμε τον Αρχηγό μας…» ( 2ος
δίσκος Παράρτημα 1. 3 έγγραφο 130 , ομιλία του Γ. ΠΑΤΕΛΗ )
Πέραν τούτων , ο μάρτυρας Ηλίας Σταύρου , στην από 11-6-2014, ένορκη
κατάθεσή του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , επισημαίνει, εκτός των
άλλων, ότι «…Για παράδειγμα η παράβαση εντολής του ιεραρχικώς ανωτέρου
τιμωρείται γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δηλαδή όχι γιατί παρέβης την εντολή του
συγκεκριμένου προσώπου, αλλά γιατί παρέβης την εντολή του προσώπου , που ο
Αρχηγός τοποθέτησε στη θέση του εντολέα…Ζητείται απ’ όσους θέλουν να
αποτελούν μέλη…η πιστή εκτέλεση των εντολών που δίδονται από τα πρόσωπα, τα
οποία τη δεδομένη στιγμή αντικαθιστούν στην ουσία τον ίδιο τον Αρχηγό,
αποτελώντας τα εκτελεστικά του όργανα…Ο αρχηγός έχει πλήρη εποπτεία των
δράσεων των μελών της Χρυσής Αυγής υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι που έχουν
την εξουσία να οργανώσουν το ο,τιδήποτε είναι άνθρωποι απολύτως πιστοί στον
Αρχηγό και δεν διανοούνται να κάνουν κάτι πέραν από τις εντολές του Αρχηγού.
Μάλιστα , όχι λόγω φόβου για τυχόν συνέπειες, αλλά λόγω της απόλυτης πίστης τους
».
Συμπερασματικά και με βάση τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία , τεκμηριώνονται
πλήρως ο στρατιωτικός χαρακτήρας της οργάνωσης , η μυστική ξεχωριστή δομή των
Ταγμάτων Εφόδου, η παντοδυναμία του Αρχηγού και ο απόλυτος έλεγχος των
« κατωτέρων » από τους « ανώτερους ». Με τον τρόπο αυτό ήταν απόλυτα η
υποταγή και χειραγώγηση των μελών των Ταγμάτων Εφόδου, ως ομάδων
κρούσεως , με τη μετάδοση των εντολών από την κορυφή έως τη βάση και την
εκτέλεσή τους , οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν είχαν , ακόμα και
εγκληματικό , όπως άλλωστε συνέβη και στις παρακάτω εξιστορούμενες υποθέσεις.
ν) Διακηρύξεις της ηγεσίας , στελεχών και μελών του κόμματος
Ένα από τα βασικά συνθήματα του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ήταν και είναι « Πίστευε - Υπάκουε - Πολέμα ».
Το σύνθημα αυτό ανεγράφη σε άρθρο του Γεωργίου ΜΙΣΙΑΚΑ , ο οποίος
υπογράφει ως « Γεώργιος ΜΑΣΤΟΡΑΣ » στο περιοδικό « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στο
φύλλο της 20-1-2005 και επαναλαμβανόταν από όλους τους ομιλητές στην
ορκωμοσία των δοκίμων μελών , στις 27-3-2011, στα κεντρικά γραφεία του
κόμματος , όπως η τελετή αυτή αποτυπώνεται σε βίντεο , το οποίο αποτελεί υλικό
της δικογραφίας ( Βλ. στο Παράρτημα 13. 3 του σκληρού δίσκου που διαβιβάστηκε
στην Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3022/21/2983 - στ/ 6-12-2013
έγγραφο της ΔΕΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του
κατηγορουμένου Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ που κατασχέθηκε). Το ίδιο άτομο , δηλ. ο
34

Γεώργιος ΜΙΣΙΑΚΑΣ , σε άλλο άρθρο του , στην εφημερίδα « ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ » ,
στις 25-7-1997 , μεταξύ των άλλων , έγραψε « Είναι καιρός να αντιληφθείτε ότι
οι δρόμοι μάς ανήκουν πλέον ολοκληρωτικά , χωρίς κανένα ίχνος παραχώρησης.
Μπορείτε να αλλάξετε μυαλά και να πορευθείτε στο δρόμο μας , το δρόμο της
Φύσης , της Δύναμης και της Ανθρώπινης Ιστορίας. Κάντε το, ειδάλλως
εξαφανιστείτε από μπροστά μας , γιατί Εμείς οι Δυνατοί θα σας λιώσουμε σαν
τα σκουλήκια. Τσακίστε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, ο,τιδήποτε και αν
χρειαστεί , τον κάθε βλάκα που θα τολμήσει να αμφισβητήσει εσάς και τις ιδέες
σας. Κάντε τους να μετανιώσουν για τις επιλογές τους ». Το ίδιο και πάλι
πρόσωπο, δηλ. ο Γεώργιος ΜΙΣΙΑΚΑΣ , εκ των παλαιοτέρων στελεχών του
κόμματος , αρθρογράφος στον περιοδικό τύπο της Χρυσής Αυγής , Περιφερειάρχης
Βόλου , Καρδίτσας , Λάρισας , Τρικάλων και Αλμυρού , με μεγάλη δύναμη επιρροής
στους οπαδούς του κόμματος και εκπαιδευτής των δοκίμων μελών του , στις 23-72011 , στην τελετή υποδοχής και ορκωμοσίας των δοκίμων μελών , ως ομιλητής , με
την παρουσία του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ και Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ ,
δήλωσε , μεταξύ των άλλων « Όσοι έχουν απαιτήσεις από εμάς , αλλά οι ίδιοι .
από την άνεση του σπιτιού τους δεν βοηθούν στο ελάχιστο αυτή τη μεγαλειώδη
προσπάθεια , όσοι γκρινιάζουν , περιαυτολογούν , ασχημολογούν ασύστολα και
εκ του ασφαλούς για το σημερινό κατάντημα της χώρας , αλλά αρνούνται να
σηκωθούν από τον καναπέ τους και να δράσουν θετικά και ουσιαστικά , τους
αφιερώνω την παρακάτω ρήση : Όποιος έχει καταστήσει τον εαυτό του
σκώληκα , δεν πρέπει να παραπονείται ότι τον πατούν. Την ημέρα της κρίσης
λοιπόν , μακριά από τις οποιεσδήποτε παπαδίστικες θεωρίες περί άφεσης
αμαρτιών , εκτός από τους εχθρούς μας , θα κλείσουμε τους λογαριασμούς μας
οριστικά και αμετάκλητα και με όλους όσους παρίσταναν τους επιτήδειους
ουδέτερους. Τότε , δεν θα ρωτήσουμε αν μέχρι τότε ταλαντεύονταν προς τα
δεξιά ή προς τα αριστερά , γιατί απλούστατα θα ταλαντεύονται από τον
κρεμασμένο τους λαιμό… σας λέω ότι συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τη
στιγμή της τελικής φάσης του ιερού πολέμου απέναντι στο αντιφυσικό και
σάπιο αυτό καθεστώς. Με πίστη στην αθάνατη ιδέα μας , με πειθαρχία στο
Αρχηγό και την ηγεσία του κινήματος , με αληθινό αγώνα μέχρι την τελική νίκη
, θα συντάξουμε το όραμα , θα δράξουμε την ημέρα , θα φέρουμε το ποθούμενο.
Όσοι ζωντανοί προσέλθετε. Ζήτω η νίκη ».
Το ίδιο εμπρηστική ήταν και η ρητορική του Γενικού Γραμματέα - Αρχηγού του
κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , ο οποίος , κατά καιρούς , με αφορμή διάφορες ιστορικές
επετείους και εκδηλώσεις του κόμματός του , δήλωσε , μεταξύ των άλλων και τα
εξής.
α) στις 26-8-2012 , στις Θερμοπύλες : « Εσείς είστε τα Τάγματα Εφόδου ,
όποτε θέλουν ας έρθουν να μας συνθλίψουν. Σας πληροφορώ ότι δεν περνάμε
καθόλου καλά μέσα στο Κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε άβολα εκεί μέσα ,
αισθανόμαστε μια σιχασιά και μια αηδία. Αν θέλουν το εγκαταλείπουμε ανά
πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους. Θα δούνε τότε τι σημαίνει Χρυσή
Αυγή. Θα δούνε πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει
‘‘ Τάγματα Εφόδου ’’. Τι σημαίνει μάχη , τι σημαίνει αγώνας , τι σημαίνει οι
ξιφολόγχες να ακονίζονται στα πεζοδρόμια » και αναφερόμενος στο « Στρατό
της Χρυσής Αυγής » διεκήρυξε ότι « Έχουμε καθήκον να τον οργανώσουμε , να
τον κατηχήσουμε ιδεολογικά , να τον κάνουμε μία χαλύβδινη φάλαγγα που θα
σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της ».
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β) στις 2-6-2009 , στην πλατεία Κολοκοτρώνη , στην Αθήνα: « Δεν έχουν
καταλάβει ότι όταν θα έχουμε δύναμη δεν θα δείξουμε οίκτο. Μπαίνοντας στη
Βουλή δεν θα αλλάξουμε , δεν θα σας προδώσουμε. Εάν σήμερα , χωρίς τη
βουλευτική ασυλία , μπορούμε και κάνουμε τα όσα κάνουμε , με τη βουλευτική
ασυλία θα κάνουμε πολύ περισσότερα… Και όταν γίνουμε εμείς οι δυνατοί , θα
είμαστε ανελέητοι. Αν χρειαστεί λερώνουμε τα χέρια μας , αν χρειαστεί δεν
είμαστε δημοκράτες. Για την πατρίδα , γιατί πάνω απ’ όλα η πατρίδα. Ούτε οι
θεσμοί ούτε τίποτα άλλο… Θα φτάσουμε ως τις εκλογές . Θα υπάρχουν τα
ψηφοδέλτιά μας σε κάθε εκλογικό τμήμα της χώρας για να εκφραστεί ο λαός. Όχι
πως πιστεύω στις εκλογές για να το ξεκαθαρίσω , να μην παριστάνω και το
δημοκράτη , γιατί υποκριτής δεν είμαι. Εντάξει. Αλλά αυτόν τον τρόπο έχουμε τώρα
να πολεμήσουμε »
γ) στις 17-6-2012 , το βράδυ των εκλογών , δήλωσε « Είμαστε στρατιώτες ,
είμαστε πειθαρχημένοι , είμαστε Χρυσαυγίτες. Είστε σαν στρατός πειθαρχημένος.
Να ευχαριστήσω τα παιδιά με τα μαύρα »
δ) στις 6-7-2011 , στη Σπάρτη: « Θα κατεβαίναμε στις εκλογές για να
μετρηθούμε και για το 0 , 2 % . Για να πούμε ότι υπάρχει 0, 2 % φασίστες ,
αμετανόητοι χρυσαυγίτες… Είναι εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του
2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σ’ αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ… Εμείς
πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα , ας
πάει στο διάολο η δημοκρατία… Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες ; Τι χειρότερο
θα σας κάνουν οι φασίστες ;»
ε) στις 24-11-2011 , σε ομιλία του στα γραφεία του κόμματος αναφερόμενος στη
σε δηλώσεις του δημοσιογράφου Αλέξη ΠΑΠΑΧΕΛΑ ότι η Βουλή που θα
προκύψει από τις εκλογές θα είναι « Βουλή της Βαιμάρης » δήλωσε « Ξέρετε τι
ακολούθησε μετά. Ε , γι’ αυτό αγωνιζόμαστε , δεν το κρύβουμε. Είμαι υπερήφανος
γι’ αυτό »
στ) στις 15-1-2012 , στην Τοπική Οργάνωση στην Αρτέμιδα Αττικής , κατά την
κοπή της πίτας του κόμματος « Για τους προδότες αυτός ο τόπος είχε μία
αποστολή , έναν προορισμό , την κρεμάλα »
ζ) στις 2-7-2011 , σε ομιλία του στα γραφεία του κόμματος « Ακόμα και αν
εκλέξουμε βουλευτές στα παλιά μας τα παπούτσια. Η Χρυσή Αυγή είναι μία
ακλόνητη εθνικιστική φάλαγγα που θα τσακίσει στο διάβα της όλους τους
προδότες. Ο τελικός σκοπός δεν είναι να μπούμε στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να
ζήσουμε τη Βουλή του 65 με καρεκλιές… Αν είναι καλά παιδιά δεν θα φάνε ξύλο. Ο
πόλεμος είναι η κατάργηση του αμαρτωλού πολιτεύματος. Μόνο τη δύναμη θα
σεβαστούν. Όλα από τη δύναμη εξαρτώνται »
η) στις 17-9-2011 , στην 11η γιορτή της Νεολαίας του κόμματος « Ε ναι ,
κερδίζουμε την ελευθερία μας στο πεζοδρόμιο με θράσος , περιφρονώντας τα
δημοκρατικά ήθη χαιρετώντας με το δεξί χέρι υψωμένο ψηλά. Γιατί δεν πιστεύουμε
στον ψηφοφόρο παρά μόνο στον απλό στρατιώτη ή μαχητή. Ο λαός ή ο ψηφοφόρος
είναι άτιμο πράγμα και δεν θα το σεβαστούμε ποτέ . Γι‘ αυτό και εμείς έχουμε την
ιδεολογία που έχουμε. Και ότι θα συμμετάσχουμε στις εκλογές δεν σημαίνει ότι θα
αλλάξουμε τις αρχές μας σε ουδεμία των περιπτώσεων »
θ) στις 20-10-2012 , σε ομιλία του στη 12η γιορτή της Νεολαίας του κόμματος
«… Δεν κρύψαμε ποτέ την ιδεολογία μας. Δεν βγάλαμε ούτε μία κεραία , ούτε ένα
κόμμα , ούτε μία τελεία από όσα γράφαμε στα χρόνια τα σκληρά , τα πέτρινα. Το
είπαμε σε όλους. Ας μας λένε όπως θέλουν. Δεν διαθέτουμε δηλώσεις μετανοίας.
Δεν μετανοούμε »
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ι) στις 3-9-2011 , στα Μεσόγεια , σε ομιλία του «… Και αν χρειαστεί να
λερώσουμε και τα χέρια μας. Και ας μας πουν ή ρατσιστές ή ό, τι άλλο θέλουν.
Δεν μας ενδιαφέρει » , ενώ αναφερόμενος σε συγκεκριμένο Έλληνα
εκδότη
πρόσθεσε « Και αν υπάρχει δίκαιο αυτός θα γίνει σαπούνι. Αυτός και τα
Εβραιόπουλα… Μη λογαριάζετε εσείς οι απλοί άνθρωποι , αν θα σας πουν φασίστες ,
αν σας πουν ναζιστές…»
ια) στις 8-7-2011 , στη Σπάρτη , σε ομιλία του « Όσο πιο ακραίοι είμαστε , τόσο
καλύτερα… Το να καταλάβεις τη Βουλή είναι εύκολο. Σημασία έχει το τι θα κάνεις
μετά. Ο αγώνας είναι μακροχρόνιος. Θα πετάξουμε μέχρι και παπούτσια. Στη Βουλή
δεν μπαίνει και Αστυνομία »
ιβ) σε ομιλία του σε οπαδούς του κόμματός του ( Βλ. βίντεο αριθ. 10 του
ηλεκτρονικού αρχείου του ) « Θα δώσουμε στους αλλοδαπούς ‘‘ μαιμού ’’
διαβατήρια και θα τους αφήσουμε στις ακτές της Λιβύης. Ας μας πούνε ρατσιστές ,
ας μας πούνε εγκληματίες. Όταν το πλοίο βουλιάζει ρίχνεις τη σαβούρα έξω »
και
ιγ) με γραπτό κείμενό του στο περιοδικό « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ( τεύχος 134 ,
2007 ) διεκήρυξε , μεταξύ των άλλων , ότι « Λέμε ναι σε όλους , γινόμαστε καλά
παιδιά του συστήματος , ευλογούμε με κάθε τρόπο και με όλα τα ‘‘ Κύριε
ελέησον ’’ που διαθέτουμε το ένοχο πολιτικό σύστημα και όλα αυτά ασφαλώς με το
αζημίωτο , αλλά έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τις ενέργειές μας σαν Δούρειο
Ίππο για να αλώσουμε το σύστημα… Ο Οδυσσέας μπαίνοντας στο κάστρο δια της
πλαγίας οδού , κατέσφαξε τους Τρώες , δεν μοίρασε δηλώσεις μετανοίας…».
Ευθυγραμμισμένες στις παραπάνω δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα ήταν και
εκείνες που έκαναν σε κάθε ευκαιρία και άλλοι Βουλευτές , ήδη κατηγορούμενοι και
προβεβλημένα στελέχη και φίλοι του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ ». Πιο συγκεκριμένα:
α) η Βουλευτής του κόμματος Ελένη ΖΑΡΟΥΛΙΑ , στις 23-7-2013 , από το Βήμα
της Βουλής , χαρακτήρισε , συλλήβδην , τους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας
«υπανθρώπους που έχουν εισβάλλει στην πατρίδα μας με τις κάθε είδους αρρώστιες
που κουβαλάνε ».
β) ο Βουλευτής του κόμματος Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , στις 25-8-2012 ,
διαμαρτυρόμενος για τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην
στρατόπεδο Πεζικού στην Κόρινθο , δήλωσε στα ΜΜΕ για τους αλλοδαπούς
« Είναι βρωμιάρηδες , σκουπίδια της γης και δεν θα φύγουμε αν δεν φύγει και ο
τελευταίος από αυτά τα αποβράσματα » , παρουσία των Βουλευτών του κόμματος
Χρήστου ΠΑΠΠΑ , Κωνσταντίνου ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ , Αντωνίου ΓΡΕΓΟΥ
και Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , ενώ σε άλλη ομιλία του ο ίδιος δήλωσε « Στη
Χρυσή Αυγή είμαστε Εθνικιστές και το μίσος είναι υγιές συναίσθημα του
ανθρώπου όταν στρέφεται ενάντια σε υπανθρώπους »
γ) ο Ιωάννης ΓΛΥΤΣΟΣ , δόκιμο μέλος του κόμματος , στις 23-7-2011 , κατά
την ορκωμοσία
δοκίμων
μελών , με την παρουσία των Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ και διαφόρων άλλων υψηλόβαθμων
στελεχών του δήλωσε « Ο Χρυσαυγίτης καθάρισε τον Άγιο Παντελεήμονα… και
αυτό γιατί ο Χρυσαυγίτης δεν πετάει πετρούλες και φεύγει. Αντιθέτως είναι ο
πολεμιστής που η μοίρα τον έχει επιλέξει για να είναι αυτός που θα σφυρηλατηθεί
στο ατέρμονο αμόνι της τιμής και του αίματος »
δ) οι Βουλευτές του κόμματος Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ και Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , με
την ιδιότητά τους ως Βουλευτών και διατυπώνοντας την επίσημη άποψη του
κόμματός τους σε τηλεοπτική συνέντευξή τους , μεταξύ των δύο εκλογικών
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αναμετρήσεων του Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2012 , η οποία περιέχεται στο
ηλεκτρονικό αρχείο του Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, που
νομίμως έχει
κατασχεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, δήλωσαν ότι όλοι οι μετανάστες
είναι παράνομοι , ακόμη και αυτοί που έχουν άδειες παραμονής αφού εισήλθαν
παράνομα στη χώρα , όλοι , πλην ολίγων , εγκληματούν , το ξεκαθάρισμα του
κέντρου της Αθήνας από τους λαθρομετανάστες είναι επίτευγμα της Χρυσής Αυγής
και η λύση που προτείνουν είναι το κλείσιμο των συνόρων με ανάπτυξη στρατού
και τοποθέτηση ναρκοπεδίων , ενώ για τους ήδη εγκατεστημένους στη χώρα
πρότειναν την εφαρμογή αυστηρών κατασταλτικών μέτρων και αφόρητες συνθήκες
διαβίωσης ώστε να αναγκαστούν να φύγουν
ε) ο Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , με αφορμή τη δολοφονία του Εμμανουήλ
ΚΑΝΤΑΡΗ , στο Κέντρο της Αθήνας , από αλλοδαπούς , σε σχετικό άρθρο του στην
εφημερίδα « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στο φύλλο 723 της 18-7-2011 , αναφέρει , μεταξύ
των άλλων «… το βράδυ του εγκλήματος για τα ξεφτιλισμένα κανάλια των
νταβατζήδων το πρόβλημα δεν ήταν η εν ψυχρώ εκτέλεση ενός Έλληνα , αλλά οι…
αντιδράσεις των ακροδεξιών. Όσο παραμένουμε εκτός Κ(υ)νοβουλίου θα
κυριαρχούμε στο καθιερωμένο πεδίο δράσης μας - το πεζοδρόμιο - και θα
κάνουμε την Αθήνα άνω - κάτω. Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η
πολιτική μας. Μόλις μπούμε μέσα στο άντρο της διαφθοράς και των
εγκληματιών πολιτικάντηδων , τότε θα ανατραπούν τα πάντα. Η Βουλή θα
γίνει με μιας Άγιος Παντελεήμονας. Αυτή την προοπτική τρέμουν οι
διεφθαρμένοι της εξουσίας , γι’ αυτό και μας πολεμούν , γι’ αυτό και μας έχουν
αποκλείσει από παντού». Όπως δε αναγράφεται επί του θέματος αυτού στο ίδιο ως
άνω φύλλο της εφημερίδας « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συγκεκριμένα στη σελίδα 9
« Το Μέτωπο νεολαίας καθοδήγησε την οργή των συμπατριωτών μας και η ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ήταν και πάλι στην αιχμή του δόρατος » , με αποτέλεσμα να προκύπτει
πλήρως και χωρίς καμία αμφιβολία η συμμετοχή του κόμματος στις εγκληματικές
ενέργειες σε βάρος αλλοδαπών, ανεξέλεγκτα , στο κέντρο της Αθήνας , οι οποίες
ακολούθησαν τη δολοφονία του προαναφερομένου προσώπου, με επικεφαλής
επίλεκτα , τότε , στελέχη της και ήδη βουλευτές και κατηγορούμενους , ήτοι τον
προαναφερόμενο Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και τους Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , Παναγιώτη
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ , Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και άλλους. Επίσης , σε άλλη ομιλία
του , στις 21-4-2013 , μεταξύ των άλλων , δήλωσε «Οι συγκεντρώσεις και οι
εκδηλώσεις μας δεν είναι εκδηλώσεις πολιτικού κόμματος. Σε καμία περίπτωση
δεν το βλέπουμε έτσι , ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Πιο πολύ θυμίζουν οι
εκδηλώσεις μας αυτές κάτι από στρατιωτική μονάδα » , ενώ σε άλλη ομιλία του
στα Χανιά , στις 25-11-2012 , διεκήρυξε «… το ‘‘ βουλευτής ’’ και τα
‘‘ βουλευτιλίκια ’’ … εδώ και χρόνια δεν τα γουστάρουμε , δεν τα θέλουμε
καθόλου . Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια του Βουλευτή.
Έχουμε πάρει και οπλοφορία πλέον με άδεια , δεν έχει και αυτόφωρο άμα γίνει
κανά επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Όλα τ’ άλλα
προνόμια τους τα τρίψαμε στη μούρη. Ούτε αστυνομίες έχουμε να μας συνοδεύουν
ούτε αυτοκίνητα. έχουμε». Σε άλλη εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας του
Πυρήνα της Νίκαιας δήλωσε « … Ο αγώνας της Χρυσής Αυγής σημαίνει
δρόμος , όχι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τέτοιες αηδίες…».
στ) ο επίσης Βουλευτής Ευστάθιος ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ , σε ομιλία του στην
Τ. Ο. του κόμματος στο Ναύπλιο , στις 12-1-2013 , μεταξύ των άλλων , δήλωσε «
Δεν είμαστε πολιτικοί. Στόχος μας είναι η απελευθέρωση της πατρίδας. Πρέπει ο
κόσμος να μάθει ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Ποια είναι τα παιδιά με τα μαύρα
μπλουζάκια. Ένας Χρυσαυγίτης είναι πάντα έτοιμος για την επανάσταση. Καλό
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είναι ο λαός να πιστέψει στην επανάσταση…». Επίσης , σε ανάλογη εκδήλωση της
Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος , στην Πάτρα , τον Ιούνιο του έτους 2013 ,
μεταξύ των άλλων , δήλωσε « Έχουμε πάει εκεί για να μείνουμε και αυτοί που θα
φύγουνε είναι όλοι αυτοί εκεί μέσα. Κάποια στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα
υπάρχουν τριακόσιοι Έλληνες
Χρυσαυγίτες » , ενώ σε άλλη ομιλία του στην
Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής , στη Σαλαμίνα , μεταξύ των άλλων , δήλωσε
«… δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του Βουλευτή. Εκεί μέσα το μόνο που νοιώθουμε
είναι σιχασιά και αηδία. Και κυριολεκτούμε ».
ζ) ο Αλέξανδρος ΛΥΡΗΣ, στην προαναφερόμενη ορκωμοσία των δόκιμων μελών,
σε ομιλία του , κατά την ίδια ως άνω εκδήλωση στις 23-7-2011 , δήλωσε « …
Σχεδόν όλοι οι Έλληνες… έχουν ακούσει τη Χρυσή Αυγή. Ένα όνομα που σε
πολλούς προκαλεί φόβο , άλλοτε δικαιολογημένο άλλοτε όχι… Ως γνωστόν ο
‘‘ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα,
που συμμετέχει κανονικά στις εκλογές. Λέει όμως αυτό όλη την αλήθεια ;
Σαφώς και όχι… Εμείς αυτό το κτίριο θα το γκρεμίσουμε από τα θεμέλια… ».
η) ο Ιωάννης ΜΠΟΥΚΙΑΣ , μέλος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη
Σπάρτη « Είμαστε πέντε ώρες στο δρόμο. Εθνικισμός σημαίνει μαχητικότητα. Πέντε
ώρες ξεβρόμισε η Σπάρτη από τα σκουλήκια , τους ανθέλληνες , τους γύφτους , τους
λαθρομετανάστες. Η σημερινή δράση έδειξε ότι κουμάντο στη Σπάρτη δεν κάνει
ούτε ο άπλυτος , ούτε ο γύφτος , ούτε ο Αλβανός. Κουμάντο στη Σπάρτη κάνει ο
Χρυσαυγίτης »
θ) ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος
στη Νίκαια , σε σχετική ομιλία του προς τα μέλη της « Ο εθνικισμός ποτέ δεν
φοβήθηκε και πάντα ήταν μπροστάρης σε κάθε πόλεμο , ε λοιπόν και αυτόν τον
πόλεμο θα κερδίσουμε , αλλά και το ιερό χώμα που πατάμε θα καθαρίσουμε , ούτε
βήμα… Στο τέλος συναγωνιστές δεν θα αφήσουμε τίποτα , μέχρι και τα παιδιά
τους θα τους δώσουμε να φάνε , με τη Χρυσή Αυγή δεν θα μείνει ούτε τρίχα από
ανθελληνικό σκουλήκι… Ως όπλο κόντρα σε κάθε διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ,
θα τους πατήσουμε κάτω , όποιο και να είναι το κόστος…Το μόνο σίγουρο είναι ότι
αν δεν υπήρχαν αυτά τα παληκάρια με τις μαύρες μπλούζες και ο Αρχηγός μας
μπροστάρης , σίγουρα η Ελλάδα μας θα ήταν τη στιγμή αυτή με άλλη ονομασία…»
( Ηλεκτρονικό αρχείο Γ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ 2 Παράρτημα 1. 3 , έγγραφο 79 ).
ι) ο Ιωάννης ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ , επίσης κατά την τελετή ορκωμοσίας νέων
μελών , στις 23-7-2011 , παρόντων των Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ και Γεωργίου
ΓΕΡΜΕΝΗ « Συναγωνιστές και συναγωνίστριες , ονομάζομαι ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ
Ιωάννης και είμαι δόκιμο μέλος των πυρήνων υποδοχής της Χρυσής Αυγής… Είναι
προδότες όλοι τους και τους αξίζει πέλεκυς βαρύς… Φωτιά που θα τους κάψει
ζωντανούς…» και
ια) ο Αλέξανδρος ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ , υποψήφιος Βουλευτής
του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » στις βουλευτικές
εκλογές του έτους 2012 , προέβη σε δηλώσεις του στον Βρετανικό τηλεοπτικό
σταθμό « Channel 4 » κατά τη διενέργεια δημοσιογραφικης έρευνας , υπό τη μορφή
ντοκιμαντέρ , στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα , στην Αθήνα , σχετικά με την
εγκατάσταση και διαβίωση εκεί μεγάλου αριθμού αλλοδαπών , απόσπασμα του
οποίου ( ντοκιμαντέρ ) προβλήθηκε στις 6-3-2013 , στη μεσημβρινή εκπομπή
«
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ » , του τηλεοπτικού σταθμού « ΣΚΑΙ ». Συγκεκριμένα αναφερόμενος
στους αλλοδαπούς, εκτός των άλλων, δήλωσε « …είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε
τους φούρνους. Σααπούνια γιατί είναι και ωραίο. Ξέρεις , όχι για ανθρώπους. Γιατί
είναι και …είναι χημικοί αυτοί , μπορεί να πάθουμε κανά … να βγάλουμε κανένα
καντήλα , κανά τέτοιο. Θα τα’ χουμε σαπούνια για τ’ αμάξια , σαπούνια να πούμε για
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τα πεζοδρόμια… θα φτιάχνουμε κτίρια να πούμε , κανά λαμπατέρ θα φτιάξουμε με
το δέρμα τους , τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος , θα τα πουλάει στο
Μοναστηράκι να πούμε , να τα κάνουν μπεγλέρια οι ξένοι…είναι πρωτόγονοι , είναι
μιάσματα , είναι υπάνθρωποι , δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους…».
Μάλιστα δε για τις δηλώσεις του αυτές , με το υπ’ αριθ. ΑΒΜ Φ/2013/951 ΕΓ 9013/420 κλητήριο θέσπισμα του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,
παραπέμφθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να
δικαστεί για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 , 2 του Ν. 927/1979.
Περαιτέρω , ενδεικτικό της άκρως επιθετικής νοοτροπίας του κόμματος , είναι και
το περιεχόμενο διαλόγου , κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας , μεταξύ του
Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος , οδηγού
και συνοδού του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , με άγνωστη γυναίκα , με το κύριο
όνομα « Μαρίνα » , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , της λέει και τα εξής « Επειδή
είχα και μια κουβέντα με κάποιον , να πούμε σοβαρό , εμείς άμα θέλουνε να μας
βγάλουν εκτός νόμου , κι ας ακούνε τα μουνόπανα να το ξέρουν , έχουμε και
πενήντα με εκατό άτομα , τα οποία είναι αποφασισμένα να πέσουνε. Αυτά τα μουνιά
έχουν έτοιμους να πέσουνε… Λέμε , λέμε , λέμε αν θέλουν να το παίξουμε αντρίκια
το παιχνίδι , εμείς έχουμε και 100 μαλάκες σε όλη την Ελλάδα , 100 τρελούς που
είναι αποφασισμένοι να πέσουνε. Αυτοί έχουν δέκα ; ».
Οι παραπάνω δημόσιες και άκρως επιθετικές δηλώσεις του αρχηγού και των
μελών της ηγετικής ομάδας του πολιτικού κόμματος « ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ » , καθώς και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών του και ως εκ
τούτου η άκρως επιθετική έως εγκληματική νοοτροπία η οποία δημιουργήθηκε με
βάση αυτές , ασφαλώς και επηρέασαν καθοριστικά ορισμένα από τα στελέχη ,
μέλη , οπαδούς και φίλους του στην απόφασή τους να πλήξουν , κατά κύριο λόγο ,
τους διαβιούντες στη χώρα αλλοδαπούς , αλλά και πολιτικούς αντιπάλους τους.
Οι καθοδηγητές τους , κήρυκες του μίσους και εμπρηστές της κοινωνικής και
πολιτικής ομαλότητας , υποβίβασαν , τεχνηέντως , ορισμένες κατηγορίες ατόμων σε
« υπανθρώπους » και γενικότερα σε κατώτερα ανθρώπινα όντα. Με τον τρόπο αυτό
σκόπευαν και εν πολλοίς , πράγματι , πέτυχαν , οι δράστες των εγκληματικών
πράξεων που έχουν διερευνηθεί και καταγραφεί , να είναι πλήρως αποδεσμευμένοι
ηθικά , χωρίς κανένα φραγμό , απολύτως ελεγχόμενοι από το κόμμα και τα
ιδεολογικά όργανά του και έτσι , χωρίς καμία απολύτως περίσκεψη, να διαπράξουν
εξαιρετικά σοβαρές αξιόποινες πράξεις σε βάρος των στοχοποιημένων ατόμων ή και
ομάδων ατόμων, τα οποία οι ίδιοι οι δράστες δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου και
ουδεμία προσωπική διαφορά είχαν μαζί τους. Και τούτο επειδή για αυτούς κανένα
έννομο αγαθό των θυμάτων τους (ακόμη και η σωματική ακεραιότητά τους ή και η
ζωής τους) είχε την οποιαδήποτε αξία, αφού ήταν αντίθετης με αυτούς πολιτικής και
κοινωνικής κοσμοθεωρίας. Αντίθετα , μετά από κάθε μία αξιόποινη πράξη που
τελούσαν, θεωρούσαν ότι προσέφεραν εξαιρετική υπηρεσία στην Πατρίδα και στο
κόμμα τους, ότι επετύγχαναν «νίκη» στη μάχη του «εθνικιστικού κινήματος». Έτσι,
πιθανότατα, ήταν γι’ αυτούς η πρώτη φορά που πίστεψαν ότι ήταν, δήθεν,
σημαντικά άτομα και, δια της
συνολικής παράνομης και εγκληματικής
δραστηριότητάς τους, υπολογίσιμοι. Γενικά , οι δράστες των εγκλημάτων εξ
ονόματος και για λογαριασμό του κόμματος και της πολιτικής τους ιδεολογίας ,
λειτούργησαν ως μέλη του συνόλου μιας ομάδας , η δε ατομική τους κρίση και
συμπεριφορά είτε επηρεαζόταν σοβαρά , είτε ήταν πλήρως ενταγμένη στη
δυναμική , στο « πνεύμα » και στην εγκληματική λογική της ομάδας αυτής. Σε
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ομάδες αυτού του είδους και εγκληματικού χαρακτήρα , όπως προεκτίθεται, τυχόν
αμφιβολίες των μελών της σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων που καλούνται
να εκτελέσουν , είναι ανεπίτρεπτες και μη ανεκτές , ο δε « ηθικός κώδικας » ή το
« σύστημα αξιών » της ομάδας γίνεται « ηθικός κώδικας » ή « σύστημα αξιών»
κάθε μέλους ξεχωριστά.
Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι και το γεγονός ότι πολλά από τα άτομα που
αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε πράξεις βίας σε βάρος ημεδαπών πολιτικών
αντιπάλων του κόμματος ή στοχοποιημένων αλλοδαπών , δεν είχαν επίσημα την
ιδιότητα του μέλους του κόμματος ή οποιαδήποτε άλλη επίσημη θέση στην
ιεραρχία αυτού , σύμφωνα με το καταστατικό του. Όμως , σε όλα τα περιστατικά
βίας που ερευνήθηκαν από την ανάκριση , διαπιστώθηκε ότι δεν έδρασαν
αυτοβούλως και ευκαιριακά , αλλά προγραμματισμένα και οργανωμένα , κατά
κανόνα ως μέλη « Ταγμάτων Εφόδου » κάποιας Τοπικής Οργάνωσης , κυρίως
δε εκείνων της Νίκαιας , του Περάματος και του Πειραιά , πάντοτε υπό την
εποπτεία και καθοδήγηση κάποιου βουλευτή του κόμματος ή άλλου ηγετικού
στελέχους κάποιας από τις εμπλεκόμενες Τοπικές Οργανώσεις. Ενεργούσαν εξ
ονόματος και για λογαριασμό του κόμματος , όπως δήλωναν άλλωστε και κατά τις
επιθέσεις τους , εφαρμόζοντας πιστά τις ιδεολογικές αρχές του , τις ιδεολογικές
διακηρύξεις του Αρχηγού , των Βουλευτών του και υψηλόβαθμων στελεχών του , τις
οποίες , όπως προαναφέρθηκε , προέβαλαν με κάθε ευκαιρία και σε κάθε εκδήλωση.
Ως εκ τούτων , ο ισχυρισμός των ηγετικών στελεχών του κόμματος και ήδη
κατηγορουμένων ότι
σε ορισμένες εγκληματικές ενέργειες δεν εμπλέκονται
πρόσωπα τα οποία είναι μέλη του , κατά την τυπική έννοια του όρου και ως εκ
τούτου το κόμμα αγνοεί τα πάντα και ουδεμία ευθύνη φέρει, είναι αβάσιμος και
προσχηματικός. Όπως προκύπτει από σχετικό κείμενο - οδηγία που βρέθηκε στο
ηλεκτρονικό αρχείο του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , σε κάθε Τοπική Οργάνωση τηρείται
« Αρχείο μελών , υποστηρικτών και φίλων της Τοπικής οργάνωσης ». Επομένως , για
το κόμμα όλα αυτά τα άτομα είναι « ενεργά » και ισότιμα μεταξύ τους.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των επιθέσεων: α) στις 12-9-2013 , στο
Πέραμα , σε βάρος αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ, όπου οι επιτιθέμενοι ήταν ντυμένοι
ομοιόμορφα , φορούσαν μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , οι δε
επικεφαλής της επίθεσης Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ και Χρήστος - Αντώνιος
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ δήλωσαν ευθέως και ευθαρσώς στους επικεφαλής της αντίπαλης
πολιτικής παράταξης ότι ενεργούσαν για λογαριασμό του συγκεκριμένου κόμματος
β) στις 30-6-2008 , στον κοινωνικό χώρο « Αντίπνοια » , στα Πετράλωνα , όπου οι
επικεφαλής των επιτιθέμενων, ΣΤΡΑΤΟΣ και ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ, μόλις εισήλθαν στο
χώρο φώναξαν « Έχετε τα χαιρετίσματα της Χρυσής Αυγής. Μουνιά θα πεθάνετε »
και γ) στις 10-7-2013 , στον κοινωνικό χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » στην
Ηλιούπολη , κατά την οποία οι επιτιθέμενοι , επιβαίνοντες σε μοτοποδήλατα και
μοτοσυκλέτες φορούσαν ομοιόμορφη ενδυμασία της Χρυσής Αυγής , υπό τις ιαχές
διαφόρων πολιτικών συνθημάτων μεταξύ των οποίων και « Αίμα - Τιμή - Χρυσή
Αυγή » , επικεφαλής του δε είχε τεθεί ο βουλευτής και ήδη κατηγορούμενος Ιωάννης
ΛΑΓΟΣ , με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων, ως
προνόμιο, λόγω της ιδιότητάς του.
Όσον αφορά τέλος στον τρόπο κινητοποίησης των μελών των Τοπικών
Οργανώσεων του κόμματος για διάφορες « δράσεις » , ενδεικτικό είναι το
περιεχόμενο τηλεφωνικών μηνυμάτων-εντολών, τα οποία έχουν αποσταλεί από την
Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας και συγκεκριμένα από το Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ σε
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μέλη , οπαδούς και φίλους της και συγκεκριμένα α) στις 12-9-2013 « επιφυλακή
ετοιμότητας » β) στις 6-9-2013 « Αύριο Σάββατο 17. 30 στα γραφεία όλοι εκεί ,
μη λείψει κανείς από ασφάλεια » γ) στις 30-8-2013 « επείγον , στα γραφεία 18.00
σήμερα για μετάβαση στον Πειραιά , ενημερώστε με τώρα , άμεσα , δεν μιλάτε
πουθενά δ) στις 15-2-2013 « SOS έξι άτομα για αύριο , εντολή Λαγού » και ε) στις
21-2-2013 « Η ασφάλεια σήμερα όλοι με παραλλαγής πόλης και μπλούζες μαύρες
και μπουφάν με μαύρες μπλούζες » , καθώς και πολλά άλλα με παρόμοιο
περιεχόμενο, στα οποία οι αποδέκτες τους συμμορφώνονται αμέσως, χωρίς
αντίρρηση ή ενδοιασμό και ακόμα χωρίς να ζητήσουν οποιαδήποτε διευκρίνηση.
νι) Τάγματα Εφόδου
Η επιχειρησιακή δράση της Χρυσής Αυγής έναντι τρίτων , υλοποιείτο από
επίλεκτες ομάδες στελεχών , μελών και υποστηρικτών της , οι οποίοι ασφαλώς
ασπάζονταν τις αρχές και τις ιδέες της. Τα μέλη των ομάδων αυτών ήταν
άτομα επιλεγμένα συνήθως μεταξύ αυτών που είχαν ιδιαίτερη σωματοδομή και
κατά προτίμηση γνώσεις πολεμικών τεχνών. Ήταν ειδικά εκπαιδευμένα , υπό
ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες , οι οποίες προσομοίαζαν στην εκπαίδευση των
υπηρετούντων στις επίλεκτες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας , ενώ
έκαναν και νυκτερινές εκπαιδεύσεις εξασκούμενοι με όπλα διαφόρων ειδών και
τύπων ( πιστόλια , αεροβόλα , κυνηγετικά, πολεμικά, κλπ ) , με σκοπό να
εκπαιδευτούν στη χρήση τους και να εξοικειωθούν με αυτά. Ενεργούσαν και
κινούνταν απολύτως συντεταγμένα ως παραστρατιωτικές ομάδες , με στρατιωτικά
παραγγέλματα και στρατιωτικό βηματισμό. Επικεφαλής κατά τη διάρκεια των
επιθέσεων ήταν άτομα με υψηλή ιεραρχική θέση ( π.χ. Βουλευτές , Πυρηνάρχες ,
κλπ ) , συνεπικουρούμενα και από άλλα επίλεκτα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων.
Φορούσαν ομοιόμορφη ενδυμασία , συνήθως παραλλαγής ή μαύρα ρούχα , κυρίως
μαύρες μπλούζες , ενίοτε με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , το μαίανδρο ή άλλα
σύμβολα ή λογότυπα , ενδυμασία, η οποία προβάλλεται ως η ενδεδειγμένη με
σχετικές καταχωρήσεις στο επίσημο έντυπο « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , άρβυλα και κράνη.
Ήταν κοντοκουρεμένοι έως και με ξυρισμένο τελείως το κεφάλι τους. Κρατούσαν
κυρίως κοντάρια , ρόπαλα , σιδερολοστούς , σιδερογροθιές , μαχαίρια περασμένα
στις ζώνες τους , καθώς και αυτοσχέδιες μαύρες ασπίδες με τον Ηλιακό Σταυρό ή
το Νορβηγικό Σταυρό , δηλαδή όπλα κατάλληλα για « μάχες δρόμου » ,
έφεραν δε την αποδεκτή από όλους και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις με
ιδιαίτερη υπερηφάνεια
ονομασία « Τάγματα Εφόδου ». Σε φωτογραφίες που
βρέθηκαν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ , με
αριθμούς 169 και 171 , καθώς και διάφορες άλλες που επισυνάπτονται στη
δικογραφία , εμφανίζονται διάφορα άτομα , μέλη του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , φορώντας κράνη , κρατώντας ασπίδες και
κοντάρια , στα οποία ήταν τυλιγμένες σημαίες και ήταν παρατεταγμένα στο δρόμο
ως παραστρατιωτικό σώμα , ενώ σε βίντεο φαίνεται ότι χτυπούσαν ρυθμικά με τα
ρόπαλα είτε στο οδόστρωμα , είτε επί των ασπίδων , με παραγγέλματα , κραυγές ,
ιαχές και συνθήματα , όπως το γνωστό « Αίμα - Τιμή - Χρυσή Αυγή » και « Ηθικόν ;
Αίμα ». Η όλη αμφίεση , ο πλήρης εξοπλισμός τους καθώς και ο τρόπος που
ενεργούσαν , είχε σκοπό να προκαλεί το φόβο στα « αντίπαλα » , στρατόπεδα , αλλά
και γενικότερα σε όποιον τύχαινε να παρακολουθήσει , ακόμη και ως απλός
περαστικός , μια κομματική εκδήλωση. Η κάλυψη του προσώπου με κράνη ή
κουκούλες αποσκοπούσε στην πρόκληση μεγαλύτερου φόβου στον αντίπαλο, σε
σχέση με το πρόσωπο που είναι ακάλυπτο ( βλ. και την από 12-6-2014 ένορκη
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κατάθεση του προαναφερθέντος μάρτυρα Ηλία Σταύρου ). Οι επιθέσεις τους είχαν
βίαιο χαρακτήρα , με βαρύτατες συνέπειες για τη ζωή και τη σωματική
ακεραιότητα των θυμάτων. Όπου δε οι συνθήκες το επέτρεπαν ή το επέβαλαν ,
κινούνταν ομαδικά με μηχανές μικρού κυβισμού. Κάθε ένα από τα μέλη αυτά είχε
προκαθορισμένο ρόλο , ήταν εκπαιδευμένο , ενεργούσαν δε από κοινού εντός
αυστηρά καθορισμένου χρονικού πλαισίου δράσης, κατά τρόπο αστραπιαίο και με
συγκεκριμένο σκοπό. Η δράση τους άρχιζε και τελείωνε με συγκεκριμένο
παράγγελμα του επικεφαλής του « Τάγματος Εφόδου ». Ο στόχος μπορεί να ήταν
προεπιλεγμένος και προκαθορισμένος και στην περίπτωση αυτή η επίθεση ήταν
γνωστή τόσο στον « Περιφερειάρχη » του κόμματος όσο και στον ηγετικό
πυρήνα του , όπως ενδεικτικά οι επιθέσεις εναντίον των συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στο Πέραμα , στην οικία των Αιγύπτιων αλιεργατών στο επίσης στο
Πέραμα , στο κοινωνικό στέκι « Αντίπνοια » στα Πετράλωνα , στον κοινωνικό χώρο
« Συνεργείο » στην Ηλιούπολη , στο « πογκρόμ » το Μάιο του έτους 2011, η
επίθεση και η απόπειρα εμπρησμού στο χώρο προσευχής Μουσουλμάνων στο
κέντρο της Αθήνας και η επίθεση σε βάρος των Πακιστανών εργατών στην
Ιεράπετρα της Κρήτης. Άλλοτε , ο στόχος ή οι στόχοι και εντεύθεν η επίθεση των
« Ταγμάτων Εφόδου» , τα οποία ήταν ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα , ανέκυπτε
από συνθήκες που δεν ήταν δυνατόν να έχουν προβλεφθούν εκ των προτέρων ( όπως
π.χ. η παρουσία του Παύλου ΦΥΣΣΑ στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » , κατά τις
βραδινές ώρες της 17ης-9-2013), οπότε η ηγεσία της συγκεκριμένης Τοπικής
Οργάνωσης , που οργάνωνε τη δράση , ενεργούσε άμεσα με την ενεργοποίηση των
« Ταγμάτων Εφόδου » , στο πλαίσιο , πάντα , των αρχών και των θέσεων της
εγκληματικής οργάνωσης , όπως αυτές εκτίθενται αναλυτικά παραπάνω. Παρόμοια
ομαδική εγκληματική δράση πραγματοποιήθηκε σε βάρος των Σάββα ΜΑΥΡΙΔΗ
και Μαρίας ΤΡΟΥΛΛΟΥ , στην Πάρο , στις 28-2-2013 , με επικεφαλής το βουλευτή
και ήδη κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΟ.
Όμως πλην των προαναφερομένων έχουν καταγραφεί και συχνές βίαιες δράσεις
και μάλιστα ιδιαίτερης βαρύτητας , από μέλη της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ » , σε
μικρές ομάδες των δύο έως πέντε ατόμων που ενεργούσαν , είτε προγραμματισμένα
( έβγαιναν για να χτυπήσουν αλλοδαπούς ) , είτε παρεμπιπτόντως , στο πλαίσιο της
καθημερινότητάς τους ( βγαίνοντας για βόλτα , μέσα σε λεωφορείο , είτε σε άλλο
δημόσιο χώρο , κ.λ.π. ) , πάντοτε όμως , έχοντας την πεποίθηση ( και ορθώς ) ότι
ενεργούν ως γνήσιοι « Χρυσαυγίτες » ( βλ. την ομιλία του Αλέξανδρου ΛΥΡΗ και
των λοιπών δόκιμων μελών κατά την τελετή της ορκωμοσίας τους, στις 23-7-2011) ,
στο πλαίσιο του « αγώνα » τους για την επικράτηση του « εθνικισμού » με την
εξόντωση των « εχθρών » του. Τέτοιες περιπτώσεις είναι α) η ανθρωποκτονία του
νεαρού Πακιστανού εργάτη ( επ. ) SHAZAD ( όν ) LUQMAN , στα Πετράλωνα ,
τα ξημερώματα της 17-1-2013 , από τους κατηγορούμενους Χρήστο
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ και Διονύσιο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ β) η επίθεση σε βάρος του
νεαρού φοιτητή Χρήστου ΑΝΤΙΟΧΟΥ , στην Πάτρα , στις 7-8-2013 γ) η επίθεση
σε βάρος του Γεώργιου ΜΩΡΟΥ , τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2013 ( βλ. την από
19-2-2014 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ) δ) η
επίθεση σε βάρος του Γεωργίου ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ , στις 12-6-2012 , στην πλατεία
της Αγίας Παρακευής ( βλ. την από 9-12-2013 ένορκη κατάθεσή του εν λόγω
παθόντα ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας – Εφέτη ) ε) η επίθεση σε βάρος του
Στυλιανού ΖΑΜΠΕΛΗ , στις 19-2-2013 , στην περιοχή της Αναβύσσου ( βλ. την
από 21-3-2014 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον του Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ) ,
αλλά και πολλές άλλες , ιδιαίτερα βίαιες , σύμφωνα με τις περιγραφές των
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εξετασθέντων μαρτύρων Αναστάσιου ΥΦΑΝΤΗ στην από 6-11-2013 ένορκη
κατάθεσή του , Βασιλικής ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ , στην από 3-12-2013 ένορκη κατάθεσή
της , Μαρίας ΚΟΥΒΕΛΗ , στην από 18-11-2013 ένορκη κατάθεσή της , Αθανάσιου
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ , στην από 4-12-2013 ένορκη κατάθεσή του , JAVIED ASLAM στην
από 8-11-2013 ένορκη κατάθεσή του και Ελγαντούρ ΝΑΙΜ στην από 14-11-2013
ένορκη κατάθεσή του ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας κ.λ.π. , καθώς και από
διάφορα έγγραφα. Οι επιθέσεις αυτές έχουν γίνει κυρίως στο κέντρο της Αθήνας ,
αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας , σε βάθος χρόνου , στις περισσότερες των
οποίων όμως δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα των δραστών , λόγω του
υπέρμετρου , πλην όμως δικαιολογημένου φόβου των παθόντων , να δώσουν
περισσότερα στοιχεία.
Τέλος , πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα και το γεγονός ότι ακόμα και μετά την
αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας κυρίως του «Τάγματος Εφόδου »
της Νίκαιας , την άσκηση ποινικών διώξεων ακόμη και την προσωρινή κράτηση
των υπαιτίων , μελών , φίλων , οπαδών και στελεχών της Χρυσής Αυγής , αλλά και
της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , τις μεσημβρινές ώρες της 10ης Απριλίου
2014 , επιτέθηκε στο κτίριο των Γιατρών του κόσμου , στην περιοχή του
Περάματος , ομάδα οπαδών της Χρυσής Αυγής κραυγάζοντας τα συνθήματα
« Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή » και «Έξω οι ξένοι» , με αποτέλεσμα να
τρομοκρατηθούν όσοι βρίσκονταν εκεί την ώρα εκείνη και κυρίως τα μικρά παιδιά
που εξετάζονταν από παιδίατρο. Επίσης , στις 26-1-2014 , « Τάγμα Εφόδου » , με
επικεφαλής τους κατηγορουμένου Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ και Νικόλαο ΚΟΥΖΗΛΟ,
επιτέθηκε , απρόκλητα , στο αναρχικό στέκι « Ρεσάλτο » στην περιοχή του
Κερατσινίου. Εξ’ ίσου δε αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι επιθέσεις αυτού του
είδους , δηλ. με τα « Τάγματα Εφόδου » , εντάθηκαν , μετά τις εκλογές του έτους
2012 και την είσοδο του κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο , ως Κοινοβουλευτικό
πλέον κόμμα.
Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού , το οποίο νόμιμα έχει κατασχεθεί και
επισυνάπτεται στη δικογραφία , συγκεκριμένα δε από τα ηλεκτρονικά πειστήρια , την
πληθώρα των φωτογραφιών και τα βίντεο των εκδηλώσεων , πορειών και
παρελάσεων που διοργάνωνε η Χρυσή Αυγή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ,
προκύπτει η συγκρότηση αυτών των παραστρατιωτικών ομάδων
( Ταγμάτων
Εφόδου ). Άλλωστε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας - Αρχηγός του κόμματος
Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , με δηλώσεις του , όπως αυτές αναφέρονται
παραπάνω , είχε αναγνωρίσει τόσο την ύπαρξή τους όσο και τη χρησιμότητά τους ,
δηλώνοντας επίσημα , θριαμβευτικά αλλά και συγχρόνως απειλητικά « Εσείς είστε
τα Τάγματα Εφόδου… Θα δούνε τότε τι σημαίνει Τάγματα Εφόδου. Τι σημαίνει
μάχη , τι σημαίνει αγώνας , τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να ακονίζονται στα
πεζοδρόμια » , ενώ το βράδυ των εκλογών του Ιουνίου του έτους 2012 δήλωσε
« Ευχαριστώ τα παιδιά με τα μαύρα ».

νιι) Εκπαίδευση - Οπλισμός - Ενδυμασία
Μία από τις βασικές φροντίδες της ηγεσίας του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ήταν , πλην της ιδεολογικής καθοδήγησης τους
44

και η σωματική εκπαίδευση των νεότερων μελών της και μάλιστα στρατιωτικού
χαρακτήρα. Τούτο προκύπτει και από σχετικά δημοσιεύματα , με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό εκείνο στην εφημερίδα
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στις 13-1-2005 ,
σύμφωνα με το οποίο «… ο πόλεμος σήμερα δίνεται σε διάφορα επίπεδα , έτσι εκ
των πραγμάτων οι πολεμιστές μας οφείλουν να εκπαιδευτούν σε όλα τα αντικείμενα
που οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν ».
Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας , επιβεβαιώνεται η σκληρή σωματική
εκπαίδευση των στελεχών, μελών αλλά και των «υποστηρικτών» του κόμματος , υπό
δύσκολες συνθήκες στο ύπαιθρο , όπως π.χ. στη λίμνη Δόξα στο Φενεό
Κορινθίας , στη λίμνη Πλαστήρα , στον ποταμό Νέδα στην περιοχή της Ηλείας ,
στην Κρήτη και αλλού , καθώς και η εκπαίδευση τους στη χρήση πυροβόλων
όπλων με βολές με πραγματικά πυρά. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής , με την οποία σχολιάζεται ότι στην τριήμερη
κατασκήνωση μελών της στη λίμνη Δόξα « Η Τ. Ο. Κορίνθου με αντιπροσωπείες
από γειτονικούς νομούς , έζησαν ένα τριήμερο γεμάτο δράση και ένταση που θα
ζήλευαν ακόμη και οι σημερινές στρατιωτικές μονάδες ». Σημειώνεται ότι η
κατασκήνωση στον ποταμό Νέδα , οργανώθηκε με εντολή του κατηγορουμένου
Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 103 γραπτό μήνυμα , το οποίο
εστάλη από την Τ. Ο. της Νίκαιας , στον κατηγορούμενο Κων/νο ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ ,
στις 26-7-2013 , με το εξής περιεχόμενο « Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6976 740 401 σήμερα. Στις 10 Αυγούστου έχουμε εθνικιστική κατασκήνωση στον ποταμό
της Νέδας με εντολή ΛΑΓΟΥ ». Αντίστοιχη ανακοίνωση για την ίδια κατασκήνωση
υπάρχει επίσης και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , ο οποίος βρέθηκε και κατασχέθηκε στα γραφεία
του κόμματος στη Βουλή , οργανωτής αυτής ήταν ο προαναφερόμενος Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ , γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , ενώ οι βολές με
όπλα θα γίνονταν υπό την επίβλεψη του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , υπεύθυνου
πολιτικής δράσης της ίδιας Τοπικής Οργάνωσης.
Οι όροι λειτουργίας της συγκεκριμένης κατασκήνωσης προκύπτουν από το
ηλεκτρονικό υλικό που βρέθηκε στο δεύτερο cd του κατηγορουμένου Γεωργίου Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ( Παράρτημα 1. 3 , έγγραφο 127 ) και συγκεκριμένα το
περιεχόμενό τους έχει ως εξής : « Όρος 3…οργάνωση σκοπιάς ανά ημέρα » ,
« Όρος 5: … στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιστροφή από τον ποταμό σε
αντίθετη φορά των νερών , στα μέσα του ποταμού θα πραγματοποιηθούν βολές
υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου της πολιτικής δράσης Ιωάννου ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
( προαιρετικά να υπάρχει φούμο ) » , « Όρος 9 : Ώρα ύπνου και συνεννόηση με
τους σκοπούς για βραδινό συναγερμό. Πεζοπορία έρπειν και κάλυψη από τον εχθρό
με όπλα , όλοι , οι συναγωνιστές και τα όπλα θα ντυθούν με φύλλα και θα φτιάξουν
από τη φύση φούμο » , « Όρος 15 : Επιστροφή από τον ποταμό με ακόμα ένα
μάθημα σκοποβολής και εκπαίδευσης , κάλυψης βολής , επίθεσης και άμυνας »
και Όρος 18 « Μάθημα για προσανατολισμό τη νύχτα και προσανατολισμό χωρίς
πυξίδα » ( Βλ. σχετ. )
Από το περιεχόμενο όλων των ευρημάτων και των αποδεικτικών στοιχείων της
δικογραφίας και παρά τους επίμονους ισχυρισμούς ορισμένων κατηγορουμένων περί
του αντιθέτου , αποδεικνύεται , χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία , η παράνομη
κατοχή όπλων και πυρομαχικών από το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα και από μέλη
του , ανεξάρτητα από το γεγονός ότι , παρά τις εκτεταμένες και επίμονες έρευνες ,
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δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί από τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας και να
κατασχεθεί μεγάλος αριθμός όπλων , όπως τουλάχιστον είχε καταγγελθεί ότι υπήρχε.
Από άλλες έρευνες που διενεργήθηκαν σε γραφεία του κόμματος , σε γραφεία
Τοπικών Οργανώσεων , καθώς και σε άλλους χώρους ελεγχόμενους από το κόμμα ή
από στελέχη του , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα , χωρίς νόμιμη άδεια
κατοχής, όπως μαχαίρια παντός είδους, στιλέτα , σιδερογροθιές , ρόπαλα ,
κοντάρια , καδρόνια ακόμη και ρόπαλα του μπειζ μπωλ , άθλημα σχεδόν άγνωστο
και καθόλου δημοφιλές στην Ελλάδα , όλα όμως κατάλληλα για το είδος των
επιχειρήσεων που διενεργούσαν τα « Τάγματα Εφόδου ». Τα όπλα αυτά τα
προμηθεύεται εύκολα ο καθένας αντί χαμηλού τιμήματος και είναι εξαιρετικά
κατάλληλα και αποτελεσματικά για « μάχες δρόμου ». Είναι δε χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι ξύλινα ρόπαλα του μπειζ μπωλ εμπορευόταν στο κατάστημά του , στην
περιοχή του Κολωνού, με το διακριτικό τίτλο « Φάλαγγα » ο Ηλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ. Επίσης , στα ηλεκτρονικά πειστήρια που έχουν κατασχεθεί
υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες ηγετικών και μη στελεχών και μελών της Χρυσής
Αυγής από τη διαβίωση σε κατασκηνώσεις , τις ασκήσεις , την εκπαίδευση , με όπλα
ανά χείρας , στο ύπαιθρο ( πιστόλια , αεροβόλα , κυνηγετικά , πολεμικά , κλπ ) , με
σκοπό οι μετέχοντες να εξοικειωθούν με τη χρήση τους και να εκπαιδευτούν στη
σκόπευση , υπό συνθήκες πολέμου , φορώντας πάντοτε στρατιωτικές στολές
παραλλαγής , πραγματικές καταστάσεις οι οποίες ασφαλώς δημιουργούν ψυχολογία
έντονης βίας και επιθετικότητας , εντελώς ανεπίτρεπτη για κάθε πολίτη , αλλά και
για κάθε πολιτικό κόμμα , είτε εκτός είτε εντός του Κοινοβουλίου. Επομένως , από
αυτές τις φωτογραφίες και μόνο καταρρίπτεται ο ισχυρισμός των ηγετικών στελεχών
του κόμματο ότι ουδέποτε το κόμμα ή τα μέλη του κατείχαν παράνομο οπλισμό.
Πέραν τούτων , ομοίως σε ηλεκτρονικά πειστήρια , βρέθηκε μεγάλος αριθμός
φωτογραφιών διαφόρων προσώπων , ακόμη και Βουλευτών , τα οποία είτε μόνα
τους , είτε μαζί με άλλα , άγνωστα στην ανάκριση , άτομα , κάνουν χρήση πυροβόλων
όπλων , διαφόρων τύπων , όχι σε οργανωμένους και νόμιμους χώρους σκοποβολής ,
όπως π.χ. σκοπευτικούς ομίλους , αλλά στην ύπαιθρο. Επίσης σοβαρά αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με τα όπλα , βρέθηκαν στο αρχείο των νομίμως κατασχεθέντων
κινητών τηλεφώνων των κατηγορουμένων Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ , κ.λ.π. Ειδικότερα , βρέθηκαν
καταχωρημένες φωτογραφίες με όπλα και πυρομαχικά σε περιοχές της Αττικής ,
με βάση το χάρτη από το σύστημα εντοπισμού που διέθεταν τα κινητά αυτά. Το
γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι τα μέλη και στελέχη της οργάνωσης αυτής
διέθεταν όπλα , τα οποία δεν είναι φωτογραφίες από το διαδίκτυο , με σκοπό την
ενίσχυση της ψευδαίσθησης ισχύος της και την εξοικείωσή τους με τη βία , όπως
αναλυτικά εκτίθεται σε άλλα σημεία της παρούσας. Αποκαλυπτικές άλλωστε είναι
και οι φωτογραφίες με σκηνές από την « εκπαιδευτική κατασκήνωση » μελών της
Χρυσής Αυγής στον ποταμό Νέδα , οι οποίες επισυνάπτονται στη δικογραφία. Σε
αυτές εμφανίζονται , μεταξύ των άλλων και οι Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ , Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , Χρήστος - Γεώργιος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ,
η μνηστή του Αναστασία ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ , καθώς και η Νικολέτα
ΜΠΕΝΕΚΗ , μνηστή του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , να κρατούν όπλα μπροστά στη
σημαία των Ες - Ες.
Εκτός των προαναφερομένων , ως σχετιζόμενες
οπλισμού , πρέπει να επισημανθούν ιδιαίτερα:
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με την παράνομη κατοχή

α) Οι προγραμματικές δηλώσεις του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , ενόψει των
Δημοτικών εκλογών του έτους 2010 , σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών εταιρειών
ασφάλειας
από ένοπλα μέλη της Χρυσής Αυγής για την καταστολή της
εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας
β) Η εξαγγελία για τη συγκρότηση ένοπλης πολιτοφυλακής για αυτοπροστασία από
τους λαθρομετανάστες στο Ρέθυμνο , με σχετικό άρθρο του υποψήφιου Βουλευτή
του κόμματος στην περιοχή Σ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗ , στην εφημερίδα « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » , στις 25-1-2012
γ) Η εξαγγελία από τον υποψήφιο Βουλευτή του κόμματος Φώτιο ΜΠΕΛΛΟ για
τη συγκρότηση « Ταγμάτων Ασφαλείας » στο Δήμο Οιχαλίας , με σχετικό άρθρο του
στην εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » της Μεσσηνίας
δ) Η από 11-10-2013 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Γεωργίου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
πρώην Γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Νοτίων Προαστίων , ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο οποίος , μεταξύ των
άλλων , κατέθεσε ότι «… Πράγματι θεωρώ ότι υπάρχει θέμα διακίνησης όπλων από
ορισμένους Βουλευτές ή μέλη της Χ.Α. Τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιούνταν εν
καιρώ , όπως αντιλαμβάνομαι. Κυρίως ήταν πιστόλια , ακούγονταν όμως και για
τουφέκια τύπου Μ16. Συνήθης τρόπος κάλυψης της μεταφοράς ή αποθήκευσης
αυτού ήταν φορτηγάκια ή ΙΧ με πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας που μετέφεραν ,
δήθεν ρουχισμό… Εικάζω ότι υπάρχει ελαφρύς οπλισμός αποθηκευμένος σε
διάφορα σημεία και αυτή η διαδικασία γίνεται με κεντρική εντολή και οπωσδήποτε
σε γνώση της κεντρικής ηγετικής ομάδας…».
ε) Η από 12-6-2014 , ένορκη κατάθεση , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , του μάρτυρα Ηλία ΣΤΑΥΡΟΥ, υποψήφιου Βουλευτή της Χρυσής Αυγής
και επιστημονικού συνεργάτη του κόμματος στη Βουλή , ο οποίος , μεταξύ των
άλλων , ισχυρίστηκε ότι «… το όπλο το οποίο προσήλθα σήμερα και παρέδωσα το
προμηθεύτηκα από κύριο που έχει το επώνυμο ΚΑΣΑΠΗΣ και έχει έρθει πολλές
φορές στα γραφεία της Τ. Ο. Πέλλας Ημαθίας , στην πόλη Κρύα Βρύση του Νομού
Πέλλας… ήταν αυτός που με προμήθευσε με το όπλο , ενημερώνοντάς με
παράλληλα πως σε περίπτωση που θα επιθυμούσα θα μπορούσε να με προμηθεύσει
με κανονικό όπλο… απευθύνθηκα στον επικεφαλής της Τ. Ο. Πέλλας Ιωάννη
ΣΑΧΙΝΙΔΗ και στον οποίο γνωστοποίησα την επιθυμία μου όπως προμηθευτώ
κάποιο όπλο προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε περίπτωση παρόμοιου
συμβάντος. Ο κ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ μου συνέστησε τότε τον κ. ΚΑΣΑΠΗ , ο οποίος με
ρώτησε τι είδους όπλο επιθυμούσα να λάβω…»
στ) το μήνυμα που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Κων/νου
KΟΡΚΟΒΙΛΗ , το οποίο κατασχέθηκε από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και
περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό ανακριτικό υλικό , όπου ο εν λόγω κατηγορούμενος
στέλνει μήνυμα , στις 25-8-2013 , στον αριθμό 6907-390007 , σε πρόσωπο με
στοιχεία « Δημήτρης ΧΩΜ » και κανονίζουν σχετικά με παραγγελία προμήθειας
πυροβόλου όπλου και σφαιρών , το περιεχόμενο δε αυτό του μηνύματος έχει ως εξής
« Είναι το κλοκ ( GLOCK ) το 17 με γεμιστήρα και θήκη κομπλέ και κάτι άλλο ,
δίνει και σφαίρες ».
Εξαιρετικά κρίσιμο και αξιολογήσιμο είναι όμως και το γεγονός ότι σημαντικά
στελέχη του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , κατά το
πρόσφατο παρελθόν έχουν συλληφθεί να κατέχουν όπλα χωρίς άδεια και
συγκεκριμένα οι:
α) Παναγιώτης ΔΡΑΚΟΣ , στενός συνεργάτης του κατηγορούμενου Βουλευτή
Κορινθίας Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , ο οποίος με την υπ’ αριθ. 14532/2013
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απόφαση του Β Αυτοφώρου Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών ,
καταδικάστηκε για παράνομη κατοχή , εκτός των άλλων και ενός πιστολίου , μάρκας
ZASTAVA , με γεμιστήρα και τέσσερα ( 4 ) φυσίγγια
β) Νικήτας ΣΙΩΗΣ , ο οποίος εξελέγη Βουλευτής του κόμματος στο Νομό Σερρών
πλην όμως στη συνέχεια παραιτήθηκε , έχει δε παραπεμφθεί ενώπιον του
Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου
Σερρών , για παράνομη οπλοκατοχή και
συγκεκριμένα ενός ( 1 ) μαχαιριού , οκτώ ( 8) στυλιαριών διαφόρων μηκών και
ενός ( 1 ) μετασκευασθέντος κυνηγετικού όπλου MAVERICK MODEL 88 , από το
οποίο αφαίρεσε το κοντάκι και προσάρμοσε πιστολοειδή λαβή
γ) Χρήστος ΡΗΓΑΣ , μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας , ο οποίος με την υπ’ αριθ. 41429/2010 απόφαση
του Ε Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών , καταδικάστηκε για παράνομη
κατοχή πυροβόλου όπλου , μάρκας ZASTAVA , ενός ( 1 ) γεμιστήρα και εννέα ( 9 )
φυσιγγίων και
δ) Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , Βουλευτής του κόμματος , ο οποίος με την υπ’ αριθ.
8723/2011 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς , καταδικάστηκε
για παράνομη κατοχή πιστολίου , μάρκας GLOCK , με γεμιστήρα , με δώδεκα
( 12 ) φυσίγγια.
Από τη συνολική εκτίμηση των προαναφερομένων , προκύπτει σαφώς ότι μέλη
και στελέχη του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » κατέχουν
πυροβόλα όπλα και εξασκούνται σε αυτά όχι μεμονωμένα και ατομικά , αλλά στα
πλαίσια της ένταξής τους στο κόμμα , με στόχο να είναι « μάχιμοι » και ανά πάσα
στιγμή έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των σκοπών της. Ενισχυτική
της απόψεως αυτής είναι και η προαναφερόμενη σχετική δήλωση του Βουλευτή
Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , σε ομιλία του στα Χανιά , στις 25-11-2012 ( μετά τις
Βουλευτικές εκλογές του ίδιου έτους ) και συγκεκριμένα ότι « Άσε το Βουλευτή
και τα Βουλευτιλίκια , γιατί αυτά τα πράγματα , όπως ξέρεις πολύ καλά , εδώ
και χρόνια δεν τα γουστάρουμε , δεν τα θέλουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε
βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την
οπλοφορία πλέον με άδεια , δεν έχει και αυτόφωρο , άμα γίνει κανα επεισόδιο
είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας…». Από τη μελέτη του περιεχομένου των
δηλώσεων αυτών προκύπτει σαφώς ότι και ο ίδιος αποδέχεται , εμμέσως πλην
σαφώς , ότι τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος είχαν ανέκαθεν στην κατοχή τους
παράνομο οπλισμό. Το ίδιο κρίσιμη και χαρακτηριστική είναι και η νομίμως
καταγραφείσα και απομαγνητοφωνηθείσα τηλεφωνική συνομιλία του μέλους της
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Σωτήρη ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , με άγνωστη γυναίκα , ο
οποίος εκφράζοντας την οργή του για την ποινική δίωξη σε βάρος των ηγετικών
μελών και στελεχών του κόμματος και φοβούμενος μήπως το κόμμα τεθεί εκτός
Νόμου , δήλωσε ευθαρσώς ότι το κόμμα διαθέτει ανά πάσα στιγμή πενήντα - εκατό
άτομα , τα οποία είναι εφοδιασμένα με λειόκαννα και έτοιμα να « πέσουνε ».
Επομένως και από αυτή τη συνομιλία συνάγεται το ίδιο ως άνω συμπέρασμα.
Χαρακτηριστικές , ομοίως , είναι και οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατεγράφησαν
νομίμως , σε εκτέλεση αντίστοιχων παραγγελιών του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών, και είναι καταχωρημένες στα αρχεία με στοιχεία 8884/Ζ1 33788049,
8885/Ζ1 33788066 , 8895/ζ1 33788486 και 8860/Ζ 33788250 , μεταξύ του ιδίου ως
άνω προσώπου , δηλ. του Σωτήριου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , με άλλα , άγνωστα στην
ανάκριση άτομα , την επομένη μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ, στις οποίες
αποτυπώνεται ο πανικός που επικρατούσε στην οργάνωση και η άμεση κινητοποίησή
της, προκειμένου να « καθαριστούν » τα σπίτια των μελών της, δηλαδή να
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εξαφανίσουν τα όπλα που κατείχαν , αναμένοντας κατ’ οίκον έρευνες από τις
αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές.
Περαιτέρω , από τα αναφερόμενα , τόσο στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα του
παρόντος κεφαλαίου , όσο και ξεχωριστά για κάθε ένα από τους κατηγορουμένους,
βουλευτές, Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , Γεώργιο ΓΕΡΜΕΝΗ , Νικόλαο ΜΙΧΟ,
Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, Ιωάννη ΛΑΓΟ και Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, οι οποίοι
κατελήφθησαν να κατέχουν παρανόμως όπλα και πυρομαχικά , προκύπτει ότι
βασικός σκοπός της παράνομης κατοχής εκ μέρους τους των όπλων και των
πυρομαχικών που περιγράφονται στην κατηγορία που έχει απαγγελθεί σε βάρος κάθε
ενός από αυτούς , δεν ήταν η διασφάλιση της προσωπικής τους ασφάλειας ούτε η
ενασχόλησή τους με το άθλημα της σκοποβολής ή το κυνήγι , αλλά η ανά πάσα
στιγμή περαιτέρω διάθεσή τους σε μέλη του κόμματος , με σκοπό τον εφοδιασμό
της εγκληματικής ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η τόνωση της ψυχολογίας της
βίας και της υπεροχής, προκειμένου να είναι , ανά πάσα στιγμή ικανοί και
« ετοιμοπόλεμοι » στη μάχη του εθνικισμού. Όπως δε έχει ήδη αναφερθεί
παραπάνω , για τη συγκρότηση του εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του Ν. 2168/1993 , δεν απαιτείται και η υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Όσον αφορά την ενασχόληση των Βουλευτών , στελεχών και μελών της Χρυσής
Αυγής με όπλα , τη δικογραφία συνοδεύει πλούσιο αποδεικτικό υλικό. Από το υλικό
αυτό φέρονται να ασκούνται συστηματικά ακόμα και μέσα στα γραφεία , κυρίως
με πολεμικές τέχνες ( Βλ. ενδεικτικά για υπ’ αριθ. 882 , 896 , 897 , 905 , 909 και
910 φωτογραφίες από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ ). Γυμνάσια όμως των μελών της Χρυσής Αυγής και μάλιστα ιδιαίτερα
σκληρά , στρατιωτικού τύπου , διοργανώνονταν και στην ύπαιθρο , με εκπαιδευτή
κυρίως τον κατηγορούμενο Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ. Επί της δραστηριότητας αυτής
αναφέρονται , ενδεικτικά , τα εξής αποδεικτικά στοιχεία.
Α) Από το ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Βουλευτή Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ
DVD 1 α) παρ. 1 . 1 : φωτογραφίες 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 19 και β)
παρ. 5. 1 : φωτογραφίες 33 και 34
Β) Από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Κων/νου ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ παρ. 1
( εισερχόμενα μηνύματα ) , με αριθμό 103: « Παρακαλώ επικοινωνείστε στο
6976740401 σήμερα , Στις 10 Αυγούστου έχουμε εθνικιστική κατασκήνωση στον
ποταμό της Νέδας με εντολή Λαγού. Ο αγώνας μας η δύναμή μας ».
Γ) Από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ
( παράρτημα 3.1 ) : 1) οι φωτογραφίες 12178 , 12179 , 12180 , 12181 , 12182 , 12183
και 12184 , στις οποίες απεικονίζονται άνδρες - μέλη της Χρυσής Αυγής , με στολές
παραλλαγής κρατώντας όπλα σε ασκήσεις καταλήψεως κτιρίου. 2) Οι φωτογραφίες
από 12185 έως 12219 , στις οποίες απεικονίζονται άνδρες - μέλη της Χρυσής
Αυγής , με την ίδια ως άνω ενδυμασία , να γυμνάζονται στο ύπαιθρο στη χρήση
όπλων, στόχευση , άμυνα , λαβές , κλπ. 3) Οι φωτογραφίες 12355 , 12356 και
12357 , στις οποίες απεικονίζεται ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ με
φόρμα παραλλαγής , μάσκα full face και με μαχαίρι. Στην υπ’ αριθ. 12355 , ο ίδιος
κατηγορούμενος έχει φωτογραφηθεί σε βράχια και στην υπ’ αριθ. 12356
εμφανίζεται να « μαχαιρώνει στο λαιμό » άγνωστο άνδρα και 4) Οι φωτογραφίες
4769 , 4770 , , 4771 , 4772 , 4773 , 4774 , 4776 , 4778 και 4784 , στις οποίες
απεικονίζονται άνδρες - μέλη της Χρυσής Αυγής και μάλιστα νεαρά άτομα έφηβοι , με στολές παραλλαγής , οι οποίοι κατά τη διάρκεια νυχτερινής διαβίωσης
επιδίδονται σε στρατιωτικές ασκήσεις και συγκεκριμένα έρποντας σε βότσαλα ,
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κρατώντας ο ένας εξ’ αυτών τη σημαία στους ώμους του, ο δε άλλος κρατώντας το
κοντάρι της σημαίας με τα δόντια του.
Τέλος και παρά τις αντίθετες σχετικές δηλώσεις των κατηγορουμένων Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , κατά την απολογία του , στις 2-10-2013 , Χρήστου ΠΑΠΠΑ ,
κατά την απολογία του στις 3-10-2013 , Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , κατά την απολογία του
στις 2-10-2013 και Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , κατά την απολογία του , στις 1-10-2013 ,
ότι δεν υπάρχει κανένας κεντρικός σχεδιασμός ή κεντρική εντολή για οιμοιόμορφη
εμφάνιση
των μελών ή των υποστηρικτών του κόμματος , εντούτοις οι
κατηγορούμενοι Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ και Μάριος Αναστάσιος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ , κατά τις απολογίες τους , καθώς και η μάρτυρας
Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ , ανέφεραν ότι τουλάχιστον όσοι μετείχαν στην
ασφάλεια της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , με εντολή του Πυρηνάρχη , ήταν
υποχρεωμένοι να φορούν συγκεκριμένη στολή ήτοι μαύρο t-shirt με το λογότυπο
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , παντελόνι παραλλαγής , στρατιωτικές αρβύλες και ,
προαιρετικά , τζόκευ. Άλλωστε στη δικογραφία υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στις
οποίες φαίνονται μέλη της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης , να φορούν τις
συγκεκριμένες στολές - ομοιόμορφες ενδυμασίες. Πέραν των ισχυρισμών αυτών ,
υπάρχουν στη δικογραφία γραπτά μηνύματα της συγκεκριμένης Τοπικής , σε
διάφορα μέλη της , με το εξής περιεχόμενο : Α) στον κατηγορούμενο Κων/νο
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ 1) 225/1-6-2013 « Τα άτομα που είσαστε για αύριο 11 η ώρα στα
γραφεία , για να είσαστε 12 στη Δηλιγιάννη , παρακαλώ να μη γίνει στραβή , είναι
στη μέση ο ΛΑΓΟΣ. Όλοι στολή της Νίκαιας » 2) 482/22-2-2013 « Κυριακή 242-2013 και ώρα 15.00 , οργανωτικό και δράση. Παρουσία της ασφάλειας
απαραίτητη. Όλοι παραλλαγές » 3) 490/19-2-2013 « Παρακαλώ εσείς που βλέπετε
το μήνυμα να μου στείλετε άμεσα το νούμερο της μπλούζας που φοράτε σε
χειμωνιάτικη΄και καλοκαιρινή » 4) 556/22-1-2013 « Η ασφάλεια σήμερα όλοι με
παραλλαγή πόλης και μπλούζες μαύρες ή μπουφάν μαύρα , γενικά ομοιομορφία »
Β) στον κατηγορούμενο Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ με αριθ. 600/13-9-2013
« Γιάννη , όταν μπορείς πάρε ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσεις για τι εμφάνιση
πρέπει να έχουμε » και 2) με αριθ. 692 , με άγνωστη ημερομηνία και
αποστολέα άτομο με το επώνυμο « ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ » και με το εξής
περιεχόμενο « Γιαννάρα θάρθω από δουλειά καπάκι , δεν θα έχω πόλεως μαζί
μου , έχεις θέμα ; ». Σε κάθε περίπτωση όμως , δεν πρέπει να περάσουν
απαρατήρητες και οι σχετικές δηλώσεις ηγετικών στελεχών του κόμματος για το
συγκεκριμένο θέμα και δη των α) Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ ( βλ. ηλεκτρονικό αρχείο
Γ. ΠΑΤΕΛΗ 1ος σκληρός δίσκος , παρ. 2. 2 , βίντεο 648 ) , ο οποίος σε ομιλία
του , στην Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας , δήλωσε « Η Χρυσή Αυγή είναι ο αγώνας
που φαίνεται και αντικατοπρίζεται μέσα από τα διάσημα παντελόνια παραλλαγής πόλεως που η Νίκαια τα έκανε μόδα , με την καλή έννοια , σε όλη την Ελλάδα και
όλοι οι μάχιμοι θέλουν να φοράνε αυτά » και του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
( ηλεκτρονικό αρχείο του ίδιου , παρ. 11.3 , έγγραφο 33 ) , ο οποίος δήλωσε ότι
« Θέλω να σας δηλώσω πως εμείς οι Χρυσαυγίτες και πρώτα απ’ όλα τα παιδιά με
τα μαύρα που είναι η ψυχή της Χρυσής Αυγής δεν θα σας προδώσουν ποτέ » , ενώ
κατά την προαναφερόμενη απολογία του , σε πλήρη αντίθεση και εντελώς ψευδώς ,
δήλωσε « Κατηγορηματικά έχω δηλώσει στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τις οποίες είχα
τη δυνατότητα να έχω, ότι α) η Χρυσή Αυγή δεν είναι στρατός να διαθέτει στολή και
καταδικάζω αυτού του είδους τη συμπεριφορά και αμφίεση και το συγκεκριμένο
βηματισμό…».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας , δράσεως , καθώς και τους σκοπούς του
πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » παρατίθεται ,
κατά τα κρίσιμα και ουσιώδη σημεία του , αυτούσιο , το περιεχόμενο των ενόρκων
καταθέσεων, σε όλα τα στάδια της προδικασίας, διαφόρων ατόμων, τα οποία
προσήλθαν αυθορμήτως και εξετάστηκαν , είτε με την ιδιότητα του προστατευόμενου
μάρτυρα είτε χωρίς αυτή και κατέθεσαν σημαντικά, κατά την άποψή μας, στοιχεία
και γεγονότα, τα οποία επιβεβαιώνονται από το σύνολο του λοιπού ογκώδους
ανακριτικού υλικού.
Πιο συγκεκριμένα , ως « προστατευόμενοι » , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν. 2928/2001 , κατέθεσαν ενόρκως ενώπιον του αρμόδιου
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , ο οποίος και διενήργησε προκαταρκτική
εξέταση σχετικά με την παρούσα υπόθεση , αλλά και ενώπιον των Ανακριτών
του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , με την παρουσία , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 31 παράγ. 1 εδ. β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του
αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών , οι εξής μάρτυρες :
1) Μάρτυρας « Α » , στις 24-9-2013 , ενώπιον του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Υπήρχε στρατιωτική
οργάνωση και εκπαίδευση στη Μάνδρα και Μαλακάσα. Να σημειώσω ότι
επέλεγαν σωματώδεις τύπους και κατά προτίμηση αυτούς που είχαν γνώσεις
πολεμικών τεχνών… Οι επιθέσεις σε αλλοδαπούς και Έλληνες
ήταν
προγραμματισμένες και δεν ήταν τυχαίες. Οι εντολές δίνονταν συνήθως με
μηνύματα και πάντα στο τέλος υπήρχε η εντολή ‘‘ διαγράψτε το μήνυμα ’’. Με τις
εντολές αυτές κινητοποιούσαν τα λεγόμενα Τάγματα Εφόδου για να φέρουν σε
πέρας την αποστολή και όταν λέμε αποστολή εννοούμε άγριους ξυλοδαρμούς με
σκοπό ή να φρονηματίσουν κάποιους απείθαρχους Έλληνες ή να εκφοβίσουν
αλλοδαπούς που μπλεκόντουσαν στα πόδια τους… Ως προς τη δομή και τη
λειτουργία της οργάνωσης έχω να πω τα εξής: Σε κάθε Τοπική Οργάνωση υπάρχουν
δύο πυρήνες που αποτελούνται από πέντε άτομα ο καθένας. Ο ένας πυρήνας είναι ο
λεγόμενος ‘‘ ανοιχτός πυρήνας ’’ και ο άλλος ο ‘‘ κλειστός ’’. Στους πυρήνες
υπάρχουν τα υψηλόβαθμα και καθοδηγητικά στελέχη. Στον ‘‘ κλειστό ’’ πυρήνα
είναι τα ανώτατα στελέχη και εκεί μέσα συζητούνται όλα τα θέματα , όπως αν θα
γίνει έφοδος , ποιοι είναι οι στόχοι , πότε θα γίνει , ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν ,
κλπ. Αυτοί οι πέντε του ‘‘ κλειστού ’’ πυρήνα δίνουν λόγο μόνο στο βουλευτή της
περιοχής , ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση και δίνει τη σχετική εντολή. Στον
‘‘ κλειστό ’’ πυρήνα δεν μπαίνει οποιοσδήποτε αλλά μόνο επίλεκτα και πολύ
έμπιστα στελέχη. Όσα λένε και αποφασίζουν μεταξύ τους δεν τα ξέρει κανένας άλλος
εκτός από τον ανώτερο ιεραρχικά… Μετά από όλα αυτά που έζησα επί ένα χρόνο
από κοντά , κατηγορηματικά λέω ότι το σύνθημα ‘‘ Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ δεν
είναι τυχαίο. Δηλαδή πρόκειται για οργάνωση με εγκληματικούς σκοπούς , που
έχουν οργανωθεί γι’ αυτό το σκοπό , επιδιώκει τη σύγκρουση με όσους θεωρεί
αντιπάλους ή εχθρούς της… εγώ δεν μπορούσα να συμμετέχω σε βάναυσες
εκδηλώσεις ακόμα και εναντίον της ζωής των άλλων ανθρώπων… κατά το διάστημα
που είχα αραιώσει τις επαφές , δέχθηκα οχλήσεις και τηλεφωνικές απειλές από
διάφορα άτομα , με τις οποίες απειλούσαν εμένα και την οικογένειά μου σε
περίπτωση που διακόψω μαζί τους… όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί ή να
εκφράσει κάποιο παράπονο δερνόταν ανηλεώς… ».
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2) Μάρτυρας « Β » , στις 25-9-2013 , ενώπιον του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι «… μας υποχρέωσαν
να αγοράσουμε ατομικούς πυροσβεστήρες , που κόστιζε 15 ευρώ ο καθένας , τους
οποίους θα τους χρησιμοποιούσαμε είτε για να σβήσουμε μικρή εστία φωτιάς ,
είτε ως όπλο τον ίδιο τον πυροσβεστήρα είτε το περιεχόμενό του… Όπως μας
έλεγαν αυτοί για ό, τι και να γινόταν έπρεπε να ενημερώσουμε τον πυρηνάρχη
που ήταν ο Πατέλης , ο Πατέλης ενημέρωνε το Λαγό ο οποίος ήταν ‘‘ η πλάτη της
Νίκαιας ’’ και ο Λαγός μιλούσε απ’ ευθείας με τον αρχηγό , από τον οποίο και
έπαιρνε την τελική έγκριση ή σχετικές εντολές . Πράγματι γινόταν στρατιωτικού
τύπου εκπαίδευση σε διάφορες περιοχές της Αττικής… Γνωρίζω όμως ότι η
στρατιωτική εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα σκληρή και επικίνδυνη , αφού γινόταν
χρήση και πραγματικών όπλων… Για να καταλάβετε η εκπαίδευση ήταν σε επίπεδο
ΟΥΚ. Στα γραφεία της οργάνωσης κυκλοφορούσαν γκλομπς , στιλέτα και
πτυσσόμενα μαχαίρια , όπως και εγώ είχα… Όταν επρόκειτο να δράσουμε εναντίον
αντιπάλων η εντολή που είχαμε ήταν να φοράμε από πάνω μέχρι κάτω μαύρα και
χωρίς διακριτικά για να μη στιγματίζεται το ‘‘ κίνημα ’’ … Οι αποφάσεις για τις
επιθέσεις λαμβάνονταν από τον ‘‘ κλειστό ’’ πυρήνα , δηλ. το πενταμελές. Την
ειδοποίηση και την κινητοποίηση την αναλάμβανε ο Πατέλης , ως αρχηγός της
τοπικής οργάνωσης… Η Μηχανοκίνητη Ομάδα αναλάμβανε επιθετικές δράσεις
εναντίον αντιπάλων ατόμων ή ομάδων… Έχω συμμετάσχει κι’ εγώ πολλές φορές σε
μηχανοκίνητες δράσεις , στις οποίες συμμετείχαν 50-60 μηχανάκια , στα οποία
επέβαιναν οπωσδήποτε 2 άτομα , ( ποτέ μόνος ο οδηγός ) , εκ των οποίων ο
συνεπιβάτης κράταγε τη σημαία , με το κοντάρι της οποίας χτυπούσε όποιον
Πακιστανό βρισκόταν μπροστά του. Το κοντάρι ήταν ειδικά κατασκευασμένο δήθεν
για τη σημαία , όμως ήταν η κατασκευή του τέτοια
( κοντόχοντρο ) ώστε να το
ελέγχει αυτός που το κρατάει και να μπορεί να χτυπήσει αποτελεσματικά άνθρωπο
και μ’ αυτό εννοούσαμε να του ανοίξουμε το κεφάλι… Η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι ήταν όταν ο Τσακανίκας μια ημέρα μας ανακοίνωσε ότι κάποια φορά που
πήγανε με άλλους να ρίξουν με τα όπλα είδαν δύο Πακιστανούς , απ’ τους οποίους ο
ένας πρόλαβε και τους ξέφυγε και τον άλλον αφού τον τσάκισαν στο ξύλο , στη
συνέχεια κλώτσαγαν το κεφάλι του και όπως μας είπαν ‘‘ χτύπαγαν πέναλτι ’’ και
μάλιστα πρόσθεσε ‘‘ παίζει και να πέθανε ’’. Τότε άρχισα να συνέρχομαι και να
αναρωτιέμαι γιατί εγώ πρέπει να οπλοφορώ και να πάρω εντολή να χτυπήσω ή να
σκοτώσω ανθρώπους χωρίς λόγο και πήρα την τελική μου απόφαση να αποχωρήσω.
Μετά την αποχώρησή μου δέχθηκα ‘‘ επισκέψεις ’’ από τα « INOVA » για να με
τρομοκρατήσουν για να μην πω αυτά που ήξερα γιατί πριν αποχωρήσω είχα
τσακωθεί με το Γιώργο τον Πατέλη για όλους αυτούς τους λόγους που
προανέφερα... η κακοποίηση αλλοδαπών Πακιστανών ήταν διασκέδαση. Μη φαίνεται
παράξενο σε κανέναν η βιαιότητα των επιθέσεων και των χτυπημάτων γιατί ήταν
τέτοια η πλύση εγκεφάλου που για ένα μέλος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ αυτά τα
πράγματα ήταν πολύ απλά. Από τη στιγμή που παίρναμε την εντολή δεν υπήρχε
περίπτωση να ζητήσεις διευκρινήσεις , εξηγήσεις ή να ρωτήσεις για ποιο λόγο
έπρεπε να εκτελεστεί χωρίς δεύτερη κουβέντα… Επίσης γνωρίζω ότι προκειμένου
να αναλάβουν τον έλεγχο των μαγαζιών που δούλευαν και μετά τα μεσάνυχτα στην
πλατεία Ελευθερίας και Μέμου στο Κορυδαλλό , την ‘‘ ασφάλεια ’’ των οποίων
έχουν Αλβανοί , έκαναν νυχτερινές εφόδους εναντίον τους με την παρουσία του
Λαγού , ο οποίος πάντα στις συγκεκριμένες εφόδους ήταν παρών , επειδή το ήθελε ο
ίδιος. Ακόμα και μία δολοφονία όπως αυτή του Π. ΦΥΣΣΑ για τη Χρυσή Αυγή
είναι απλώς μια δουλειά , διότι ήταν ‘‘ διαφορετικός ’’ από εμάς , ενώ η κακοποίηση
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αλλοδαπών Πακιστανών ήταν διασκέδαση… Όποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στοχοποιείται , είτε κόμμα είτε φυσικό πρόσωπο. Όλες αυτές
οι εκδηλώσεις και της Νίκαιας και άλλων οργανώσεων ανά την Ελλάδα ,
εντάσσονται σε έναν ενιαίο σχεδιασμό στρατηγικής , λήψης και εκτέλεσης των
αποφάσεων από την ηγεσία του ‘‘ κινήματος ’’ Η εντολή διαβιβάζεται ιεραρχικά
από τον αρχηγό στον υπαρχηγό και στη συνέχεια στους υπόλοιπους κατώτερους
στην ιεραρχία μέχρι την τελική υλοποίησή της , εν είδει ντόμινο. Αυτό άλλωστε
αποδεικνύεται από την ομοιομορφία του τρόπου λειτουργίας και δράσης των
οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα με πρότυπο και καμάρι της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ τα
Τάγματα Εφόδου της Νίκαιας ».
3) O Μάρτυρας « Γ » , στις 4-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν.
4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε:
« Είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής από το 2006 , από την εφηβική ηλικία… Μετά
την απόλυσή μου από τις Ένοπλες Δυνάμεις το 2010 , εντάχθηκα στο σκληρό
πυρήνα της Χρυσής Αυγής Αττικής… Η ένταξή μου έγινε μετά από σωρεία
δοκιμασιών , ψυχικών και σωματικών. Οι σωματικές δοκιμασίες περιελάμβαναν
βασανιστήρια , τα οποία αποκαλούσαν ‘‘ σωματική βελτίωση ’’. Στις δοκιμασίες
αυτές μας γρονθοκοπούσαν , μας χτύπαγαν με γκλομπς και μας μάθαιναν
τακτικές επίθεσης , άμυνας και διάφορες μεθόδους διάπραξης εγκλημάτων ( π.χ.
πώς να ρίχνουμε μαχαιριές με θανατηφόρο αποτέλεσμα , πως μπορούμε να
κάψουμε ανθρώπους ζωντανούς με καπνογόνα ). Στην ένταξη του Τάγματος και
αρχικά λοχαγός του Τάγματος εκείνη την περίοδο βρισκόταν ο Βουλευτής της Β
Περιφέρειας Αθηνών Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ… Διευκρινίζω εδώ ότι η Χρυσή
Αυγή χρησιμοποιεί τους στρατιωτικούς βαθμούς στην ιεραρχία της και διακρίνεται
από την απόλυτη τήρηση της ιεραρχίας και της πειθαρχίας στις εντολές των
ανωτέρων της… τελικός κριτής των δοκιμασιών ήταν ο Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ , ο
οποίος έλαβε και την απόφαση για την ένταξή μου στο Τάγμα Εφόδου… Επιπλέον ,
κάθε Σαββατοκύριακο κάναμε συντηρητικές εκπαιδεύσεις. Μία από αυτές ήταν
εκπαίδευση σκοποβολής σε ανοιχτό χώρο δίπλα στο σκοπευτήριο στο Χαιδάρι ,
ώστε να μην τραβήξουν οι δικοί μας πυροβολισμοί την προσοχή της Αστυνομίας…
Πολλοί τύποι εκπαίδευσης αφορούσαν μαζικές επιθέσεις κατά πλήθους ,
αμυντικές τακτικές με τις ασπίδες και τα ρόπαλα της Χρυσής Αυγής , τρόπος χρήσης
μαχαιριών ώστε να προκαλούμε σοβαρούς τραυματισμούς . Επίσης μας εκπαίδευαν
να χρησιμοποιούμε τα κοντάρια από τις Ελληνικές σημαίες ή τις σημαίες της
Χρυσής Αυγής , με τις οποίες εμφανιζόμασταν στις συγκεντρώσεις , τα οποία ήταν
χοντρά και βαριά ξύλα , κυλινδρικού τύπου για να μην σπάνε . έτσι ώστε σε
ενδεχόμενη επίθεσή μας να τα χρησιμοποιούμε και να μην χρησιμοποιούνται όπλα.
Η αμυντική τακτική που είχαμε , προσομοίαζε με εκείνη των ΜΑΤ , δηλαδή
είχαμε εκπαιδευτεί οι πρώτοι άνδρες της διμοιρίας , οι λεγόμενοι ‘‘ Κέρβεροι ’’ ,
να κάνουμε σύγκλιση με χρήση ασπίδων. Μετά περιμέναμε την επίθεση των
αντιπάλων και μόλις αυτοί έφταναν σε απόσταση αναπνοής , άνοιγαν οι ασπίδες και
έβγαιναν από πίσω από τις δεύτερες - τρίτες σειρές άτομα με μαχαίρια , οι
λεγόμενοι ‘‘ Πύργοι ’’ που μαχαίρωναν και επέστρεφαν στις θέσεις τους. Επίσης
είχαμε πολεμικό παράγγελμα. Όταν ήταν να εξαπολύσουμε επίθεση , κρατούσαμε την
ασπίδα με το ένα χέρι και με το άλλο το κοντάρι και το σύνθημα δινόταν με τρία
χτυπήματα του κονταριού πάνω στην ασπίδα… Από το συνέδριο του Λαικού
Κινήματος Χρυσή Αυγή , που έγινε το 2009 , Αρχηγός της επανατοποθετήθηκε ο
Νίκος Μιχαλολιάκος , Α Υπαρχηγός ο Ηλίας Παναγιώταρος , μετέπειτα Βουλευτής
της Β Περιφέρειας Αθηνών. Ο Χρήστος Παππάς ήταν ο άνθρωπος , ο οποίος μαζί
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με το Νικόλαο Μιχαλολιάκο δημιούργησαν τους πρώτους πυρήνες της Χ.Α και
μεταξύ των μελών αποκαλούνταν ‘‘ Ταξίαρχος ’’… Όλοι οι Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής στο Νομό Αττικής ήταν ενήμεροι για τις εγκληματικές πράξεις , οι
περισσότερες από τις οποίες γίνονταν με διαταγή αυτών… Όλες οι επιθέσεις προς
τους μετανάστες δεν είχαν σκοπό εκφοβιστικό , αλλά δολοφονικό , αφού πετάγαμε
αναμμένα καπνογόνα στο κρεβάτι τους την ώρα που κοιμόντουσαν , με κίνδυνο
να σκοτωθούν , να τραυματιστούν βαριά ή να προκληθεί πυρκαγιά… Αυτό που
χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή είναι η απόλυτη πειθαρχία , η υπακοή στον Αρχηγό
και στους ανωτέρους , ο τρόμος σε περίπτωση παραβιάσεως των εντολών γιατί τον
περιμένει σκληρή τιμωρία και δεν υπάρχει περίπτωση να αναπνεύσει κανείς χωρίς
να το ξέρει ο Αρχηγός και η ηγετική ομάδα… Όλες οι παράνομες ενέργειες στις
οποίες συμμετείχα είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μου , κυρίως δε η έκφραση
των προσώπων των ατόμων τα οποία υποβάλαμε σε βασανιστήρια , με συνέπεια ,
ακόμα και σήμερα , να πετάγομαι στον ύπνο μου και να αισθάνομαι τύψεις ».
4) Μάρτυρας « Δ » , στις 5-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011
στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Υπήρξα
στέλεχος της Χρυσής Αυγής στην Περιφέρεια της Κορινθίας μέχρι τα τέλη Ιουνίου
2012 … Υπάρχει στρατιωτική δομή και οργάνωση , απόλυτη πειθαρχία και υπακοή
στις εντολές των πυρηναρχών και του βουλευτή , ο οποίος αναφέρεται ευθέως στον
Αρχηγό του κόμματος Νίκο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ… Δεν γνωρίζω εάν σε κάθε
επίθεση υπάρχει ειδική εντολή να γίνει , γνωρίζω όμως ότι υπάρχει μία γενική
κατεύθυνση να ‘‘ τιμωρούνται ’’ οι λαθρομετανάστες… Παντού υπάρχουν Τάγματα
Εφόδου . Στην πράξη οι πυρηνάρχες διατηρούν κατάσταση με τα ονόματα των πλέον
μάχιμων στελεχών τα οποία επιστρατεύουν όταν πρόκειται να γίνει κάποια
επιχείρηση… Επισημαίνω ότι ο πυρήνας της Νίκαιας είναι ο πιο καλά οργανωμένος
και ο πιο δυναμικός επιχειρησιακά ».
5) Μάρτυρας « Ε » , ο οποίος εξεταζόμενος ενόρκως , στις 5-10-2013 , ενώπιον
των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ των άλλων ,
κατέθεσε ότι « Υπήρξα οργανωμένο στέλεχος της Χ. Α. μέχρι πρόσφατα…
Διδάσκονταν πολεμικές τέχνες , γίνονταν πεζοπορίες , εκπαιδεύσεις αναρριχήσεων ,
εκπαιδεύσεις με όπλα αλλά κυρίως με μαχαίρια. Γνωρίζω ότι στελέχη της Χ. Α
εκπαιδεύονταν από το Νίκο ΜΙΧΟ , νυν βουλευτή Ευβοίας της Χ.Α. …Πρέπει να
αποδείξεις ότι είσαι τυφλά πιστός στο κίνημα , στον αρχηγό και στις αρχές του
εθνικοσοσιαλισμού… Η πειθαρχία είναι το παν και το μόνο που χρειάζεται για τη
λειτουργία της Χ.Α. . Κάθε παρέκκλιση από τις αρχές της οργάνωσης , τις επιθυμίες
και τις διαταγές του αρχηγού και των ηγετικών στελεχών επέφερε αυτόματα
σκληρότατη τιμωρία…» . Επίσης , σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε και
συγκεκριμένα « Είσαστε ποτέ παρών σε οργανωμένα επεισόδια που προκλήθηκαν
από τη Χ.Α. ; » απάντησε « Άπειρα , χαρακτηριστικά θα αναφέρω τα επεισόδια στο
παλαιό Εφετείο , στην οδό Σωκράτους , που έγιναν το Μάιο του 2009… Στα
επεισόδια αυτά μετείχαν οι Κασιδιάρης , Παναγιώταρος , Βουλδής , Γερμενής ,
Μίχος , Λαγός , Ζέρβας , Βουκελάτος , Καραπάνος. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι
όλα τα παραπάνω πρόσωπα είχαν ανέβει στην οροφή του κτιρίου της Χ. Α. που
ήταν ακριβώς απέναντι από το Εφετείο και έριχναν αυτοσχέδιες ρουκέτες , οι οποίες
μέσα είχαν σκάγια που όταν έσκαγαν διασκορπίζονταν και χτύπαγαν περισσότερους
στόχους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών αλλοδαπών ». Ιδιαίτερα κρίσιμο
όμως είναι το γεγονός ότι , όπως κατέθεσε σχετικά , « Επίσης γίνονταν συνεχώς
επιθέσεις κατά αλλοδαπών με γενική κεντρική εντολή. Αυτό σημαίνει ότι πολλές
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φορές δεν δινόταν συγκεκριμένη εντολή επίθεσης , αλλά και αν ακόμα γινόταν μία
τέτοια επίθεση με πρωτοβουλία κάποιου στελέχους , αυτή δεν αποδοκιμαζόταν αλλά
επικροτείτο και καλυπτόταν από τη γενική εντολή. Στα γραφεία κάθε Σάββατο όπου
μαζευόμαστε , ο καθένας διηγείτο ιστορίες για το πόσους αλλοδαπούς χτυπούσε
μέσα στην εβδομάδα και τι τους έκανε. Το ίδιο ισχύει και για επιθέσεις σε
τοξικομανείς , αριστεριστές και αναρχικούς. Η πειθαρχία είναι το παν και το μόνο
που χρειάζεται για τη λειτουργία της Χ.Α. Κάθε παρέκκλιση από τις αρχές της
οργάνωσης , τις επιθυμίες και διαταγές του αρχηγού και των ηγετικών στελεχών
επέφερε αυτόματα σκληρότατη τιμωρία , άγριους ξυλοδαρμούς και δημόσιους
εξευτελισμούς… Έχει τύχει να παρευρεθώ
σε τέτοιες πολύ δυσάρεστες
καταστάσεις… ».
Πέραν των προαναφερομένων , κατέθεσαν επίσης ενόρκως και οι εξής ,
αυτοκλήτως εμφανισθέντες μάρτυρες :
1) Ηλίας ΣΤΑΥΡΟΥ του Κωνσταντίνου , δικηγόρος , υποψήφιος βουλευτής
στις εκλογές του 2012 στο νομό Ημαθίας και επιστημονικός συνεργάτης του
βουλευτή Πολύβιου Ζησιμόπουλου στη Βουλή, ο οποίος στις 11-6-2014 , προσήλθε
αυθορμήτως ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη και μεταξύ των άλλων ,
κατέθεσε ότι « Ήρθα να καταθέσω όσα έχω γνωρίσει κατά τη διάρκεια της
παρουσίας μου στη Χρυσή Αυγή από το Φεβρουάριο του 2005 ως υποστηρικτής
της Οργάνωσης της Τοπικής Θεσσαλονίκης έως και το Δεκέμβριο του 2013 ,
οπότε και αποχώρησα… ορκίστηκα πλήρες μέλος και συγκεκριμένα στις 21
Δεκεμβρίου του 2011. Επίσης μετείχα και ως υποψήφιος στις εθνικές εκλογές του
Μαίου και του Ιουνίου του 2012… Η ιδεολογία του Λαικού Συνδέσμου Χρυσή
Αυγή είναι ο εθνικοσοσιαλισμός… Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται για την επικράτηση
των ιδεών και αρχών του εθνικοσοσιαλισμού και συνακόλουθα για τη δημιουργία
ενός εθνικοσιαλιστικού κράτους με σημείο αναφοράς τη μεσοπολεμική Γερμανία
ως πολιτειακό πρότυπο. Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός μονοκομματικού
καθεστώτος στο οποίο Κράτος και Κόμμα θα ταυτίζονται και το πρώτο θα τελεί υπό
τις εντολές του δεύτερου. Η επικράτηση του καθεστώτος αυτού θα γινόταν με την
εξάπλωση και τη διάδοση των ιδεών του κόμματος στην κοινωνία και με την κατά το
μέτρο του δυνατού διείσδυση σε κρατικούς θεσμούς , δηλαδή στην αστυνομία και
στο στρατό… Στόχος της Χρυσής Αυγής με την επικράτηση της ως πρώτου
κόμματος σκοπό είχε την καθίδρυση μονοκομματικού κράτους , όπως κατά την
άποψή μου και το ΚΚΕ. Χαρακτηριστικό ‘‘ αστείο ’’ μεταξύ μας ήταν η φράση ‘‘
ψηφίστε για να μην ξαναψηφίσετε ’’… πολλές φορές η βία ήταν το μέσο για την
πραγμάτωση των σκοπών… Δεν ήμουν ποτέ παρών στο να δοθεί ρητή εντολή για
επίθεση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα άτομα , πλην όμως υπήρχε η γενικότερη
άποψη ότι όταν εμείς επιτεθούμε σε αλλοδαπούς , όχι μόνο δεν θα υφιστάμεθα
οποιαδήποτε συνέπεια αλλά αντίθετα θα επιβραβευόμασταν. Εξάλλου οι επιθέσεις
αυτές αποτελούσαν και ένα είδος ‘‘ παρασήμου ’’ στις μεταξύ μας σχέσεις προς
ανωτέρους μας , όπου επαιρόμασταν για το πόσους αλλοδαπούς χτυπήσαμε , κ.λ.π…
Η Ιεραρχία ξεκινά από χαμηλά προς τα επάνω. Το μέλος αναφέρεται στο
γραμματέα της Τοπικής , αν έχουμε Τοπική στην περιοχή ή στον πυρηνάρχη αν
υπάρχει πυρήνας , ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής. Στη συνέχεια ο
τομεάρχης ή ο πυρηνάρχης αναφέρεται στον Περιφερειάρχη. Οι περιφέρειες της
Χρυσής Αυγής είναι οι ίδιες με τις Περιφέρειες του Καλλικράτη. Ακολούθως ο
Περιφερειάρχης , αν μεν είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου αναφέρεται απ’
ευθείας στον Αρχηγό , αν όμως δεν είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου
αναφέρεται σε κάποιον από το Πολιτικό Συμβούλιο και ο τελευταίος αυτός στον
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Αρχηγό… Τόσο ο αγκυλωτός Σταυρός όσο και ο χαιρετισμός με προτεταμένη τη
δεξιά αποτελούν , σύμφωνα με τη Χρυσή Αυγή , πολιτιστική κληρονομιά της
πατρίδας μας , ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία , αν όχι όλοι όσοι αποτελούν μέλη
της Χρυσής Αυγής γνωρίζουν πως χρησιμοποιούνται σε απευθείας σύνδεση με την
Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία. Όλες οι αντιλήψεις της Χρυσής Αυγής σε κάθε
επίπεδο , πολιτικό , κοινωνικό , οικονομικό , θρησκευτικό, παραμένουν αναλλοίωτες
από την ημέρα της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα , γιατί η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα
συνεπές σε ότι πρεσβεύει και όπως οι ίδιοι λένε ‘‘ δεν αλλάζουν τις ιδέες σαν
πουκάμισα ’’… δήθεν για να με τιμήσουν και ως ανταμοιβή για τον πολιτικό μου
αγώνα κλήθηκα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο νομικό τμήμα του κόμματος
στη Βουλή , ενώ στην πραγματικότητα σκοπός τους ήταν η πολιτική μου
αποδόμηση… Θέλω να προσθέσω ότι πλέον γνωρίζω πλήρως τη φύση της Χρυσής
Αυγής , αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ισχυριστώ ότι το νεαρό της
ηλικίας μου ή η άγνοιά μου αποτελεί το άλλοθι για την παρουσία μου σε αυτήν…
όλα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο λανθασμένης μεν , συνειδητής όμως επιλογής
μου… Στη Χρυσή Αυγή η πίστη στον Αρχηγό εκφεύγει του προσώπου του ,
αναγόμενη σε ένα επίπεδο μεταφυσικής. Πρόκειται για τη λατρεία στον ίδιο το
θεσμό του Αρχηγού και επί της ουσίας για την εκδήλωση της απόφασης ενός
προσώπου να θέσει όλη του την ύπαρξη υπό τις εντολές του , τόσο του ίδιου όσο
και των προσώπων που αυτός καθορίζει. Για παράδειγμα , η παράβαση εντολής του
ιεραρχικώς ανωτέρου τιμωρείται γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο , δηλαδή όχι γιατί
παρέβης την εντολή του συγκεκριμένου προσώπου , αλλά γιατί παρέβης την εντολή
του προσώπου που ο αρχηγός τοποθέτησε στη θέση του εντολέα… Έχει πλήρη
εποπτεία , υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία να οργανώσουν
το οτιδήποτε , είναι άνθρωποι απολύτως πιστοί στον Αρχηγό και δεν διανοούνταν
να κάνουν κάτι πέρα από τις εντολές του Αρχηγού. Μάλιστα όχι λόγω του φόβου για
τυχόν συνέπειες , αλλά λόγω της απόλυτης πίστης τους… Η ηγετική ομάδα αλλά
και σύσσωμος ο κρατικός μηχανισμός της Χρυσής Αυγής αποτελείται από
ανθρώπους πιστούς στην ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού , οι οποίοι αγωνίζονται με
πείσμα και αυταπάρνηση για την επικράτησή του. Και είναι αλήθεια πως οι
άνθρωποι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για χρήματα και αξιώματα παρά μόνο για την
επικράτηση της ιδέας τους… Αναφερόμουν στην περίπτωση εκλογικής νίκης του
Λαικού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή με αυτοδυναμία , με απόλυτη πλειοψηφία εντός
της Βουλής που θα επέτρεπε στην τότε Κυβέρνηση την αναθεώρηση ακόμη και
θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος προς το σκοπό της κατάλυσης του
Κοινοβουλευτικού
Πολιτεύματος
και της θέσπισης
του μονοκομματικού
καθεστώτος , στο οποίο ήδη αναφέρθηκα… Τα κείμενα αυτά ασφαλώς και
αποτελούν αντιλήψεις προσωπικές μεν , διαμορφωμένες ωστόσο μέσα στο πλαίσιο
των ιδεολογικών πεποιθήσεων του κινήματος. Εξάλλου δεν θα μπορούσα να
διανοηθώ να εκφράσω ιδίως παρουσία ανώτερων κομματικών στελεχών απόψεις
που θα πίστευα πως δεν θα γίνονταν τουλάχιστον ανεκτές. Εξάλλου το κείμενο αυτό
έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής… Ο λόγος που με οδήγησε
σε τελική ανάλυση στην απόφαση αυτή είναι το γεγονός πως αντιλήφθηκα με πλήρη
βεβαιότητα πως πράγματι για να συνυπάρξεις στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ως
όμοιος και χωρίς να καθίστασαι παρίας , απαραίτητη προυπόθεση είναι η επίδειξη
βίαιης συμπεριφοράς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις περιστάσεις. Κάτι
τέτοιο βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το χαρακτήρα μου και είχε ως συνέπεια
το ανέφικτο της οποιασδήποτε περαιτέρω παραμονής μου στη Χρυσή Αυγή…».
Πέραν τούτων , ο ίδιος ως άνω μάρτυρας , στην με ημερομηνία 12-6-2014
συμπληρωματική ένορκη κατάθεσή του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
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μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι «… η Χρυσή Αυγή πολλές φορές χρησιμοποιεί για
σοβαρές κομματικές υποθέσεις παντός είδους ανθρώπους , οι οποίοι δεν φέρουν
επίσημα την κομματική ιδιότητα και δεν εμφανίζονται καν στα γραφεία. Ακριβώς
ώστε σε περίπτωση εμπλοκής της με το Νόμο , τόσο οι ίδιοι να αποφεύγουν την
επιβάρυνση της ιδιότητα; του μέλους της Χρυσής Αυγής , όσο και η Χρυσή Αυγή να
μη χρεώνεται ως κόμμα με τις δράσεις αυτές … Η όλη αμφίεση και ο πλήρης
εξοπλισμός … υπάρχει προκειμένου να προκαλεί το φόβο σε πιθανά αντίπαλα
στρατόπεδα , αλλά και γενικότερα σε όποιον τύχει να παρακολουθήσει ακόμη και
ως απλός περαστικός μία κομματική εκδήλωση. Είναι γνωστό εξάλλου ακόμη και
από τους στοιχειώδεις κανόνες της ψυχολογίας ότι η κάλυψη του προσώπου
προκαλεί στον αντίπαλο αυξημένο φόβο σε σχέση με το πρόσωπο που είναι
ακάλυπτο. Η Χρυσή Αυγή γνωρίζει άριστα να χρησιμοποιεί τους κανόνες
ψυχολογικού πολέμου ».
2) Μαρία ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ του Βασιλείου , σύζυγος του ως άνω μάρτυρα Ηλία
ΣΤΑΥΡΟΥ , η οποία εξεταζόμενη ενόρκως ως μάρτυρας στις 12-6-2014 , μεταξύ
των άλλων , κατέθεσε ενόρκως ότι «… από ότι άκουγα ο σκοπός της Χρυσής Αυγής
ήταν να δημιουργήσει ένα κράτος εθνικοσοσιαλιστικό με τρόπο όχι ειρηνικό αλλά
βίαιο… Τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου προσήλθαμε να καταθέσουμε προκειμένου
να καταγγείλουμε τις παράνομες και ανήθικες μεθοδεύσεις που χρησιμοποιεί η
Χρυσή Αυγή και δη σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι απομακρύνονται από τις τάξεις
της διαφωνώντας με τις θέσεις της » και
3) Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αυγούστου , ο οποίος , εξεταζόμενος
ενόρκως ως μάρτυρας , στις 11-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011
στο Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Υπήρξα
Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής των Νοτίων Προαστίων ,
από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των γραφείων , αρχές καλοκαιριού του 2012
μέχρι Απρίλιο του 2013. Ήμουν υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής από το 2009…
Ο Αρχηγός του κόμματος Νίκος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος
αυτού. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν το γνωρίζει ή δεν το εγκρίνει ή χωρίς να έχει
υποπέσει στο γενικό πλαίσιο εντός του οποίου οφείλουν όλοι να κινούνται. Αυτό
σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να δίνει ο ίδιος ή συγκεκριμένο στέλεχος εντολή
για συγκεκριμένη ενέργεια , αρκεί να υπάρχει το γενικό πλαίσιο εντολής εντός του
οποίου πρέπει να κινηθούν οι κατώτεροι. Κάτω από τον Αρχηγό υπάρχει ένας στενός
ηγετικός
πυρήνας , στον οποίο ανήκουν
ο Χ. ΠΑΠΠΑΣ , ο Ηλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , ο Γιάννης ΛΑΓΟΣ και ο Γ. ΓΕΡΜΕΝΗΣ , όπου οι τρεις
τελευταίοι αποτελούν το πειθαρχικό συμβούλιο της Χ. Α. Ο Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
έχει ενταχθεί στην ηγετική ομάδα λόγω της ευφυίας του και της επικοινωνιακής του
ικανότητας… Δεν γνωρίζω αν όλοι οι βουλευτές της Χ.Α. έχουν εικόνα για το τι
πράγματι συμβαίνει στο στενό πυρήνα της Χ.Α. , δεν μπορώ να το αποκλείσω αλλά
δεν το γνωρίζω θετικά… Ο βουλευτής Γιάννης ΛΑΓΟΣ είναι σκληρός και
φανατικός. Γνωρίζω ότι ο λόγος που χρησιμοποιούσε στους υποστηρικτές της
οργάνωσης στη Νίκαια , κλπ ήταν ιδιαίτερα σκληρός και υποδαύλιζε βίαιες
ενέργειες… ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Στην Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 ,
αναφέρεται ότι , μετά από έρευνα της χρονικής περιόδου από Ιανουάριο του έτους
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2012 μέχρι 30 Απριλίου 2013 , επί 281 , συνολικά , καταγγελιών για περιστατικά
βίας στους δρόμους «…σε 71 περιπτώσεις , δηλαδή το ένα τέταρτο ( 25 , 26% )
των καταγγελιών , οι δράστες συνδέονται ή φέρονται ότι συνδέονται με το κόμμα
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ενώ στο διάστημα Ιανουάριος Απρίλιος 2012 καταγράφηκαν τρεις καταγγελίες ( 9, 76% του συνόλου ) για
εμπλοκή μελών της Χρυσής Αυγής σε ρατσιστικές επιθέσεις , από το Μάιο μέχρι το
τέλος της χρονιάς καταγράφηκαν 56 τέτοια περιστατικά ( 25 ,22% ). Ακόμα πιο
αξιοσημείωτο είναι ότι στο πρώτο τετράμηνο του 2013 , ενώ ο συνολικός αριθμός
καταγγελιών για ρατσιστικές επιθέσεις επανέρχεται στα επίπεδα του πρώτου
τετραμήνου του 2012 , η φερόμενη ανάμιξη των μελών της Χρυσής Αυγής
εκτοξεύεται στο 46 , 50% των περιπτώσεων ».
Επίσης , σύμφωνα με την από 16 Απριλίου 2013 Έκθεση του Νιλς Μούιζνιεκς ,
Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου , ο
οποίος μαζί με αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Ελλάδα , κατά το χρονικό διάστημα
από 28 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2013 , με αφορμή την αύξηση των
ρατσιστικών και άλλων εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα , με στόχο μετανάστες
και τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για το Κράτος δικαίου , έχουν καταγραφεί
«… 17 βίαια περιστατικά , κυρίως εναντίον μεταναστών , που ενέπλεκαν μέλη της
Χρυσής Αυγής, περιλαμβανομένων και βουλευτών του κόμματος , καταγράφηκαν
από την Αστυνομία από τις αρχές Ιουνίου έως και τον Οκτώβριο 2012 ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Μία από τις μορφές επιχειρησιακής δράσεως του κόμματος ήταν και εκείνη
κατά την οποία μέλη και στελέχη, αλλά και «υποστηρικτές», υποκαθιστούσαν
εντελώς αυθαίρετα , παράνομα και βίαια τις αρχές και τους θεσμούς του Κράτους
« αστυνομεύοντας » , δήθεν , προς διατήρηση ή αποκατάσταση της νομιμότητας ,
στην πραγματικότητα όμως με μοναδικό κριτήριο το φυλετικό μίσος και ρατσιστικό
ιδεολογικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι επιθέσεις σε βάρος
αλλοδαπών μικροπωλητών και μικροεπιχειρηματιών , οι επιχειρήσεις των οποίων
λειτουργούσαν άλλες μεν νόμιμα άλλες δε παράνομα , με σκοπό τη βίαιη
απομάκρυνσή τους
από συγκεκριμένες περιοχές όπως: α) εμπρησμοί
και
καταστροφές καταστημάτων αλλοδαπών , υπηκόων Τανζανίας , στην περιοχή της
Κυψέλης , β) στη Ραφήνα Αττικής , στις 7-9-2012 , σε θρησκευτική πανήγυρη , με
επικεφαλής του Βουλευτές του κόμματος Γεώργιο ΓΕΡΜΕΝΗ και Παναγιώτη
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ και γ) στο Μεσολόγγι , το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους , με
επικεφαλής το Βουλευτή του κόμματος Κωνσταντίνο ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ και
διάφορα άλλα στελέχη του. Επίσης οι οργανωμένες εισβολές σε Δημόσια
Νοσοκομεία , όπως π.χ. στις 24-4-2013 , στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο
Νικαίας , στις 6-2-2013 στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τριπόλεως και στις 9-42013 στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Κατά τις εφόδους αυτές μέλη του
κόμματος , κατά ομάδες , εφοδιασμένα με σημαίες και κοντάρια , εντελώς
αυθαίρετα χωρίς καμία απολύτως αρμοδιότητα , έκαναν ελέγχους σε συνοδούς
ασθενών και σε αλλοδαπές αποκλειστικές νοσοκόμες ασθενών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , στις 18-12-2012 , στη Ραφήνα , σε κομματική εκδήλωση
καταγεγραμμένη σε βίντεο που βρέθηκε στο ηλεκτρονικό του αρχείο , αναφερόμενος
στα παραπάνω γεγονότα που λίγους μήνες πριν είχαν γίνει εκεί , εγκρίνοντας και
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επιδοκιμάζοντας τις παράνομες και εξαιρετικά βίαιες και επιθετικές ενέργειες των
Βουλευτών του κόμματός του , δήλωσε , μεταξύ των άλλων , ότι « Τα ακραία
φαινόμενα απαιτούν ακραίες λύσεις . Στη Ραφήνα κάποιοι συναγωνιστές μας
ελέγξανε κάποιους λαθρομετανάστες που πουλούσαν λαθραία προιόντα » , ενώ
προηγουμένως με άλλες δημόσιες δηλώσεις του , εντελώς υποκριτικά , τις είχε
αποδοκιμάσει. Επίσης , ο Βουλευτής Κων/νος ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ για το ίδιο
θέμα και με αφορμή ανάλογο περιστατικό που συνέβη σε λαική αγορά του
Μεσολογγίου , με πρωταγωνιστή τον ίδιο , δήλωσε « Πολεμάμε το παραεμπόριο.
Ήρθαμε σήμερα να κάνουμε τη Δημοτική Αστυνομία και τις Δημοτικές Αρχές να
κάνουνε ελέγχους. Και αφού κωλυσιεργούσαν το κάναμε εμείς. Αυτές οι
προσπάθειες θα συνεχιστούν ».
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
1)

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Η εν λόγω αξιόποινη πράξη τελέσθηκε στο Κερατσίνι του Πειραιά και
συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμφιάλης, στις 17-9-2013. Η υπόθεση αυτή
εκκρεμούσε στην Ανακρίτρια του ΣΤ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά και
διενεργείτο από αυτήν κύρια ανάκριση. Η δικογραφία, η οποία είχε σχηματιστεί,
ζητήθηκε εκ μέρους μας από την εν λόγω Ανακρίτρια με το υπ’ αριθ. πρωτ. 490/411-2013 έγγραφο μας , κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 9/29-10-2013 εγγράφου αιτήματος της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη προς εμάς και για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά σε αυτό. Η
Ανακρίτρια Πειραιά , σε εκτέλεση της
σχετικής παραγγελίας μας , την υπέβαλε σε εμάς και στη συνέχεια , με τη σειρά μας
, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 514/11-11-2013 έγγραφό μας , τη διαβιβάσαμε στην Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη για συνανάκριση και συσχέτιση της στη βασική δικογραφία
λόγω απόλυτης συνάφειας της με αυτή.
Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , τις
βραδινές ώρες της 17-9-2013 , ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , υπεύθυνος της « Ασφάλειας »
της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» στη Νίκαια , ο Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ
και ο Αναστάσιος
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ, στελέχη της συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης, βρίσκονταν στην
καφετέρια «Κοράλλι » , για να παρακολουθήσουν την τηλεοπτική μετάδοση
ποδοσφαιρικού αγώνα. Η καφετέρια αυτή βρίσκεται στο Κερατσίνι , στη συμβολή
των οδών Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας , στην περιοχή της Αμφιάλης. Και οι
τρεις ήταν ντυμένοι με στρατιωτική αμφίεση και συγκεκριμένα με παντελόνι
παραλλαγής , άρβυλα και μαύρη μπλούζα. Στην ίδια καφετέρια, η οποία ήταν
γεμάτη από θαμώνες που παρακολουθούσαν τον αγώνα, σε διπλανό τραπέζι, καθόταν
με τη δική του παρέα ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ , μουσικός , γνωστός στην ευρύτερη
περιοχή για τις αντίθετες προς τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » πολιτικές του απόψεις και
εν γένει για τις αντιφασιστικές του ιδέες.
Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 23.00 - 23.30 , ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ
ειδοποίησε , μέσω του κινητού τηλεφώνου του , τον επίσης κατηγορούμενο Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης
Νίκαια , υπεύθυνο πολιτικής δράσης της και επικεφαλής των « ένστολων » μελών
της « ασφαλείας » αυτής , για την παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο του Παύλου
ΦΥΣΣΑ και της παρέας του και ζήτησε την παρέμβασή του. Ο Ιωάννης
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ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , με τη σειρά του , ενημέρωσε αμέσως τον Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ
για τα όσα πληροφορήθηκε και αυτός στη συνέχεια , μέσω του ηλεκτρονικού
υπολογιστή της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά
ο ίδιος , έστειλε μήνυμα ( sms ) στα μέλη της ασφάλειας της Τοπικής , με το εξής
περιεχόμενο - εντολή « ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ. ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ
ΔΕΝ
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ. ΤΩΡΑ » , με συνέπεια να
ενεργοποιήσει τα «Τάγματα Εφόδου » , στα πλαίσια και σε εκτέλεση των
γενικότερων εντολών του επίσης κατηγορουμένου Ιωάννη ΛΑΓΟΥ. Ο εν λόγω
κατηγορούμενος Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , ως βουλευτής του κόμματος στη Β’ Περιφέρεια
Πειραιώς , ήταν υπεύθυνος « Περιφερειάρχης » για όλες τις συνοικίες του Πειραιά
και είχε τη φροντίδα τα « Τάγματα Εφόδου » των Τοπικών Οργανώσεων της
περιοχής του να είναι ετοιμοπόλεμα και ικανά να δράσουν συλλογικά και
οργανωμένα και να πλήξουν
πολιτικούς τους αντιπάλους και γενικότερα
ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση σωματικής ή ένοπλης βίας. Το παραπάνω μήνυμα
βρέθηκε στο αρχείο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ( Βλ. παρ. 1.1 εισερχόμενα SMS Messages, αριθ. 702 ),
καθώς και σε κινητά τηλέφωνα άλλων κατηγορουμένων, ενώ το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνουν κατά τις απολογίες τους και οι επίσης κατηγορούμενοι Αθανάσιος
ΤΣΟΡΒΑΣ , Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ , Γεώργιος ΔΗΜΟΥ , Ιωάννης ΑΓΓΟΣ ,
Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ, Ιωάννης ΚΟΜΙΑΝΟΣ , Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ και
διάφοροι άλλοι. Με τον τρόπο αυτό κινητοποιήθηκαν όλοι, σχεδόν , οι αποδέκτες
του εν λόγω μηνύματος , οι οποίοι έφθασαν έξω από τα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο , περίπου δέκα - δεκαπέντε λεπτών , από
τη λήψη του, υπακούοντας στην παραπάνω εντολή , χωρίς την οποιαδήποτε
αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόπο προχωρημένη ώρα,
σε εργάσιμη ημέρα. Τα άτομα αυτά , περίπου σαράντα ( 40 ) , επέβαιναν σε δίκυκλες
μοτοσικλέτες και ήταν εφοδιασμένα με κράνη , κοντάρια , σιδερογροθιές , ενώ
άλλοι πήγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Όλοι μαζί , εν πομπή και προπορευομένων
των μοτοσυκλετών ξεκίνησαν , ως « Τάγμα Εφόδου » με κατεύθυνση το
Κερατσίνι και προορισμό την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ».
Όπως προκύπτει από τις ένορκες καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων , οι οποίοι
έχουν εξεταστεί ενόρκως ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , τρία ( 3 )
τουλάχιστον άτομα με μαύρα ρούχα , παντελόνια παραλλαγής , άρβυλα και
ξυρισμένα κεφάλια, στέκονταν όρθια ακριβώς απέναντι από την είσοδο της
καφετέριας και ανέμεναν την έξοδο του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Το ένα εξ αυτών
κρατούσε στα χέρια του ένα στειλιάρι , το άλλο ένα ρόπαλο και το τρίτο μία
σιδερογροθιά , ενώ τα δύο φορούσαν κουκούλες τύπου full face και κοιτούσαν με
απειλητικές διαθέσεις προς την είσοδο της καφετέριας. Τα άτομα αυτά είναι οι
κατηγορούμενοι Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , οι οποίοι είχαν βγει από την
καφετέρια δέκα λεπτά , περίπου , πριν λήξει ο ποδοσφαιρικός αγώνας και
Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ , ο οποίος και αναγνωρίστηκε από μάρτυρες ενώπιον
της Ανακρίτριας του ΣΤ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς, αλλά και ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα, περί τις 23.30’, ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ
και η παρέα του , μεταξύ των οποίων και δύο κοπέλλες , βγήκαν από την
καφετέρια και αντίκρυσαν τα ως άνω άτομα, τα οποία έδειχναν να έχουν απειλητική
σε βάρος τους διάθεση. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλη μία ομάδα τριάντα ( 30 ),
περίπου, ατόμων, κοντοκουρεμένων , ντυμένων με ομοιόμορφα μαύρα ρούχα και
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κρατώντας επίσης μαδέρια βρισκόταν λίγο πιο πέρα , στη διασταύρωση της οδού
Παύλου Μελά με την οδό Κεφαλληνίας , κάποιοι δε από αυτούς κρατούσαν και
κράνη , ενδεικτικό του ότι είχαν πάει εκεί επιβαίνοντας σε μηχανές. Τα άτομα αυτά
ήταν τα μέλη του « Τάγματος Εφόδου » της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , τα
οποία λίγη ώρα πριν είχαν συγκεντρωθεί για το σκοπό αυτό έξω από τα γραφεία
της , με εντολή των ως άνω κατηγορουμένων.
Στη θέα των εν λόγω ατόμων , η παρέα του Παύλου ΦΥΣΣΑ κινήθηκε επί της
οδού Κεφαλληνίας με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη. Ενώ είχαν ήδη
απομακρυνθεί και είχαν φθάσει στην ως άνω Λεωφόρο και, χωρίς να προηγηθεί
οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό ή να δοθεί κάποια σοβαρή αφορμή , ξαφνικά τα
μαυροφορεμένα αυτά άτομα-μέλη του « Τάγματος Εφόδου » που βρίσκονταν επί
της οδού Παύλου Μελά , με φωνές και ύβρεις όπως π.χ. « νάτους , αυτοί
είναι » , « θα σας γαμήσουμε μουνόπανα , πού πάτε ; » , « κότες , ελάτε θα
σας σκοτώσουμε , θα σας σφάξουμε , θα πεθάνετε » , « πάμε να τους
γαμήσουμε » , τρέχοντας,
κινήθηκαν συντεταγμένα και
μέσω της οδού
Κεφαλληνίας έφθασαν στη Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη , όπου ήδη βρίσκονταν ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ και οι υπόλοιποι φίλοι του, αγνοώντας ακόμη και τους
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ , οι οοίοι είχαν μόλις προστρέξει , μετά από εντολή
του Κέντρου , οι οποίοι και ακολούθησαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Τότε, τόσο τα
άτομα αυτά , τα οποία βρίσκονταν εξ αρχής επί της οδού Π. Μελά , όσο και εκείνα
τα οποία εμφανίστηκαν κατ’ ευθείαν και για πρώτη φορά στη Λεωφόρο Παναγή
Τσαλδάρη με μηχανάκια και αυτοκίνητα , φορώντας επίσης μαύρα ρούχα ,
παντελόνια παραλλαγής , με ξυρισμένα κεφάλια και κράνη και μερικοί εξ’ αυτών
κρατώντας ρόπαλα , συνενώθηκαν και έγιναν μία ομάδα. Φωνάζοντας δε « Εκεί
είναι τα μουνιά , να τους γαμήσουμε » , καθώς και διάφορα άλλα παρόμοια
συνθήματα , επετέθησαν στον Παύλο ΦΥΣΣΑ καθώς και σε δύο από τους φίλους
του , ήτοι τους Δημήτριο ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΠΟΥΛΟ και Ηλία ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ ,
οι οποίοι είχαν παραμείνει στο σημείο εκείνο , καθόσον οι λοιποί είχαν ήδη
απομακρυνθεί τρέχοντας , με προτροπή του Π. ΦΥΣΣΑ, για να σωθούν και
κρύφτηκαν στα γύρω στενά.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ και ενώ
ουσιαστικά είχαν εξουδετερωθεί από τα χτυπήματα των επιτιθέμενων ατόμων οι
εν λόγω δύο φίλοι του , εμφανίστηκε στη Λεωφόρο Π. Ταλδάρη με το αυτοκίνητό
του ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ. Στάθμευσε στο μέσον αυτής , στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας , στο ύψος του αριθμού 62 , πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ και με γρήγορες κινήσεις , εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι
δύο - τρία μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν επιτεθεί και κρατούσαν τον Παύλο
ΦΥΣΣΑ , με ένα μαχαίρι που κρατούσε ήδη πριν ακόμη βγει από το αυτοκίνητο ,
όπως ομολόγησε κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , επιτέθηκε κατ’ αυτού , από τον οποίο τον χώριζε πολύ μικρή
απόσταση ολίγων βημάτων. Αγκαλιάζοντάς τον, κατά τρόπο τινά , τον έπληξε δύο
φορές στο αριστερό ημιθωράκιο, στο ύψος της καρδιάς και μία φορά στο μηρό
και επέστρεψε στο αυτοκίνητο του , επιχειρώντας να διαφύγει. Πριν όμως το
επιτύχει , αστυνομικοί που είχαν ήδη φθάσει στο σημείο και μετά από υπόδειξη του
ίδιου του τραυματία Παύλου ΦΥΣΣΑ , ο οποιος ήταν ακόμα εν ζωή , συνέλαβαν το
δράστη , ο οποίος είχε ήδη εισέλθει στο αυτοκινητό του και προσπαθούσε να
ξεκινήσει. Μάλιστα δε , δίπλα στον μπροστινό αριστερό τροχό του αυτοκινήτου του ,
βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι, ήτοι ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι , τύπου
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στιλέτο , με ξύλινη επένδυση στη λαβή του, με το οποίο μόλις είχε πλήξει τον Παύλο
ΦΥΣΣΑ και το οποίο είχε πετάξει έξω από το αυτοκίνητο.
Από το τραύμα που του προξένησε ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ με το μαχαίρι , ως
μόνης και αποκλειστικής αιτίας , επήλθε λίγο αργότερα, επί τόπου , ο θάνατός
του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Πιο συγκεκριμένα , όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 418/1110-2013 Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας - Νεκροτομής της Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας Πειραιώς « Ο θάνατος του ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ επήλθε συνεπεία
βαρύτατων κακώσεων θώρακος , προκληθείσες δια νύσσοντος και τέμνοντος
οργάνου. Ανθρωποκτονία ». Επίσης από την ίδια Έκθεση προκύπτει ότι στο σώμα
του νεκρού διαπιστώθηκαν τρία , συνολικά , τραύματα , ήτοι το πρώτο άνωθεν της
αριστερής μαστικής θηλής ( παραστερνικά ) , το δεύτερο στην κατώτερη θωρακική
χώρα αριστερά και σε απόσταση εννέα ( 9 ) εκατοστών , περίπου , κάτω και
αριστερά του προηγούμενου τραύματος και το τρίτο στο άνω τριτημόριο της
αριστερής έξω πλάγιας μηριαίας χώρας. Περαιτέρω αναφέρεται ότι « Κατά τη
διάνοιξη των μαλακών μορίων του τριχωτού της κεφαλής , διαπιστώνεται μικρή
αιμορραγική διήθηση αυτών στη βρεγματική χώρα αριστερά. Τα οστά του θόλου
και της βάσεως του κρανίου δεν φέρουν κατάγματα. Κατά την επισκόπηση του
εγκεφάλου παρατηρείται οίδημα ». Τα τραύματα αυτά , όσο και εκείνα που επίσης
διαπιστώθηκαν στη ράχη , στο μέτωπο , στα δάκτυλα και στις παλάμες του
θύματος , μαρτυρούν ότι το θύμα πράγματι δέχτηκε επίθεση και χτυπήματα από τα
μέλη της Χρυσής Αυγής , πριν το θανάσιμο τραυματισμό του και μάλιστα στο
κεφάλι αλλά και ότι το ίδιο προσπάθησε να αμυνθεί, ενώ τα τρία θανατηφόρα
χτυπήματα με το μαχαίρι σε εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία του σώματός του
μαρτυρούν την ένταση του δόλου του δράστη της ανθρωποκτονίας Γεωργίου
ΡΟΥΠΑΚΙΑ.
Όλα τα παραπάνω συμβάντα επιβεβαιώνονται τόσο από το περιεχόμενο των
ενόρκων καταθέσεων των Αστυνομικών της Αμέσου Δράσεως και της ομάδας
ΔΙ. ΑΣ , οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο των επεισοδίων και επελήφθησαν του
περιστατικού , καθώς και άλλων διερχομένων αυτοπτών μαρτύρων , όσο από το
περιεχόμενο των σχετικών διαβιβάσεων από και προς την Ομάδα ΔΙ. ΑΣ , την
Άμεση Δράση και την Ασφάλεια Πειραιά , κατά τις ώρες από 22:30 της 17 ης έως
00.30 της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 , το οποίο έχει απομαγνητοφωνηθεί, όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/2/7876-δ’/2-10-2013 απόσπασμα ημερήσιου
δελτίου του υπ’ αριθμ. ΕΑ 8787 οχήματος της Άμεσης Δράσης της 17/18-9-2013 και
την
υπ’
αριθμ.
3022/8/834-β/26-11-2013
Έκθεση
Εργαστηριακής
Πραγματογνωμοσύνης. Μεταξύ των άλλων , χαρακτηριστικοί για την κατάσταση
που επικρατούσε στο σημείο της συμπλοκής είναι και οι παρακάτω διάλογοι αναφορές των αστυνομικών οι οποίοι ήταν στο χώρο των επεισοδίων , της
συμπλοκής και της εγκληματικής ενέργειας με το Κέντρο και συγκεκριμένα:
α) Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/2/7876-δ΄ από 2-10-2013 Απόσπασμα Ημερησίου
Δελτίου του υπ’ αριθ. ΕΑ-8787 οχήματος της ΄Αμεσης Δράσης , της 17/18-9-2013
αναφέρονται τα εξής: « ΄Ωρα 23.59. ΕΑ-8787 Π. Τσαλδάρη και Ιφιγενείας.
Κερατσίνι. Περί τα 50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται προς την καφετέρια
‘‘ ΚΟΡΑΛΙ’’ ». β) ΄Ωρα 00.04 « Προς Κέντρο…. Κατά την άφιξή μας διαπιστώσαμε
ότι η καφετέρια ‘‘ΚΟΡΑΛΙ’’ βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και
Παύλου Μελά και ότι πράγματι υπήρχαν συγκεντρωμένα περί τα 40 άτομα. Στη
συνέχεια είδαμε τα εν λόγω άτομα να κατευθύνονται προς την οδό Π. Τσαλδάρη και
κατευθυνθήκαμε και εμείς προς τα εκεί. Κατά την άφιξή μας στον αριθμό 62,
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είδαμε άτομα να συμπλέκονται και τρέξαμε να τους χωρίσουμε. Αμέσως μετά
διαπιστώσαμε ότι ένα άτομο από αυτά που ήταν στο σημείο είχε ήδη μαχαιρωθεί…»,
Στο δεύτερο από τα παραπάνω έγγραφα καταγράφονται οι παρακάτω διάλογοι
- αναφορές των αστυνομικών: α) « 00:00:50 Κέντρο , επί της Τσαλδάρη έχει …
αρκετά άτομα και επί της Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας έχει γύρω στα είκοσι
άτομα. Είκοσι πρέπει να ναι. Είκοσι άτομα της Χρυσής Αυγής , όπου μας
ενημερώνουν ότι είχανε μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε
πλησίον. Προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Κέντρο να γνωρίζετε απ’ ότι
διακρίνουμε υπάρχουν και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα. β) 00:01:47
Κέντρο βλέπουμε κάτι άτομα κυνηγάνε… της Χ.Α. , κυνηγάνε έτερα άτομα επί της
Τσαλδάρη. Τους κυνηγάνε για να τους πιάσουν γ) 00:03: 35. Κέντρο από
Κερατσίνι , επί της Τσαλδάρη υπάρχει… υπάρχει εμπλοκή , προσπαθούμε να… τα
άτομα. Κέντρο , τώρα έφυγαν. Πριν ήταν καμιά είκοσι - είκοσι πέντε που σας
διαβιβάσαμε . Τώρα έχουν σπάσει δ) 00:04:06. Από Πέραμα , άτομα της Χρυσής
Αυγής… Βλέπουμε τα άτομα να τρέχουν προς Κεφαλληνίας ε) 00:04:19 Προς
Κεφαλληνίας στην Αμφιάλη άτομα της Χρυσής Αυγής πεζά έχουν τραπεί σε φυγή
στ) 00:05:20 Κέντρο , ένα άτομο είναι… έχει… είναι αιμόφυρτο , ενδεχομένως από
μαχαίρι. Μας δηλώνει έναν άλλο ότι του έχει επιτεθεί. Υπάρχουν και οι δύο κύριοι
στο σημείο. Να προσέλθει το ΕΚΑΒ και Σταθμός. ζ) 00:05:43 Κέντρο , είμαστε
Τσαλδάρη , Παναγή Τσαλδάρη 62. Ημεδαπός και ο παθών και το άτομο που μας
δηλώνει ότι έχει ενεργήσει ζ) 00:06:33 Κέντρο , παράκληση το ΕΚΑΒ. Το άτομο
ενδεχομένως έχει μαχαιρωθεί στην καρδιά. Έχει χάσει τις αισθήσεις του τώρα και
η) 00:07:51 Κέντρο , προσήλθε Σταθμός να παραλάβει το άτομο , να παραλάβει το
άτομο που μας δήλωσε ο παθών ότι ενήργησε εναντίον του. Θα μεταβεί στο Α. Τ.
Κερατσινίου να γνωρίζετε. Θα παραμείνουμε στο σημείο για το ΕΚΑΒ ».
Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας , όλα
τα άτομα που προσέτρεξαν έξω από την καφετέρια « Κοράλλι », αλλά και στους
πέριξ αυτής δρόμους , ξεκίνησαν οργανωμένα και συντεταγμένα από τα Γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια , οι περισσότεροι με
μοτοσικλέτες και μερικοί , όπως π.χ. ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ, ο Αθανάσιος και
Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Από την ομοιόμορφη ενδυμασία τους
και την εν γένει εμφάνισή τους ( μαύρες μπλούζες , παντελόνια παραλλαγής ,
άρβυλα , κοντοκουρεμένοι , οπλισμένοι με μαδέρια , ξύλα , κ.λ.π. ), ήταν
εμφανέστατο ότι επρόκειτο για συγκροτημένη και ομοιογενή ομάδα. Ιδιαίτερα πρέπει
να επισημανθούν η άμεση κινητοποίηση και η ταχύτατη άφιξη τους στο στόχο τους.
Όπως δε προκύπτει από το σχετικό κείμενο απομαγνητοφώνησης των σχετικών
συνομιλιών μεταξύ του Κέντρου και Σταθμών της Αμέσου Δράσεως που βρίσκονταν
στο σημείο των επεισοδίων « Πενήντα ( 50 ) άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται προς
το κατάστημα με την επωνυμία ‘‘ Κοράλλι ’’… Ελάτε λίγο στην Τσαλδάρη , πλησίον
της Κεφαλληνίας σε κάποια πυλωτή και πέριξ. Έχουμε ενημέρωση , κρύβεται ένα
άτομο . Το κυνηγάνε έτερα , μάλλον της Χρυσής Αυγής… Ελάτε στην Τσαλδάρη ,
πλησίον της Κεφαλληνίας σε κάποια πυλωτή. Ο κύριος ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ μας
ενημερώνει τον κυνηγάνε αρκετά άτομα , πιθανόν της Χρυσής Αυγής. Μας
ενημερώνει ο κύριος ότι έχουνε πιάσει δύο - τρία άτομα , φίλους του εν λόγω… Το
μόνο που πρόλαβε να δει ο συνάδελφος είναι μαύρα μπλουζάκια , τρέχανε μέσα στο
δρόμο… είχαμε ενημέρωση από Σαλαμίνος και Ρήγα Φεραίου , περί τα εφτά άτομα
κινούνται πέριξ, Φέρουν μαύρα μπλουζάκια» ( Βλ. σχετ. την υπ’ αριθ. πρωτ.
3022/8/834 – δ/13-1-2014 Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της
Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών , σελ. 10 , 11 , 13 ). Πρέπει δε να επισημανθεί
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ότι η όλη επιχείρηση του « Τάγματος Εφόδου » από την άφιξή του στον τόπο που
βρισκόταν ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ , έξω από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » , μέχρι την
ολοκλήρωση της εγκληματικής ενέργειας από τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ, διήρκεσε
λίγα λεπτά της ώρας , όχι περισσότερα των πέντε , όπως επιβεβαιώνουν όλοι οι
εξετασθέντες μάρτυρες.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , κατά τις διαδοχικές απολογίες
του , ισχυρίστηκε ότι «… δεν γνώριζα τον Φύσσα , ούτε είχα προσωπικές διαφορές
με αυτόν … κοίταξα τον Παύλο Φύσσα που σημειωτέον δεν τον γνώριζα και δεν
τον είχα ξαναδεί στη ζωή μου…». Οι ισχυρισμοί του όμως αυτοί δεν αποτελούν
λογική εξήγηση της εγκληματικής πράξεώς του , δηλαδή μέσα σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα να δολοφονήσει έναν άνθρωπο τον οποίο ουδόλως γνωρίζει. Ο
προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 4-102013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
μεταξύ των άλλων , κατέθεσε « Ξέρω όμως ότι ο Π. ΦΥΣΣΑΣ ήταν στόχος της
Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά και υπήρχε κεντρική εντολή από το
βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ιωάννη ΛΑΓΟ να τον φάνε όπου τον βρούνε , εν
γνώσει του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και πάντοτε με την έγκριση του Νίκου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ». Περαιτέρω , όπως κατέθεσαν κατά την ένορκη κατάθεσή
τους ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 20-3-2014 ο μάρτυρας
Παύλος ΣΕΙΡΛΗΣ και στις 19-3-2014 ο μάρτυρας Μιχαήλ ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ , όταν
έφτασε ο ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ έφθασε στην περιοχή , με το αυτοκίνητό του , ρωτούσε πού
βρίσκεται η οδός Κεφαλληνίας γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι
αυτός γνώριζε ποιος ήταν ο «στόχος» του. Επίσης ο αστυνομικός Γεώργιος
ΡΩΤΑΣ, κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 23-4-2014 , ενώπιον της ίδιας ως άνω
Ανακρίτριας , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Θέλω να σημειώσω ότι την ώρα
που ρώτησα τον ΡΟΥΠΑΚΙΑ ‘‘ γιατί τον χτύπησες ; ’’ εκείνος μου απάντησε
‘‘ Γιατί χτύπησε κάτι δικούς μου ’’. Πανομοιότυπη δε είναι και η ένορκη κατάθεση
του Αστυνομικού Νικολάου ΝΤΑΦΟΥ, ο οποίος εξεταζόμενος , στις 30-4-2014 ,
επίσης ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας και αναφερόμενος στο Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ, μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Κατά τη διάρκεια της διαδρομής
για το Αστυνομικό Τμήμα τον ενημέρωσα για τους τρόπους που συλλέξαμε το
μαχαίρι και του είπα αν έχει τα αποτυπώματά του και έχει μαχαιρώσει αυτός τον
τραυματία, θα βρεθεί και καλό είναι να το ομολογήσει. Η απάντηση του
προσαχθέντος , δηλαδή του ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ήταν ‘‘ ναι εγώ τον μαχαίρωσα, γιατί τα
άτομα αυτά επιτέθηκαν σε κάποιον δικό μας πριν από κάποια ώρα εντός του
καταστήματος ‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’ ». Όμως ο ισχυρισμός αυτός περί επεισοδίου σε
βάρος μελών της Χρυσής Αυγής , εντός της καφετέριας κατά τη διάρκεια της
τηλεοπτικής μετάδοσης του ποδοσφαιρικού αγώνα , ουδόλως επιβεβαιώνεται από τα
αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας και ενισχύει την άποψη ότι ο δράστης
ενήργησε στοχευμένα σε βάρος του θυματος . Σημειώνεται επίσης ότι , σύμφωνα με
τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων Αστυνομικών που τον συνέλαβαν καθώς και
αυτών που τον μετέφεραν με το περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα , ο Γεώργιος
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ήταν απολύτως νηφάλιος και ψυχρός , μάλιστα δε μέσα στο
περιπολικό που τον μετέφερε , αφού ομολόγησε στους Αστυνομικούς ΝΤΑΦΟ και
ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ότι αυτός ήταν ο δράστης του εγκλήματος , στη συνέχεια του είπε
« Είμαι δικός σας , μην το πείτε πουθενα ». Σε ερώτηση δε του αστυνομικού
ΝΤΑΦΟΥ τι εννούσε, λέγονται ότι « Είμαι δικός σας » , ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
απάντησε ότι ήταν της Χρυσής Αυγής , αλλά να μην το πουν πουθενά. Σύμφωνα με
τις ως άνω καταθέσεις των Αστυνομικών αυτών, οι τελευταίοι ενημέρωσαν αμέσως
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για την ταυτότητα του δράστη, καθώς και για το γεγονός ότι αυτός ανήκε στη Χρυσή
Αυγή. Περαιτέρω προέκυψε ότι μόλις ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ έφθασε με το
αυτοκίνητό του στην οδό Π. Τσαλδάρη , το άφησε πρόχειρα στη μέση του
οδοστρώματος και με γρήγορες κινήσεις στράφηκε αμέσως εναντίον του θύματος,
χωρίς να ρωτήσει κανέναν από τους παρευρισκόμενους ποιός ήταν ο Παύλος
ΦΥΣΣΑΣ. Επομένως , δεν κρίνεται αληθινός ο προαναφερόμενος ισχυρισμός του ότι
«.. Δεν γνώριζα τον ΦΥΣΣΑ…». Από τα στοιχεία της ανακρίσεως προκύπτει ότι ο εν
λόγω δράστης δεν είχε οποιαδήποτε προσωπική σχέση ή αντιπαλότητα με το θύμα ,
αλλά η παραπάνω εγκληματική ενέργειά του αποτελούσε εκτέλεση συγκεκριμένου
σχεδίου και εντολής , όπως προεκτίθεται. Πληροφορήθηκε , πιθανότατα , την
ταυτότητα του υποψήφιου θύματός του , κατά τη διαδρομή με τοα αυτοκίνητό του
από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας στον τόπο του εγκλήματος.
Σε κάθε περίπτωση , τόσο η δολοφονική ενέργεια του Γεώργιου ΡΟΥΠΑΚΙΑ
όσο και οι ενέργειες των άλλων προσώπων από την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας
τα οποία έσπευσαν και βρέθηκαν στο σημείο , όπου έλαβαν χώρα οι ως άνω
εγκληματικές ενέργειες , ασφαλώς και είναι εναρμονισμένες στο πνεύμα της έντονης
επιθετικότητας και βιαιότητας που διαπνέει το πολιτικό κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , τα μέλη , τα στελέχη του απέναντι στους
πολιτικούς τους αντιπάλους , όπως άλλωστε εναργώς αναδεικνύεται και από διάφορα
άλλα βίαια και εγκληματικά επεισόδια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω. Η όλη εγκληματική δράση οργανώθηκε από την ηγεσία της
συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης και συγκεκριμένα τον υπεύθυνο αυτής
Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ. Όμως το εύρος και η ταχύτητα της , ο μεγάλος αριθμός των
ατόμων που ανταποκρίθηκε στο σχετικό κάλεσμά-εντολή του συνιστά υλοποίηση των
αρχών και των θέσεων της Χρυσής Αυγής , όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται
ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση , μετά το πέρας της τηλεοπτικής μετάδοσης του
ποδοσφαιρικού αγώνα και με δεδομένη την αποχώρηση από την καφετέρια του
Παύλου ΦΥΣΣΑ και τις παρέας του και την απομάκρυνσή τους από εκεί , έστω και
με κάποια δυσκολία , ουδείς απολύτως λόγος υπήρχε για τη συνέχιση του επεισοδίου
και μάλιστα σε άλλο δρόμο.
Περαιτέρω , σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας , είναι εξακριβωμένη η
παρουσία στον τόπο των επεισοδίων , στο Κερατσίνι , το βράδυ της 17-9-2013 και
συγκεκριμένα τόσο στην οδό
Παύλου
Μελά
όπου
η
καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ » , όσο και στην παράλληλο αυτής Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη , των
κατηγορουμένων
Σταύρου
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ,
Αναστάσιου - Μάριου
ΑΝΑΔΙΩΤΗ , Γεώργιου – Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, , Ελπιδοφόρου ΚΑΛΑΡΙΤΗ ,
Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Αριστοτέλη
ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ , Γεωργίου
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ, Κωνσταντίνου ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ , Ιωάννη - Βασιλείου ΚΟΜΙΑΝΟΥ,
Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ, Αναστάσιου ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ , Νικολάου ΤΣΟΡΒΑ και
Αθανάσιου ΤΣΟΡΒΑ. Τα άτομα αυτά , όπως και τα υπόλοιπα άγνωστα άτομα ,
αποτελούσαν μέλη της ίδιας ομάδας και μάλλον ορθότερα του Τάγματος Εφόδου.
Μάλιστα δε , όπως αναφέρει η μάρτυρας Δήμητρα ΖΩΡΖΟΥ , κατά την ένορκη
κατάθεσή της , στις 19-3-2014 , ενώπιον της Ειδική Ανακρίτριας - Εφέτη « Αυτό
που πρόσεξα ήταν ότι όλοι ήταν μεγαλόσωμοι , οι περισσότεροι είχαν ξυρισμένα
κεφάλια , φορούσαν μαύρα ρούχα, παντελόνια και μπλούζες και κάποιοι φορούσαν
παντελόνια παραλλαγής , χρώματος άσπρο , μαύρο , γκρι. Κάποιοι κρατούσαν κράνη
και είδα και ρόπαλο ». Με τα συνθήματά τους , τις ιαχές , τις φωνασκίες και την εν
γένει έντονη επιθετική παρουσία τους, έχοντας μάλιστα στα χέρια τους ξύλα ,
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ρόπαλα, στειλιάρια, σιδερογροθιές και διάφορα άλλα συναφή αντικείμενα
θεωρούμενα ως όπλα , κατά την έννοια του νόμου , ήτοι πρόσφορα για επίθεση και
άμυνα , αφ’ ενός μεν καθιστούσαν πρόδηλη την πρόθεσή τους να επιτεθούν κατά
παντός αντιτιθέμενου, « εχθρού της Χρυσής Αυγής » , αποδεχόμενοι οποιοδήποτε
αποτέλεσμα ακόμη και θανατηφόρο , διότι άλλως δεν είχαν λόγο να τα φέρουν μαζί
τους , αφ’ ετέρου δε ενίσχυσαν την απόφαση του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ να επιτεθεί
εκ του ασφαλούς και να τραυματίσει θανάσιμα το ΦΥΣΣΑ , έχοντας εξασφαλίσει
περιβάλλον και συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και προστασίας. Από τις ένορκες
καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων προκύπτει ότι οι ως άνω κατηγορούμενοι, μαζί
με διάφορους άλλους , οι οποίοι όμως εξαφανίστηκαν μετά το θανάσιμο τραυματισμό
του θύματος , εκμεταλλεύομενοι τον πανικό που είχε δημιουργηθεί , μετακινήθηκαν
μαζικά από την οδό Π. Μελά στη Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη και όλοι μαζί χτυπούσαν
τον Παύλο ΦΥΣΣΑ και τους φίλους του. Σε κάθε περίπτωση , η σφοδρή επίθεση
που δέχτηκε ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί πλήρως
οποιαδήποτε δυνατότητά του να αποκρούσει την επίθεση του Γεώργιου
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ή να τραπεί σε φυγή. Η πλήρης εξουδετέρωση του θύματος
διευκόλυνε τα μέγιστα το Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ στην επίτευξη του εγκληματικού
σκοπού του , αφού ο δράστης είχε πλέον πλήρη δυνατότητα , όπως και έπραξε
άλλωστε , να επιτεθεί
ανεμπόδιστος εναντίον του. Οι συγκεκριμένοι
κατηγορούμενοι , ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι δεν γνώριζαν εξ’ αρχής τον
ανθρωποκτόνο σκοπό του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ασφαλώς και μπορούσαν να τον
προβλέψουν και να αποτρέψουν το επελθόν θανατηφόρο αποτέλεσμα , αν πράγματι
δεν συμφωνούσαν με αυτό και δεν το αποδέχονταν έστω και ως ενδεχόμενο , λόγω
και της αριθμητικής υπεροχής τους , η οποία τους επέτρεπε να συγκρατήσουν τον
δράστη και να τον παρεμποδίσουν αποτελεσματικα από την τέλεση της πράξεώς του,
βλέποντάς τον να βγαίνει από το αυτοκίνητό του , κρατώντας, εμφανώς , το μαχαίρι.
Και τούτο επειδή από τις συνθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί στον τόπο του
εγκλήματος ( απειλές , ύβρεις , προπηλακισμοί , κατοχή ροπάλων , ομαδικές
επιθέσεις και γενικά κλίμα τρομοκρατίας ) , ευχερώς μπορούσαν και μάλιστα
βασίμως να υποψιαστούν , όπως και κάθε μέσος συνετός άνθρωπος , ότι ήταν πλέον
θέμα χρόνου η πρόκληση σοβαρών σωματικών κακώσεων ή ακόμη και απώλεια
ζωής , όπως και τελικά έγινε. Η συμμετοχή τους στην εν λόγω εγκληματική
πράξη σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ , εντοπίζεται όχι μόνο στην απλή παρουσία
τους στο χώρο των επεισοδίων και την παροχή ψυχικής συνδρομής στο δράστη , αλλά
και στην « προετοιμασία του εδάφους » για την καίρια και μοιραία παρέμβαση του
Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ. Αν πράγματι δεν ήθελαν την επέλευση οποιουδήποτε
εγκληματικού αποτελέσματος , οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και ήδη
κατηγορούμενοι θα είχαν αποχωρήσει ήσυχα και ομαλά , δεν θα ανασυγκροτούνταν
ως « ομάδα » , ούτε θα ακολουθούσαν στη Λεωφ. Π. Τσαλδάρη τους ήδη
απομακρυνθέντες Παύλο ΦΥΣΣΑ και τα άτομα που ήταν μαζί του , με αποτέλεσμα
να ξεκινήσει ένας νέος γύρος επεισοδίων , ο οποίος και κατέληξε στο εγκληματικό
αποτέλεσμα.
Ενδεικτικά , επί του θέματος αυτού , αναφέρονται αποσπάσματα από τις ένορκες
καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και συγκεκριμένα των :
α) Δημήτριου ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ , στις 3-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη « … Σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούω ένα ποδοβολητό
από πίσω μου. Γυρνώντας το κεφάλι μου αριστερά , βλέπω καμιά δεκαριά άτομα να
περνάνε βιαστικά από τη Μελά προς την Κεφαλληνίας. Τα άτομα αυτά είχαν την
ίδια αμφίεση με τα τρία άτομα που είχα προαναφέρει , δηλαδή μαύρα ρούχα ,
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ορισμένοι και παντελόνια παραλλαγής , άρβυλα και κρατούσαν στειλιάρια
σηκωμένα και πέρασαν από μπροστά μας. Μόλις είδαν την παρέα του Φύσσα
απέναντι , σε απόσταση 15 μέτρων περίπου , άρχισαν να ορμάνε σαν να έκαναν
επίθεση φωνάζοντας ‘‘ εκεί είναι τα μουνιά , να τους γαμήσουμε ’’… Είδα από
απόσταση ότι οι Χρυσαυγίτες κυνηγούσαν την παρέα του Φύσσα , άκουγα και
ύβρεις , όπως προανέφερα παραπάνω , δηλαδή
‘‘ γαμήστε τους , γαμήστε τους ,
εκεί είναι τα μουνιά ’’. Καταλάβαινα ότι τις φράσεις αυτές φώναζε αρχικά ένα
συγκεκριμένο άτομο , που μου έδινε την εντύπωση ότι ήταν ο επικεφαλής καθοδηγητής και έδινε το παράγγελμα και στη συνέχεια φώναζαν και οι υπόλοιποι
της ομάδας τα ίδια… Είναι σίγουρο πάντως ότι η κατάσταση και το κλίμα που
δημιούργησαν οι Χρυσαυγίτες με την παρουσία τους και την παράστασή τους , τον
υπέρτερο αριθμό τους , την εμφάνισή τους , τα στειλιάρια που κρατούσαν , τις
φωνές , τις ύβρεις και τις απειλές διευκόλυναν ψυχολογικά , κατά την άποψή μου , το
δράστη της δολοφονίας να κάνει αυτό που έκανε. Πιστεύω ότι αισθάνθηκε δυνατός
ψυχολογικά να το κάνει γιατί οι δικοί του ήταν πολλοί και οπλισμένοι και
υπερίσχυαν αριθμητικά και σωματικά των άλλων , της παρέας του Φύσσα δηλαδή ,
στην οποία , όπως προανέφερα , υπήρχαν και δύο νεαρές κοπέλες. Εξ’ άλλου ο
δράστης , που όπως εκ των υστέρων έμαθα ότι λεγόταν Ρουπακιάς , δεν θα τολμούσε
μόνος του να το κάνει το μαχαίρωμα , ούτε καν να έρθει στο σημείο , ενόψει της
παρουσίας του συγχωρεμένου και να αντιπαρατεθεί με το Φύσσα , ο οποίος ήταν
νεότερος και δυνατότερος από αυτόν , αν δεν λειτουργούσε εκ του ασφαλούς. Μου
έδωσε την εντύπωση ο Ρουπακιάς ότι έκανε αυτή την πράξη , δηλαδή το μαχαίρωμα
για να ‘‘ ανέβει στα μάτια των άλλων ’’ »
β) Ανδρέα ΜΠΙΑΓΚΗ , αστυνομικού της Ομάδας « ΔΙΑΣ » Κερατσινίου , στις
8-10-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά « Θέλω να προσθέσω
ότι στην Π. Τσαλδάρη γινόταν χαμός από άτομα που έκαναν τρομερό θόρυβο…»
γ) Αγγελικής ΛΕΓΑΤΟΥ , αστυνομικού , κατά την ένορκη κατάθεσή της , στις 810-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά « … Στην Π. Μελά
είδαμε 40 περίπου άτομα… διαπιστώσαμε όμως ότι ήταν οι περισσότεροι
μαυροφορεμένοι , κρατούσαν κράνη και ρόπαλα… ξαφνικά αντιληφθήκαμε 15 με 20
άτομα που αποσπάσθηκαν από την ομάδα των 40 ατόμων που βρίσκονταν στη
Μελά να τρέχουν στην Κεφαλληνίας , περνώντας ουσιαστικά από δίπλα μας ,
κατευθυνόμενοι προς την Τσαλδάρη. Κάποιος από αυτούς φώναξε ‘‘ νάτους ’’ αλλά
δεν αντιλήφθηκα με ποιους είχε επαφή οπτική εκείνη τη στιγμή και σε ποιους
απευθυνόταν η φράση αυτή… Μόλις βγήκαμε στην Τσαλδάρη κοίταξα δεξιά
αριστερά , ο δρόμος ήταν γεμάτος άτομα πεζά , περίπου 40 , που έτρεχαν πάνω κάτω φωνάζοντας και βρίζοντας αλλά δεν πρόσεξα να συμπλέκονται με κάποιους
άλλους…» και
δ) Δημητρίου ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΠΟΥΛΟΥ , φίλου του Παύλου ΦΥΣΣΑ , κατά την
ένορκη κατάθεσή του , στις 19-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
«… δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά προσώπων , θυμάμαι μόνο ότι φορούσαν μαύρες
μπλούζες , μαύρα παντελόνια ή τζιν . Κάποια άτομα που ήρθαν μετά φορούσαν
παντελόνια παραλλαγής… Περισσότερο πανικός έγινε και κλίμα δημιουργήθηκε
πατά ότι φάγαμε ξύλο »
ε) Αχιλλέα ΝΙΚΟΛΑΟΥ , στις 18-10-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ
Τμήμ. Πειραιά « Παράλληλα , στο απέναντι πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη , βρίσκονταν
συγκεντρωμένα τουλάχιστον 20 άτομα , μαυροφορεμένα , κάποιοι από αυτούς με
ξυρισμένα κεφάλια , κάποιοι με παντελόνια παραλλαγής , ηλικίας 25 έως 35 ετών , οι
περισσότεροι γεροδεμένοι , τα οποία βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση , δημιουργούσαν
θόρυβο και κίνηση »
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Σημειώνεται ότι σε βάρος των εν λόγω κατηγορουμένων απαγγέλθηκε από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη η παραπάνω αρχική κατηγορία , κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 250 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας , σύμφωνα με την οποία « Ο ανακριτής έχει το δικαίωμα και
οφείλει να επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ίδια πράξη…».
Ειδικότερα , όπως γίνεται δεκτό , αν κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως
αποκαλυφθεί ότι στην αξιόποινη πράξη συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα , ο
Ανακριτής έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να επεκτείνει και σε βάρος
τους την κατηγορία , χωρίς να απαιτείται η άσκηση σε βάρος τους συμπληρωματικής
ποινικής διώξεως. Και τούτο επειδή η ασκηθείσα ποινική δίωξη και κατ’ επέκταση η
παραγγελία του Εισαγγελέα αφορούν στην πράξη και όχι στους δράστες, η δε
ανάκριση γίνεται in rem και όχι in personam ( Βλ. και Α. ΚΟΝΤΑΞΗ Κώδικας
Ποινικής Δικονομίας , Δ Έκδοση , Τόμος Πρώτος , σελ. 1581 , Συστηματική
Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα , άρθρα 1 - 133 , σελ. 694 ).
2) ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
Η επίθεση σε βάρος μελών του ΠΑΜΕ , έλαβε χώρα στις 12-9-2013 και περί
ώρα 23.50. Η δικογραφία η οποία είχε σχηματιστεί εκκρεμούσε στον Ανακριτή του
Ε Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά με ΑΒΜ Μ13/936. Με τον ίδιο ως άνω
τρόπο και για τους ίδιους λόγους , ζητήθηκε εκ μέρους μας από τον ως άνω
Ανακριτή , ο οποίος μας την υπέβαλε σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας μας και
στη συνέχεια , με τη σειρά μας , με το υπ’ αριθ. πρωτ. 512/11-11-2013 έγγραφό μας
τη διαβιβάσαμε στην Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , για συσχέτιση της στη βασική
δικογραφία και συνανάκριση , λόγω απόλυτης συνάφειας της με αυτή.
Ειδικότερα , όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1046/2/48-κζ/18-9-2013
υποβλητική αναφορά της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ( 2 ο Τμήμα
Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος ) προς τον
αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά , αλλά και όπως προκύπτει από
όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας , συνολικώς εκτιμώμενα , στις
12-9-2013 και περί ώρα 23.00 , ομάδα είκοσι ( 20 ) , περίπου , ατόμων - μελών
της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος του Κ.Κ.Ε. , προέβαινε σε αναγραφή
πολιτικών συνθημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος. Λίγο αργότερα και
συγκεκριμένα στις 23.50 , ενώ βρίσκονταν επί της Λεωφ. Δημοκρατίας , στην ίδια
περιοχή , στο ύψος του αριθμού 72 , έξω από τα Ναυπηγεία « ΠΑΠΙΛΑ » ,
συναντήθηκαν με άλλα άτομα , μέλη του
πολιτικού κόμματος « Λαικός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , τα οποία συγκροτούσαν ομάδα κρούσης- « Τάγμα
Εφόδου ». Όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα αυτή ήταν ντυμένα με
μαύρα ρούχα με το λογότυπο της « Χρυσής Αυγής ». Κάποια από αυτά φορούσαν
παντελόνι παραλλαγής , άλλα φορούσαν κράνη μοτοσικλετιστή και άλλα είχαν
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με μαντήλια. Όλα ήταν μέλη των
Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος στη Νίκαια , στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα ,
με επικεφαλής τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ και Χρήστο - Αντώνιο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,
γνώριζαν δε ότι συνδικαλιστές του ΚΚΕ θα προέβαιναν σε αναγραφή πολιτικών
συνθημάτων και σε αφισοκόλληση στην περιοχή , με επικεφαλής τον Πρόεδρο του
Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά Σωτήριο ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ.
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Τα μέλη των « Ταγμάτων Εφόδου » κατέφθασαν οργανωμένα στο σημείο εκείνο
από δύο δρόμους , χωρισμένοι σε δύο ομάδες και αφού αρχικά « έκλεισαν » την
κυκλοφορία στο οδόστρωμα , ώστε να μπορούν να δράσουν ανενόχλητα,
περικύκλωσαν και εγκλώβισαν τα μέλη του ΚΚΕ. Αρχικά ακούστηκε μία φωνή
από τον κατηγορύμενο Χρήστο-Αντώνιο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ «Πού είναι ο
ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ; » και όταν αυτός εμφανίστηκε του « συστήθηκαν »
δηλώνοντάς του « Εγώ είμαι ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ και εγώ ο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ και εδώ
κάνει κουμάντο η Χρυσή Αυγή εσείς τελειώσατε από εδώ ». Επειδή όμως τα μέλη
του ΚΚΕ αρνήθηκαν να φύγουν οι Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ και Χρήστος Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
έστρεψαν το βλέμμα τους προς τα άτομα που
συγκροτούσαν το « Τάγμα Εφόδου » , δίνοντας ουσιαστικά το σύνθημα για την
έναρξη της επίθεσης. Τα μέλη του « Τάγματος Εφόδου » κρατούσαν , καδρόνια ,
πτυσσόμενα γκλομπς , τσεκούρια , λοστούς στην άκρη των οποίων υπήρχαν πρόκες
και βίδες , κοντάρια τα οποία είχαν προσαρμοσμένα στο επάνω μέρος τους
μεταλλικά ελάσματα , καθώς και κοντάρι με ιδιοκατασκευή με μεταλλική απόληξη
και στρεβλή μεταλλική προσθήκη. Αρχικά χτυπούσαν ρυθμικά στο έδαφος τα
ρόπαλα και τα ξύλα που έφεραν μαζί τους , δημιουργώντας με τους ήχους αυτούς
κατάσταση φόβου και πανικού. Στη συνέχεια, ορισμένοι εξ αυτών άρχισαν να
προξενούν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα μελών του ΚΚΕ που ήταν σταθμευμένα
δίπλα στο πεζοδρόμιο , ενώ άλλοι , κυρίως νεαρά παιδιά , που βρίσκονταν στα
μετόπισθεν, πέταγαν μεγάλες πέτρες , ώστε οι αντίπαλοι να μην μπορούν να
αντιδράσουν και να είναι πιο ευάλωτοι στην κύρια επίθεση που θα επακολουθούσε ,
με στειλιάρια , ρόπαλα , λοστούς , κ.λ.π. Όπως δε καταθέτουν σχετικά οι μάρτυρες ,
ένας από τους επιτιθέμενους οπαδούς της Χρυσής Αυγής κρατούσε ένα χοντρό
ξύλο , στην άκρη του οποίου ήταν βιδωμένος ένας σιδερένιος σωλήνας και στην
άκρη του σωλήνα υπήρχε ενσωματωμένο ένα μεταλλικό « Γ » , δηλ. ένα όπλο ιδιοκατασκευή με το οποίο κτυπούσαν τους παθόντες. Η όλη εγκληματική δράση
του « Τάγματος Εφόδου» , η οποία ως εκ του τρόπου και των μέσων που
χρησιμοποιήθηκαν φανερώνει τον ανθρωποκτόνο σκοπό των μελών του σε βάρος
των συνδικαλιστών του ΚΚΕ , διήρκεσε , κατά την πάγια τακτική , λίγα λεπτά της
ώρας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε και έληξε όταν ο κατηγορούμενος
Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ έδωσε το παράγγελμα της λήξης της επίθεσης
με τη φράση « Τέλος , πάμε να φύγουμε , βρώμισε. Το Πέραμα εδώ ». Τότε , όλα τα
άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση , υπακούοντας απόλυτα στην εν λόγω
εντολή , μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά απ’ όπου είχαν
έρθει.
‘Όπως δε αναφέρει κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 13-9-2013 , ενώπιον των
αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Δ.Α.Α. , ο μάρτυρας και παθών Νικόλαος
ΖΥΜΑΡΗΣ «… το μένος της επίθεσης ήταν τόσο μεγάλο και σε συνδυασμό με τη
σφοδρότητα των αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν τα άτομα , θα μπορούσε να
προκαλέσει μέχρι και το θάνατο των όσων δεχόμασταν την επίθεση… η συμπλοκή
ήταν πολύ σφοδρή… » , ενώ και ο μάρτυρας Ιορδάνης ΠΟΥΝΤΙΔΗΣ , κατά την
ένορκη κατάθεσή του , στις 13-9-2013 , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών
οργάνων της ΥΚΑ , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε « Οι βρισιές ήταν ‘‘ γαμώ τα
σπίτια σας , τις οικογένειές σας , , τις αδελφές σας , κουμμούνια θα πεθάνετε , θα σας
θάψουμε ». Περαιτέρω και επί του ιδίου θέματος , ο μάρτυρας Σωτήριος
ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 27-11-2013 , ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , κατέθεσε « Η οργάνωση , η εκτέλεση και η
βιαιότητα με την οποία χτύπαγαν , καθώς επίσης και ο οπλισμός τον οποίο έφεραν ,
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για μένα δείχνει ότι επεδίωκαν να έχουν θανατηφόρα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι
ήταν θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο » , ενώ στην από 30-9-2013
ένορκη κατάθεσή του , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , ανέφερε ότι
«… μας εγκλώβισαν ώστε να μην μπορούμε να έχουμε το παραμικρό περιθώριο
διαφυγής , ο εξοπλισμός τους , που αναφέρω διεξοδικά στην κατάθεσή μου , η
βιαιότητα και η μανία με την οποία μας χτύπαγαν , μου αποδεικνύουν ότι ήταν
έτοιμοι να φθάσουν μέχρι και το θάνατό μας ». Τέλος και ο μάρτυρας Παναγιώτης
ΓΚΟΥΤΗΣ , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 30-9-2013 , ενώπιον του Ανακριτή
του Ε Τμήμ. Πειραιά , κατέθεσε ότι « Η επίθεση που μας έκαναν τα άτομα που μας
επιτέθηκαν ήταν ενέδρα θανάτου. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο απέκλεισαν κάθε
διαφυγή μας αποδεικνύει καθώς και τα όπλα τα οποία είχαν μαζί τους …
αποδεικνύει ότι ήθελαν να μας σκοτώσουν ».
Αποτέλεσμα των συμπλοκών που σημειώθηκαν ήταν ο τραυματισμός των
1) Μιχαήλ
ΒΑΞΕΒΑΝΗ 2) Σωτήριου ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 3) Σταύρου
ΛΕΥΚΟΔΗΜΗΤΡΗ 4) Αθανάσιου ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ 5) Νικολάου ΖΥΜΑΡΗ 6)
Θεόδωρου ΤΗΛΙΑΚΟΥ 7) Ιορδάνη ΠΟΥΝΤΙΔΗ 8) ( επ ) KARAGJOZI
SHPETIM και 9) Δημητρίου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ. Οι παραπάνω τραυματίες, κατόπιν
επίδειξης σχετικών φωτογραφιών από το αρχείο της αρμόδιας Αστυνομικής
Υπηρεσίας , αναγνώρισαν τους δράστες της σε βάρος τους επίθεσης.
Επιπρόσθετα , οι δράστες προξένησαν φθορές στο υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΥΝΗ 6572 ΙΧΕ αυτοκίνητο , ιδιοκτησίας του Παναγιώτη ΓΚΟΥΤΗ , στο υπ’ αριθ.
κυκλοφ. ΥΝΖ - 8764 ΙΧΕ αυτοκίνητο , ιδιοκτησίας της Ρουθ ΓΙΩΡΓΑΡΑ και
στην υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΒΖΗ - 0618 δίκυκλη μοτοσικλέτα , ιδιοκτησίας του ως
άνω τραυματία Θεόδωρου ΤΗΛΙΑΚΟΥ , τα οποία βρίσκονταν στο σημείο της
επίθεσης.
Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε ( 5 ) καδρόνια ,
εκ των οποίων ένα μήκους ογδόντα ( 80 ) , περίπου , εκατοστών , ένα μήκους
εξήντα ( 60 ) , περίπου , εκατοστών , ένα μήκους τριάντα ( 30 ) , περίπου ,
εκατοστών και δύο μήκους είκοσι ( 20 ) , περίπου , εκατοστών. Επιπλέον ,
σύμφωνα με την ίδια ως άνω υποβλητική αναφορά , τις απογευματινές ώρες της
13-9-2013 , Αστυνομικοί της Α Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά , οι οποίοι
εκτελούσαν μέτρα τάξεως στο Πέραμα μετά την παραπάνω επίθεση , «… κατά τη
διάρκεια περιπολίας τους πέριξ των γραφείων της Τοπικής Οργάνωσης του
πολιτικού κόμματος ‘‘ Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ’’ , που εδρεύουν στην
οδό 25ης Μαρτίου 7 , στο Πέραμα , εντόπισαν να έχει τοποθετηθεί στην
εξωτερική μονάδα κλιματισμού , κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές ,
ένα ξύλινο κοντάρι με μεταλλική απόληξη και στρεβλή μεταλλική προσθήκη , το
οποίο κατασχέθηκε , ενώ λίγο αργότερα αναγνωρίστηκε από τον ΓΚΟΥΤΗ
Παναγιώτη του Γεωργίου ως το αντικείμενο με το οποίο , άγνωστο άτομο που
συμμετείχε στη σε βάρος τους επίθεση , μαζί με την ομάδα των πενήντα περίπου
ατόμων , προκάλεσε φθορές στο υπ’ αριθ. ΥΝΗ - 6572 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
ιδιοκτησίας του » ( Βλ. και τις από 13-9-2013 εκθέσεις παράδοσης και κατάσχεσης
του Αρχιφύλακα Παναγιώτη ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ και του Υπαστυνόμου Β
Νικ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ , αντίστοιχα ). Το εν λόγω όπλο - ιδιοκατασκευή , το
οποίο αναφέρεται και παραπάνω , αποτελείτο από ξύλινο τμήμα μήκους ενός
μέτρου και είκοσι ( 1 , 20 ) εκατοστών , με μεταλλική απόληξη και στρεβλή
μεταλλική προσθήκη , καθώς και πέντε ( 5 ) ξύλινα καδρόνια , κατασχέθηκε δε
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κατά τη διάρκεια έρευνας η οποία διενεργήθηκε από αρμόδια Αστυνομικά όργανα ,
με την παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού , στα γραφεία της προαναφερόμενης
Τοπικής Οργάνωσης. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της εν λόγω νόμιμης
έρευνας , στις 14-9-2013 και περί ώρα 01. 20 , κατά τη διάρκεια αποκατάστασης
του ομφαλού της κλειδαριάς της κεντρικής εισόδου από κλειδαρά , παρόντος και
πάλι του Εισαγγελικού Λειτουργού , προσήλθε στο σημείο ο Βουλευτής Ιωάννης
ΛΑΓΟΣ , ο οποίος απώθησε τους Αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και τους
εξύβρισε με τις φράσεις « Μουνόπανα , Γαμώ την Παναγία μου . Τι θέλετε εδώ ρε ;
Φύγετε από εδώ . Δώστε μου τα στοιχεία σας » , ενώ απαίτησε να φύγουν όλοι
αμέσως από το σημείο και τους απαγόρευσε να αντικαταστήσουν την κλειδαριά.
Ως άτομα τα οποία συμμετείχαν ενεργά στα προαναφερόμενα επεισόδια
αναγνωρίστηκαν από παθόντες
καθώς και από αυτόπτες μάρτυρες οι
κατηγορούμενοι: α) Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ από τους Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗ ,
Νικόλαο ΖΥΜΑΡΗ , Ιορδάνη ΠΟΥΝΤΙΔΗ , Γεώργιο ΣΚΛΑΒΟΛΙΑ , Θεόδωρο
ΤΗΛΙΑΚΟ , Αθανάσιο ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ , Παναγιώτη
ΓΚΟΥΤΗ , Σταύρο
ΛΕΥΚΟΔΗΜΗΤΡΗ και KARAGJOZI SHPETIM β) Χρήστος - Αντώνιος
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ από τους Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗ , Νικόλαο ΖΥΜΑΡΗ , Ιορδάνη
ΠΟΥΝΤΙΔΗ , Θεόδωρο ΤΗΛΙΑΚΟ , Αθανάσιο ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ , Παναγιώτη
ΓΚΟΥΤΗ γ) Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ από τους Ιορδάνη ΠΟΥΝΤΙΔΗ και Νικόλαο
ΖΥΜΑΡΗ και δ) Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ από τους Γεώργιο
ΣΚΛΑΒΟΛΙΑ , Παναγιώτη ΓΚΟΥΤΗ , Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗ
Κατόπιν των ανωτέρω , ασκήθηκε
από τον αρμόδιο
Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Πειραιά ποινική δίωξη σε βάρος των : 1) Αναστάσιου
ΠΑΝΤΑΖΗ του Νικολάου 2) Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ του Δημητρίου 3) Χρήστου
Αντωνίου
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
του
Ευαγγέλου
4)
Κυριάκου
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Αναστασίου και 5) Αναστάσιου ΧΙΛΙΟΥ, για τις
αξιόποινες πράξεις οι οποίες έχουν αναφερθεί παραπάνω.
Ο Σωτήριος ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , Πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου
Πειραιά , σχετικά με την υπόθεση αυτή εξετάστηκε ενόρκως ως μάρτυρας :
α) στις 27-11-2013 ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη β) στις 25-9-2013
ενώπιον του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ
γ) στις 13-9-2013 ενώπιον του Υπαστυνόμου Β Γεώργιου ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
του 2ου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής δ) στις 30-9-2013 ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ.
Πειραιά και ε) στις 2-10-2013 , συμπληρωματικά , ενώπιον του ίδιου Ανακριτή.
Στην ως άνω υπό στοιχ. ( α ) ένορκη κατάθεσή του , ανέφερε , μεταξύ των
άλλων , ότι πριν την έναρξη της συμπλοκής «… ήρθα σε άμεση επαφή , με τον
ΠΑΝΤΑΖΗ και τον ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ , οι οποίοι , όπως μου δήλωσαν , είναι
επικεφαλής της Χρυσής Αυγής του Περάματος καθώς και ότι ‘‘ εμείς κάνουμε
κουμάντο εδώ , να φύγετε. Εσείς τελειώσατε ’’ και άλλα παρόμοια… ».
Περαιτέρω , στην υπό στοιχ. ( β ) ένορκη κατάθεσή του , ενώπιον του
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ , στις 25-9-2013 ,
ο ίδιος μάρτυρας , ανέφερε ότι « … εμφανίστηκαν ξαφνικά δύο ομάδες ατόμων ,
περίπου 25 άτομα η κάθε μία , κάποιοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους ,
κάποιοι όχι , μας εγκλώβισαν. Βγαίνοντας από τα στενά κάποια άτομα φώναζαν
‘‘ Πού είναι ο Πουλικόγιαννης ’’. Εγώ , διατηρώντας την ψυχραιμία μου έκανα
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μερικά βήματα μπροστά από τους υπόλοιπους λέγοντας ‘‘ Τι έγινε ρε παιδιά ; ’’.
Εκεί οι Πανταζής και Χατζηδάκης μου συστήθηκαν ως επικεφαλής της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ στο Πέραμα και μεταξύ άλλων μου είπαν ‘‘ Εμείς κάνουμε κουμάντο
τώρα εδώ. Εσείς τελειώσατε από το λιμάνι και να σηκωθείτε να φύγετε ’’…».
Επίσης , στην υπό στοιχ. ( γ ) ένορκη κατάθεσή του ανέφερε ότι « Αναγνωρίζω
το άτομο που μου λέτε ότι ονομάζεται ΠΑΝΤΑΖΗΣ Αναστάσιος του
Νικολάου ως το άτομο με τα στοιχεία ΠΑΝΤΑΖΗΣ που σας προανέφερα. Επίσης
αναγνωρίζω το άτομο που μου λέτε ότι ονομάζεται ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Χρήστος Αντώνιος του Ευαγγέλου ως το άτομο με τα στοιχεία ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αντώνης
που σας προανέφερα. Ακόμα αναγνωρίζω το άτομο που μου λέτε ότι ονομάζεται
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του
Αναστασίου , ο οποίος τον είδα να
βρίσκεται ακριβώς πίσω και δεξιά από τον ΠΑΝΤΑΖΗ , να βρίζει και να απειλεί
με φράσεις όπως ‘‘ γαμώ το Χριστό σας , γαμώ την Παναγία σας , θα σας
γαμήσουμε , θα πεθάνετε , τελειώσατε από το λιμάνι ’’…».
Περαιτέρω , στην υπό στοιχ. ( δ ) ένορκη κατάθεσή του , μεταξύ άλλων ,
ανέφερε ότι « Τον Κυριάκο ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ τον είδα , ήταν πίσω και
δεξιά από τον ΠΑΝΤΑΖΗ ».
Τέλος , στην υπό στοιχ. ( ε ) ένορκη κατάθεσή του , μεταξύ των άλλων , ανέφερε
ότι « Λίγες μέρες μετά την έκδοση του Δελτίου Τύπου με επισκέφθηκε στο
παράρτημα του συνδικάτου , εντός της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης , ο
Χατζηδάκης Αντώνιος , μου συστήθηκε ως επικεφαλής Τάγματος Εφόδου Χ. Α.
( ήταν πολύ υπερήφανος γι’ αυτό ) μου είπε ότι ήθελε να με συναντήσει ο Λαγός ».
Στην ίδια υπόθεση ως μάρτυρας εξετάστηκε ενόρκως , στις 3-12-2013 , ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ο Παναγιώτης ΓΚΟΥΤΗΣ , ο οποίος , μεταξύ
των άλλων , κατέθεσε « Επαναλαμβάνω αναγνώρισα με βεβαιότητα μεταξύ των
δραστών της σε βάρος μας επίθεσης τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Χρήστο
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και Κυριάκο ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ. Μάλιστα οι δύο από αυτούς ,
δηλαδή ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ και ο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ , πριν ξεκινήσει η επίθεση , μας
συστήθηκαν δηλώνοντας ότι ‘‘ εγώ είμαι ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ και εγώ ο
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ και εδώ κάνει κουμάντο η Χρυσή Αυγή. Εσείς τελειώσατε από
δω ’’… Οι περισσότεροι φόραγαν μπλούζα με το λογότυπο της Χρυσής
Αυγής , ενώ όλοι φόραγαν μαύρα ρούχα…».
Η συγκεκριμένη επίθεση έγινε με την έγκριση και τη σύμφωνη γνώμη του
κατηγορουμένου Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , Βουλευτή της Β Περιφέρειας Πειραιά του
πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
«Περιφερειάρχη» Πειραιά , ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του όλες τις Τοπικές
Οργανώσεις της συγκεκριμένης περιοχής. Σκοπός ήταν ο εξοβελισμός των
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ από την περιοχή του Περάματος και η επικράτηση της
Χρυσής Αυγής ΑΥΓΗΣ , όπως άλλωστε ο ίδιος είχε δηλώσει στα ΜΜΕ, στις 8-82013 , σε συγκέντρωση εργαζομένων σε χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης,
προαναγγέλοντας , ουσιαστικά , τα σχέδια και τα γεγονότα που θα επακολουθούσαν ,
υποδεικνύοντας και τη στάση που έπρεπε να κρατήσουν τα μέλη της , τα οποία
έπρεπε να είναι ετοιμοπόλεμα για να αντιμετωπίσουν με τρόπο βίαιο τους
συνδικαλιστές του ΚΚΕ , όποτε δινόταν η κατάλληλη ευκαιρία ( « Η Ζώνη θα
κερδηθεί , τα καράβια θα ξαναέρθουν και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι
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οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση θα εξαφανιστούν από εδώ
πέρα μέσα » ). Το ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης ΛΑΓΟΣ έδωσε με την
ανωτέρω δήλωσή του και μάλιστα κατά τρόπο πανηγυρικό, το « σήμα – εντολή »
προς τα μέλη των Ταγμάτων Εφόδου της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , να δράσουν κατά τρόπο
βίαιο σε βάρος των συνδικαλιστών του ΚΚΕ στο Πέραμα , συνάγεται, πέραν πάσης
αμφιβολίας και από τα τηλεφωνικά μηνύματα ( sms ) , τα οποία ο ίδιος απέστειλε ,
μέσω του κινητού του τηλεφώνου , στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου
Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ( το οποίο σημειωτέον κατασχέθηκε ) , στις 12-9-2013, λίγα
λεπτά πριν την εκδήλωση της ως άνω επίθεσης. Συγκεκριμένα απέστειλε τα
παρακάτω μηνύματα με το εξής περιεχόμενο: α) στις 23.49.41’ της ως άνω
ημερομηνίας το υπ’ αριθμ. 62 μήνυμα ( βλ. στο παράρτημα 4. 1 ): « Και πολύ
καλά έκανες , παρεμπιπτόντως μάλλον θα φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια
σήμερα στο Πέραμα , έχουν βγει και βάφουν και μάζεψε ο Τάσος καμιά
τριαντάρα και πάνε από εκεί » , προαναγγέλλοντας με τον τρόπο αυτό τι ακριβώς
επρόκειτο να συμβεί , β) στις 23.52.19’ της ίδιας ημέρας, δηλαδή τρία (3) περίπου
λεπτά αργότερα , στον ίδιο ως άνω παραλήπτη το μήνυμα ( αριθ. 61 ) « Όχι , θα
καθαρίσουν αυτοί , άρα είχαν γενική κινητοποίηση » και γ) στις 23.56.58’ της
ίδιας ημέρας , δηλ. 12-9-2013 και πάλι στο κινητό τηλέφωνο του Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ , το μήνυμα ( αριθ. 60 ) « Πήραν μία πρώτη απάντηση ». Εξάλλου,
αμέσως μετά την ως άνω εγκληματική επίθεση , ειδοποιήθηκαν, μέσω τηλεφωνικών
μηνυμάτων και με εντολή του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ, μέλη της ασφάλειας της Νίκαιας να
βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να συγκεντρωθούν αμέσως στα γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος , κατάσταση, η οποία διατηρήθηκε μέχρι την
επομένη, 13-9-2013. Τέτοια μηνύματα έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα, οι
κατηγορούμενοι Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ και
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ.
Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι σε τηλεφωνική συνομιλία του
Ιωάννη ΛΑΓΟΥ με το Σωτήριο ΔΕΒΕΛΕΚΟ , μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος - οδηγό και συνοδό του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , αμέσως μετά τη
συγκεκριμένη επίθεση , η οποία κατεγράφη νόμιμα ( Βλ. αρχείο υπό στοιχεία Ζ1
33669149 στο δίσκο 1812 , χρονικής διάρκειας τριών ( 3 ) λεπτών ) , λέχθηκαν , επί
λέξει , τα εξής: Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ: « Αυτοί ήτανε κομμουνιστές , ΚΝΙΤΕΣ ; » και ο
Ιωάννης ΛΑΓΟΣ απαντά θριαμβολογώντας για τα επιτεύγματα των παιδιών με τα
μαύρα μπλουζάκια « Αυτοί ήτανε ΚΚΕ , ΚΚΕ που είχανε βγει να σβήσουνε
κάποια συνθήματά μας
που είχαμε γράψει εμείς πριν δύο βραδιές. Και τους
πετύχανε φίλε , δέκα αυτοκίνητα με τέσσερα και με πέντε άτομα , ισοπεδωθήκανε
και τα σαράντα πέντε άτομα που ήτανε εκεί πέρα. Πάει τους λιώσανε , τους
λιώσανε Ήτανε και ο Πρόεδρος της Ζώνης εκεί κάτω που το παίζει εκεί πέρα
πρόεδρος της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης , τον λιώσανε και αυτόν και του λέει
ο Τάσος ( ενν. ο Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ ) ‘‘ Στο σπίτι σου μέσα την επόμενη
φορά για να τελειώνουμε. Αυτά που ξέρατε τελειώσανε και στο Πέραμα εδώ
και παντού στον Πειραιά ’’. Τους λιώσανε ρε φίλε τους λιώσανε, σαράντα πέντε
άτομα δεν ξέραν από πού να φύγουνε. Φάγανε ξύλο πολύ τώρα. Σε μία φάση ήταν
αυτοί κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε. Χωρίς τίποτα κέρατα και τέτοια ,
φάγανε ξύλο , τους δείραμε για τα καλά. Και από μέσα ήταν ο Αντωνάκης ( ενν. ο
Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ). Κάποιοι φύγανε, τους πιο πολλούς τους
προλάβανε. Τους λιώσανε, τους λιώσανε και όπως ήτανε μία κορδέλα , κομβόι ,
δέκα αυτοκίνητα , τους κατεβάσανε κάτω , τους ισοπεδώνανε , τους σπάγανε ,
τους βαράγανε. Ναι φάγανε πολύ ματσούκι. Και υπήρξε μόνο ο Αντωνάκης από
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εμάς , που είναι στο Πενταμελές , έφαγε μία πέτρα από μακριά που του ρίξανε… Το
πολύ έγινε εδώ στο Πέραμα , έγινε κόλαση φίλε , ισοπέδωση , ισοπέδωση…
Φαντάσου τι τρομοκρατία επικρατεί … Και βγήκαν οι δικοί μας δέκα οκτώ ,
είκοσι , πόσοι ήτανε και τους λιώσανε… Τους λιώσανε , τους λιώσανε… Εντάξει
πολύ ματσούκι ». Τέλος, και πάλι ο Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , σε ερώτηση του εν λόγω
συνομιλητή του «Παλικάρια. Τι έγινε τώρα ; Οι Περαματιώτες θα πάνε και πουθενά
αλλού τώρα , αφού έχουνε πάρει φόρα , σε κανένα άλλο στέκι εκεί γύρω ; » απάντησε
« Όχι , όχι , πρέπει να καλυφθούνε τώρα , πρέπει να φύγουνε τώρα ». Από το διάλογο
αυτό καταδεικνύεται, χωρίς την οποιαδήποτε αμφιβολία, ότι ο Ιωάννης ΛΑΓΟΣ, ως
μέλος της ηγετικής ομάδας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είχε αναλάβει έλεγχε πλήρως και
κατηύθυνε την όλη δραστηριότητα των Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος και των
Ταγμάτων Εφόδου που δρούσαν στον Πειραιά , στη Νίκαια και στο Πέραμα.
Από τα παραπάνω γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν πλήρεις
αποδείξεις ότι τη συγκεκριμένη επίθεση οργάνωσαν και εκτέλεσαν μέλη της
Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », σε εκτέλεση των σχετικών εντολών, που αφορούσαν στη βίαιη επικράτηση
των θέσεών του, με την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, θέση, την οποία είχε
διαβιβαστεί, μέσω του «περιφερειάρχη» και Βουλευτή της Β
Εκλογικής
Περιφέρειας Πειραιά Ιωάννη ΛΑΓΟΥ.
3)

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ

Η υπόθεση αυτή εκκρεμούσε ενώπιον του Ανακριτή του Δ Τμήματος του
Πρωτοδικείου Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα , σε βάρος των κατηγορουμένων
1) Αναστασίου ΠΑΝΤΑΖΗ 2) Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3) Ελένης Χριστίνας ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 4) Θωμά ΜΑΡΙΑ και 5) Μάρκου ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
είχε απαγγελθεί κατηγορία από την Ανακρίτρια του Δ΄ Τμήματος του Πρωτοδικείου
Πειραιά για τις αξιόποινες πράξεις α) της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης
από κοινού β) της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, στην οποία συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι δράστες και γ) της διατάραξης
οικιακής ειρήνης , οι οποίες φερονται ότι έχουν τελεσθεί στο Πέραμα Αττικής , στις
12-6-2012 και περί ώρα 03.10 , σε βάρος τεσσάρων (4) Αιγυπτίων αλιεργατών. Μετά
την απολογία τους , επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους περιοριστικοί όροι , πλην
της τρίτης τούτων η οποία ήταν ανήλικη και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερη. Και
η δικογραφία αυτή , με τον ίδιο , όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις , τρόπο
και για τους ίδιους λόγους , ζητήθηκε εκ μέρους μας από τον ως άνω Ανακριτή , ο
οποίος την υπέβαλε σε εμάς , σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας μας και στη
συνέχεια , με τη σειρά μας , με το υπ’ αριθ. πρωτ. 513/11-11-2013 έγγραφό μας τη
διαβιβάσαμε στην Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη για συνανάκριση και συσχέτιση της
στη βασική δικογραφία , λόγω απόλυτης συνάφειάς της με αυτή. ΄Ηδη δε κατά του
κατηγορουμένου Αναστάσιου ΠΑΝΤΑΖΗ , μέλους του πενταμελούς συμβουλίου
διοίκησης του « πυρήνα » του Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘Χρυσή
Αυγή’’, απαγγέλθηκε κατηγορία από τους Ανακριτές του Ν.4022/2011 του
Πρωτοδικείου Αθηνών για τα κακουργήματα της ένταξης και συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση καθώς και της διεύθυνσης αυτής ( άρθρ. 187 παρ. 1 και
3 Π. Κ) , μετά δε την απολογία του, διατάχθηκε από τους ως άνω Ανακριτές η
προσωρινή κράτηση του . Στη συνέχεια όμως , μετά από αίτημα της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ασκήθηκε από εμάς συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος
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των ως άνω κατηγορουμένων για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από
κοινού.
Ειδικότερα, την 03.10 , περίπου, ώρα της 12-6-2012, «Τάγμα Εφόδου» της
Χρυσής Αυγής , συγκροτούμενο από είκοσι ( 20 ) , τουλάχιστον, άτομα, με
επικεφαλής τον κατηγορούμενο Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , μετέβη στην επί της οδού
Θεμιστοκλή Σοφούλη 32 , στο Πέραμα Πειραιώς , μονοκατοικία, όπου διέμεναν οι
αλλοδαπού υπήκοοι Αιγύπτου 1) ( επ ) ABOU HAMED (όν) MOHAMED του
SAAD και της TORKIA 2) ( επ ) ABOU HAMED (όν) AHMED του SAAD και
της TORKIA 3) ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) SAAD του SAAD και της
TORKIA και 4) ( επ ) EMBARAK ( όν ) ABOUZID του EMBARAK
ABOUZID και της FATME. Τα μέλη της ομάδας αυτής φορούσαν μαύρα ρούχα ,
φόρμες και βερμούδες και ήταν κοντοκουρεμένοι , ενώ στα χέρια τους
κρατούσαν πέτρες , ρόπαλα και λοστούς , όπλα κατά την έννοια του νόμου , με τα
οποία προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε επαγγελματικά οχήματα , ιδιοκτησίας των
παραπάνω Αιγύπτιων αλιεργατών , τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από την εν
λόγω μονοκατοικία. Κατά την εκδήλωση της σχετικής επίθεσης , οι επιτιθέμενοι
έβριζαν , λέγοντας , μεταξύ των άλλων , « θα σας γαμήσουμε τη μάνα που σας
γέννησε » και απειλούσαν « Θα μάθετε η Χρυσή Αυγή τι είναι ». Τα γεγονότα αυτά
αναφέρει ο (επ) ABOU HAMED ( όν ) AHMED του SAAD , κατά τις ένορκες
καταθέσεις του , στις 20-4-2014 και στις 12-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη. Στη συνέχεια επιχείρησαν να εισβάλουν βιαίως μέσα στην
οικία σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια της μονοκατοικίας , ενώ
έριξαν μέσα στο δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν οι παραπάνω τρεις πρώτοι
αλλοδαποί υλικό πυρόσβεσης , καθώς και τον πυροσβεστήρα που το περιείχε.
( βλ. σχετ. την από 12-6-2012 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης του Αστυφύλακα
Νικ. Φλέσσα , καθώς και αντίστοιχες φωτογραφίες συνημμένες στην υπ’ αριθ.
1037/1/33-ιβ/5-7-2012 υποβλητική αναφορά της Υ/δνσης Κρατικής Ασφάλειας). Στο
σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση φορητών πυροσβεστήρων , ως όπλο ,
ήταν μέσα στις μεθόδους και τα ‘‘ όπλα ’’ που χρησιμοποιούσε η « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ». Επί του θέματος αυτού ενδεικτική είναι η αποστροφή της καταθέσεως
του προστατευόμενου μάρτυρα Β , στην από 25-9-2013 ένορκη κατάθεσή του
ενώπιον του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , κατά την οποία , μεταξύ
των άλλων , ανέφερε ότι : «…Επίσης μας υποχρέωσαν να αγοράσουμε ατομικούς
πυροσβεστήρες , που κόστιζε 15 ευρώ ο καθένας, τους οποίους θα χρησιμοποιούσαμε
είτε για να σβήσουμε μικρή εστία φωτιάς είτε ως όπλο τον ίδιο τον πυροσβεστήρα
είτε το περιεχόμενό του…». Δεν κατίορθωσαν όμως να εισέλθουν τελικά στη
μονοκατοικία , αφού δεν μπόρεσαν να σπάσουν την πόρτα η οποία ήταν σιδερένια.
Έτσι ανέβηκαν στην ταράτσα όπου κοιμόταν ο ( επ ) EMBARAK ( όν ) ABOUZID
του EMBARAK ABOUZID και αφού τον αιφνιδίασαν , τον χτύπησαν με ξύλα και
σιδερένιους λοστούς και τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο.
Όπως δε προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3973/5-7-2012 Ιατρική Γνωμάτευση του
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» , ο ως άνω παθών έφερε «… θλαστικά
τραύματα και εκχυμώσεις κεφαλής … κατάγματα κάτω γνάθου , ρινός καθώς και
θλάση πνεύμονα…. μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου…».
Επίσης , στο από 12-6-2012 Πιστοποιητικό Νοσηλείας του Νοσοκομείου
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » αναφέρονται « …οίδημα
και εκχυμώσεις
( ΔΕ )
περιοφθαλμικης χώρας, βαθύ θλαστικό τραύμα κάτω χείλους , κάταγμα ρινικών
οστών , εκγομφώσεις δοντιού 42 και διαταραχή της σύγκλισης λόγω κατάγματος
κάτω γνάθου. Εκ του ακτινολογικού ελέγχου επιβεβαιώθηκε η παρουσία διπλού
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κατάγματος της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών…» για την αποκατάσταση των
οποίων απαιτήθηκε, μεταξύ άλλων, και η τοποθέτηση συρμάτινης περίδεσης στον
παθόντα. Τα αυτοκίνητα στα οποία προξενήθηκαν εκτεταμένες φθορές , είναι τα υπ’
αριθ. κυκλοφ. ΥΜΗ - 9506 Ι.Χ.Ε και ΥΜΤ - 9421 Ι.Χ.Ε. , ιδιοκτησίας του (επ)
ABOU HAMED ( όν ) AHMED του SAAD και της TORKIA , καθώς και το υπ’
αριθ. κυκλοφ. ΑΒΜ - 5702 τρίκυκλο μάρκας PIAGGIO , ιδιοκτησίας του ( επ )
ABOU HAMED ( όν ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA. Σύμφωνα με τις
σχετικές μαρτυρίες , η εν λόγω επίθεση τερματίστηκε, όταν δόθηκε η εντολή από
τον επικεφαλής Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ στα μέλη της ομάδας να αποχωρήσουν. Το
στοιχείο αυτό καταδεικνύει περίτρανα , σε συνδυασμό και με τις παραπάνω
σχετικές δηλώσεις του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , ότι ήταν απολύτως οργανωμένη και
πλήρως ελεγχόμενη , όπως και άλλες παρόμοιες στις περιπτώσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.
Την 03.35΄ ώρα της 12-6-2012 , οι δράστες εντοπίστηκαν στη συμβολή της
Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Ζωοδόχου Πηγής , προσήχθησαν στο οικείο
Αστυνομικό Τμήμα και αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες ως τα πρόσωπα που
συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος τους. Όπως αναφέρει η Αστυφύλακας
Ευαγγελία ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ , κατά την ένορκη κατάθεση της, την 07.00 ώρα
της 12-6-2012 , ενώπιον των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων της ΚΑΑ/ΔΑΑ στο
πλαίσιο της Αστυνομικής προανάκρισης που διενεργήθηκε για την παρούσα
υπόθεση: «Είμαι αστυφύλακας και την 11-6-2012 βρισκόμουν σε διατεταγμένη
υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας… την 03.35 ώρα της 12-6-2012 , στη συμβολή
της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Ζωοδόχου Πηγής , εντοπίσαμε τρία
σταθμευμένα δίκυκλα και έξι ( 6 ) άτομα , εκ των οποίων οι δύο φορούσαν μπλούζες
με το σήμα της Χρυσής Αυγής… Τα άτομα ήταν συνεργάσιμα, μας έδωσαν τις
ταυτότητές τους και με εντολή του Κέντρου προσήχθησαν στο Α. Τ. Κερατσινίου,
από κοινού με άλλους σταθμούς ». Στη συνέχεια και συγκεκριμένα κατά την
ένορκη εξέτασή της , στις 27-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
κατέθεσε , μεταξύ των άλλων , ότι « … στο φανάρι στη συμβολή των οδών Γρ.
Λαμπράκη και Σαλαμίνος , περί ώρα 03. 30 , περίπου , εντοπίσαμε επί της Λ.
Σχιστού στα 100 μέτρα , άτομα με μαύρα ρούχα τα οποία στέκονταν δίπλα σε τρεις
δίκυκλες μοτοσικλέτες… διαπιστώσαμε ότι δύο από αυτούς φορούσαν μπλούζες
της Χρυσής Αυγής. Από τα δύο αυτά άτομα ο ένας ήταν σίγουρα ο Πανταζής , ο
οποίος μιλούσε πιο πολύ και έδειχνε να έχει τον πρώτο λόγο… Εκτός από τον
Πανταζή ήταν ο Μαριάς , ο Ευγενικός , μία κοπέλα, η μοναδική ανάμεσα στους
πέντε άνδρες, η οποία μάλιστα έμενε και μακριά από τη συγκεκριμένη περιοχή…».
Οι παθόντες ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) MOHAMED του SAAD και της
TORKIA και ( επ )
ABOU HAMED ( όν ) AHMED του SAAD και της
TORKIA , στις 12-6-2012 , εξεταζόμενοι ενόρκως ως μάρτυρες ενώπιον της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής , δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα τους
ήδη κατηγορουμένους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ,
Θωμά ΜΑΡΙΑ , Μάρκο ΕΥΓΕΝΙΚΟ , Δημήτριο ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ και Ελένη Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ως τους δράστες, μαζί με άλλα άγνωστα
πρόσωπα, της σε βάρος τους επίθεσης και επιθυμούν την ποινική δίωξη και
τιμωρία τους για τις αξιόποινες πράξεις που τέλεσαν σε βάρος τους. Ο δεύτερος από
τους παραπάνω παθόντες , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 24-4-2014 , ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Από αυτά τα
έξι άτομα , εκείνος που φώναζε και μας έβριζε πιο πολύ και φαινόταν να είναι ο
αρχηγός της ομάδας , ήταν ένας άνδρας 35 - 40 ετών , ενώ οι άλλοι άνδρες ήταν
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νεαροί 18 - 20 ετών περίπου και η κοπέλα ήταν πολύ αδύνατη , μικρή σε ηλικία…».
Επίσης , από τις φωτογραφίες που του επιδείχθηκαν από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη , κατά την εν λόγω ένορκη κατάθεσή του ενώπιον της , αναγνώρισε
ανεπιφύλακτα τους παραπάνω ως δράστες της σχετικής επίθεσης σε βάρος τόσο του
ίδιου όσο και των άλλων παθόντων.
Πέραν τούτων , ο μάρτυρας Κωνσταντίνος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, υπάλληλος
καταστήματος - αναψυκτήριου με την επωνυμία « B…eat » , το οποίο βρίσκεται στο
τέρμα του Περάματος , λίγο πριν το λιμάνι από όπου αναχωρούν τα πλοία για τη
Σαλαμίνα, κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον των αρμοδίων
Αστυνομικών οργάνων της ΥΚΑ/ΔΑΑ , πλην των άλλων , κατέθεσε ότι «…Μεταξύ
του χρονικού διαστήματος από 01. 45΄ έως της 02.15΄ ώρας περίπου της 12-62012 , ήρθε στο κατάστημα που εργάζομαι μία παρέα, αποτελούμενη από έξι
περίπου άτομα, που φορούσαν μαύρες μπλούζες, χωρίς να προσέξω περισσότερο
κάποιο χαρακτηριστικό τους… Παρέμειναν στο κατάστημα για περίπου σαράντα
(40) λεπτά και κατόπιν αποχώρησαν με δίκυκλα , από όσο θυμάμαι. Η παρέα
αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες. Τους πέντε άνδρες τους αναγνωρίζω
ανεπιφύλακτα ως τα άτομα που ήρθαν στο κατάστημά μου, όπως προείπα. Την
κοπέλα δεν την αναγνωρίζω, δεν την είδα να έρχεται στο κατάστημα…». Επίσης ,
για το ίδιο θέμα, η υπάλληλος του ίδιου ως άνω καταστήματος Ελένη ΔΑΜΙΓΟΥ,
κατά την ένορκη εξέτασή της, στις 14-6-2012 , ενώπιον της Ανακρίτριας του Δ΄
Τμήμ. Πειραιά , κατέθεσε , μεταξύ των άλλων , ότι: «Τους είδα τους
κατηγορούμενους που είχαν έρθει εκείνο το βράδυ. Σίγουρα δυόμιση η ώρα ήρθαν
τα παιδιά και δεν ήρθαν όλοι μαζί , σιγά - σιγά ερχόντουσαν, δεν θυμάμαι ποιος
ήρθε πρώτος και ποιος μετά. Περάσανε πάνω από 40 με 45 λεπτά οπότε και
φύγανε… Εκείνη την ώρα ήμουνα εγώ και ο κύριος Διαμαντόπουλος που κατέθεσε
…».
Από τις παραπάνω ένορκες καταθέσεις, επιβεβαιώνεται όχι μόνο η επίθεση σε
βάρος των παθόντων από τα συγκεκριμένα άτομα - κατηγορουμένους , αλλά και η
παρουσία και κίνηση όλης της ομάδας των δραστών, σε διάφορα σημεία πλησίον
εκείνου που βρισκόταν η κατοικία των παθόντων Αιγύπτιων ψαράδων, λίγο πριν
και λίγο μετά την εκδήλωση της. Όλοι οι ως άνω εμπλεκόμενοι στην παρούσα
υπόθεση, κατά την απολογία τους, στις 12-6-2012, στο πλαίσιο της Αστυνομικής
προανάκρισης , ενώπιον των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων της ΥΚΑ/ΔΑΑ ,
αρνήθηκαν παντελώς οποιαδήποτε σχέση τους με τη Χρυσή Αυγή. Όμως ο
ισχυρισμός τους αυτός, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα. Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι ο μάρτυρας Πέτρος
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , στην από 14-6-2012 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον του
Υπαστυνόμου Ε. ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΥ, μεταξύ άλλων , ανέφερε ότι : «Απογευματινές
ώρες της 13-06-2012 κατά την περιήγησή μου στο διαδίκτυο διαπίστωσα πως στην
ιστοσελίδα
www.youtube.com αναρτήθηκε βίντεο στο οποίο εμφαίνεται ο
υποψήφιος βουλευτής της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ Λαγός Ιωάννης να αναφέρεται σε
Αιγύπτιους ψαράδες της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου…. Αντέγραψα το εν λόγω βίντεο
σε ψηφιακό δίσκο (cd-r) και σας το παραδίδω ». (βλ. και την από 14-6-2012 Έκθεση
Παράδοσης και Κατάσχεσης του Αρχιφύλακα Κ. Πάσχου). Στο εν λόγω βίντεο
πράγματι εμφανίζεται ο παραπάνω βουλευτής σε συγκέντρωση σε καφετέρια στο
Πέραμα όπου , μεταξύ άλλων, δήλωσε: «….έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για
θέματα, που υπάρχουν εδώ στην Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι. Για όλα αυτά τα θέματα
με τους Αιγύπτιους, που μπαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα ψάρια τους
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όπως θέλουν, τα παίρνουν απ’ όπου θέλουν και γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε
κανέναν. Εμείς τους λέμε ότι από εδώ και στο εξής θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή
Αυγή ». Η παραπάνω δήλωση είχε λάβει χώρα το απόγευμα της προηγούμενης
ημέρας ήτοι λίγες ώρες πριν από την προαναφερθείσα επίθεση (βλ. από 2-10-2013
ένορκη κατάθεση Σ. Πουλικόγιαννη ενώπιον του Ανακριτή Ε΄ Τμήματος
Πρωτοδικείου Πειραιά για την προαναφερθείσα υπόθεση της επίθεσης στο Πέραμα).
Κατόπιν των προαναφερομένων , δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι η
επίθεση αυτή σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών ήταν οργανωμένη από τη
‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’ , στα πλαίσια των στόχων και σκοπών της και με την
ενεργοποίηση του αντίστοιχου ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ του Περάματος , με
επικεφαλής τον Πυρηνάρχη της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος Αναστάσιο
ΠΑΝΤΑΖΗ , μ ε τη συνδρομή και μελών της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος
στη Νίκαια , όπως προκύπτει και από την από 4-10-2013 ένορκη κατάθεση του
προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄, ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών,
σύμφωνα με την οποία ο «Τασάρας» , που έχει ένα τατουάζ με μαίανδρο ως
περιβραχιόνιο ( εννοεί τον Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ από την Τοπική Οργάνωση
Νίκαιας , μετά από το περιστατικό με τους Αιγύπτιους στην Ιχθυόσκαλα , τον Ιούνιο
του 2012, πήγε στα γραφεία της Τοπικής της Νίκαιας και είπε στο Γεώργιο
ΠΑΤΕΛΗ «Τους γαμήσαμε»
4) ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΧΩΡΟ « ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ »
Πρόκειται για την υπόθεση σχετικά με την οργανωμένη επίθεση από ομάδα
δέκα, περίπου, ατόμων, μελών της « Χρυσής Αυγής», τα οποία, στις 30-6-2008,
εισέβαλαν βίαια στον «ανοιχτό» κοινωνικό χώρο «Αντίπνοια», στην περιοχή των
Πετραλώνων, στην Αθήνα και ενεργώντας με διακριτούς ρόλους κάθε ένα από
αυτά, αφενός μεν προξένησαν σοβαρές υλικές ζημιές στο χώρο, αφετέρου δε με
μαχαίρια επιτέθηκαν σε βάρος δύο ατόμων που βρίσκονταν εκεί και συγκεκριμένα
σε βάρος ενός Έλληνα και ενός Ισπανού.
Ειδικότερα, κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο και περί ώρα 18.30΄ , οι
κατηγορούμενοι Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ και Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ, μέλη της
‘ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ’, συναντήθηκαν στην περιοχή του Ρουφ με άλλους περίπου
δέκα (10) άλλους μοτοσικλετιστές, η ταυτότητα των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να
εξακριβωθεί κατά την ανάκριση, οι οποίοι συγκροτούσαν αντίστοιχο ‘Τάγμα
Εφόδου’, φορούσαν δε όλοι κράνη, ενώ από άλλες μοτοσικλέτες είχαν αφαιρέσει
και σε άλλες είχαν καλύψει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους. Αφού συγκεντρώθηκαν,
επιβαίνοντες στις μοτοσικλέτες, μετέβησαν στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου
και Πυλάδου , στα Κάτω Πετράλωνα και περί ώρα 19.10΄, εισέβαλαν σε
ημιυπόγειο χώρο της εκεί ευρισκομένης πολυκατοικίας, όπου στεγαζόταν το Στέκι
‘Αντίπνοια’ (ανοιχτός κοινωνικός χώρος), όπου, μεταξύ άλλων, παρεδίδονταν
μαθήματα Ισπανικής γλώσσας. Την ώρα εκείνη εντός του χώρου αυτού
βρίσκονταν οι Γεώργιος ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ , Αικατερίνη ΓΕΡΟΥΚΗ , Βασιλική
ΜΑΡΓΑΡΗ και Ruben SANZ και έκαναν μάθημα Ισπανικής γλώσσας. Όπως
βεβαιώνουν κατά την ένορκη εξέτασή τους τόσο οι παραπάνω παθόντες όσο και οι
αυτόπτες μάρτυρες, ένας από τους εισελθόντες βίαια στο χώρο φώναξε:«Έχετε τα
χαιρετίσματα της Χρυσής Αυγής, μουνιά θα σας γαμήσουμε», ενώ ταυτόχρονα
άλλα μέλη της εν λόγω ομάδας άρχισαν να σπάζουν και να καταστρέφουν
διάφορα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί. Παράλληλα, κρατώντας ο μεν Βασίλειος
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ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ένα πτυσσόμενο μαχαίρι , συνολικού μήκους 20 εκατοστών και
μήκος λάμας 8,5 εκατοστών καθώς και ένα σκεπάρνι , ο δε Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ
ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ιδίων διαστάσεων, επετέθησαν εναντίον του Γεωργίου
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, ο οποίος δεν μπορούσε να αμυνθεί με κανένα τρόπο και να
διαφύγει και αφού του έριξαν στο πρόσωπο σπρεϋ , στη συνέχεια τον κτύπησαν
στο μέτωπο, δεξιό γλουτό , δεξιό έξω μηριαία επιφάνεια και πίσω δεξιά στο ύψος
της μέσης. Επίσης προσπάθησαν να πλήξουν στο θώρακα τον Ruben SANZ και
αφού απέτυχαν να του καταφέρουν το πρώτο χτύπημα, ξαναπροσπάθησαν, πλην
όμως αυτός σήκωσε το πόδι του σε θέση άμυνας, με αποτέλεσμα να πληγεί στον
αριστερό μηρό. Ενώ οι εν λόγω δράστες έπλητταν τους ως άνω παθόντες, κάποιο
μέλος της ομάδας φώναξε « τέλος χρόνου». Αμέσως τα παραπάνω άτομα
σταμάτησαν την εγκληματική τους δράση και όλοι μαζί αποχώρησαν. Οι
συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν λίγο μετά και συγκεκριμένα στις
19.25΄ από αστυνομικούς του Τ. Α. Πετραλώνων, επιβαίνοντες στην υπ’ αριθ.
ΧΖΥ-100 δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας του Βασίλειου
ΣΙΑΤΟΥΝΗ,
κινούμενοι επί της οδού Πειραιώς. Αναγνωρίστηκαν ανεπιφύλακτα από τις
παρούσες στο επεισόδιο Αικατερίνη ΓΕΡΟΥΚΗ και Βασιλική ΜΑΡΓΑΡΗ. Από
το πλήγμα δε που κατάφεραν στο δεξιό γλουτό του Γεωργίου ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ,
επλήγη η αρτηρία , με αποτέλεσμα ο παθών να απωλέσει μεγάλη ποσότητα
αίματος, να μεταφερθεί σε κατάσταση αιμορραγικού σοκ στο νοσοκομείο, όπου και
χειρουργήθηκε, ενώ του χορηγήθηκαν επτά (7) φιάλες αίματος. Ο δεύτερος
παθών Ruben SANZ επίσης διακομίστηκε στο ίδιο νοσοκομείο, παρά δε τις
συστάσεις των γιατρών για εισαγωγή του προς νοσηλεία, μετά την περιποίηση του
τραύματός του απεχώρησε. Σημειώνεται ότι με βάση την υπ’ αριθ. 3338/2013
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων ) Αθηνών , η οποία εκδόθηκε
κατόπιν εφέσεως τους κατά της υπ’ αριθ. 30481α/2011 αποφάσεως του Β΄
Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και κατ’ ορθότερο νομικό
χαρακτηρισμό των αξιοποίνων πράξεών τους, οι κατηγορούμενοι Βασίλειος
ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ και Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του
Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι των
εγκλημάτων της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, της
παράνομης οπλοφορίας και της παράνομης οπλοχρησίας , από το οποίο
καταδικάστηκαν και τους επιβλήθηκαν ποινές πολυετούς καθείρξεως.
Επί της υποθέσεως αυτής, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ένορκες καταθέσεις των
παθόντων και των αυτοπτών μαρτύρων , οι οποίοι επιβεβαιώνουν πλήρως τα όσα
συνέβησαν εκεί και το γεγονός της επίθεσης στο σύνολό του. Ειδικότερα, ο
μάρτυρας και παθών Γεώργιος ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του,
στις 18-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη, κατέθεσε, μεταξύ των
άλλων, ότι «…μπήκε κάποιος στο στέκι με ένα μαύρο κράνος. Κατέβηκε με γοργό
βήμα, χαιρέτισε ναζιστικά και είπε ‘‘ έχετε τα χαιρετίσματα της Χρυσής Αυγής ,
μουνιά θα σας γαμήσουμε ’’. Αυτό έμοιαζε με παράγγελμα γιατί αμέσως μετά
ακολούθησαν άλλα δέκα άτομα, φορώντας μαύρα ρούχα και κράνη… Από τα άτομα
αυτά που εισέβαλαν , κάποιοι επιτηρούσαν το χώρο, κάποιοι έριχναν κάτω έντυπα,
κάποιος έσπαγε με σκεπάρνι τη τζαμαρία, κάποιος με μαχαίρωνε και κάποιος
κυνηγάει τον καθηγητή και τον μαχαιρώνει. Ξαφνικά ακούστηκε η φράση ‘‘ Τέλος
χρόνου ’’. Όλο αυτό δεν κράτησε πάνω από ένα λεπτό της ώρας. Αμέσως όλοι
συγκροτημένα έφυγαν. Φαίνεται ότι ήταν οργανωμένο όλο αυτό…». Αναφερόμενος
στη συνέχεια στους συλληφθέντες και ήδη κατηγορουμένους για την υπόθεση αυτή
Βασίλειο ΣΙΑΤΟΥΝΗ και Αθανάσιο ΣΤΡΑΤΟ κατέθεσε ότι « Τα δύο άτομα που
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πιάστηκαν ήταν στην Πειραιώς, οι οποίοι είχαν καλυμμένες πινακίδες στα μηχανάκια
που οδηγούσαν και πάνω τους βρέθηκαν δύο μαχαίρια, με λάμες 8,5 εκατοστών,
όπου στον ένα βρέθηκε ένα μαχαίρι που στη λαβή και στη λάμα έφερε τον
αγκυλωτό σταυρό, ένα σκεπάρνι με ξύλινη λαβή και στον άλλο βρέθηκε ένα
πτυσσόμενο μαχαίρι με 8, 5 εκατοστά μήκος και κράνη. Δήλωσαν ότι είχαν λάβει
τηλέφωνο για να πάνε σε χώρο που συχνάζουν αριστεριστές και θεώρησαν σωστό
να πάρουν αυτά μαζί τους. Δήλωσε ο ένας ο ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ Βασίλειος ότι ήταν
μέλος της Χρυσής Αυγής επί 8 χρόνια και επίσης θέλω να πω ότι κατέβαινε
υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ δήλωσε φίλος της Χρυσής
Αυγής και ότι ξέρει τον ΣΙΑΤΟΥΝΗ από το γήπεδο και από εκδηλώσεις της Χρυσής
Αυγής… Έγινε το Δικαστήριο… Σε αυτό το Δικαστήριο είχε έρθει όλη η ομάδα
κρούσης της Χρυσής Αυγής, όλα τα πρωτοπαλίκαρα, μεταξύ των οποίων και ο
ΛΑΓΟΣ, τον οποίο εγώ δεν ήξερα. Μου τον έδειξαν οι άλλοι… Μαζεύτηκαν γύρω
στα 20 άτομα και μας επιτέθηκαν φραστικά και με σωματική βία. Ο κόσμος
αμύνθηκε και τους απώθησε. Οι κατηγορούμενοι πήδηξαν από τα έδρανα των
Δικαστών ( γιατί οι Δικαστές δεν είχαν κατέβει ακόμη λόγω των επεισοδίων ) και
έφυγαν από την πίσω πόρτα που μπαίνουν οι Δικαστές . Το Δικαστήριο έγινε ερήμην
τους και με την απόφασή του έκρινε ότι δεν πρόκειται περί επικίνδυνης σωματικής
βλάβης αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παρέπεμψε την υπόθεση για
εκδίκαση στο ΜΟΔ… ». Τα ίδια γεγονότα και λοιπά πραγματικά περιστατικά
κατέθεσαν κατά την ένορκη κατάθεσή τους, στις 18-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη, ο επίσης παθών RUBEN SANZ RODRIGUEZ καθώς και οι
μάρτυρες Αικατερίνη ΓΕΡΟΥΚΗ και Βασιλική ΜΑΡΓΑΡΗ.
Ο ανθρωποκτόνος σκοπός των κατηγορουμένων , εκτός των άλλων , εμφαίνεται
και από τα σημεία των πληγμάτων των παθόντων , τα οποία ήταν σε καίρια σημεία
και ικανά να επιφέρουν το θάνατο αυτών. Οι ανωτέρω δε πράξεις τους δεν
ολοκληρώθηκαν για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς των και ειδικότερα επειδή ο
επικεφαλής του « Τάγματος Εφόδου » έδωσε εντολή αποχωρήσεως με την
προσταγή « τέλος χρόνου » , οπότε και
συντεταγμένα
αποχώρησαν ,
συμμορφούμενοι στη συγκεκριμένη « μέθοδο τακτικής » ήτοι της επίθεσης εντός
μικρού χρονικού διαστήματος , το οποίο πάντα άρχιζε με αντίστοιχο σύνθημα και να
αποχωρούν διαφεύγοντας , επίσης μετά από σύνθημα , ανεξάρτητα από το
« αποτέλεσμα » που είχαν επιτύχει. Δεν καταλείπεται, επομένως και στην περίπτωση
αυτή ουδεμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη επίθεση ήταν οργανωμένη από τη
« Χρυσή Αυγή » στα πλαίσια των στόχων και σκοπών της και με την ενεργοποίηση
του αντίστοιχου « Τάγματος Εφόδου » , δοθέντος μάλιστα ότι ο εκ των
κατηγορουμένων Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της
« Χρυσής Αυγής » από το έτος 2007 έως το 2011 και υποψήφιος Νομαρχιακός
Σύμβουλος κατά τις εκλογές του 2010. Ο ίδιος κατέθεσε ότι ήταν πράγματι μέλος
της « Χρυσής Αυγής » επί οκτώ (8) χρόνια , ο δε Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ ήταν και
αυτός μέλος της συγκεκριμένης οργάνωσης , ενώ η μάρτυρας υπερασπίσεώς του μητέρα του κατέθεσε ότι και ο συγκεκριμένος μετέβη στα Πετράλωνα, στον
προαναφερθέντα χώρο, αλλά , δήθεν , δεν συμμετείχε στην επίθεση , καθόταν απ’
έξω και απλώς άκουσε τις φωνές « από κάποιο κακό που γινόταν » και αποχώρησε ,
υπερασπιστικός όμως ισχυρισμός ο οποίος δεν είναι αληθής.
5) ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ SHAHZAD LUQMAN
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Η υπόθεση αυτή αφορά στη δολοφονία του Πακιστανού Shazad LUQMAN ,
στα Πετράλωνα Αττικής , στις 17-1-2013 , από δύο άτομα τα οποία κινούνταν με
δίκυκλη μοτοσυκλέτα , επί της οδου Τριών Ιεραρχών , με καλυμμένη την πινακίδα
κυκλοφορίας της και τον έπληξαν εντελώς απρόκλητα με μαχαίρια που έφεραν
μαζί τους , προκαλώντας το θάνατό του , ενώ αυτός εκεινείτο με το ποδήλατό του
στην ίδια οδό.
Ειδικότερα: , στις 17-1-2013 και περί ώρα 01.00 , περίπου , μετά τα μεσάνυχτα , ο
κατηγορούμενος Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και ο επίσης
κατηγορούμενος και φίλος του , από οκταετίας και πλέον , Χρήστος
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου , ξεκίνησαν από τη Νέα Σμύρνη Αττικής ,
όπου αμφότεροι διέμεναν , επιβαίνοντας στη δίκυκλη μοτοσικλέτα του τελευταίου ,
μάρκας PIAGGIO 250 cc. , την οποία αυτός οδηγούσε και άρχισαν να κινούνται
ασκόπως στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Μετά από μοτοπορεία δύο ( 2 )
και πλέον ωρών και συγκεκριμένα περί ώρα 03.00 , χωρίς να σταματήσουν κάπου ,
κατευθύνθηκαν στα Πετράλωνα , κινούμενοι επί της οδού Τριών Ιεραρχών.
Επισημαίνεται ότι και οι δύο κατηγορούμενοι , τόσον στις από 17-1-2013 ένορκες
εξετάσεις τους , ως κατηγορουμένων , ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών , όσο και
στις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. του Πρωτοδικείου
Αθηνών , παρόντων των συνηγόρων τους , καθώς και στα απολογητικά
υπομνήματα τους , ανέφεραν ρητά και κατηγορηματικά ότι έκαναν βόλτες
επιβαίνοντας στη μοτοσικλέτα , χωρίς να καθίσουν κάπου μέχρι τις 03.00 περίπου και
επειδή βαρέθηκαν , αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Νέα Σμύρνη. Αντίθετα , στην
απολογία τους ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , δήλωσαν ότι σταμάτησαν
για ένα σουβλάκι στο Γκάζι , χωρίς όμως να επιτύχουν να δικαιολογήσουν πειστικά
τη διαφοροποίησή τους αυτή . Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας ,
διερχόμενοι από την ανωτέρω οδό ( Τριών Ιεραρχών ) , πλάτους εννέα ( 9 ) μέτρων ,
περί ώρα 3.15΄ περίπου της ως άνω ημερομηνίας , αντιλήφθηκαν να κινείται
μπροστά από αυτούς ένα κίτρινο ποδήλατο, με επιβαίνοντα τον 27χρονο Πακιστανό
SHAHZAD LUQMAN του KHADAM HUSSAIN και της SUGHRAN BIBI , ο
οποίος μετέβαινε στην εργασία του. Στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 65 της ως
άνω οδού , άνευ λόγου και αιτίας , χωρίς να προκληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τον εν λόγω αλλοδαπό ποδηλάτη , οι κατηγορούμενοι τον προσπέρασαν , διέκοψαν
την πορεία του ποδηλάτου και τον ανάγκασαν να σταματήσει. Στη συνέχεια ,
αμφότεροι επιτέθηκαν στον ανωτέρω αλλοδαπό , ο οποίος, εν τω μεταξύ είχε
αποβιβαστεί από το ποδήλατό του και το έπληξαν με τα στιλέτα , τύπου
« πεταλούδας » , που κατείχαν.
Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ο οποίος
κατέβηκε πρώτος από τη μοτοσικλέτα , έπληξε στο στήθος τον ως άνω αλλοδαπό με
το προαναφερόμενο στιλέτο , το οποίο έφερε στην τσέπη του παντελονιού του ,
προκαλώντας του « ατρακτοειδές τραύμα μήκους 2,2 εκ. στην κάτω προστερνική
χώρα αριστερά , σε απόσταση 8 εκ. από την αριστερή θηλή, πλησίον στην έσω γωνία
του αριστερού πλευρικού τόξου » , όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 10/15-2-2013
Ιατροδικαστική Έκθεση Νεκροψίας - Νεκροτομής του Ιατροδικαστή Αθηνών
Γεώργιου ΝΤΙ - ΛΕΡΝΙΑ. Το πλήγμα αυτό , προκάλεσε στο θύμα διαμπερές
τραύμα , μήκους 0,9 εκ. , όσο δηλαδή και το μήκος της λάμας του στιλέτου του
κατηγορουμένου , με ελαφρά κλίση από κάτω προς τα άνω , όπως επισημαίνεται στην
από 23-10-2013 Ιατροδικαστική γνωμοδότηση του ιατρού, ειδικού ιατροδικαστή
Φίλιππου ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ. Καταδεικνύεται , λοιπόν , ότι ο πρώτος κατηγορούμενος
81

Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ύψους 1,75 μ. περίπου, έπληξε με ιδιαίτερη βιαιότητα
το υψηλότερο απ’ αυτόν , κατά δέκα (10) εκατοστά περίπου, θύμα ( εξ’ ού και η φορά
του τραύματος από κάτω προς τα άνω, σύμφωνα με την ως άνω ιατροδικαστική
γνωμοδότηση) , « μπήγοντας » στην κυριολεξία , εντελώς αιφνίδια , το στιλέτο που
κρατούσε στο στήθος του θύματος. Στη συνέχεια, ο έτερος κατηγορούμενος,
Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ , αποβιβάστηκε και αυτός από τη μοτοσικλέτα ,
έβγαλε το στιλέτο , ομοίως τύπου « πεταλούδα » , που κατείχε και έπληξε και αυτός
επανειλημμένα τον ήδη βαρύτατα τραυματισμένο αλλοδαπό , ήτοι έξι ( 6 ) φορές και
συγκεκριμένα στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης , στο οπίσθιο κάτω
θωρακικό τοίχωμα παρασπονδυλικά δεξιά , στο οπίσθιο κάτω θωρακικό τοίχωμα
δεξιά λίγο πιο κάτω από τα προηγούμενα , στη μεσότητα του οπίσθιου δεξιού κάτω
ημιθωρακίου , στη δεξιά άνω περιμασχαλιαία χώρα και στην πλάγια έξω επιφάνεια
στο άνω τριτημόριο του δεξιού βραχίονος. Αμέσως μετά , αμφότεροι , έχοντας την
πεποίθηση ότι δεν είχαν γίνει αντιληπτοί, λόγω του προχωρημένου της ώρας , με
απόλυτη ψυχραιμία επέβησαν στη μοτοσικλέτα και τράπηκαν σε φυγή.
Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αφαιρέσει την ΟΖΒ-0802 πινακίδα
κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας - την οποία είχαν τοποθετήσει στον αποθηκευτικό
χώρο κάτω από τη σέλα - όπου και ανευρέθηκε , εκ των υστέρων, από τους
αστυνομικούς - προκειμένου να μην καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους. Πλην
όμως , από τις κραυγές και τα βογγητά του θύματος , ξύπνησαν οι περίοικοι
Σπυρίδων ΔΑΚΑΣ και η σύζυγός του Αλεξία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ , οι οποίοι , από
το παράθυρο του υπνοδωματίου τους , είδαν τόσο τον τραυματισμένο αλλοδαπό , ο
οποίος καλούσε σε βοήθεια , όσο και τους δύο κατηγορούμενους , οι οποίοι
διέφευγαν. Στη συνέχεια , οι παραπάνω περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την
Αστυνομία και περιέγραψαν τους δράστες , με συνέπεια αυτοί να συλληφθούν ,
αργότερα , στην περιοχή του Συντάγματος. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος Διονύσιος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ είχε κρύψει το ματωμένο στιλέτο μέσα στο παπούτσι του. Ο
ανωτέρω αλλοδαπός κατέληξε στις 03.50 , κατά τη διακομιδή του στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί ότι το θύμα είχε
τραυματιστεί σοβαρά , επειδή τον είδαν να περπατά κανονικά και να απομακρύνεται
από το σημείο του επεισοδίου . Ο Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ υποστήριξε ότι ο
παθών περπάτησε περί τα είκοσι ( 20 ) μέτρα , ενώ ο Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
περί τα πέντε ( 5 ) μέτρα και ως εκ τούτου αναχώρησαν για να μεταβούν στις
οικίες τους. Ο ισχυρισμός τους αυτός διαψεύδεται από τους παραπάνω μάρτυρες ,
από τις ένορκες καταθέσεις των αστυνομικών οι οποίοι προσέτρεξαν και βρήκαν το
θύμα στον οικοδομικό αριθμό 60 της ως άνω οδού , ήτοι απέναντι από τον αριθμό
65, αλλά και την από 17-1-2013 Έκθεση Αυτοψίας. Εξάλλου, όπως προαναφέρεται ,
οι κατηγορούμενοι , μετά τη θανατηφόρα επίθεσή τους στον ως άνω αλλοδαπό , δεν
κατευθύνθηκαν στη Νέα . Σμύρνη , όπου διέμεναν , αλλά στην περιοχή του
Συντάγματος , όπου και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς στη συμβολή των οδών
Φιλελλήνων και Ξενοφώντος. Οι προπεριγραφείσες συνθήκες και περιστάσεις , υπό
τις οποίες έδρασαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος του ανυποψίαστου θύματος ,
συμπίπτουν με αυτές που οι ίδιοι περιγράφουν τόσον στις από 17-1-2013 εκθέσεις
εξετάσεώς τους , ως κατηγορούμενοι , ενώπιον των Αστυνομικών Αρχών , όσο και
κατά την απολογία τους ενώπιον της Ανακρίτριας, παρουσία των συνηγόρων τους.
Προσέθεσαν, βέβαια , ότι ο θανών τους κοίταζε απειλητικά , τους εξύβριζε σε
γλώσσα , που δεν καταλάβαιναν και παρεμπόδιζε την πορεία τους , κάνοντας
ελιγμούς , χωρίς, όμως , να δικαιολογούν , παντάπασι , για ποιο λόγο δεν συνέχισαν
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την πορεία τους , με τη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν , όταν αυτός , όπως οι
ίδιοι ισχυρίζονται , άφησε το ποδήλατό του στο έδαφος , ώστε να τον αποφύγουν ,
αλλά σταμάτησαν και τον πλησίασαν , δήθεν, για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.
Στη συνέχεια , οι εν λόγω κατηγορούμενοι απολογούμενοι ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ως προς τη συμπληρωματική κατηγορία την οποία αυτή τους
απέδωσε για την κακουργηματική πράξη της ένταξης και συμμετοχής τους στην
εγκληματική οργάνωση της « Χρυσής Αυγής » ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. ) , με
αποτέλεσμα την περαιτέρω διάπραξη εκ μέρους τους του εγκλήματος της
ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βάρος του θανόντος αλλοδαπού , στα πλαίσια της
δράσης τους ως μελών της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και των « Ταγμάτων
Εφόδου » αυτής , όπως η κατηγορία αυτή διατυπώνεται στο σχετικό κατηγορητήριο
σε βάρος τους , επινόησαν νέα περιστατικά ώστε να απεμπλακούν από τη
συμπληρωματική αυτή κατηγορία. Συγκεκριμένα , οι κατηγορούμενοι , όψιμα ,
υποστήριξαν ότι α) δεν είχαν αντιληφθεί ότι ο θανών ήταν αλλοδαπός , επειδή
αυτός εκτόξευε ύβρεις σε βάρος τους , για την οικογένειά τους και τη χριστιανική
θρησκεία , στην ελληνική γλώσσα , αν και ο Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
υποστήριξε ότι εκτός από τις ύβρεις αυτές , στην ελληνική γλώσσα , το θύμα τους
εξύβρισε και σε άλλη γλώσσα , την οποία δεν καταλάβαινε , ισχυριζόμενοι πάντως
ότι την ίδια συμπεριφορά θα επεδείκνυαν ακόμη και αν ήταν το θύμα ήταν Έλληνας ,
αφού ενήργησαν από φόβο και β) ο θανών συνεπλάκη με τον Διονύσιο
ΛΑΙΚΟΠΟΥΛΟ
και αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος , όπου ο Χρήστος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ακινητοποιήθηκε από το θύμα , το οποίο, κατά μεν την εκδοχή
του Διονυσίου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , τον έσφιγγε στο λαιμό , προκαλώντας του
ασφυξία , κατά δε την εκδοχή του Χρήστου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, τον χτυπούσε με
« μπουνιές » στο πρόσωπο , όπως ισχυρισμοί τους αυτοί αποτυπώνονται στην
εκτενή απολογία τους , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , προσπαθώντας να
δικαιολογήσουν την απρόκλητη, βίαιη και με ανθρωποκτόνο σκοπό επίθεσή τους στο
θύμα. Ερωτηθέντες , μάλιστα , κατ’ επανάληψη , περί των παραπάνω σοβαρών
αντιφάσεών τους , ως προς τις περιστάσεις, υπό τις οποίες διέπραξαν την ως άνω
βίαιη επίθεση σε βάρος του αλλοδαπού , δοθέντος ότι όλα τα παραπάνω
προβλήθηκαν όψιμα και για πρώτη φορά ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
σε αντίθεση με όσα υποστήριξαν απολογούμενοι σε όλα τα στάδια της προδικασίας,
αλλά και με υπομνήματά τους στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών , για την
κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και από κοινού , δεν έδωσαν πειστική
απάντηση , αλλά δικαιολογήθηκαν ότι τότε τελούσαν σε σύγχυση και θλίψη για το
θάνατο του αλλοδαπού και έτσι δεν μπορούσαν να περιγράψουν με ακρίβεια τα
συμβάντα.
Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενοι , απολογούμενοι ενώπιιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , επινόησαν νέα εκδοχή περί των συνθηκών , υπό
τις οποίες έλαβε χώρα η προεκτεθείσα εγκληματική τους ενέργεια , προκειμένου να
απεμπλακούν από τη συμπληρωματική κατηγορία που τους αποδόθηκε. Όμως η
εκδοχή τους αυτή , είναι ήκιστα πειστική , επειδή , κατά την άποψή μας ,
καταρρίπτεται από το αποδεικτικό υλικό. Και τούτο διότι οι κατηγορούμενοι δεν
προβάλλουν πειστική αιτιολογία για ποιο λόγο α) επιχειρούν να πείσουν ότι δεν
είχαν αντιληφθεί ευθύς εξαρχής ότι το θύμα ήταν αλλοδαπός β) δεν απέφυγαν τον
ποδηλάτη , παρότι διέθεταν , όπως προαναφέρεται , μοτοσικλέτα 250 cc και είχαν ,
ως εκ τούτου , τη δυνατότητα να προσπεράσουν το ποδήλατο και την κατάλληλη
ευκαιρία να το πράξουν , όταν πλέον αυτός σταμάτησε , έτσι ώστε να
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απομακρυνθούν και να αποφύγουν την εμπλοκή τους σε οποιοδήποτε επεισόδιο
γ) γιατί έπληξαν τον αλλοδαπό με τα στιλέτα , που διέθεταν , πριν καν διαπιστώσουν
αν αυτός διέθετε κάποιο όπλο ή άλλο αντικείμενο , ικανό να τους πλήξει ή αν , σε
κάθε περίπτωση , διέτρεχε κίνδυνο η ζωή τους ή η σωματική τους ακεραιότητα , καθ’
οιονδήποτε τρόπο , ενώ αυτοί , οπωσδήποτε είχαν τη δυνατότητα - δύο έναντι ενός ,
νέοι και οι δύο και μάλιστα καλής φυσικής κατάστασης , ο
δεύτερος δε
Πυροσβέστης και κατά τεκμήριο εκπαιδευμένος και ικανός να αντιμετωπίσει
δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις - να αντιμετωπίσουν ευχερώς, με τις
σωματικές τους δυνάμεις, χωρίς τη χρήση όπλου , ένα μόνον άτομο , άοπλο, ακόμη
και αν αυτό - όπως αβάσιμα υποστηρίζουν - τους είχε εξυβρίσει και τους είχε
κοιτάξει απειλητικά και δ) εν τέλει, αφού δεν είχαν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
προκληθεί από το θύμα , ακόμη και αν είχαν φοβηθεί από τη συμπεριφορά του και το
βλέμμα του , γιατί δεν αρκέστηκαν στο ένα πλήγμα, αλλά το χτυπούσαν,
επανειλημμένα , στο εμπρόσθιο και πίσω μέρος του σώματός του , με μένος και μίσος
και ενώ πλέον ήταν σίγουροι ότι δεν κινδύνευαν απ’ αυτόν. Με βάση τις σκέψεις
αυτές , πιθανολογείται σοβαρά
ότι
οι κατηγορούμενοι προέβησαν στην
προαναφερόμενη εγκληματική ενέργειά τους σε βάρος του ανύποπτου , και
άγνωστου στους ίδιους , αλλοδαπού , ο οποίος , δυστυχώς γι’ αυτόν , βρέθηκε
εντελώς τυχαία στο δρόμο τους , αποκλειστικά και μόνο από ρατσιστικό μένος και
φυλετικό μίσος.
Ανεξάρτητα όμως της κατηγορίας για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση από κοινού , για το οποίο οι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν σε ποινή
ισοβίου καθείρξεως από το Μ.Ο.Δ. Αθηνών , από τα ίδια προαναφερθέντα
αποδεικτικά στοιχεία αλλά και από άλλα που εισφέρθηκαν στην κύρια ανάκριση
μέχρι το πέρας της , προέκυψε ότι αυτοί διέπραξαν το παραπάνω έγκλημα όχι τυχαία
και εκ συμπτώσεως , αλλά στα πλαίσια της εντάξεως και συμμετοχής τους στην
εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή», ως μέλη « Τάγματος Εφόδου » αυτής. Πιο
συγκεκριμένα , κατά την άποψή μας , ενήργησαν στα πλαίσια της δράσεώς τους ως
μελών της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή » , για την δια της βίας επιβολή
των αρχών της οργάνωσης αυτής , εκ των οποίων , κυρίαρχη και απόλυτη είναι
« η ιδέα της φυλής » ή αλλιώς « η ιδέα του αίματος » , η οποία πραγματώνεται με
βίαιες επιθέσεις εναντίον ξένων μεταναστών ήτοι προσώπων που δεν ανήκουν στη
« λαϊκή ενότητα της φυλής » και συγκροτούν την ομάδα των « υπανθρώπων ». Οι
συνθήκες , ο τρόπος και η μεθοδολογία που οι κατηγορούμενοι έδρασαν ( modus
operandi) , σύμφωνα με την πληθώρα των αποδεικτικών στοιχείων (ενόρκων
καταθέσεων μαρτύρων , εγγράφων καθώς και των πειστηρίων ) , που περιέχονται
στο ανακριτικό αποδεικτικό υλικό , είναι βασικά
χαρακτηριστικά σωρείας
παρόμοιων βίαιων δράσεων και άλλων μελών της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης ,
οι οποίες δράσεις , μάλιστα , αυξάνονταν ραγδαία από τις αρχές του έτους 2012 μέχρι
και τις 17-9-2013 , οπότε και εκμηδενίστηκαν , δοθέντος ότι έκτοτε ξεκίνησε η
δικαστική διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας της « Χρυσής Αυγής » σε
βάρος αλλοδαπών αλλά και ημεδαπών , οι οποίοι στοχοποιούνταν για την αντίθετη
προς τη « Χρυσή Αυγή » ιδεολογία τους . Οι κατηγορούμενοι , δηλαδή , ως μέλη της
ως άνω εγκληματικής οργάνωσης , χαμηλόβαθμα στην ιεραρχία , αποτελούν μέλη ,
ωσαύτως , των ομάδων κρούσεως , « Ταγμάτων Εφόδου » αυτής , επιφορτισμένοι ,
εντεύθεν , κατ’ εντολή των ιεραρχικά ανωτέρων τους , να φέρουν σε πέρας τις
δράσεις της εγκληματικής αυτής οργάνωσης , για την πραγμάτωση των «αρχών»
της , όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση , με την εκ μέρους τους επίθεση, με
ανθρωποκτόνο σκοπό , εναντίον ενός μόνου αλλοδαπού , άοπλου , κινουμένου με ένα
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ποδήλατο , προκειμένου να μεταβεί στην εργασία του. Οι κατηγορούμενοι ,
κινούμενοι , αποκλειστικά , από φυλετικό μίσος , το οποίο βίωσαν και
ενστερνίσθηκαν , ως μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης , περιδιάβαιναν στο
κέντρο της Αθήνας , κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της ως άνω ημερομηνίας,
επιβαίνοντας στην μοτοσικλέτα τους , 250 cc , έχοντες αποκρύψει τις πινακίδες
κυκλοφορίας - συνήθης πρακτική των μελών των « Ταγμάτων Εφόδου » , όπως και
στην περίπτωση της επίθεσης από μέλη της « Χρυσής Αυγής » σε βάρος του
κοινωνικού χώρου « Συνεργείο » , στην πλατεία της Ηλιούπολης - ώστε να
καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους , « κυνηγώντας » μετανάστες και
συμμορφούμενοι έτσι στις αλλεπάλληλα και δημόσια εκφρασθείσες παροτρύνσεις
του Αρχηγού και των υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης ( βουλευτών , στελεχών ,
κλπ ) για διωγμό , κυριολεκτικά και μεταφορικά , των αλλοδαπών μεταναστών από
την Ελληνική Επικράτεια. Και τούτο , επειδή τους θεωρούν παράνομους , επειδή ,
ανεξάρτητα αν αυτοί ( δηλ. οι αλλοδαποί μετανάστες ) διαμένουν νομίμως στη
χώρα , όπως το θύμα , κάποτε εισήλθαν παράνομα σ’ αυτήν , χαρακτηρίζοντάς
τους και μάλιστα δημοσίως , ακόμη και από το βήμα της Βουλής , ως
« υπανθρώπους » και φορείς ασθενειών και διακηρύσσοντας ότι αυτοί επιδίδονται
σε αξιόποινες πράξεις σε βάρος των Ελλήνων και καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας ,
στις οποίες έπρεπε να απασχολούνται αποκλειστικά και μόνον Έλληνες.
Χαρακτηριστικό , εξάλλου , είναι και το γεγονός ότι στην οικία του πρώτου
κατηγορουμένου , κατά τη νομοτύπως διενεργηθείσα έρευνα , βρέθηκε και
κατασχέθηκε μεγάλος αριθμό έντυπου υλικού της « Χρυσής Αυγής » και
συγκεκριμένα α) τέσσερις ( 4 ) σελίδες , μεγέθους Α- 4 , στις οποίες αναγραφόταν
« Πόλεμος στο Σύστημα » - www. XA gr. net - ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ »
ΑΥΓΗ β) εκατόν δέκα επτά ( 117 ) φυλλάδια , στην πρώτη σελίδα των οποίων
αναγραφόταν, στην αρχή της σελίδας «ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:» και
στο τέλος της «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ- www.
XAgr.net», ενώ στην άλλη σελίδα αναγράφεται στην αρχή « Ποιος φταίει για το
σημείο…» και στο τέλος «…και για καθημερινή ενημέρωση: www. XAgr.net » και
γ) δύο (2) αυτοκόλλητα, στο ένα των οποίων αναγραφόταν «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και στο
άλλο το έμβλημα αυτής. Ενδεικτική , εξάλλου , είναι η εκ μέρους των
κατηγορουμένων κατοχή και χρήση όπλων , αποτελεσματικών για « μάχες δρόμου »
ήτοι όπλων που ο καθένας εύκολα προμηθεύεται , αντί χαμηλού τιμήματος , τα
οποία όμως είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά , όπως αυτά που βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων , ήτοι σιδηρογροθιά , πέντε (5)
στιλέτα , τύπου « πεταλούδα » , λάμα μεταλλική , σουγιάς και δύο ξύλινα ρόπαλα
που χρησιμοποιούνται για το άθλημα του baseball. Όπως προαναφέρεται , οι
κατηγορούμενοι έπληξαν τον παθόντα με δύο αναδιπλούμενα στιλέτα , τύπου
« πεταλούδα », τα οποία , όπως ισχυρίσθηκαν , έφεραν μαζί τους για λόγους
προστασίας. Και οι δύο κατηγορούμενοι , με απολύτως ταυτόσημους ισχυρισμούς ,
εξέθεσαν ότι αυτοί δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα baseball , αλλά
αγόρασαν τα δύο ξύλινα ρόπαλα που χρησιμοποιούνται για το άθλημα αυτό , ο
καθένας από ένα , από κατάστημα αθλητικών ειδών της περιοχής τους , επειδή
απλώς τους άρεσαν και διακόσμησαν με αυτά τις οικίες τους. Πρέπει, όμως, να
αναφερθεί ότι σχεδόν σε όλες τις επί μέρους υποθέσεις , που συγκροτούν την
ερευνώμενη από την ανάκριση δράση της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή »,
οι δράστες των επιθέσεων - μέλη των « Ταγμάτων Εφόδου » αυτής - κατέχουν και
χρησιμοποιούν , σχεδόν αποκλειστικά , για την επίτευξη του εκάστοτε εγκληματικού
σκοπού τους , όπλα όπως αυτά που κατείχαν οι κατηγορούμενοι δηλ. σιδερογροθιές,
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μεταλλικά πτυσσόμενα γκλομπ, στιλέτα « πεταλούδα » , τα οποία αναδιπλώνουν με
κάλυμα και από τις δύο πλευρές της λάμας και μεταφέρονται εύκολα χωρίς να
γίνεται αντιληπτή η κατοχή τους , επιτυγχάνοντας έτσι τον αιφνιδιασμό του θύματος ,
πλην όμως απαιτείται εμπειρία για το άνοιγμα και τη χρήση τους , για την οποία και
συνήθως επαίρονται οι χρήστες , σουγιάδες , στειλιάρια , ρόπαλα , καδρόνια , στα
οποία , μάλιστα , πλείστες όσες φορές , διπλώνουν ελληνικές σημαίες ή σημαίες της
εγκληματικής οργάνωσης και ρόπαλα του baseball , παρά το ότι το άθλημα αυτό
είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα και καθόλου δημοφιλές και τα οποία
χρησιμοποιούνται απλώς ως όπλα. Ειδικά τα ρόπαλα του baseball , στειλάρια ή
καδρόνια , χρησιμοποιούνται , όπως προαναφέρεται , ως όπλα , από τα μέλη της ως
άνω εγκληματικής οργάνωσης , τα οποία, συνήθως δρούν ως πολυάριθμες ή
ολιγάριθμες « ομάδες κρούσης » - « Τάγματα Εφόδου » , που κινούνται πεζή ή
επιβαίνοντες σε δίκυκλα , ώστε να είναι ευχερής η διαφυγή τους και εφορμούν σε
αλλοδαπούς , ένα ή περισσότερους , οι οποίοι κινούνται ανύποπτοι. Ενισχυτικό των
παραπάνω απόψεων είναι και το γεγονός ότι ο επίσης κατηγορούμενος Ηλίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , βουλευτής της « Χρυσής Αυγής » , εμπορεύεται και πωλεί
στα μέλη της Οργάνωσης , από το κατάστημά του στον Κολωνό , με το διακριτικό
τίτλο « Φάλαγγα » , τέτοια ξύλινα ρόπαλα του baseball , χωρίς , βεβαίως, να υπάρχει
το αντίστοιχο αθλητικό ενδιαφέρον.
Ως χαρακτηριστικές και απολύτως ενδεικτικές της παραπάνω επανειλημμένης ,
βίαιης , οργανωμένης και πάντοτε εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου ,
δράσης των μελών των ομάδων κρούσης της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή
Αυγή» , μέλη της οποίας είναι , κατά την άποψή μας και οι κατηγορούμενοι
Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ , μεταξύ της
πληθώρας των εξετασθέντων μαρτύρων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων,
παρατίθενται: α) η από 20-3-2013 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Φώτιου
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ , εθελοντή στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, από το
2005, β) η από 25-11-2013 ένορκη κατάθεση της Νέλλης-Κανέλλας ΠΑΠΑΧΕΛΑ ,
δημοτικής συμβούλου-Αντιδημάρχου του Δήμου Αθηναίων από 1-1-2011 γ) η από
18-11-2013 ένορκη κατάθεση της Μαρίας ΚΟΥΒΕΛΗ , ομοίως δημοτικής
συμβούλου του Δήμου Αθηναίων, δ) η από 6-11-2011 ένορκη κατάθεση του
Αναστασίου ΥΦΑΝΤΗ , κοινωνικού λειτουργού και μέλους των « Γιατρών του
Κόσμου » και τα υπ’ αυτού εγχειρισθέντα έγγραφα , που αφορούν σε μηνιαίες
αναφορές του προγράμματος “Enough”, το οποίο σκοπεί στην ιατρική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων της ρατσιστικής βίας ε) η από 20-11-2013
ένορκη κατάθεση του Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ , Προέδρου της Εθνικής
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και εκ των συντονιστών του Δικτύου
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας , που ιδρύθηκε από την ΕΕΔΑ ( Εθνική
Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τα
σχετικά έγγραφα-εκθέσεις τα οποία κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη )
στ) η από 24-9-2013 ένορκη κατάθεση ενώπιον του Αντεισαγγελέως του
Αρείου Πάγου του Νικήτα ΚΑΝΑΚΗ , μέλους επί 20 και πλέον έτη των « Γιατρών
του Κόσμου » ζ) το έγγραφο - υπόμνημα που κατέθεσε ομοίως στον ίδιο ως άνω
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Βασίλειος ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ , δικηγόρος του
‘Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες η) το από 24-9-2013 ψήφισμα του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση
της ρατσιστικής βίας, το οποίο κατατέθηκε στον ως άνω Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου θ) η από Σεπτεμβρίου 2013 Ειδική Έκθεση του ‘Συνηγόρου του Πολίτη’ για
το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας και ι) η από 16-4-2013 έκθεση του Νιλς
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Μούιζνιεκς, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, στη σελίδα 8 της οποίας η κρινόμενη υπόθεση παρατίθεται ως μεταξύ των
βίαιων περιστατικών εναντίον μεταναστών, στα οποία εμπλέκονται μέλη της
«Χρυσής Αυγής ». Ο ίδιος , εξάλλου , κατόπιν επίσκεψής του στην Ελλάδα , υπό την
ως άνω ιδιότητά του , από 28-1-2013 έως 1-2-2013, δηλαδή λίγες ημέρες μετά τη
δολοφονία του Sahzad Luqman και πριν από την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης
των εγκληματικής δραστηριότητας της « Χρυσής Αυγής » , παρέθεσε την κρινόμενη
υπόθεση ως εμβληματική περίπτωση ρατσιστικής βίας. Εξάλλου, πρέπει να
επισημανθεί ότι Μάρεκ Μαρκζίνσκι, διευθυντής του προγράμματος της Διεθνούς
Αμνηστίας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε ότι η επίδικη επίθεση σε
βάρος του ως άνω αλλοδαπού δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό , καθώς και ότι τον
τελευταίο ένα χρόνο πριν από την επίθεση έχει διαπιστωθεί κλιμάκωση των
επιθέσεων με ρατσιστικά κίνητρα.
Κατόπιν των ανωτέρω , φρονούμε ότι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού, ενεργώντας ως ολιγάριθμο « Τάγμα
Εφόδου » της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή ». Η όψιμη άρνησή τους και
μάλιστα η δήλωσή του κατηγορουμένου Χρήστου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ με το από
20-12-2013 έγγραφο απολογητικό του υπόμνημα , ότι δεν ασπάζονται την ιδεολογία
της « Χρυσής Αυγής » , αλυσιτελώς προβάλλεται και δεν ασκεί έννομη επιρροή ,
καθόσον δεν ερευνάται ποινικά η πολιτική τοποθέτηση και άποψή τους , όπως
άλλωστε και κανενός άλλου πολίτη , αλλά , αντίθετα , μόνον εάν η πραγμάτωση των
εγκληματικών σκοπών της εγκληματικής Οργάνωσης « Χρυσή Αυγή » πληρούται , εν
προκειμένω , δια του κακουργήματος της υπό κρίση ανθρωποκτονίας και εάν οι
κατηγορούμενοι έχουν ενταχθεί και συμμετέχουν στην οργάνωση, συντρεχουσών και
των λοιπών προϋποθέσεων που ο νόμος απαιτεί και κατά την κρίση μας υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις προς τούτο. Εξάλλου , είναι χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης
« Χρυσή Αυγή » αρνούνται την ένταξη και συμμετοχή τους ακόμα και αν αυτοί
κατέχουν θεσμικό ρόλο στην οργάνωση ή υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία σε βάρος
τους ( έγγραφα, τηλεφωνικές συνομιλίες , ηλεκτρονικό υλικό κλπ ).
6) ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΗΡΟΥ
Η επίθεση αυτή έγινε στις 28-1-2013 , σε βάρος μαθητή της Β΄ τάξεως στο 3 ο
Λύκειο Παλαιού Φαλήρου από δύο άτομα ήτοι τους κατηγορουμένους Γεώργιο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ και Αλέξανδρο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ. Ο πρώτος εξ’ αυτών
έπληξε το μαθητή πολλές φορές με μαχαίρι στη μύτη και στο λαιμό , κοντά στην
καρωτίδα , με ανθρωποκτόνο σκοπό , τον οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε , επειδή
φοβήθηκε μήπως γίνει αντιληπτός από άλλους διερχόμενους μαθητές και γονείς
και έφυγε με το αυτοκίνητό του συνοδευόμενος από τον παριστάμενο σε όλο το
επεισόδιο φίλο του και ήδη δεύτερο κατηγορούμενο. Ο παθών Φοίβος - Γεώργιος
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε ότι ένας εκ των δραστών της σε βάρος του επίθεσης
ήταν ο Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , τον οποίο και αναγνώρισε ανεπιφύλακτα
από φωτογραφίες που του επιδείχθηκαν. Τη στιγμή δε που του επιτέθηκε ,
φορούσε στο κεφάλι μαύρο σκούφο , όμως παρόλα αυτά τον αναγνώρισε ενώ το
δεύτερο άτομο που τον συγκράτησε από πίσω δεν τον είδε καθόλου και δεν είναι
δυνατόν να το αναγνωρίσει .
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Η κατηγορία, η οποία βαρύνει τον πρώτο κατηγορούμενο Γεώργιο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ και απαγγέλθηκε σε βάρος του από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη, έχει , κατά τα κύρια σημεία της ως εξής: «… εντάχθηκες στην οργάνωση
‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’
και συμμετείχες έκτοτε και μέχρι σήμερα σ’ αυτήν,
εξακολουθητικά , δηλαδή συνεχώς και αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των
συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , ως μέλος της παραπάνω εγκληματικής
οργάνωσης , συμμετείχες στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ συγκροτούμενο
τουλάχιστον από πέντε ( 5 ) μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ ( ντυμένοι με στολές
παραλλαγής και με τη συνοδεία και σκύλων pit bull ) , το οποίο σύχναζε στο
πάρκο επί της οδού Ανδρομάχης στο Π. Φάληρο , δίπλα από το Γ΄ Λύκειο Π.
Φαλήρου , όπου και τρομοκρατούσες , με απειλές , μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου , οι οποίοι είχαν διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από εσένα , στα
πλαίσια δε αυτά , ενδεικτικά , στις 28-1-2013 και περί ώρα 08. 15΄ έχοντας
αποφασίσει , με βάση συγκεκριμένο σχέδιο , με προκαθορισμένους ρόλους να
τελέσεις , συνεπικουρούμενος από τον αμέσως προαναφερθέντα συγκατηγορούμενό
σου Αλέξανδρο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ και άλλα άγνωστα ακόμα στην ανάκριση
άτομα , το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση , επιτέθηκες κατά του
μαθητή Φοίβου - Γεωργίου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , ο οποίος εκδήλωνε την αντίθεσή του
στη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ και του κατάφερες με μαχαίρι αλλεπάλληλα χτυπήματα
στο λαιμό και στο κεφάλι , με συνέπεια να υποστεί θλαστικό τραύμα στην
κροταφική χώρα , δεξιό βαθύ τραύμα που έκοβε την κορυφή της μύτης έως την
κάτω γνάθο και τη δεξιά ρινοπαρεική αύλακα μήκους 8 εκατοστών και θλαστικό
τραύμα μήκους έξι ( 6 ) εκατοστών στην αριστερή πλάγια τραχηλική - υπογνάθιο
χώρα με κατεύθυνση προς την καρωτίδα , με σκοπό να επιφέρεις το θάνατό του. Η
ανωτέρω δε πράξη σου δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς
σου και δη γιατί αυτός μεταφέρθηκε εγκαίρως σε νοσοκομείο όπου και
χειρουργήθηκε ».
Σε βάρος του δεύτερου κατηγορουμένου Αλέξανδρου ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ ,
απαγγέλθηκε , από την ίδια ως άνω Ανακρίτρια , επίσης κατά τα κύρια σημεία της ,
η εξής κατηγορία. «…Εσύ δε , ως μέλος της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης
‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ συμμετείχες στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ συγκροτούμενο
τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής’’, μεταξύ των οποίων και
ο συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ( ντυμένοι με
στολές παραλλαγής και με τη συνοδεία και σκύλων pit bull ) , το οποίο σύχναζε
στο πάρκο επί της οδού Ανδρομάχης στο Π. Φάληρο δίπλα στο Γ΄ Λύκειο Π.
Φαλήρου, όπου και τρομοκρατούσες , με απειλές , μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου οι οποίοι είχαν διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από σένα και
ενδεικτικά , στα πλαίσια της δράσης αυτής και με βάση οργανωμένο εγκληματικό
σχέδιο , στις 28-1-2013 και περί ώρα 08.15 , γνωρίζοντας ότι ο αμέσως
προαναφερθείς συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ έχοντας
αποφασίσει να διαπράξει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ,
επιτέθηκε κατά του μαθητή Φοίβου - Γεωργίου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , ο οποίος
εκδήλωνε την αντίθεσή του στη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’, καταφέροντάς του με μαχαίρι
αλλεπάλληλα χτυπήματα στο λαιμό και στο κεφάλι με συνέπεια αυτός να υποστεί
θλαστικό τραύμα στην κροταφική χώρα , δεξιό βαθύ τραύμα που έκοβε την κορυφή
της μύτης έως την κάτω γνάθο και τη δεξιά ρινοπαρεική αύλακα μήκους 8 εκατ.
και θλαστικό τραύμα μήκους έξι ( 6 ) εκατοστών στην αριστερή πλάγια
τραχηλική - υπογνάθιο χώρα με κατεύθυνση προς την καρωτίδα , με σκοπό να
επιφέρει το θάνατο αυτού , εσύ συνέδραμες άμεσα τον ως άνω Γεώργιο
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ , καθόσον αφού μετέβης μαζί του , ακινητοποίησες τον ως
άνω παθόντα κρατώντας τον , ώστε να μην προβάλλει αντίσταση και να καταφέρει ο
συγκατηγορούμενος σου κατ’ αυτού χτυπήματα με μαχαίρι προκειμένου να
επιφέρει το θάνατό του. Η ανωτέρω πράξη δεν ολοκληρώθηκε για λόγους
ανεξαρτήτους της θελήσεώς σας και δη γιατί ο Φοίβος - Γεώργιος
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ μεταφέρθηκε εγκαίρως σε νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε ».
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , κατά την απολογία του,
στις 3-12-2013, ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων,
ανέφερε ότι: « Ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής , όχι όμως ενεργό μέλος , από
αρχές Σεπτεμβρίου του 2012 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου , δηλ. 15 - 20 που δεν
ξαναπήγα έκτοτε. Πήγα συγκεκριμένα στα γραφεία του Αλίμου . Και τούτο διότι
εγώ ήμουν φοιτητής και αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα στο σπίτι,
αναζητούσα δουλειά και τόσο από το διαδίκτυο , όσο και από τις ειδήσεις των 20.00
είχα ενημερωθεί ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής μπορεί να βρει δουλειά σε
νέους άνεργους ανθρώπους , όχι στα γραφεία της , αλλά οπουδήποτε αλλού ».
Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο
κατηγορούμενος Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ήταν ενταγμένος στη Χρυσή
Αυγή και δη στην Τοπική Οργάνωση Νοτίων Προαστίων , καθώς και λόγω της
ηλικίας του, στο « Μέτωπο Νεολαίας ». Παρευρισκόταν σε ομιλίες βουλευτών και
συμμετείχε σε δράσεις και εκδηλώσεις της οργάνωσης , για τις οποίες ενημερωνόταν
ανά τακτά χρονικά διαστήματα , μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) , που
ελάμβανε , όπως π. χ. « Κυριακή 27 - 01 στις 07.00 μμ : ενημέρωση και οργάνωση
για την πορεία για τα Ίμια. Άπαντες παρόντες! Τη Δευτέρα δεν θα λειτουργήσει το
μέτωπο στα γραφεία του κόμματος ». Σύχναζε , σχεδόν καθημερινά , έξω από το
Λύκειο της περιοχής ( Παλαιό Φάληρο Αττικής ) ή στο πάρκο , όπου σύχναζαν
νεαροί μαθητές και μαζί με άλλα νεαρά μέλη της Χρυσής Αυγής , με το γνωστό
σωματότυπο και ξυρισμένα κεφάλια , φορώντας μπλούζες με το λογότυπο της
Χρυσής Αυγής , φώναζαν συνθήματα , όπως « ΑΙΜΑ - ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
πλησίαζαν τους μαθητές , με σκοπό να τους προσηλυτίσουν στην οργάνωση , ενώ
συχνά απειλούσαν όσους εκδήλωναν την αντίθεσή τους ή εξέφραζαν αντίθετες
απόψεις. Εξάλλου , κατά τη διάρκεια της κατάληψης του σχολείου από τους μαθητές ,
εισερχόταν με άλλους « Χρυσαυγίτες » στους χώρους του σχολείου , κατά τις
νυχτερινές ώρες. Εξάλλου , κατά τη διενεργηθείσα νομοτύπως κατ’ οίκον έρευνα ,
στις 28-1-2013 , ο ίδιος ομολόγησε στον διενεργήσαντα αυτήν αστυνομικό Κυριάκο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ , ότι είναι μέλος της « Χρυσής Αυγής ». Κατά την έρευνα αυτή
βρέθηκαν μία σιδερογροθιά , δύο κουκούλες fullface , καθώς και έντυπα σήματα
της « Χρυσής Αυγής » , της 21ης Απριλίου με το στρατιώτη μέσα από τον
αναγεννώμενο Φοίνικα και έγγραφο με τη φράση « ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ Ο
ΤΑΦΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ». Ενισχυτικό των ανωτέρω και
συγκεκριμένα ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος εμφορείται από την ιδεολογία , τις
αρχές και τις θέσεις της « Χρυσής Αυγής » , τρέφει δε μένος κατά των
αντιφρονούντων , το οποίο και εκδηλώνει με κάθε τρόπο , ακόμη και ιδιαίτερα βίαιο
και εγκληματικό , όπως με τη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη του , είναι και τα
έγγραφα που προσεκόμισε και ενεχείρισε μετά την απολογία του , στις 18-12-2013,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , τα οποία αφορούσαν καταχωρίσεις στο
διαδίκτυο σχετικά με την πολιτική ταυτότητα της Διευθύντριας του ως άνω Λυκείου,
η οποία εξετάσθηκε ως μάρτυρας ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας , στοχοποιώντας
την ως αριστερή και εντεύθεν ως αναξιόπιστη μάρτυρα , ενέργεια η οποία
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καταρρίπτει τον ισχυρισμό του ιδίου ως και της φίλης του Αρτέμιδος ΚΑΜΠΙΩΤΗ
ότι αυτός διακατέχεται από δημοκρατικές πεποιθήσεις , οι οποίες πόρρω απέχουν
από τις τις ιδέες της Χρυσής Αυγής.
Περαιτέρω, ο κατηγορούμενος
Γεώργιος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ,
εμφορούμενος από τις αρχές και τις θέσεις της « Χρυσής Αυγής » , διακατεχόμενος
από μίσος και μένος για οποιονδήποτε είχε αντίθετες ιδεολογικές απόψεις ή
εκφραζόταν κατά της ως άνω οργάνωσης , έχοντας κατηχηθεί και χειραγωγηθεί στη
στάση αυτή ευχερώς λόγω του νεαρού της ηλικίας του και του, εντεύθεν εύπλαστου
χαρακτήρα του , προέβη στην εγκληματική πράξη σε βάρος του ως άνω παθόντα..
Ειδικότερα , στις 28-1-2013 και περί ώρα 08.15 , αιφνιδίασε το μαθητή ΦοίβοΓεώργιο ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , έξω από το Γ΄ Λύκειο Παλαιού Φαλήρου , ενώ ο
τελευταίος κατευθυνόταν , αμέριμνος προς το σχολείο του για μάθημα και άκουγε
μουσική με ακουστικά και του επιτέθηκε με σκοπό να τον σκοτώσει. Για το σκοπό
αυτό τον έπληξε , με το μαχαίρι που κρατούσε , καταφέροντάς του αλλεπάλληλα
χτυπήματα στο λαιμό και στο κεφάλι , με συνέπεια αυτός να υποστεί θλαστικό
τραύμα στην κροταφική χώρα , δεξιό βαθύ τραύμα που έκοβε την κορυφή της μύτης
έως την κάτω γνάθο και τη δεξιά ρινοπαρεική αύλακα μήκους 8 εκατ. και θλαστικό
τραύμα μήκους έξι ( 6 ) εκατοστών στην αριστερή πλάγια τραχηλική - υπογνάθιο
χώρα
με κατεύθυνση προς την καρωτίδα. Ο κατηγορούμενος , ο οποίος
αναγνωρίστηκε από τον παθόντα , επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές
και δικαστικές αρχές , υποστηρίζοντας πεισματικά ότι τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν
στη Θεολογική Σχολή, του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία φοιτούσε , είχε
μάλιστα συναντήσει και το φίλο του Κωνσταντίνο ΟΛΥΜΠΙΟ , γεγονός, το οποίο
διαψεύστηκε από τον τελευταίο. Στη συνέχεια , όταν κατά τη διάρκεια της κυρίας
ανακρίσεως που διενεργείτο για το ως άνω έγκλημα από την τακτική Ανακρίτρια
του Δ΄ τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, συγκεντρώθηκαν συντριπτικά σε βάρος
στοιχεία , υποχρεώθηκε να ομολογήσει την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος,
υποστήριξε όμως ότι χτύπησε χωρίς να το θέλει τον ως άνω παθόντα με ένα γυαλί
που δήθεν βρήκε στο έδαφος αμυνόμενος , όταν ο τελευταίος του επιτέθηκε και τον
έριξε κάτω. Ως αιτία της συμπλοκής του με τον παθόντα επικαλέστηκε το ερωτικό
πάθος τούτου για την κοπέλα, με την οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό , Αρτέμιδα
ΚΑΜΠΙΩΤΗ , συμμαθήτρια του Φοίβου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , άποψη, την οποία
υποστήριξε απολογούμενος και ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Μάλιστα,
απολογούμενος
στις 13-12-2013 ενώπιον της , υποστήριξε ότι ο παθών
παρενοχλούσε την κοπέλα και την πίεζε να τον χωρίσει , διαβάλλοντάς τον ότι είναι
φασίστας και « Χρυσαυγίτης» , όπως άλλωστε επιβεβαίωσε και η Άρτεμις
ΚΑΜΠΙΩΤΗ , εξετασθείσα ως μάρτυρας ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας. Όμως η ίδια
μάρτυρας , εξετασθείσα ενώπιον της Δ΄ Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών
ουδέν ανέφερε περί αυτών , ενώ κατέθεσε ότι ο παθών συμμαθητής της έγραψε στο
θρανίο τη λέξη ANTIFA , μόνο μία φορά , δύο μήνες πριν το ως άνω περιστατικό και
μάλιστα « για πλάκα ».
Όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί του κατηγορουμένου κάθε άλλο παρά πειστικοί
τυγχάνουν , καθόσον αν πράγματι η νεαρή μαθήτρια είχε όντως ενοχληθεί και
προβληθεί για τη συμπεριφορά του συμμαθητή της , λογικό θα ήταν να ζητήσει τη
συνδρομή των γονέων της ή ακόμη των καθηγητών της , πολλώ μάλλον αφού ο
παθών συνέχιζε την ίδια συμπεριφορά σε βάρος της ακόμη και διαρκούντος του
μαθήματος ή ακόμη να διαμαρτυρηθεί στους γονείς του. Αντίθετα , όπως υποστηρίζει
ο κατηγορούμενος και η ΚΑΜΠΙΩΤΗ , αυτή ζήτησε τη βοήθεια του πρώτου, για να
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την προστατεύσει από το συμμαθητή της , αλλά και να του δώσει «ένα μάθημα». Ο
κατηγορούμενος , μάλιστα, όπως οι ως άνω υποστηρίζουν , ανέλαβε την προστασία
της αγαπημένης του , την οποία, μάλιστα, είχε αποφασίσει να παντρευτεί. Από το
περιεχόμενο όμως των εισερχομένων και εξερχομένων μηνυμάτων, που βρέθηκαν
καταχωρημένο στο κινητό του ως άνω κατηγορουμένου καταδεικνύεται ότι αυτός
σχεδίαζε την εξόντωση του παθόντος. Η φρασεολογία δε που χρησιμοποιεί
καταδεικνύει το μίσος και το μένος του κατά του Φοίβου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ και το
γεγονός ότι σχεδίαζε την εξόντωσή του , συμπεριφορά η οποία δεν δικαιολογείται
από ερωτική αντιζηλία ή την ανησυχία του για τη φίλη του , με την οποία είχε
συνάψει δεσμό , μόλις προ διμήνου , ούτε συνιστούν επίδειξη δύναμης και
ανδρισμού. Ενδεικτικά , παρατίθενται κείμενα των ως άνω μηνυμάτων , αντίγραφα
των οποίων προσκόμισαν οι γονείς του παθόντος: « Ε ρε το μαλακισμένο δεν τη
γλυτώνει », « άσε ρε η δουλειά πρέπει να γίνει όσο το συντομότερο γίνεται », « Ισχύει
καλά , άστο θα έρθω μόνος μου να τον γαμήσω » , που αναφέρονται χρονικά λίγα
λεπτά πριν την παραπάνω επίθεση. Εξάλλου , προέκυψε ότι ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ σχεδίαζε από καιρό την εξόντωση του Φοίβου
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , πλην όμως δεν είχε βρει την ευκαιρία να του επιτεθεί (« έλεος ρε
φίλε, δεν βγήκε χθες », « γιατί καθόμασταν μέχρι τις 12.30 χωρίς να εμφανιστεί » ,
« Λέω να την κάνω , έχει πολύ κόσμο και ένας έχει κάτσει στο ίδιο σημείο από τότε
που ήρθα » , « ο πούστης είναι τυχερός » , « Κάποτε δεν θα τη γλυτώσει », μηνύματα,
τα οποία εστάλησαν στις 21-1-2013 από τον Γεώργιο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ. Τα
παραπάνω , που επιβεβαιώνονται και από τους μάρτυρες , καταδεικνύουν τον
εγκληματικό σχεδιασμό του κατηγορουμένου και καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του
ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει το Φοίβο ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ, αλλά απλώς ήθελε να
συνομιλήσουν. Επίσης στην από 8-11-2013 ένορκη κατάθεσή της η μάρτυρας Μαρία
ΓΚΑΓΚΑ , μητέρα του παθόντος ανέφερε τα εξής: « Μετά το περιστατικό, 10-15
ημέρες μετά και ενώ ήταν στο σπίτι για ανάρρωση , κατέβασα εκείνη τη Δευτέρα τα
σκουπίδια , περί ώρα 22.45΄ και είδα στην εξώπορτα της πολυκατοικίας , όπως και
στο κουδούνι μου που έχει το όνομα το δικό μου και του Φοίβου , το σήμα της
« Χρυσής Αυγής » , τις σβάστικες , επίσης στην εξωτερική πόρτα της πολυκατοικίας
που είναι ξύλινη , το σήμα με το Κέλτικο Σταυρό , ένα σαν Φ που σημαίνει Φοίβος
και πολλά αποσιωπητικά, εννοώντας ‘‘ θα τα πούμε ’’. Και στο κουδούνι , στο όνομα
Δερμετζίδης - Γκάγκα είχε το σήμα της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και αρκετές σβάστικες.
Κάλεσα την αστυνομία και τη σήμανση αμέσως , οι οποίοι ήρθαν και πήραν και
φωτογραφίες και έκανα μήνυση κατ’ αγνώστων για το συγκεκριμένο
περιστατικό….». Επισημαίνεται ότι εν λόγω κατηγορούμενος καταδικαστήκε σε
ποινή καθείρξεως από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για την απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος του ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ.
7) ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ »
Στην Ηλιούπολη Αττικής , στις 10-7-2013 και περί ώρα 19.30΄ , « Τάγμα
Εφόδου» της Χρυσής Αυγής της Τοπικής Οργάνωσης Νοτίων Προαστίων ,
επιτέθηκε στον Ανοιχτό Κοινωνικό Χώρο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» που βρίσκεται στην
πλατεία της Ηλιούπολης Αττικής και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα. Ο χώρος αυτός αποτελούσε ελεύθερο τόπο
συνάντησης ατόμων διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων, κυρίως των δημοτών της
Ηλιούπολης, όπου και διοργανώνονταν ομιλίες , εκδηλώσεις , θεατρικές παραστάσεις
για ενήλικες και για παιδιά, προβολές ταινιών καθώς και συζητήσεις θεμάτων που
απασχολούσαν την περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες της ως άνω
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ημερομηνίας, μέλη των Τοπικών Οργανώσεων της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια , τον
Πειραιά και τα Νότια Προάστια, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης στον Άλιμο. Από εκεί ξεκίνησαν εκατό (100) , περίπου , άτομα ,
επιβαίνοντα ανά δύο σε πενήντα (50) περίπου μοτοσυκλέτες , τα περισσότερα των
οποίων φορούσαν μαύρα ρούχα με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής. Κινήθηκαν ως
μοτοπορεία επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης και στη συνέχεια δια των οδών Αγ.
Κωνσταντίνου - Μαρίνου Αντύπα - Ανδρ. Παπανδρέου - και Λεωφ. Ειρήνης
έφθασαν στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Ηλιούπολη. Αφού έκαναν το
γύρω της πλατείας φωνάζοντας διάφορα συνθήματα , όπως « Αίμα, Τιμή, Χρυσή
Αυγή» και πετώντας έντυπο υλικό, σταμάτησαν έξω από τον προαναφερόμενο
πολιτιστικό χώρο. Είκοσι, περίπου, από τα άτομα αυτά επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά
και εντελώς απρόκλητα στο χώρο και με τα αντικείμενα που κρατούσαν στα χέρια
τους (λοστούς, κοντάρια, ρόπαλα), προξένησαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο
και τραυμάτισαν τρία ( 3 ) άτομα. Την ώρα της επίθεσης, εντός του χώρου, γινόταν
μάθημα Αγγλικής γλώσσας σε μικρά παιδιά
(Ελληνόπουλα) , τα οποία,
προκειμένου να αποφύγουν την επίθεση κρύφτηκαν από τη δασκάλα τους σε άλλο
δωμάτιο και στη συνέχεια φυγαδεύτηκαν. Η επίθεση αυτή διήρκεσε μόλις δύο (2)
λεπτά της ώρας και αμέσως μετά το « Τάγμα Εφόδου» απεχώρησε, μέσω
Αργυρούπολης, για τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης επί της Λεωφ. Ποσειδώνος
και τελικό προορισμό τα γραφεία της Τοπικής του Πειραιά.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1052/8/4/1-8-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της
Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας
Νοτιοανατολικής
Αττικής προς τον αρμόδιο
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών «Περί ώρα 19.30΄ της 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρίνου
Αντύπα 4Α , ομάδα είκοσι (20) περίπου ατόμων, που συμμετείχαν σε πορεία
πενήντα (50) περίπου δικύκλων με δύο επιβαίνοντες σε κάθε ένα εξ’ αυτών,
φέροντες διακριτικά της ‘Χρυσής Αυγής’ και ορισμένοι εξ αυτών κράνη , εισήλθαν
σε εκεί υφιστάμενο χώρο με την επωνυμία « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ » και με τη χρήση λοστών, κονταριών
και άλλων αντικειμένων που έφεραν, προκάλεσαν θραύση της εξωτερικής τζαμαρίας
και φθορές σε εξοπλισμό της εγκατάστασης. Ανωτέρω δράστες , με τα αντικείμενα
που έφεραν επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον εκμισθωτή του χώρου ΔΡΙΜΥΛΗ
Παναγιώτη… που τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στο εσωτερικό. Ακολούθως,
επιβιβάστηκαν στα δίκυκλα μοτοποδήλατα και διέφυγαν με κατεύθυνση στην
Αργυρούπολη Αττικής. Στα πλαίσια της προανάκρισης, ελήφθησαν ένορκες
καταθέσεις από τους επικεφαλής Αστυνομικούς των τριών ομάδων ΔΙ.ΑΣ, οι οποίες
την ώρα και ημέρα της επίθεσης εκτέλεσαν διατεταγμένη υπηρεσία στη ευρύτερη
περιοχή, από τις οποίες προέκυψε από αυτοπρόσωπη αντίληψη των αστυνομικών
και από αναφορές πολιτών ότι στη μοτοπορεία συμμετείχαν τα κάτωθι
οχήματα…».
Όπως κατέθεσε εξεταζόμενος ενόρκως, στις 19-11-2013 ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη ο μάρτυρας Παναγιώτης ΔΡΙΜΥΛΗΣ , ιδιοκτήτης του χώρου
στον οποίο στεγαζόταν ο εν λόγω πολιτιστικός χώρος : «… Τον Μάρτιο του 2013 ,
στις 02. 00΄ περίπου, μετά τα μεσάνυχτα και ενώ εγώ ήμουν κατά τύχη εντός του
χώρου, δεχτήκαμε εμπρηστική επίθεση από βόμβα μολότωφ, την οποία πέταξαν
πάνω στο τζάμι. Το τζάμι δεν έσπασε, όμως το παράθυρο ήταν ανοιχτό και η φωτιά
πέρασε μέσα. Ευτυχώς κατάφερα και την έσβησα. Αν δεν ήμουν εκεί η φωτιά θα
είχε καταστρέψει το χώρο. Αμέσως μετά ήρθε η Αστυνομία, χωρίς καν να
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ειδοποιηθούν από εμένα. Σε σχετική ερώτηση τους αν υποψιάζομαι κάποιον ή
κάποιους, δήλωσα ότι προφανώς πρόκειται για ενέργειες ακροδεξιών κύκλων… Στη
συνέχεια μετά από αυτό, κοντά στο Πάσχα, έξω από το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, έγινε μια
μοτοπορεία, την οποία θα χαρακτήριζα απειλητική, δηλαδή από το συγκεκριμένο
χώρο ‘‘παρήλασαν’’ δέκα περίπου μοτοσυκλέτες, σε κάθε μία από τις οποίες
επέβαιναν δύο άτομα, κάποια από τα οποία κρατούσαν ξύλα, τα οποία είχαν
αποσπάσει από εκδήλωση που είχε η ΚΝΕ. Τα άτομα αυτά είναι γνωστοί στην
Ηλιούπολη ‘Χρυσαυγίτες’… Στη συνέχεια, στις 10-7-2013, γύρω στις 19.30΄ και
ενώ εντός του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ γινόταν δωρεάν μάθημα Αγγλικών και συμμετείχαν
μικρά παιδιά, κατά σύμπτωση όλα ήταν Ελληνόπουλα, 70 - 100 μηχανές, δικάβαλες ,
στις οποίες επέβαιναν άτομα της Χρυσής Αυγής, φωνάζοντας από μακριά ‘‘ Αίμα ,
Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ και πετώντας τρικάκια, με το αντίστοιχο σύνθημα,
γεμίζοντας την πλατεία από αυτά, ήρθαν κατευθείαν στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.
Επισημαίνω ότι πάρα πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι με τη γνωστή στρατιωτική
ενδυμασία της Χρυσής Αυγής ( μαύρη μπλούζα και παντελόνι παραλλαγής ) και
όλοι οι συνεπιβάτες των μηχανών κρατούσαν σίδερα και ξύλα , επιτέθηκαν στο
χώρο διαλύοντάς τον , προξενώντας δηλαδή σοβαρές καταστροφές και επιτέθηκαν
και σε εμένα προσωπικά, που βρισκόμουν στην είσοδο του χώρου. …Περίπου 10 15 άτομα έπεσαν πάνω μου και με χτυπούσαν με ξύλα και με σίδερα. Προκλήθηκαν
κακώσεις και είχα μώλωπες για τρεις μήνες. Ευτυχώς δεν υπέστην κάταγμα ή άλλο
σοβαρότερο τραυματισμό. Αυτή η επιδρομή διήρκεσε το πολύ δύο λεπτά. Φαινόταν
ότι η επιδρομή ήταν οργανωμένη με στόχο το ‘‘ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ’’ , δεν έκαναν
δηλαδή μια μοτοπορεία στην Ηλιούπολη. Για το λόγο αυτό κράτησε περίπου δύο
λεπτά. Η αποχώρησή τους ήταν αιφνίδια, όπως ακριβώς ήρθαν. Προφανώς
δόθηκε κάποιο παράγγελμα το οποίο εγώ δεν άκουσα μέσα στον πανικό και στη
σύγχυση. Επίσης, λόγω της βίας που χρησιμοποιούσαν και της ταχύτητας των
ενεργειών τους δεν είδα συγκεκριμένα πρόσωπα… Επίσης γείτονες οι οποίοι
έβλεπαν την πορεία γιατί το μέρος είναι κεντρικό, αναγνώρισαν και βουλευτές της
Χρυσής Αυγής, όπως το Λαγό και Μίχο, αλλά εγώ δεν διέκρινα κάποιον…».
Επίσης , ο μάρτυρας Παναγιώτης ΤΣΑΦΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , κατά την ένορκη
εξέταση του , στις 19-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
κατέθεσε , μεταξύ των άλλων , ότι : « Στις 10-7-2013 προσέτρεξα στο χώρο
‘’ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ’’ αμέσως μετά την επίθεση που δέχτηκε από μέλη της Χρυσής
Αυγής, όπως άλλωστε και πλήθος περιοίκων. Μάλιστα με ενημέρωσε ο γιός μου
και φίλοι του ότι είχε γίνει επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής… Έμαθα εκ των
υστέρων ότι μεγάλος αριθμός μοτοσικλετών, με δύο επιβαίνοντες, με στρατιωτική
ενδυμασία, φωνάζοντας συνθήματα για τη Χρυσή Αυγή και πετώντας τρικάκια,
έκαναν το γύρο της πλατείας και επιτέθηκαν με ξύλα, λοστούς και σίδερα προς το
χώρο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Χτύπησαν τον υπεύθυνο του χώρου και ένα άλλο νεαρό
άτομο πιο ελαφρά και κατέστρεψαν όλους τους χώρους του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ… Όπως
μου είπαν οι περίοικοι , επικεφαλής της επιδρομής αυτής ήταν ο βουλευτής της
Χρυσής Αυγής Λαγός…».
Για όλα τα παραπάνω, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης,
κατέθεσαν ενόρκως ως μάρτυρες και οι αστυνομικοί Νικόλαος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Παύλος ΨΟΧΙΟΣ, Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ, Δημήτριος ΓΩΓΟΥΛΟΣ και Ανδρέας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τα παραπάνω γεγονότα. Επίσης, στις
από 13-9-2013 και 17-10-2013 ένορκες προανακριτικές καταθέσεις τους, οι
93

Διονύσιος
ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ
και
Χρήστος
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, αντίστοιχα,
αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη μοτοπορεία, η οποία ήταν
οργανωμένη από τη Χρυσή Αυγή. Επίσης από τους αριθμούς κυκλοφορίας των
μοτοσυκλετών που καταγράφηκαν από περιοίκους και αστυνομικούς, προκύπτει ότι
στο συγκεκριμένο περιστατικό συμμετείχαν και οι ήδη κατηγορούμενοι Θωμάς
ΜΠΑΡΕΚΑΣ, Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ , Γεώργιος ΚΑΛΠΙΤΖΗΣ , κ.α.
Η οργάνωση της συγκεκριμένης επίθεσης από τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » προκύπτει,
πλην των άλλων και από το διάλογο μέσω facebook του Διονυσίου ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ
, με τον Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, βασικό στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια , όπως ο διάλογος αυτός καταγράφηκε στο κινητό
τηλέφωνο του τελευταίου, στις 6-6-2013 και ώρα 9:47:17 και έχει ως εξής:
« Γιάννης Τσιχ ( Ιωάννης Καζαντζόγλου ) « Ο.Κ. κάτσε διάβασε, μάλλον
Παρασκευή θα σε χρειαστώ μαζί με κάποιους δικούς μας 9.30΄ το βράδυ για
μια μαγκιά που ετοιμάζουμε με Πειραιώτες » / Dionisis Agiovlasitis: « Το ξέρω,
μας ενημέρωσε ο Γιώργος την Πέμπτη». Σημειώνεται ότι τόσο ο Διονύσιος
ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ όσο και ο Χρήστος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ έχουν αποδεχτεί τη
συμμετοχή τους στην οργανωμένη από τη «Χρυσή Αυγή» μοτοπορεία στην περιοχή
της Ηλιούπολης. Περαιτέρω, από τους αριθμούς κυκλοφορίας των μοτοσυκλετών
προέκυψε επίσης ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό συμμετείχαν και οι Θωμάς
ΜΠΑΡΕΚΑΣ και Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ.
Πρόδηλη όμως είναι και η ανάμειξη στο περιστατικό αυτό και μάλιστα με ρόλο
διοργανωτή του Βουλευτή του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » Ιωάννη ΛΑΓΟΥ. Από το περιεχόμενο διαφόρων μηνυμάτων, τα οποία
βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνό του, το οποίο κατασχέθηκε, έχουν δε σταλεί σε
αυτόν από διάφορα άτομα, υποστηρικτές του πολιτικού κόμματος «Λαικός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , προκύπτει με ενάργεια όχι μόνο ο καθοδηγητικός και
συντονιστικός του ρόλος , αλλά και η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο
συγκεκριμένο περιστατικό. Ειδικότερα , από τα πλέον χαρακτηριστικά μηνύματα, τα
οποία εστάλησαν στο κινητό τηλέφωνο του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ, την ημέρα της εν
λόγω επίθεσης , πριν και μετά από αυτή , είναι και τα εξής : α) αριθ. μηνύματος
1401 : Γιάννη, θες άτομα για σήμερα; β) αριθ. μηνύματος 1419 : Γιάννη, τι θες να
κάνω ; γ) αριθ. μηνύματος 1420 : Μήπως πρέπει να’ ρθουμε επάνω ; τώρα το
μάθαμε δ) αριθ. μηνύματος 1423 : Συγγνώμη για την ενόχληση , αλλά είμαι
υπερήφανος για εσάς και τα αδέλφια μου, κλαίω που δεν ήμουν εκεί, περίμενα πως
και πως αυτή τη μέρα και τα έφερε έτσι η μοίρα να μην είμαι εγώ εκεί … Αίμα ,
Τιμή ε) αριθ. μηνύματος 1431 : Μπράβο λατρεία, πάντα χάνω τα καλά στ) αριθ.
μηνύματος 1434 : Ο άντρακλας μου δέρνει , λα , λα , λα , λα , γουστάαααρω
ζ) αριθ. μηνύματος 1437 : Για αναρχία λέω λατρεία , τα ΜΑΤ είναι τακτικότερα
νομίζω. μάρεσε που πήγατε επίτηδες. Επικεφαλής τους ο ΛΑΓΟΣ λένε μέσα και
η) αριθ. μηνύματος 1444 : Πολύ κλάμα στο ιντερνετ μπράβο ρε Γιάννη , είσαι
από τους λίγους ». Επίσης , στις 12-7-2013 , εστάλησαν στον ίδιο παραλήπτη
Ιωάννη ΛΑΓΟ , τρία ακόμη μηνύματα, με το εξής περιεχόμενο : α) μήνυμα με
αριθμό 1580 : Πλάκα πλάκα το Συνεργείο στην Ηλιούπολη είχε δουλειά 50
μηχανάκια β) μήνυμα με αριθμό 1581: Γράφανε ότι διακόψατε το μάθημα των
αγγλικών Dαχαχαχα και γ) μήνυμα με αριθμό 1582 : Δλδ τους αλλάξατε λάδια
και τους γρασάρατε ; ». Τέλος και από διάφορα άλλα μηνύματα τα οποία βρέθηκαν
καταχωρημένα στο κινητό τηλέφωνο του εν λόγω Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟΥ και
συγκεκριμένα τα ( sms ) 1380 , 1383 ,1400 , 1424 , 1427 , 1428 , 1429 , 1432 , 1436 ,
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1467 και 1468 προκύπτει ότι αυτός ενημερώνεται για την ώρα διεξαγωγής του
μαθήματος στη συγκεκριμένη αίθουσα , εκφράζεται μεταξύ των συνομιλητών η
ανησυχία για την προσαγωγή μελών του κόμματος ως υπόπτων σε Αστυνομικά
Τμήματα και καυχώνται για τη συγκεκριμένη δράση. Αλλά και η παρουσία του στο
χώρο των επεισοδίων, κατά την ώρα της επίθεσης, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
εντοπίστηκε και καταγράφηκε εκεί το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΧ - 7284 Ι.Χ.Ε
αυτοκίνητο , το οποίο , όπως προέκυψε μετά από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε ,
ήταν μισθωμένο από τη Βουλή των Ελλήνων και είχε παραχωρηθεί , από 5-72012 , στο Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟ. ( Σημειώνεται ότι η ώρα που αναγράφεται
σε κάθε ένα από τα ως άνω μηνύματα, είναι η ώρα Γκρήνουιτς ( UTC ) και
προστίθενται τρεις ( 3 ) ώρες κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της θερινής ώρας
και δύο ( 2 ) ώρες κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η χειμερινή ώρα ).
8) ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Στις 28-10-2011 και ώρα 14.30΄, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη συμβολή
της οδού Πλάτωνος με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως , οι Νικόλαος
ΒΟΣΣΟΣ του Δημητρίου , Ανδριάνα ΜΠΙΤΖΑ του Μιχαήλ , Παναγιώτης
ΜΠΑΝΤΕΜΗΣ του Σταματίου , ( επ ) ALEXANDER ( όν ) STEVEN – JAMES
του JAMES και Γεώργιος ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ του Φιλίππου , ενεργώντας από κοινού
και έχοντας στα χέρια τους μεταλλικά και ξύλινα ρόπαλα , πλησίασαν και
περικύκλωσαν τις Κλεοπάτρα ΣΚΟΥΡΤΗ και Ευδοξία ΜΑΝΤΗ , οι οποίες
βάδιζαν στο σημείο εκείνο. Ο Παναγιώτης ΜΠΑΝΤΕΜΗΣ τις ρώτησε αν
κατάγονται από την Αλβανία. Η Ευδοξία ΜΑΝΤΗ του αποκρίθηκε ότι είναι
Ελληνίδες και τότε αυτός ζήτησε να του επιδείξουν τις ταυτότητές τους. Αυτή
αρνήθηκε και τότε ο Παναγιώτης ΜΠΑΝΤΕΜΗΣ τη χαστούκισε, ενώ ο Γεώργιος
ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ την έφτυσε στο πρόσωπο. Μετά τις ενέργειες αυτές των
κατηγορουμένων, η εν λόγω παθούσα έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο
οδόστρωμα ενώ όλοι οι παραπάνω κατηγορούμενοι άρχισαν να τη χτυπούν σε όλο
της το σώμα , τόσο με λακτίσματα και γρονθοκοπήματα , όσο και με τα αντικείμενα
που είχαν μαζί τους , με αποτέλεσμα αυτή να βρεθεί σε κατάσταση λιποθυμίας.
Επίσης ο Γεώργιος ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ με πτυσσόμενο κλομπ κατάφερε βίαιο χτύπημα
στο κεφάλι της Κλεοπάτρας ΣΚΟΥΡΤΗ , με αποτέλεσμα να πέσει και αυτή στο
οδόστρωμα και όλοι μαζί οι κατηγορούμενοι να τη χτυπούν βίαια με λακτίσματα ,
γρονθοκοπήματα και με τα αντικείμενα που είχαν μαζί τους.
Οι ως άνω κατηγορούμενοι απέσπασαν την τσάντα της Ευδοξίας ΜΑΝΤΗ και
αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο από την τσέπη της
Κλεοπάτρας ΣΚΟΥΡΤΗ. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο του
συμβάντος προς διάφορες κατευθύνσεις. Πλην όμως επέστρεψε μία άγνωστη
δράστης κρατώντας λοστό και ενώ οι παθούσες βρίσκονταν σε άσχημη
κατάσταση από τα χτυπήματα στο έδαφος , άρχισε να τις χτυπά και πάλι σε όλο
τους το σώμα , τελικά δε απομακρύνθηκε μαζί με τους άλλους κατηγορουμένους ,
χωρίς να επιτευχθεί η σύλληψή της. Η παθούσα Κλεοπάτρα ΣΚΟΥΡΤΗ ενημέρωσε
για το συμβάν το πλήρωμα διερχόμενου περιπολικού της Αμέσου Δράσεως και
λίγο αργότερα οι παραπάνω δράστες εντοπίστηκαν στις πέριξ οδούς Λένορμαν και
Δεληγιάννη και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού. Εκεί και οι δύο
παθούσες , χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη , αναγνώρισαν με βεβαιότητα τους εν
λόγω κατηγορούμενους ως δράστες των αξιοποίνων πράξεων που τελέστηκαν σε
βάρος τους , όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.
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Από τα προαναφερθέντα άτομα ο μεν Παναγιώτης ΜΠΑΝΤΕΜΗΣ ήταν μέλος της
‘‘ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ’’ , αρμόδιος για τη συγκρότηση του αντίστοιχου Πυρήνα της
οργάνωσης στη Δράμα , ο δε ALEXANDER ( όν ) STEVEN - JAMES του JAMES
είναι το άτομο που αναγνωρίστηκε από τον μάρτυρα Γεώργιο Μώρο ( βλ. την από 192-2014 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη ) ως μέλος της
‘‘ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ’’ , ο οποίος στην περιοχή της Καλλιθέας ‘‘ στρατολογούσε ’’
νεαρά παιδιά από 17 έως 25 ετών και συμμετείχε σε επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών ,
Ελλήνων αντιρατσιστών, είτε και άσχετων ανθρώπων που απλά μπορεί να είχαν
μακριά μαλλιά..
9) ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στις 13-2-2013 και περί ώρα 19.50΄ , ομάδα 8 - 10 ανδρών, μετέβη στην
περιοχή Βαϊνιά του Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης, σε αγροικία όπου διέμεναν
αλλοδαποί, υπήκοοι Πακιστάν και αφού τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν την
περιοχή, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν και τους κτύπησαν με ξύλινα μαδέρια και
αμέσως μετά ετράπησαν σε φυγή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ανδρέα
ΜΠΙΛΑΛΗ
αλλά και τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου
Σάββα
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ, οι δράστες για τη μετάβαση και την αποχώρησή τους από το
σημείο, επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα με αριθ. κυκλοφ. ΑΝΗ 6652 , μάρκας
SUZUKI
VITARA,
ιδιοκτησίας
Άννας
ΠΕΤΡΑΚΗ, μητέρας
του
κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΕΤΡΑΚΗ και ΑΝΚ 5052, μάρκας SUZUKI
VITARA , ιδιοκτησίας του επίσης κατηγορουμένου Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ,
καθώς και σε Ι.Χ.Φ. τύπου κλούβα, μάρκας NISSAN VANETTE, αγνώστου
αριθμού κυκλοφορίας . Αποτέλεσμα της ενέργειας τους αυτής ήταν να υποστεί ο
( επ ) IQBAL ( όν ) Mazhar του Sobakhan
θλαστικό τραύμα δεξιάς
βρεγματοϊνιακής χώρας , άλγος και οίδημα δεξιού αντιβραχίου , ο ( επ )
MOHAMMAD ( όν ) Hanif του Sobakhan θλαστικό τραύμα βρεγματικής χώρας
αριστερά , άλγος και οίδημα αριστερού αγκώνα και ο ( επ ) LAQAT ( όν ) Ali του
Barkat Ali εκδορές και εκχυμώσεις στην αριστερή κνήμη , στο αριστερό γόνατο ,
στον αριστερό αγκώνα , στο αριστερό πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και στην
αριστερή ωμοπλάτη.
Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών
Λασιθίου, η υπ’ αριθ. Α 13/27/21-2-2013 δικογραφία , με κατηγορουμένους τους
Γεώργιο ΠΕΤΡΑΚΗ του Εμμανουήλ , στέλεχος της Χρυσής Αυγής στην εν λόγω
περιοχή , η σύζυγος του οποίου ήταν υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής, στο
Νομό Λασιθίου , στις βουλευτικές εκλογές του έτους 2012 , Αριστόδημο
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Εμμανουήλ , υπεύθυνο της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στην Ιεράπετρα , Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗ του Νικολάου, ταμία της ίδιας
Τοπικής, Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ του Γεωργίου και Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ
του Ιωάννη , μελών της ίδιας ως άνω Τοπικής Οργάνωσης , ενώ παραμένουν
ακόμη άγνωστα τα στοιχεία των λοιπών ατόμων που συμμετείχαν στην ίδια ομάδα, η
οποία διενήργησε την επίθεση. Πιο συγκεκριμένα, σε βάρος των παραπάνω
κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις: α)
Απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι,
από κοινού , κατά συρροή β) Απρόκλητη απλή σωματική βλάβη , στην οποία
συμμετείχαν περισσότεροι , από κοινού και γ) Συμμορία , δηλ. για παράβαση των
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άρθρων 1 , 14 , 16 , 17 , 18β , 26 παρ. 1 εδάφ. α , 27 παρ. 1 , 45 , 94 παρ. 1 , 187 παρ.
5 , 308Α παρ. 2 - 1 , σε συνδ. με τα άρθρα 308 παρ. 1 α και 309 Π. Κ.
Ο εκ των κατηγορουμένων Σάββας ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ , κατά την απολογία του ,
στις 14-2-2013, ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών Οργάνων του Τμήμ.
Ασφαλείας Ιεράπετρας, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι : « Πριν από ένα χρόνο
περίπου, γνωρίστηκα με τον ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Αριστόδημο, ο οποίος απ’ ότι έμαθα
αργότερα είναι Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα… Ο παραπάνω με
προσέγγισε, επειδή είδε ότι ασχολούμην με τον αθλητισμό, ειδικότερα στο κικ
μπόξινγκ. Μου ανέφερε ότι ήθελε να εγγραφώ στην Τοπική Ένωση της Χρυσής
Αυγής στην Ιεράπετρα. Ως ανταμοιβή μου είπε ότι θα με βοηθούσαν να προσληφθώ
στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο ή θα με διόριζαν σε κάποια θέση στο
Δημόσιο… Χθες, 13-2-2013, το μεσημέρι, μου τηλεφώνησε ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Γεώργιος του Εμμανουήλ, ο οποίος είναι ηγετικό στέλεχος στην Τοπική
Οργάνωση της Χρυσής Αυγής Ιεράπετρας και μου είπε να προσέλθω την 18.30΄
στα γραφεία της οργάνωσης για να συναντηθούμε και να συζητήσουμε ένα πολύ
σοβαρό θέμα … ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ μου ζήτησε να συμμετάσχω σε μια ειρηνική πορεία
που θα πραγματοποιούσαν τα μέλη του γραφείου στο δ. δ. Βαϊνιάς… Ο
ΠΕΤΡΑΚΗΣ , ο οποίος κανόνισε αυτή την πορεία , μου είπε να τον συναντήσω έξω
από το ελαιουργείο στη Βαϊνιά, την 19.40΄ ώρα. Εγώ πράγματι πήγα έξω από
ελαιουργείο στη Βαϊνιά και την παραπάνω ώρα ήρθε και ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ ,
οδηγώντας το υπ’ αριθ. ΑΝΗ - 6652 , μάρκας SUZUKI VITARA, χρώματος
μαύρου. Μαζί του στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης και τα μέλη της Τοπικής
Οργάνωσης ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Άρης , ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ και
ΨΥΛΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου… Μετά ο ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ μπήκε
μέσα στο ελαιουργείο και τον άκουσα να ρωτά τον εργαζόμενο, αν απασχολούνταν
Πακιστανοί σε αυτό. Μόλις ο εργαζόμενος του απάντησε αρνητικά, ο
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ βγήκε έξω. Εγώ τότε κατάλαβα ότι δεν είχε προγραμματιστεί
πορεία αλλά κάτι κακό… κατευθύνθηκαν πεζοί από την πάνω οδό του
ελαιουργικού συνεταιρισμού και πήγαν προς το αντλιοστάσιο… Ακολούθως,
σταμάτησαν σε μία ημιτελή οικοδομή πάνω από το ελαιουργείο και πήραν όλοι
τους από ένα ξύλινο μαδέρι ο καθένας και συνέχισαν την πορεία τους. Τότε
κατάλαβα ότι οι ανωτέρω είχαν συνεννοηθεί από πριν για να προβούν σε
βιαιοπραγίες εκείνο το βράδυ… αρχικά τους ακολούθησα για πενήντα μέτρα
περίπου, αλλά όμως δεν κράτησα ξύλο στα χέρια μου. Σιγά - σιγά έμεινα πίσω
από τους υπόλοιπους και τελικά βρήκα δικαιολογία να μην τους ακολουθήσω…
Έπειτα από δέκα λεπτά περίπου άκουσα κραυγές ατόμων σαν να πάλευαν μεταξύ
τους. Στη συνέχεια ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ με τα άτομα αυτά επέστρεψαν τρέχοντας στο
σημείο που βρισκόμουν και βιαστικά μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και
αποχώρησαν με μεγάλη ταχύτητα. Κατά τη διαδρομή τους μέχρι τα αυτοκίνητα ,
όλοι τους πέταξαν τα ξύλα που κρατούσαν σε παρακείμενα χωράφια. Εγώ μπήκα
στο αυτοκίνητό μου και κατευθύνθηκα προς το χώρο που άκουσα τις φωνές για
να δω τι έγινε. Ανεβαίνοντας προς το αντλιοστάσιο , σε παρακείμενο χώρο , είδα
τρεις αλλοδαπούς , πιθανόν υπηκόους Πακιστάν , να βρίσκονται αιμόφυρτοι στο
έδαφος. Τότε κατάλαβα τι είχε γίνει ».
Το γεγονός της συγκεκριμένης επίθεσης της 13-2-2013 σε βάρος των
Πακιστανών υπηκόων, επιβεβαιώνουν κατά τις ένορκες καταθέσεις τους , στις 201-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , τόσο οι παθόντες Πακιστανοί
ALI LAQAT , ASIF MOHAMMAD , HANIF MOHAMMAD και MAZHAR
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IQBAL , όσο και οι μάρτυρες Ανδρέας ΜΠΙΛΑΛΗΣ και Πέτρος ΚΑΠΟΥΑΣ. Ο
μάρτυρας Πέτρος ΚΑΠΟΥΑΣ, κατά την ίδια ως άνω ένορκη κατάθεσή του, ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη, κατέθεσε, μεταξύ των άλλων, ότι : « Είμαι
υπεύθυνος του Συνεταιριστικού Ελαιουργείου Βαϊνιάς Κεντρίου εδώ και 7-8
χρόνια, περίπου. Την 20.00΄ ώρα της 13-2-2013 και ενώ ήμουν στο
ελαιουργείο, μπήκε αρχικά ένας νεαρός άνδρας , περίπου 35-40 ετών , ψηλός
1,80 ύψους , αδύνατος , μελαχρινός με μαύρα ρούχα, που ακολουθείτο από έναν
ακόμα άνδρα και με ρώτησε ‘‘ έχει εδώ Πακιστανούς ’’ εννοώντας προφανώς αν
εργάζονται Πακιστανοί. Τα άτομα αυτά ήταν Έλληνες γιατί μιλούσαν άψογα
ελληνικά . Εγώ του απάντησα ότι δεν έχουμε Πακιστανούς εργαζόμενους και
έφυγε». Από τους ισχυρισμούς αυτούς του εν λόγω μάρτυρα καταρρίπτεται ο
υπερασπιστικός ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι πήγαν στο συγκεκριμένο
ελαιοτριβείο με σκοπό να ζητήσουν να τους δοθεί δωρεάν ποσότητα λαδιού για το
‘κοινωνικό έργο’ της Χρυσής Αυγής και ειδικότερα για να το διαθέσουν σε
αναξιοπαθούσες οικογένειες της περιοχής. Επίσης, ο μάρτυρας Ανδρέας
ΜΠΙΛΑΛΗΣ, μηχανικός στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο και ιδιοκτήτης του σπιτιού
στο οποίο διέμεναν οι παθόντες Πακιστανοί κατά την ένορκη κατάθεσή του, στις
20-1-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη, κατέθεσε, μεταξύ των άλλων ,
ότι : « Περί την 20.00΄ ώρα της 13-2-2013 … είδα μία ομάδα από 10-12 άνδρες,
ντυμένοι με σκουρόχρωμα ρούχα, οι οποίοι όλοι μαζί ανέβαιναν στον λίγο ανηφορικό
δρόμο προς το αντλιοστάσιο. Δύο από αυτούς σαν να φαίνεται ότι καθυστέρησαν
μπήκαν μέσα στο εργοστάσιο - ελαιοτριβείο. Όλοι μαζί ενωθήκανε και φύγανε και
εγώ κάνοντας περιμετρικά το γύρο του εργοστασίου με το αυτοκίνητό μου και
ανάβοντας τον προβολέα για να βλέπω εγώ και να μη με βλέπουν εκείνοι , τους
είδα σε μια οικοδομή, καθώς και δεξιά και αριστερά του δρόμου που μαζεύανε
ξύλα και τα καθαρίζανε από τις ακίδες… Εμένα αρχικά μου έκανε εντύπωση όλη
αυτή η ομάδα των ανδρών που δεν ήταν από το χωριό με αυτή την αμφίεση που
κατευθύνονταν προς το αντλιοστάσιο, γιατί φαινόντουσαν ότι ήταν άνθρωποι ξένοι
που πήγαιναν σε ένα περίεργο μέρος εκείνη την ώρα, χωρίς να φαίνεται ότι είχαν
κάποια δουλειά εκεί… Εγώ βγαίνοντας από το εργοστάσιο είδα δύο οχήματα τύπου
SUV μάρκας SUZUKI VITARA με πινακίδες κυκλοφορίας ΑΝΗ - 6652
χρώματος μαύρου και ΑΝΚ - 5052 χρώματος μπλε, τα οποία ήταν παρκαρισμένα
στο δρόμο, έξω από το εργοστάσιο, σημείο που συμπίπτει με την είσοδο του χωριού.
Τα αυτοκίνητα αυτά δεν τα γνώριζα. Δεν ανήκαν σε κάποιους χωριανούς. Στα
αυτοκίνητα είδα ένα άτομο από την παραπάνω ομάδα να έχει μείνει πίσω, στη
συνέχεια όμως ακολούθησε και αυτός. Ήδη από την προανακριτική μου κατάθεση
είχα δηλώσει ότι τον είδα κατά πρόσωπο και μπορούσα να τον αναγνωρίσω και
τον οποίο εκ των υστέρων αναγνώρισα από φωτογραφίες στην αστυνομία και
πρόκειται για το Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ… Εγώ έφθασα στο σημείο, δηλαδή στο
σπίτι που νοικιάζω στους Πακιστανούς, μαζί με την Αστυνομία και είδα τους
ανθρώπους αιμόφυρτους, φοβισμένους, άλλοι κλαίγανε, ήταν μια στιγμή που δεν θα
ξεχάσω στη ζωή μου… ».
Οι ως άνω παθόντες αλλοδαποί αναφέρουν ότι κατά το παρελθόν έχουν
δεχτεί και άλλες τέτοιου είδους επιθέσεις. Συγκεκριμένα, το μήνα Νοέμβριο του
έτους 2012 και σε ημερομηνία η οποία δεν κατέστη εφικτό να διευκρινιστεί, στο
ίδιο σπίτι, δέχτηκαν επίθεση από δέκα, περίπου, άτομα, τα οποία φορούσαν μαύρα
ρούχα, μερικοί από αυτούς είχαν στη μπλούζα τους γραμμένο το λογότυπο
« Χρυσή Αυγή » , ήταν κοντοκουρεμένοι και πολύ γεροδεμένοι. Τους χτύπησαν και
τους είπαν « Να φύγετε από εδώ, να μην πάτε στις δουλειές σας και να φύγετε από
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την Ελλάδα». Επίσης τους απείλησαν ότι αν πάνε στην Αστυνομία θα τους
σκοτώσουν. Οι παθόντες δεν κατήγγειλαν το γεγονός αυτό αφ’ ενός μεν επειδή
φοβήθηκαν, αφ’ ετέρου δε επειδή δεν είχαν άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.
Επίσης, λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα το μήνα Δεκέμβριο και πάλι σε
απροσδιόριστη ημερομηνία, πήγε στο ίδιο σπίτι άλλη μία ομάδα δέκα, περίπου,
ατόμων, πέταξαν μέσα μπουκάλια από μπύρα τα οποία είχαν βενζίνη, με αποτέλεσμα
να προκληθεί πυρκαγιά. Και στις τρεις περιπτώσεις αναφέρουν, χωρίς κανένα
ενδοιασμό, ότι τα άτομα που συγκροτούσαν τις ομάδες που τους επιτέθηκαν, τόσο
με την εμφάνιση όσο και με το ντύσιμό τους, έδειχναν φανερά ότι ήταν οπαδοί της
Χρυσής Αυγής, χωρίς να γνωρίζουν όμως την ταυτότητά τους.
Με βάση όλα τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, προκύπτει ότι οι τρεις
προαναφερόμενες επιθέσεις σε βάρος των ως άνω αλλοδαπών - Πακιστανών,
ήταν οργανωμένες και εκτελέστηκαν από τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της
Χρυσής Αυγή, στην Ιεράπετρα και είχαν αναμφίβολα ρατσιστικό χαρακτήρα,
καθόσον ουδόλως προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι παθόντες είχαν αντιδικία ή
διαφορά με οποιονδήποτε άλλον τρίτο, ώστε να είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, έστω
και κατ’ υπόνοια , ότι έπεσαν θύματα εκδίκησης εκ μέρους άλλων προσώπων.
10) ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3009/14/340/16-5-2013 υποβλητική αναφορά
του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και με βάση τα στοιχεία που
προέκυψαν από την Αστυνομική προανάκριση η οποία διενεργήθηκε νόμιμα, στις
13-5-2013 και περί ώρα 20.30΄ , πέντε (5) άγνωστοι άνδρες , μετέβησαν στο
κατάστημα - καφέ μπαρ «COINTREAU» , ιδιοκτησίας του ΑΜOUGOU CYRPIEN
του MAURIC, υπηκόου Καμερούν και με τη χρήση ψυχολογικής βίας απαίτησαν
να κλείσει το κατάστημά του , απειλώντας, σε διαφορετική περίπτωση, τη σωματική
του ακεραιότητα. Επιπλέον τον απείλησαν με εμπρησμό του καταστήματός του.
Την επόμενη ημέρα , 14-5-2013 και περί ώρα 02.00 , προκλήθηκε πυρκαγιά στο
εν λόγω κατάστημα , από δράστες οι οποίοι έσπασαν τη τζαμαρία, εισήλθαν σε αυτό
και με χρήση άγνωστου εύφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα , με
αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών , ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500)
ευρώ.
Ο ως άνω παθών - ιδιοκτήτης του καταστήματος αναγνώρισε, ανεπιφύλακτα ,
ως δράστες των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων τους Γεώργιο ΠΕΡΡΗ του
Στυλιανού και Νικόλαο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου. Το γεγονός
αυτό το κατέθεσε και κατά την ένορκη εξέτασή του, στις 28-11-2013 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη. Όπως δε αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ.
3009/14/340/17-5-2013 συμπληρωματική υποβλητική αναφορά της ίδιας ως άνω
Αστυνομικής Υπηρεσίας προς τον ίδιο ως άνω Εισαγγελέα « … δακτυλικό
αποτύπωμα του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαου ανευρέθη κατά την εξερεύνηση
του χώρου του καταστήματος ιδιοκτησίας του ( επ ) AMΟUGOU ( ον )
CYPRIEN ». Τις απογευματινές ώρες της 26-9-2012, κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής του Αγ. Παντελεήμονα συγκεντρώθηκαν στην οδό Λεμεσού, για να
διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατούσε εξ αιτίας της λειτουργίας
κέντρων διασκέδασης, ιδιοκτησίας διαφόρων αλλοδαπών οι οποίοι ζουν εκεί.
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Ταυτόχρονα όμως είχαν συγκεντρωθεί και αλλοδαποί , κάτοικοι της ίδιας
περιοχής, καθώς και μέλη της Τανζανικής Κοινότητας. Τότε, ο ( επ ) AMOUGOU
( όν ) CYPRIEN αναγνώρισε ως ένα από τα άτομα που εισέβαλαν στο κατάστημά
του, στις 13-5-2013, τον προαναφερόμενο Γεώργιο ΠΕΡΡΗ του Στυλιανού. Με
βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ασκήθηκε ποινική δίωξη από
τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σε βάρος των προαναφερομένων
Γεωργίου ΠΕΡΡΗ του Στυλιανού και Νικολάου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του
Κωνσταντίνου για τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις και ειδικότερα για: α)
Εμπρησμό από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος
σε ξένα πράγματα, από κοινού β) Παράνομη βία , από κοινού και γ) Διακεκριμένη
περίπτωση φθοράς , από κοινού , δηλ. για παράβαση των άρθρων 26 παρ. 1 εδάφ. α ,
27 παρ. 1 , 45 , 94 παρ. 1 , 264 εδάφ. α , 330 και 382 παράγρ. 2 περίπτ. γ σε
συνδ. με το άρθρο 381 παράγρ. 1 Π. Κ. Για τις αξιόποινες αυτές πράξεις , με την
υπ’ αριθ. 60.084/13 απόφαση του Β Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, επιβλήθηκε σε βάρος καθενός των παραπάνω κατηγορουμένων α) ποινή
φυλάκισης τριάντα ( 30 ) μηνών για την ως άνω υπό στοιχ (α) αξιόποινη πράξη
β) ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους για την ως άνω υπό στοιχ. ( β) αξιόποινη πράξη
και γ) ποινή φυλάκισης δέκα ( 10 ) μηνών για την ως άνω υπό στοιχ. (γ) αξιόποινη
πράξη και συνολική ποινή φυλάκισης σαράντα ενός ( 41 ) μηνών σε κάθε έναν.
Κατόπιν των προαναφερομένων , συνολικώς και συνδυαστικά εκτιμωμένων , προκύπτει ότι
τα εγκλήματα τα οποία τελέσθηκαν στο πλαίσιο της παράνομης εγκληματικής
δραστηριότητάς της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ » ακόμα και όταν αυτή λειτούργησε υπό τον
μανδύα του πολιτικού κόμματος ήτοι από 30-8-2012 , όταν και για πρώτη φορά κατέθεσε
καταστατικό στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου , σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.6 Ν.
3023/2002 , δεδομένου ότι δεν είχε κατατεθεί στον ΄Αρειο Πάγο προηγουμένως άλλο
καταστατικό ή Ιδρυτική Δήλωση , σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 29 του Ν.
3023/2002 και απέκτησε νομική προσωπικότητα. Τις εγκληματικές πράξεις που
προαναφέρθηκαν , οι οποίες αποτελούν τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρ. 187
παρ. 1 , 3 του Ποινικού Κώδικα , αλλά και σωρεία άλλων εγκληματικών πράξεων , οι οποίες
επίσης έχουν τελεσθεί , χωρίς όμως αυτές να εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις του άρθρου
187 του ίδιου Κώδικα , τέλεσαν στελέχη και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης , εν γνώσει
των ηγετικών στελεχών της και με πλήρη κάλυψη των δραστών από αυτά , η οποία στη
συνέχεια απέκτησε και το χαρακτήρα πολιτικού κόμματος. Στο σημείο δε αυτό πρέπει επίσης
να επισημανθεί ότι η επίκληση , από όλους , σχεδόν , τους κατηγορουμένους, κατά τις
απολογίες τους , ακόμα και εκείνων σε βάρος των οποίων υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία για
την αξιόποινη συμπεριφορά τους , ότι δήθεν η μόνη σχέση τους με τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ήταν
η διανομή τροφίμων , μεταχειρισμένων ρούχων , κλπ , η άσκηση δηλαδή « κοινωνικού
έργου » και αληθής υποτιθέμενη , όχι μόνο δεν αίρει , αλλά ούτε καν επηρεάζει ενδεχόμενη παράλληλη πολιτική ή εγκληματική δραστηριότητα του πολιτικού κόμματος - εγκληματικής
οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ » , αφού στην εγκληματική
οργάνωση δεν είναι αναγκαίο οι εγκληματικές πράξεις του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
να αποτελούν τον κύριο σκοπό ή την αποκλειστική δραστηριότητα της οργάνωσης , αρκεί
ακόμη και να προπαρασκευάζουν την επίτευξη του τελικού σκοπού (Εφ. Αθην. 699 , 780 ,
809 , 3244/2003 , ΝοΒ τ. 2004, σελ 1013).
Η εκτίμηση ότι όλες οι παραπάνω επιθέσεις έχουν τελεσθεί από μέλη και στελέχη
του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ » , ανεξάρτητα από
την τυπική θέση ενός εκάστου των δραστών στην ιεραρχία αυτού , προκύπτει όχι μόνο από
τον πανομοιότυπο τρόπο δράσεως ( modus operandi ) , σχεδόν σε κάθε επίθεση ( π. χ.
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μαζική επίθεση με προηγούμενη μοτοπορεία , ομοιόμορφη ενδυμασία , οργανωμένες και
μεθοδευμένες κινήσεις, απόλυτα ελεγχόμενος χρόνος δράσεως) , αλλά και από τις
μεγαλόφωνες και επιδεικτικές δηλώσεις των επιτιθέμενων , από τις οποίες προέκυπτε σαφώς
και πέραν πάσης αμφιβολίας το κόμμα στον οποίο ανήκαν. Για τα κρίσιμα αυτά πραγματικά
περιστατικά και γεγονότα , κυρίως δε για τον τρόπο εκδήλωσης των επιθέσεων , όλως
ενδεικτικώς , έχουν καταθέσει ενόρκως μάρτυρες και μάλιστα αυτόπτες , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη και συγκεκριμένα :
Α) Για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών , στο Πέραμα , στις 12-6-2012 ,
μεταξύ των άλλων , οι μάρτυρες :
1) AHMED HAMED , στις 12-12-2013 « Όλη η παραπάνω επίθεση και στο φίλο
μας
και σε εμάς κάτω κράτησε το πολύ δέκα με δεκαπέντε λεπτά και ένα μέρος της ομάδας
είχεσταθεί απέξω από το σπίτι μας και φώναζε λέγοντας ‘‘ για να μάθετε τι είναι η Χρυσή
Αυγή ’’ και μας έβριζε επειδή είμαστε ξένοι » και
2) Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ , στις 27-11-2013 « … Είδα και άλλα άτομα να
βγαίνουνε από το σπίτι των Αιγυπτίων… Φορούσαν μαύρα ρούχα , φόρμες και βερμούδες …
Όλη η γειτονιά που μαζεύτηκε εκ των υστέρων , έτσι όπως τους είδαμε και από την εικόνα
που παρουσίαζαν και από όσα μας είπε ο Μωχάμεντ , μας δημιούργησαν την πεποίθηση ότι
είναι Χρυσαυγίτες . Και από το γεγονός ότι έφυγαν όλοι μαζί συγχρόνως , συντονισμένα και
από το σπίτι του Αιγύπτιου που θα σας αναφέρω και από τα αυτοκίνητα , γιατί ενώ αυτοί
χτυπάγαναε τα αυτοκίνητα ξαφνικά φύγανε. Εξαφανίστηκαν όλοι μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα. Όλο το περιστατικό πρέπει να διήρκεσε περίπου 5 λεπτά της ώρας , οπότε και
εξαφανίστηκαν ».
Β) Για την επίθεση στον κοινωνικό χώρο « ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ » , στα Πετράλωνα , στις 306-2008 , μεταξύ των άλλων οι μάρτυρες :
1) Αικατερίνη ΓΕΡΟΥΚΗ , στις 18-11-2013 « Γύρω στις 19. 30΄ η ώρα μπήκε ένας
τύπος μαυροφορεμένος με κράνος στο κεφάλι , σήκωσε το χέρι ναζιστικά και είπε: ‘‘ Με τους
χαιρετισμούς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , μουνιά θαπεθάνετε ’’ και έδωσε μια κλωτσιά σε μια
καρέκλα…. Ο χώρος δεν είναι πολύ μεγάλος , αλλά γέμισε από άτομα με την ίδια μαύρη
αμφίεση… Τότε ακούστηκε μια φωνή ‘‘ ο χρόνος τελείωσε ’’… Μόλις ακούστηκε η φωνή
αυτή… έφυγαν όλοι μαζί ».
2) RUBEN SANZ RODRIGUEZ , στις 18-11-2013 « Την ώρα του μαθήματος , μπήκε
ξαφνικά ένα άτομο από την πόρτα, σωματώδης , φορούσε μπλούζα και κράνος και δεν
μπορούσαμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Κατέβηκε με γρήγορο βήμα , είπε ‘‘ Είμαστε
από τη Χρυσή Αυγή, θα σας γαμήσουμε ’’… μόλις μπήκε ο πρώτος έδωσε το σύνθημα,
γέμισε ο χώρος και ο τελευταίος έμεινε στην πόρτα και κρατούσε το χρόνο. Δεν ήταν χαοτική
η κίνηση μέσα στο χώρο. Ο καθένας είχε ένα ρόλο… Προσπάθησε να μου ρίξει και άλλη ,
αλλά μόλις ακούστηκε η φράση ‘‘ τέλος χρόνου ’’ έφυγαν όλοι μαζί αμέσως. Από την ώρα
που μπήκε ο πρώτος άνθρωπος και μέχρι που έφυγε ο τελευταίος , δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό
της ώρας… Λειτούργησαν δηλαδή ως συμμορία , οργανωμένα. Ο καθένας είχε το ρόλο του ».
3) Γεώργιος ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ , στις 18-11-2013 «… Την ως άνω λοιπόν ημερομηνία και
ενώ παρακολουθούσαμε το μάθημα Ισπανικών… κατέβηκε με γοργό βήμα , χαιρέτισε
ναζιστικά και είπε ‘‘ έχετε τα χαιρετίσματα της Χρυσής Αυγής , μουνιά θα σας
γαμήσουμε… Ξαφνικά ακούστηκε η φράση ‘‘ τέλος χρόνου ’’ . Όλο αυτό δεν κράτησε
πάνω από ένα λεπτό της ώρας. Αμέσως όλοι συγκροτημένα έφυγαν. Φαίνεται ότι ήταν
οργανωμένο όλο αυτό…. Μέσα στο στέκι φαίνεται ότι έχουν ρόλους και μάλιστα και το ‘‘
τέλος χρόνου ’’ που δείχνει την εκ των προτέρων οργάνωση της επίθεσης ».
4) Βασιλική ΜΑΡΓΑΡΗ , στις 18-11-2013 « … μπήκε κάποιος κατεβαίνοντας τις σκάλες ,
χαιρέτησε ναζιστικά και είπε ‘‘ με τους χαιρετισμούς της Χρυσής Αυγής , θα πεθάνετε
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μουνιά ’’. Αυτό ήταν το παράγγελμα… Όλα αυτά γίνανε σε κλάσματα δευτερολέπτου…
Νομίζω ότι ο ρόλος του καθενός ήταν προκαθορισμένος και ο χρόνος μετρημένος… Άκουσα
κάποιον να λέει ‘‘ τέλος χρόνου ’’ και άρχισαν όλοι συντεταγμένοι να φεύγουν. ».
Γ) Για την επίθεση στην περιοχή της Ηλιούπολης , στις 10-7-2013 , κατά του κοινωνικού
χώρου « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » ο μάρτυρας Παναγιώτης ΔΡΙΜΥΛΗΣ , στις 19-11-2013 : « Αυτή
η επιδρομή διήρκεσε το πολύ δύο λεπτά. Φαινόταν ότι η επιδρομή ήταν οργανωμένη με
στόχο το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ , δεν έκαναν δηλαδή μία μοτοπορεία στην Ηλιούπολη. Για το λόγο
αυτό κράτησε περίπου δύο λεπτά.. Η αποχώρησή τους ήταν αιφνίδια , όπως ακριβώς ήρθαν.
Προφανώς δόθηκε κάποιο παράγγελμα , το οποίο δεν άκουσα μέσα στον πανικό και στη
σύγχυση ».
Δ ) Σχετικά με τον τρόπο που εκδηλώθηκε , εκτυλίχθηκε και περατώθηκε , στο σύνολό
της , στις 17-9-2013 , στο Κερατσίνι Αττικής , η επίθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα το
θάνατο του Παύλου ΦΥΣΣΑ , μεταξύ των άλλων , οι μάρτυρες :
1) Χρήστος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ , αστυνομικός , στις 16-4-2014 : «… ενώ προσεγγίζαμε τα
άτομα αυτά πεζοί , τα άτομα ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν… δεν αρχίσανε να τρέχουν επειδή
είδαν εμάς τους αστυνομικούς γιατί μας είχαν δει και νωρίτερα , την ώρα που ερχόμασταν ,
αλλά κατευθύνονταν σε συγκεκριμένο σημείο με φωνασκίες και ύβρεις λέγοντας όπως
θυμάμαι μεταξύ άλλων ‘‘ πάμε να τους γαμήσουμε ’’ Εκείνη τη στιγμή που οι συνάδελφοί
μου συνέλαβαν τον Ρουπακιά , αντιλήφθηκα ότι η ομάδα των 20-30 Χρυσαυγιτών που
βρισκόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο της Παναγή Τσαλδάρη, παρέμειναν εκεί κοιτώντας τις
εξελίξεις για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, ήταν μια στιγμή που και εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί
να μας την ‘‘ πέφτανε ’’ , αλλά ξαφνικά, ως δια μαγείας , εξαφανίστηκαν και διασκορπίστηκαν
στους γύρω δρόμους…. Όλα όσα περιγράφω παραπάνω έγιναν αστραπιαία ».
2) Παρασκευή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ , στις 20-3-2014 « Αυτοί που τους κυνηγούσαν ήταν
περίπου 18 - 20… Φορούσαν μαύρες μπλούζες , οι περισσότεροι ήταν κοντοκουρεμένοι ξυρισμένο κεφάλι και οι περισσότεροι φορούσαν παντελόνια παραλλαγής χρώματος μαύρο γκρι - λευκό. Υποψιάστηκα μετά από τις σκέψεις που έκανα , ότι ήταν Χρυσαυγίτες… Όλα
αυτά γινόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι
γινόταν… Η επίθεση ήταν πολύ σύντομη , διήρκεσε λίγα λεπτά… Με το που μαχαιρώθηκε ο
Παύλος και την άφιξη της αστυνομίας , που ήρθε πολύ γρήγορα , όλοι οι υπόλοιποι είχαν
εξαφανιστεί… Έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι
όλα έγιναν μέσα σε δέκα λεπτά περίπου , δεν είμαι σίγουρη ».
3) Δήμητρα ΖΩΡΖΟΥ , στις 19-3-2014 « … Δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς ,
πάντως όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα… Η μεταξύ τους πάλη σώμα με σώμα , η οποία
διήρκεσε περίπου δύο λεπτά της ώρας διακόπηκε για μια στιγμή… Η ανάπαυλα αυτών των
δύο ομάδων , η ανακωχή τρόπον τινά , διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα… Η δεύτερη επίθεση
κράτησε ένα δύο λεπτά… ».
4) Δημήτριος ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΠΟΥΛΟΣ , στις 19-3-2014 «… Μετά από μία τέτοια
επίθεση , η οποία ας σημειωθεί ότι όλη η επίθεση κράτησε περίπου 2 - 3 λεπτά … Κατ’
αρχήν θέλω να πω ότι από τη στιγμή που είδα αυτούς τους τελευταίους 5 - 6 που
προαναφέρω να κατευθύνονται προς το μέρος μας με σκοπό να μας χτυπήσουν , μέχρι το
μαχαίρωμα του Παύλου , πέρασαν μόνο κάποιες στιγμές. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από είκοσι
δευτερόλεπτα… μαζεύτηκαν πολλά άτομα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα , δηλαδή σε δέκα
λεπτά περίπου…».
5) Γεώργιος ΔΟΥΛΒΑΡΗΣ , στις 20-3-2014 «… Όλο αυτό έγινε περίπου σε πέντε λεπτά .
Φτάνοντας εκεί είδα τον Παύλο πεσμένο και σοβαρά τραυματισμένο…»
Ε) Για την επίθεση σε βάρος μελών του συνδικαλιστικού φορέα « ΠΑΜΕ » , στις 12-9102

2013 , στο Πέραμα Αττικής , μεταξύ των άλλων , οι μάρτυρες :
1) Παναγιώτης ΓΚΟΥΤΗΣ , στις 3-12-2013 « … ξαφνικά στο ύψος του ναυπηγείου
ΠΑΠΙΛΑ αντιληφθήκαμε να βγαίνουν από δύο κάθετα στενά , από ανατολικά και από
δυτικά , δύο ομάδες από 30 άτομα η κάθε μία , να μας κόβουν το δρόμο και από τις δύο
πλευρές εγκλωβίζοντάς μας. Οι περισσότεροι φόραγαν μπλούζα με το λογότυπο της Χρυσής
Αυγής , ενώ όλοι φόραγαν μαύρα ρούχα… η επίθεση ξεκίνησε με παράγγελμα από κάποιους
που είχαν ηγετικό ρόλο στα τάγματα εφόδου … Ξαφνικά δε ενώ χτυπούσαν ανθρώπους και
κατέστρεφαν τα αυτοκίνητά μας , ακούστηκε ένα παράγγελμα ‘‘ Τέλος , πάμε να φύγουμε ,
βρώμισε. Το Πέραμα εδώ ’’ . Όλοι μαζί ξαφνικά σταμάτησαν τα χτυπήματα και μέσα σε
δευτερόλεπτα της ώρας , εξαφανίστηκαν έτσι όπως ήρθαν , δηλαδή αιφνιδίως. Η όλη
επίθεση , όπως μπορώ να εκτιμήσω , δεν πρέπει να κράτησε πάνω από πέντε λεπτά της ώρας ,
πιστεύω ότι ήταν ακριβείς με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δράση τους και
συγκεκριμένους ρόλους , ίσως να είχαν και χρονόμετρο…»
2) Σωτήριος ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , στις 27-11-2013 «… Κάποια στιγμή δίνεται ένα
σύνθημα φωνάζοντας ό ένας ‘‘ Το Πέραμα εδώ ’’ και ένας άλλος ‘‘ Οι υπόλοιποι εδώ ’’ και
αυτομάτως συγκροτήθηκαν ξανά σε δύο ομάδες και έφυγαν από εκεί που ήρθαν .
Συντεταγμένα όπως ήρθαν. Η όλη επίθεση διήρκεσε περίπου 5 - 10 λεπτά της ώρας κατά
τη δική μου άποψη… Μα ς προξένησε εντύπωση γιατί καθόλη τη διάρκεια της επίθεσης δεν
πέρασε ούτε ένα αυτοκίνητο , ούτε δημιουργήθηκε κάποιο μποτιλιάρισμα… Έτσι όταν έληξε
η επίθεση και αποχώρησαν οι δύο ομάδες , σχεδόν ταυτόχρονα , άρχισαν να διέρχονται τα
αυτοκίνητα ».
ΣΤ) Για την επίθεση , στις 3-6-2009 , στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου , κατά την
παρουσίαση του Ελληνομακεδονικού Λεξικού , ο μάρτυρας Γρηγόριος ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ,
στις 19-2-2014 «… Τη στιγμή εκείνη μπαίνει στην αίθουσα μία ομάδα είκοσι ατόμων με
επικεφαλής τον κ. Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , ο οποίος δηλώνει το όνομα και την ιδιότητά του
από τη Χρυσή Αυγή και αρχίζουν όλοι μαζί να βρίζουν , να σπάνε , να προσβάλλουν , να
φωνάζουν και να προτρέπουν τον κόσμο να βγει έξω… Μετά από δύο λεπτά , η αίθουσα ήταν
σαν βομβαρδισμένο τοπίο , είχαν πάρει τα βιβλία , τα μικρόφωνα , την επιγραφή της
αναγγελίας της εκδήλωσης και ξαφνικά έφυγαν όπως ήρθαν »
Ζ) Για την επίθεση που δέχτηκε , στις 7-8-2013 και ώρα 21.00 , στο κέντρο της Πάτρας
Χρήστος ΑΝΤΙΟΧΟΣ , στις 28-11-2013 « … Στο τέλος , φεύγοντας , ο ίδιος που μου είχε
ζητήσει την ταυτότητα , απ’ όσο θυμάμαι , μου φώναξε ‘‘ εδώ κάνουν κουμάντο οι Ναζί ’’ …
Η επίθεση σε βάρος μου δεν κράτησε παραπάνω από πέντε λεπτά της ώρας » και
Η) Για την επίθεση , στις 17-6-2012 , στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ , στην Πλατεία
Κοραή , στο κέντρο του Πειραιά , εν μέσω πλήθους κόσμου που παρακολουθούσε την
τηλεοπτική μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων της ημέρας εκείνης ο μάρτυρας Ιωάννης
ΚΑΡΔΑΡΑΣ , στις 17-3-2014 « Εν συνεχεία διαπιστώσαμε ότι μία ομάδα Χρυσαυγιτών
εποχούμενη ξεκίνησε μοτοπορεία από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής , φωνάζοντας
συνθήματα… Αίφνης , περί ώρα 23.00 , ομάδα 15 μοτοσυκλετών , περίπου , με επιβαίνοντες
είκοσι έως τριάντα άτομα που έφεραν τη ‘‘ στολή ’’ της Χρυσής Αυγής , δηλαδή φορούσαν
άρβυλα , μαύρα παντελόνια και μαύρη μπλούζα με την ένδειξη Χρυσή Αυγή και με
εξάρτηση , δηλαδή με ζώνες και γκλομπς και δύο εξ’ αυτών έφεραν μάσκες full face και
φορούσαν και κράνη , άφησαν τις μοτοσυκλέτες που επέβαιναν .έμπροσθεν του υπαίθριου
εκλογικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ φωνάζοντας συνθήματα όπως ‘‘ Κομμούνια θα πεθάνετε ,
ήρθε η ώρα σας ’’ και επιτέθηκαν σε πολίτες που παρακολουθούσαν στις οθόνες τα εκλογικά
αποτελέσματα… η παραπάνω ομάδα που επιτέθηκε στους πολίτες και σε εμένα φαινόταν να
ήταν οργανωμένη και υπάκουε σε παραγγέλματα στρατιωτικού τύπου και δη ‘‘ όχι εμπλοκή
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’’ , παράγγελμα που δόθηκε στην αρχή και εν συνεχεία ‘‘ απεμπλοκή ’’ παράγγελμα που
δόθηκε μετά το τέλος της επίθεσης. Η όλη αυτή επίθεση διήρκεσε περίπου 15 λεπτά της
ώρας…».
Τοπική Οργάνωση Νίκαιας
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , πρωταγωνιστικό ρόλο α) στη
δολοφονική επίθεση σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ β) στην επίθεση σε βάρος των μελών
του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και γ) στην επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών , επίσης
στο Πέραμα , είχε η Τοπική Οργάνωση του κόμματος στη Νίκαια. Πλην των ανωτέρω
σοβαρών εγκληματικών δράσεων , η εν λόγω Τοπική Οργάνωση , με τα « Τάγματα Εφόδου»
που διέθετε , δρούσε συνεχώς επί σειρά ετών , υλοποιώντας την ιδεολογία της βίας σε βάρος
αντιφρονούντων και αλλοδαπών , στην οποία είχαν κατηχηθεί και χειραγωγηθεί τα μέλη
τους , μέσω της καθετοποιημένης ιεραρχικής δομής , τα οποία είχαν την πεποίθηση ότι
λειτουργούν, πιστοί στον « Αρχηγό » τους και στη « Χρυσή Αυγή » , στη « μάχη » ενάντια
στους « εχθρούς του εθνικισμού » , « στους υπανθρώπους » , στους « Εβραίους » και όσους
μολύνουν την καθαρότητα της φυλής..
Στις « δράσεις » καλούνταν τα μέλη των « Ταγμάτων Εφόδου » με μηνύματα - εντολές που
έστελνε , μέσω sms , ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , επικεφαλής της εν λόγω
Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , στα μέλη της. Ενδεικτικά και ως πλέον χαρακτηριστικά
αναφέρονται τα εξής μηνύματα :
α) 13-9-2013 « ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΘΑ
ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΘΑ ΜΑΖΕΥΤΗΤΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ
ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΕΝΤΟΛΗ ΛΑΓΟΥ »
β) 12-9-2013 « ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ »
γ) 6-9-2013 « ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17. 30 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΙ ΕΚΕΊ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ »
δ) 30-8-2013 « ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 18.00 ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ »
ε) 5-4-2013 « ΔΡΑΣΗ 6-4-2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ . ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ »
στ) 22-2-2013 « ΚΥΡΙΑΚΗ 24-2-2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ… ΟΛΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ »
ζ) 15-2-2013 « ΣΟΣ 6 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΕΝΤΟΛΗ ΛΑΓΟΥ » και
η) 21-1-2013 « Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΜΑΥΡΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ».
Επίσης , από το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας ( βίντεο , φωτογραφίες ,
κ.λ.π.) προκύπτει , επίσης χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία , ότι η ίδια Τοπική Οργάνωση ,
διοργάνωνε και πραγματοποιούσε « παρελάσεις » ως « στρατιωτικό σώμα » , με
ομοιόμορφη ενδυμασία , υπό τον ήχο στρατιωτικών παραγγελμάτων και μηχανοκίνητες
πορείες στους δρόμους της Νίκαιας , κυρίως έξω από καταστήματα αλλοδαπών,
προκειμένου να επιδείξουν την ισχύ τους και να προκαλέσουν το φόβο. Επί του θέματος
αυτού , στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , υπεύθυνου της εν λόγω Τοπικής
Οργάνωσης , το οποίο νομίμως κατασχέθηκε , υπάρχει καταχωρημένο μήνυμα , με το εξής
περιεχόμενο « Το προηγούμενο Σάββατο , μία μηχανοκίνητη φάλαγγα σταμάτησε μπροστά
από την Πλατεία του Αγίου Νικολάου , στη Νίκαια , και περίπου 40 μέλη της Χρυσής
Αυγής με μαύρες μπλούζες και σημαίες φώναξαν στους καταστηματάρχες μετανάστες από το
Πακιστάν - κλείστε τα , έχετε μία εβδομάδα ». Στο ίδιο αρχείο υπάρχει σε βίντεο ( αριθ.
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390 ) ομιλία και πάλι του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , στην οποία , εκτός των άλλων , δηλώνει ότι
« … δώσαμε δείγμα γραφής κάνοντας πορεία 90 άτομα στη Νίκαια , σε δρόμους με
χαμηλό φωτισμό » και « κάνουμε τρομοκρατία με δεκάδες μηχανές στον Άγιο Νικόλαο
που ήρθε ο Πακιστανός στα κανάλια και είπε - ήρτε και η Χρυσή Αυγή ». Αναφερόμενος
στο θέμα αυτό ο κατηγορούμενος Βουλευτής Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ , κατά την
απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 6-6-2014 , δήλωσε « Δεν είναι
μόνο η Τοπική της Νίκαιας η οποία διοργάνωνε μοτοπορείες και πεζή διέλευση
μοιράζοντας έντυπο υλικό. Πάμπολλες Τοπικές της Χρυσής Αυγής έκαναν το ίδιο.
Άλλωστε στην Ελλάδα δεν συναντήσαμε πρώτη φορά από τη Χρυσή Αυγή τη μοτοπορεία ,
την πικετοφορία ή την πεζή διέλευση με έντυπο υλικό ». Ομοίως στο έγγραφο με τίτλο «
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2012 » , το οποίο βρέθηκε στο ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου
Γεωργίου - Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ( USB Παρ. 1 . 3 έγγρ. 77 - βλ. σχετ
) , γίνεται
ιστορική αναδρομή στην ίδρυση του πρώτου « πυρήνα » και μετέπειτα στην εξέλιξή του σε
« Τοπική Οργάνωση » , καθώς και στην εν γένει δράση της ( πολιτική , κοινωνική ,
εγκληματική ).
Η όλη δράση της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , από επιθετική έως εγκληματική
τυγχάνει της πλήρους αποδοχής και επιβράβευσης
σημαντικών και προβεβλημένων
στελεχών του κόμματος , συγκεκριμένα δε των Βουλευτών Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , Ηλία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ , Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , Παναγιώτη
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ , Νικόλαου
ΚΟΥΖΗΛΟΥ και Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗ. Η επιδοκιμασία τους αυτή εκδηλώθηκε σε
σχετική τελετή για τα δύο χρόνια λειτουργίας της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης και είναι
αποτυπωμένη στο ηλεκτρονικό υλικό , το οποίο νομίμως έχει κατασχεθεί και επισυνάπτεται
στη δικογραφία ( βίντεο αριθ. 2 , Παράρτημα 2. 2 του σκληρού δίσκου του
κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ). Αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση για τα
αντίστοιχα « Τάγματα Εφόδου » της υπόλοιπης Ελλάδας. Είναι δε χαρακτηριστικοί οι
έπαινοι που έγιναν γι’ αυτή , σε σχετική εκδήλωση στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας , στις 21-3-2013 , για την επέτειο διετούς δράσεως του Τάγματος Εφόδου , από
διάφορους Βουλευτές , όπως τα εγκωμιαστικά αυτά σχόλια έχουν αποτυπωθεί στα υπ’ αριθ.
1 και 2 βίντεο του παραρτήματος 2. 2 του αρχείου του κατασχεθέντος ηλεκτρονικού
υπολογιστή του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ και συγκεκριμένα από τους παρακάτω Βουλευτές ,
με το εξής περιεχόμενο :
α) Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ « Δύο χρόνια Πυρήνας Νίκαιας. Οι τοπικοί BALLADER
που θα τους βρείτε παντού σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο σε όλη την Αθήνα , την Αττική.
Έχουμε βρεθεί μαζί σε πάρα πολλές περιοχές , να μην απαριθμώ , στο Αγρίνιο , στην
Πάρο , σε όλες τις περιοχές της Αθήνας , στην Κόρινθο. Η δουλειά που έχετε κάνει είναι
πραγματικά αξιοσημείωτη. Είστε από τις πλέον δυναμικές ομάδες. Θα πρέπει να συνεχίσετε
έτσι. Έχετε κερδίσει όχι μόνο τη Νίκαια αλλά και τις γύρω περιοχές , τον Κορυδαλλό , την
Αμφιάλη , το Πέραμα , τη Σαλαμίνα , τον Πειραιά… Αυτό που θέλουμε από εσάς και
συνεχώς θα σας το λέμε είναι ότι θα πρέπει να ’ χετε απόλυτη εμπιστοσύνη στα όργανα του
κινήματος , στους υπεύθυνους του Πυρήνα της Νίκαιας , του Περιφερειάρχη , των
στελεχών μας , διότι αυτοί είναι που οδήγησαν τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ σ’ αυτά τα μεγαλεία που
ζούμε σήμερα…».
β) Ιωάννης ΛΑΓΟΣ « Είναι κάποιες βασικές αρχές της Χρυσής Αυγής εδώ και πάρα
πολλά χρόνια , που ο πολύς κόσμος δεν τις ήξερε. Η Χρυσή Αυγή θα μάχεται καθημερινά…
δεν μας τρομάζει , δεν μας φοβίζει τίποτα , δεν μας απειλεί τίποτα , αν είμαστε ενωμένοι ,
αν ακολουθείτε τις γραμμές που σας δίνονται , αν εκτελείτε τις εντολές και αν είστε
πειθαρχημένοι μη σας νοιάζει τίποτα. Για τα υπόλοιπα κανονίζουμε εμείς. Να είστε σίγουροι
γι’ αυτό το πράγμα…».
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γ) Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ « Χαιρετώ αυτή την προσπάθεια στη Νίκαια , Κορυδαλλό ,
Πειραιά… Ο αγώνας της Χρυσής Αυγής δρόμος και όχι κοινοβουλευτικές επερωτήσεις και
τέτοιες αηδίες…»
δ) Παναγιώτης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ « Ήθελα να χαιρετίσω την προσπάθεια όλων σας και του
πενταμελούς που κυρίως αγωνίζεται »
ε) Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ « Πολύ μεγάλο μπράβο για τα παιδιά της Νίκαιας που δύο
χρόνια είναι παντού »
στ) Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ « Δεν είναι γραφείο Τ.Ο Νίκαιας αλλά ένα
εθνικιστικό φρούριο , ένα από τα ορμητήρια της Ελλάδος… Θαύμασα τον τρόπο που είστε
οργανωμένοι…» και
ζ) Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ « Τα μέλη της Χρυσής Αυγής Καλαμάτας είναι ‘‘ κότες
’’… δεν είναι σαν και εσάς , δεν έχουν ούτε την αγωνιστικότητά σας ούτε τη μαχητικότητά
σας. Είμαι πολύ υπερήφανος για σας. Είχατε την τύχη να έχετε τον πιο άντρα βουλευτή στη
Χρυσή Αυγή , το Γιάννη ΛΑΓΟ. Είναι ό, τι καλύτερο έχει περάσει από τη Χρυσή Αυγή ».
Κατά την ίδια επίσης εκδήλωση , ο επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας και
ήδη κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , εκφράζοντας την υπακοή τόσο του ίδιου όσο και
των μελών της συγκεκριμένης Τοπικής στους ιεραρχικά ανωτέρους τους , μεταξύ των άλλων ,
δήλωσε «Το σίγουρο είναι ένα: Ο Χρυσαυγίτης δεν κωλώνει πουθενά… όποιος θέλει να
πολεμήσει εδώ είμαστε και τον περιμένουμε… Σε πρώτη φάση πιστεύουμε τα έχουμε
καταφέρει. Βέβαια αυτό θα το κρίνουν οι ανώτεροί μας και όχι εμείς… τους ευχαριστώ και
τους ανταποδίδω και τους λέω: κερδίζουμε μάχες στη Νίκαια και θα είμαστε παρόντες όπου
μας χρειαστούν και θα είμαστε πάντα στο πεδίο της μάχης…».
Στην εν λόγω Τοπική Οργάνωση υπήρχε οργανωμένη « ασφάλεια », απαρτιζόμενη από
νέους κυρίως άνδρες , συγκεκριμένης σωματοδομής , εκπαιδευμένους ακόμη και στη χρήση
όπλων , οι οποίοι βρίσκονταν , ανά πάσα στιγμή , σε ετοιμότητα και πρόθυμοι να
υπακούσουν στις εντολές που τους δίδονταν, χωρίς αντίρρηση ή ενδοιασμό. Συμμετείχαν σε
« εθνιστικές » κατασκηνώσεις , με γυμνάσια « στρατιωτικού » τύπου και εξάσκηση στις
βολές με όπλα και μαθήματα εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας , όπως εκτενώς αναφέρεται
ανωτέρω. Κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων αυτών , τα νεότερα μέλη ορκίζονταν στον
Αρχηγό μέχρι θανάτου , αναλαμβάνοντας την «ευθύνη» να «πολεμήσουν» για την
επικράτηση του εθνικισμού.
Κατόπιν των προαναφερομένων , συνολικώς και συνδυαστικά εκτιμωμένων , προκύπτει
σαφώς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εγκλημάτων τα οποία αναφέρονται παραπάνω και
διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές , τελέσθηκαν από
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Η
μακροχρόνια εγκληματική δράση της εκδηλώθηκε τόσο πριν την αναγνώρισή της ως
πολιτικό κόμμα αλλά και μετά από αυτήν και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση , σε υλοποίηση
και κατ’ εφαρμογή της ιδεολογίας της , εν γνώσει , σε όλες , σχεδόν , τις περιπτώσεις , των
ηγετικών στελεχών της και με πλήρη « κάλυψη » , από κάθε πλευρά , των δραστών από
αυτά ήτοι από « Περιφερειάρχες » , υπεύθυνους Τοπικών Οργανώσεων , κυρίως της
Νίκαιας , του Πειραιά και του Περάματος , αλλά και Βουλευτές , όταν αυτό αναγνωρίστηκε
ως πολιτικό κόμμα. Οι διερευνηθείσες εγκληματικές δράσεις της ασφαλώς και εμπίπτουν
στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα. Το
συμπερασμα αυτό συνάγεται από τη μελέτη των στοιχείων και συνθηκών κάθε μίας από
αυτές , οι οποίες , σημειωτέον , εκδηλώθηκαν σε βάθος χρόνου και όχι προσωρινά ή
ευκαιριακά. Ειδικότερα , για κάθε μία από αυτές προυπήρχε καλά εκπονημένο και
οργανωμένο σχέδιο δράσεως , με προκαθορισμένη και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ,
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καθώς και ακριβής καταμερισμός εργασίας. Η εγκληματική αυτή δράση υλοποιείτο , σε
κάθε περίπτωση , υπό την καθοδήγηση αλλά και την αυτοπρόσωπη παρουσία στο σημείο της
δράσεως κάποιου από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Επίσης , σαφώς προκύπτει η ύπαρξη
συγκεκριμένου εκτελεστικού μηχανισμού με δομή , οργάνωση , πειθαρχία , κατάλληλο
εξοπλισμό και οπλισμό , διαρκή εκπαίδευση και πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη
δράσεως , οποτεδήποτε κρινόταν απαραίτητο και αναγκαίο από τα ηγετικά στελέχη της
Οργάνωσης. .
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Από τη συνολική εκτίμηση , κατ’ ελευθέραν κρίση και συνείδηση , σύμφωνα με
τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές και κατά πλήρη , απόλυτη και πιστή εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , όλου του
αποδεικτικού υλικού , το οποίο συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της μακράς και
επίπονης κυρίας ανακρίσεως , η οποία διενεργήθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη Ιωάννα ΚΛΑΠΑ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ και τις Επίκουρες Ανακρίτριες Εφέτες Μαρία ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ και Μαρία ΣΙΜΙΤΣΗ ΒΕΤΟΥΛΑ , οι οποίες ορίστηκαν προς τούτο κατόπιν σχετικής αποφάσεως της
Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών , πρώτη διαπίστωση μπορεί να αποτελέσει η
πλήρης επιβεβαίωση των συμπερασμάτων και απόψεων του διενεργήσαντος την
προκαταρκτική εξέταση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ. Ειδικότερα , επιβεβαιώνονται πλήρως οι αρχικές διαπιστώσεις του και
δη ότι «…Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Οργάνωσης είναι η στρατιωτική δομή , η
απόλυτη ιεραρχία… η τυφλή υπακοή στις εντολές των ιεραρχικά ανωτέρων , η
συνωμοτική και με προκαθορισμένους κανόνες δράση , η οποία εκδηλώνεται με
αιφνιδιαστικές , βίαιες και μαζικές επιθέσεις από τα νεότερα ηλικιακά μέλη. Στις
ομάδες αυτές συμμετέχουν επίλεκτα μέλη της οργάνωσης , πάντα με την
καθοδήγηση ανώτερου στελέχους , με βάση καλά εκπονημένο σχέδιο , για την
εκτέλεση του οποίου προσέρχονται συντεταγμένοι και με τον ίδιο τρόπο κι’ ύστερα
από εντολή του επικεφαλής
της ομάδας αποχωρούν. Η στελέχωση των
επικαλούμενων
« Ταγμάτων Εφόδου » γίνεται από άτομα που έχουν ιδιαίτερα
σωματικά προσόντα , τα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και υπό ιδιαίτερα
σκληρές συνθήκες που προσιδιάζουν στην εκπαίδευση των ανδρών που υπηρετούν
στις επίλεκτες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας. Σημειωτέον , ότι στις
προτεραιότητες της περί ης ο λόγος Οργάνωσης είναι η επιλογή ατόμων με γνώσεις
πολεμικών τεχνών… Κάθε Τοπική Οργάνωση διοικείται από ‘’ κλειστό ‘’
πενταμελές όργανο , με επικεφαλής τον Πυρηνάρχη και λαμβάνονται οι αποφάσεις
που αφορούν την Τοπική Οργάνωση… Επίσης , τακτικές είναι οι ιδεολογικού
προσανατολισμού επιμορφωτικές συναντήσεις των μελών
στα Γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης , όπου δύο φορές την εβδομάδα αναλύονται θέματα σχετικά
με τις απόψεις και τους στόχους της ‘’ Χρυσής Αυγής ‘’ από ειδικούς ομιλητές… Ο
Πυρηνάρχης της Τοπικής Οργάνωσης είναι αυτός που αναφέρεται στο Βουλευτή της
περιοχής και ο τελευταίος στην ηγεσία της Οργάνωσης , από όπου λαμβάνει και την
εντολή ή την τελική έγκριση. Όλες οι δράσεις των Τοπικών Οργανώσεων σε όλη
την Ελλάδα εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχεδιασμό στρατηγικής , λήψης και
εκτέλεσης των αποφάσεων από την ηγεσία του ‘‘ Κινήματος ‘’ , όπως αποκαλείται η
εν λόγω Οργάνωση από την ηγεσία και τα μέλη της. Η εντολή διαβιβάζεται από τον
Αρχηγό στον Υπαρχηγό και στη συνέχεια από τον τελευταίο στους κατά σειρά
κατώτερους στην ιεραρχία μέχρι την τελική υλοποίησή της. Με τη διάρθρωση αυτή
και τον προδιαγραφόμενο τρόπο σχεδιασμού και ιεραρχικής δράσης , από το έτος
1987 άρχισαν να εκδηλώνονται επιθέσεις , κατ’ αρχάς εναντίον αλλοδαπών , αλλά
στη συνέχεια και μέχρι πρόσφατα και εναντίον ημεδαπών , τους οποίους
στοχοποίησε η οργάνωση ως άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις από τους ίδιους που
έπρεπε να υποστούν τις συνεπειες της διαφορετικότητάς τους. Έτσι , σε εφαρμογή
των καταστατικών ‘‘ αρχών ’’ και επιδιώξεων της εγκληματικής αυτής οργάνωσης ,
διαπράχθηκαν στα πλαίσια της επιλήψιμης , κατά τις προηγούμενες αναπτύξεις ,
δραστηριότητάς της δεκάδες αξιόποινες πράξεις…».
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Με διαφόρους τρόπους , κυρίως όμως με την εμπρηστική ρητορική τους , τα
ηγετικά , κυρίως , στελέχη του κόμματος και όχι μόνο αυτά , είχαν διαμορφώσει στα
κατώτερα μέλη και στελέχη των Τοπικών Οργανώσεων , την αταλάντευτη απόφαση
να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε εντολή , οποτεδήποτε , χωρίς αντίρρηση ,
αμφισβήτηση ή τον παραμικρό , έστω , ενδοιασμό. Πράγματι , όπως αποδεικνύεται
από τα γεγονότα , τα άτομα αυτά , χωρίς καμία απολύτως περίσκεψη , κριτική ή
στοιχειώδη , έστω , σκέψη και ασφαλώς χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση ,
πειθήνια και άβουλα όργανα των κομματικών επιταγών των ηγετικώ στελεχών ,
έσπευδαν για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών , έναντι οποιουδήποτε
κόστους και τιμήματος , έτοιμα και πρόθυμα να αφαιρέσουν ακόμη και ανθρώπινες
ζωές, υποδυόμενοι τους « στρατιώτες » σε μια φανταστική μάχη , έχοντας γαλουχηθεί
και πεισθεί ότι ενεργούσαν σαν τους Σπαρτιάτες του Λεωνίδα ή το στρατό του Μ.
Αλεξάνδρου. Από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η επιχειρησιακή
δράση του κόμματος , από την ίδρυσή του , συνίστατο σε αλλεπάλληλες ,
μεθοδευμένες και σε βάθος χρόνου βίαιες επιθέσεις εναντίον πολιτικών του
αντιπάλων , στοχοποιημένων ημεδαπών και αλλοδαπών μεταναστών , στο πλαίσιο δε
αυτής τελέστηκαν ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα , όπως ανθρωποκτονίες , τετελεσμένη
και σε απόπειρα , βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες , εκβιάσεις , εμπρησμοί ,
κλπ. Είναι βέβαιο ότι καμία απολύτως εγκληματική δράση δεν θα είχε εκδηλωθεί
αν δεν εκπορευόταν και δεν καλυπτόταν από την ηγεσία της εγκληματικής
οργάνωσης - κόμματος και δη τα ανώτερα και τα ανώτατα κλιμάκια αυτής , η οποία
σημειωτέον ουδέποτε αποδοκίμασε επίσημα και δημόσια έστω και μία από τις
κορυφαίες εγκληματικές πράξεις βίας. Εξαίρεση αποτέλεσε η δολοφονία του
Παύλου ΦΥΣΣΑ , κατά την οποία στην αρχή έγινε προσπάθεια να εμφανιστεί ότι ο
Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ήταν άτομο το οποίο ουδεμία σχέση είχε με το κόμμα.
Όταν όμως αποκαλύφθηκε ότι είχε σχέση και μάλιστα στενή , αποδοκιμάστηκε μεν
από το επίσημο κόμμα , αλλά , κατά τη γνώμη μας , εντελώς προσχηματικά , υπό το
βάρος των επερχόμενων από τότε και μετά καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων. Η
άποψη ότι όλες οι αξιόποινες πράξεις είχαν την έγκριση και την κάλυψη του
κόμματος , ενισχύεται πλήρως και από το γεγονός ότι Βουλευτές του κόμματος ,
υπό την κάλυψη της Βουλευτικής τους ασυλίας , έθεταν εαυτούς επικεφαλής των
Ταγμάτων Εφόδου σε βίαιες δράσεις και παράνομες ενέργειες. Επίσης δεν είναι
σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες Βουλευτές του κόμματος
εμφανίζονταν στα Δικαστήρια και στα Αστυνομικά Τμήματα για να βοηθήσουν τους
συλληφθέντες δράστες αξιοποίνων πράξεων , όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στη
συνέχεια.
Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω , η αλυσίδα σοβαρών εγκληματικών πράξεων οι
οποίες , κατά καιρούς , φέρονται ότι έχουν τελεσθεί « υπό την αιγίδα » της
εγκληματικής οργάνωσης και του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » είναι μεγάλη.
Όμως , από το έτος 2008 και μετά
καταγράφονται εγκληματικές πράξεις , από τις οποίες αναδύονται τα πρώτα στοιχεία
ότι δεν πρόκειται για τυχαία περιστατικά , αλλά οι δράστες είχαν κοινά
χαρακτηριστικά , επεδίωκαν κοινό σκοπό και δρούσαν υπό την κάλυψη της , τότε ,
απλής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , για την επιβολή της ιδεολογίας της , με
τρόπους και μεθόδους , που η ηγεσία της συνειδητά είχε επιλέξει. Επομένως ,
ευλόγως μπορεί να υποστηριχθεί ότι από το έτος 2008 , εκδηλώνεται έντονα η
δράση της εγκληματικής οργάνωσης , η οποία όμως , τυπικά , λαμβάνει το
χαρακτήρα κόμματος , σύμφωνα με το νόμο , μετά την κατάθεση του καταστατικού
του στον Άρειο Πάγο τον Αύγουστο του έτους 2012. Ακόμα και τότε όμως είχε
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γίνει αντιληπτή η εγκληματική δταστηριότητά των μελών του νεοσύστατου ,
σύμφωνα με το νόμο , πολιτικού κόμματος , αφού δεν είχαν συγκεντρωθεί τα
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Ασφαλώς δε η τυπική αναγνώρισή της , μέχρι τότε ,
εγκληματικής οργάνωσης ως πολιτικό κόμμα , δεν αναιρεί ούτε θεραπεύει τον
αξιόποινο χαρακτήρα των εγκληματικών πράξεών του.
Σκοπός της όλης παράνομης δραστηριότητας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης
ήταν η , με κάθε τρόπο , ακόμα και με τη χρήση βίας , επιβολή σε τρίτους των
πολιτικών θέσεων , απόψεων και θεωριών των ηγετικών στελεχών της καθώς και η
« τιμωρία » στοχοποιημένων ατόμων με διαφορετικές πολιτικές , ιδεολογικές και
κοινωνικές επιλογές και αντιλήψεις. Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε
πολίτης να υφίσταται ποινικές κυρώσεις εξ αιτίας των πολιτικών και κοινωνικών
απόψεων, ιδεών και θεωριών που ο ίδιος πρεσβεύει , καθόσον το φρόνημα και
μόνο αυτό δεν διώκεται. Όταν όμως επιχειρεί την επιβολή τους σε άλλους δια
της βίας , οι βίαιες πράξεις του , ως μέσον επιβολής των ιδεών του , δεν είναι
δυνατόν να μείνουν ατιμώρητες. Πολλώ δε μάλλον , όταν με τον τρόπο αυτό ενεργεί
πολιτικός ή κομματικός φορέας ή σχηματισμός , μέσω των μελών ή στελεχών του ,
τα οποία ελέγχει και καθοδηγεί με τους κατάλληλους κομματικούς μηχανισμούς
που διαθέτει. Σε περίπτωση δε που
συντρέχουν οι απαιτούμενες από το νόμο
προυποθέσεις , κάθε πολιτικό κόμμα ασφαλώς και είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί
« εγκληματική οργάνωση » , είτε στο σύνολό του , είτε ως προς τα επί μέρους
εκείνα πρόσωπα , τα οποία με την κάλυψη του πολιτικού μανδύα ενεργούν κατά
τρόπο ποινικά κολάσιμο. Υπέρτατος , συνταγματικά κατοχυρωμένος και ασφαλώς
επιβεβλημένος σκοπός λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων αλλά και κάθε άλλου
πολιτικού θεσμού είναι η απόλυτη προστασία, εξυπηρέτηση και ανόθευτη λειτουργία
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και όχι η , με οποιονδήποτε τρόπο , φαλκίδευσή
του , πολύ δε περισσότερο όταν κάτι τέτοιο επιδιώκεται ή επιτυγχάνεται με πράξεις
βίας.
Οι Βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν , κατά τις εκλογές του έτους 2012 , υπό τη
σημαία του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ,
συνειδητά επιδιώκουν να απαξιώσουν το Κοινοβούλιο , τους θεσμούς και τις αρχές
του Κράτους. Τούτο προκύπτει σαφώς από σχετικές δηλώσεις των ίδιων , οι οποίες
είναι καταγεγραμμένες αυτολεξεί παραπάνω , με επαναλαμβανόμενες ανοίκειες με
την Κοινοβουλευτική λειτουργία συμπεριφορές και ποικίλους άλλους τρόπους , ήτοι
συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αντιδεοντολογικές πράξεις , ακραίες φραστικές
διατυπώσεις και επιθέσεις , καθώς και προσβλητικές συμπεριφορές σε βάρος των
συναδέλφων τους στην αίθουσα του Κοινοβουλίου , αλλά και εκτός αυτού , με
δηλώσεις τους και με την αρθρογραφία τους στο τύπο της παράταξή τους. Ουδείς
εκ των Βουλευτών του ως άνω πολιτικού κόμματος , είναι σε θέση να ισχυριστεί
ευπροσώπως και με πειστικότητα ότι ήταν ανυποψίαστος για τις εγκληματικές
πράξεις , οι οποίες εξακολουθητικά και επί μακρό χρονικό διάστημα διαπράττονταν
εξ ονόματος και για λογαριασμό του κόμματος στο οποίο ανήκει , σε βάρος των
πολιτικών του αντιπάλων και σε βάρος αλλοδαπών. Ουδείς εξ αυτών αντέδρασε ,
έστω και στοιχειωδώς , στην τέλεση έστω και ενός από τα τόσο σοβαρά εγκλήματα
που τελέσθηκαν κατά παντός αντιφρονούντα ή στοχοποιημένου ατόμου. Ουδείς
εξέφρασε , έστω και τυπικά , ένα λόγο συμπαθείας στα θύματα και στους παθόντες.
Αντίθετα , όλοι , ανεξαιρέτως , επιδεικτικά και επανειλημμένα , ο καθένας με τον
τρόπο του , άμεσα ή έμμεσα , σιωπηρώς ή δια βοής , αποδέχτηκαν τα διάφορα
εγκλήματα και τα αποτελέσματά τους , ενίοτε μάλιστα εγκωμιάζοντας αυτά
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δημοσίως ή εκθειάζοντας τους δράστες ή ακόμη και στρεφόμενοι φραστικά κατά
των παθόντων. Και ασφαλώς όλοι , ανεξαιρέτως , ως Κοινοβουλευτικά στελέχη του ,
είχαν χαράξει την πολιτική του κόμματος και είχαν εγκρίνει τη δράση του καθώς
τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής της πολιτικής του αυτής. Η απόλυτη
ομοφωνία τους προκύπτει , χωρίς καμία αμφισβήτηση , από το γεγονός ότι όχι μόνο
δεν έχει καταχραφεί έστω και μία παραίτηση κάποιου διαφωνούντα , αλλά δεν έχει
αρθρωθεί έστω και ένας λόγος αντίθετος στην πολιτική της βίας , πλην ενός
Βουλευτή , ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα και όχι από τη Βουλευτική έδρα
λίγο πριν κληθεί σε απολογία
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Όσον αφορά την εγκληματική δράση ενός εκάστου των ατόμων εκείνων , σε
βάρος των οποίων έχει απαγγελθεί κατηγορία από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη ,
αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε ένα από όλα αυτά , τα εξής.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ του Ζήση και της Νίκης , γεν. στην Αθήνα , το έτος
1973 , κάτοικος Κερατσινίου Αττικής , Παύλου Μελά 40-42 και ήδη προσωρινά
κρατούμενος από 4-10-2013 , με το υπ’ αριθ. 7/2013 Ε. Π. Κ. των Ανακριτών
του Ν. 4022/2011 και με το υπ’ αριθ. 18/2014 Ε.Π.Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας
– Εφέτη.
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 47
παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
γ) Παράνομη οπλοκατοχή ( άρθρ. 1 παρ. 2 περ. β , 7 παρ. 1 , 8 Ν.
2168/1993 σε συνδ. με τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 του Ν. 4022/2011
Οι κατηγορίες που βαρύνουν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο , συνίστανται ,
κατά τα κύρια σημεία τους , στο ότι:
« Α. … Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού
μετά των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης
ως μέλος και συμμετείχες
αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή
περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες
στην οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής
ολιγάριθμης ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών )
και εξέδιδε το περιοδικό « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της
οποίας εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος Μιχαλολιάκος του
Γεωργίου και της Ουρανίας , μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή
επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ » και
« Β. Στο Κερατσίνι Αττικής , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις - από
κοινού με τη σύζυγό σου Κωνσταντίνα ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ του Στεφάνου και της
Κερατσώς - εντός της επί της οδού Π. Μελά 40 - 42 κατοικίας σας όπλα , κατά
την έννοια των διατάξεων του Ν. 2168/1993 και δη μαχαίρια , των οποίων η
κατοχή δεν δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση ,
τέχνη , θήρα , αλιεία ή άλλη συναφή χρήση. Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω
τόπο και χρόνο κατελήφθης να κατέχεις…».
Όμως , πέραν των ως άνω αξιοποίνων πράξεων , από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη , απαγγέλθηκε σε βάρος του συμπληρωματική κατηγορία ως υπαίτιου και
του εγκλήματος της απλής ( ψυχικής συνέργειας ) στην ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ , με δράστη το Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ.
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Πιο συγκεκριμένα , η κατηγορία αυτή , κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο
ότι «… παρέσχες με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την
τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα
παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ πριν και
κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , μόλις εσύ που μαζί με το
συγκατηγορούμενό σου Λέοντα Τσαλίκη , ως θαμώνες της καφετέριας
‘‘ Κοράλλι ’’ , που βρίσκεται στο Κερατσίνι Αττικής , στη συμβολή των οδών
Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά , παρακολουθούσες , από τις 21.45 της 17-92013 , τον τηλεοπτικά μεταδιδόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα , αντιλήφθηκες την
παρουσία εντός του ως άνω καταστήματος του Παύλου Φύσσα… βάσει
οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , μαζί με τους επίσης συγκατηγορουμένους
σου Αναστάσιο Μιχάλαρο , Γεώργιο - Χρήστο Τσακανίκα , Σταύρο Σαντοριναίο ,
Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη , Ιωάννη Καζαντζόγλου , Γεώργιο Σταμπέλο ,
Ελπιδοφόρο Καλαρίτη , Κωνσταντίνο Κορκοβίλη , Ιωάννη Φραγκούλη , Γεώργιο
Πατέλη και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα που επέβαιναν
σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες με κράνη και κοντάρια , περί τα σαράντα ( 40 ) άτομα ,
καθώς και με τους συγκατηγορουμένους σου , μέλη του ίδιου ‘‘ Τάγματος
Εφόδου ’’ , Αθανάσιο Τσόρβα , με το ΙΧΕ αυτοκίνητό του και Γεώργιο
Ρουπακιά , ο οποίος ακολουθούσε , οδηγώντας το ΥΖΗ - 2724 ΙΧΕ αυτοκίνητο ,
όλοι μέλη του ως άνω ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ της Χρυσής Αυγής , στο σημείο που
βρισκόσουν τόσον εσύ , ο Λέων Τσαλίκης , αλλά και ο Παύλος Φύσσας ( με την
παρέα του ) , ενώθηκες μαζί τους ως μέλος και εσύ της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , με
όλους τους ανωτέρω και δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του
κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου
Φύσσα… με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα και
τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ ,
παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου
ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος , αφού εισήλθε με το
ως άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το
επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας , το παράτησε στο μέσον της οδού , στο ύψος του
αριθμού 62 , εξήλθε από αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του ,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα ,
αιφνιδιαστικά και απρόκλητα , επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με
συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του , στη συνέχεια δε , εσύ μαζί με τους ως άνω
συγκατηγορουμένους σου εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε
διέφυγες τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ που
προσέτρεξαν και συνέλαβαν τον Γεώργιο Ρουπακιά ».
Όπως ανέφερε ο εν λόγω κατηγορούμενος κατά την απολογία του στις 5-102013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 « Προσέγγισα για πρώτη φορά
τη Χ. Α. την άνοιξη του 2012…Σε επαφή με την τοπική οργάνωση της Νίκαιας
με έφερε ο φίλος μου ο Τάσος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ… Εκεί γνώρισα τον επικεφαλής της
τοπικής οργάνωσης τον Γιώργο ΠΑΤΕΛΗ , τον οποίο όλοι αποκαλούσαν
‘‘πυρηνάρχη’’… Όταν γράφτηκα υποστηρικτής στη Χ. Α. πλήρωσα 20 ευρώ για
την εγγραφή μου… Έχω συμμετάσχει δύο φορές σε διανομή τροφίμων στη Νίκαια
ενώ μου προτάθηκε και λόγω σωματικής διάπλασης να ενταχθώ άτυπα στην
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ασφάλεια του κτιρίου… Πάντως μου είχε ζητηθεί να είμαι έτοιμος να κατέβω στο
δρόμο σε περίπτωση που το κτίριο δεχτεί επίθεση από αναρχικούς …».
Κατά τη συμπληρωματική απολογία του , στις 1-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , αρνούμενος οποιαδήποτε σοβαρή ανάμειξή του στα
κομματικά δρώμενα , ισχυρίστηκε ότι « Επιμένω μέχρι και τώρα ότι εγώ στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής πήγαινα και είχα απλές κοινωνικές συζητήσεις και
απλή ενημέρωση , χωρίς καμία άλλη συζήτηση… Το ότι μου προτάθηκε να
συμμετέχω στην ασφάλεια του κτιρίου λόγω σωματικής μου διάπλασης , σήμαινε να
καθίσω σε μία γωνία και να βλέπω αν έρχονταν αναρχικοί για να ειδοποιήσω για
να ασφαλίσουν τα γραφεία ( πόρτες και παράθυρα )… Η συμμετοχή μου στο κόμμα
Χρυσή Αυγή , ήταν να πηγαίνω μία - δύο φορές το μήνα στα γραφεία της
Νίκαιας ».
Από το αποδεικτικό υλικό καθίσταται όμως πρόδηλο ότι ο εν λόγω
κατηγορούμενος δεν ήταν απλός οπαδός ή φίλος του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , ούτε απλά σύχναζε στα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης Νίκαιας , για να μετέχει σε κοινωνικές ή άλλες παρόμοιες συζητήσεις ,
ωσάν να επρόκειτο για θαμώνα καφενείου ή σε διανομές τροφίμων και ρουχισμού ,
για να ικανοποιεί τα φιλάνθρωπα αισθήματά του. Αντίθετα , μετείχε ενεργά , ως
κατ΄ουσίαν μέλος της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης , έστω και στη χαμηλότερη
ιεραρχικά βαθμίδα , δηλ. αυτή του « υποστηρικτή ». Ο ουσιαστικός ρόλος του και η
συμβολή του στην επίτευξη των σκοπών της συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης ,
καθώς και του κόμματος , γενικότερα , αποδεικνύεται πανηγυρικά από το γεγονός ότι
το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ , μόλις ο ίδιος ειδοποίησε
τηλεφωνικά τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ για τα συμβαίνοντα στην καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ » , για την προστασία του και την εν γένει αποτροπή οποιουδήποτε
δυσάρεστου γεγονότος σε βάρος του , εντός ελάχιστου χρόνου , με εντολή του
επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας Γ. ΠΑΤΕΛΗ , κινητοποιήθηκε και
έφθασε στο σημείο όπου αυτός βρισκόταν το « Τάγμα Εφόδου » της Νίκαιας.
Ασφαλώς , κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε αν επρόκειτο για κάποιο ασήμαντο για τους
πολιτικούς συντρόφους του πρόσωπο. Πέραν τούτου , όπως αναλυτικά αναφέρεται
παραπάνω , ο « υποστηρικτής » στο εν λόγω κόμμα - οργάνωση δεν είχε την έννοια
του απλού οπαδού , φίλου ή ψηφοφόρου. Αντίθετα , μετείχε , όπως εν προκειμένω
ο εν λόγω κατηγορούμενος , αλλά και άλλοι , που αναφέρονται κατωτέρω , στις
τακτικές συνεδριάσεις των γραφείων , διέθετε κομματική κάρτα , κατέβαλε εισφορά ,
ήταν υποχρεωμένος να ενδύεται με την ομοιόμορφη στολή ( μαύρη μπλούζα ,
παντελόνι παραλλαγής , μπότες ) , λόγω δε της ηλικίας και της σωματοδομής του
ήταν μέλος της « ασφάλειας » και εντεύθεν του οικείου « Τάγματος Εφόδου » ,
ευρισκόμενος πάντα σε ετοιμότητα , προκειμένου να εκτελέσει κάθε εντολή που θα
του δίδονταν από τους ιεραρχικά ανωτέρους του. Μάλιστα δε στο κατασχεθέν
κινητό τηλέφωνο του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , είναι καταγεγραμμένο το υπ’ αριθ. 28
τηλεφωνικό μήνυμα , με ημερομηνία 14-7-2013 , με το εξής περιεχόμενο « Τάσο ,
κανόνισε αν μπορείτε με τα παιδιά θα στείλουν μήνυμα , βρες και μερικούς αν
μπορείς , ΑΓΓΟ κλπ. για μια δουλειά με το ΛΑΓΟ αύριο ».
Για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ , ο εν λόγω
κατηγορούμενος απολογούμενος αναφέρει « Σημειώνω ότι δέχτηκα και ένα
μήνυμα περί ώρα 23.00 από άγνωστο αριθμό που χρησιμοποιείται όπως κατάλαβα
από την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας με το οποίο με καλούσαν να παρουσιαστώ
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στα γραφεία αμέσως εκείνη την ώρα , αλλά εγώ το αγνόησα γιατί έβλεπα το
ποδόσφαιρο. Μετά το περιστατικό , τηλεφώνησα στον ΠΑΤΕΛΗ και σε άλλους ,
όπως έχει καταγραφεί , για να μάθω τι έγινε. Ο ΠΑΤΕΛΗΣ μου είπε ότι εκείνη τη
στιγμή δεν ήξερε…». Όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί , με βάση τα αποδεικτικά
στοιχεία της δικογραφίας και όπως θα καταδειχθεί παρακάτω , είναι απολύτως
ψευδείς , αφού ο ίδιος μέσω του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και περαιτέρω του Γ.
ΠΑΤΕΛΗ , ήταν εκείνος που ζήτησε συνδρομή από την Τοπική Οργάνωση της
Νίκαιας. Επίσης ισχυρίζεται ότι «… Όμοιο μήνυμα μου εστάλη στις 12.30 τη
νύχτα της ημέρας που έγιναν τα επεισόδια στο Πέραμα σε βάρος του ΠΑΜΕ , με το
οποίο με κάλεσαν να είμαι σε ετοιμότητα να πάω επί τόπου σε συγκεκριμένο σημείο
εάν υπήρχε ανάγκη. Ούτε σε αυτό το μήνυμα ανταποκρίθηκα… Δηλώνω ότι
παρασύρθηκα από τη Χ.Α. , δεν έχω σχέση με το ναζισμό ή με πρακτικές που τον
εκφράζουν και δεν θέλω να τους ξαναδώ στα μάτια μου ». Τέλος , κατά την
απολογία του , στις 1-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
αναφέρει ότι « Το μόνο περιστατικό που αναφέρω στην απολογία μου , είναι
μόνο όταν κλήθηκα μεταξύ άλλων ατόμων από τον κ. Πατέλη να κατέβω στο
δρόμο σε περίπτωση που το κτίριο δεχτεί επίθεση από αναρχικούς , όπως υπήρχε
η πληροφορία , επίθεση που κατά τα λοιπά δεν έλαβε χώρα ».
Όσον αφορά στις συνθήκες αποχώρησης του από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » ,
ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ έχει υποστηρίξει ότι έφυγε από την καφετέρια
πριν τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα και ως εκ τούτου πριν καταφθάσουν εκεί τα
μέλη του Τάγματος Εφόδου της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας. Ειδικότερα κατά
καιρούς έχει προβάλει τις εξής εκδοχές:
α) Με την από 11-10-2013 αίτησή του προς τους Ανακριτές του Ν. 4022/2011 ,
με την οποία ζήτησε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με
περιοριστικούς όρους , ισχυρίστηκε ότι « Έκτοτε , στα πλαίσια τηλεφωνικών μου
συνομιλιών , που είχα για άλλα θέματα , ανέφερα σε κάποιους από τους συνομιλητές
μου και το πρόβλημα που αντιμετώπιζα και μετά από λίγο προσπάθησα και
κατάφερα να διαφύγω σε συνθήκες έντασης , φοβούμενος λόγω και της
καρδιοπάθειας του Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ και έφυγα τρέχοντας για το σπίτι μου που
απέχει 20 μέτρα από την καφετέρια. Δεν γνωρίζω καθόλου το τι έλαβε χώρα μετά τα
ανωτέρω ».
β) Κατά τη συμπληρωματική απολογία του , στις 1-11-2013 , ανέφερε «…
Παρεμπιπτόντως ανέφερα μεταξύ άλλων στον Καζαντζόγλου κατά την τηλεφωνική
μας επικοινωνία και το γεγονός ότι με ενεχλούσε μία άλλη παρέα. Δεν ζήτησα την
παρέμβαση κανενός , δεν ζήτησα βοήθεια , ούτε ζήτησα να έρθουν κάποιοι για να με
βοηθήσουν να διαφύγω εγώ και ο κ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ… Εγώ είπα στον
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ότι εδώ έχουν μαζευτεί δέκα άτομα και με ενοχλούν. Δεν
ξέρω πώς σκέφτηκε ο ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και λειτούργησε όπως λειτούργησε.
Όταν όμως ήρθαν οι άλλοι , εγώ είχα ήδη φύγει… Δεν έχω διαβάσει κάποια άλλη
απολογία »
γ) Κατά τη συμπληρωματική απολογία του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις 18-3-2014 , ισχυρίστηκε ότι «… εγώ 23. 15 ήμουν σπίτι μου , δηλαδή
ένα τέταρτο πριν τελειώσει ο αγώνας… Αυτά που έμαθα εκ των υστέρων είναι ότι
ήταν εκεί ο κ. Καζαντζόγλου . Επίσης έμαθα από τον κ Τσορβά ότι εκεί ήταν και
ο κ. Δήμου στην περιοχή έξω από την καφετέρια όπου έγινε το επεισόδιο… Ο
Μιχάλαρος δεν ήρθε καθόλου… Έμαθα ότι παίξανε ξύλο κάποια παιδιά από τη
Χρυσή Αυγή με την παρέα του συγχωρεμένου Παύλου Φύσσα και όταν έφυγαν λένε
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ότι πήγε ο Ρουπακιάς , μπήκε ανάποδα , σταμάτησε και έσφαξε τον Παύλο Φύσσα
του οποίου την ενέργεια κατακρίνω » και
δ) Με το από 18-3-2014 απολογητικό υπόμνημά του , ισχυρίζεται ότι «… ανέφερα
σε κάποιους από τους συνομιλητές μου και το πρόβλημα που αντιμετώπιζα και
μετά από λίγο προσπάθησα να διαφύγω σε συνθήκες έντασης , φοβούμενος λόγω
της καρδιοπάθειας του Λέοντα Τσαλίκη και έφυγα τρέχοντας για το σπίτι μου ,
που απέχει 20 μέτρα από την καφετέρια. Δεν γνωρίζω καθόλου το τι έλαβε
χώρα μετά τα ανωτέρω… Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της δικογραφίας
ότι εγώ ήμουν αυτός που ‘‘ ενδυνάμωσα και ενεθάρρυνα ’’ ψυχικά το
συγκατηγορούμενό
μου
Ρουπακιά
για
να
τελέσει το αδίκημα της
ανθρωποκτονίας… Επιπρόσθετα , αμέσως μετά την έξοδό μου από την καφετέρια ,
κατευθύνθηκα αμέσως προς το σπίτι μου και γι’ αυτό ουδέποτε συνεπλάκην με
την παρέα του Παύλου Φύσσα αλλά και ουδέποτε προέβην σε παραινέσεις των
ατόμων που βρίσκονταν στο χώρο ώστε να επιτεθούν στον Παύλο Φύσσα και τους
φίλους του. Ως εκ τούτου , θεωρώ ως ανυπόστατη την κατηγορία , διότι πουθενά
δεν αποδεικνύεται ότι εγώ συνέβαλα , έστω και με τη μορφή της απλής
συνέργειας στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα…».
Από τα στοιχεία όμως της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Περί ώρα 21.30 ,
περίπου , της 17-9-2013, ο εν λόγω κατηγορούμενος Ιωάννη ΑΓΓΟΣ , μετέβη στην
καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » , στην Αμφιάλη Κερατσινίου , για να παρακολουθήσει την
τηλεοπτική μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα. Περί ώρα 22.00 και μετά από
προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόησή τους , πήγε στην ίδια καφετέρια και ο
συγκατηγορούμενός του Λέων Τσαλίκης , μέλος επίσης της ίδιας Τοπικής
Οργάνωσης. Περί ώρα 23.00 , ο Ι. ΑΓΓΟΣ αντιλήφθηκε ότι μεταξύ των θαμώνων
του καταστήματος ήταν ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ , μουσικός , γνωστός στην περιοχή για
τις αντίθετες προς τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» απόψεις του , με την ολιγομελή παρέα του,
αποτελούμενη από νεαρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και δύο κοπέλλες. Ο Ι. ΑΓΓΟΣ
εξέλαβε την παρουσία των ανωτέρω ατόμων και κυρίως του Π. ΦΥΣΣΑ ως
απειλητική , χωρίς όμως να λάβει χώρα οποιοδήποτε φραστικό επεισόδιο ή άλλο
περιστατικό σε βάρος του ή σε βάρος του Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ , όπως βεβαιώνουν οι
μάρτυρες Δημοσθένης ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ και Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ,
ιδιοκτήτες της καφετέριας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι απολογούμενος
ενώπιόν της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 1-11-2014 και στη συνέχεια στις 183-2014, ισχυρίστηκε αρχικά μεν ότι η παρέα του Π. ΦΥΣΣΑ συζητούσε δυνατά ,
περί Μελιγαλά , Πηγάδας , τους κοίταζαν με απειλητικό ύφος , ενώ στη συνέχεια ,
στις 18-3-2014 , ισχυρίστηκε ότι δύο άτομα ενσωματώθηκαν με την παρέα του Π.
ΦΥΣΣΑ, κρατώντας αλυσίδες στα χέρια. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη μαρτυρία
υπαλλήλου - σερβιτόρας της καφετέριας , προς την οποία , όπως ισχυρίζεται ,
παραπονέθηκε για λεκτικό σε βάρος τους επεισόδιο από μέλη της παρέας του
ΦΥΣΣΑ , η οποία , μάλιστα , προέβη σε σχετικές συστάσεις. Περαιτέρω , στο κείμενο
της από 11-10-2013 αίτησης που υπέβαλε για την αντικατάσταση της προσωρινής
κράτησής του με περιοριστικούς όρους , ανέφερε ότι ίδιος και ο Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ
δέχονταν απειλές , προκλήσεις και υποτιμητικά σχόλια από την παρέα του Π.
ΦΥΣΣΑ , τα οποία γίνονταν εντονότερα με την πάροδο του χρόνου , ενώ στη
συνέχεια κατέφθασαν άλλα δέκα ( 10 ) άτομα που ενσωματώθηκαν στην ίδια παρέα ,
δύο από τα οποία κρατούσαν αλυσίδες , με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν ότι θα
υπάρξει πρόβλημα. Όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν επιβεβαιώνονται από το
αποδεικτικό υλικό , ούτε και από το συγκατηγορούμενό του Λ.ΤΣΑΛΙΚΗ. Αντίθετα,
στις ένορκες καταθέσεις τους οι ανωτέρω μάρτυρες Δημοσθένης και Παναγιώτης
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ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ , κατέθεσαν κατηγορηματικά ότι ουδέν επεισόδιο έλαβε χώρα
κατά τη διάρκεια του αγώνα , καθώς και ότι ουδέποτε απασχολούσαν στο ως άνω
κατάστημα υπάλληλο , άνδρα ή γυναίκα και οι ίδιοι εξυπηρετούσαν τους πελάτες
τους. Καταδεικνύεται επομένως ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος ψεύδεται , για να
δικαιολογήσει τις ενέργειες στις οποίες προέβη στη συνέχεια και όπως αυτές
περιγράφονται παρακάτω.
Ειδικότερα ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , εμφορούμενος από μίσος για
οποιονδήποτε αντιφρονούντα ή εχθρικώς προσκείμενο προς τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
και ενοχληθείς από την παρουσία στον ίδιο χώρο με αυτόν του Π. ΦΥΣΣΑ , ατόμου
στοχοποιημένου από αυτήν , στις 23.19.20 , δηλαδή λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του
ποδοσφαιρικού αγώνα , τηλεφώνησε στον υπεύθυνο πολιτικής δράσης της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και τον ενημέρωσε για την
παρουσία του Π. ΦΥΣΣΑ και της παρέας του , ενώ λίγα λεπτά αργότερα , δηλαδή
πριν από τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, αποχώρησε μαζί με το Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ
από την καφετέρια. Έτσι ο Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , τηλεφωνικώς αλλά και από
κοινού με το Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ , ο οποίος απέστειλε, περί τις 23.30 το μήνυμαεντολή προς τα μέλη της , κινητοποίησαν τους άνδρες της « ασφάλειας » της
Τοπικής Οργάνωσης και μέλη του « Τάγματος Εφόδου » , οι οποίοι κατέφθασαν στα
γραφεία της , εντός ελαχίστου χρόνου , συμμορφούμενοι, στις ως άνω εντολές των
ανωτέρων τους. Εκτός από την ως άνω επικοινωνία με τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ο
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ πραγματοποίησε, κατά το κρίσιμο χρόνο, τηλεφωνικές επικοινωνίες
με τους συγκατηγορουμένους του Μάριο-Αναστάσιο ΑΝΑΔΙΩΤΗ , στις 23.46.58 ,
Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ στις 23.03.36 , 23.15.19 και 23.25.50 (ο οποίος έφθασε
στο ΚΟΡΑΛΛΙ) και Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ στις 23.18.24. Ο Αναστάσιος
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ, ερωτηθείς σχετικά , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη, στις 4-3-2014, δικαιολόγησε τη επανειλημμένη τηλεφωνική
επικοινωνία του με τον Ι. ΑΓΓΟ , δηλώνοντας , επί λέξει ότι: «Εγώ του τηλεφώνησε
εκείνη την ημέρα τρεις φορές γιατί φτιάχναμε το καταστατικό για το σωματείο, το
5μελές για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος…Εγώ είχα μπροστά μου
χαρτιά και ήθελα το ΑΦΜ του Γιάννη και άλλες πληροφορίες » καθώς και ότι είχε
σκοπό να συναντηθεί με τον εν λόγω κατηγορούμενο Ι. ΑΓΓΟ , το Χρήστο
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ και άλλους για να συναντηθούν, να καθαρογράψουν τα ονόματα
και να συντάξουν το καταστατικό. Οι δικαιολογίες αυτές κρίνονται ως παντελώς
αναληθείς , καθόσον το καταστατικό του εν λόγω σωματείου - αντίγραφο του οποίου
προσκόμισε ο κατηγορούμενος Ι. ΛΑΓΟΣ , κατά την ενώπιον των Ανακριτών του
Πρωτοδικείου Αθηνών απολογία του - είχε συνταχθεί, πλήρως , από τις 3-9-2013,
γεγονός , το οποίο σαφώς γνώριζε ο Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ , αφού στο κυρίως έγγραφο
είχε ενσωματωθεί κατάλογος των ιδρυτικών μελών , στα οποία περιλαμβάνεται ο
ίδιος , ο Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ και ο Χρήστος ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Τις ίδιες
ως άνω δικαιολογίες επικαλέστηκε, όταν ρωτήθηκε σχετικά και ο Ι ΑΓΓΟΣ , όπως
άλλωστε και ο Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ , ο οποίος, μάλιστα, δήλωσε ότι
«Ο δικηγόρος τους είχε πει ότι χρειάζονταν να μαζέψουν τις υπογραφές και το
καταστατικό ». Όταν, όμως του επιδείχθηκε το σχετικό καταστατικό , πλήρως
συντεταγμένο με τα ονόματα και τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών , με
ημερομηνία « 3-9-2013 » , ο εν λόγω κατηγορούμενος απάντησε « Δεν μπορώ να
ξέρω πότε είχε κατατεθεί το χαρτί αυτό ». Πρέπει , επίσης , να τονιστεί ότι ο
κατηγορούμενος Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ αναγνωρίστηκε από αυτόπτες μάρτυρες έξω από
την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ. Συνάγεται, λοιπόν , ότι οι ως άνω τηλεφωνικές
επικοινωνίες των ανωτέρω προσώπων είχαν ως περιεχόμενο την επικείμενη επιδρομή
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του « Τάγματος Εφόδου » της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας σε βάρος του Π. Φύσσα
και της παρέας του , που ανέμενε ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , ο οποίος άλλωστε είχε
προκαλέσει και την ενεργοποίησή του και όχι βεβαίως διάφορα άσχετα θέματα,
όπως αβάσιμα επικαλείται αυτός και οι λοιποί κατηγορούμενοι , τα οποία κάθε άλλο
παρά δικαιολογούν τη συχνότητα και την επανάληψη των τηλεφωνικών κλήσεων ,
στο χώρο και στο χρόνο που έλαβαν χώρα. Ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ πραγματοποίησε τα
παραπάνω τηλεφωνήματα γνωρίζοντας εκ του ασφαλούς ότι οργανωνόταν από τους
συναγωνιστές του , επικεφαλής της εν λόγω Τοπικής , βίαιη δράση σε βάρος των ως
άνω αντιφρονούντων. Γι’ αυτό άλλωστε , εξήλθε του καταστήματος , μαζί με τον
Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ πριν τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα , αναμένοντας την άφιξη των
«δικών του». Έτσι , όταν μετά το πέρας της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα, περί
τις 23.35 , ο Π. ΦΥΣΣΑΣ και η παρέα του, όπως και οι λοιποί θαμώνες της
καφετέριας , ανύποπτοι , βγήκαν από την καφετέρια , ήρθαν αντιμέτωποι με τον ίδιο
τον Ιωάννη ΑΓΓΟ , τον Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ , τον Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟ και άλλα , άγνωστα
στην ανάκριση άτομα - μέλη της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ », και της εν λόγω Τοπικής
Οργάνωσης , τα οποία ήταν παρατεταγμένα επί της οδού Π. Μελά , αναμένοντας και
τους λοιπούς , οι οποίοι είχαν εν τω μεταξύ ενεργοποιηθεί και πράγματι κατέφθασαν
μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Ο Π. ΦΥΣΣΑΣ και οι φίλοι του , επειδή αντελήφθησαν
ότι είχαν παγιδευτεί και προκειμένου να αποφύγουν κάθε επεισόδιο με τους
συγκεντρωμένους οπαδούς της « Χρυσής Αυγής » οι οποίοι κατέφθαναν με
μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα , κατευθύνθηκαν προς τη Λεωφ. Π. Τσαλδάρη, χωρίς
όμως να είναι δυνατό να προβλέψουν τα τραγικά γεγονότα που θα ακολουθούσαν
Κατά την άποψή μας , δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , ο οποίος , όπως προαναφέρεται προκάλεσε την κινητοποίηση του
«Τάγματος Εφόδου» της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , αποχώρησε από την
καφετέρια , χωρίς να συμμετάσχει στη δράση του.
Μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ , ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ πήγε
αμέσως στο σπίτι του που βρίσκεται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από το σημείο
του εγκλήματος , εκμεταλλευόμενος , όπως και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί του , τη
σύγχυση που επικρατούσε αλλά και το γεγονός ότι οι προστρέξαντες αστυνομικοί
επικεντρώθηκαν στη σύλληψη του αυτουργού της ανθρωποκτονίας Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ.
Σημειωτέον ότι ο ίδιος παραδέχθηκε , απλώς , ότι ευρισκόμενος στην οικία του ,
άκουσε τη φασαρία , τις φωνές και τα ουρλιαχτά της φίλης του Π. ΦΥΣΣΑ και
κατέβηκε κάτω , όπου ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙ. ΑΣ τον πληροφόρησε ότι
είχαν συλλάβει τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ. Προέκυψε , εξάλλου , ότι αμέσως μετά ,
επιδόθηκε σε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με συγκατηγορουμένους του ,
προκειμένου να ενημερωθεί για τις δικές τους ενέργειες. Συγκεκριμένα τηλεφώνησε
α) στον Αθανάσιο ΤΣΟΡΒΑ, στις 00.09.07’, ο οποίος είχε μετάσχει στην οργανωμένη
δράση , συμμορφούμενος στην εντολή του Γ. ΠΑΤΕΛΗ, μαζί με τον εξάδελφό του
Νικόλαο ΤΣΟΡΒΑ, β) στο Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ, στις 00.09.58 προκειμένου να
ενημερωθεί και να λάβει εντολές από τον επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης
Νίκαιας γ) στον Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ , με τον οποίο είχε συνεχή επικοινωνία,
με πέντε διαδοχικές κλήσεις , από τις 00.12.14 μέχρι τις 00. 28.41 και δ) στον
Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ στις 00.19.10. Στον ίδιο τηλεφώνησε
ο ΜάριοςΑναστάσιος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ, στις 00.12.00 , 00.13.15 και 00.30.18’. Κατά την
καταγραφή της τελευταίας αυτής κλήσης ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται να
μετακινείται από την Αμφιάλη προς τα Ταμπούρια. Επίσης του τηλεφώνησε και ο
Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ , στις 00.23.46 . Οπωσδηποτε, λοιπόν, ενόψει των ανωτέρω, δεν
είναι δυνατό ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ να επικοινωνεί με
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τους ανωτέρω και να συζητεί για τον Ολυμπιακό ή το σωματείο , το οποίο είχε ήδη
συγκροτηθεί ή για άλλα άνευ ουσίας θέματα , τουλάχιστον το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα ενώ , αναμφίβολα και σε κάθε περίπτωση , όπως άλλωστε και ο ίδιος
παραδέχεται , είχε ήδη ενημερωθεί για τη δολοφονία που διαπράχθηκε έξω από το
σπίτι του από άτομο το οποίο ο ίδιος γνώριζε από την οργάνωση στην οποία ήταν
ενταγμένος.
Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις και εκτιμήσεις , κατά την άποψή μας ,
προκύπτουν πλεον ή επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου ως
υπαίτιου των ως άνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται και ως εκ
τούτου πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δκαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ του Κυριάκου και της Ολυμπίας , γεν. στο
Μαρούσι Αττικής , στις 22-1-1990 , κάτοικος Νικαίας Αττικής ( Ολύμπου
αριθ. 29 ).
ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η κατηγορία , η οποία έχει απαγγελθεί από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη σε
βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , συνίσταται , κατά τα κύρια σημεία της , στο
ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες και
συμμετείχες ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις … Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου… Εσύ δε μετείχες ως μέλος στο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της Τ. Ο. Νίκαιας σε
διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον
ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών
κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π. Ενδεικτικώς , στα πλαίσια της ως
άνω εγκληματικής δραστηριότητά σου , στις 10-7-2013 και περί ώρα 19. 30 ,
μετέχοντας στο ως άνω Τάγμα Εφόδου της Τ. Ο. Νίκαιας της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ ,
το οποίο συνέπραξε με τα αντίστοιχα της Τ. Ο. Πειραιώς και της Τ. Ο. Νοτίων
Προαστίων της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης , βάσει οργανωμένου σχεδίου ,
επιβαίνοντας ως συνεπιβάτης , στην υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΕΝΑ - 0141 δίκυκλη
μοτοσυκλέτα του συγκατηγορουμένου σου Χρήστου ΓΑΛΑΝΑΚΗ και με
επικεφαλής το Βουλευτή της Β Περιφέρειας Πειραιώς της Χρυσής Αυγής και
κατηγορούμενο Ιωάννη ΛΑΓΟ , που επέβαινε στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΧ 7284 αυτοκίνητο , μετέβης στην Ηλιούπολη Αττικής , μαζί με τους
συγκατηγορουμένους σου ΜΠΑΡΕΚΑ
Θωμά , ΚΑΛΠΙΤΖΗ
Γεώργιο
,
ΓΑΛΑΝΑΚΗ Χρήστο , ΣΤΑΜΠΕΛΟ Γεώργιο , καθώς και με άλλα άγνωστα
ακόμη στην ανάκριση άτομα , επιβαίνοντας όλοι σε πενήντα ( 50 ) περίπου δίκυκλες
μοτοσικλέτες , φορώντας μπλούζες με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής και
κάποιοι και παντελόνια παραλλαγής , κρατώντας ξύλινα ρόπαλα , κοντάρια ,
σιδερένιους λοστούς και kryptonite σε οργανωμένη και συντεταγμένη
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μοτοπορεία , μέσω των οδών Μ. Αντύπα , Πλ. Καραισκάκη , Ανδρ. Παπανδρέου
και Λεωφ. Ειρήνης , φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ ,
κατευθυνθήκατε στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στη συνέχεια μεταβήκατε
στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα , στο ύψος
του αριθμού 4Α , όπου σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στεγαζόταν ο Ελεύθερος
Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , στις εκδηλώσεις του οποίου
μετείχαν δημότες της Ηλιούπολης και κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και
ώρα ανήλικα παιδιά ( Έλληνες ) παρακολουθούσαν δωρεάν μαθήματα Αγγλικής
γλώσσας , εσύ δε με τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου , με βάση συγκεκριμένο
σχέδιο , με προκαθορισμένους ρόλους και σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα
λίγων λεπτών , με τα παραπάνω όπλα που κρατούσατε , όλως αιφνιδιαστικά και
απρόκλητα , καταστρέψατε τον παραπάνω χώρο και επιτεθήκατε στον
ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου Παναγιώτη ΔΡΙΜΥΛΗ , επ’ ονόματι του
οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου , κτυπώντας τον και
προκαλώντας του σωματικές βλάβες ( κακώσεις και μώλωπες ) , ενώ κατά τη
διάρκεια της επίθεσης και των βιαιοπραγιών σας , η καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας ,
μαζί με τους ανήλικους μαθητές , κρύφτηκαν και κλειδώθηκαν σε δωμάτιο
προκειμένου να διασωθούν ».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη, αρχικά, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση του τόσο με το κόμμα της Χρυσής
Αυγής , όσο και με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα, καθώς και με οποιαδήποτε
άτομα τα οποία είχαν σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Επίσης , στο σχετικό με
ημερομηνία 8-4-2014 απολογητικό υπόμνημά του αναφέρει , μεταξύ των άλλων «…
δεν ανήκω σε κανένα κόμμα ή οποιοδήποτε πολιτικό σχηματισμό ή σε οποιαδήποτε
οργάνωση , πολύ δε περισσότερο στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ…».
Όμως από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού , σε συνδυασμό και με όσα , εν
τέλει , αποδέχθηκε ο ίδιος ο κατηγορούμενος , προέκυψε ότι αυτός είναι ενταγμένος
στη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ « » και συγκεκριμένα στην Τοπική .Οργάνωση της Νίκαιας,
διαθέτει κομματική ταυτότητα με αριθμό ΟΝ 191 και καταβάλει χρηματική εισφορά.
Λόγω του νεαρού της ηλικίας του μετέχει και στο « Μέτωπο Νεολαίας » του
κόμματος , είναι δε καταχωρημένος στις « επαφές » του κινητού τηλεφώνου του
επίσης κατηγορουμένου Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , υπεύθυνου πολιτικής δράσης της εν
λόγω Τοπικής , με την ένδειξη « Διονύσης Μέτωπο Νεολαίας » , είχαν δε μεταξύ
τους συνεχή επαφή και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες. Επίσης , στο
ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γ-Χ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ( παράρτημα 1. 3,
έγγραφο αριθ. 19 ) με τον τίτλο « Βιβλίο 5 » , αναγράφεται τόσο το όνομα του εν
λόγω κατηγορουμένου Διονύσιου ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ , καθώς και ο αριθμός ΟΝ 191
της κάρτας του ως μέλους και δίπλα η ένδειξη « Με κουπόνι ». Περαιτέρω , από
το περιεχόμενο του κινητού τηλεφώνου του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , το οποίο έχει
κατασχεθεί και ερευνηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών , στο Παράρτημα 1.
1 στο τμήμα CHATS με αριθμό 2 , φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος Διονύσιος
ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ έχει συνομιλήσει τηλεφωνικά μαζί του στις 6-6-2013 , 14-72013 , 11-9-2013 και 14-9-2013 , χωρίς να συζητούν για δουλειές , όπως ισχυρίζεται
ο κατηγορούμενος , αλλά για το Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟ και για δράσεις της
Χρυσής Αυγής. Υπό το βάρος του αναμφισβήτητου αυτού αποδεικτικού στοιχείου ,
το οποίο του τέθηκε υπόψη από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά την ώρα της
απολογίας του , ο Διονύσιος ΑΓΟΒΛΑΣΙΤΗΣ παραδέχτηκε ότι γνώριζε τον
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Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και μιλούσε τηλεφωνικά μαζί του , επισκεπτόταν τα γραφεία
της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , μετείχε σε δράσεις , ακόμη σε βίαιες και σε
εθνικιστικές κατασκηνώσεις (όπως αυτή στη Σαλαμίνα). Για τις συνομιλίες τους
αυτές, ισχυρίζεται ότι « Μου γίνανε κάποια καλέσματα στα οποία εγώ αρνήθηκα
να συμμετάσχω. Τα καλέσματα έγιναν από το Γιάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ». Πιο
συγκεκριμένα , στο πρώτο από τα παραπάνω μηνύματα , στις 6-6-2013 και ώρα 12:
47:17 , ο Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του λέει « ΟΚ. Κάτσε διάβασε , μάλλον
Παρασκευή θα σε χρειαστώ μαζί με κάποιους δικούς μας 9.30 το βράδυ για μια
μαγκιά που ετοιμάζουμε με Πειραιώτες » , ενώ ο ίδιος του απάντησε « Το
ξέρω , με ενημέρωσε ο Γιώργος την Πέμπτη , τη Δευτέρα ήθελα να πω , την
Τρίτη ». Στη συνέχεια της παραπάνω συνομιλίας του , την ίδια ημέρα και ώρα
13:41:42 ο Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του λέει « ΟΚ. Μην κανονίσεις κάτι , για μία
ώρα θα πάμε » και ο ίδιος αμέσως μετά στις 13:44:15 ερωτά « ΟΚ. Θα μας
έρθει μήνυμα για το τι ώρα θα βρεθούμε ; » ενώ ο Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ στις
13:45:56 του ανταπαντά « 9.10 στα γραφεία ». Εξάλλου , ο κατηγορούμενος
Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ συμμετείχε και στην οργανωμένη από τη « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » μοτοπορεία μέχρι την πλατεία της Ηλιούπολης , με σκοπό την επίθεση στο
χώρο όπου στεγαζόταν ο κοινωνικός χώρος «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ», με επικεφαλής το
βουλευτή Ι. ΛΑΓΟ (βλ. και το οικείο κεφάλαιο της παρούσας).
Αναφορικά με τη δράση αυτή ο εν λόγω κατηγορούμενος αποδέχεται ότι πράγματι
συμμετείχε στη μοτοπορεία στην Ηλιούπολη , στις 10-7-2013 , μαζί με το φίλο του
Χρήστο ΓΑΛΑΝΑΚΗ , στον οποίο ανήκε η μοτοσυκλέτα , οπότε έγινε και η
επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ». Υποστηρίζει όμως ότι
ο ίδιος δεν επιτέθηκε σε κανένα. Όπως δε αναφέρει σχετικά « πετάξαμε τρικάκια ,
είπαμε συνθήματα ‘‘ Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ , το οποίο εκφώνησε αρχικά
κάποιος και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι και αποχωρήσαμε. Πρέπει να διήρκησε το
πολύ 2 - 3 λεπτά της ώρας ». Όμως προκύπτει ότι ήταν μέλος «Τάγματος Εφόδου»
της Χρυσής Αυγής , αφού όπως ο ίδιος ανέφερε κατά την ίδια ως άνω απολογία
του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη όσον αφορά τη σχέση του με τον
Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ « Είχαμε ανταλλάξει δύο - τρεις κουβέντες και λόγω
του ύψους μου και του όγκου μου θεώρησε ότι μπορεί να ήμουν χρήσιμος . Είμαι
1,90 στο ύψος και κοντά στα 130 κιλά ». Η εμπιστοσύνη του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
στο πρόσωπο του κατηγορουμένου προκύπτει από το ίδιο παραπάνω CHAT που
έλαβε χώρα στις 14-7-2013 και ώρα 22:03:41 όπου του λέει « Πάρτε τον Τάσο
και κανονίστε για μια δουλειά με το Λαγό για αύριο το απόγευμα » . Από την άλλη
πλευρά και ο κατηγορούμενος Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ εμπιστεύεται πλήρως
τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και σε τηλεφωνική συνομιλία τους , στις 11-9-2014 και
ώρα 18:53:54 , του λέει « Γιάννη με το θέμα του Αλίμου τι θα κάνουμε , με έχει
πάρει τριακόσια τηλέφωνα ο άλλος γιατί την Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα
που πρέπει να παραστεί στο Α. Τ. », ενώ ο Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , στις
19:19:48 της ίδιας ημέρας , του απαντά « Παίρνει ο Γιώργος το ΛΑΓΟ και σε
παίρνει » , εννοώντας , όπως ο ίδιος αναφέρει κατά την απολογία του , το Γεώργιο
ΠΑΤΕΛΗ , ο οποίος , σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας , λόγω της
κορυφαίας και ηγετικής θέσεώς του στην Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας
συνομιλούσε απ’ ευθείας με τον Ιωάννη ΛΑΓΟ. Η πλήρης ένταξη του
κατηγορουμένου Διονύσιου ΑΓΙΟΒΑΛΣΙΤΗ στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα και
η εμπιστοσύνη των ηγετικών στελεχών της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας στο
πρόσωπό του , ενισχύεται και από το γεγονός ότι παρείχε επαγγελματικές υπηρεσίες,
έναντι αμοιβής, όπως π.χ. η τοποθέτηση καμερών στο σπίτι του Γεωργίου
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ΠΑΤΕΛΗ. Εξάλλου , το τηλέφωνο του και η επαγγελματική ιδιότητά του βρέθηκαν
καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό αρχείο του κινητού τηλεφώνου του επίσης
κατηγορουμένου Γ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ( παράρτημα 1. 3 με τίτλο files , έγγραφο αριθ.
57 ) , το οποίο έχει κατασχεθεί και διερευνηθεί από τη ΔΕΕ. Όπως δε αναφέρει
σχετικά επί του θέματος αυτού ο ίδιος ο Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ κατά την
ίδια ως άνω απολογία του « … είχαν δημιουργήσει μία βάση δεδομένων , σαν ένα
είδος ΟΑΕΔ , όπου όταν κάποιος χρειαζόταν κάποιον επαγγελματία θα έστελναν
Χρυσαυγίτη
της αντίστοιχης ειδικότητας. Με είχε ρωτήσει
ο
Γιάννης
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ αν ήθελα να με γράψει στον κατάλογο ηλεκτρολόγων και εγώ
δέχτηκα ».
Κατόπιν των ανωτέρω από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει σαφέστατα ότι
ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ήταν πράγματι
μέλος της εγκληματικής οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » και ως μέλος του Τάγματος Εφόδου της Νίκαιας συμμετείχε σε διάφορες
παράνομες δράσεις της , μεταξύ των οποίων και σε εκείνη στον κοινωνικό χώρο
« ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » στην Ηλιούπολη. Επομένως προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς
ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να
δικαστεί ως υπαίτιος του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη και της Ειρήνης , γεν. στο
Χολαργό Αττικής , στις 4-9-1992 , κάτοικος Περάματος Αττικής ( 3ης
Σεπτεμβρίου 34 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού ( άρθρ. 42 παρ. 1 , 45 , 299 παρ. 1
Π. Κ ).
3) Διατάραξη οικιακής ειρήνης ( άρθρ. 334 παρ. 1 Π. Κ. )
4) Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , από κοινού ( άρθρ. 45 , 381 παρ.
1 σε σε συνδ. με το άρθρο 382 παρ. 5 , 3 , 1 Π. Κ. )
Ο ως άνω κατηγορούμενος , στην Αθήνα , τουλάχιστον από το έτος
2011 , εντάχθηκε και συμμετείχε ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , στην
εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συγκεκριμένα στην Τοπική
Οργάνωση του Περάματος , ενώ μετείχε και ως μέλος στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’. Επίσης , συμμετείχε και σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν
από την εν λόγω εγκληματική οργάνωση εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν
ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων
μεταναστών , κ.λ.π. Ειδικότερα , στο Πέραμα Αττικής , στα πλαίσια της ως άνω
εγκληματικής δραστηριότητας , τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-6-2012 , ως μέλος
του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος , συγκροτούμενο
από είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον άτομα , μεταξύ των οποίων οι συγκατηγορούμενοί
του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως επικεφαλής , Κων/νος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ,
Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ , Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ και άλλοι , έχοντας , από κοινού ,
αποφασίσει να τελέσει , μαζί με τους άλλους , το κακούργημα της ανθρωποκτονίας
με πρόθεση , επιχείρησε , από κοινού με αυτούς , πράξη που περιείχε αρχή
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εκτελέσεως αυτού , δεν ολοκλήρωσε όμως την ενέργειά του από λόγους
ανεξαρτήτους της θελήσεώς του. Συγκεκριμένα , με το ως άνω ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ , περί ώρα 03.10 της ανωτέρω ημερομηνίας , βάσει οργανωμένου
σχεδίου , μετέβη στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη , στο ύψος του οικοδομικού αριθ.
32. Αφού προηγουμένως προκάλεσε , μαζί με τα λοιπά μέλη του Τάγματος Εφόδου
εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά τους οχήματα , επιχείρησε να εισβάλει ,
βιαίως , εντός της οικίας αυτής , σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων και ρίχνοντας το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον
πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο , όπου κοιμόντουσαν οι τρεις
αλλοδαποί. Επειδή ομως δεν κατάφερε να σπάσει την πόρτα γιατί ήταν σιδερένια ,
ανέβηκε στην ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος των ως άνω Αιγυπτίων
EMBARAK ABOUZID , του επιτέθηκε βιαίως , αιφνιδιάζοντάς τον και με σκοπό
να τον σκοτώσει τον χτύπησε , μαζί με τους λοιπούς , με ξύλα και σιδερένιους
λοστούς , σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου , όπως στο κεφάλι ,
στο πρόσωπο. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν να υποστεί ο ως άνω παθών
διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών , καθώς και θλάση
πνεύμονος , βαθειά βλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο οίδημα
προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου , για την αποκατάσταση των οποίων
απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία. Όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό
του , καθόσον είχε παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος
επίθεσης προς το θύμα , όπως αυτό είχε προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του
Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , έδωσε την εντολή να αποχωρήσετε
από τον τόπο της επίθεσης.
Κατά την απολογία του , στις 14-6-2012 , ενώπιον του Ανακριτή του Δ Τμήμ.
Πειραιά , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι «… Αρνούμαι τις κατηγορίες δεν
έχω καμία σχέση , δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ξένους , δεν είμαι ρατσιστής…
Δεν έχω σχέση με το κόμμα Χρυσή Αυγή…». Επίσης , με το από 14-6-2012
απολογητικό υπόμνημά του ενώπιον του ίδιου ως άνω Ανακριτή αρνήθηκε , στο
σύνολό τους , τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Ειδικότερα , μεταξύ των άλλων ,
ανέφερε ότι « Ουδεμία σχέση έχω με την αποδιδόμενη κατηγορία και ουδεμία
ανάμειξη με το συγκεκριμένο συμβάν , το οποίο καταδικάζω απερίφραστα…
Ουδεμία σχέση έχω με τη συγκεκριμένη οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δεν
πρόσκειμαι ιδεολογικά σε αυτήν. Επίσης , κατά την απολογία του ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 5-3-2014 , αρνήθηκε τόσο τη συμμετοχή του στο
περιστατικό της επίθεσης σε βάρος των αλιεργατών , στην περιοχή του Περάματος ,
στις 12-6-2012 , όσο και οποιαδήποτε σχέση του με το πολιτικό κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Πλην όμως, κατά την ίδια ως άνω απολογία του,
αναφερόμενος στους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ και Μάρκο ΕΥΓΕΝΙΚΟ , επίσης
κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων, υποστήριξε ότι
αυτοί κατά τη σύλληψή τους φορούσαν μπλούζες της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τις οποίες
στο Αστυνομικό Τμήμα φόρεσαν ανάποδα, ότι οι ανωτέρω έφυγαν από το κατάστημα
“B..eat” μισή ώρα περίπου πριν απ’ αυτούς και συναντήθηκαν όλοι αργότερα, λίγο
πριν τη σύλληψή τους και συνεπώς θεωρεί πιθανόν να έχουν διαπράξει όσα τους
αποδίδονται , ενώ ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά « Συνεννοηθήκαμε να
καταθέσουμε όσα καταθέσαμε προανακριτικά και ανακριτικά. Τα είπα για να τους
βοηθήσω. Φτιάξαμε αυτή την ιστορία και είπαμε τα ίδια στην αστυνομία , στον
ανακριτή και στον Εισαγγελέα. Σήμερα έχω τρομοκρατηθεί. Θέλω να πω την
αλήθεια. Δεν θα καθίσω εγώ φυλακή για τη Χρυσή Αυγή ». Ο ίδιος όμως
αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα, όπως και οι συγκατηγορούμενοί του , από την πρώτη
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στιγμή , ως ένα από τα έξι άτομα - μέλη της ομάδας που επιτέθηκε εναντίον τους ,
στο σπίτι τους , την ώρα που κοιμόνταν , από τον (επ) ABOU HAMED ( όν )
MOHAMED του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 ,
ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ , καθώς και ο ( επ )
ABOU HAMED ( όν ) AHMED του SAAD , τόσο κατά την ένορκη κατάθεσή
του , στις 12-6-2012 , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της
ΔΑΑ/ΥΚΑ , όσο και ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 24-4-2014.
Συνεπώς, συντρέχουν ικανές ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου για τις
πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του
αρμοδίου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Χρυσοβαλάντης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Βασιλικής , γεν.
στη Λάρισα , στις 25-1-1971 , κάτοικος Λάρισας ( Ρεθύμνου 8 ) , Βουλευτής
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1, 3 Π. Κ. )
Η ως άνω κατηγορία η οποία βαρύνει το συγκεκριμένο κατηγορούμενο , όπως
αυτή έχει απαγγελθεί σε βάρος του από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα
κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του
έτους 1996 α) Εντάχθηκες και έκτοτε συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα ,
αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από
περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , ενδεικτικά δε των προβλεπομένων από τις
διατάξεις…και β) διευθύνεις την οργάνωση από κοινού με άλλους
συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα και κατά τον ως άνω
χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
συμμετέχεις σε αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου… Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και
επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , ενεργώντας πάντα , με βάση οργανωμένο
σχέδιο δράσης , κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ,
διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος
των προαναφερομένων ομάδων ατόμων ή μεμονωμένων τοιούτων , από τις οποίες
( εγκληματικές δράσεις ) , όλως ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι… Εσύ δε ,
αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις
ως άνω αρχές της , ανελίχθηκες στην ιεραρχία αυτής και αναδείχθηκες ως εκ των
επίσημων εκφραστών των θέσεων των παράνομων δράσεών της , διευθύνοντάς την
από κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό , συγκατηγορούμενό
σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διακηρύσσοντας τις παραπάνω αρχές της
οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος
της χώρας και των θεσμών , αλλά και εναντίον ομάδων ή ατόμων , που
στοχοποιούνται από τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της
, σε ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης , ακόμη δε και από το
βήμα της Βουλής των Ελλήνων , ως Βουλευτής Λάρισας , μετά τις βουλευτικές
εκλογές του Ιουνίου 2012 - στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό
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κόμμα , με την επωνυμία « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις επιθέσεις , με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » εμφανιζόταν
τόσο στην εκλογική σου περιφέρεια ( Λάρισα ) όσο και σε όλη της Ελληνική
Επικράτεια , διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και άλλα , ότι
δήθεν εκφυλίζει τους θεσμούς της Χώρας και υποκαθιστά τις νόμιμες Αρχές του
Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της
ασφάλειας , τον έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και
διπλωματίας , τη θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και
εορτές , κ.λ.π ) , προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες ρατσιστικού περιεχομένου
επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και
αλλοδαπών , στη Λάρισα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα …»
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις 16-6-2014 , ως γενική τοποθέτηση του , όσον αφορά τις επιθέσεις και
βίαιες πράξεις εκ μέρους μελών , στελεχών και « υποστηρικτών » του κόμματος
« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » σε βάρος πολιτικών του αντιπάλων ,
δήλωσε « Φυσικά και τις καταδικάζω αν αυτές όντως είναι από τη Χρυσή Αυγή ,
δηλαδή από στελέχη ή μέλη της. Όσον αφορά την οργάνωση των επιθέσεων , δεν
γνωρίζω κάτι. Εμείς στη Λάρισα δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Απεναντίας
προσπαθούσα να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα… Δεν είχα ακούσει , αλλά τις
καταδικάζω απόλυτα αν έχουν γίνει από μέλη ή μη μέλη της Χρυσής Αυγής ».
Επίσης αποδοκίμασε ευθέως α) δηλώσεις του Ηλία ΣΤΑΥΡΟΥ , στις αρχές
Ιανουαρίου 2013 , στην Τ. Ο. Πέλλας , περί εθνικοσοσιαλισμού β) το περιεχόμενο
εγγράφου το οποίο είναι καταχωρημένο στο ηλεκτρονικό αρχείο, που έχει κατασχεθεί
και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το οποίο ( έγγραφο ) φέρεται να έχει συνταχθεί
από το συγκατηγορούμενό του βουλευτή Αρτέμιο ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟ και
απευθύνεται στο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , με το εξής περιεχόμενο «…
περιμένω ότι θα ακολουθήσουν
και ο… ώστε
να έχουμε
μία ισχυρή
εθνικοσοσιαλιστική ομάδα στα γραφεία , κάτι που είναι πολύ απαραίτητο τώρα που
έχει ανοίξει πολύ ο κύκλος και έρχεται κάθε καρυδιάς καρύδι γ) δηλώσεις του
Βουλευτή Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , σε ομιλία του στην Τ. Ο . Ναυπλίου , στις
12-1-2013 , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι « … Δεν είμαστε πολιτικοί.
Στόχος μας είναι η απελευθέρωση της πατρίδας. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιά
είναι η Χρυσή Αυγή. Ποιά είναι τα παιδιά με τα μαύρα μπλουζάκια. Ένας
Χρυσαυγίτης είναι πάντα έτοιμος για την επανάσταση. Καλό είναι ο λαός να
πιστέψει στην επανάσταση. Όταν κρίνουμε ότι ο λαός είναι έτοιμος να ακολουθήσει
μία επανάσταση , να είναι σίγουρος ότι μπροστά , μπροστάρηδες θα είναι οι
Χρυσαυγίτες , τα παιδιά με τα μαύρα μπλουζάκια » δ) το περιεχόμενο άρθρου του
Γεωργίου ΜΑΣΤΟΡΑ , στην εφημερίδα « ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ » , στο οποίο , μεταξύ
των άλλων , αναγράφεται «… Τσακίστε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο ,
ο,τιδήποτε και αν χρειαστεί , τον κάθε βλάκα που θα τολμήσει να αμφισβητήσει
εσάς και τις ιδέες σας . Κάντε τους να μετανιώσουν για τις επιλογές τους » ε) τις
επίσημες δηλώσεις του αρχηγού του κόμματος Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ότι
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ «… καθάρισε την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και του
κέντρου της Αθήνας » στ) το περιεχόμενο του άρθρου του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ,
στην εφημερίδα « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στις 18-11-2011 ( αριθ. φύλλου 723 ) , με
αφορμή τη δολοφονία του Εμμανουήλ ΚΑΝΤΑΡΗ , στο κέντρο της Αθήνας , από
αλλοδαπούς , σύμφωνα με το οποίο «Το βράδυ του εγκλήματος , για τα
ξεφτιλισμένα κανάλια των νταβατζήδων , το πρόβλημα δεν ήταν η εν ψυχρώ
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εκτέλεση ενός Έλληνα , αλλά οι… αντιδράσεις των ακροδεξιών. Όσο παραμένουμε
εκτός Κ(υ)νοβουλίου , θα κυριαρχούμε στο καθιερωμένο πεδίο δράσης μας - το
πεζοδρόμιο - και θα κάνουμε την Αθήνα άνω - κάτω. Αυτή είναι η αποστολή μας ,
αυτή είναι η πολιτική μας. Μόλις μπούμε μέσα στο άντρο της διαφθοράς και των
εγκληματιών πολιτικάντηδων , τότε θα ανατραπούν τα πάντα. Η Βουλή θα γίνει με
μιας Άγιος Παντελεήμονας » ζ) τις δηλώσεις του Βουλευτή
Ηλία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ , σε ομιλία του στις 31-10-2012 , ο οποίος δήλωσε σε μέλη
του κόμματος ότι « Η ηγεσία έχει μία απαίτηση από όλους εσάς. Να υπακούτε
πιστά στις εντολές των ανωτέρων σας. Στα στελέχη , στα όργανα του κινήματός μας.
Χρειάζεται απόλυτη πειθαρχία και τάξη. Τα στελέχη γνωρίζουν τι γίνεται , να μην
έχετε πολλές φορές απορίες για κάποιο τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων. Για όλα
υπάρχει λόγος και αιτία. Να υπακούτε πιστά στις εντολές των ανωτέρων σας »
η) την ανθρωποκτονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ , την επίθεση σε βάρος των
Αιγύπτιων αλιεργατών , την επίθεση σε βάρος οπαδών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα ,
καθώς και τις επιθέσεις στους κοινωνικούς χώρους « ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ » και
« ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , αναφέροντας επίσης ότι « Εμείς στη Λάρισα δεν είχαμε κάποιο
περιστατικό. Απεναντίας προσπαθούσα να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα » θ) τις
κατά καιρούς δηλώσεις του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ότι « Ε ναι κερδίζουμε
την ελευθερία μας στα πεζοδρόμια με θράσος. Περιφρονώντας τα δημοκρατικά ήθη ,
χαιρετώντας με το δεξί χέρι υψωμένο ψηλά. Γιατί δεν πιστεύουμε στον ψηφοφόρο
παρά μόνο στον απλό στρατιώτη ή το μαχητή… ο λαός ή ο ψηφοφόρος είναι άτιμο
πράγμα δεν θα το σεβαστούμε… δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του βουλευτή . Εκεί
μέσα το μόνο που νοιώθουμε είναι σιχασιά και αηδία. Αισθανόμαστε άβολα εκεί
μέσα. Αν θέλουν τα εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή. Βγαίνουμε στους δρόμους
και να δούμε πόσα απίδια βάζει ο σάκος… Όχι πως πιστεύω στις εκλογές για να το
ξεκαθαρίσω , να μην παριστάνω και το δημοκράτη , γιατί υποκριτής δεν είμαι… Η
Χρυσή Αυγή είναι μία ακλόνητη εθνικιστική φάλαγγα , που θα τσακίσει στο διάβα
της όλους τους προδότες… Ο πόλεμος είναι η κατάργηση του δημοκρατικού
πολιτεύματος… » και ι) τις κατά καιρούς δηλώσεις του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ότι
«… το ‘‘ βουλευτής ’’ και τα ‘‘ βουλευτιλίκια ’’ εδώ και χρόνια δεν τα
γουστάρουμε , δεν τα θέλουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα
προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια ,
δεν έχει και αυτόφωρο άμα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις
κινήσεις μας. Όλα τα άλλα προνόμια τους τα τρίψαμε στη μούρη. Ούτε αστυνομίες
έχουμε να μας συνοδεύουν , ούτε αυτοκίνητα έχουμε… Ο αγώνας της Χρυσής
Αυγής σημαίνει δρόμος , όχι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τέτοιες αηδίες…».
Τέλος , κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές τόσο ό ίδιος όσο και στενά συγγενικά του
πρόσωπα με διαφόρους τρόπους , καθώς και πιέσεις να « παραδώσει » τη
βουλευτική του έδρα μετά την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα.
Πέραν τούτων , με το από 16-6-2014 απολογητικό του υπόμνημα , το οποίο
κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε
ότι « Αρνούμαι την κατηγορία ως ψευδή , αβάσιμη , αστήριχτη και αναληθή…
Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις πράξεις που μου αποδίδονται … Παρ’ όλο που
ήμουν Βουλευτής της « Χρυσής Αυγής » , δεν ήμουν ποτέ μέλος της , αλλά μόνο
υποστηρικτής της , με έτος εγγραφής το έτος 2013…Εγώ ποτέ δεν ήμουν μέλος της
« Χρυσής Αυγής ». Μάλιστα αναφέρεται σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του
Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ως προς το άτομό του και επικαλείται προς τούτο
συνέντευξη του Παναγιώτη ΑΛΤΖΕΡΙΝΟΥ - ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ , μέλους της
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος
« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
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ΑΥΓΗ » , καταχωρημένη στην ιστοσελίδα « Ξυπνήστε ρε » , στις 11-5-2014 , ο
οποίος , μεταξύ των άλλων , δήλωσε και τα εξής « Εδώ οφείλω να αναφέρω ότι ο
κ. Αρχηγός μου είπε ‘‘ Τάκη , αυτόν τον τύπο ούτε που τον ξέρω. Δεν του έχω
εμπιστοσύνη. Βγάλτον από το ψηφοδέλτιο… Εάν τον κρατήσεις δεν έχω ευθύνη ’’.
Ατυχώς ακολούθησα την άποψη των χαμηλόβαθμων στελεχών που λόγω
εκλογικής πιέσεως αλλά και εντοπιότητας με έπεισαν , με το γνωστό αποτέλεσμα ».
Επίσης ο κατηγορούμενος αναφέρει ότι « Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι βουλευτής
της Χρυσής Αυγής χωρίς να είναι μέλος του κόμματος… μη όντας μέλος του
κόμματος , δεν αποτελώ μέλος ούτε του πολιτικού συμβουλίου , ούτε της κεντρικής
επιτροπής του κόμματος , τα οποία ως αρμόδια αποφασιστικά όργανα , χωρίς τη δική
μου συμμετοχή , συναίνεση ή έγκριση , λαμβάνουν τις αποφάσεις για την
καθοδήγηση , την ιδεολογική και πολιτική γραμμή του κόμματος , αλλά και
αποτελούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα , ενώ εγώ , ως βουλευτής και απλός
υποστηρικτής του κόμματος περιορίζομαι μόνο στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα
μου. Από τη μελέτη όλης της ογκωδέστατης ποινικής δικογραφίας , δεν υπάρχει
κανένα στοιχείο σε βάρος μου , ούτε προέκυψαν επιβαρυντικά περιστατικά που να
με συνδέουν , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , με τις πράξεις που κατηγορούμαι , δεν
προέκυψαν αποχρώσες ενδείξεις σε βάρος μου , ούτε καν απλές υπόνοιες ή
ενδείξεις… Τρανό δε επιχείρημα ότι δεν έχω καμία σχέση με τις πράξεις βίας ,
αποτελεί και το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κανένα αδίκημα από τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’ δεν έχει διαπραχθεί στη Λάρισα , κατά τη διάρκεια της βουλευτικής μου
θητείας…». Μάλιστα επικαλείται και σχετικό δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας
« ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » , της 29-9-2013 , στο οποίο , μεταξύ των άλλων , αναφερόταν ότι
« Κατευναστικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις είχε διαδραματίσει και ο Λαρισαίος
βουλευτής κ. Χρυσοβαλάντης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ που προσπάθησε και πέτυχε να
συγκρατήσει ακραίες συμπεριφορές , τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά ,
πολλών θερμόαιμων υποστηρικτών ». Τέλος αναφέρει ότι « Ήδη την 14-3-2014 ,
αποστασιοποιήθηκα από τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και είμαι ανεξάρτητος βουλευτής ,
με συνέπεια να δεχθώ απειλητικά σχόλια , λοιδορίες και συκοφαντίες και
‘‘ λάσπη ’’ από τους βουλευτές και άλλα μέλη και οπαδούς της « ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ » και καταλήγει « Η αποχώρησή μου από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , αποτελεί
αποστασιοποίηση μου και έντονη δημόσια κριτική και διαμαρτυρία μου από μία
πρακτική που αμαυρώνει και ακυρώνει τις αξίες του πατριωτισμού , η οποία , κατ’
αποτέλεσμα , οδήγησε στη μετατροπή της Χρυσής Αυγής από ένα κίνημα
κατήγορο του πολιτικού συστήματος και αντισυστημικό σε κατηγορούμενη και
απολογούμενη για εγκληματικές ενέργειες. Εγώ , δεν είχα τη δυνατότητα να
αποτρέψω τις παράνομες ενέργειες μελών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , διότι έπαψε να
με εκφράζει ως Έλληνα πολίτη , πολιτικό και άνθρωπο…» , ενώ για τους νομικούς
και ουσιαστικούς λόγους που εκθέτει αναλυτικά , αρνείται την τέλεση εκ μέρους
του , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , της αξιόποινης πράξης της ένταξης και διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης για την οποία κατηγορείται.
Πέραν τούτων , απορρίπτοντας την πρακτική των βίαιων ενεργειών σε βάρος των
πολιτικών τους αντιπάλων , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε ότι « Έλεγα ότι είμαι Έλληνας εθνικιστής και ότι
πίστευα στη νομιμότητα. Εγώ στη Λάρισα δεν είχα δημιουργήσει ποτέ κανένα
επεισόδιο… Δηλαδή εγώ ζητούσα την άδεια των Αρχών για τις εκδηλώσεις μας. Αν
δεν είχα εγγράφως την άδεια των Αρχών δεν ενεργούσα την όποια εκδήλωσή μας ή
μετακινήσεις με πούλμαν. Ακόμα και στη δεύτερη αυτή περίπτωση ζητούσα τη
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συνδρομή της Αστυνομίας… Είχα κληθεί και στην τηλεοπτική εκπομπή της
Χρυσής Αυγής , αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Γιατί δεν το ήθελα , γιατί είχα αρχίσει
να διαφοροποιούμαι και αυτοί το είχαν καταλάβει. Και στο Σύνταγμα , περί τα τέλη
του 2013 , όταν όλοι μίλησαν για τις πολιτικές διώξεις ήμουν ο μόνος που δεν
μίλησα. Άρχισα να διαφοροποιούμαι από το Μάρτιο του 2013 που σταμάτησα να
πηγαίνω στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Τους είπα ότι δεν συμφωνούσα με
κάποιους ανθρώπους. Το είχα γνωστοποιήσει. Είδα ότι το κλίμα είχε αλλάξει… Ο
κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ με είχε κατηγορήσει ότι είχα σχέσεις με υψηλόβαθμους της
Εβραικής Κοινότητας » , ενώ περαιτέρω ανέφερε και ότι « Υπέθετα ότι ήταν
πολιτική η δίωξη και ένιωσα αγανάκτηση. Ούτε ήξερα την περαιτέρω εξέλιξη ή τα
στοιχεία… Όταν μετά το φόνο του Παύλου Φύσσα , που είχε διαρρεύσει σε κύκλους
της Λάρισας , είχα δηλώσει ότι ήθελα να ανεξαρτητοποιηθώ , είχα αρχίσει να δέχομαι
απειλές…».
Παρά τους ως άνω ισχυρισμούς του , από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει
ότι κατηγορούμενος εντάχθηκε ως ενεργό μέλος στο « ΛΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » από το έτος 1996 , σύμφωνα με επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις
του ιδίου , αντιφάσκοντας προς τους όψιμους , κατά την ως άνω απολογία του,
προβληθέντες ισχυρισμούς του , ότι δήθεν εντάχθηκε ως απλός « υποστηρικτής » της
« Χρυσής Αυγής » μόλις το 2013 , δηλαδή μετά την εκλογή του ως βουλευτή
Λάρισας , τον Ιούνιο του 2012 , ακολουθώντας και αυτός την υπερασπιστική
τακτική συναδέλφων του βουλευτών , επίσης κατηγορουμένων , οι οποίοι , ακόμη
και ως βουλευτές του ως άνω κόμματος , εμφανίζονται , δήθεν , οπαδοί άλλων
κομμάτων , οι οποίοι
« παρασύρθηκαν » από τις « πατριωτικές » και
« αντιμνημονιακές » θέσεις της Χρυσής Αυγής. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε
απολογούμενος ότι έλαβε και κάρτα « υποστηρικτή » , ενώ ήδη από τα τέλη του
έτους 2012 απαγορεύθηκε από την κεντρική διοίκηση του κόμματος η έκδοση
τέτοιων καρτών για τους «υποστηρικτές» και διατάχθηκε η απόσυρση όσων είχαν
ήδη εκδοθεί , σύμφωνα με σχετικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό
υλικό της δικογραφίας. Περαιτέρω , προέκυψε ότι δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο
ως άνω κόμμα , για το λόγο δε αυτό επελέγη ως υποψήφιος βουλευτής στις
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του έτους 2012 και εξελέγη βουλευτής Λάρισας ,
υπό την ιδιότητά του δε αυτή , όπως ήταν φυσικό , συμμετείχε σε εκδηλώσεις της
Χρυσής Αυγής σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας , αλλά και στην υπόλοιπη
Ελλάδα , από κοινού με άλλους βουλευτές ή στελέχη του κόμματος και ως
επικεφαλής ή κύριος ομιλητής διέδιδε και υπεραμυνόταν των αρχών και θέσεων της
οργάνωσης , καταβάλοντας κάθε προσπάθεια κατηχήσεως νέων μελών. Επομένως , ο
εν λόγω κατηγορούμενος είχε σαφή γνώση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και
δομής της Χρυσής Αυγής , με την κρατούσα σ’ αυτήν, εν τοις πράγμασι,
εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία , τους « πολιτικούς » στόχους της και τις μεθόδους
που η ίδια , δια των στελεχών της , διακήρυσσε , με κάθε τρόπο , όπως εκτενώς
αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από το γεγονός
ότι αυτός , όπως και οι άλλοι συγκατηγορούμενοί του βουλευτές , ασχολείτο και με
το νόμιμο κοινοβουλευτικό έργο. Άλλωστε και ο ίδιος υποστήριξε ότι από το έτος
2009 ενημερωνόταν από τα επίσημα έντυπα της Χρυσής Αυγής. Επίσης , κατά την
απολογία του , αναγνώρισε ότι δεν αγνοούσε τις επανειλημμένες δημόσιες,
προφορικές και έγγραφες δηλώσεις του Αρχηγού, Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, του Ηλία
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και άλλων στελεχών του κόμματος , όπως π.χ. του Γ. ΜΙΣΙΑΚΑ , με
τις οποίες ρητά και κατηγορηματικά διακηρύσσεται η απαξίωση του
κοινοβουλευτικού συστήματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας , η
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χρησιμοποίηση των θεσμών για την επίτευξη των σκοπών του κόμματος εγκληματικής πργάνωσης , η χρήση βίας σε βάρος των « εχθρών του εθνικισμού »
αλλά και σε βάρος των αλλοδαπών μεταναστών, που διαμένουν στην Ελλάδα, ως
θεμιτό και απαραίτητο μέσο για την επικράτηση του εθνικισμού και τη διαφύλαξη της
« καθαρότητας της φυλής » , διακηρύξεις τις οποίες ουδέποτε καυτηρίασε , αλλά
αμτίθετα υποστήριξε. Υποστήριξε ομοίως ότι , εκτός από τη δολοφονία του Π.
ΦΥΣΣΑ και την επίθεση σε βάρος των συνδικαλιστών στο Πέραμα , δεν γνώριζε
άλλη εγκληματική ενέργεια εκ μέρους μελών της Χρυσής Αυγής και ότι πρόσφατα
ενημερώθηκε για την εγκληματική της δράση , με συνέπεια, στις 15-3-2014, να
αποστασιοποιηθεί και να ανεξαρτητοποιηθεί με δήλωσή του στο Πρόεδρο της
Βουλής , παρά το γεγονός ότι το κόμμα που υπηρετούσε
επί σειρά ετών
καταγγέλλεται δημοσίως για διάπραξη βιαιοτήτων σε βάρος αντιφρονούντων και
αλλοδαπών.
Επίσης , κατά την απολογία του ισχυρίστηκε , ότι ανέκαθεν, ως βουλευτής
σεβόταν τις αρχές του Ελληνικού Κράτους , τις οποίες και ουδέποτε επεχείρησε να
υποκαταστήσει. Παρά ταύτα όμως , ο ίδιος , το Σεπτέμβριο του 2012, υποστήριξε τις
ενέργειες των βουλευτών Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ και
Κ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ , οι οποίοι είχαν προβεί σε παράνομους και βίαιους
ελέγχους σε αλλοδαπούς μικροπωλητές στη Ραφήνα και στο Μεσολόγγι ,
δηλώνοντας ότι ο καθένας μπορεί να διενεργεί ελέγχους. Περαιτέρω , ως πιστό
στέλεχος της Χρυσής Αυγής , μαζί με άλλα στελέχη της , όπως τον Δημ.
ΚΟΛΤΣΙΔΑ και μέλη της , μερικά εκ των οποίων χαιρετούσαν ναζιστικά , στις 2-42013 , εισήλθαν στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας , με σκοπό να
προβούν στο έλεγχο των εγγράφων των αλλοδαπών νοσοκόμων, κατά την προσφιλή
πρακτική της Χρυσής Αυγής , ανά την Ελλάδα. Σε απάντηση δε στη αντίδραση των
συγκεντρωθέντων, που διαμαρτύροντανγια την πρακτική αυτή , ο εν λόγω
κατηγορούμενος «ευχήθηκε» να «νεκροφιλήσουν τα παιδιά τους .
Περαιτέρω και ενώ , σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του , μετά τη δολοφονία του
Π. ΦΥΣΣΑ ήθελε να αποστασιοποιηθεί από το κόμμα , αλλά δεν το έκανε επειδή
δεχόταν σοβαρές απειλές , οπωσδήποτε μέχρι το Δεκέμβριο του έτους 2013
υποστήριζε, σε κάθε ευκαιρία και μάλιστα, ένθερμα, τη Χρυσή Αυγή, αντιδρώντας ,
ακόμη και με δημόσιες βαρύτατες δηλώσεις μίσους σε βάρος εκείνων που
κατεδίωκαν αδίκως τη Χρυσή Αυγή ακολουθώντας και αυτός πιστά την πρακτική
των άλλων συναδέλφων του. Συγκεκριμένα , στις 15-12-2013, στην Κατερίνη , σε
δημόσια ομιλία του σε σχετική εκδήλωση στην πλατεία της πόλεως , δήλωσε , μεταξύ
άλλων, τα εξής: « Θα αναφερθώ και σε κάποιους άλλους, στον αρχηγό της Πολιτικής
Ανοιξης, τον αρχιμάγειρα της διαπλοκής Σαμαρά , αυτόν τον Υπουργό της
Δικαιοσύνης τον Αθανασίου και όλα αυτά τα σινάφια που είναι οι αρχιμάγειρες της
διαπλοκής και αυτή τη στιγμή κατηγορείται η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Χρυσής Αυγής. Ο Αρχηγός μας και δύο εξαίρετοι συνάδελφοι είναι στη φυλακή
κατόπιν δικών τους εντολών. Στους προδότες αυτούς δεν αξίζει ο θάνατος , να
μείνουν πάντα αθάνατοι , να βλέπουν τα παιδιά τους να ψοφάνε , τα εγγόνια τους , τα
δισέγγονά τους και τις σάρκες τους να σαπίζουν αιωνίως. Αυτό είναι η ιστορική
φράση και για τον Εφιάλτη. Γιατί εφιάλτες είναι να ζουν για πάντα και να μην
υπάρχει χώμα που θα τους θάψει. Αυτό τους αξίζει ». Ήδη όμως, επιχειρεί να
υποβαθμίσει το γεγονός αυτό , αφού , σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε ,
υποστήριξε - αντιφάσκοντας σε προηγούμενους ισχυρισμούς του - ότι οι φράσεις
αυτές αποτελούν , απλώς, κατάρες θρησκευτικού περιεχομένου , τις οποίες
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εκστόμισε , λόγω του θυμού του , για το λόγο ότι μέχρι τότε πίστευε ακόμη ότι οι
διώξεις σε βάρος των βουλευτών και των ηγετικών στελεχών του κόμματος ήταν
πολιτικού χαρακτήρα.
Από συνολική την εκτίμηση των ανωτέρω περιστατικών, καθίσταται σαφές , παρά
τα όσα αντιφατικά και αναληθή υποστήριξε, ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος
Χρυσοβαλάντης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ συμμετείχε στη « Χρυσή Αυγή » , επί σειρά
ετών ως ενεργό μέλος και από τον Ιούνιο του 2012, ως βουλευτής και μέλος της
ηγετικής ομάδας της , έχοντας σαφή άποψη και πλήρη επίγνωση των
χαρακτηριστικών της οργάνωσης αυτής ως εγκληματικής , την οποία υποστήριζε με
όλες του τις δυνάμεις , μέχρι τις 15-3-2014 , οπότε και παραιτήθηκε ,
αντιλαμβανόμενος ότι ο δικαστικός κλοιός επί της υποθέσεως περισφίγγεται. Η εκ
των υστέρων , δηλαδή μετά τις 15-3-2014 , στάση του και αποστασιοποίησή του δεν
είναι δυνατό να αποκλείσει τη μέχρι τότε υφιστάμενη συνδρομή στο πρόσωπό του
της υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορείται και , κατά
συνέπεια , πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να
δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του Αθανασίου και της Ελένης , γεν.
στο Χολαργό Αττικής , στις 8-1-1990 , κάτοικος Αμφιάλης ( Κασομούλη 35 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ. )
2) Απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 47 παρ. 1 , 299
παρ. 1 Π. Κ. )
Οι παραπάνω κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , στις 29-9-2013 , από τους Ανακριτές του Ν. 4022/2011 η
πρώτη από αυτές και στις 3-2-2014 , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη η
δεύτερη , συνίστανται , κατά τα κύρια σημεία τους , στο ότι :
Α. «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού
μετά των συγκατηγορουμένων σου …ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες
αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή
περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε
το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας
εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγορύμενός σου Νικόλαοε ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’…Ήδη κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’
τμήματος της οργανώσεως ( το οποίο έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ από το ‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η
δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο
πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της
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ως άνω οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινοι πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…» και
Β. « … Ειδικότερα εσύ , έχοντας ενημερωθεί , κατά τις βραδινές ώρες της 179-2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις 23.
45 , περίπου , ότι οι συγκατηγορούμενοι σου , μέλη της Χρυσής Αυγής , Λέων
ΤΣΑΛΙΚΗΣ και Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , ο οποίος ήταν και υπεύθυνος της
ασφάλειας των γραφείων της οργάνωσης στη Νίκαια , βρίσκονταν στο Κερατσίνι
Αττικής και δη εντός της καφετέριας ‘‘ Κοράλλι ’’ , στη συμβολή των οδών
Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας , εντός του οποίου είχε εισέλθει ως θαμώνας ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ… μετά και από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) , που εστάλη ,
περί την 23. 30 της 17-9-2013 , από τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια… συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή
ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη
ημέρα , μετά από ενεργοποίηση των ‘‘ ταγμάτων εφόδου ’’ της ‘‘ Χρυσής
Αυγής’’ της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής , με εντολή από τον αρμόδιο προς
τούτο πυρηνάρχη Νίκαιας και συγκατηγορούμενο σου Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ…
μετέβης βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου , μαζί με τους επίσης
συγκατηγορουμένους σου… στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια
‘‘ Κοράλλι ’’ , στον τόπο , όπου σε ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοι σου Ιωάννης
ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , ομοίως μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και μέλη
του παραπάνω τάγματος εφόδου και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες
ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και
δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του
στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου ΦΥΣΣΑ… καθώς και της ολιγομελούς
παρέας του… με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους
κάποιων από το ως άνω Τάγμα Εφόδου - τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν
εξακριβωθεί ακόμη από την ανάκριση - με συνέπεια αυτός ( Παύλος ΦΥΣΣΑΣ )
να εγκλωβιστεί από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί
ευάλωτος , ενώ παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και
των συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες
ψυχικά το
συγκατηγορούμενο σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος , αφού εισήλθε με το
ως άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το
επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας , το ‘‘ παράτησε ’’ στο μέσον της οδού , στο
ύψος του αριθμού 62 , εξήλθε από αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι , που έφερε
μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο
ΦΥΣΣΑ αιφνιδιαστικά και απρόκλητα
επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του , στη συνέχεια δε εσύ μαζί με
τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου , εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που
προκλήθηκε , διέφυγες τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ ,
που προσέτρεξαν και συνέλαβαν τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Κατά
την αρχική απολογία του, στις 29-9-2013, ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου
Αθηνών ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι «…το βράδυ της 17-9-2013 είχα
πάει σε μια καφετέρια PRESS OFF τρία στενά από το σπίτι μου. Μόλις τελείωσε ο
αγώνας πήγα στον κ. Κώστα ΣΦΥΡΗ κοντά στην πλατεία Χαλκηδόνας. Επίσης
επικοινώνησα με τον κ. Ιωάννη ΑΓΓΟ , με πήρε τηλέφωνο , ήμουν πάνω στο
μηχανάκι δεν κατάλαβα τι με ήθελε. Μετά τον πήρα εγώ και κουβεντιάσαμε για τον
ποδοσφαιρικό αγώνα. Επίσης πήρα τηλέφωνο τον Πακιστανό φίλο μου Αντρέι
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Jawadi μήπως μπορούσαμε να βγούμε καμιά βόλτα με κοπέλες. Από την τοπική
οργάνωση της Χρυσής Αυγής ξέρω μόνο τον Πατέλη ».
Επίσης , στο με ημερομηνία 2-10-2013 Απολογητικό Υπόμνημά του , μεταξύ
των άλλων , ισχυρίζεται ότι « Προ διετίας , αν θυμάμαι καλά , είχα εγγραφεί στη
Χ. Α. ( ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ) σαν ‘‘ υποστηρικτής ’’ της , όμως ποτέ δεν επεδίωξα
ούτε έγινα μέλος της , αλλά και η σχέση μου με εκείνη δεν ήταν ενεργός , όταν
διείδα τις ρατσιστικές και νεοναζιστικές θέσεις και ιδεολογικές της διέκοψα και
κάθε ψυχικό δεσμό μ’ αυτήν γιατί δεν εμφορούμουν ούτε από ρατσιστικές ούτε
από νεοναζιστικές αντιλήψεις. Ρητέον ότι δεν γνωρίζω κανέναν από τους
φερόμενους - κατά το κατηγορητήριο - ως αναμειχθέντες στις εγκληματικές πράξεις
που αναφέρονται στο κατηγορητήριο… Κατά την ημέρα εκείνη ( 17-9-2013 ) και
συγκεκριμένα από την 21. 00 ώρα με τον πατέρα μου και τον φίλο μου Μηνά
ΧΑΣΚΑ , είχαμε πάει στην καφετέρια ‘‘ PRESS OFF ’’ στην Αμφιάλη , απ’ όπου
απεχώρησα γύρω στις 11 .30 με τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που βλέπαμε
στην TV. Και αφού πήγα τον πατέρα μου στο σπίτι , πήγα στο φίλο μου Κων/νο
ΣΦΥΡΗ στην οδό Τζαβέλα με κύριο θέμα συζήτησης την ταπεινωτική ήττα του
Ολυμπιακού ».
Τα ίδια ισχυρίζεται και στο από 3-2-2014 Απολογητικό Υπόμνημά του , καθώς
και στη με ημερομηνία 28-9-2013 Έκθεση Εξέτασης του ως κατηγορουμένου ,
ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών Οργάνων της ΔΑΕΕΒ , αναφέροντας ,
μεταξύ άλλων , ότι « Όσον αφορά την τελευταία πράξη ( της ανθρωποκτονίας
του ΦΥΣΣΑ ) , κατά την ημέρα και ώρα εκείνη εγώ ήμουν στην οικία του κυρίου
ΣΦΥΡΗ Κώστα , στην , Πλατεία Χαλκηδόνος , στην οδό Τζαβέλα , μάλλον
περιοχής Νίκαιας » , χωρίς όμως ο ισχυρισμός του αυτός να επιβεβαιώνεται από το
συγκεκριμένο πρόσωπο ή από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.
Με βάση τα ανωτέρω ο εν λόγω κατηγορούμενος , όπως άλλωστε και η
συντριπτική πλειονότητα των συγκατηγορουμένων του , επιχειρεί να εμφανιστεί ,
ενόψει της βαρύτητας των κατηγοριών οι οποίες τον βαρύνουν , ως απλός οπαδός
και ψηφοφόρος του ως άνω κόμματος « ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », που απλά και μόνο συμφωνεί με τις πατριωτικές και αντιμνημονιακές
θέσεις του. Για την επίτευξη της προσπάθειάς του αυτής χρησιμοποιεί και αυτός ,
τελείως παραπειστικά , όπως και άλλοι συγκατηγορούμενοί του , τον όρο « απλός
υποστηρικτής » , με τη κοινή έννοια του , δηλαδή , αυτή του οπαδού και φίλου του
συγκεκριμένου κόμματος. Πλην όμως , όπως αναλυτικά έχει εκτεθεί και πολλάκις
επαναλαμβάνεται στα επί μέρους κεφάλαια που αναφέρονται σε κάθε έναν από τους
κατηγορουμένους ξεχωριστά , ο « υποστηρικτής » στο εν λόγω κόμμα , ήταν κατ’
ουσίαν μέλος στην κατώτερη ιεραρχική βαθμίδα , όφειλε να καταβάλει χρηματική
εισφορά προς ενίσχυσή του , διέθετε κομματική ταυτότητα , την οποία , όπως και οι
λοιποί κατηγορούμενοι αποκρύπτουν σκοπίμως , μετείχε δε « ως εκ καθήκοντος » σε
όλες τις δράσεις του και δη αυτές της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , στην οποία και
ανήκε. Λόγω δε του νεαρού της ηλικίας του και της σωματικής του διάπλασης,
εκτελούσε καθήκοντα « ασφάλειας » της Τοπικής Οργάνωσης , ενώ μετείχε και στο
μηχανοκίνητο τμήμα της , ντυμένος με την ομοιόμορφη « στρατιωτικού » τύπου
ενδυμασία της , μετέχοντας επίσης στην ομάδα κρούσης - « Τάγμα Εφόδου » αυτής ,
σε όλες τις προγραμματισμένες « δράσεις » της , ακόμη και τις βίαιες ,
συμμορφούμενος στις εντολές των ανωτέρων του. Όλα αυτά προκύπτουν από από
φωτογραφίες
που περιέχονταν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του , ο οποίος
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βρέθηκε και κατασχέθηκε κατά την έρευνα που νομότυπα διενεργήθηκε στο σπίτι
του από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Πιο συγκεκριμένα , από τις
φωτογραφίες
αυτές , πλην
των άλλων , προκύπτει
ότι μετείχε στους
« στρατιωτικούς » σχηματισμούς της « Χρυσής Αυγής » και δη της ως άνω
Τοπικής Οργάνωσης , με μαύρο μπλουζάκι , παντελόνι παραλλαγής και άρβυλα,
περπατώντας με συγχρονισμένο βηματισμό , ο ίδιος δε ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη αναγνώρισε σε αυτές τον εαυτό του. Όπως και ο ίδιος
αποδέχθηκε , προκύπτει όμως και από το ηλεκτρονικό του αρχείο , μετείχε στις
εκδηλώσεις στο Μελιγαλά , ως μέλος συγκροτημένου « στρατιωτικού » σώματος ,
με την ομοιόμορφη ενδυμασία της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , με επικεφαλής
τα μέλη του πενταμελούς συμβουλίου αυτής , το οποίο εκινείτο υπό τον ήχο
παραγγελμάτων που έδινε ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ. Ο κατηγορούμενος μάλιστα , ερωτηθείς
σχετικά , δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί τα βίαια επεισόδια που προκλήθηκαν κατά
τη διάρκεια της ως άνω τελετής από βουλευτές της Χρυσής Αυγής σε βάρος των
Δημοτικών Αρχών της περιοχής , επιδιώκοντας να τους υποκαταστήσουν και να τους
εκδιώξουν από την εκδήλωση ( Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ) , αλλά και
σε βάρος πολιτών ή εκπροσώπων άλλων κομμάτων, ακόμη και βιαιοπραγώντας κατ’
αυτών ( Γ.ΓΕΡΜΕΝΗΣ , Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και άλλα μέλη και στελέχη αυτής).
Σημειωτέον ότι τα γεγονότα αυτά έγιναν ευρέως γνωστά στο πανελλήνιο , μέσω των
ΜΜΕ.
Επιπροσθέτως , έχουν κατασχεθεί και επισυνάπτονται στη δικογραφία τα εξής
αποδεικτικά στοιχεία α) ηλεκτρονικό υλικό ( βίντεο ) , όπου εμφανίζεται να
πυροβολεί στον αέρα, σε εξοχική περιοχή , με αληθινό όπλο ( πιστόλι 9 mm ) και
αληθινές σφαίρες και β) φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται σε δωμάτιο με όπλο
( αριθ. 180 ) , να συμμετέχει ένστολος σε ομάδα - Τάγμα Εφόδου - με
συγχρονισμένο βηματισμό σε δρόμο , στο Μελιγαλά , στις 15-9-2013 , ανά τριάδες ,
στη δεύτερη σειρά ( αριθ. 115 ) , με αληθινό πιστόλι επάνω σε σεντόνι
( αριθ.
119 ) , μέσα σε δωμάτιο με ξίφος ( 130 - 131 ) , να συμμετέχει σε παρατεταγμένο σε
δρόμο Τάγμα Εφόδου ( 138 ) , να συμμετέχει στην ομάδα του πυρήνα της Νίκαιας
στις Θερμοπύλες ( 154 ) , με την Ελληνική σημαία και με δύο πολεμικά όπλα
καθώς και τη λέξη ΕΛΛΑΣ , με σφαίρες και ημερομηνία 24-9-2012 ( αριθ. 85 ) ,
κ. α. Τέλος , σε σκληρό δίσκο υπολογιστή , ο ίδιος εμφανίζεται με σημαία των
SS , τατουάζ εθνικιστικού και ναζιστικού περιεχομένου , φωτογραφίες του
Αδόλφου Χίτλερ , ζώνες των SS , καθώς και διάφορα άλλα συναφή σύμβολα και
σημαίες. ( Σκληρός δίσκος Παρ. 1. 1 , αριθ. 56 ).
Περαιτέρω , προέκυψε ότι στις 17-9-2013 και ώρα 23.45.58 , του τηλεφώνησε
ο επίσης κατηγορούμενος Ι. ΑΓΓΟΣ ενώ ο τελευταίος ήδη βρισκόταν έξω από την
καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » , αναμένοντας την άφιξη του « Τάγματος Εφόδου » της
Τ.Ο. Νίκαιας, που είχε ενεργοποιηθεί , με αφορμή τηλεφώνημά του , λίγα λεπτά πριν
προς τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, τον οποίο και ενημέρωσε για την παρουσία του Π.
ΦΥΣΣΑ. Με τον Ι. ΑΓΓΟ, ο εν λόγω κατηγορούμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά,
άλλες τρεις φορές και συγκεκριμένα στις 00.12.00 , 00.13.15 και 00.30.18 της
18-9-2013 , ήτοι μετά το θανάσιμο τραυματισμό του Π. ΦΥΣΣΑ από το Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑ , εξαιτίας του οποίου επήλθε και ο θάνατος του θύματος , περίπου στις
00.30’, όπως προκύπτει
από τα σχετικά έγγραφα του Γενικού Κρατικού
.Νοσοκομείου της Νίκαιας , στο οποίο διακομίστηκε , καθώς και του ΕΚΑΒ που τον
παρέλαβε ήδη νεκρό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι , από το σχετικό
διάγραμμα των τηλεφωνικών αυτών κλήσεων προκύπτει ότι η τελευταία αυτή κλήση
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του προς τον Ιωάννη ΑΓΓΟ έγινε από την περιοχή των Ταμπουρίων του Πειραιά ,
ενώ όλες οι προηγούμενες είχαν γίνει από την Αμφιάλη , όπου και ο τόπος , στον
οποίο έλαβε χώρα η εγκληματική δράση του « Τάγματος Εφόδου» της Τ.Ο. Νίκαιας
και εν τέλει η δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ. Το γεγονός αυτό , αναμφίβολα , σημαίνει
ότι ο κατηγορούμενος Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ , κατά τον κρίσιμο
χρόνο , βρισκόταν πράγματι στην Αμφιάλη και συμμετείχε στην ως άνω εγκληματική
δράση και εν τέλει στη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ, ενώ στη συνέχεια
μετακινήθηκε , στην προσπάθειά του να διαφύγει , όπως ακριβώς έκαναν και άλλοι
κατηγορούμενοι εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση. Εκτός όμως από τον Ιωάννη
ΑΓΓΟ , στις 17-9-2013, ο ίδιος τηλεφώνησε και στο συγκατηγορούμενό του Σταύρο
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ στις 23.52.39, ενώ στις 23.58.47 του τηλεφώνησε εκείνος. Στη
συνέχεια τηλεφωνεί ο ένας στον άλλο στις 00.09.25, 00.12.22 , 00.18.59 , 00. 27.11
και 01.05. 25 της 18-9-2013. Εκ των ανωτέρω συνάγεται , με βάση την κοινή πείρα
και λογική ότι το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών τους είχε σχέση με τα
σοβαρά και βίαια επεισόδια που μόλις πριν λίγα λεπτά είχαν λάβει χώρα στην
περιοχή και οπωσδήποτε δεν αφορούσαν άσχετα και αδιάφορα θέματα , όπως ο
ποδοσφαιρικός αγώνας , όπως επιχειρούν να εμφανίσουν όλοι οι εμπλακόμενοι σε
αυτά κατηγορούμενοι. Περαιτέρω, ο εν λόγω κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι μετέβη
με τη μοτοσικλέτα στον τόπο των επεισοδίων, αντελήφθη ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε
, πλην όμως , όπως ισχυρίζεται απομακρύνθηκε, χωρίς να μετάσχει σ’ αυτά.
Κρίνεται, λοιπόν, κατά την άποψή μας, ως παντελώς αβάσιμος ακόμη και
παιδιαριώδης, ο σχετικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου τούτου ότι τουλάχιστον
την ώρα εκείνη , επικοινώνησε και μίλησε με όλα τα παραπάνω πρόσωπα ,
προβεβλημένα και ενεργά στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη
Νίκαια , για το ποδόσφαιρο και για διάφορα άλλα άσχετα θέματα , ενώ ήταν σε
πλήρη εξέλιξη το επεισόδιο με τον Παύλο ΦΥΣΣΑ και καθίσταται σαφές ότι
επιχειρεί , πλην όμως όλως ανεπιτυχώς , λόγω των ψευδών, αντιφατικών και
παιδαριωδών δικαιολογιών που επικαλείται , να αποπροσανατολίσει τη Δικαιοσύνη
σχετικά με την ενεργή ανάμειξή του και εν κατακλείδι αυτής ταύτης της
οργάνωσης στην ως άνω εγκληματική δράση. Αυτή , άλλωστε , η στάση επελέγη ως
υπερασπιστική γραμμή , εξαρχής , από την ηγεσία της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ » , τα
μέλη της οποίας διακήρυσσαν , από την πρώτη στιγμή , με κάθε τρόπο και σε κάθε
ευκαιρία ότι δεν γνώριζαν το φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ,
τον οποίο παρουσίαζαν ως μέλος άλλων πολιτικών κομμάτων και ξένων υπηρεσιών
που είχαν σκοπό να πλήξουν την καλπάζουσα στις δημοσκοπήσεις , όπως
ισχυρίζονταν , « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Στη συνέχεια , όταν πλέον οι ανωτέρω ισχυρισμοί
κατερρίφθησαν από τα συντριπτικά περί του αντιθέτου αποδεικτικά στοιχεία , οι
εμπλεκόμενοι επιχείρησαν με καινοτόμους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς να
απεμπλέξουν την οργάνωση και δη την Τ.Ο. Νίκαιας από κάθε συμμετοχή στο
έγκλημα , εμφανίζοντας τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , εν ολίγοις, ως έναν εγκληματία , που
διέπραξε την ανθρωποκτονία για δικούς του προσωπικούς λόγους , καθώς και ότι τα
επεισόδια που έλαβαν χώρα στον ως άνω τόπο, με την εμπλοκή μελών της Χρυσής
Αυγής και μάλιστα επιφανών , δεν συνδέονται χρονικά με την ανθρωποκτονία. Όλοι
οι παραπάνω ισχυρισμοί όμως καταρρίπτονται από το σύνολο του αποδεικτικού
υλικού. Έτσι , σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά τη
συμπληρωματική απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη,
δημιουργείται η παράδοξη εικόνα αυτός να έχει επανειλημμένες , ανά λίγα λεπτά
της ώρας , τηλεφωνικές συνομιλίες με τα προαναφερόμενα και εμπλεκόμενα στην
εγκληματική πράξη πρόσωπα , ταυτόχρονα δε να είναι στο σπίτι του Κων/νου
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ΣΦΥΡΗ , αλλά και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας , όπου , όπως
ισχυρίζεται , είχε μεταβεί , μετά τα μεσάνυχτα , δήθεν , για ηθική συμπαράσταση σε
φίλο του , στενό συγγενικό πρόσωπο του οποίου (η γιαγιά του) νοσηλευόταν στο εν
λόγω Νοσοκομείο , χωρίς όμως και αυτός ο ισχυρισμός του να ενισχύεται από
οποιοδήποτε συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ , στις 23:45:58
της 17-9-2013 , ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από τον Ιωάννη ΑΓΓΟ για όσα είχαν
συμβεί μέχρι τη στιγμή εκείνη στη καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ». Ενεργοποιήθηκε και
από το σπίτι του , όπου βρισκόταν , κατέφθασε στο σημείο των επεισοδίων και
ενσωματώθηκε με τα υπόλοιπα μέλη του Τάγματος Εφόδου που είχαν ήδη φθάσει
εκεί από τα γραφεία της Τοπικής στη Νίκαια. Μάλιστα δε , αναγνωρίστηκε από το
μάρτυρα Παύλο ΣΕΙΡΛΗ , όπως αυτός αναφέρει στην από 20-3-2014 ένορκη
κατάθεσή του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ως ένα από τα τρία άτομα
τα οποία στέκονταν απέναντι από την είσοδο της καφετέριας επί της οδού Π. Μελά.
Στη συνέχεια, μαζί με τα άλλα μέλη της Τοπικής της Νίκαιας , κατευθύνθηκε στη
Λεωφ. Π. Τσαλδάρη , όπου δολοφονήθηκε ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ , στην οποία
ενεργώς συμμετείχε με τους συγκατηγορουμένους. Από την περιοχή αυτή διέφυγε,
αμέσως μόλις ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ συνελήφθη και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον
Ι. ΑΓΓΟ, στις 00:12:00’ και 00:13:15 , ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν, ασφαλώς όχι για
να συζητήσουν για την ταπεινωτική ήττα του Ολυμπιακού, όπως ισχυρίζεται ο
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , κατά την απολογία του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας
Εφέτη, στις 18-3-2014, αλλά για όσα είχαν συμβεί μέχρι την ώρα εκείνη στην
Αμφιάλη σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Στη συνέχεια ο ίδιος μετέβη στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου, εν τω μεταξύ, είχε διακομιστεί, μέσω του
ΕΚΑΒ , ο Παύλος. ΦΥΣΣΑΣ , όχι βέβαια από προσωπικό ενδιαφέρον για κάποιο
άσχετο πρόσωπο - ασθενή και μάλιστα σε τόσο προχωρημένη νυχτερινή ώρα , αλλά
απλά για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Παύλου ΦΥΣΣΑ και
στις 00:30:18 συνομίλησε πάλι τηλεφωνικά με τον Ιωάννη ΑΓΓΟ προφανώς για να
τον ενημερώσει για τις εξελίξεις επί του θέματος αυτού.
Με βάση τα προαναφερόμενα, κατά την άποψή μας, προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις σε βάρος του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και ως εκ τούτου πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος
των παραπάνω εγκληματικών πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου και της Ασημίνας , γεν.
στη Νίκαια Αττικής , στις 1-3-1982 , κάτοικος Περάματος Αττικής ( Αγ.
Τριάδος 12 ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος από 11-10-2013 με α) το υπ’
αριθ. ΑΝΕ/ΕΠΚ/18/11-10-2013 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης του Ανακριτή
του Ε. Τμήμ. Πειραιά και β) το υπ’ αριθ. 2/ 16-12-2013 Ε. Π. Κ της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ, 42 παρ.
1 , 45 , 94 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
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1 Π. Κ. )
γ) Διατάραξη της κοινής ειρήνης , από άτομα τα οποία συμμετείχαν σε
δημόσια συνάθροιση πλήθους , διέπραξαν εναντίον προσώπων και πραγμάτων
και είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και
μη ( άρθρ. 189 παρ. 1 , 2 , 3 Π. Κ. )
δ) Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , η οποία έγινε χωρίς πρόκληση
από τον παθόντα , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι και τελέσθηκε από
άτομα που ενήργησαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και μη , από
κοινού ( άρθρ. 381 παρ. 1 , 2 σε συνδ. με το άρθρο 382 παρ. 1 , 3 Π. Κ. )
ε) Παράνομη οπλοφορία
στ) Παράνομη οπλοχρησία
ζ) Κακόβουλη βλασφημία
Σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου Κυριάκου ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ,
ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια απαγγέλθηκε κατηγορία, τόσο από τον
Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά όσο και από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , για
τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω στο ιστορικό
της παρούσης και ειδικότερα επειδή:
α) Στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα
( 50 ) περίπου ατόμων , επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας , με καλυμμένα και
αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους , κατά την οποία επιτέθηκαν με
όπλα σε βάρος διαφόρων ατόμων
β) Κατά τη διάρκεια των παραπάνω υπό στοιχ. ( α ) επεισοδίων , μαζί με άλλα
άτομα , οπαδούς του κόμματος « Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » που
συμμετείχαν στην εν λόγω συνάθροιση, αποπειράθηκε να σκοτώσει άτομα
αντίπαλης πολιτικής παράταξης
γ) Κατά την ίδια συνάθροιση έφερε μαζί του όπλα , τα οποία και χρησιμοποίησε
στη συνέχεια για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων σε βάρος διαφόρων τρίτων
δ) Κατά τη διάρκεια των ίδιων επεισοδίων , από κοινού με άλλα άτομα ,
προξένησε σοβαρές υλικές ζημιές σε ξένες περιουσίες
ε) Βλασφήμησε κακόβουλα τα θεία και
στ) Εντάχθηκε σε εγκληματική οργάνωση και με την ιδιότητά του αυτή έλαβε
μέρος σε επίθεση σε βάρος αντιφρονούντων και στοχοποιημένων ημεδαπών.
Πέραν τούτων , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη απαγγέλθηκε σε βάρος του
κατηγορία για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση , η οποία , κατά τα κρίσιμα και
ουσιώδη σημεία της , συνίσταται στο ότι « Ειδικότερα , στην Αθήνα , τουλάχιστον
από του έτους 2007 , εντάχθηκες και συμμετείχες ως μέλος μέχρι και σήμερα ,
αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από
περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων…
Εσύ δε εντάχθηκες στην Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα , όπου
και συμμετείχες επανειλημμένως σε δράσεις - επιθέσεις της οργάνωσης.
Ενδεικτικά , την 12-9-2013 , στο Πέραμα Αττικής και επί της Λεωφόρου
Δημοκρατίας αριθ. 72 , έξω από τα ναυπηγεία « Παπίλα » , με βάση καλά
οργανωμένο σχέδιο που είχε εκπονηθεί από το στενό ηγετικό πυρήνα της
οργάνωσης και δη τον αρχηγό Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ και τους βουλευτές
Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , Νικόλαο ΜΙΧΟ και Ιωάννη
ΛΑΓΟ , που ο τελευταίος αυτός ως Βουλευτής στη Β Περιφέρεια Πειραιώς .
ήταν υπεύθυνος « Περιφερειάρχης » για όλες τις συνοικίες του Πειραιά και του
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οποίου σχεδίου πρόγραμμα και στόχους ο Ιωάννης ΛΑΓΟΣ είχε προαναγγείλει
δημόσια , σε κομματική συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής . ήδη από την 8-8-2013 ,
συμμετείχες σε Τάγμα Εφόδου , αποτελούμενο από εκατό ( 100 ) , περίπου , άτομα ,
συγκροτούμενο από δύο ομάδες και δη μιας από την Τοπική Οργάνωση Περάματος
και την αντίστοιχη της Σαλαμίνας , με επικεφαλής τον « Πυρηνάρχη » του
Περάματος Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ και έχοντας ανθρωποκτόνο σκοπό ,
πρωτοστατώντας στην αντίστοιχη ομάδα σου , μαζί με τους συγκατηγορουμένους
σου Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ του Νικολάου , Χρήστο - Αντώνιο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
του Ευαγγέλου , Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟ του Δημητρίου και άλλα πρόσωπα άγνωστα
ακόμη στην ανάκριση , επιτέθηκες , κρατώντας , μεταξύ άλλων , καδρόνια ,
πτυσσόμενα γκλομπ και κοντάρια , τα οποία είχαν προσαρμοσμένα στο επάνω
μέρος τους μεταλλικά ελάσματα , σε βάρος είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον ατόμων μελών της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος ΚΚΕ , τα οποία προέβαιναν σε
αφισοκόλληση στην περιοχή ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.
Ειδικότερα , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις
16-12-2013 , μεταξύ άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ προσωπικά δεν ανήκω , ούτε
ανήκα ποτέ στη Χρυσή Αυγή , ούτε είμαι μέλος της , ούτε ψηφοφόρος , ούτε
υποστηρικτής ήμουν ποτέ , πολιτικά ανήκα στο ΚΚΕ , λόγω της δουλειάς , επειδή
εγώ εργάζομαι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος , ουδέποτε
συμμετείχα σε Τάγματα Εφόδου ή άλλες εγκληματικές οργανώσεις… βρισκόμουν
σε μια καφετέρια JUST ELEVEN όπου είναι γύρω στα 100 μέτρα μακριά από
εκεί που έγινε η συμπλοκή. Κατά τις 23.40 - 23.45 , περίπου , άκουσα τζάμια να
σπάνε από αυτοκίνητα και συναγερμοί αυτοκινήτων να βαράνε. Σηκώθηκα να πάω
να δω τι συμβαίνει και είδα συναδέλφους και από τη μεριά του ΚΚΕ και από τη
μεριά της Χρυσής Αυγής να έχουν εμπλακεί σε φασαρία , να χτυπιούνται. Μπήκα
στη μέση να τους χωρίσω γιατί τους γνώριζα. Ήταν γύρω στα 40 άτομα από το
ΚΚΕ και καμιά δεκαπενταριά από τη Χρυσή Αυγή. Από τη Χρυσή Αυγή μεταξύ
άλλων ήταν οι Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ , τον οποίο γνωρίζω από το λιμάνι και ο
Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ. Τους υπόλοιπους 12-13 δεν τους αναγνώρισα γιατί
άλλοι φορούσαν κράνη και άλλοι φορούσαν σκούφους που φαίνονται μόνο τα
μάτια τους και ήσαν περίπου ηλικίας 25-30 ετών… Και οι δύο μεριές είχαν
στειλιάρια… Όταν πλησίασα σε απόσταση περίπου 15 μέτρων , απλώς
βριζόντουσαν εκατέρωθεν. Πλησιάζοντας σε 5 μέτρα περίπου είχε αρχίσει η
συμπλοκή. Προσπάθησα να τους αποτρέψω , όπως προαναφέρω , γιατί τους
γνώριζα , δεν τα κατάφερα και έφυγα ».
Κατά την αρχική απολογία του ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά ,
ισχυρίστηκε ότι «… Δεν αρνούμαι την παρουσία μου στο χώρο που έγιναν τα
επεισόδια. Ιδεολογικά δεν ανήκω στο χώρο της Χ.Α. Δεν ήμουν ποτέ
εγγεγραμμένος στη Χ. Α. , ούτε έχω πάει ποτέ σε συγκέντρωση ή πορεία. Μία φορά
μόνο παρευρέθηκα σε ανοικτή συγκέντρωση όπου βρίσκονταν άνθρωποι της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης… Είδα τις δύο ομάδες Χ.Α. και Κ.Κ.Ε. να
πλακώνονται σε επικίνδυνο σημείο με ξύλα , κράνη , κ.λ.π. και από τις δύο μεριές.
Μόλις αναγνώρισα μερικούς συναδέλφους προσπάθησα να τους διαχωρίσω… Είδα
ότι ήταν επικίνδυνοι και δεν καταλάβαιναν από λόγια , μετάνοιωσα που πήγα στο
σημείο να τους διαχωρίσω και έφυγα ».
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Τα ίδια ακριβώς ισχυρίζεται με την από 8-8-2014 αίτησή του , την οποία υπέβαλε
ενώπιον μας την ίδια ως άνω ημερομηνία , μετά το πέρας της κυρίας ανακρίσεως , με
την οποία ζητεί την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς
όρους. Πιο συγκεκριμένα , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι «… αρνούμαι
κατηγορηματικά την οιαδήποτε ένταξη και συμμετοχή μου ως μέλος σε δομημένη
και με διαρκή δράση ομάδα…ουδεμία σχέση έχω με τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , αφού
ουδέποτε άνηκα ή ήμουν μέλος ή ψηφοφόρος ή υποστηρικτής της…από κανένα
στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι εγώ ήμουν μέλος της ‘‘ ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ ’’ αφού ουδεμία συνομιλία υπάρχει μεταξύ εμού και των υπευθύνων της
Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα… ουδέποτε συμμετείχα στις
δράσεις της οργάνωσης αυτής… είδα συναδέλφους μου μέλη του ΚΚΕ και της
Χρυσής Αυγής να έχουν εμπλακεί σε φασαρία και να προβαίνουν σε βιαιοπραγίες…
πήγα να τους χωρίσω… σε καμία περίπτωση δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο αφού με
τους υποτιθέμενους ως πολιτικούς αντιπάλους μου είχα καλές σχέσεις και δεν
είχαμε προβλήματα… σε καμία κατάθεση προανακριτική ή ανακριτική κανείς δεν με
αναγνωρίζει ως εμπλεκόμενο στις βιαιοπραγίες και στους ξυλοδαρμούς…».
Οι ως άνω υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του, ότι δηλαδή ουδεμία σχέση είχε με τη
Χρυσή Αυγή κρίνονται απολύτως αβάσιμοι. Εξάλλου, ο συγκατηγορούμενός του,
Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, εκ των επικεφαλής στην Τ.Ο. Περάματος, τον
κατονομάζει «υποστηρικτή» του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, ο οποίος
συμμετείχε στις δράσεις του κόμματος. Όπως δε, εκτενώς, έχει αναλυθεί ανωτέρω, ο
«υποστηρικτής» στο ως άνω κόμμα δεν ήταν ο απλός οπαδός ή ψηφοφόρος του εν
λόγω κόμματος, αλλά, κατ’ ουσίαν, ήταν μέλος στην κατώτερη ιεραρχική βαθμίδα,
που όφειλε να καταβάλει χρηματική εισφορά, προς ενίσχυσή του, διέθετε κομματική
ταυτότητα, την οποία, όπως και οι λοιποί κατηγορούμενοι, αποκρύπτει, σκοπίμως,
μετείχε δε «εκ καθήκοντος» σε όλες τις δράσεις του και δη αυτές της Τοπικής
Οργάνωσης στην οποία ανήκε (όπως εν προκειμένω στην Τ.Ο. Περάματος), ενώ,
εφόσον πληρούσε τις ηλικιακές και σωματικές προδιαγραφές που απαιτούνταν (όπως
και ο κατηγορούμενος αυτός), εκτελούσε καθήκοντα «ασφάλειας» ή ακόμη και στο
μηχανοκίνητο τμήμα της, μετέχοντας στην ομάδα κρούσης-«τάγμα εφόδου» αυτής,
σε όλες τις καθορισμένες «δράσεις», ακόμη και τις βίαιες, συμμορφούμενος στις
εντολές των ανωτέρων του, όπως προκύπτει, άλλωστε, από τα αποδεικτικά στοιχεία.
Όσα, συνεπώς, αντίθετα, υποστηρίζει ο εν λόγω κατηγορούμενος κρίνονται αναληθή
και παραπειστικά, προβάλλονται δε στα πλαίσια της κοινής υπερασπιστικής τακτικής
της πλειονότητας των κατηγορουμένων, ακόμη και μελών της ηγετικής ομάδας της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, που εμφανίζονται ακόμη και ως οπαδοί ή ψηφοφόροι άλλων
κομμάτων, αντίθετων προς αυτήν. Πρέπει, εξάλλου, να επισημανθεί, προς επίρρωση
των ανωτέρω ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γ. ΠΑΤΕΛΗ ( Β σκληρός δίσκος ,
Παράρτημα 2. 1 , αριθ. φωτογραφίας 1343 ) βρέθηκε και επισυνάπτεται στη
δικογραφία «Πίνακας» με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των μελών της Τοπικής
Οργάνωσης Περάματος, μεταξύ των οποίων και του κατηγορουμένου τούτου, τα
οποία συγκροτούσαν το « Τάγμα Εφόδου » αυτής.
Ο μάρτυρας Σωτήριος ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεση του ,
στις 13-9-2013 , ενώπιον του Υπαστυνόμου Β Γεώργιου ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ του
2ου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής , μεταξύ των άλλων , ανέφερε ότι « … Ακόμα αναγνωρίζω το
άτομο που μου λέτε ότι ονομάζεται ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του
Αναστασίου , ο οποίος τον είδα να βρίσκεται ακριβώς πίσω και δεξιά από τον
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ΠΑΝΤΑΖΗ , να βρίζει και να απειλεί με φράσεις όπως ‘‘ γαμώ το Χριστό σας ,
γαμώ την Παναγία σας , θα σας γαμήσουμε , θα πεθάνετε , τελειώσατε από το
λιμάνι ’’. Ακόμα , στην πρώτη στιγμή της επίθεσης ήταν από τους πιο βίαιους που
πρωτοστάτησε ακολουθώντας από πίσω ακριβώς τον ΠΑΝΤΑΖΗ ». Επίσης , κατά
τη συμπληρωματική ένορκη κατάθεσή του , στις 2-10-2013 , ενώπιον του
Ανακριτή , κατέθεσε ότι « Τον Κυριάκο ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ τον είδα , ήταν
πίσω και δεξιά από τον ΠΑΝΤΑΖΗ ».
Πέραν τούτων , ο επίσης κατηγορούμενος Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 16-12-2013
μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι « Εκτός από εμένα και τους συγκατηγορουμένους
μου , που τους θυμάμαι , δηλαδή τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Κυριάκο
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ , Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟ , που προβαίναμε στην παραπάνω
κομματική μας δράση , δεν θυμάμαι τα ονόματα άλλων ατόμων… Τον Γιάννη
ΚΑΣΤΡΙΝΟ τον είδα επίσης στη συμπλοκή , όπως είδα και τον
ΑΝΤΩΝΑΚΟ΄ΠΟΥΛΟ. Στη διανομή του έντυπου υλικού δεν ήταν ο Κυριάκος
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ο Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ , ήταν στη συμπλοκή , τους
οποίους είδα κιόλας όταν τελείωσε το περιστατικό και φεύγαμε » , ενώ και ο
επίσης κατηγορούμενος Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ , κατά την απολογία του , στις 1110-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , επιβεβαιώνει την παρουσία
του εν λόγω κατηγορουμένου Κυριάκου ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , στο χώρο των
επεισοδίων λέγοντας επακριβώς περί αυτού ότι «Είδα τον κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ , τον
Κούλη , δηλαδή τον κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ και τον ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ».
Επίσης , ο μάρτυρας Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του ,
στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , μεταξύ των άλλων ,
κατέθεσε ότι « Με βεβαιότητα καταθέτω ότι στο πλήθος των ανθρώπων που μας
επιτέθηκαν πρωτοστατούσαν οι… Ήταν μαζί τους και ο Κυριάκος
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Δεν ήξερα πώς τον λένε , εγώ τον γνώριζα σαν
Κούλης…» , ενώ στην από 17-9-2013 ένορκη κατάθεσή του , ενώπιον των
αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων της Υποδ/νσης Κρατικής Ασφάλειας , μεταξύ των
άλλων , κατέθεσε ότι «… κάποιος από αυτούς , ο οποίος ήταν ηλικίας περίπου
τριάντα πέντε ( 35 ) ετών , ύψους περίπου ένα εβδομήντα ( 1 , 70 μ. ) , με
κοντοκουρεμένα γκρίζα μαλλιά , ο οποίος είναι συνάδελφός μου και γνωρίζω ότι
τον λένε στο μικρό του όνομα ΚΟΥΛΗ , ήρθε μπροστά μου , με έσπρωξε με το
ξύλο που κρατούσε , λέγοντας « πίσω ρε μουνιά… Το τέταρτο ( 4ο ) άτομο που μου
δείξατε , που όπως μου γνωστοποιήσατε ονομάζεται ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κυριάκος του Αναστασίου… είμαι σίγουρος πως είναι ο ΚΟΥΛΗΣ που ανέφερα , ο
οποίος με έσπρωξε με το ξύλο και είπε ‘‘ πίσω ρε μουνιά ’’ ».
Ομοίως , ο μάρτυρας Παναγιώτης ΓΚΟΥΤΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του ,
στις 2-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε ότι
« Επαναλαμβάνω ότι αναγνώρισα με βεβαιότητα μεταξύ των δραστών της σε βάρος
μας επίθεσης τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Χρήστο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και Κυριάκο
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ».
Τέλος , τη συμμετοχή του εν λόγω κατηγορουμένου στην ως άνω εγκληματική
δράση επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας Γεώργιος ΣΚΛΑΒΟΛΙΑΣ , ο οποίος κατά τη
συμπληρωματική ένορκη κατάθεσή του , στις 13-9-2013 , ενώπιον των αρμόδιων
Αστυνομικών οργάνων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής , αναφερόμενος στον εν λόγω
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κατηγορούμενο , μεταξύ των άλλων κατέθεσε «… Ήταν παρών , αλλά δεν μπορώ να
βεβαιώσω το βαθμό της δικής του συμμετοχής , ούτε είδα αν έκανε τίποτα ».
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει με βεβαιότητα ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος
μετέσχε ενεργώς, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, στην ως άνω
εγκληματική δράση στο Πέραμα, στις 12-9-2013, σε βάρος των συνδικαλιστικών του
ΚΚΕ, που είχε οργανωθεί και εκτελεστεί από την ως άνω τοπική οργάνωση, σε
εκτέλεση των πλαισίων δράσης και εντολών που διακήρυσσε και επέβαλε ο
κατηγορούμενος «περιφερειάρχης» τους, βουλευτής Ι. ΛΑΓΟΣ, όπως αναλυτικά
εκτίθεται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας. Ως εκ τούτου , προκύπτουν σε βάρος
του επαρκείς ενδείξεις , ικανές να δικαιολογήσουν την παραπομπή του στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
α) Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Πούλιας , γεν.
στο Χολαργό Αττικής , στις 20-12-1992 , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής
( Φλέμινγκ 13 ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος , για άλλη αιτία , στο ΕΚΚΝ
Αυλώνας
β) Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ του Εμμανουήλ και της Ειρήνης , γεν.
στην Αθήνα , στις 25-4-1995 , κάτοικος Αθηνών ( Αγ. Παρασκευής 100 Άγ. Ανάργυροι Αττικής )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η κατηγορία, η οποία βαρύνει τον πρώτο κατηγορούμενο Γεώργιο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ και απαγγέλθηκε σε βάρος του από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη , έχει , κατά τα κύρια σημεία της ως εξής: «… εντάχθηκες στην οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετείχες έκτοτε και μέχρι σήμερα σ’ αυτήν ,
εξακολουθητικά , δηλαδή συνεχώς και αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των
συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , ως μέλος της παραπάνω εγκληματικής
οργάνωσης , συμμετείχες στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ συγκροτούμενο
τουλάχιστον από πέντε ( 5 ) μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ ( ντυμένοι με στολές
παραλλαγής και με τη συνοδεία και σκύλων pit bull ) , το οποίο σύχναζε στο
πάρκο επί της οδού Ανδρομάχης στο Π. Φάληρο δίπλα από το Γ Λύκειο Π.
Φαλήρου , όπου και τρομοκρατούσες , με απειλές , μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου , οι οποίοι είχαν διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από εσένα , στα
πλαίσια δε αυτά , ενδεικτικά , στις 28-1-2013 και περί ώρα
08. 15 έχοντας
αποφασίσει , με βάση συγκεκριμένο σχέδιο , με προκαθορισμένους ρόλους να
τελέσεις , συνεπικουρούμενος από τον αμέσως προαναφερθέντα συγκατηγορούμενό
σου Αλέξανδρο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ και άλλα άγνωστα ακόμα στην ανάκριση
άτομα , το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση , επιτέθηκες κατά του
μαθητή Φοίβου - Γεωργίου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , ο οποίος εκδήλωνε την αντίθεσή του
στη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ και του κατάφερες με μαχαίρι αλλεπάλληλα χτυπήματα
στο λαιμό και στο κεφάλι , με συνέπεια να υποστεί θλαστικό τραύμα στην
κροταφική χώρα , δεξιό βαθύ τραύμα που έκοβε την κορυφή της μύτης έως την
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κάτω γνάθο και τη δεξιά ρινοπαρεική αύλακα μήκους 8 εκατοστών και θλαστικό
τραύμα μήκους έξι ( 6 ) εκατοστών στην αριστερή πλάγια τραχηλική - υπογνάθιο
χώρα με κατεύθυνση προς την καρωτίδα , με σκοπό να επιφέρεις το θάνατό του.
Η ανωτέρω δε πράξη σου δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξαρτήτους της
θελήσεώς σου και δη γιατί αυτός μεταφέρθηκε εγκαίρως σε νοσοκομείο όπου και
χειρουργήθηκε ».
Σε βάρος του επίσης κατηγορουμένου Αλέξανδρου ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ ,
απαγγέλθηκε , από την ίδια ως άνω Ανακρίτρια , επίσης κατά τα κύρια σημεία της ,
η εξής κατηγορία. «…Εσύ δε , ως μέλος της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης
‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ συμμετείχες στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ συγκροτούμενο
τουλάχιστον από πέντε ( 5 ) μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , μεταξύ των οποίων
και ο συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ( ντυμένοι με
στολές παραλλαγής και με τη συνοδεία και σκύλων pit bull ) , το οποίο σύχναζε
στο πάρκο επί της οδού Ανδρομάχης στο Π. Φάληρο δίπλα στο Γ Λύκειο Π.
Φαλήρου , όπου και τρομοκρατούσες , με απειλές , μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου οι οποίοι είχαν διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από σένα και
ενδεικτικά , στα πλαίσια της δράσης αυτής και με βάση οργανωμένο εγκληματικό
σχέδιο , στις 28-1-2013 και περί ώρα 08.15 , γνωρίζοντας ότι ο αμέσως
προαναφερθείς συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ έχοντας
αποφασίσει να διαπράξει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ,
επιτέθηκε κατά του μαθητή Φοίβου - Γεωργίου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , ο οποίος
εκδήλωνε την αντίθεσή του στη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ , καταφέροντάς του με μαχαίρι
αλλεπάλληλα χτυπήματα στο λαιμό και στο κεφάλι με συνέπεια αυτός να υποστεί
θλαστικό τραύμα στην κροταφική χώρα , δεξιό βαθύ τραύμα που έκοβε την κορυφή
της μύτης έως την κάτω γνάθο και τη δεξιά ρινοπαρεική αύλακα μήκους 8 εκατ.
και θλαστικό τραύμα μήκους έξι ( 6 ) εκατοστών στην αριστερή πλάγια τραχηλική
- υπογνάθιο χώρα με κατεύθυνση προς την καρωτίδα , με σκοπό να επιφέρει το
θάνατο αυτού , εσύ συνέδραμες άμεσα τον ως άνω Γεώργιο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ,
καθόσον αφού μετέβης μαζί του , ακινητοποίησες τον ως άνω παθόντα κρατώντας
τον , ώστε να μην προβάλλει αντίσταση και να καταφέρει ο συγκατηγορούμενος
κατ’ αυτού χτυπήματα με μαχαίρι προκειμένου να επιφέρει το θάνατό του. Η
ανωτέρω πράξη δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς σας
και δη γιατί ο Φοίβος - Γεώργιος ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ μεταφέρθηκε εγκαίρως σε
νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε ».
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , κατά την απολογία του ,
στις 3-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων ,
αναφέρει ότι « Ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής , όχι όμως ενεργό μέλος από
αρχές Σεπτεμβρίου του 2012 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου , δηλ. 15 - 20 που δεν
ξαναπήγα έκτοτε. Πήγα συγκεκριμένα στα γραφεία του Αλίμου . Και τούτο διότι
εγώ ήμουν φοιτητής και αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα στο σπίτι ,
αναζητούσα δουλειά και τόσο από το διαδίκτυο , όσο και από τις ειδήσεις των
20.00 είχα ενημερωθεί ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής μπορεί να βρει δουλειά
σε νέους άνεργους ανθρώπους , όχι στα γραφεία της , αλλά οπουδήποτε αλλού ».
Από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο
κατηγορούμενος Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ήταν ενταγμένος στη Χρυσή
Αυγή και δη στην Τοπική Οργάνωση Νοτίων Προαστίων. Ως εκ της ηλικίας του ,
ανήκε στο « Μέτωπο Νεολαίας » , παρευρισκόταν σε ομιλίες βουλευτών και
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συμμετείχε σε δράσεις και εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής , για τις οποίες
ενημερωνόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα , μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων
(sms) που ελάμβανε , όπως ενδεικτικά « Κυριακή 27-01 στις 07.00 μμ ενημέρωση
και οργάνωση για την πορεία για τα Ίμια. Άπαντες παρόντες! Τη Δευτέρα δεν θα
λειτουργήσει το μέτωπο στα γραφεία του κόμματος » . Ενώ ήταν φοιτητής στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών , σύχναζε , σχεδόν καθημερινά , έξω
από το Λύκειο της περιοχής Παλαιού Φαλήρου Αττικής ή στο γειτονικό πάρκο ,
όπου πήγαιαναν νεαροί μαθητές. Εκεί , μαζί με άλλα νεαρά μέλη της Χρυσής Αυγής ,
με το γνωστό σωματότυπο και ξυρισμένα κεφάλια , φορώντας μπλούζες με το
λογότυπο της « Χρυσής Αυγής « » , φώναζαν το γνωστό σύνθημα « ΑΙΜΑ - ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και πλησίαζαν άλλους μαθητές , με σκοπό να τους προσηλυτίσουν
στην Οργάνωση , ενώ συχνά απειλούσαν όσους εκδήλωναν την άρνησή τους να τους
ακούσουν ή εξέφραζαν αντίθετες πολιτικές απόψεις. Πέραν τούτων , κατά τη
διάρκεια της κατάληψης του σχολείου από τους μαθητές , εισερχόταν με άλλους
οπαδούς της Χρυσής Αυγής στους χώρους του , κατά τις νυχτερινές ώρες. Κατά τη
διενεργηθείσα νομοτύπως έρευνα στο σπίτι του , στις 28-1-2013, ο ίδιος ομολόγησε
στον διενεργήσαντα αυτήν αστυνομικό Κυριάκο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ , ότι είναι μέλος της
Χρυσής Αυγής , όπως αναφέρεται και στη σχετική έκθεση. Κατά την έρευνα αυτή
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά , δύο κουκούλες fullface , καθώς και
έντυπα σήματα της Χρυσής Αυγής , της 21ης Απριλίου με το στρατιώτη μέσα από
τον αναγεννώμενο φοίνικα και έγγραφο με τη φράση « ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ
Ο ΤΑΦΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ». Ενισχυτικό της απόψεως
ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος εμφορείται από την ιδεολογία , τις αρχές και τις θέσεις
της Χρυσής Αυγής , τρέφει δε μένος κατά των αντιφρονούντων , το οποίο και
εκδηλώνει με κάθε τρόπο , ακόμη και ιδιαίτερα βίαιο και εγκληματικό , όπως έπραξε
στις 28-1-2013 , επιχειρώντας να σκοτώσει τον ανήλικο τότε μαθητή του Γ’ Λυκείου
Π. Φαλήρου, Φοίβο-Γεώργιο ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , πλην των άλλων λόγω και των
αντιφαστιστικών απόψεων του τελευταίου , είναι και τα έγγραφα που προσεκόμισε
και ενεχείρισε μετά την απολογία του, στις 18-12-2013, ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας-Εφέτη. Τα έγγραφα αυτά αφορούσαν καταχωρίσεις στο διαδίκτυο
σχετικά με την πολιτική ταυτότητα της διευθύντριας του ως άνω Λυκείου, η οποία
εξετάσθηκε ως μάρτυρας ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας , στοχοποιώντας την ως
« αριστερή » και εντεύθεν ως αναξιόπιστη μάρτυρα , ενέργεια η οποία καταρρίπτει
τον ισχυρισμό του ιδίου ως και της φίλης του Αρτέμιδος ΚΑΜΠΙΩΤΗ ότι αυτός
διακατέχεται από δημοκρατικές πεποιθήσεις που πόρρω απέχουν από τις αρχές της
Χρυσής Αυγής.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , εμφορούμενος από τις
αρχές , τις θέσεις και τις πολιτικές ιδέες της Χρυσής Αυγής , προέβη στην
περιγραφόμενη στο κατηγορητήριο εγκληματική πράξη σε βάρος του μαθητή
Φοίβου - Γεωργίου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ για την οποία καταδικάστηκε από το αρμόδιο
ΜΟΔ Αθηνών σε ποινή καθείρξεως. Ως αιτία της επίθεσής του επικαλέστηκε το
ερωτικό πάθος του για την κοπέλα με την οποία ο ίδιος διατηρούσε δεσμό και
συγκεκριμένα την Αρτέμιδα ΚΑΜΠΙΩΤΗ. Μάλιστα , απολογούμενος στις 13-122013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , υποστήριξε ότι ο παθών
παρενοχλούσε την κοπέλα και την πίεζε να τον χωρίσει, διαβάλοντάς τον ότι είναι
φασίστας και Χρυσαυγίτης , όπως και η ίδια επιβεβαίωσε εξετασθείσα ως μάρτυρας
ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας.
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Οι παραπάνω ισχυρισμοί του κατηγορουμένου κάθε άλλο παρά πειστικοί
κρίνονται. Και τούτο επειδή αν πράγματι η νεαρή μαθήτρια είχε όντως ενοχληθεί
και προσβληθεί για τη συμπεριφορά του συμμαθητή της και μετέπειτα παθόντα ,
λογικό θα ήταν να ζητήσει τη συνδρομή των γονέων της ή των καθηγητών της ή
ακόμη να διαμαρτυρηθεί στους γονείς του παθόντα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη ,
γεγονός που μαρτυρά ότι η εν γένει συμπεριφορά του παθόντα απέναντί της ήταν σε
ανεκτό επίπεδο και ασφαλώς όχι ικανή να προκαλέσει την οργή και το θυμό του
δράστη γι΄αυτόν. Κατά συνέπεια , η όλη εγκληματική
συμπεριφορά του
κατηγορουμένου δεν δικαιολογείται μόνο από ερωτική αντιζηλία ή την ανησυχία
του για τη φίλη του , με την οποία είχε συνάψει σχέση μόλις προ διμήνου , αλλά είχε
παράλληλο κίνητρο και το ιδεολογικό του μίσος προς στον παθόντα , ο οποίος
πολιτικά δήλωνε τελείως αντίθετος από τον κατηγορούμενο και το επεδείκνυε με
κάθε τρόπο.
Με βάση τα προαναφερόμενα , κατά την άποψή μας , προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου Γεωργίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ για την
πράξη για την οποία εδώ κατηγορείται και ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτής
.Αντίθετα , για το δεύτερο κατηγορούμενο Αλέξανδρο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ , δεν
προέκυψαν ενδείξεις σχετικά με ένταξή του ή συμμετοχή του , καθ΄οιονδήποτε
τρόπο στην εγκληματική οργανωση της Χρυσής Αυγής , με κάθε ιδιότητα ,
ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε συμμετοχή στην ως άνω εγκληματική πράξη σε
βάρος του Φοίβου
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ για την οποία σχηματίστηκε αυτοτελής
δικογραφία. Ως εκ τούτου , φρονούμε ότι δε πρέπει να γίνει σε βάρος τούτου
κατηγορία για την παραπάνω αξιόποινη πράξη για την οποία και κατηγορείται στην
παρούσα υπόθεση..
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Νικόλαος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Λάμπρου και της Ζωής , γεν. στο Μαρούσι
Αττικής , στις 7-8-1988 , κάτοικος Περάματος Αττικής ( Μαβίλη 9 ) και ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 22-11-2013 με το υπ’ αριθ. 1/2013 Ε.Π.Κ. της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ.)
β) Εκβίαση , από δράστη που ενεργεί κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια , με
χρήση βίας ή απειλή βλάβης της επιχείρησης του εξαναγκαζόμενου και
προσφορά παροχής προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης
από τρίτο ( άρθρ. 13 περίπτ. στ , 385 παρ. 1 περίπτ. β εδάφ. α - β Π. Κ.)
Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του
κατηγορουμένου , συνίστανται , κατά τα κρίσιμα σημεία τους , στο ότι:

εν λόγω

« Α) Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2005 , εντάχθηκες και συμμετέχεις
ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η
οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση
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‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα ,
μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω
οργάνωση , ανελίχθηκες στη θέση ( ‘‘ βαθμό ’’ ) του ‘‘ Πυρηνάρχη ’’ στην Τοπική
Οργάνωση του Πειραιά και υπευθύνου ασφαλείας όλων των γραφείων της
Οργάνωσης στον Πειραιά , αναπληρώνοντας δε ενίοτε και τον ‘‘ Περιφερειάρχη ’’
και Βουλευτή Πειραιώς , συγκατηγορούμενό σου Ιωάννη ΛΑΓΟ , όταν αυτός
έλειπε , δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας σχετικές δράσεις - επιθέσεις ρατσιστικού
περιεχομένου σε βάρος αλλοδαπών , κ.λ.π. , ή σε βάρος ατόμων με διαφορετική
ιδεολογία , σε ολόκληρη την περιοχή Πειραιώς και των πέριξ περιοχών
( Πέραμα , Κερατσίνι , Νίκαια , κ.λ.π. ) » και
« Β) … στην Αθήνα , στον Πειραιά , στην Κρήτη και αλλού , από κοινού με
άλλα πρόσωπα ( Γιαννίτσα Αλέξανδρο , Αιδινιώτη , Τσόρακα , Αλέκο , κ.λ.π. ) ,
τα λοιπά στοιχεία των οποίων δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη επακριβώς στην
ανάκριση , κατά το χρονικό διάστημα από την 1-1-2009 έως και την 20-9-2013 , με
περισσότερες από μια πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος ,
με σκοπό να αποκομίσεις ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος ,
μεταχειρίστηκες βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης και έτσι εξανάγκαζες άλλα
πρόσωπα και δη ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διασκέδασης ( με τους διακριτικούς
τίτλους ‘‘ Καραμέλα ’’ , ‘‘ Κάντυ ’’ , ‘‘ Ζικ Ζακ ‘’ , κ.λ.π ) , πωλήσεως ειδών
αλιείας , χρυσοχοείων , παιδικών ενδυμάτων , υποδημάτων , κ.λ.π , προσφερόμενος
να παράσχεις και εν τέλει παρέσχες προστασία για την αποτροπή πρόκλησης
βλάβης στις επιχειρήσεις των εξαναγκαζομένων από τρίτους , αποκομίζοντας ο
ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος συνιστάμενο είτε σε χρηματικά ποσά
που οι εξαναγκαζόμενοι επιχειρηματίες σου κατέβαλαν
σε τακτά χρονικά
διαστήματα , είτε αυτουσίως σε εμπορεύματα της ασκουμένης επιχειρήσεως τους ,
όπως χρυσά κοσμήματα , είδη αλιείας ( ψαροντούφεκα , κ.λ.π. ) , είδη ενδύσεως ,
κ.λ.π.. Τις παραπάνω δε πράξεις τέλεσες κατ’ επάγγελμα…».
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος είναι ηγετικό
στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στην περιοχή του Πειραιά και
υπεύθυνος της « ασφάλειας » της. Συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητές της ,
εκφωνώντας ομιλίες σε εκδηλώσεις της οργάνωσης , ενώ σε προεκλογική
συγκέντρωση το Μάιο του έτους 2012 στη Σαλαμίνα , παρουσίασε τους υποψήφιους
βουλευτές της περιοχής στο συγκεντρωμένο κοινό. Κατά την προσφιλή
υπερασπιστική τακτική της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατηγορουμένων,
υποστήριξε ότι είναι απλός υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής , που συμμετείχε στη
διανομή φυλλαδίων και σε διανομές τροφίμων και ρούχων. Αρνήθηκε πλήρως τις
κατηγορίες που τον βαρύνουν και συγκεκριμένα :
α) Σε ερώτηση της Ανακρίτριας σχετικά με την ένταξη του και την εν γένει
δραστηριότητά του στο πολιτικό κόμμα « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , την ανέλιξή του στο
« βαθμό » του « Πυρηνάρχη » στην Τοπική Οργάνωση Πειραιά , τη συμμετοχή
του σε επιθέσεις σε βάρος διαφόρων προσώπων καθώς και σε άλλες παράνομες
πράξεις , αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή ή παράνομη δραστηριότητά του. Οι
σχετικές απαντήσεις του είναι « Δεν υπήρχε καμία εμπλοκή μου στις επιθέσεις. Δεν
γνώριζα κάτι για επιθέσεις…». Όπως δε αναφέρει στο σχετικό με ημερομηνία 2211-2013 Απολογητικό Υπόμνημά του « Κατά το έτος 2009 εντάχθηκα ως
υποστηρικτής στο πολιτικό κόμμα ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’
στην Τοπική Οργάνωση του Πειραιά… Ουδέποτε υπήρξα μέλος του κόμματος , ούτε
144

πολύ περισσότερο ‘‘ Πυρηνάρχης ’’ Πειραιά , όπως κατηγορούμαι , ούτε πολύ
περισσότερο ‘‘ αναπλήρωνα ’’ τον ‘‘ Περιφερειάρχη ’’ Βουλευτή Πειραιώς Ιωάννη
ΛΑΓΟ , ούτε έδινα εντολές ή ενέκρινα σχετικές
επιθέσεις
ρατσιστικού
περιεχομένου σε βάρος αλλοδαπών κ.λ.π. ή σε βάρος ατόμων με διαφορετική
ιδεολογία στην περιοχή Πειραιά και στις πέριξ περιοχές… Ως υποστηρικτής
συμμετείχα σε νόμιμες πολιτικές δράσεις , όπως διανομή φυλλαδίων και
εφημερίδας , διανομή τροφίμων και ρούχων , συμμετοχή σε πολιτικές
συγκεντρώσεις και ομιλίες . Μόνο εις βάρος μου στοιχείο είναι οι συνομιλίες , στις
οποίες αναφέρονται κρίσεις ή γεγονότα που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ή έχουν
αναφερθεί στα Μ.Μ.Ε. , πολλά από τα οποία τα ανέφερα χάριν αστεισμού ή για τη
δημιουργία εντυπώσεων προς τους συνομιλητές μου ».
β) Όσον αφορά το περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών του κατά τις οποίες ο
ίδιος αναφέρει ότι είχε δώσει πολλά « Ο. Κ. » για διάφορες δράσεις - επιθέσεις
των οπαδών και μελών του εν λόγω κόμματος , σε ολόκληρη την περιοχή του
Πειραιά και των πέριξ περιοχών ( Πέραμα , Κερατσίνι , Νίκαια , κ.λ.π. ) , κυρίως δε
όταν απουσίαζε ο Βουλευτής και συγκατηγορούμενος του Ιωάννης ΛΑΓΟΣ ,
ενέργειές για τις οποίες , όπως ο ίδιος αναφέρει στις τηλεφωνικές αυτές
συνομιλίες του φοβόταν να μη διωχθεί , ισχυρίζεται ότι « Εκεί είπα γεγονότα και
περιστατικά στα οποία ουδέποτε είχα κάνει ή συμμετάσχει με άλλους , απλώς για
φιγούρα… Στη συνομιλία που είχα , νομίζω με τη μητέρα μου για τα Ο. Κ. και όλα
αυτά , δεν αληθεύει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα. Ήθελα να
αποδείξω κάποια πράγματα ». Επίσης , σε σχετική ερώτηση της Ανακρίτριας « Πώς
δικαιολογείτε το γεγονός ότι εσείς συνομιλώντας με διάφορα πρόσωπα εκφράζετε
τις ανησυχίες σας για τις εξελίξεις σε βάρος μελών και στελεχών της Χ.Α και τη
στενοχώρια σας γιατί με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι
φιλοδοξίες σας μέσα στο κόμμα » απήντησε « Απλά αστειευόμουν »
γ) Αναφορικά με το περιεχόμενο άλλης τηλεφωνικής συνομιλίας του , κατά την
οποία ο ίδιος λέει « Την γλυτώσαμε όταν τα κάναμε και θα μας κλείσουν φυλακή
μετά από δύο χρόνια ; » , κατά την ίδια ως άνω απολογία του απάντησε « Ήταν
ψέματα ». Η γενική θέση του επί του περιεχομένου των σχετικών τηλεφωνικών
συνομιλιών του με διάφορα πρόσωπα είναι « Σε όλες τις συνομιλίες έχω πει
ψέματα. Έχω μπλέξει κόσμο χωρίς να υπάρχει λόγος ».
Οι ως άνω αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί του δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. Και τούτο καθόσον από το αποδεικτικό υλικό και δη από τις
συνομιλίες του ίδιου με τρίτα άτομα , ακόμη και συγγενικά του πρόσωπα , οι οποίες
κατεγράφησαν νομίμως σε εκτέλεση παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,
προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος έχει ανελιχθεί στην ιεραρχία και
αναλαμβάνει δράσεις , ακόμη και βίαιες εναντίον αντιπάλων της Χρυσής Αυγής ή
αλλοδαπών στην περιοχή του Πειραιά , σε εκτέλεση των εντολών της ηγεσίας της ,
για τις οποίες άλλωστε έχει παραπεμφθεί να δικαστεί ενώπιον των αρμόδιων
Δικαστηρίων. . Ο ισχυρισμός ότι όσα ο ίδιος λέει , μιλώντας ακόμη και σε στενά
συγγενικά του πρόσωπα , όπως τη σύζυγο και τη μητέρα του και αφορούν τη θέση
του στη Χρυσή Αυγή και τις δράσεις του , για τις οποίες και ανησυχεί , δεν
ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά επιχειρούσε να επιδειχτεί στους συνομιλητές
του και μάλιστα στην ίδια του τη μητέρα , είναι τουλάχιστον παιδαριώδης και κατά
συνέπεια αβάσιμος. Σύμφωνα δε με την από 4-10-2013 ένορκη κατάθεση του
προστατευόμενου μάρτυρα « Γ » ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών
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«Ο μετέπειτα βουλευτής Λαγός ήταν πάντα ενήμερος για τις επιθέσεις πέριξ των
περιοχών του Πειραιά. Μία νύχτα με τον πυρηνάρχη του Πειραιά ( που τον λένε Νίκο
μάλλον Αποστόλου ) μπήκαμε μετά από διαταγή του Πατέλη , περί τα τέλη Ιουνίου
2012 , παράνομα σε σπίτι μεταναστών ( μονοκατοικία ) , κοντά στην πλατεία Αγίου
Νικολάου στη Νίκαια , μαζί με 15 ακόμα άτομα ( δύο διμοιρίες τις ονομάζαμε , στις
οποίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ρουπακιάς, ο Νίκος Παπαβασιλείου, με
τηλέφωνο 6989-677643, ο Γιώργος Τσακανίκας…) και με διάφορα αντικείμενα
(μαχαίρια , glop, καπνογόνα) τους προκαλέσαμε σωματικές βλάβες…». Άλλωστε,
στις άνω τηλεφωνικές συνομιλίες του εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος , ενόψει της
δικαστικής διερεύνησης της εγκληματικής δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής από το
Σεπτέμβριο του 2013.
Επίσης , από το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στο σκληρό δίσκο
ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος βρέθηκε και κατασχέθηκε στην οικία του
Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, κατά την τελετή ορκωμοσίας δόκιμων μελών της
Χρυσής Αυγής του πυρήνα υποδοχής νέων μελών , που έλαβε χώρα , στις 23-7-2011
, εντός των γραφείων της , παρόντος του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, του Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ
(εκπαιδευτή) και του Γ. ΜΙΣΙΑΚΑ ή ΜΑΣΤΟΡΑ , βοηθού του Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ ,
μεταξύ των άλλων ορκίστηκε και ο ως άνω κατηγορούμενος. Μάλιστα, αυτός , αφού
έλαβε το λόγο , είπε , μεταξύ των άλλων και τα εξής: « Συναγωνιστές και
συναγωνίστριες , ονομάζομαι Αποστόλου Νίκος και είμαι δόκιμο μέλος του νέου
πυρήνα της Χρυσής Αυγής… Οι Χρυσαυγίτες περνάνε κάθε μέρα εξετάσεις και
μόνοι τους μπορούν να αποδείξουν αν πρέπει να είναι και να λέγονται
Χρυσαυγίτες…Εγώ κατάλαβα πολλά από αυτή την κουβέντα , γιατί με βοήθησε να
πιστέψω στον εαυτό μου , να καταλάβω πως κάθε ώρα , κάθε στιγμή πρέπει να δίνω
το δικό μου αγώνα , όπου και όπως μου ζητηθεί. Κανείς μας δεν ήρθε εδώ με το
ζόρι . Όλοι γνωρίζουμε το λόγο που βρισκόμαστε εδώ… Πρέπει να καταλάβουν
πως ο αγώνας μας δίνεται στο δρόμο , όπως μόνο εμείς ξέρουμε… Απλά
συναγωνιστές και συναγωνίστριες να μάθουν πως θα μας βρίσκουν πάντοτε
μπροστά τους. Σε κάθε γειτονιά , σε κάθε δρόμο , σε κάθε πλατεία. Πως θα είμαστε
ενωμένοι σε μια γροθιά και θα τους πολεμήσουμε με κάθε τρόπο ως το τέλος.
Πιστεύω πως όλοι μέσα μας κρύβουμε έναν επαναστάτη. Ένα Χρυσαυγίτη
επαναστάτη… Τέλος , θα ήθελα να σας πω πως από τη στιγμή που είναι ο
αρχηγός δίπλα μας και όλοι οι συναγωνιστές μας που έχουν δώσει τα πάντα
για τη Χρυσή Αυγή , να μη φοβάστε τίποτα. Να είστε δίπλα μας σε κάθε
αγώνα , σε κάθε μάχη και δεν θα αργήσει να έρθει η νίκη. Ζήτω η νίκη .
Ζήτω ο αρχηγός. Ζήτω η Χρυσή Αυγή ». Μετά το τέλος δε της σχετικής τελετής ,
αφού χαιρέτησε
δια χειραψίας τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής
Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , τον Γεώργιο ΜΑΣΤΟΡΑ και τον Γεώργιο ΓΕΡΜΕΝΗ , στη
συνέχεια χαιρέτησε και ναζιστικά , όλα δε τα παρευρισκόμενα στην τελετή μέλη ,
μετά από σχετικό παράγγελμα , έψαλλαν μαζί τον ύμνο της Χρυσής Αυγής
χαιρετώντας άπαντες ναζιστικά. Ερωτηθείς σχετικά με τα ανωτέρω, κατά την από
8-1-2014 συμπληρωματική απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας-Εφέτη, ο
εν λόγω κατηγορούμενος απάντησε: « Εγώ υποστηρίζω ότι είμαι υποστηρικτής. Το
μόνο που έχω να σας πω για το βίντεο είναι ότι περάσαμε κάποια σεμινάρια για την
πατρίδα μας, για τον αρχαίο πολιτισμό ». Όταν επίσης του ζητήθηκε να σχολιάσει τις
θέσεις και τα λόγια βίας και μίσους που ακούστηκαν, κατά τη διάρκεια της ως άνω
τελετής από το Γ. ΜΙΣΙΑΚΑ αλλά και άλλους ομιλητής, ο κατηγορούμενος απήντησε
«Εγώ δεν άκουσα λόγια μίσους για ανθρώπους. Μόνο λόγια για την αγάπη μας στην
πατρίδα».
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Για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας όσον αφορά την προσωπικότητα και την
εν γένει δραστηριότητα του εν λόγω κατηγορουμένου , αναφέρονται ,
συμπληρωματικά και οι εξής τηλεφωνικές συνομιλίες του με διάφορα πρόσωπα , το
περιεχόμενο των οποίων δεν αμφισβητεί.
α) Με την Πηνελόπη ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ , στις 21-9-2013 , στην οποία ο ίδιος
αναφέρει ότι του τηλεφώνησε « η Βέτα » , η οποία πιθανολογείται ότι είναι η επίσης
κατηγορουμένη Βενετία ΠΟΠΟΡΗ και του είπε ότι ένας εκ των προστατευομένων
μαρτύρων είναι , μάλλον , κάποια «…από αυτές τις καριόλες που έχεις διώξει…μία
ξεκολιάρα που ήταν στη Νίκαια , χοντρή , γύρω στα 46 - 47…εμένα με πήρε
τηλέφωνο η Βέτα πριν από λίγο και μου λέει κάτσε εκεί και μην ανέβεις , θα σε
κάψουνε μου λέει σίγουρα…»
β) Με τη σύζυγό του , στην οποία αναφερόμενος και πάλι στη « Βέτα » της λέει
« … μου λέει κάτι ξέρω , μην ανέβεις , δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο…
μην ανέβεις θα σε κάψουν , είναι το μόνο σίγουρο … εφτά μέρες στον Πειραιά
ήμουν εγώ με το Μάκη μόνο και τον Δεβελέγκο , τον Δεβελέγκο τον βγάλανε στο
Έθνος , τον Μάκη τον πήραν μέσα και το τρίτο μέλος είμαι εγώ…».
Όσον αφορά και τις δύο αυτές συνομιλίες , κατά την απολογία του ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ισχυρίστηκε ότι « Όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν
υπάρχει συνομιλία μου με τη Βέτα. Σε όλες τις συνομιλίες έχω πει ψέματα Έχω
μπλέξει κόσμο , χωρίς να υπάρχει λόγος… Αυτά που είπα , όλα εντάσσονται στο
πλαίσιο του ότι ήθελα να δειχτώ στους οικείους μου και το έλεγα για πλάκα…».
Επίσης , σε άλλη συνομιλία του με τη σύζυγό του της λέει « Μόνο με εμένα δεν
έχουν ασχοληθεί ακόμα » , ενώ αυτή του απαντά « Είσαι κάτω από τους
Βουλευτές… Μέλος είσαι » , δίνοντας δε ο ίδιος σχετικές διευκρινίσεις επί του
περιεχομένου αυτού του διαλόγου , ισχυρίστηκε ότι « Της είχα δώσει να καταλάβει
ότι είχα υψηλή θέση στο κόμμα ».
γ) Με τη μητέρα του , στις 21-9-2013 , κατά την οποία , μεταξύ των άλλων , της
λέει « Ξέρεις τι λένε ρε μάνα ; Τι τους καίει ; Μην έρθω επάνω και μπλεχτούνε
πουθενά… αυτό δεν θέλουν. Ο Μεγάλος έχει πει δεν θέλω να μλεχτείτε ούτε σε
φασαρίες ούτε σε τίποτα , λεει εσείς οι συγκεκριμένοι… κατάλαβες ; ». Απαντώντας
δε σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε , ισχυρίστηκε ότι « Λέγοντας
‘‘Μεγάλο’’ εννοώ τον κ. Μιχαλολιάκο και ‘‘ εσείς οι συγκεκριμένοι ’’ όσους
εμπλέκονται γενικά σε ποινικές δικογραφίες της Χ. Α. ». Επίσης , σε άλλη
τηλεφωνική συνομιλία με τη μητέρα του και σε σχετική ερώτησή της « Τον Λαγόνι
τον ψάχνουνε ; » αυτός της απάντησε « Ναι , ναι το ξέρω μιλήσαμε ». Όμως ο
κατηγορούμενος και αυτή τη συνομιλία του επιδιώκει να « ακυρώσει » λέγοντας ότι
«Όχι , ψέματα είναι. Το έλεγα πάλι έτσι για επίδειξη. Όλα είναι ψέματα. Τον κ.
Λαγό τον γνώριζα απλώς ως Βουλευτή Πειραιά ».
Όσον αφορά τη δεύτερη αξιόποινη πράξη για την οποία επίσης κατηγορείται ο
εν λόγω κατηγορούμενος , σε σχετική τηλεφωνική συνομιλία του με τον
Αλέξανδρο ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ αναφέρει « … πήγαμε σε έναν μαλάκα που χρώσταγε
λεφτά και τέτοια με τον άλλο και δεν είχε τίποτα και ήταν σε μαγαζί , αυτός ρε με
διάφορα και του λέω τι δώρο θα μας κάνεις , του λέω για να μην έχουμε
προβλήματα… Λέει παιδιά πάρτε ότι θέλετε και του πήρα εγώ το καλάμι κ.λ.π.
και ένα ψαροντούφεκο γιατί λεφτά δεν είχε ».
Επί της κατηγορίας αυτής , κατά την ίδια ως άνω απολογία του ισχυρίστηκε ότι
« Ήταν ένας πελάτης που ερχόταν συχνά στο μαγαζί ZIC - ZAC που δούλευα και
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λόγω του σωματότυπου μου και επειδή δούλευα στην ‘‘ πόρτα ’’ - υποδοχή του
καταστήματος μου έκανε μία πρόταση να πάω μαζί του κάπου χωρίς να εμπλακώ ,
επειδή του χρώσταγε κάποιος λεφτά και θα πηγαίναμε εκεί , εγώ δεν θα
εμπλεκόμουν πουθενά και θα μου έδινε και κάποια λεφτά. Δηλαδή ο οφειλέτης
απλώς θα με έβλεπε. Ότι και καλά θα φοβότανε που θα με έβλεπε. Πήγαμε , εκεί
βρεθήκαμε. Εγώ έκατσα σε μια γωνία και δεν άκουσα καν τη συνομιλία. Ήρθε
και μου έδωσε ένα ψαροντούφεκο. Προφανώς θα ήταν μαγαζί αλιείας. Ο πελάτης
αυτός μπήκε σε ένα μαγαζί , βγήκε με ένα καλάμι και το ψαροντούφεκο που
μου έδωσε ως αμοιβή ». Επίσης , στο ίδιο ως άνω , με ημερομηνία 22-11-2013
Απολογητικό Υπόμνημά του , όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία , μεταξύ των
άλλων , αναφέρει ότι « Ουδέποτε άσκησα βία ή απειλή σε οποιονδήποτε ,
προκειμένου να ανέχονται την παροχή προστασίας από εμένα , όπως κατηγορούμαι ».
Όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν είναι αληθινοί , καθόσον δεν είναι σύμφωνοι με το
περιεχόμενο της παραπάνω τηλεφωνικής του συνομιλίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Νικόλαος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ήταν πράγματι ενεργό, κατ’ ουσία, μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , αποδεχόμενος τους
παράνομους σκοπούς και τις επιδιώξεις της και μετέχοντας στην τέλεση αξιοποίνων
πράξεων , οι οποίες τελούνταν για την επίτευξη τους. Επομένως , είναι δυνατόν να
θεωρηθεί υποκείμενο του εγκληματος της ένταξης του σε εγκληματική οργάνωση για
το οποίο κατηγορείται. Επίσης , από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία ,
ενισχύεται η βασιμότητα της κατηγορίας που επίσης του έχει απαγγελθεί για την
αξιόποινη πράξη της εκβίασης , μόνο όμως σε βάρος του ιδιοκτήτη καταστήματος
ειδών αλιείας , όπως τουλάχιστον ο ίδιος αναφέρει κατά την τηλεφωνική συνομιλία
του η οποία αποτυπώνεται παραπάνω. Ως εκ τούτου πρέπει να θεωρηθεί υπαίτιος και
αυτού του εγκλήματος σε βαθμό πλημμελήματος , καθόσον ουδόλως προκύπτει η
ύπαρξη επιβαρυντικών περιστάσεων , ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι
πρόκειται για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος.
Κατ’ ακολουθία , προκύπτουν σε βάρος επαρκείς ενδείξεις και ως εκ τούτου πρέπει
να παραπεμφθεί στο ακρατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος των ως άνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας , γεν.
στην Αθήνα , στις 13-7-1946 , δικηγόρος , κάτοικος Πατρών ( Γεωργίου
Ρούφου 142 Α ).
ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου από
την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , για την ως άνω αξιόποινη πράξη , κατά τα κύρια
σημεία της , συνίσταται στο ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987
α) εντάχθηκες και έκτοτε συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα ,
αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από
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περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , ενδεικτικά δε των προβλεπομένων από τις
διατάξεις … και β) διευθύνεις
την οργάνωση
από κοινού με άλλους
συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα και κατά τον ως άνω
χρόνο εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις
σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… και
άλλων προσώπων εισέτι αγνώστων στην ανάκριση , οι οποίοι σταδιακά από το έτος
1987 και εφεξής εντάχθηκαν στην παραπάνω οργάνωση… Στο πλαίσιο αυτό , κατ’
εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της
ως άνω
οργανώσεως , ενεργώντας πάντα , με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης ,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα , διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος των προαναφερομένων
ομάδων ατόμων ή μεμονωμένων τοιούτων , από τις οποίες
( εγκληματικές
δράσεις ) , όλως ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι… Εσύ δε αφότου εντάχθηκες
στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις ως άνω αρχές της ,
ανελίχθηκες στην ιεραρχία αυτής και αναδείχθηκες ως εκ των επισήμων
εκφραστών των θέσεων και παρανόμων δράσεών της , διευθύνοντάς την από
κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό συγκατηγορούμενό
σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διακηρύσσοντας τις παραπάνω αρχές της
οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του δημοκρατικού
πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών , αλλά και εναντίον ομάδων ή ατόμων που
στοχοποιούνται από τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της ,
σε ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης , ακόμη δε και από το βήμα
της Βουλής των Ελλήνων , ως Βουλευτής Αχαίας , μετά τις εκλογές του Ιουνίου
2012 - στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την
επωνυμία ‘‘ Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ’’ - μετέχοντας και δίνοντας
εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις , με τις οποίες η
εγκληματική οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική σου
περιφέρεια ( Αχαία ) όσο και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια , διαπράττοντας
τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και πολλά άλλα , ότι δήθεν εκφυλίζει τους
θεσμούς της χώρας και ‘‘ υποκαθιστά ’’ τις νόμιμες αρχές του Κράτους και της
Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της ασφάλειας , τον
έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας , τη
θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και εορτές , κ.λ.π. ) ,
προβαίνοντας , μεταξύ των άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου
επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και
αλλοδαπών στην Αχαία και σε ολόκληρη την Ελλάδα…».
Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του , στις 13-6-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη, ανέφερε ότι « Αρνούμαι την κατηγορία ως νόμω και ουσία
αβάσιμον. Απαράδεκτον ως εξυφανθείσαν με γνώμονα και δεδομένο το δόγμα της
συλλογικής ευθύνης . Επίσης παντελώς αναληθή , καθόσον έχει φιλοτεχνηθεί με
ανύπαρκτα περιστατικά ουδεμίαν σχέση έχοντα με το πρόσωπο μου και την
καθόλου πολιτικήν και κοινωνικήν μου μέχρι τούδε δράση. Επίσης χαρακτηρίζω
την κατηγορία απότοκον αθλίας και ανηθίκου πολιτικής διώξεως. Δεν ανήκω σε
καμία οργάνωση. Ανήκω στο νόμιμο πολιτικό κοινοβουλευτικό κόμμα ‘‘ Λαικός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή’’. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου το παραμικρό
στοιχείο που να συγκροτεί την καθόλου υπόσταση του εγκλήματος
των
αναφερομέναν , περιγραφομένων και τιμωρουμένων υπό του άρθρου 187 Π. Κ ».
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Περαιτέρω, ο εν λόγω κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά να υποβληθεί σε
ερωτήσεις, διευκρινιστικές της κατηγορίας
Από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος έχει ενταχθεί
από ετών στη Χρυσή Αυγή , ανελίχθηκε στην ιεραρχία στις υψηλές βαθμίδες και
εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Αχαΐας , στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου
του έτους 2012. Γνωρίζει , υποστηρίζει ενθέρμως και διακηρύσσει με κάθε τρόπο,
ως θεωρητικός της οργάνωσης λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας, ήτοι
αυτής του δικηγόρου , τις αρχές και τις θέσεις της , με ρητορική μίσους ,
διαδίδοντας τις θεωρίες της περί εξόντωσης όλων των αντίπαλων πολιτικών
δυνάμεων. Όλως ενδεικτική είναι η ομιλία του σε εκδήλωση , στις 9-12-2013 , στην
οποία , μεταξύ άλλων , διακήρυξε: « Λένε ότι εμείς είμαστε οι κακοί φασίστες , οι
εθνικιστές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο. Σκοπός μας δεν είναι να
βελτιώσουμε αυτούς που βρίσκονται μέσα στο Κοινοβούλιο , να διορθώσουμε τις
πολιτικές δυνάμεις που είναι διεφθαρμένες και τελειωμένες , αλλά να τους
τελειώσουμε μια για πάντα » , ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε όλους τους
κομμουνιστές « απορρίμματα ». Πέραν τούτων , έχει πλήρη γνώση των βίαιων και
εγκληματικών δράσεων , στις οποίες επιδίδονται τα μέλη και στελέχη της Χρυσής
Αυγής , ακόμη και τα υψηλόβαθμα. Μάλιστα , επιβραβεύει , στο σύνολό της , χωρίς
καμία απολύτως διάκριση ή οποιουδήποτε είδους διαχωρισμό , τη βίαιη και
εγκληματική δράση της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας. Η επιδοκιμασία του αυτή
εκδηλώνεται σε σχετική τελετή που έγινε με αφορμή τα δύο χρόνια ίδρυσης και
λειτουργίας της και είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο ( Βίντεο αριθ. 2 Παράρτημα 2.
2 του σκληρού δίσκου του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ) , το περιεχόμενό
της δε , κατά τα κύρια σημεία της , έχει ως εξής « Δεν είναι γραφείο η Τοπική
Οργάνωση Νίκαιας , αλλά ένα εθνικιστικό φρούριο , ένα από τα ορμητήρια της
Ελλάδος. Εθαύμασα τον τρόπο που είστε οργανωμένοι…». Επίσης , σε σχετικές
δηλώσεις του , στην Τοπική Οργάνωση του κόμματος στην Πάτρα , στις 9-12-2013 ,
δήλωσε « Λένε ότι εμείς είμαστε ο κακοί φασίστες , οι εθνικιστές. Η αλήθεια είναι
ότι δεν έχουν άδικο. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτόυς που βρίσκονται
μέσα στο Κοινοβούλιο , να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που είναι
διεφθαρμένες και τελειωμένες , αλλά να τις τελειώσουμε μια για πάντα ».
Συνακόλουθα, ο εν λόγω κατηγορούμενος , ως ηγετικό στέλεχος - βουλευτής του
πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , είχε πλήρη και
ασφαλή πληροφόρηση και ενημέρωση για όλες τις εγκληματικές ενέργειες των μελών
διαφόρων Τοπικών Οργανώσεων και κυρίως της Νίκαιας με το αντίστοιχο « Τάγμα
Εφόδου » , καθόσον η δράση του ήταν γνωστή στο Πανελλήνιο. Παρ’ όλα αυτά ,
αντί να καυτηριάσει έστω και μία από τις ενέργειες αυτές , αντίθετα τις επιβράβευε
και επαινούσε την παράνομη δράση της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης , ενώ με τη
ρητορική του παρότρυνε τους οπαδούς στην εφαρμογή βίαιων συμπεριφορών ,
προκειμένου να επιτευχθούν , δια της εξόντωσης των αντιπάλων καθώς και όσων
νοθεύουν τη « φυλετική καθαρότητα » , οι στόχοι του κόμματος.. Το γεγονός ότι ο
ίδιος δεν φέρεται να εμπλέκεται ή να συμμετέχει στις κατ’ ιδίαν εγκληματικές
πράξεις του άρθρου 187 §1 Π.Κ. , δεν έχει έννομη συνέπεια , σύμφωνα με τα
αναφερόμενα αναλυτικά παραπάνω στη νομική σκέψη της παρούσας.
Κατ’ ακολουθίαν , κατά την άποψή μας , προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος
του εν λόγω κατηγορουμένου για τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και
πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί
ως υπαίτιος τούτου.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Χρήστος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ του Βασιλείου και της Λευκοθέας , γεν. στο
Χολαργό Αττικής , στις 24-12-1989 , κάτοικος Πειραιά ( Σαλαμίνος 57 )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η ως άνω κατηγορία , η οποία έχει απαγγελθεί από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , συνίσταται , κατά τα κύρια σημεία
της , στο ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
(οργάνωση ), η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις … Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου… Εσύ δε μετείχες ως μέλος στο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της Τ. Ο. Νίκαιας σε
διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον
ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών
κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π. Ενδεικτικώς , στα πλαίσια της ως
άνω εγκληματικής δραστηριότητάς σου , στις 10-7-2013 και περί ώρα 19. 30 ,
μετέχοντας στο ως άνω Τάγμα Εφόδου της Τ. Ο. Νίκαιας της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ ,
το οποίο συνέπραξε με τα αντίστοιχα της Τ. Ο. Πειραιώς και της Τ. Ο. Νοτίων
Προαστίων της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης , επιβαίνοντας στην υπ’ αριθ.
κυκλοφ. ΕΝΑ - 0141 δίκυκλη μοτοσυκλέτα , βάσει οργανωμένου σχεδίου και με
επικεφαλής το Βουλευτή της Β Περιφέρειας Πειραιώς της Χρυσής Αυγής και
κατηγορούμενο Ιωάννη ΛΑΓΟ , που επέβαινε στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΧ 7284 αυτοκίνητο , μετέβης στην Ηλιούπολη Αττικής , μαζί με τους
συγκατηγορουμένους σου ΜΠΑΡΕΚΑ
Θωμά , ΚΑΛΠΙΤΖΗ
Γεώργιο
,
ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ Διονύσιο , ΣΤΑΜΠΕΛΟ Γεώργιο , καθώς και με άλλα άγνωστα
ακόμη στην ανάκριση άτομα , επιβαίνοντας όλοι σε πενήντα ( 50 ) περίπου δίκυκλες
μοτοσικλέτες , φορώντας μπλούζες με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής και
κάποιοι και παντελόνια παραλλαγής, κρατώντας ξύλινα ρόπαλα , κοντάρια ,
σιδερένιους λοστούς και kryptonite, σε οργανωμένη και συντεταγμένη μοτοπορεία
, μέσω των οδών Μ. Αντύπα , Πλ. Καραισκάκη , Ανδρ. Παπανδρέου και Λεωφ.
Ειρήνης , φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ , κατευθυνθήκατε
στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στη συνέχεια μεταβήκατε στη συμβολή
των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα , στο ύψος του αριθμού 4Α
, όπου σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στεγαζόταν ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος
Ηλιούπολης « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της
Ηλιούπολης και κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ανήλικα παιδιά
( Έλληνες ) παρακολουθούσαν δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας , εσύ δε με
τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, με
προκαθορισμένους ρόλους και μέσα σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα
λίγων λεπτών , με τα όπλα που κρατούσατε , καταστρέψατε τον παραπάνω χώρο
και επιτεθήκατε στον ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου Παναγιώτη ΔΡΙΜΥΛΗ ,
επ’ ονόματι του οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου,
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κτυπώντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες ( κακώσεις και μώλωπες ),
ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης και των βιαιοπραγιών σας , η καθηγήτρια
Αγγλικής γλώσσας , μαζί με τους ανήλικους μαθητές , κρύφτηκαν και κλειδώθηκαν
σε δωμάτιο προκειμένου να διασωθούν ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του στις 26-6-2014 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση του με τη « Χρυσή
Αυγή ». Επίσης , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ στην εκδήλωση αυτή
προσκλήθηκα από το φίλο μου Διονύσιο ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ περίπου μία ή δύο ημέρες
νωρίτερα , δέχτηκα να πάω , χωρίς να το πολυσκεφτώ. Δεν έδωσα δηλαδή κάποια
σημασία. Εγώ το είδα ως βόλτα με τη μηχανή και σαν εξυπηρέτηση στο φίλο μου.
Δεν σκέφτηκα να του χαλάσω το χατίρι… Πήγα απερίσκεπτα , δεν έδωσα βάση ότι
ήταν της Χρυσής Αυγής ή του ΠΑΣΟΚ… Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η τελείως
περιστασιακή και συμπτωματική και απερίσκεπτη συμμετοχή μου σε αυτή τη
μοτοπορεία ήταν λάθος… Εγώ δεν γνωρίζω άλλον από τη Χρυσή Αυγή , παρά μόνο
το Διονύση… Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθήσω τις άλλες μηχανές…
Εγώ είχα καταλάβει ότι θα πηγαίναμε μία βόλτα , μία μοτοπορεία… Γνώριζα ότι τη
μοτοπορεία διοργάνωνε η Χρυσή Αυγή όπως και το είδα , αφού φορούσαν ρούχα
με το λογότυπο της και ότι θα πετάγαμε φυλλάδια… μέχρι και τη μοτοπορεία δεν
είχε τύχει να παρακολουθήσω το οτιδήποτε , γιατί δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
Δεν γνώριζα τι εστί Χρυσή Αυγή…».
Πέραν τούτων , στο σχετικό με ημερομηνία 26-6-2014 απολογητικό υπόμνημά του
αναφέρει , μεταξύ των άλλων , ότι « Αρνούμαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου
ότι συμμετείχα σε εγκληματική οργάνωση. Αρνούμαι ότι συμμετείχα , ως μέλος , σε
Τάγμα Εφόδου της Τ.Ο. Νίκαιας της Χρυσής Αυγής. Αρνούμαι ότι συμμετείχα , ως
μέλος του κόμματος της Χρυσής Αυγής σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Δεν έχω
την παραμικρή σχέση με την αποδιδόμενη κατηγορία, αφού δεν έχω την παραμικρή
επαφή ή έστω και απλή γνωριμία ή επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους
συγκατηγορουμένους μου πλην του Διονυσίου ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ…Η όλη εδώ
εμπλοκή μου που είχε τη μορφή συμμετοχής σε μοτοπορεία και μόνο ήταν μία και
μοναδική και είχε χαρακτήρα εντελώς συμπτωματικό και περιστασιακό… Ούτε για
οργανωμένο σχέδιο γνώριζα κάτι , ούτε αν ηγείτο της πορείας ο βουλευτής Ιωάννης
ΛΑΓΟΣ είδα, ούτε κρατούσα όπλο… ο δικός μου ρόλος εξαντλείται, σε κάθε
περίπτωση, στην οδήγηση της μηχανής μου και τίποτα περισσότερο. Δεν συμμετείχα
στη μοτοπορεία με συνείδηση μέλους του εν λόγω κόμματος ή μέλους Τάγματος
Εφόδου, όπως εσφαλμένως μου καταλογίζεται ».
Οι παραπάνω ισχυρισμοί του κατηγορουμένου δεν κρίνονται πειστικοί. Και τούτο
διότι από τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικά στελέχη της οργάνωσης επιδεικνύουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άτομό του και δη καθόσον αφορά στην εμπλοκή του στη
μοτοπορεία που οργανώθηκε επίσημα απ’ αυτήν στην Ηλιούπολη Αττικής, στις 10-72013, αλλά και την οργανωμένη επίθεση στον κοινωνικό χώρο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Τούτο
συνάγεται σαφώς από το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των
Διονυσίου ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ και του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, υπεύθυνου
πολιτικής δράσης στην Τ.Ο. Νίκαιας, στις 11-9-2014 και ώρα 18:53:54. , κατά την
οποία ο Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ , με τον οποίο πήγε μαζί στη μοτοπορεία ,
αναφερόμενος σε αυτόν, λέει στο συνομιλητή του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
«Γιάννη , με το θέμα του Αλίμου τι θα κάνουμε ; Με έχει πάρει τριακόσια τηλέφωνα
ο άλλος (εννοεί τον κατηγορούμενο ΓΑΛΑΝΑΚΗ), γιατί την Παρασκευή είναι η
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τελευταία ημέρα που πρέπει να παραστεί στο Αστυνομικό Τμήμα » και ο Ιωάννης
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του απαντά « Παίρνει ο Γιώργος ( ενν. τον Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ )
τον ΛΑΓΟ και σε παίρνει ». Κατά την άποψή μας, η ενασχόληση με τον
κατηγορούμενο κορυφαίων στελεχών του κόμματος και της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας , καταδεικνύει ότι πρόκειται πράγματι για μέλος της και μάλιστα σημαντικό ,
γεγονός το οποίο εξηγεί, άλλωστε και τη συμμετοχή του στην ως άνω δράση και τη
συμμετοχή του στην πραγματοποιηθείσα οργανωμένη επίθεση από μέλη της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, με επικεφαλής το βουλευτή Ι. ΛΑΓΟ στο ως άνω κοινωνικό χώρο
(όπως τα περιστατικά εκτίθενται αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας),
κρινομένων ως αβάσιμων των ισχυρισμών του ότι επρόκειτο για μια απλή βόλτα
μαζί με το συνεπιβάτη του στη μοτοσυκλέτα Διονύσιο ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ.
Κατόπιν των ανωτέρω , κατά την άποψή μας , προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , οι οποίες δικαιολογούν την παραπομπή του στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος της ως άνω
εγκληματικής πράξεως για την οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Σάββας ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας , γεν. στο
Ηράκλειο Κρήτης , στις 27-7-1978 , κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης ( Κεντρί )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Εμπρησμός , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε
ανθρώπους ( άρθρ. 264 περίπτ. β Π. Κ. ).
Οι κατηγορίες οι οποίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου ,
από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο
ότι:
Α) Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από του έτους 2011 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις… Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ και
συμμετέχεις σ’ αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι και σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου … Εσύ δε ενταχθείς στην ως άνω εγκληματική οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
και δη στην Τοπική Οργάνωση Ιεράπετρας Κρήτης , μετείχες ως μέλος στο
αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις , που οργανώνονταν
από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα
διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π . αντιλήψεων , ξένων μεταναστών
κ.λ.π , ενδεικτικώς δε , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής σου
δραστηριότητας: α) στη Βαινιά Ιεράπετρας Κρήτης , στις 13-2-2013 και περί ώρα
19. 50 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , εσύ , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου…
αλλά και άλλα , άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα , περίπου δώδεκα ( 12 )
συνολικά , αφού αρχικά επισκεφθήκατε το Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαινιάς
Κεντρίου Ιεράπετρας και απαιτήσατε επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να σας
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χορηγήσει δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου για την ευόδωση , δήθεν , ‘‘ κοινωνικού
έργου ’’ της Χρυσής Αυγής και αυτός αρνήθηκε , τον ρωτήσατε δε στη συνέχεια αν
απασχολούνται στο Ελαιουργείο αλλοδαποί εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί , μετά δε
την αρνητική του απάντηση εσείς κατευθυνθήκατε σε κατοικία που βρίσκεται στην
άκρη του χωριού , όπου και διέμεναν οι αλλοδαποί , υπήκοοι Πακιστάν … και
αφού ζητήσατε από αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή , τους
επιτεθήκατε με ξύλα και ρόπαλα στο κεφάλι και στο σώμα , προκαλώντας τους
σωματικές βλάβες και δη… και
β) Το Νοέμβριο του 2012 και σε μη
διακριβωθείσα
επακριβώς
ημερομηνία , μαζί με
τους παραπάνω
συγκατηγορουμένους σου , μερικοί των οποίων φορούσατε μαύρες μπλούζες με το
λογότυπο της Χρυσής Αυγής , επιτέθηκες σε βάρος των… ομοίως Πακιστανών
υπηκόων που
διέμεναν
στην προαναφερθείσα αγροικία , στους οποίους
προξενήσατε σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και κλωτσιές και
μπουνιές , ενώ τους απειλήσατε ότι αν κατήγγειλαν οτιδήποτε θα τους σκοτώνατε
και
Β) Πλέον των ανωτέρω εγκληματικών ενεργειών σου , στα πλαίσια της
δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και
αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε
εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών
για σένα , όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής στόχων της , που
αφορούν , μεταξύ , άλλων … στη Βαινιά Ιεράπετρας Κρήτης , το Δεκέμβριο του
2012 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου… αλλά
και άλλα, άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση , άτομα , περίπου δέκα ( 10 )
συνολικά , ενεργώντας από κοινού και έχοντας πρόθεση να προξενήσετε
πυρκαγιά , μεταβήκατε στην προαναφερθείσα οικία των παραπάνω Πακιστανών
υπηκόων και ενόσω αυτοί ευρίσκοντο εντός αυτής και πετάξατε εντός της οικίας
μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη , στα οποία είχατε βάλει φωτιά , με συνέπεια να
προκληθεί πυρκαγιά στην οικία , από την πράξη σας δε αυτή , που τελέσατε από
μίσος φυλετικό σε βάρος των παραπάνω προσώπων , μπορούσε να προκύψει
κίνδυνος για ανθρώπους ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν μέλος της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής , στην περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Κατά την απολογία του, στις 183-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του
σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στην εν λόγω περιοχή από
το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012. Δικαιολόγησε δε τη συμμετοχή του αυτή
ισχυριζόμενος ότι προσέβλεπε στην υλοποίηση των υποσχέσεων των στελεχών της
Τοπικής Οργάνωσης του εν λόγω κόμματος για διορισμό σε κάποια θέση στο
Δημόσιο ή για ανεύρεση κάποιας άλλης εργασίας. Όπως δε ανέφερε χαρακτηριστικά
« Μας έλεγαν ότι έχει 6% και θα έρθει πρώτο κόμμα και ότι όποιος πάει τώρα
μαζί τους αυτοί θα βοηθηθούν… Με προσέγγισε κατ’ αρχήν ο κ. Δασκαλάκης , ο
οποίος ήταν γραμματέας , αν θυμάμαι καλά , στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην
Ιεράπετρα και υποψήφιος βουλευτής … Ως ανταμοιβή μου , μου είπε ότι θα με
βοηθούσε να προσληφθώ στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερυνόλακκο ή θα με
διόριζε σε κάποια θέση στο Δημόσιο , κάπου. Λέγοντάς μου μάλιστα
χαρακτηριστικά ότι όποιος μπει εδώ μέσα σαν φίλος , δεν θα βγει χαμένος… ».
Επίσης , στο σχετικό με ημερομηνία 18-3-2014 απολογητικό Υπόμνημά του ,
μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι ναι μεν αποδέχθηκε την παραπάνω πρόταση του
Αριστόδημου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ «… χωρίς όμως ποτέ να προσχωρήσω και στα
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ναζιστικά και ρατσιστικά ιδεώδη της οργάνωσης και χωρίς ποτέ να διαπράξω
οποιοδήποτε έγκλημα επ’ ονόματί της ». Από το αποδεικτικό υλικό σε συνδυασμό
με όσα εκθέτει ανωτέρω, απολογούμενος, συνάγεται ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος,
ανεξάρτητα από τα κίνητρα που τον ώθησαν, εντάχθηκε στη Χρυσή Αυγή και δη
στην Τ.Ο. Ιεράπετρας και συμμετείχε εν γνώσει των αρχών, των θέσεων και των
επιδιωκόμενων στόχων της, ως και των δράσεών της, στις εκδηλώσεις και τις
δράσεις, προκειμένου να γίνει αρεστός στους συγκατηγορουμένους του και να
εξασφαλίσει την επαγγελματική του αποκατάσταση. Στο σημείο αυτό πρέπει να
επισημανθεί ότι, όπως προέκυψε από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, η παροχή
κοινωνικής βοήθειας και οικονομικής συνδρομής ή η υπόσχεση επαγγελματικής
αποκατάσταση ήταν μία μέθοδος προσέλκυσης στους κόλπους της οργάνωσης
αναξιοπαθούντων ή οικονομικά αδύναμων, οι οποίοι αποδέχονταν να συμμετάσχουν
στις δράσεις της και να ενταχθούν ως ενεργά μέλη, προκειμένου να εξασφαλίσουν
οικονομική ενίσχυση. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν τους καθιστά τα άτομα αυτά, άνευ
άλλου, ανεύθυνα ποινικά, αφού αποδέχονταν την έναντι ανταλλάγματος ένταξή τους
σε εγκληματική οργάνωση.
Κατά τα λοιπά επιβεβαιώνει πλήρως τα γεγονότα της 13-2-2013 , δηλ. την επίθεση
μελών της Χρυσής Αυγής σε βάρος των Πακιστανών υπηκόων και το
σοβαρότατο τραυματισμό τους. Με απόλυτη δε βεβαιότητα και κατηγορηματικά
κατέθεσε ότι στην εν λόγω επίθεση συμμετείχαν , πλην των άλλων
και οι
Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ του
Εμμανουήλ , ηγετικό στέλεχος της Τοπικής
Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής , Αριστόδημος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του Εμμανουήλ ,
υποψήφιος Βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο Νομό Λασηθίου , Εμμανουήλ
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ του Γεωργίου και Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗΣ του Νικολάου ,
ταμίας και μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής στην
Ιεράπετρα.
Όσον αφορά δε τη συμμετοχή του ίδιου στην επίθεση σε βάρος των αλλοδαπών ,
ισχυρίστηκε ότι τις απογευματινές ώρες της 13-2-2013 , ο Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ
του πρότεινε «… έλα να πάμε στη Βαινιά να κάνουμε μία βόλτα , να κάτσουμε με τον
Πρόεδρο του χωριού και θα έρθουν και πολλοί άλλοι ». Αφού επιβεβαίωσε την
στάση της ομάδας στο ελαιουργείο και όλα όσα συνέβησαν εκεί , στη συνέχεια ,
επειδή αντελήφθη έγκαιρα τι επρόκειτο να συμβεί , δεν ακολούθησε τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας , αλλά επέστρεψε στο αυτοκίνητό του , ισχυριζόμενος ότι « Ενώ
προχωρούσα προς το αυτοκίνητό μου , το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων
περίπου , άκουσα φωνές σφαγής , πόνου και συγχρόνως είδα τα άτομα της
Χρυσής Αυγής , δηλαδή τους συγκατηγορουμένους μου αλλά και τα άλλα άγνωστα
άτομα από το βανάκι , να τρέχουν , άλλοι προς τα αυτοκίνητά τους , δηλαδή στο
βανάκι και στο αυτοκίνητο του Πετράκη και άλλοι προς τα χωράφια…». Στη
συνέχεια , όπως αναφέρει σχετικά , αναζητήθηκε τηλεφωνικώς από τις αρμόδιες
Αστυνομικές Αρχές και μετέβη εκεί αυτοβούλως , οπότε και συνελήφθη στο πλαίσιο
της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα δε με τους ισχυρισμούς του , το ίδιο βράδυ
του τηλεφώνησε ο Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ και του είπε « Σάββα , φύγε
εξαφανίσου ». Τέλος , σχετικά με την αξιόποινη πράξη του εμπρησμού κατέθεσε ότι
« Αναφορικά με την αποδιδόμενη κατηγορία του εμπρησμού , πρέπει να σας πω ότι
δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα , δεν συμμετείχα πουθενά και αν γνώριζα κάτι
οπωσδήποτε θα σας το έλεγα ».
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Ο αυτόπτης μάρτυρας Ανδρέας ΜΠΙΛΑΛΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του ,
στις 20-1-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων ,
ανέφερε ότι « Περί την 20.00 ώρα της 13-2-2013 … είδα μία ομάδα από 10-12
άνδρες , ντυμένοι με σκουρόχρωμα ρούχα , οι οποίοι όλοι μαζί ανέβαιναν στον
λίγο ανηφορικό δρόμο προς το αντλιοστάσιο. Δύο από αυτούς σαν να φαίνεται ότι
καθυστέρησαν μπήκαν μέσα στο εργοστάσιο - ελαιοτριβείο. Όλοι μαζί ενωθήκανε
και φύγανε… τους είδα σε μία οικοδομή καθώς και δεξιά και αριστερά του
δρόμου που μαζεύανε ξύλα και τα καθαρίζανε από τις ακίδες… τα χρησιμοποίησαν
σαν ξύλα για να χτυπήσουν τους αλλοδαπούς… Δίπλα στο αντλιοστάσιο είναι το
σπίτι… Εγώ βγαίνοντας από το εργοστάσιο είδα δύο οχήματα… Στα αυτοκίνητα
αυτά είδα ένα άτομο από την παραπάνω ομάδα να έχει μείνει πίσω , στη συνέχεια
όμως ακολούθησε και αυτός. Ήδη από την προανακριτική μου κατάθεση είχα
δηλώσει ότι τον είδα κατά πρόσωπο και μπορούσα να τον αναγνωρίσω και τον
οποίο εκ των υστέρων αναγνώρισα από φωτογραφίες στην Αστυνομία και
πρόκειται για το Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ… ».
Κατά την άποψή μας , τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία είναι απολύτως επαρκή
και δικαιολογούν την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του
αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων
πράξεων για τις οποίες κατηγορείται , τις οποίες τέλεσε ως μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και στο πλαίσιο της
εγκληματικής δραστηριότητάς της, με σκοπό τη βίαιη επιβολή της σε βάρος των
πολιτικών αντιπάλων της.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ του Σπυρίδωνα και της Ουρανίας , Βουλευτής ,
γεν. στην Αθήνα , στις 12-6-1978 , κάτοικος
Ραφήνας Αττικής
(Μακεδονομάχων 4 ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος στη Δ. Φ. Κορυδαλλού
από 11-1-2014 , με βάση το υπ’ αριθ. 8/2014 Ε. Π. Κ της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη.
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187
παρ. 1 , 3 Π. Κ. )
2) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( άρθρ. 15 Ν. 2168/1993 )
Η κατηγορία η οποία βαρύνει τον ως άνω κατηγορούμενο , κατά τα κύρια
σημεία της , συνίσταται στο ότι « … Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους
1993 , εντάχθηκες και συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων … Πλέον
συγκεκριμένα , στην Αθήνα και κατά τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην
εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις σ’ αυτήν αδιαλείπτως
μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε αφότου εντάχθηκες
στην παραπάνω οργάνωση , ανελίχθηκες αρχικώς στη θέση του υπεύθυνου
εκπαίδευσης Νεολαίας , υπό τον τίτλο ‘‘ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ’’ , η οποία εκπαίδευση
περιλαμβάνει σωματικά γυμνάσια αλλά και κατήχηση μέσω κειμένων και
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επισκέψεις σε Βίτσι , Μελιγαλά , Θερμοπύλες , κ. λ. π. , φέροντας αρχικώς το
βαθμό του ‘‘ λοχαγού ’’ και κατόπιν του ‘‘ ταγματάρχη ’’ , ενώ στη συνέχεια
τέθηκες
επικεφαλής των ‘‘ Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης ’’ ( Τάγματα
Εφόδου ) , με ειδικότητα στην επιχειρησιακή εκπαίδευση των επίλεκτων μελών
της οργανώσεως , ήτοι στην εκπαίδευση αυτών με σκληρές σωματικές και
ψυχολογικές δοκιμασίες και στην εν τέλει κρίση , την οποία εσύ εξέφερες , περί
της ικανότητας αυτών ή μη καθώς και περί της εντάξεως αυτών ή μη στα ‘‘
Τάγματα Εφόδου ’’. Λόγω δε των ως άνω θέσεών σου στην οργάνωση και της
ιδιότητας σου ως κεντρικού επικεφαλής όλων των ‘‘ Ταγμάτων Εφόδου ’’ , με
καθετοποιημένη διαδικασία εντολών , εποπτείας και λογοδοσίας , μετέχοντας
επίσης και ως μέλος στο ‘‘ Πειθαρχικό Συμβούλιο ’’ της οργανώσεως αλλά και
ως Βουλευτής επικεφαλής , από κοινού με άλλους , του σκληρού επιχειρησιακού
πυρήνα της οργάνωσης , αναφερόμενος απευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ διευθύνεις την εγκληματική
οργάνωση , μετέχοντας και
δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας σχετικές δράσεις - επιθέσεις , με τις οποίες η
εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ εμφανιζόταν , διαπράττοντας τα
προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και άλλα , ότι δήθεν εκφυλίζει τους θεσμούς
της Χώρας και ‘‘ υποκαθιστά ’’ τις νόμιμες Αρχές του Κράτους και της
Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της ασφάλειας , τον
έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας , τη
θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και εορτές , κ. λ. π. ) ,
προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις
σε βάρος ημεδαπών , στοχοποιημένων ως ατόμων διαφορετικών πολιτικών ,
ιδεολογικών , κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , ρομά και γενικά όσων
δεν ανήκουν στη ‘‘ λαική ενότητα της φυλής ’’ σε ολόκληρη την Ελλάδα ».
Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 111-2014 , αρνήθηκε την ως άνω κατηγορία που του αποδόθηκε , ισχυριζόμενος ότι
«… Είμαι αθώος και δεν γνωρίζω τις κατηγορίες , είμαι ένας έντιμος πολίτης , δεν
έχω πάρει ούτε ένα ευρώ στη ζωή μου και μέχρι σήμερα ο βίος μου ο προηγούμενος
ήταν τύπος και υπογραμμός στην κοινωνία και γενικότερα δεν έχω κάνει οτιδήποτε
εγκληματικό , ούτε πάρει μέρος σε κάτι… Εγώ είμαι 100% αθώος , δεν προέτρεψα
κανέναν να προβεί σε βίαιες ενέργειες , είμαι από τότε που απολύθηκα από το
στρατό εργαζόμενος , δεν υπήρξα ποτέ άνεργος και στη Βουλή που μπήκα , αν και
αρτοποιός , είχα τη μεγαλύτερη παρουσία από όλα τα στελέχη της Χρυσής Αυγής
και από τα άλλα κόμματα… Εγώ δηλώνω Έλληνας Εθνικιστής ». Επίσης , ανέφερε
ότι « Στο κόμμα Χρυσή Αυγή εντάχθηκα το 1994. Μετά από κάποια χρόνια , δεν
μπορώ να θυμηθώ πότε ακριβώς , έγινα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και
κάπου μετά το 2003 , δεν θυμάμαι ακριβώς , έγινα και μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου , μετά από κάποιο συνέδριο. Και σήμερα είμαι Βουλευτής Β
Αθηνών. Εσωτερικά στο κόμμα είχα πάρει την Περιφέρεια Αττικής και στη
Βουλή τον τομέα Οικονομικών ». Περαιτέρω δήλωσε ότι ήταν « Υπεύθυνος
Πολιτικής Δράσεως » και « Ορίστηκα Περιφερειάρχης Αθηνών , Αρτέμιδος ,
Λιοσίων και Νέου Ηρακλείου ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , γνωστός και ως « Καιάδας » , εντάχθηκε στο
« ΛΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » το έτος 1994 , σε πολύ νεαρή ηλικία.
Ως πιστός στον Αρχηγό Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , αλλά και στις αρχές και θέσεις του
κόμματος , ανελίχθηκε στην εσωτερική ιεραρχία και ορίστηκε μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής , του Πολιτικού Συμβουλίου , το οποίο απαρτίζεται από πρόσωπα της
απόλυτης εμπιστοσύνης του Αρχηγού , υπεύθυνος της εκπαίδευσης των δόκιμων
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μελών , με βοηθό το Γ. ΜΙΣΙΑΚΑ ή ΜΑΣΤΟΡΑ και της επιλογής όσων είχαν τα
προσόντα να οριστούν δόκιμα μέλη , ενώ είναι Βουλευτής στη Β Περιφέρεια
Αθηνών του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » από
τον Ιούνιο του έτους 2012. Περαιτέρω , στη συνδιάσκεψη του κόμματος που έγινε
στις 21-10-2012 ( βλ. βίντεο 33 στο παρ. 1.4 του ηλεκτρονικού αρχείου του
Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ το οποίο κατασχέθηκε νόμιμα ) , ορίστηκε από τον ίδιο το
Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ
υπεύθυνος
της πολιτικής δράσεως
και του τομέα
κινητοποίησης του κόμματος , καθώς και « Περιφερειάρχης » στις περιοχές Αθήνας ,
Αρτέμιδας , Λιοσίων , Ηρακλείου και Αναβύσσου . Συνακόλουθα ο ίδιος είχε την
αρμοδιότητα και το « κομματικό καθήκον » να διαδίδει και διακηρύσσει τις αρχές
και θεωρίες της Χρυσής Αυγής , κατηχώντας και εκπαιδεύοντας νέα άτομα σ’ αυτές
αλλά και στις βίαιες δράσεις της. Εξάλλου , ο κατηγορούμενος , αν και μέλος του
Ελληνικού Κοινοβουλίου , ο ίδιος , όπως άλλωστε κατά πάγια τακτική τόσο ο
Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ όσο και όλοι οι συγκατηγορούμενοί του βουλευτές , σε κάθε
ευκαιρία απαξίωνε δημόσια την ιδιότητα του βουλευτή , διακηρύσσοντας ότι θεωρεί
τον εαυτό του « αγωνιστή και στρατιώτη, όχι βουλευτή, καθώς δεν είναι τίτλος τιμής
για τη Χρυσή Αυγή να είσαι βουλευτής » , όπως δήλωσε π.χ. στη Ρόδο, στις 19-112012, κατά την τελετή των εγκαινίων των γραφείων της οργάνωσης.
Κατά την άποψή μας , είναι βέβαιο ότι λόγω των παραπάνω ηγετικών
κομματικών θέσεων τις οποίες κατείχε , είχε απολύτως σαφή εικόνα και πλήρη
γνώση των εσωτερικών υποθέσεων του κόμματος , των στόχων και επιδιώξεών του
και ασφαλώς ήταν διαμορφωτής της πολιτικής του , μαζί με τον Αρχηγό και τα άλλα
επιτελικά στελέχη του. Παρ’ όλα αυτά όμως , δεν κατέβαλε με οποιονδήποτε
τρόπο , έστω και στοιχειωδώς , προσπάθεια για να αποτρέψει ιδιαίτερα σοβαρές
και απολύτως παράνομες ενέργειες των στελεχών και των οπαδών του κόμματος
κυρίως σε βάρος αλλοδαπών αλλά και ημεδαπών , στοχοποιημένων για τις
πολιτικές τους πεποιθήσεις και ιδεολογίες , ούτε και ποτέ , ως εκ της θεσμικής του
θέσεως , αποδοκίμασε ή καυτηρίασε , έστω και εκ των υστέρων , κάποια από αυτές.
Αντίθετα μάλιστα, συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος σε εγκληματικές και παράνομες
δραστηριότητες , γνωστές στο Πανελλήνιο, δίδοντας έτσι τη « γραμμή » και το
παράδειγμα « του αγωνιστή Χρυσαυγίτη ». Ενδεικτικά , αναφέρονται τα εξής
περιστατικά : α) στη Ραφήνα , στις 8-9-2012 , όπου μαζί με τον , επίσης
κατηγορούμενο , Βουλευτή Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ , αφού προηγουμένως
ήλεγξαν βίαια , επιτακτικά και πέραν πάσης αρμοδιότητος , υποκαθιστώντας τις
αρμόδιες προς τούτο αρχές, τις άδειες αλλοδαπών μικροπωλητών σε τοπική
θρησκευτική πανήγυρη , στη συνέχεια βίαια κατέστρεψαν τους πάγκους με τα
μικροεμπορεύματα τους β) το Μάιο του 2009, συμμετείχε μαζί με όλα σχεδόν τα
τότε υψηλόβαθμα στελέχη, στις βίαιες επιθέσεις, που είχε εξαπολύσει οργανωμένα η
Χρυσή Αυγή, σε βάρος των αλλοδαπών, που είχαν εγκατασταθεί, παράνομα, στο
πρώην ξενοδοχείο «Ambassador », επί της οδού Σωκράτους , στο κέντρο της
Αθήνας, με συνέπεια το σοβαρό τραυματισμό πολλών, με πρόφαση δήθεν την
αποκατάσταση της νομιμότητας, στην πραγματικότητα όμως ωθούμενοι από
ρατσιστικό μένος. Σχετικά με τα περιστατικά αυτά κατέθεσε, εξεταζόμενος ενόρκως ,
στις 5-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , ο προστατευόμενος ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2928/2001 , ανώνυμος μάρτυρας
« Ε », ο οποίος, μεταξύ άλλων, κατέθεσε: « Εκεί κατέφυγαν πολλοί
λαθρομετανάστες και η Χ. Α. αποφάσισε να τους εκδιώξει. Στα επεισόδια αυτά
μετείχαν οι Κασιδιάρης , Παναγιώταρος , Βουλδής , Γερμενής , Μίχος , Λαγός ,
Ζέρβας , Βουκελάτος , Καραπάνος . Χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι όλα τα παραπάνω
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πρόσωπα , είχαν ανέβει στην οροφή του κτιρίου της Χ. Α. που ήταν ακριβώς
απέναντι από το Εφετείο και έριχναν αυτοσχέδιες ρουκέτες , οι οποίες μέσα είχαν
σκάγια που όταν έσκαγαν διασκορπιζόταν και χτύπαγαν περισσότερους στόχους
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών αλλοδαπών ». Επίσης ο προστατευόμενος
μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 4-10-2013 , ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , κατέθεσε , μεταξύ των
άλλων , ότι «… τελικός κριτής των δοκιμασιών ήταν ο Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ , ο
οποίος έλαβε και την απόφαση για την ένταξή μου στο Τάγμα Εφόδου… ».
Πρέπει, επίσης να αναφερθεί και το γεγονός ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος
συμμετείχε και επεισόδια που έλαβαν χώρα , στην Αθήνα, στις 12-10-2012 , έξω από
το θέατρο « ΧΥΤΗΡΙΟ », όπου ήσαν συγκεντρωμένα πολλά μέλη της Χρυσής Αυγής,
με επικεφαλής τον εν λόγω κατηγορούμενο, καθώς και άλλους βουλευτές , ήδη
κατηγορούμενους , όπως π.χ. τους Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ και Χρήστο ΠΑΠΠΑ και
με πρόφαση την έκφραση διαμαρτυρίας για το θέμα του έργου που προβαλλόταν ,
επιδόθηκαν σε απειλές και χυδαίες ύβρεις κατά των συντελεστών του και των
ηθοποιών , επιχειρώντας να εισέλθουν βίαια εντός του θεάτρου , ασκώντας
συγχρόνως παράνομη βία σε βάρος τους , ενώ ο Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ , βίαια και
παράνομα, « απελευθέρωσε» , κατεβάζοντας από την αστυνομική « κλούβα »,
άτομο που είχε προσαχθεί από τους Αστυνομικούς , επειδή, κατά την κρίση του ,
δεν είχε διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική όμως όσον αφορά τη βιαιότητα και την επιθετικότητα
που χαρακτηρίζει και μάλιστα ιδιαίτερα έντονα , τον εν λόγω κατηγορούμενο , είναι
και το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των Γεώργιου - Χρήστου
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ και Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ, που κατεγράφη νομίμως σε εκτέλεση
της σχετικής παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ( αριθ. συνομ.
8742/ΖΙ 337352112, 16-9-2013 και ώρα 09: 51:50 ), δηλ. μία μόλις ημέρα πριν τη
δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ, η οποία κατά το κρίσιμο σημείο της έχει ως εξής:
«ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : Ναι. Εγώ χάρηκα τον ‘‘ Καιάδα ’’ πιο πολύ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ :
Γιατί , τι έκανε ; ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Γιατί ξεσάλωσε. Αυτός , πώς μου τον είπε ο
Γιάννης , ο Χάμος , ένας Χάμος ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Ναι , τον γύφτο , τον κωλο - Χάμο.
Ναι τον διώξανε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : Όχι , δεν τον διώξανε. Τον σκότωσε στο ξύλο ο
Καιάδας ρε μαλάκα. Του τράβηξε και ΛΑΓΟΣ ένα - δυό μπουνίδια. Ο ΛΑΓΟΣ
απαξιοί και να χτυπήσει. Τέτοια φάση… Ο Καιάδας όμως ρε μαλάκα , τον είχε
ξαπλώσει και του πάταγε το κεφάλι κάτω , έτσι , νταν , νταν , νταν. Τουριχνε ρε
μαλάκα , ξεσάλωσε ο Καιάδας ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ: Καλά του κανε, γιατί είναι
σκουλήκι αυτός ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Όχι ρε μαλάκα και μπράβο του. Μπορεί να
θυμήθηκε και τα παλιά ξέρεις. Μαλάκα, οι άλλοι οι Κοινοβουλευτικοί είχαν κάτσει
σε μια γωνιά, κοιτάγανε , δεν μιλάγανε καθόλου. Οι ΠΑΠΠΑΔΕΣ και οι τέτοιοι.
μαλάκα δεν μιλάγανε καθόλου. Ο Ηλίας μόνο , ο Ηλίας είχε πεθάνει στα γέλια με
τη φάση… Όταν θα μαστε στην εξουσία. Αυτά είναι τα μουνιά που
προσπάθησαν να μας τρομοκρατήσουν ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Και θα σκοτώνουμε
πέντε έξι κάθε μέρα ».
Πέραν των ανωτέρω , σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου ασκήθηκε
συμπληρωματική ποινική δίωξη και απαγγέλθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη
συμπληρωματική κατηγορία για το έγκλημα
της διακεκριμένης περίπτωσης
οπλοκατοχής και συγκεκριμένα της κατοχής πυρομαχικών , με σκοπό τον εφοδιασμό
της εγκληματικής οργάνωσης «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» , το οποίο προβλέπεται και
τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
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άρθρου 15 του Ν. 2168/1993. Ειδικότερα , η εν λόγω κατηγορία , κατά τα κύρια
σημεία της , συνίσταται στο ότι «… την 5-12-2013 , στην επί της οδού
Μακεδονομάχων αριθ. 4 , στη Ραφήνα Αττικής , κατείχες ενεργά πυρομαχικά ήτοι
εφόδια βολής κατ’ άρθρ. 1 παρ. 1 περ. δ του Ν. 2168/1993 , όπως αντικ. με την παρ.
3 του Ν. 3944/2011 , καθώς και φυσίγγια κυνηγετικών όπλων , κατ’ άρθρ. 1 παρ. 1
περ. ζ του ίδιου νόμου , για τα οποία δεν διέθετες την απαιτούμενη από το νόμο άδεια
και δη… Τα ως άνω πυρομαχικά κατείχες με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της
εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου
ως μέλος της και ως μέλος της ηγετικής της ομάδας , αποδεχόμενος τους σκοπούς
της οργάνωσης , δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα καθηκόντων ,
συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για εσένα - όπως και για όλα τα
μέλη της οργάνωσης αυτής - στόχων της…».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο εν λόγω κατηγορούμενος
κατείχε παράνομα , χωρίς νόμιμη άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής , εκατόν
εβδομήντα πέντε ( 175 ) φυσίγγια , πυροβόλων όπλων , διαφόρων διαμετρημάτων ,
καθώς και είκοσι πέντε ( 25 ) κυνηγετικά φυσίγγια.
Ο κατηγορούμενος κατά τη συμπληρωματική απολογία του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 17-6-2014 , αναφέρθηκε στο σχετικό με
ημερομηνία 17-6-2014 απολογητικό Υπόμνημά του , το οποίο και κατέθεσε
ενώπιον της αυθημερόν. Όπως δε ισχυρίζεται με αυτό « Αρνούμαι στο σύνολό τους
τις αποδιδόμενες σε εμένα κατηγορίες , τόσο της ήδη απαγγελθείσας κατηγορίας
περί ένταξης και συμμετοχής και διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , όσο και της συμπληρωματικής κατηγορίας για παράνομη
κατοχή πυρομαχικών με την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.
2168/1993 , δηλ. με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης , η ύπαρξη της οποίας , την οποία σε κάθε περίπτωση αρνούμαι , τίθεται
ως προυπόθεση για να τύχει εφαρμογής η επιβαρυντική κακουργηματική περίπτωση
που προβλέπει το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2168/1993. Η συμπληρωματική που μου
αποδώσατε κατηγορία της παράνομης κατοχής πυρομαχικών και μάλιστα με σκοπό
τον παράνομο εφοδιασμό της δήθεν εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ,
είναι εν συνόλω ανυπόστατη , τόσο κατά το σκέλος της παράνομης κατοχής
πυρομαχικών , όσο και κατά το σκέλος περί της δήθεν προθέσεώς μου παράνομου
εφοδιασμού της εγκληματικής οργάνωσης… τα ανευρεθέντα στην οικία μου φυσίγγια
τα κατείχα νόμιμα με νομίμως εκδοθείσα άδεια αγοράς τους και συνεπώς δεν είναι
δυνατόν να στοιχειοθετηθεί , ούτε κατά την αντικειμενική , ούτε κατά την
υποκειμενική του υπόσταση το εις βάρος μου αποδιδόμενο αδίκημα της παράνομης
κατοχής πυρομαχικών… η κατοχή τους συνδεόταν με το νομίμως κατεχόμενο όπλο
μου , που προορίζετο για την προσωπική μου ασφάλεια και χρήση , ενώ αντίθετα
από κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει ότι το προόριζα για να προμηθεύσω την
εγκληματική οργάνωση » .
Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
κατά τη συμπληρωματική απολογία του στις 17-6-2014 , καθώς και με το υπό την
αυτή ημερομηνία απολογητικό υπόμνημά του, δεν αναιρούν τόσο τη νομική όσο και
την ουσιαστική βασιμότητα της συμπληρωματικής κατηγορίας που του απαγγέλθηκε.
Και τούτο επειδή ο νόμος απαιτεί απλά και μόνο σκοπό εφοδιασμού της οργάνωσης
με όπλα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής
υπόστασης του συγκεκριμένου εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
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Ν. 2168/1993 η τέλεση με αυτά και άλλης εγκληματικής πράξεως. Σε κάθε
περίπτωση , ο εφοδιασμός μιας εγκληματικής οργάνωσης , ακόμη και με ένα όπλο ,
μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους και σκοπούς , όπως π.χ. την εκπαίδευσή
των μελών της , την απόκτηση από αυτά αυτοπεποίθησης και αισθήματος ασφαλείας
έναντι των αντιπάλων , την επίδειξη δυνάμεως και ισχύος , ώστε να καταπτοείται ο
αντίπαλος και έτσι να διευκολύνεται η επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της
οργάνωσης , κλπ. Αλλά ιδιαίτερης προσοχής και αξιολόγησης πρέπει να τύχει και
το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , μέλους
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος , με άγνωστη στην ανάκριση γυναίκα , κατά
την οποία αυτός εκφράζοντας την οργή του για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε
βάρος ηγετικών στελεχών , μελών και οπαδών του κόμματος και λόγω του φόβου του
μήπως το κόμμα τεθεί εκτός νόμου , δήλωσε ευθέως ότι η οργάνωση διαθέτει ανά
πάσα στιγμή πενήντα ( 50) εκατό ( 100 ) άτομα , τα οποία είναι εφοδιασμένα με
λειόκαννα και είναι αποφασισμένα να « πέσουνε ». Το στοιχείο αυτό δηλοποιεί ότι
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
κατέχουν παράνομο οπλισμό , διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση των στόχων της ,
αναμένοντας προφανώς τη σχετική εντολή από την ηγεσία της , όταν κριθεί αναγκαίο
και σκόπιμο.
Με βάση τα προαναφερόμενα , κατά την άποψή μας , προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου και ως εκ τούτου πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδίου Δικαστηρίου ,
για να δικαστεί ως υπαίτιος των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αντώνιος ΓΡΕΓΟΣ του Βασιλείου και της Εριέττας , γεν. στη Θεσσαλονίκη ,
στις 19-10-1966 , κάτοικος Θεσσαλονίκης ( Αρχιγένους 1 – Νέοι Επιβάτες ) ,
Βουλευτής.
ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ΄187 παρ. 1 , 3
Π.Κ. )
Σε βάρος του παραπάνω κατηγορουμένου απαγγέλθηκε κατηγορία από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη για την ως άνω αξιόποινη πράξη , η οποία , κατά τα κύρια
σημεία της , έχει ως εξής.
«… Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1992 α) εντάχθηκες και έκτοτε
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή
δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η
οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , ενδεικτικά δε των
προβλεπομένων από τις διατάξεις … και β) διευθύνεις την οργάνωση από κοινού
με άλλους συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα και κατά
τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’
και συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι
σήμερα , μετά των
συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω
οργάνωση , γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις ως άνω αρχές της , ανελίχθηκες
στην ιεραρχία αυτής και αναδείχθηκες ως εκ των επισήμων εκφραστών των θέσεων
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και παράνομων δράσεών της , διευθύνοντας την από κοινού με άλλους , αφού
ορίστηκες ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος Τομεάρχης για τις
περιοχές Μακεδονίας - Θράκης της ως άνω οργάνωσης αναφερόμενος απ’ ευθείας
στον Αρχηγό συγκατηγορούμενό σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διακηρύσσοντας
τις παραπάνω αρχές της οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών , αλλά και εναντίον
ομάδων ή ατόμων , που στοχοποιούνται από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ως πολιτικοί ή
φυλετικοί εχθροί της , σε ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης ,
ακόμη δε και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως Βουλευτής της Α
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012 , στις
οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία ‘‘ Λαικός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή , μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας
εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις , με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση ‘‘
Χρυσή Αυγή ’’ εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική σου περιφέρεια ( Θεσσαλονίκη )
και στην περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης αλλά και σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια , διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και άλλα , ότι
δήθεν εκφυλίζει τους θεσμούς της Χώρας και υποκαθιστά τις νόμιμες Αρχές του
Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της
ασφάλειας , τον έλεγχο της νομιμότητας, την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και
διπλωματίας , τη θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και εορτές ,
κλπ ) , προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου
επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και αλλοδαπών
στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα ».
Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ανέφερε
επακριβώς τα εξής «Αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία 27-6-2014
απολογητικό μου υπόμνημα , το περιεχόμενο του οποίου και επιβεβαιώνω και το
οποίο σας εγχειρίζω, καθώς και υπ’ εμού εγχειρισθέντα έγγραφα. Συμπληρωματικά
αναφέρω ότι αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται και επιθυμώ να μην
απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου θέσετε. Θεωρώ ότι καλύπτομαι
από το υπόμνημα που έχουν καταθέσει οι συνήγοροι μου και σε ενδεχόμενο
συμπληρωματικό ».
Με το από 27-6-2014 απολογητικό υπόμνημά του , το οποίο κατέθεσε ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι «… επιθυμώ να
απαντήσω δια να διαφυλάξω την αξιοπρέπειά μου ως άνθρωπος μόνο σε ερωτήσεις
που αφορούν το χώρο αρμοδιότητας της δικαιοσύνης ήτοι τις ερωτήσεις που
αφορούν γεγονότα που συνιστούν πιθανά ποινικά αδικήματα… Ποτέ δεν
αντελήφθην ουδείς εκ των γνωστών εις εμέ μελών του κόμματος να προβαίνει στις
παράνομες πράξεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Όλα συνέβαιναν στην
ένταση που συμβαίνουν και σε άλλα αντιπολιτευτικά κόμματα , όπως ο ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΚΕ. Άλλωστε η κατηγορία της διευθύνσεως εγκληματικής οργάνωσης
είναι πλήρως αστήρικτη. Αλλά και απλά η ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση που και αυτή εξαιτίας του γεγονότος ότι είμαι μέλος και βουλευτής ενός
κόμματος είναι αστήρικτη… ». Επίσης στην από 1-7-2014 « αίτησή » του , με την
οποία ζητεί την απαλλαγή του από την κατηγορία που τον βαρύνει με την έκδοση
απαλλακτικού , ως προς αυτόν , Βουλεύματος , μεταξύ των άλλων , αναφέρει ότι
« Προσωπικά η κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική μου παρουσία τίποτα το
μεμπτό δεν καταδεικνύει. Δεν έχω προβεί στην τέλεση καμίας παράνομης πράξης ,
ούτε έχω προκαλέσει τον οιονδήποτε στο να προβεί σε παράνομες ενέργειες…».
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Οι παραπάνω υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του εν λόγω κατηγορουμένου σχετικά με
το ότι επιθυμεί να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν γεγονότα τα οποία
συνιστούν « πιθανά ποινικά αδικήματα » , καταδεικνύουν προφανώς δική του ελλιπή
νομική ενημέρωση , δικαιολογημένη άλλωστε δεδομένου ότι ο ίδιος δεν είναι
νομικός , αφού , σύμφωνα με όσα αναλυτικώς εκτίθενται στη μείζονα σκέψη της
παρούσας με τον υπότιτλο « ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ » , κατά τη διάταξη του
νόμου ( άρθρ. 187 §§ 1 και 3 του Ποινικού Κώδικα ) και κατά την πάγια νομολογία
( βλ. σχετ. ΑΠ 1058/2013 , ΑΠ 1040/2011, ΑΠ 743/2011, ΑΠ1376/2009 καθώς και
πλήθος άλλων ) , μέλος της οργάνωσης είναι εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στη
βούληση αυτής , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του στο σχεδιασμό ή
στην εκτέλεση των εγκλημάτων. Αρκεί κάθε μέλος να γνωρίζει ότι συνεισφέρει στην επίτευξη
των στόχων της οργάνωσης με την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Ποινικού
Κώδικα , πρέπει να υπάρχει έστω και κατά την άτυπη βούληση των μετεχόντων , ενώ δεν είναι
αναγκαίο να έχουν εξειδικευτεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της ομάδας ή να έχει εκδηλωθεί προς τα
έξω δραστηριότητα ή και να έχει σχεδιαστεί έστω και μία πράξη , αλλά αρκεί η ύπαρξη και
μόνο της οργάνωσης με τον παραπάνω σκοπό. Δεν είναι αναγκαίο οι εγκληματικές αυτές
πράξεις να αποτελούν τον κύριο σκοπό ή την αποκλειστική δραστηριότητα της οργάνωσης ,
αρκεί ακόμη και να προπαρασκευάζουν την επίτευξη του τελικού σκοπού. Για να γίνει ή να
παραμείνει κάποιος μέλος της ομάδας απαιτείται και αρκεί η εκ μέρους του αποδοχή του
σκοπού της , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του σε επί μέρους πράξεις ,
οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού.
Από το ανακριτικό υλικό προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος , ως υψηλόβαθμο
στέλεχος του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
συγκεκριμένα ως Βουλευτής αυτού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ,
έχοντας ως εκ τούτων το καθήκον και την αρμοδιότητα , από κοινού με τη λοιπή
ηγετική ομάδα , να χαράσσει και διαμορφώνει τις αρχές, τις θέσεις και τις επιδιώξεις
του , ως και τις μεθόδους δράσης του , να τις προπαγανδίζει και να τις υλοποιεί ,
προέβαινε όπως και οι άλλοι επιφανείς συγκατηγορούμενοί του σε δημόσιες
δηλώσεις επίδειξης ισχύος του κόμματος και επιβράβευσης ακραίων συμπεριφορών
και ποινικά κολασίμων πράξεων μελών στελεχών και οπαδών του. Ενδεικτικά ,
αναφέρονται οι εξής δηλώσεις του: 1) Σε συνέντευξή του , στην Κοζάνη , το μήνα
Φεβρουάριο του έτους 2013 , κατά την οποία , μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι
« Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να βρίσκεται παντού , να κάνει ελέγχους παντού…
μπορούμε να πηγαίνουμε όπου θέλουμε , το δικαίωμα μας το έχει δώσει ο
Ελληνικός λαός , έχουμε ξεκάθαρη λαική εντολή να είμαστε παντού , να κάνουμε
ελέγχους… Ασκούνε βία αυτοί οι παράνομοι πωλητές , κατ’ επανάληψη έχουν
χτυπήσει ανθρώπους στις λαικές , ασκούνε βία παντού , είναι παράνομοι , οπότε
ένας παράνομος δεν μπορεί να επικαλείται το νόμο. Έλεγχοι θα γίνονται παντού και
στα πανηγύρια και στα νοσοκομεία και στις λαικές και στους δημόσιους
οργανισμούς και στο ΙΚΑ . Παντού θα υπάρχει παρέμβαση της Χρυσής Αυγής ».
2) Σε δημόσια εκδήλωση στη Βέροια , στις 13-4-2014 , δήλωσε , μεταξύ άλλων , ότι
« Όπως και σε κάθε πόλη της Ελλάδος και εδώ κάνει κουμάντο η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
Εδώ μόνο ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ …» και 3) Σε συνέντευξή του , στη Θεσσαλονίκη , τον
Ιούνιο του έτους 2013 , κατά την οποία , μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι « Κάποιες
ενέργειες που από κάποιους θεωρούνται ακραίες για εμάς αποτυπώνουν την οργή
ενός ολόκληρου λαού. Η οργή αυτή μεταφέρεται σε κάποιες πράξεις. Αν η ανατροπή
ενός πάγκου σε ένα παζάρι είναι χειρότερη από το να οδηγείς τέσσερις χιλιάδες
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ανθρώπους σε αυτοκτονία και αυτές οι τέσσερις χιλιάδες αυτοκτονίες οφείλονται σε
αυτούς τους ανθρώπους με τις γραβάτες που αποφοίτησαν από το Χάρβαρντ και
άλλα Πανεπιστήμια , δείτε εσείς και ο κόσμος ποιες είναι ακραίες ενέργειες και
ποιες όχι »
Τέλος , δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητη και η παρουσία του κατηγορουμένου
έξω από το στρατόπεδο της Κορίνθου , μαζί με άλλους Βουλευτές του κόμματός
του , κατά τη διαμαρτυρία που έγινε για την απομάκρυνση των αλλοδαπών που είχαν
μεταφερθεί από τις αρμόδιες Αρχές και είχαν εγκατασταθεί εκεί , όπου και υιοθέτησε
πλήρως και χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση ή οποιουδήποτε είδους αντίδραση εκ
μέρους του , τις εμπρηστικές δηλώσεις του επίσης βουλευτή και κατηγορουμένου
Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ , ο οποίος , μεταξύ των άλλων , δήλωσε για τους
αλλοδαπούς « Είναι βρωμιάρηδες σκουπίδια της γης και δεν θα φύγουμε αν δεν
φύγει και ο τελευταίος από αυτά τα αποβράσματα ».
Κατόπιν τούτων και επειδή αφ’ ενός μεν οι ηγετικές θέσεις του κατηγορουμένου
στο κόμμα ( Βουλευτής , Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης
Μακεδονίας - Θράκης ) του παρείχαν πλήρη δυνατότητα να διαμορφώνει και να
χαράσσει πολιτική μαζί με τα άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος και ασφαλώς
να ελέγχει την υλοποίησή της από τα λοιπά κατώτερα στελέχη αλλά και να
πληροφορείται λεπτομερέστατα όλα όσα συνέβαιναν και αφορούσαν το κόμμα , αφ’
ετέρου δε ο ίδιος προέβη κατά καιρούς σε δηλώσεις , όπως οι προαναφερόμενς , οι
οποίες υποδαύλιζαν και ενίσχυαν την πολιτική της βίας και της επιθετικότητας ,
χωρίς να προκύπτει ότι αποδοκίμασε ποτέ , έστω συμβολικά ή και προσχηματικά
ακόμη , κάποια από τις σοβαρές εγκληματικές πράξεις που καταγράφηκαν , έγιναν
γνωστές στο Πανελλήνιο και αποδόθηκαν στο κόμμα που ο ίδιος ανήκει και
υπηρετεί , είναι πρόδηλο ότι ασφαλώς γνώριζε και υιοθετούσε πλήρως τη μετατροπή
του πολιτικού κόμματος σε εγκληματική οργάνωση και την εν γένει αξιόποινη
δραστηριότητά της.
Επομένως , στοιχειοθετούνται , τόσο κατά την αντικειμενική όσο και κατά την
υποκειμενική τους υπόσταση τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και ως εκ
τούτου πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί
ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αριστόδημος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Ιωάννας , γεν. στο
Περιστέρι Αττικής , στις 21-10-1972 , κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης ( Κοπάνες
Μύρτους ) , προσωρινά κρατούμενος από 31-3-2014 , με βάση το υπ’ αριθ.
22/2014 Ε.Π.Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας – Εφέτη.
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Εμπρησμός από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο ( άρθρ. 264 περ. β Π. Κ. )

164

Σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου απαγγέλθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη κατηγορία για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις , η οποία , κατά τα κύρια
σημεία της , έχει ως εξής:
« Α) Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες
και συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως , σε δομημένη και
με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις… Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και
συμμετέχεις σ’ αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι και σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου … Εσύ δε ενταχθείς στην ως άνω εγκληματική οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
και δη στην Τοπική Οργάνωση Ιεράπετρας Κρήτης , μετείχες ως μέλος στο
αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις , που οργανώνονταν
από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα
διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π . αντιλήψεων , ξένων μεταναστών
κ.λ.π , ενδεικτικώς δε , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής σου
δραστηριότητας: α) στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης , στις 13-2-2013 και περί ώρα
19. 50 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , εσύ ως ηγετικό στέλεχος στην Τοπική
Οργάνωση και υποψήφιος Βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο Νομό Λασιθίου , μαζί
με τους συγκατηγορουμένους σου… αλλά και άλλα , άγνωστα μέχρι στιγμής στην
ανάκριση άτομα , περίπου δώδεκα ( 12 ) συνολικά , αφού αρχικά επισκεφθήκατε το
Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαϊνιάς Κεντρίου Ιεράπετρας και απαιτήσατε
επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να σας χορηγήσει δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου
για την ευόδωση , δήθεν , ‘‘ κοινωνικού έργου ’’ της Χρυσής Αυγής και αυτός
αρνήθηκε , τον ρωτήσατε δε στη συνέχεια αν απασχολούνται στο Ελαιουργείο
αλλοδαποί εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί , μετά δε την αρνητική του απάντηση
εσείς κατευθυνθήκατε σε κατοικία που βρίσκεται στην άκρη του χωριού , όπου και
διέμεναν οι αλλοδαποί … και αφού ζητήσατε από αυτούς να εγκαταλείψουν
άμεσα την περιοχή , τους επιτεθήκατε με ξύλα και ρόπαλα στο κεφάλι και στο
σώμα , προκαλώντας τους σωματικές βλάβες και δη… και β) Το Νοέμβριο
του 2012 και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία , μαζί με τους
παραπάνω συγκατηγορουμένους σου , μερικοί των οποίων φορούσατε μαύρες
μπλούζες με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , επιτέθηκες σε βάρος των… ομοίως
Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία , στους
οποίους προξενήσατε σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και κλωτσιές
και μπουνιές , ενώ τους απειλήσατε ότι αν κατήγγειλαν οτιδήποτε θα τους
σκοτώνατε » και
Β) Περαιτέρω , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω
εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης δια της
ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην
πραγμάτωση των δεσμευτικών για σένα , όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης
αυτής στόχων της , που αφορούν , μεταξύ , άλλων … στη Βαινιά Ιεράπετρας
Κρήτης , το Δεκέμβριο του 2012 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , εσύ ως ηγετικό
στέλεχος στην Τοπική Οργάνωση και υποψήφιος Βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο
Νομό Λασιθίου , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου… αλλά και άλλα ,
άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση , άτομα , περίπου δέκα ( 10 ) συνολικά ,
ενεργώντας από κοινού και έχοντας πρόθεση να προξενήσετε πυρκαγιά ,
μεταβήκατε στην προαναφερθείσα οικία των παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και
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ενόσω αυτοί ευρίσκοντο εντός αυτής και πετάξατε εντός της οικίας μπουκάλια
γεμάτα με βενζίνη , στα οποία είχατε βάλει φωτιά , με συνέπεια να προκληθεί
πυρκαγιά στην οικία , από την πράξη σας δε αυτή , που τελέσατε από μίσος
φυλετικό σε βάρος των παραπάνω προσώπων , μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για
ανθρώπους ».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο συγκεκριμένος
κατηγορούμενος ήταν επικεφαλής και υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης
Ιεράπετρας του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ». Υπό την ιδιότητά του αυτή, άλλωστε, επιμελήθηκε για τη μίσθωση και τον
εξοπλισμό του ανάλογου γραφείου , ενώ στη συνέχεια επελέγη από την ηγεσία του
κόμματος ως υποψήφιος Βουλευτής στην Περιφέρεια Λασιθίου , κατά τις
Βουλευτικές εκλογές Μαΐου - Ιουνίου του έτους 2012. Ως εκ τούτων είναι πρόδηλο
ότι ασφαλώς γνώριζε και ασπαζόταν τις απόψεις , θέσεις και θεωρίες της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ, αποδεχόταν δε, υπηρετούσε και εφάρμοζε το βίαιο τρόπο δράσης του,
παρότρυνε δε και έτερους σ’ αυτόν, κυρίως δε με πράξεις βίας βάρος των αλλοδαπών
που κατοικούσαν στην περιοχή του. Όπως όλα τα γραφεία των Τοπικών
Οργανώσεων του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα , έτσι και το συγκεκριμένο γραφείο
της Τοπικής Οργάνωσης Ιεράπετρας , λειτουργούσε υπό καθεστώς απόλυτης
πειθαρχίας και υπακοής προς τους ιεραρχικά ανώτερους και πάντοτε εντός των
πλαισίων της κεντρικής πολιτικής γραμμής που χάραζε η Κεντρική Διοίκηση του
κόμματος για κάθε ζήτημα. Τα μέλη και τα στελέχη του, όπως άλλωστε διεκήρυξε
και ο Αρχηγός του Νικ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , σε δημόσια δήλωσή του , στην
Αρτέμιδα Αττικής , στις 15-1-2012 , ήταν άτομα επιλεγμένα , ώστε να είναι « σωστοί
και γνήσιοι εκφραστές » της πολιτικής γραμμής του και εν γένει των απόψεών του.
Κατά την απολογία του , στις 31-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη ισχυρίστηκε « Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται… Μετά
τις εκλογές πήγα στο σπίτι μου και ασχολήθηκα με αγροτικές εργασίες. Η δουλειά
μου δεν μου επιτρέπει να ασχολούμαι με κάτι άλλο. Μπήκα εξ ανάγκης υποψήφιος
για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο… Εγώ μπήκα στο ψηφοδέλτιο για να γεμίσει ,
δεν είχα σκοπό να κάνω προεκλογικό αγώνα ». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που
του έγινε από την Ανακρίτρια - Εφέτη , για όσα συνέβησαν στις 13-2-2013 , σε
βάρος των Πακιστανών , στην περιοχή της Βαινιάς , απάντησε « Για το
περιστατικό δεν έχουμε καμία ανάμειξη ». Όμως , παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς
του , ο επίσης κατηγορούμενος Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ , κατά την απολογία
του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι
τόσο ο εν λόγω κατηγορούμενος Αριστόδημος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ , όσο και ο
Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗΣ είχαν θεσμικές θέσεις στην Τοπική Οργάνωση του
κόμματος , ενώ ο ίδιος και ο Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ ήταν περισσότερο
δικτυωμένοι , με περισσότερες επαφές στο κόμμα , σκέφτονταν δε να ανοίξουν στην
περιοχή γραφείο ευρέσεως εργασίας μόνο για Έλληνες, κατ’ επιταγή των σχετικών
επιταγών της οργάνωσης.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αριστόδημος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ , κατά την ίδια ως
άνω απολογία του , στις 31-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
ανέφερε ότι « Φτάσαμε με το αμάξι του κ. Πετράκη έξω από το ελαιουργείο.
Μέσα στο αμάξι ήμασταν εγώ , ο κ. Πετράκης , ο οποίος οδηγούσε , ο Ψυλλάκης
και ο κ. Μαυρικάκης. Την ώρα που φτάσαμε είδαμε το αμάξι του κ. Γαροφαλάκη
σταθμευμένο απέναντι , χωρίς να ήταν αυτός εκεί ». Όπως, όμως, κατέθεσε σχετικά ο
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μάρτυρας Ανδρέας ΜΠΙΛΑΛΗΣ , μηχανικός του ελαιουργείου στη Βαϊνιά , τη
στιγμή που βγήκε έξω , είδε τα αυτοκίνητα των Γεωργίου ΠΕΤΡΑΚΗ και Σάββα
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ παρκαρισμένα μπροστά στο ελαιουργείο και συγκράτησε τους
αριθμούς κυκλοφορίας τους. Επιπλέον είδε και άτομα τα οποία πήγαιναν προς το
αντλιοστάσιο κρατώντας στα χέρια τους ξύλα , ενώ λίγα λεπτά αργότερα έγινε η
επίθεση σε βάρος των αλλοδαπών.
Ως εκ τούτων , είναι προφανές ότι δράστες της εγκληματικής αυτής πράξεως ήταν
τα άτομα που είχαν φθάσει εκεί με τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, τα μόνα που
υπήρχαν σταθμευμένα στο συγκεκριμένο σημείο κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε αυτά δε
συμπεριλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Η επίθεση δε σε βάρος
των συγκεκριμένων αλλοδαπών - Πακιστανών δεν οφείλεται ασφαλώς σε προσωπικά
κίνητρα ή αντιδικίες μεταξύ των κατηγορουμένων και των παθόντων, αλλά στην
υλοποίηση των θέσεων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ έναντι των αλλοδαπών μεταναστών,
της οποίας (οργάνωσης) τις θέσεις εξέφραζε ο ίδιος και οι λοιποί
συγκατηγορούμενοί του (βλ. οικείο κεφάλαιο της παρούσας με τον υπότιτλο
«ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ»).
Κατόπιν τούτων και επειδή προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις για τα
εγκλήματα, για τα οποία κατηγορείται, πρέπει δε να παραπεμφθεί στο ακροατήριο
του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη και της Αστερόπης , γεν. στον Πειραιά ,
στις 16-11-1961 , κάτοικος Νικαίας Αττικής ( Νισύρου 39 ).
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια από κοινού σε ανθρωποκτονία με πρόθεση
( άρθρ. 45 , 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
Οι κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του συγκεκριμένου
κατηγορουμένου , συνίστανται , κατά τα κύρια σημεία τους , στο ότι:
« Α. «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου …ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της οργανώσεως ,
διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται
οι κάτωθι…» και
« Β. … στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης , παρέσχες με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την
τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και
συγκεκριμένα παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
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ΡΟΥΠΑΚΙΑ πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ
προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Ειδικότερα εσύ , ευθύς ως
έλαβες , περί τις 23. 30 της 17-9-2013 , τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) , που εστάλη
από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια… με το
οποίο κλήθηκες να μεταβείς άμεσα στα γραφεία της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης ,
συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το
σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη ημέρα , έφθασες
στα ως άνω γραφεία μαζί με το συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΣΚΑΛΚΟ ,
επιβαίνοντας στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα τούτου και στη συνέχεια , μετά από
εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου σου ( Γεώργιου ΠΑΤΕΛΗ ) , αρμόδιου για
την ενεργοποίηση των ‘‘ Ταγμάτων Εφόδου ’’ … μαζί με τους επίσης
συγκατηγορουμένους σου … συγκροτώντας όλοι σας το αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ της Νίκαιας , μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , στο
Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , στον τόπο όπου σε
ανέμεναν οι επίσης συγκατηγορούμενοί σου Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων
ΤΣΑΛΙΚΗΣ , ομοίως μέλη της Χρυσής Αυγής και μέλη του παραπάνω Τάγματος
Εφόδου και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την
τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό
ευρισκομένου Παύλου ΦΥΣΣΑ … καθώς και της ολιγομελούς παρέας του , στην
οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό τούτων , με
ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω
‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ , τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη από την
ανάκριση , με συνέπεια αυτός (Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα και
τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ παράλληλα ,
με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των συγκατηγορουμένων σου ,
ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος… με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον
αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο ΦΥΣΣΑ , αιφνιδιαστικά
και απρόκλητα , επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει
ο θάνατός του…».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος ΔΗΜΟΥ , περί τις 23.30 της 17-9-2013 ,
έλαβε το μήνυμα - εντολή της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας. Στη συνέχεια και
συγκεκριμένα στις 23:31:59 τηλεφώνησε στον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ και τον ενημέρωσε
σχετικά , ενώ αμέσως μετά , στις 23:37:33 του τηλεφώνησε πάλι και τον ρώτησε
για ποιο λόγο έπρεπε να πάνε αμέσως στα γραφεία της Τοπικής. Ο Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , χωρίς να του δώσει καμία εξήγηση , απαίτησε από αυτόν να πάει
στα γραφεία σε δέκα ( 10 ) λεπτά. Τότε και συγκεκριμένα στις 23:40:35
επικοινώνησε με τον επίσης κατηγορούμενο Γ. ΣΚΑΛΚΟ και συνεννοήθηκαν να
μεταβούν εκεί μαζί , όπως και έγινε πράγματι.
Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 29-42014 , ισχυρίστηκε ότι όταν έφθασαν έξω από τα γραφεία της Τοπικής της Νίκαιας ,
ήταν κλειστά. Όμως διαπίστωσαν ότι λίγα μέτρα πιο πέρα είχαν συγκεντρωθεί ,
έτοιμες προς αναχώρηση , έξι περίπου μοτοσικλέτες , με δύο επιβαίνοντες σε κάθε
μία , οι οποίοι , μάλιστα , φορούσαν κράνη , με συνέπεια να μην μπορέσει να τους
αναγνωρίσει. Τον μόνο που αναγνώρισε , καθόσον δεν φορούσε κράνος , ήταν ο
Ιωάννης - Βασίλειος ΚΟΜΙΑΝΟΣ. Τον ρώτησε ποιός ήταν ο λόγος της
κινητοποίησης , αν επρόκειτο να μοιράσουν τρόφιμα ή για κάποια άλλη δράση της
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Τοπικής Οργάνωσης και εκείνος του απάντησε « Ποια Τοπική ρε , εδώ πάμε για
μάχη. Πιάσανε κάτι δικούς μας οι αναρχικοί στο Κερατσίνι και πάμε να τους
απελευθερώσουμε. Φύγετε από εδώ , είναι θέμα ασφάλειας ». Κατόπιν της
απάντησης αυτής ο εν λόγω κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι είπε στο Γ. ΣΚΑΛΚΟ
« Πάμε να φύγουμε , αυτοί είναι συμμορία , αλήτες , πάνε για μάχη , πάνε για
φασαρία. Πάμε να φύγουμε. Συμφώνησε μαζί μου και φύγαμε. Μάλιστα μου είπε να
παμε να βάλουμε βενζίνη » και έτσι δεν πήγαν στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ».
Συνεχίζοντας δε αναφέρει ότι «… βρισκόμουν γύρω στις 24.00 στη Λεωφ.
Σαλαμίνας μαζί με το ΣΚΑΛΚΟ
Γεώργιο. Και σε απόσταση από το
‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’ , όπως διεπίστωσα εκ των υστέρων 800 με 1000 μέτρα.
Συγκεκριμένα , όπως προανέφερα , φεύγοντας από τα γραφεία της Νίκαιας ,
κατευθυνθήκαμε στο βενζινάδικο , ιδιοκτησίας του θείου του ΣΚΑΛΚΟΥ , το
οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Σαλαμίνος ».
Πέραν τούτων , με το από 29-4-2014 απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ισχυρίζεται , μεταξύ των άλλων , ότι « Δεν παρέστην
ως φυσική παρουσία έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ και κυρίως δεν είχα δόλο
να παράσχω οποιασδήποτε μορφής συνδρομή στον Γεώργιο Ρουπακιά , κυρίως
όμως δεν απετέλεσα ή στελέχωσα έστω κατ’ ιδέα το ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της
Νίκαιας… δεν ακολούθησα την ομάδα των εποχούμενων τόσο εγώ , όσο και ο
συγκατηγορούμενός μου οδηγός του μοτοποδηλάτου , με το οποίο μεταβήκαμε στα
γραφεία της Τοπικής ». Όμως , ο επίσης κατηγορούμενος Ι. ΑΓΓΟΣ , κατά τη δική
του απολογία , στις 18-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , κατέθεσε
ότι , όπως πληροφορήθηκε εκ των υστέρων , ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος
ΔΗΜΟΥ , κατά την κρίσιμη ημέρα και ώρα , ήταν μαζί με τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
και με την υπόλοιπη ομάδα των οπαδών της « Χρυσής Αυγής » έξω από την
καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ». Αντίθετα , από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν
ενισχύεται ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου Γ. ΔΗΜΟΥ ότι την κρίσιμη ώρα ,
δηλ. κατά το χρονικό διάστημα από 23.45 έως 24.00 της 17-9-2103 , βρισκόταν ,
μαζί με τον Γ. ΣΚΑΛΚΟ , στο βενζινάδικο του θείου του , στη Λεωφ. Σαλαμίνας.
Επίσης , στο ίδιο ως άνω υπόμνημά του , ο Γεώργιος ΔΗΜΟΥ αναφέρει , μεταξύ
των άλλων , ότι « Δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό μου το υποκειμενικό στοιχείο της
συνδρομής παροχής στον Γεώργιο Ρουπακιά στην άδικη πράξη που αυτός τέλεσε.
Δεν γνώριζα ότι επρόκειτο να τελέσει το αδίκημα αυτό , αν πράγματι είχε
ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν τον είδα καν να ευρίσκεται στα γραφεία της Τοπικής της
Χ. Α. στη Νίκαια. Συνεπώς , αφού δεν αντιλήφθηκα την παρουσία του εκεί , αν
πράγματι παρευρίσκετο , όπως προέκυψε από την ανάκριση , δεν είχα κανένα λόγο
ή ενδιαφέρον να πληροφορηθώ τους σκοπούς της ομάδος των εποχούμενων
ατόμων.. Δεν συμμετείχαμε με τον Γεώργιο Σκάλκο στην ομάδα αυτή που είχε
συγκεντρωθεί , δεν γνωρίζαμε το λόγο της συγκέντρωσης και κυρίως δεν τους
ακολουθήσαμε όταν απομακρύνθηκαν. Έτσι δεν ήταν δυνατόν να παράσχω συνδρομή
στο Γεώργιο Ρουπακιά πριν την τέλεση της πράξης του , αφού δεν αντιληφθήκαμε
την παρουσία του στα γραφεία… δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας δόλος τέλεσης της
πράξης που αργότερα έλαβε χώρα… τόσο εγώ όσο και ο Γεώργιος Σκάλκος δεν
ακολουθήσαμε την ομάδα που είχε συγκεντρωθεί , ούτε ενωθήκαμε μαζί τους.
Αποχωρήσαμε μόνοι μας και δεν συμμετείχαμε σε αυτήν ούτε στις ενέργειές της…
δεν συμμετείχαμε στην ομάδα , δεν ενωθήκαμε με τα άτομα που την αποτελούσαν ,
αλλά κυρίως δεν συμμετείχαμε ποτέ σε Τάγμα Εφόδου…Δεν μετέβημεν με τον
Γεώργιο Σκάλκο , αλλά και δεν γνωρίζαμε κανένα οργανωμένο εγκληματικό
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σχέδιο… Ουδεμία αναφορά γίνεται στα πρόσωπά μας για την παρουσία μας εκεί
από άλλους συγκατηγορουμένους μας. Η μόνη αναφορά του Ιωάννη ΑΓΓΟΥ περί
της δήθεν παρουσίας μου έξω από την καφετέρια δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
Δεν επιβεβαιώνεται από τον ΤΖΟΡΒΑ , ο οποίος , δήθεν , τον ενημέρωσε ότι ήμουν
εκεί… Ουδέποτε στρατολογήθηκα ως μέλος της Χ. Α. για να προβαίνω σε
οποιεσδήποτε δυναμικές ενέργειες. Άλλωστε τούτο δεν επιτρέπεται από την
κατάσταση της υγείας μου ».
Μετά ταύτα και συγκεκριμένα στις 19-9-2013 , ο εν λόγω κατηγορούμενος
Γεώργιος ΔΗΜΟΥ δέχτηκε τηλεφώνημα από τον επίσης κατηγορούμενο και βασικό
στέλεχος της Τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας Γ.- Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , ο οποίος του
διεμήνυσε ότι ο βουλευτής Ι. ΛΑΓΟΣ απαιτούσε να εμφανιστεί στα κεντρικά
γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Μεσογείων. Τελικά, συμφώνησαν να
συναντηθούν στην περιοχή της Νίκαιας. Κατά τη συνάντηση αυτή , ο Γ.- Χ.
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ , απαίτησε απ’ αυτόν , με τρόπο αυταρχικό και έντονα απειλητικό ,
να αναλάβει την ευθύνη της ανθρωποκτονίας του Π. ΦΥΣΣΑ , λέγοντάς του: « ΄Ακου
να δεις Δήμου, είσαι ο μόνος που πήρες τηλέφωνο το Ρουπακιά , θα πεις ότι ήσουν
τυχαία στο Κερατσίνι εκείνο το βράδυ και είδες φασαρία και πήρες τηλέφωνο το
Ρουπακιά και του είπες ‘‘ έλα γιατί γίνεται φασαρία ’’. ΄Ακου να δεις , πιο καλά να
πας φυλακή εσύ , παρά να πιάσουν τον πυρήνα της Νίκαιας. Αν δεν πεις αυτά που
σου λέω , να ξέρεις ότι θα σε κάνουμε να υποφέρεις μέχρι να σε σκοτώσουμε. Στο
λέω να το καταλάβεις καλά , εμείς τους προδότες τους σκοτώνουμε, το κατάλαβες;
Μη τυχόν πας στην Αστυνομία να πεις ότι σε απείλησα γιατί θα το μάθω αμέσως».
Στις εκκλήσεις του έντρομου Γ. ΔΗΜΟΥ, ο Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣΕ συνέχισε να
εκτοξεύει απειλές σε βάρος της ζωής της συζύγου και των παιδιών του. Αμέσως
μετά το παραπάνω περιστατικό, ο εν λόγω κατηγορούμενος κατέφυγε στο σπίτι του
στενού του φίλου Βασιλείου ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ , στον οποίο εξιστόρησε όσα είχαν
συμβεί. Κατά το χρόνο μάλιστα που ο Γ. ΔΗΜΟΥ βρισκόταν στο σπίτι του φίλου
του, ο Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του τηλεφώνησε, συνεχίζοντας τις απειλές. Τη
συνομιλία αυτή άκουσε ο Β. Χανδρινός , ο οποίος καθόταν δίπλα στο Γ. ΔΗΜΟΥ
και επενέβη φωνάζοντας για να τον ακούσει ο Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ « Αυτά που
λές στο Δήμου , έλα να τα πεις στο σπίτι μου , ξέρεις που μένω ». Όλα τα ανωτέρω
επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ο ενόρκως εξετασθείς ως μάρτυρας ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας-Εφέτη, Βασίλειος Χανδρινός.
Ερωτηθείς σχετικά από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά την απολογία του
ενώπιόν της , ο κατηγορούμενος Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ αρνήθηκε ότι απείλησε καθ’
οιονδήποτε τρόπο το Γ. ΔΗΜΟΥ. Αποδέχτηκε όμως ότι πράγματι τον συνάντησε,
κατ’ εντολή « μάλλον του Ι. ΛΑΓΟΥ » , σε μια προσπάθεια να εμψυχώσει τα μέλη
της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας, τα οποία είχαν φοβηθεί και καταρρακωθεί
μετά την κοινωνική κατακραυγή, που προκλήθηκε από τη δολοφονία του
Π. ΦΥΣΣΑ. Ο ισχυρισμός του βέβαια αυτός κάθε άλλο παρά πειστικός κρίνεται ,
αφού ο Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ δεν κατονόμασε άλλους ή άλλον , με τους οποίους
συναντήθηκε για το σκοπό αυτό , ενώ με εντολή του Αρχηγού του κόμματος
έκλεισαν τα γραφεία της Τ.Ο. Νίκαιας και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες
εκδηλώσεις. Εξάλλου, την ίδια ημέρα (19-9-2013), κατά την οποία ο Γ. - Χ.
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ συνάντησε το Γ. ΔΗΜΟΥ, δήθεν , για να τον εμψυχώσει , ο Ι.
ΛΑΓΟΣ ζητούσε πληροφορίες από το Γ. ΠΑΤΕΛΗ σχετικά με την ταυτότητα του
« Γιώργου », εννοώντας το Γ. ΔΗΜΟΥ, ο οποίος , συμπτωματικά , είχε
επικοινωνήσει πρώτος τηλεφωνικά με τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , όπως προκύπτει από
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την 35/19-9-2013 , καταγραφείσα, δυνάμει παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών , τηλεφωνική συνομιλία του Ι. ΛΑΓΟΥ με το Γ. ΠΑΤΕΛΗ. Εξάλλου , όπως
επίσης συνάγεται από την 11/21-9-2013, νομίμως καταγεγραμμένη , τηλεφωνική
συνομιλία μεταξύ των Γ.-Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ και του Μιχαήλ ΠΑΠΠΑ , ο πρώτος
ενημερώνει το δεύτερο ότι τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας ( 21-9-2013 ) , ο
Ι. ΛΑΓΟΣ θα μετέβαινε στον Πειραιά για να συζητήσει με « πιστά του παιδιά ».
Από όλα τα παραπάνω , προκύπτει αναμφίβολα ότι τις επόμενες ημέρες , μετά τη
δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ , τα ηγετικά στελέχη της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ »
επιχειρούσαν με απεγνωσμένες ενέργειες , να απεμπλέξουν την οργάνωση αλλά και
τους ίδιους από τη συγκεκριμένη εγκληματική δράση , δηλώνοντας δημόσια ότι ο
φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ήταν ένα άσχετο προς τη
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ άτομο , που ενήργησε μόνος του ή ως όργανο εχθρικών προς αυτήν
πολιτικών δυνάμεων ή ακόμη και ξένων μυστικών υπηρεσιών , αλλά και
επιχειρώντας να εμπλέξουν αδύναμα άτομα , όπως ο Γ. ΔΗΜΟΥ, εκμεταλλευόμενοι
την ηλικία και την κλονισμένη του υγεία ( βλ. το υπ’ αριθ. 2010/23-4-2014
πιστοποιητικό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιά « ΤΖΑΝΝΕΙΟ » ) ,
κυρίως όμως το γεγονός ότι συμπτωματικά ήταν ο πρώτος που επικοινώνησε με το
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ αμέσως μετά τη σύλληψή του.
Επίσης , προέκυψε ότι ο Γ. ΔΗΜΟΥ είχε ενταχθεί στην Τοπική Οργάνωση της
Νίκαιας , μετείχε στις δράσεις της , όπως ο ίδιος ομολόγησε κατά την απολογία του
αλλά και προκύπτει από το ηλεκτρονικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Στις ενέργειες αυτές προέβαινε έχοντας πλήρη γνώση των θέσεων , των αρχών και
των επιδιώξεων της οργάνωσης , αφού ήταν τακτικός ακροατής των ομιλιών που
διοργανώνοντα στα γραφεία της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης. Ο ίδιος ,
απολογούμενος τόσον ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών όσον και
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , δήλωσε επί λέξει «…αιτία συνεπώς της
προσέγγισής μου στη Χρυσή Αυγή στάθηκε η διανομή τροφίμων που είδα να
λαμβάνει χώρα έξω από τα γραφεία της Οργάνωσης. Μετά από μια εβδομάδα από
την πρώτη λήψη τροφίμων , όταν αναγκάστηκα να προσφύγω πάλι για βοήθεια ,
ετέθη ως προϋπόθεση η εγγραφή μου , καθώς όταν ζήτησα πληροφορίες σχετικά με
το πώς μπορώ να λαμβάνω συχνά ρουχισμό και τρόφιμα , ενημερώθηκα ότι ήταν
απαραίτητη η εγγραφή μου ». Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η παροχή
κοινωνικής βοήθειας και οικονομικής συνδρομής ήταν μία μέθοδος προσέλκυσης
στους κόλπους της οργάνωσης αναξιοπαθούντων ή οικονομικά αδύναμων , οι οποίοι
αποδέχονταν να συμμετάσχουν στις δράσεις της και να ενταχθούν ως ενεργά μέλη,
προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση. Το γεγονός όμως αυτό δεν
καθιστά τα άτομα αυτά , άνευ ετέρου , ανεύθυνα ποινικά , αφού αποδέχονταν την
έναντι ανταλλάγματος ένταξή τους σε εγκληματική οργάνωση. Επίσης , αν και όπως
ισχυρίζεται η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή , κατά την απολογία του
ενώπιον της ίδιας ως άνω Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , δήλωσε , μεταξύ άλλων , ότι
«…μετείχα στην εκδρομή που κάνανε στις Θερμοπύλες…». Είναι δε προφανές , παρά
τους ως άνω ισχυρισμούς του , ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος εντάχθηκε ,
ανεξάρτητα από τους λόγους που τον ώθησαν σε αυτό , στη εγκληματική οργάνωση
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , μετείχε στις συγκεντρώσεις , εκδηλώσεις και δράσεις της ,
όπως συνομολογεί και ο ίδιος αλλά συνάγεται και από τα ηλεκτρονικά πειστήρια ,
γνωρίζοντας , υποστηρίζοντας και διαδίδοντας τις θέσεις , τις αρχές και τις επιδιώξεις
της , καθώς και τις μεθόδους δράσης της , ανεξάρτητα αν ο ίδιος , λόγω ηλικίας και
προβλημάτων υγείας , αδυνατούσε να μετάσχει σε βίαιες δράσεις της εν λόγω
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Τοπικής Οργάνωσης, όπως αυτές, ενδεικτικά, εκτίθενται στο οικείο κεφάλαιο της
παρούσας ( υπότιτλος ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ). Το ότι δεν μετείχε στις
εγκληματικές δράσεις, δεν αναιρεί την ιδιότητά του ως μέλους, κατά τα αναλυτικά
στη μείζονα σκέψη της παρούσας εκτιθέμενα.
Κατόπιν τούτων , προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις , οι οποίες
δικαιολογούν την παραπομπή του στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου , για
να δικαστεί ως υπαίτιος των ως άνω εγκληματικών πράξεων για τις οποίες
κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ του Δημητρίου και της Αθηνάς , γεν. στη Νίκαια
Αττικής , στις 8-4-1989 , κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής ( Χαρ. Τρικούπη 95 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού ( άρθρ. 42 παρ. , 45 , 299 παρ. 1
Π. Κ. ).
γ) Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας ( άρθρ. 382 παρ. 1 σε συνδ. με το
άρθρ. 381 παρ. 1 Π. Κ. )
δ) Διατάραξη οικιακής ειρήνης ( άρθρ. 334 παρ. 1 Π. Κ. )
Ο ως άνω κατηγορούμενος , στην Αθήνα , τουλάχιστον από το έτος
2011 , εντάχθηκε και συμμετείχε ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , στην
εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συγκεκριμένα στην Τοπική
Οργάνωση του Περάματος , ενώ μετείχε και ως μέλος στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’. Επίσης , συμμετείχε και σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που
οργανώνονταν από την εν λόγω εγκληματική οργάνωση εναντίον ημεδαπών που
στοχοποιούνταν
ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π.
αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π. Ειδικότερα , στο Πέραμα Αττικής , στα
πλαίσια της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητας , τις πρώτες πρωινές ώρες της 126-2012 , ως μέλος του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος ,
συγκροτούμενο από είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον άτομα , μεταξύ των οποίων οι
συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως επικεφαλής , Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ , Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ και άλλοι ,
έχοντας , από κοινού , αποφασίσει να τελέσει , μαζί με τους άλλους , το κακούργημα
της ανθρωποκτονίας με πρόθεση , επιχείρησε , από κοινού με αυτούς , πράξη που
περιείχε αρχή εκτελέσεως αυτού , δεν ολοκλήρωσε όμως την ενέργειά του από
λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του. Συγκεκριμένα , με το ως άνω ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ , περί ώρα 03.10 της ανωτέρω ημερομηνίας , βάσει οργανωμένου
σχεδίου , μετέβη στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη , στο ύψος του οικοδομικού
αριθμού 32. Αφού προηγουμένως προκάλεσε , μαζί με τα λοιπά μέλη του Τάγματος
Εφόδου εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά τους οχήματα , επιχείρησε να
εισβάλει , βιαίως , εντός της οικίας αυτής , σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα
τζάμια των παραθύρων και ρίχνοντας το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα
και τον πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο , όπου κοιμόντουσαν οι
τρεις αλλοδαποί. Επειδή ομως δεν κατάφερε να σπάσει την πόρτα γιατί ήταν
σιδερένια , ανέβηκε στην ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος των ως άνω Αιγυπτίων
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EMBARAK ABOUZID , του επιτέθηκε βιαίως , αιφνιδιάζοντάς τον και με σκοπό
να τον σκοτώσει τον χτύπησε , μαζί με τους λοιπούς , με ξύλα και σιδερένιους
λοστούς , σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου , όπως στο κεφάλι ,
στο πρόσωπο. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν να υποστεί ο ως άνω παθών
διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών , καθώς και θλάση
πνεύμονος , βαθειά βλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο οίδημα
προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου , για την αποκατάσταση των οποίων
απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία. Όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό
του , καθόσον είχε παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος
επίθεσης προς το θύμα , όπως αυτό είχε προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του
Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , έδωσε την εντολή να αποχωρήσετε
από τον τόπο της επίθεσης.
Κατά την αρχική απολογία του , ενώπιον της Δ Ανακρίτριας Πειραιά , στις 14-62012 , αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τον βαρύνουν , ενώ με το με
ημερομηνία 14-6-2012 απολογητικό υπόμνημά του , το οποίο κατέθεσε ενώπιόν της
αυθημερόν , ισχυρίστηκε ότι « Ουδεμία σχέση έχω με την αποδιδόμενη κατηγορία
και ουδεμία ανάμειξη με το συγκεκριμένο συμβάν , το οποίο καταδικάζω
απερίφραστα… ουδεμία σχέση έχω με τη συγκεκριμένη οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
’’ και δεν πρόσκειμαι ιδεολογικά σ’ αυτήν…». Όμως ο ίδιος , κατά την απολογία
του , στις 5-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , αναίρεσε τους
παραπάνω ισχυρισμούς του σχετικά με την ένταξή του στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ,
δηλώνοντας ότι «Ήταν μια γραμμή που μας είχε πει ο δικηγόρος μας να
ακολουθήσουμε γιατί ήταν προεκλογική περίοδος ».
Πέραν τούτου , κατά την ίδια ως άνω απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Είμαι ένας απλός
ψηφοφόρος και τίποτα παραπάνω… είμαι απλός ψηφοφόρος , έχω συμμετάσχει σε
τρεις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής μόνο , σε ένα συσσίτιο έξω από τα γραφεία
του Περάματος , σε μία ομιλία σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα , διαφόρων
Βουλευτών του κόμματος , δεν θυμάμαι το όνομα του ξενοδοχείου και των
Βουλευτών και στην πλατεία στο Περιβολάκι στη Νίκαια σε ομιλία κάποιου που
δεν θυμάμαι το όνομά του… ». Οι εν λόγω υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του δεν
κρίνονται πειστικοί, καθόσον εντάσσονται στη γενικότερη υπερασπιστική τακτική
των κατηγορουμένων, ακόμη και μελών της ηγετικής ομάδας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ,
με βάση την οποία αποτάσσονται την οργάνωση, στην οποία είναι ενταγμένοι και την
υπηρετούν πιστά, εμφανιζόμενοι είτε ως απλοί ψηφοφόροι αυτής είτε ακόμη και ως
ανήκοντες σε άλλα πολιτικά κόμματα, έχοντας την εσφαλμένη πεποίθηση ότι έτσι θα
απεμπλακούν από τις κατηγορίες που τους βαρύνουν και θα αποπροσανατολίσουν τη
Δικαιοσύνη και τη δικαστική έρευνα.
Όμως παρά τους σχτικούς ισχυρισμούς του , αναγνώρισαν , ανεπιφύλακτα , ως ένα
από τα έξι άτομα - μέλη της ομάδας που επιτέθηκε εναντίον τους, στο σπίτι τους, με
ανθρωποκτόνο σκοπό, την ώρα που κοιμόνταν , ο ( επ ) ABOU HAMED ( όν )
MOHAMED του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον
των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και ( επ ) ABOU HAMED
( όν ) AHMED του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 ,
ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και στις 24-4-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο
επίσης κατηγορούμενος Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ , κατά την απολογία του ,
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στις 5-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων ,
ανέφερε ότι « Ο Ευγενικός και ο Πανταζής φόραγαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής
και τις γύρισαν ανάποδα στο Τμήμα. Άλλωστε είχα μαζί μου και μία κοπέλα ηλικίας
17 ετών. Υποθέσαμε ότι όντως να είχαν κάνει αυτά τα πράγματα που μας
κατηγορούσαν. Γιατί τέτοια ώρα μέσα στη νύχτα πού θα πήγαιναν με μπλούζες
της Χρυσής Αυγής. Αν βγαίνεις βόλτα τη νύχτα , βγαίνεις με τα φυσιολογικά σου
ρούχα ». Το ίδιο ακριβώς γεγονός κατέθεσε και ο κατηγορούμενος Θωμάς
ΜΑΡΙΑΣ , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις
12-3-2014. Τέλος , όσον αφορά την ώρα που ο ίδιος ο Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ και οι
συγκατηγορούμενοί του πήγαν στο αναψυκτήριο «Β…eat » στο Πέραμα καθώς και
το χρονικό διάστημα που παρέμειναν εκεί , όσα αναφέρει στις απολογίες του στα
απολογητικά υπομνήματά του , διακρίνονται από ανακολουθίες , αντιφάσεις ,
αοριστίες και ανακρίβειες.
Κατ’ ακολουθία , προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του και ως εκ τούτου
πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί
ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Ελένη ΖΑΡΟΥΛΙΑ του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας , γεν. στην Αθήνα ,
στις 21-5-1961 , κάτοικος Αθηνών ( 25ης Μαρτίου 26 - Πεύκη ) , Βουλευτής
ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ. 1 , 3
Π. Κ )
Στην υπό κρίση υπόθεση , σε βάρος της ως άνω κατηγορουμένης Ελένης
ΖΑΡΟΥΛΙΑ , Βουλευτή του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής αυτού , απαγγέλθηκε κατηγορία για
την αξιόποινη πράξη της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσης
αυτής , η οποία , κατά τα κύρια σημεία της συνίσταται στο ότι « … στην Αθήνα ,
τουλάχιστον από του έτους 1987 α) εντάχθηκες και έκτοτε συμμετέχεις ως
μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία
επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , ενδεικτικά δε των
προβλεπόμενων από τις διατάξεις… και β) διευθύνεις την οργάνωση από κοινού
με άλλους συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα και κατά
τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
και συμμετέχεις σ’ αυτήν , έκτοτε , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των
συγκατηγορουμένων σου… και άλλων προσώπων εισέτι αγνώστων στην ανάκριση ,
οι οποίοι σταδιακά , από το έτος 1987 και εφεξής εντάχθηκαν στην παραπάνω
οργάνωση … με σκοπό τη δια της βίας επιβολή των παραπάνω αρχών της
οργάνωσης , με προπηλακισμούς και βίαιες επιθέσεις εναντίον των ως άνω στόχων
και αλλοδαπών , στα πλαίσια δε της εγκληματικής αυτής δράσης , διαπράχθηκαν ,
ενδεικτικά , ανθρωποκτονίες , απόπειρες ανθρωποκτονιών , βαριές σκοπούμενες
σωματικές βλάβες , εκρήξεις , ληστείες , εκβιάσεις , κ.λ.π. … Εσύ δε , αφότου
εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις ως
άνω αρχές της , ανελίχθηκες στην ιεραρχία αυτής και αναδείχθηκες ως εκ των
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επίσημων εκφραστών των θέσεων και των παρανόμων δράσεών της , διευθύνοντάς
την , από κοινού με άλλους , αναφερόμενη απ’ ευθείας στον Αρχηγό ,
συγκατηγορούμενό σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διακηρύσσοντας της παραπάνω
αρχές της οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του δημοκρατικού
πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών , αλλά και εναντίον ομάδων ή ατόμων ,
που στοχοποιούνται από τη « Χρυσή Αυγή » ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της , σε ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης , ακόμα δε και στο
βήμα της Βουλής των Ελλήνων , ως βουλευτής της Β Περιφέρειας Αθηνών ,
μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012 , στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως
πολιτικό κόμμα με την επωνυμία « Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » ,
μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας σχετικές εγκληματικές δράσεις επιθέσεις , με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση « Χρυσή Αυγή » εμφανιζόταν ,
διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και πολλά άλλα , ότι δήθεν
εκφυλίζει τους θεσμούς της Χώρας και υποκαθιστά τις νόμιμες Αρχές του
Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της
ασφάλειας , τον έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και
διπλωματίας , τη θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και
εορτές , κ.λ.π ) , προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες ρατσιστικού περιεχομένου
επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και
αλλοδαπών , σε ολόκληρη την Ελλάδα…».
Η εν λόγω κατηγορουμένη Ελένη ΖΑΡΟΥΛΙΑ , κατά την απολογία της , στις
25-6-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , δήλωσε τα εξής
« Αναφέρομαι στο με ημερομηνία 17-6-2014 απολογητικό μου υπόμνημα , το
περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω και το οποίο σας εγχειρίζω καθώς και στα
έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό. Επιπροσθέτως θέλω να δηλώσω ότι η κατηγορία
είναι ανυπόστατη , προσβλητική προς το πρόσωπό μου , έχει εξυφανθεί βάσει
συλλογικής ευθύνης το οποίο δεν υπάρχει στο Σύνταγμα της Ελλάδος αλλά ούτε
και στην Ποινική Δικονομία , επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου
και δεν έχω κάνει καμία παράνομη πράξη και αυτό είναι γνωστό γιατί από όταν
παντρεύτηκα το σύζυγό μου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , τα τηλέφωνά μου
παρακολουθούνται ». Ασκώντας δε το δικαίωμα της σιωπής , σύμφωνα με το άρθρο
99 Α παρ. 1 περίπτ. ε , 3 εδάφ. β περίπτ. ε , 273 παρ. 2 εδάφ. β του ΚΠοινΔ ,
δήλωσε ότι «Δεν επιθυμώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση επί της
κατηγορίας» . Επίσης , με το από 17-6-2014 απολογητικό υπόμνημά της και για
τους λόγους που αναφέρει αναλυτικά σε αυτό αρνείται την κατηγορία που τη βαρύνει
και ισχυρίζεται ότι «… εκφράζω τις αντιρρήσεις μου , τόσο από άποψη της
σκοπιμότητος , όσο και από άποψη της ουσίας , σχετικώς με το χαρακτηρισμό του
κόμματος στο οποίο συμμετέχω και το οποίο εκπροσωπείται νομίμως στη Βουλή
των Ελλήνων κατόπιν της λαϊκής ετυμηγορίας ως εγκληματικής οργανώσεως ».
Όμως μόνο οι ισχυρισμοί της , όπως αυτοί προβάλλονται , δεν είναι ικανοί , κατά
την άποψή μας , να διασκεδάσουν τις επαρκείς ενδείξεις , οι οποίες προκύπτουν σε
βάρος της από τα στοιχεία της ανάκρισης , όσον αφορά τη συμμετοχή της σε
εγκληματική οργάνωση καθώς και τη διεύθυνση αυτής , ως ένα από τα ηγετικά
στελέχη της.
Όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο του συζύγου της Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ( Παράρτημα 11. 3 αριθ. εγγρ. 49 ) , σε σχετική εορταστική επετειακή εκδήλωση της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια ,
το μήνα Μάιο , του έτους 2013 , μεταξύ των άλλων , δήλωσε πανηγυρικά ότι « Όχι
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σαν βουλευτής , αλλά σαν μία αγωνίστρια της Χρυσής Αυγής , πάνω από είκοσι
χρόνια , χαιρετίζω τη συγκέντρωση , στην κάποτε κόκκινη Νίκαια , που σήμερα
είναι Χρυσαυγίτικη , τη συγκέντρωση των γενναίων παιδιών της περιοχής ,
ενάντια στην εγκληματικότητα και τη λαθρομετανάστευση. Προσπαθούν πολλοί ,
με τρόπους βρώμικους και παράνομους , να εμποδίσουν να γίνει αυτή η
συγκέντρωση , αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν τους πέρασε , χάρη σε σας
συναγωνιστές και συναγωνίστριες , αυτής της πολύπαθης περιοχής του Πειραιά.
Η ώρα της αντίστασης , η ώρα του Αγώνα έχει έλθει. Και είμαστε με όλη τη
δύναμη της Ελληνικής μας καρδιάς , στο πλευρό σας. Εμείς οι γυναίκες της Χρυσής
Αυγής , στεκόμαστε ισάξιες δίπλα στα παλληκάρια με τις μαύρες μπλούζες , στην
πρώτη γραμμή του αγώνα , στη μάχη για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες.
Ζήτω η Εθνικιστική Νίκαια. ». Σημειώνεται ότι τα «… παλληκάρια με τις μαύρες
μπλούζες…» , τα οποία εγκωμιάζει η κατηγορουμένη με την ιδιότητα της «
αγωνίστριας » της Χρυσής Αυγής , είναι τα μέλη των Ταγμάτων Εφόδου της
Νίκαιας , τα οποία εφορμούσαν στους πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους
τους, ντυμένα ομοιόμορφα, κρατώντας ξύλα , κράνη , ασπίδες , κοντάρια και άλλα
όπλα , κατηγορούνται δε ως υπαίτιοι τελέσεως διαφόρων εξαιρετικά σοβαρών
εγκλημάτων. Πέραν τούτων , η ίδια κατηγορουμένη , στις 23-7-2013 , κατά την
αγόρευσή της στη Βουλή , μεταξύ των άλλων , αναφερόμενη στους αλλοδαπούς που
διαμένουν στη χώρα μας , υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς , τους χαρακτήρισε ,
συλλήβδην , « υπανθρώπους που έχουν εισβάλλει στην πατρίδα μας με τις κάθε
είδους αρρώστιες που κουβαλάνε». Οι ως άνω δηλώσεις της κατηγορουμένης, που
ενδεικτικά αναφέρονται και μάλιστα οι τελευταίες, εκφερόμενες από το βήμα της
Ολομελείας της Βουλής των Ελλήνων, που είχαν, ως εκ τούτου, ευρύτατη απήχηση
εκφράζουν τις θέσεις και τις αρχές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, σχετικά με την
επιδιωκόμενη φυλετική καθαρότητα του Ελληνικού Έθνους, δεδομένου ότι η
κατάταξη των αλλοδαπών μεταναστών στην κατηγορία των «υπανθρώπων», τους
αφαιρεί την ιδιότητα του ανθρώπου. Η αναφορά, συνεπώς, της κατηγορουμένης σε
«υπανθρώπους» δεν είναι τυχαία, αλλά έχει να κάνει με τη χρήση της γλώσσας ως
μέσου για την επίτευξη της επιδιωκόμενης από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ φυλετικής
καθαρότητας, η οποία, επανειλημμένα, εναργώς, εκφράζεται από το σύνηθες
σύνθημά της «ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και ειδικότερα από τη λέξη «ΑΙΜΑ».
Έτσι, η εκτόξευση του όρου «υπάνθρωποι» από την εν λόγω κατηγορουμένη –αλλά
και από τους λοιπούς κατηγορουμένους και δη τα μέλη της ηγετικής ομάδας, όπως
προκύπτει από το ανακριτικό υλικό- αποτελεί «μήνυμα»-«σήμα» ότι το Ελληνικό
Έθνος πρέπει να απαλλαγεί από τους εξοβελιστέους υπανθρώπους, δηλαδή τους
αλλοδαπούς μετανάστες, που δεν ανήκουν στη Λευκή Φυλή. Συνεπώς, τα μέλη και τα
στελέχη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ επιδίδονται, υπό την κάλυψη της ηγεσίας της, σε
εγκληματικές πράξεις - ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών, οργανωμένα ως
«τάγματα εφόδου» ή ακόμη και σε μικρότερες ομάδες ολίγων ατόμων και μάλιστα σε
βάθος χρόνου, εκλαμβάνοντας ως υποχρέωση και «καθήκον» τους, ως «εθνικιστές»
να υλοποιούν την εξόντωσή τους, συμβάλλοντας στην «κάθαρση της Φυλής».
Με βάση τα προαναφερόμενα, ασφαλώς και προκύπτουν σε βάρος της εν λόγω
κατηγορουμένης επαρκείς ενδείξεις , οι οποίες δικαιολογούν την παραπομπή της στο
ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτια του εγκλήματος
της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για το οποίο αυτή κατηγορείται και μάλιστα
με την επιβαρυντική περίπτωση της διεύθυνσης αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Πολύβιος ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη και της Ιωάννας , γεν. στην
Αθήνα , στις 9-11-1969 , κάτοικος Αθηνών ( Γεωργίου Κοτζιά 20 – Μαρούσι ) ,
Βουλευτής
ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου για
την ως άνω αξιόποινη πράξη , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια
σημεία της , έχει ως εξής : «… Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2010 ,
οπότε και αποστρατεύθηκες από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς , όπου και
υπηρετούσες
ως μόνιμος αξιωματικός
α) εντάχθηκες επίσημα και έκτοτε
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή
δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η
οποία , επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων… και β) διευθύνεις την
οργάνωση από κοινού με άλλους συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα ,
στην Αθήνα και κατά τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα , μετά
των συγκατηγορουμένων σου… Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογή των
« καταστατικών αρχών » και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , ενεργώντας
πάντα με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης , κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος των προαναφερομένων ομάδων ατόμων ή
μεμονωμένων τοιούτων , από τις οποίες ( εγκληματικές δράσεις ) όλως ενδεικτικώς ,
αναφέρονται οι κάτωθι… Εσύ δε , αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση ,
γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις ως άνω αρχές της , ανελίχθηκες στην ιεραρχία
αυτής και αναδείχθηκες εκ των επισήμων εκφραστών των θέσεων και παράνομων
δράσεών της , διευθύνοντας την από κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’ ευθείας
στον αρχηγό , συγκατηγορούμενό σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διακηρύσσοντας
τις παραπάνω αρχές της οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών , αλλά και εναντίον ομάδων
ή ατόμων που στοχοποιούνται από τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ ως πολιτικοί ή φυλετικοί
εχθροί της , σε ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης , ακόμη δε και
από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων , ως βουλευτής της Β Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012 - στις οποίες η εν
λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία ‘‘ Λαικός Σύνδεσμος
- Χρυσή Αυγή ’’ – μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές
δράσεις και επιθέσεις , με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική σου περιφέρεια ( Θεσσαλονίκη ) αλλά και σε όλη
την Ελληνική Επικράτεια , διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και
άλλα , ότι δήθεν εκφυλίζει τους θεσμούς της Χώρας και υποκαθιστά τις νόμιμες
Αρχές του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως
και της ασφάλειας , τον έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής
και διπλωματίας , τη θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και
εορτές , κλπ ) προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού
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περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών
και αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη , αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , όπως ο ίδιος ανέφερε κατά την απολογία του
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , εντάχθηκε στο κόμμα « Λαϊκός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » το έτος 2011 και από τότε μέχρι και σήμερα είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής αυτού. Ισχυρίστηκε ότι η ρατσιστική ιδεολογία δεν
αποτελεί αρχή του κόμματος του και οι ρατσιστικές δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει
κατά καιρούς από τον Αρχηγό , Βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος
« … δεν είναι αρχή του κόμματος. Αφορούν αυτόν που τις είπε ». Όμως , τα γεγονότα
που έχουν συμβεί και περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε άλλο παρά
ενισχύουν την ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού του αυτού. Αρνείται να
σχολιάσει τις δηλώσεις του Αρχηγού και άλλων Βουλευτών και υψηλόβαθμων
στελεχών του κόμματος , ούτε έχει διαφοροποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από
αυτές , ισχυρίζόμενος ότι ο Αρχηγός « Εξέφραζε τον εαυτό του. Εγώ αυτό
πιστεύω ».
Οι παραπάνω ισχυρισμοί του εν λόγω κατηγορουμένου ότι ο Αρχηγός του
κόμματος εκφράζει μόνον τον εαυτό του κρίνονται αβάσιμοι . Και τούτο επειδή η
έννοια του « Αρχηγού » , όπως εκφέρεται από τον εν λόγω κατηγορούμενο , είναι
συμβατή με την έννοια του « Αρχηγού » οποιουδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος ,
ο οποίος χαράζει μεν την πολιτική του κόμματός του , πλην όμως τα μέλη , τα
στελέχη ακόμη και οι βουλευτές του έχουν τη δημοκρατική ευχέρεια να εκφράζουν,
ακόμη και από το βήμα της Βουλής , διαφορετικές απ’ αυτόν απόψεις ή ακόμη και
θέσεις αντίθετες προς την κεντρική κομματική γραμμή. Αντίθετα , σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας με τον υπότιτλο « ΑΡΧΗΓΟΣ » ,
στο κόμμα της Χρυσής Αυγής και όπως αποδεικνύεται περίτρανα από το
αποδεικτικό υλικό ( σωρεία εγγράφων, μαρτυρικών καταθέσεων , δηλώσεων , κ.λ.π.)
ο « Γενικός Γραμματέας - Αρχηγός » της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , είναι ο ανώτατος ηγέτης , ακόμη και με την μεταφυσική έννοια
του όρου και έχει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη των τελικών αποφάσεων. Η
εξουσία του είναι απόλυτη , απεριόριστη και αδιαμφισβήτητη. Ολα τα μέλη και
στελέχη υπακούουν σε αυτόν τυφλά , ορκίζονται , στην κυριολεξία , στο όνομά του
και εκτελούν τις εντολές του , οι οποίες διαβιβάζονται μέσω της κάθετης ιεραρχίας ,
ενεργούν δε πάντα με βάση την εκδηλούμενη ή και εικαζόμενη, ανά περίπτωση ,
βούλησή του ενώ η «…η θέληση του Αρχηγού επιβάλλεται και εφαρμόζεται άμεσα
χωρίς παρεκκλήσεις και χωρίς ενδοιασμούς…» ( βλ. και την από 11-6-2014 ένορκη
κατάθεση του μάρτυρα
Ηλία ΣΤΑΥΡΟΥ). Συνεπώς , ο ισχυρισμός του
κατηγορουμένου - βουλευτή ότι δήθεν οι απόψεις του διαφοροποιούνται των θέσεων
και αρχών τις οποίες εκφράζει ο Αρχηγός του , κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα.
Κατά τα λοιπά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τα επεισόδια και εν γένει τα
γεγονότα στα οποία εμπλέκονται μέλη και στελέχη του κόμματός του , παρά το
γεγονός ότι είχαν καταστεί γνωστά στο Πανελλήνιο, λέγοντας χαρακτηριστικά « Από
τη δικογραφία έμαθα για τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής…» , ισχυρισμός ο οποίος,
κατά την άποψή μας , πέραν του ότι αγγίζει τα όρια της πρόκλησης , δεν αρμόζει να
προβάλλεται από οποιοδήποτε Βουλευτή, ο οποίος, λόγω της ιδιότητός του γνωρίζει
αλλά και εκ καθήκοντος οφείλει να γνωρίζει όλα όσα αφορούν τον τόπο και το κόμμα
του , ώστε να είναι σε θέση να κρίνει και να αποφασίζει κατά τον πλέον συμφέροντα
178

για τη χώρα και το λαό τρόπο. Τέλος , εκφράζοντας τη γενικότερη θέση του επί της
όλης υποθέσεως αναφέρει « Εγώ θεωρώ ότι είναι συκοφαντίες και ότι οι
κατηγορίες είναι κατευθυνόμενες. Τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν αφορούν εμένα.
Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν οργανωμένα περιστατικά βίας από την εκτίμηση του
ανακριτικού υλικού. Εγώ δεν θεωρώ π.χ. ότι η δολοφονία του Φύσσα ήταν
οργανωμένη από τη Χρυσή Αυγή ». Όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί καταρρίπτονται
πλήρως με βάση τα αναμφισβήτητου κύρους αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας.
Επίσης , με το σχετικό , χωρίς ημερομηνία , απολογητικό υπόμνημά του , το οποίο
κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται
ότι « Αρνούμαι όλες τις κατηγορίες που μου αποδίδετε… Δεν έχω δώσει αφορμή στη
Δικαιοσύνη , στο στράτευμα και στο Κοινοβούλιο ποτέ και για κανένα λόγο , ούτε
έχω προβεί σε πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πράξεις παράνομες…
Η κατηγορούσα αρχή δέχεται γενικά και αόριστα γεγονότα που ενδεχόμενα
βαρύνουν άλλους και όχι εμένα για να στηρίξει σε βάρος μου κατηγορίες και να με
παραπέμψει σε δίκη… Ποιές
συγκεκριμένες πράξεις
είναι αυτές , πότε
διεπράχθησαν από εμένα και πού και πότε συγκεκριμένα ; Από πού προκύπτουν στη
δικογραφία οι φερόμενες εγκρίσεις ή οι δήθεν εντολές μου για διάπραξη
κακουργηματικών πράξεων… Το κατηγορητήριο μου δεν συγκεκριμενοποιείται , ως
όφειλε , ούτε ως προς τα πραγματικά περιστατικά για πράξεις για τις οποίες
κατηγορούμαι ούτε σε εμένα προσωπικά. Αναφέρεται σε γενικά και αόριστα
περιστατικά και διάφορες ποινικές πράξεις άγνωστες προς εμένα. Δεν κατανοώ
δηλαδή ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τις κατηγορίες και
δυστυχώς δεν μπορώ να υπερασπισθώ επαρκώς τον εαυτό μου ».
Οι παραπάνω υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του εν λόγω κατηγορουμένου σχετικά με
το ότι επιθυμεί να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν γεγονότα, που
συνιστούν « πιθανά ποινικά αδικήματα » καταδεικνύουν προφανώς την ελλιπή
νομική ενημέρωση του , αφού , σύμφωνα με όσα αναλυτικώς εκτίθενται στη μείζονα
σκέψη της παρούσας με τον υπότιτλο « ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» , κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 187 §§ 1 και 3 του Π.Κ. και κατά την πάγια και
πλούσια
νομολογία ( βλ. ΑΠ 1058/2013, ΑΠ 1040/2011, ΑΠ 743/2011,
ΑΠ1376/2009 και πλήθος άλλων , μέλος της οργάνωσης είναι εκείνος που υποτάσσει τη
βούλησή του στη βούληση αυτής , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του
στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση των εγκλημάτων. Αρκεί κάθε μέλος να γνωρίζει ότι
συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης με την εκτέλεση των καθηκόντων που
του έχουν ανατεθεί. Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου
187 του Ποινικού Κώδικα , πρέπει να υπάρχει έστω και κατά την άτυπη βούληση των
μετεχόντων , ενώ δεν είναι αναγκαίο να έχουν εξειδικευτεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της ομάδας ή
να έχει εκδηλωθεί προς τα έξω δραστηριότητα ή και να έχει σχεδιαστεί έστω και μία πράξη ,
αλλά αρκεί η ύπαρξη και μόνο της οργάνωσης με τον παραπάνω σκοπό. Δεν είναι αναγκαίο οι
εγκληματικές αυτές πράξεις να αποτελούν τον κύριο σκοπό ή την αποκλειστική
δραστηριότητα της οργάνωσης , αρκεί ακόμη και να προπαρασκευάζουν την επίτευξη του
τελικού σκοπού. Για να γίνει ή να παραμείνει κάποιος μέλος της ομάδας απαιτείται και αρκεί η
εκ μέρους του αποδοχή του σκοπού της , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή
του σε επί μέρους πράξεις , οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού.
Κατόπιν των προαναφερομένων, φρονούμε ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος
ασφαλώς γνώριζε και υιοθετούσε τις αρχές και πολιτικές θεωρίες που πρέσβευε το
κόμμα στο οποίο ανήκε και υλοποιούσαν στην πράξη τα μέλη και τα στελέχη του με
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την εκδήλωση ακραία παράνομων συμπεριφορών. Η θέση του στον κομματικό
μηχανισμό ( Βουλευτής - Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ) , ασφαλώς του
επέτρεπαν και του επέβαλλαν να χαράζει , μαζί με τα άλλα υψηλόβαθμα στελέχη
του , την πολιτική του κόμματος , να δίνει εντολές και κατευθύνσεις στα κατώτερα
στελέχη για την υλοποίησή της και να πληροφορείται με πάσα ακρίβεια και
λεπτομέρεια όλα όσα συνέβαιναν εντός αυτού αλλά και εκτός και το αφορούσαν.
Για τους νομικούς και πραγματικούς λόγους που αναφέρονται αναλυτικά
παραπάνω καθώς και σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσης , προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου και ως εκ τούτου , πρέπει
να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Παναγιώτης
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Δάφνης ,
Βουλευτής , κάτοικος Ραφήνας Αττικής ( Ανδρέα Παπανδρέου 29 ) και ήδη
προσωρινά κρατούμενος Δ. Φ. Κορυδαλλού , από 11-1-2014 , με το υπ’ αριθ.
9/2014 Ε. Π. Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
Η κατηγορία σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , κατά τα κύρια σημεία
της , συνίσταται στο ότι «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1998 ,
εντάχθηκες και συμμετείχες ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών
πρόσωπα (οργάνωση), η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων
, προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων … Πλέον συγκεκριμένα , στην
Αθήνα , τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως μέχρι σήμερα , μετά των
συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση
, ανελισσόμενος σου ανατέθηκε ο σημαίνων ρόλος της ιδεολογικής εκπαίδευσης
και κατήχησης νέων μελών της οργάνωσης καθώς και των ‘‘ νεοσύλλεκτων ’’
μελών των ‘‘ Ταγμάτων Εφόδου ’’ , ενώ παράλληλα είχες και την ευθύνη των
κινητοποιήσεων αυτών ( με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων , κ. λ. π. ) ,
προκειμένου αυτά να παρέμβουν στις προαποφασισμένες δράσεις - επιθέσεις
της οργάνωσης , ενώ , εξ’ άλλου , συμμετείχες , ως επικεφαλής , με ρόλο
επιθεωρητή και σε ‘‘ ομάδες ελέγχου ’’ , επιφορτισμένες ( κατά το σχεδιασμό
της οργάνωσης ) σε έλεγχο της νομιμότητας σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής ( νομιμότητα αδειών μικροπωλητών στη Ραφήνα , συμμετοχή αλλοδαπών
παιδιών σε νηπιαγωγεία , κ.λ.π. ). Παράλληλα , ήσουν επικεφαλής των ‘‘ πυρήνων ’’
της οργάνωσης στο Νομό Μαγνησίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής , στον
οποίο αναφέρονταν οι ‘‘ πυρηνάρχες ’’ και εκτελούσαν απαρέγκλιτα τις εντολές
σου , με καθετοποιημένη διαδικασία εντολών , εποπτείας και λογοδοσίας. Λόγω
δε των ως άνω θέσεων σου στην οργάνωση αλλά και ως Βουλευτής επικεφαλής
, από κοινού με άλλους , του σκληρού επιχειρησιακού πυρήνα της οργάνωσης ,
αναφερόμενος απευθείας στον αρχηγό Νικόλαο Μιχαλολιάκο , διευθύνεις την
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οργάνωση , μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας σχετικές δράσεις επιθέσεις με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ εμφανίζεται ,
διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και άλλα , ότι δήθεν εκφυλίζει
τους θεσμούς της Χώρας και υποκαθιστά τις νόμιμες Αρχές του Κράτους και
της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της ασφαλείας , τον
έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας , τη
θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και εορτές , κ.λ.π. ) ,
προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις
σε βάρος ημεδαπών, στοχοποιημένων ως ατόμων διαφορετικών πολιτικών ,
ιδεολογικών κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , ρομά και γενικά όσων δεν
ανήκουν στη ‘‘λαϊκή ενότητα της φυλής ’’ , σε ολόκληρη την Ελλάδα ».
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι Βουλευτής Μαγνησίας του πολιτικού
κόμματος « Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή », από τον Ιούνιο του 2012 και
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής αυτού. Επίσης ήταν , μέχρι την προσωρινή κράτησή
του (11-1-2014), αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του εν λόγω κόμματος , ιδιότητα
η οποία , ασφαλώς , του παρείχε σε απόλυτο βαθμό τη δυνατότητα , έστω και από
δημοσιογραφικές πηγές και πληροφορίες , να γνωρίζει άριστα όλα όσα αφορούσαν το
κόμμα του ή καταγγέλονταν σε βάρος αυτού. Κατά την απολογία του ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 11-1-2014 , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε
ότι « Από το
Συνέδριο του 2011 ανήκω στην Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος και από τις 17-6-2012 είμαι βουλευτής του κόμματος στο Νομό
Μαγνησίας… Εγώ δεν έχω κατ’ αρχάς κομματικά καθήκοντα… Δεν έχω πολιτικές
φιλοδοξίες… δεν θεωρώ τον εαυτό μου μέλος εγκληματικής οργάνωσης , θεωρώ
τον εαυτό μου μέλος ενός νομίμου πολιτικού κόμματος… ».
Επίσης , στο σχετικό με ημερομηνία 11-1-2014 Απολογητικό Υπόμνημά του ,
το οποίο κατέθεσε κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη την ίδια ημέρα , αναφέρει , μεταξύ των άλλων , ότι « Αρνούμαι ρητά και
κατηγορηματικά ότι το πολιτικό κόμμα ‘‘ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’ είναι εγκληματική οργάνωση… Αρνούμαι μετ’ επιτάσεως ότι το
πολιτικό κόμμα ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ είναι εγκληματική οργάνωση… Δεν
αποδέχομαι ότι η ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ είναι εγκληματική οργάνωση , γιατί ούτε
είναι , ούτε εντάχθηκα σε τέτοια… αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργότερα με τη
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ από το 2010… Δεν εντάχθηκα στη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ ,
ούτε για να ανατρέψω έκνομα το Πολίτευμα και τη Δημοκρατία που με εξέλεξε ,
ούτε να επιβάλλω τους πολιτικούς στόχους και θέσεις του κόμματός μας δια της
βίας ή δια παρανόμων πράξεων , όπως ψευδώς και αναληθώς μου αποδίδεται και
σε εμένα με το εις βάρος μου κατηγορητήριο , ούτε βέβαια για να ενταχθώ σε μια
δήθεν εγκληματική οργάνωση και να υπηρετήσω τους δήθεν εγκληματικούς
σκοπούς της … Σημειώνω ότι στη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ δεν υφίστανται , ούτε βέβαια
‘‘ Τάγματα Εφόδου ’’ ούτε ‘‘ νεοσύλλεκτοι ’’…».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος από το έτος 2011 είναι , όπως προαναφέρεται ,
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του συγκεκριμένου κόμματος και από τον
Ιούνιο του έτους 2012 Βουλευτής του στο Νομό Μαγνησίας. Με τις ιδιότητές
του αυτές: α) συνέβαλε στην ιδεολογική « εκπαίδευση » και « κατήχηση » των
μελών του κόμματος και δη των νέων , που , κατά τα προαναφερθέντα ,
συγκροτούσαν τα « Τάγματα Εφόδου » , μεταλαμπαδεύοντας στα πρόσωπα αυτά τις
αρχές και τις θεωρίες της οργάνωσης , τις οποίες είχε ενστερνισθεί πλήρως και ο
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ίδιος καθώς και τις βίαιες μεθόδους πραγμάτωσης των στόχων της και των σκοπών
της β) είχε αναλάβει την ευθύνη των κινητοποιήσεών τους , με αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων , κ.λ.π. , προκειμένου τα μέλη αυτά να παρεμβαίνουν
άμεσα και αποτελεσματικά στις προαποφασισμένες δράσεις - επιθέσεις του
κόμματος γ) συμμετείχε , ως επικεφαλής, με ρόλο επιθεωρητή , σε « ομάδες
ελέγχου » με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας σε διάφορα επίπεδα της
κοινωνικής ζωής ( π. χ. νομιμότητα αδειών μικροπωλητών στη Ραφήνα , φοίτηση
παιδιών αλλοδαπών σε νηπιαγωγεία , κ.λ.π. ) και δ) ήταν επικεφαλής των
« πυρήνων »
της οργάνωσης στο Νομό Μαγνησίας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής , σε αυτόν δε αναφέρονταν όλοι οι « πυρηνάρχες » και εκτελούσαν
απαρέγκλιτα τις εντολές του , με καθετοποιημένη διαδικασία εντολών , εποπτείας
και λογοδοσίας. Λόγω των κομβικών αυτών θέσεών του αλλά και της ιδιότητάς του
ως βουλευτή ερχόταν σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με άλλα επιφανή στελέχη
του κόμματος , όπως π.χ. με τον ήδη κατηγορούμενο βουλευτή Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ
αλλά και απ’ ευθείας και με τον Αρχηγό Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , αναφορικά με
την οργάνωση των Τοπικών Οργανώσεων με βάση τις εθνικοσοσιαλιστικές αρχές
που πρέσβευε ο « ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και την καθοδήγηση
των βίαιων δράσεων των μελών τους , σε πολλές των οποίων ο ίδιος ήταν
επικεφαλής. Ο κατηγορούμενος , λοιπόν, είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα για
την εμπέδωση των θέσεων του εν λόγω κόμματος στην εκλογική του περιφέρεια ,
στον τόπο κατοικίας του στη Ραφήνα Αττικής , αλλά και σε όλη την Ελλάδα , με
στόχο να επιτευχθεί η προσέλκυση και , εντεύθεν, η χειραγώγηση ατόμων και η
διείσδυση του εν λόγω κόμματος σε κατά το δυνατό ευρύτερες κοινωνικές ομάδες ,
ώστε « ως μαχητές του Εθνικισμού » να είναι έτοιμοι για τη μάχη που το κόμμα
αυτό επαγγέλλεται εναντίον όσων στοχοποιεί ως «εχθρούς του Έθνους». Τα
προαναφερόμενα ενισχύονται και από την ένορκη κατάθεση του προστατευόμενου
μάρτυρα « Ε ». Ενδεικτικό των ανωτέρω, εξάλλου , είναι το υπ’ αριθ. 828 μήνυμααναφορά , που βρέθηκε καταχωρημένο στο νομίμως κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο
του , στις 2-6-2012 , δηλ. πριν τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012 , από
τον αριθμό 6972 - 234362 , ο οποίος είναι καταχωρημένος στις « επαφές » του ως
άνω τηλεφώνου του , με το όνομα « Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης » , άτομο με το
οποίο επικοινωνεί τακτικότατα και έχει το εξής περιεχόμενο: «Σου έστειλα το remix
που έφτιαξα πες μου αν σου αρέσει! Είμαστε έτοιμοι για την μάχη! Τα ΜΜΕ μας
πολεμάνε αλλά εμείς είμαστε όρθιοι! Την Τρίτη χτύπησα με το αμάξι έναν
Πακιστανό και τον πάτησα την ώρα που έψαχνε στα σκουπίδια το βράδυ!».
Περαιτέρω , στο ως άνω κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του εν λόγω
κατηγορουμένου βρέθηκαν καταχωρημένες φωτογραφίες με όπλα και πυρομαχικά ,
μία μάλιστα εξ αυτών εικονίζει όπλα σε περιοχή της Αττικής , με βάση το χάρτη από
το σύστημα εντοπισμού που διέθετε το εν λόγω κινητό . Το γεγονός αυτό ενισχύει την
άποψη ότι τα μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής διέθεταν όπλα , τα ασφαλώς
οποία δεν είναι φωτογραφίες από το διαδίκτυο , με σκοπό την ενίσχυση της
ψευδαίσθησης ισχύος τους έναντι των εχθρών και των αντιπάλων τους και την
εξοικείωσή τους με αυτά με περαιτέρω σκοπό τη χρήση βίας , όπως αναλυτικά
εκτίθεται σε άλλα σημεία της παρούσας. Επίσης, από τα αποδεικτικά στοιχεία
προέκυψε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος, στις 29-9-2012, είχε τεθεί επικεφαλής
ανδρών - μελών της Τοπικής Οργάνωσης Βόλου , στην κεντρική Λεωφόρο της
πόλης και κρατώντας στα χέρια του το όπλο , που κατείχε νόμιμα ως βουλευτής , το
επιδείκνυε απειλητικά κατά ομάδος ατόμων, που διαδήλωναν κατά της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ. Για το περιστατικό αυτό μάλιστα έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία
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στην οικεία Εισαγγελία , φωτοαντίγραφα της οποίας επεισυνάπτονται στη
δικογραφία. Επίσης , στις 26-5-2013 , ο ίδιος , με σηκωμένο το μεσαίο δάκτυλο του
χεριού του « χαιρέτησε » όσους διαμαρτύρονταν για την παρουσία του κόμματος
της Χρυσής Αυγής σε εκδήλωση στην περιοχή της Αργαλαστής.
Πέραν τούτων , η βίαιη δράση του εν λόγω κατηγορουμένου στα πλαίσια της
ένταξής του στην εγκληματική οργάνωση , εκδηλώθηκε και προ της εκλογής του ως
βουλευτή. Ενδεικτική , πλην όμως ιδιαιτέρως χαρακτηριστική και αναμφισβήτητη ,
είναι η συμμετοχή του μαζί με τους συγκατηγορουμένους του και μετέπειτα
βουλευτές Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
και άλλα στελέχη , όπως τον Ιωάννη Βουλδή , μετέπειτα δημοτικό σύμβουλο στο
Δήμο Αθηναίων , ως επικεφαλής ομάδων ατόμων , οπλισμένων με μαχαίρια,
κοντάρια κ.λ.π., στο τετραήμερο ‘‘ πογκρόμ ’’ , στο κέντρο της Αθήνας , το Μάιο
του 2011 , τα οποία προέβαιναν σε σωρεία βιαιότατων επιθέσεων κατά
αλλοδαπών, ανεξέλεγκτα , με αφορμή τη δολοφονία του Εμμ. ΚΑΝΤΑΡΗ και είχαν
ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς , καταστροφές καταστημάτων , ακόμη και το
θάνατο ενός αλλοδαπού. Σε σχετική δε φωτογραφία η οποία επισυνάπτεται στη
δικογραφία , ο εν λόγω κατηγορούμενος εμφανίζεται πεντακάθαρα να συμμετέχει στα
συγκεκριμένα επεισόδια. Οι επιθέσεις και οι βιαιότητες αυτές δεν ήταν εγκληματικές
πράξεις ομάδων ατόμων τα οποία δρούσαν μεμονωμένα και ανεξέλεγκτα , αλλά
οργανώθηκαν από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και τελούσαν υπό τη σκέπη της ηγεσίας της.
Τούτο προκύπτει από το σχετικό άρθρο στην επίσημη εφημερίδα της οργάνωσης
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στο φύλλο 723 , της 18-7-2011 , με συντάκτη τον Ηλία
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, στο οποίο αυτός , μεταξύ των άλλων γράφει «… το βράδυ του
εγκλήματος για τα ξεφτιλισμένα κανάλια των νταβατζήδων το πρόβλημα δεν ήταν η
εν ψυχρώ εκτέλεση ενός Έλληνα , αλλά οι… αντιδράσεις των ακροδεξιών. Όσο
παραμένουμε εκτός Κ(υ)νοβουλίου θα κυριαρχούμε στο καθιερωμένο πεδίο δράσης
μας - το πεζοδρόμιο - και θα κάνουμε την Αθήνα άνω - κάτω. Αυτή είναι η
αποστολή μας , αυτή είναι η πολιτική μας. Μόλις μπούμε μέσα στο άντρο της
διαφθοράς και των εγκληματιών πολιτικάντηδων, τότε θα ανατραπούν τα πάντα. Η
Βουλή θα γίνει με μιας Άγιος Παντελεήμονας. Αυτή την προοπτική τρέμουν οι
διεφθαρμένοι της εξουσίας , γι’ αυτό και μας πολεμούν , γι’ αυτό και μας έχουν
αποκλείσει από παντού ». Στο ίδιο φύλλο της ως εφημερίδας, σελ. 9, αναφέρεται ότι:
«Το Μέτωπο νεολαίας καθοδήγησε την οργή των συμπατριωτών μας και η ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ήταν και πάλι στην αιχμή του δόρατος ». Η βιαιότητα , άλλωστε , του
χαρακτήρα του εν λόγω κατηγορουμένου εκδηλώθηκε ακόμη και μέσα στην αίθουσα
της Ολομελείας της Βουλής , με χυδαίες χειρονομίες και εκφράσεις τούτου σε βάρος
συναδέλφων του.
Περαιτέρω , ο ίδιος μαζί με το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο ΓΕΡΜΕΝΗ ,
εκμεταλλευόμενος τοπική θρησκευτική πανήγυρη στην περιοχή της Ραφήνας , στις
8-9-2012, επικεφαλής ομάδας οπαδών του κόμματός του , με μαύρες μπλούζες και το
λογότυπο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , επιδόθηκε σε βίαιη καταστροφή των πάγκων και
των μικροεμπορευμάτων αλλοδαπών μικροπωλητών , επιδεικνύοντας το ρατσιστικό
μένος του και την πρόθεσή του να εμφανιστούν ότι , δήθεν , υποκαθιστούν τις
Αρχές του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , αρμόδιες για την τήρηση της
Τάξεως και της Ασφάλειας , του ελέγχου της νομιμότητας κ.λ.π.). Κατά την
απολογία του , ομολόγησε την ως άνω πράξη του , παρουσίασε δε τον εαυτό του
δήθεν ως άπειρο νέο βουλευτή, που ενήργησε απερίσκεπτα. Τα σχετικά γεγονότα
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επιβεβαιώνονται από την ένορκη κατάθεση του Δήμαρχου Ραφήνας , Γεωργίου
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ , στις 7-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι σε σχετική τελετή για τη
συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , η οποία είναι
καταγεγραμμένη ηλεκτρονικά ( βίντεο αριθ. 2 Παράρτημα 2. 2 του σκληρού
δίσκου του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ) , ο εν λόγω κατηγορούμενος
εγκωμίασε και επιβράβευσε διθυραμβικά τη δράση της εν λόγω Τοπικής
Οργάνωσης ( γνωστή για τις βίαιες έως εγκληματικές ενέργειές της , όπως
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω ) στο σύνολό της , καθώς και αυτή των
Ταγμάτων Εφόδου που ανήκαν σε αυτήν, γεγονός , το οποίο καταδεικνύει έτι πλέον
ότι ενστερνιζόταν και υιοθτούσε πλήρως τις αρχές και τις βίαιες δράσεις της
εγκληματικής οργάνωσης στην οποία ανήκε.
Ενόψει των ανωτέρω , οι ως άνω υπερασπιστικοί του ισχυρισμοί , κατά την άποψή
μας , είναι παραπειστικοί και προβάλλονται στα πλαίσια της κοινής υπερασπιστικής
γραμμής της πλειονότητας των κατηγορουμένων , οι οποίοι με όλως ψευδείς
ισχυρισμούς επιχειρούν να απεμπλακούν των σοβαρών ποινικών τους ευθυνών.
Ενδεικτική δε της παραπάνω συμπεριφοράς είναι και η στάση του εν λόγω
κατηγορουμένου , ακόμη και για γεγονότα εντελώς αδιάφορα για την ποινική
μεταχείρισή του. Συγκεκριμένα , ο ίδιος δήλωσε δημόσια σε συνέντευξή του και
μετά από σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου , ότι χάραξε τατουάζ με τη ναζιστική
φράση “ZIEG HEIL”, στο αριστερό του μπράτσο , όταν ήταν 15 ετών, χωρίς να
γνωρίζει τη σημασία της φράσης αυτής, γιατί απλά του άρεσε η γραμματοσειρά.
Αντίθετα , από την έρευνα του νομίμως κατασχεθέντος κινητού του τηλεφώνου,
εντοπίστηκε μήνυμά του , με ημερομηνία 25-7-2012 , προς τον αριθμό
6979268469 , στο οποίο ο ίδιος αναφέρει: « Απλά ήθελα μια ελληνική φράση για
τατού. Θα πάω στις 5 να γράψω το ZIEG HEIL. Αν είχες τίποτα καλό ιδεολογικό,
αλλά ελληνικό , θα το σκεφτόμουν για αλλαγή ». Κατά την άποψή μας , από το
γεγονός αυτό και μόνο κατακρημνίζεται κάθε ίχνος σοβαρότητας , κύρους ,
ειλικρίνειας και αξιοπιστίας του.
Με βάση όλα τα παραπάνω , ασφαλώς και συντρέχουν πλέον ή επαρκείς
ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου τούτου, για το έγκλημα για το οποίο
κατηγορείται και πρέπει να παραπεμφθεί για να δικαστεί γι’ αυτό στο ακροατήριο
του αρμόδιου δικαστηρίου
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Ευθυμίου και της Βασιλικής , γεν. στο
Χολαργό Αττικής , στις 11-11-1981 , κάτοικος Νίκαιας ( Ακροπόλεως 136
Β ), ήδη προσωρινά κρατούμενος από 8-10-2013 , με το υπ’ αριθ.
ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/18/14-10-2103 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης της Ανακρίτριας
του ΣΤ. Τμήμ. Πειριά.
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 46 παρ. 1 περ.
β , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
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3)

Παράβ. Ν. 456/1976
Οι κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου από την Ανακρίτρια του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά , από τους
Ανακριτές του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη , συνίστανται , κατά τα κύρια σημεία τους , στο ότι :
Α «… με πρόθεση παρείχες στο δράστη ανθρωποκτονίας από πρόθεση άμεση
συνδρομή κατά την εκτέλεση και στη διάρκεια της πράξης του και συγκεκριμένα
την 17-9-2013 προς 18-9-2013 , στο Κερατσίνι , επιβαίνοντας στη θέση του
συνοδηγού του αυτοκινήτου… που οδηγούσε ο δράστης Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
του Σταύρου , παρείχες στον τελευταίο πληροφορίες για τον τόπο όπου βρισκόταν
ο Παύλος ΦΥΣΣΑΣ του Παναγιώτη και δη πληροφορίες που λάμβανες από άλλα
άτομα - συμμετόχους
στην εξελισσόμενη
βάσει προμελετημένου σχεδίου
εγκληματική πράξη του ως άνω δράστη και παράλληλα διαβίβαζες πληροφορίες
σχετικά με το ως άνω άτομο ( Παύλο ΦΥΣΣΑ ) και τις κινήσεις του σε άλλα άτομα ,
κάνοντας χρήση του κινητού τηλεφώνου… το οποίο έφερες επάνω σου με τον τρόπο
δε αυτό δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση από τον ανωτέρω δράστη και ειδικότερα
συγκέντρωσες μεγάλο αριθμό ατόμων στον τόπο που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή το
θύμα , τα οποία ( άτομα ) δημιούργησαν κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας και τον εγκλωβισμό του θύματος με άσκηση εναντίον του παράνομης
βίας και πρόκληση σε αυτό σωματικών βλαβών. Με τον τρόπο αυτό κατέστησες το
θύμα ευάλωτο και διαθέσιμο στον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος στην οδό
Παναγή Τσαλδάρη αριθ. 60 με ένα μαχαίρι το οποίο έφερε επάνω του εξήλθε από
το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνατε και κατάφερε δύο κτυπήματα στο αριστερό
ημιθωράκιο του Παύλου ΦΥΣΣΑ του Παναγιώτη από τα οποία και μόνο επήλθε ο
θάνατος του τελευταίου… ».
Β «… Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετείχες στην
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστων ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό
« ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ »… Με τη
διάρθρωση
αυτή και τον
προπεριγραφόμενο τρόπο σχεδιασμού και ιεραρχικής δράσεως ήδη από του έτους
1987 άρχισαν να εκδηλώνονται επιθέσεις , κατ’ αρχάς εναντίον αλλοδαπών και εν
συνεχεία μέχρι και σήμερα κατά ημεδαπών , οι οποίοι στοχοποιήθηκαν ως άτομα
διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π. αντιλήψεων και ως εκ τούτου έπρεπε
να υποστούν τις συνέπειες της διαφορετικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό , κατ’
εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως οργανώσεως ,
διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται
οι κάτωθι… » και
Γ « Στη Νίκαια Αττικής , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις εντός της επί
της οδού Ακροπόλεως 136 Β κατοικίας σου , εννέα ( 9 ) κροτίδες χρώματος ροζ ,
οι οποίες έφεραν φυτίλι χρώματος πρασίνου , 0 , 83 γραμμαρίων και οι οποίες
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μεταξύ άλλων έφεραν σε εμφανές σημείο τις τυποποιημένες ενδείξεις ‘‘ CE
0589 ’’ , οι οποίες ήταν εντός συσκευασίας αρώματος κατά παράβαση του Ν.
456/1976 ‘‘ περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων ’’ ».
Ο κατηγορούμενος , κατά την αρχική απολογία του , στις 2-10-2013 , ενώπιον
των Ανακριτών του Ν. 4022/20111 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , αρνήθηκε την
κατηγορία που του αποδόθηκε από αυτούς. Ειδικότερα , με το σχετικό
απολογητικό υπόμνημά του , το οποίο κατέθεσε ενώπιον τους αυθημερόν ,
ισχυρίστηκε ότι « Τις εις βάρος μου κατηγορίες αρνούμαι και αποκρούω κατά
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ως καθ’ ολοκληρία αβάσιμες και
ανυπόστατες ». Περαιτέρω , με το από 15-4-2014 απολογητικό Υπόμνημά του ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε , μεταξύ άλλων , ότι « Οι
διαλαμβανόμενες στο παρόν κατηγορητήριο κατηγορίες είναι εντελώς αυθαίρετες ,
κατασκευασμένες και αναπόδεικτες και βεβαίως τις αρνούμαι κατηγορηματικά με
όλη τη δύναμη της φωνής μου »
Αναφορικά με την ένταξή του στο πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ισχυρίστηκε: α) κατά την απολογία του , στις 14-10-2013 , ενώπιον
της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά « Αρνούμαι την κατηγορία… Είμαι απλός
υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής. Η ενασχόλησή μου με τις δραστηριότητες της
Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ( διανομή τροφίμων , ειδών ρουχισμού , ομιλίες
βουλευτών , κ.λ.π ) είχε αξιολογηθεί ως σημαντική και γι’ αυτό μου είχαν προτείνει
να ενταχθώ στην τετραμελή επιτροπή της οργάνωσης. Συνήθως στα γραφεία πήγαινα
δύο φορές την εβδομάδα για να παρακολουθήσω κάποια ομιλία βουλευτή ή για να
οργανώσουμε κάποια δραστηριότητα από αυτές που σας προανέφερα… β) κατά την
απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών « Είμαι από το
2011 υποστηρικτής της Χ. Α …. Στα γραφεία πήγαινα μπορεί και 2 φορές την
εβδομάδα. Έχει τύχει να μην πήγαινα και 2 - 3 εβδομάδες στα γραφεία… »
γ) κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις 15-4-2014 , ότι « Είμαι υποστηρικτής τα τελευταία δύο χρόνια , περίπου
από το 2011. Τους τελευταίους δύο μήνες πριν τη σύλληψή μου , δηλαδή τον 7ο του
2013 ήμουν στην πολιτική δράση » και δ) με το από 15-4-2014 απολογητικό
Υπόμνημά του ότι « Δεν υπήρξα ούτε είμαι μέλος ‘‘ εγκληματικής οργάνωσης ’’ ,
ουδέποτε μου ‘‘ ανετέθησαν ’’ καθήκοντα και ουδέποτε ‘‘ συνεισέφερα ’’ ,
γενικώς , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια… ουδέποτε
συμμετείχα σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια , οιουδήποτε είδους… είμαι ψηφοφόρος
του Πολιτικού Κόμματος ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ από το
έτος 2011… Η ενασχόλησή μου … αφορούσε τη διανομή φυλλαδίων ( φειγ βολάν )
και την εθελοντική συνεισφορά στις διάφορες δραστηριότητες , όπως αιμοδοσία ,
διανομή τροφίμων και ειδών ρουχισμού σε άπορους συμπολίτες μου , κ.λ.π…. Οι
εναντίον μου αποδιδόμενες κατηγορίες είναι παντελώς άδικες και δεν στηρίζονται
σε κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο ».
Όμως , παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς του , από τα στοιχεία της δικογραφίας
προκύπτει ότι ήταν μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας , επικεφαλής της ομάδας « Ασφάλειας » του κτιρίου της και υπεύθυνος
της πολιτικής δράσεως αυτής , δηλ. αρμόδιος να συγκροτεί , να οργανώνει και να
κινητοποιεί τα « Τάγματα Εφόδου » για οποιαδήποτε εκδήλωση ή δράση , κυρίως
όμως βίαιη, της συγκεκριμένης Τοπικής , μάλιστα δε είχε το παρωνύμιο « Τσιχ ».
Επίσης στο ηλεκτρονικό υλικό που περιλαμβάνεται στο δικογραφία , βρέθηκε
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μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο , όπου ο εν λόγω κατηγορούμενος
εμφανίζεται πάντα « ένστολος » , δηλαδή ντυμένος με την « επίσημη » ενδυμασία
της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας και πάντα επικεφαλής του οικείου
« Τάγματος Εφόδου » , ενώ σε « εσωτερικό » έγγραφο αυτής με τίτλο
« ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ » , στο οποίο περιγράφεται κατανομή καθηκόντων των μελών της ,
αναγράφεται « ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ… ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ». Τις
αρμοδιότητές του αυτές επιβεβαίωσε και η Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ , σύζυγος
του Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , κατά τη συμπληρωματική απολογία της , στις 14-2-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Λόγω των παραπάνω επιτελικών θέσεών
του , σε αυτόν έδιναν αναφορά τα μέλη της συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης
καθώς και της « Ασφάλειας » , όπως προκύπτει από τα εισερχόμενα στο κινητό
τηλέφωνό του μηνύματα των συγκατηγορουμένων του Ι. ΑΓΓΟΥ , Ε. ΚΑΛΑΡΙΤΗ ,
Κ. ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ και Α. ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ. Άλλωστε , σε αυτόν απευθύνθηκε
αμέσως ο Ι. ΑΓΓΟΣ , περί ώρα 23:19:20 της 17-9-2013 και τον ενημέρωσε για την
παρουσία του Π. ΦΥΣΣΑ και της παρέας του στην καφετέρια «Κοράλλι»,
παρουσία την οποία ο Ι. ΑΓΓΟΣ εξέλαβε ως απειλητική. Αμέσως μετά , με
διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες , στις 23:20:00 , 23:22:13 , 23:24:34 και
23:37:29 , ο ίδιος ενημέρωσε για τα τεκταινόμενα στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » και
την ενεργοποίηση του « Τάγματος Εφόδου » , τον επίσης κατηγορούμενο
Ε. ΚΑΛΑΡΙΤΗ , επίσης ενταγμένο στη συγκεκριμένη Τοπική και μέλος της
« Ασφάλειας ». Δεν πρέπει επίσης να περάσει απαρατήρητο και το γεγονός ότι ,
όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο του Γ. ΠΑΤΕΛΗ ( Σκληρός δίσκος ,
Παράρτ. 2. 2 , αριθ. βίντεο 831 , 833 ) , κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής νέων
μελών στο κόμμα , ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ εκφωνεί το
σχετικό όρκο , τα νέα μέλη ορκίζονται ενώπιον αυτού και των Γ. ΠΑΤΕΛΗ και
Γ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , τους οποίους στο τέλος της τελετής τα νέα μέλη χαιρετούν.
Πέραν τούτου , η ενεργός συμμετοχή του στην εν γένει πολύπλευρη και
εγκληματική δράση της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης , καθώς και η ηγετική του
θέση σε αυτή αναδεικνύονται , πλην των άλλων και από το περιεχόμενο
τηλεφωνικών μηνυμάτων του (sms). Πιο συγκεκριμένα , στο κινητό του τηλέφωνο
έχουν καταγραφεί πολλά μηνύματα ( παράρτημα 1. 1 inbox 1.1 ) , από άτομα τα
οποία τον ενημερώνουν για το αν θα πήγαιναν ή όχι σε διάφορες δράσεις της
Τοπικής. Ενδεικτικά , μεταξύ αυτών , αναφέρεται το υπ’ αριθ. 600 μήνυμα , με το
οποίο ο αποστολέας του γράφει « Γιάννη , όταν μπορείς πάρε με ένα τηλέφωνο να
μας ενημερώσεις τι εμφάνιση πρέπει να έχουμε » , καθώς και το υπ’ αριθ. 692 , με
το οποίο ο αποστολέας του , ονόματι ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ , του γράφει « Γιαννάρα
θα έρθω από δουλειά καπάκι , δεν θα έχω πόλεως μαζί μου , έχεις θέμα ; » Επίσης
από άλλα μηνύματα προκύπτει και ο καθοδηγητικός του ρόλος στη συγκεκριμένη
Τοπική Οργάνωση ( Βλ. σχετ. Παράρτημα 1. 1 chats υπ’ αριθ. 19 ). Ομοίως
έστειλε στο Διονύσιο ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ , στις 6-6-2013 και ώρα 9:47:17 , μήνυμα
το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής « Οκ. Κάτσε διάβασε μάλλον Παρασκευή
θα σε χρειαστώ μαζί με κάποιους δικούς μας 9.30 το βράδυ για μια μαγκιά που
ετοιμάζουμε με Πειραιώτες ». Επίσης ο Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ζητεί τη
συμβουλή του , μετά την επίθεση μελών των Τοπικών Οργανώσεων Αλίμου ,
Νικαίας και Πειραιά στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , στην
περιοχή της Ηλιούπολης. Πιο συγκεκριμένα , σε σχετικό μήνυμά που του απέστειλε
στις 11-9-2013 και ώρα 3:53:54, τον ερωτά « Γιάννη , με το θέμα του Αλίμου τι
θα κάνουμε ; με έχει πάρει 300 τηλέφωνα ο άλλος γιατί την Παρασκευή είναι η
τελευταία ημέρα που πρέπει να παραστεί στο Α. Τ. » και στη συνέχεια ο ίδιος
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( δηλ. ο Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ) του απαντά « Παίρνει ο Γιώργος το
Λαγό και σε παίρνει » , εννοώντας προφανώς το Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ , ο οποίος
έχοντας ηγετική θέση στην εν λόγω Τοπική Οργάνωση συνομιλούσε απολύτως
ελεύθερα με τον τοπικό Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟ. Ιδιαίτερα δε χαρακτηριστικό
για την όλη δράση του , είναι και το περιεχόμενο άλλης συνομιλίας του στο
chats , στις 15-9-2013 , με το Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ , όπου και έγραψε σχετικά με τα
βίαια επεισόδια που προκάλεσαν μέλη και στελέχη , αλλά και βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, στα οποία και ο ίδιος συμμετείχε ενεργά , κατά την τελετή μνήμης, στην
Πηγάδα του Μελιγαλά, τα εξής « Στην Πηγάδα πέσανε χαστούκια καλά, μακριά
από τις κάμερες , εγώ , ο Καιάδας (ενν. ΓΕΡΜΕΝΗΣ), ο Τσάκας (ενν. ο
κατηγορούμενος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ) και ο Λαγός με τον Πρόεδρό τους , είναι
εβδομάδα Προέδρων , γαμάμε Προέδρους …». Επίσης , σε άλλη συνομιλία του με
τον Νικόλαο ΜΑΝΤΕΛΟ , την ίδια ως άνω ημερομηνία , έγραψ « Σκατά είμαι
χαχαχα , καλά ήταν κάτω έδωσα και με τον Τσάκα χαστούκια στην Πηγάδα ,
ξεκαύλωσα χαχαα » ( Βλ. στα chαts συνομιλία του κατηγορουμένου με το Νικόλαο
ΜΑΝΤΕΛΟ , στις 15-9-2013 , με αριθ. 17 του Παραρτήματος 1. 1 ). Επίσης
μιλώντας σε chat μέσω του κινητού τηλεφώνου του με συνομιλήτριά του με τα
στοιχεία «V for Veta» και σχολιάζοντας την επίθεση στο Πέραμα (στις 12-9-2013),
σε βάρος των μελών του ΠΑΜΕ , γράφει σχετικά « Χα χα χα , γαμώ , σωστό και
φάγανε πούτσα στο Πέραμα» ( Βλ. παράρτημα 1. 1 chats υπ’ αριθ. 16 από το
ηλεκτρονικό αρχείο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του ) Τέλος , πειστήριο
της δικογραφίας αποτελεί και ταυτότητα , η οποία φέρει τα στοιχεία του και στην
οποία αναγράφεται « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Κεντρική Διοίκηση Ασφάλεια ΟΑ 020 ».
Η ταυτότητα αυτή είχε εκδοθεί από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος και την
κατέχουν όσοι ανήκουν στην « Ασφάλεια » και σε επίπεδο κεντρικό. Τέλος ,
χαρακτηριστικό είναι και το περιεχόμενο των παρακάτω , ενδεικτικά , μηνυμάτων τα
οποία δέχτηκε από διάφορα άτομα , μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , με
το παρακάτω περιεχίομενο και συγκεκριμένα από τους Α) Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ
1) Στις 16-4-2013 και ώρα 1:05: 09 « Τσιχ , δεν θα μπορέσω να έρθω σήμερα
γιατί θα πάω να κλείσω ένα σπίτι , Ελπιδοφόρος » 2) Στις 25-4-2013 και ώρα
12:34:19 « Τσιφ ο Ελπιδοφόρος είμαι εγώ και ο Άγγος δεν θα έρθουμε σήμερα γιατί
θα μεταφέρουμε πράγματα και ο Τάσος σχολείο » Β) Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ
1) Στις 7-6-2013 και ώρα 7:41:47 « Καλησπέρα Γιάννη ο Τέλης είμαι δεν θα
μπορέσω να έρθω αύριο είναι να πάω για κανένα μεροκάματο » και 2) Στις 11-62013 και ώρα 1:51: 00 « Καλησπέρα Γιάννη ο Τέλης είμαι θα καθυστερήσω λίγο
να έρθω τώρα γυρνάω από δουλειά » Γ) Διονύσιο ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ 1) Στις 2-72013 και ώρα 9:07: 25 « Γιάννη σήμερα δεν ξέρω αν θα έρθω γιατί έχω εξεταστική
2) Στις 4-7-2013 και ώρα 9:13:56 « Καλημέρα Γιάννη , σήμερα θα είμαι απών γιατί
δουλεύω » Δ) Γεώργιο ΣΤΑΜΠΕΛΟ , στις 25-7-2013 και ώρα 12:26:05
« Καλησπέρα Γιάνναρε , δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω σήμερα αδερφέ λόγω
δουλειάς…». Σημειωτέον ότι ο κατηγορούμενος, ερωτηθείς σχετικά, αρνήθηκε ότι
γνωρίζει τους προαναφερόμενους συγκατηγορουμένους του ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ και
ΚΑΛΠΙΤΖΗ.
Όπως ο ίδιος ο κατηγορούμενος ανέφερε κατά τη συμπληρωματική απολογία
του , στις 15-4-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , με την ως άνω
ιδιότητά του , δηλ. αυτή του υπεύθυνου πολιτικής δράσης , συμμετείχε στις δράσεις
της Χρυσής Αυγής στις Θερμοπύλες , στο Μελιγαλά, αλλά στην «εθνικιστική»
κατασκήνωση που διοργάνωσε, υπό την έγκριση της κεντρικής διοίκησης, η Τ.Ο.
Νίκαιας , στην περιοχή του ποταμού Νέδα στην Ηλεία , κατά τη διάρκεια της οποίας
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ο κατηγορούμενος αυτός είχε αναλάβει την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη
χρήση πολεμικών όπλων. Τούτο προκύπτει και από το « Πλάνο Διήμερης
Κατασκήνωσης », έγγραφο , το οποίο βρέθηκε καταχωρημένο στο κινητό τηλέφωνο
του επίσης κατηγορουμένου Γ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ( δεύτερος δίσκος , παράρτημα 1. 3 ,
έγγραφο 127 σημείο 5 αυτού ) , στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα
που όφειλαν να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και αναφέρεται , εκτός των άλλων
, ότι «… στα μέσα του ποταμού θα πραγματοποιηθούν βολές υπό την επίβλεψη του
υπεύθυνου πολιτικής δράσης Ιωάννου ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ( προαιρετικά να
υπάρχει φούμο) ». Τα ανωτέρω συνομολόγησε και ο ίδιος στην από 15-4-2014
συμπληρωματική του απολογία ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη και
δήλωσε ότι τα όπλα με τα οποία εκπαιδεύονταν , ήταν air soft, χωρίς όμως να
γνωρίζει ποιός τα είχε φέρει , όπως άλλωστε απάντησαν και οι λοιποί ερωτηθέντες
σε αντίστοιχες ερωτήσεις κατηγορούμενοι. Το γεγονός ότι ήταν υπεύθυνος
Πολιτικής Δράσης της συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης καθώς και μέλος του
Πενταμελούς Συμβουλίου αυτής , επιβεβαιώνει και ο επικεφαλής αυτής Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ , κατά την απολογία του , στις 29-9-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Αξιοσημείωτο επίσης είναι και το γεγονός ότι στο κινητό
τηλέφωνο του εν λόγω κατηγορουμένου , βρέθηκαν καταχωρημένες φωτογραφίες
και βίντεο , όπου εμφανίζεται ο ίδιος να βάλλει με όπλο, εντός οικίας, σε
κατοικημένη περιοχή, πετυχαίνοντας μάλιστα το στόχο του ( βλ. βίντεο υπ’ αριθ.
383 στο παραρτ. 1.1.).
Πέραν των ανωτέρω , στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες ( παρ. 1.1.,
με τίτλο files-images ) , στις οποίες εικονίζονται ένα περίστροφο με σφαίρες. Σε
σχετική δε ερώτηση που του υποβλήθηκε , απάντησε ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει
σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά του δεδομένα , θεωρώντας προφανώς και σε
κάθε περίπτωση νομικά εσφαλμένα , ότι η κατοχή όπλων και πυρομαχικών
εντάσσεται στα « προσωπικά δεδομένα ». Σε επόμενη δε ερώτηση ότι κάτω από τις
φωτογραφίες υπάρχει χάρτης από το σύστημα εντοπισμού που έχει το κινητό του
τηλέφωνο, από τον οποίο ( χάρτη ) προκύπτει ότι ο τόπος λήψεως των φωτογραφιών
βρίσκεται επί της διασταύρωσης των οδών Αχαρνών και Αγίου Μελετίου , αυτός και
πάλι αρνήθηκε να απαντήσει. Περαιτέρω, σε άλλη ερώτηση , αναφορικά με άλλη
φωτογραφία ( αριθ. 477 ), στην οποία εικονίζεται ένα τραπέζι , με λευκό
τραπεζομάντηλο, επί του οποίου βρίσκονται πέντε ( 5 ) όπλα ( περίστροφα και
μεγαλύτερα όπλα ), ο δε σχετικός χάρτης που εντοπίζει τον τόπο λήψεως της
φωτογραφίας είναι πλησίον του Άλσους Δεξαμενής και πλησίον των οδών
Προποντίδος και Κυζίκου , ο κατηγορούμενος, ομοίως, δεν απάντησε. Τέλος , σε
ερώτηση σχετικά με βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να στοχεύει με περίστροφο
από βεράντα οικίας, παρόντων του Γ. ΠΑΤΕΛΗ και ενός μικρού παιδιού, ομοίως
αρνήθηκε να απαντήσει.
Από τα παραπάνω και παρά τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί του
αντιθέτου , σαφώς ενισχύεται η άποψη ότι τα μέλη και στελέχη της εγκληματικής
αυτής οργάνωσης κατείχαν όπλα και εκπαιδεύονταν συστηματικά στη χρήση τους ,
με σκοπό την ενίσχυση της ψυχολογίας της βίας των « μαχητών » της « εθνικιστικής
φάλαγγας » σε ένα πόλεμο πλασμένο στη φαντασία τους , με τους « εχθρούς » της
Χρυσής Αυγής και του Έθνους , καθως και της καλλιέργειας σε νεαρά κυρίως άτομα
της ψευδαίσθησης του απρόσβλητου , αλλά και της ενδεχόμενης χρήσεως των όπλων
αυτών σε περίπτωση που θα έκριναν ότι αυτό ήταν αναγκαίο. Σε σχετική δε
ερώτηση , που του υποβλήθηκε κατά την ως άνω συμπληρωματική απολογία του ,
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αναφορικά με την υπ’ αριθ. 22 φωτογραφία , στην οποία εικονίζεται ο ίδιος , στην
κατασκήνωση της Νέδας , κρατώντας τη σημαία των WAFFEN SS μπροστά από την
ελληνική σημαία , ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να απαντήσει.
Πέραν τούτων , όσον αφορά στη συμμετοχή του στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας
με πρόθεση, για το οποίο κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ο Γεώργιος
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , ο εν λόγω κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του. Πιο
συγκεκριμένα , κατά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ.
Πειραιά , στις 14-10-2013 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι «… Δεν θυμάμαι τι
ώρα έφυγε από τα γραφεία ο ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ. Με το ΡΟΥΠΑΚΙΑ συναντήθηκα στις
23.45 στην πλατεία ‘‘ Περιβολάκι ’’ της Νίκαιας προκειμένου να μου αποδώσει
έντυπο υλικό που αφορούσε την ομιλία του βουλευτή ΛΑΓΟΥ στη Νίκαια , που θα
γινόταν την προσεχή Πέμπτη. Η συνάντησή μας κράτησε 5 λεπτά , εγώ πρέπει
ξέχασα το κινητό μου πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του Ρουπακιά. Είμαι
κατηγορηματικός ότι δεν έχω μπει σε καμία χρονική στιγμή εκείνης της νύχτας στο
αυτοκίνητο του Ρουπακιά ». Επίσης , με το από 14-10-2013 απολογητικό Υπόμνημά
του , ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας , ισχυρίστηκε ότι « ως προς τις συνθήκες υπό τις
οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω έγκλημα , ουδόλως μπορώ να συνεισφέρω. Και τούτο
διότι προ του συμβάντος και κατά τη διάρκεια αυτού , δεν είχα οιουδήποτε είδους
επαφή ή παρουσία στο σημείο. Αγνοούσα δε εντελώς τα τεκταινόμενα και προφανώς
δεν είχα καμία ανάμειξη στην πρόκλησή τους. Οι γνώσεις μου περιορίζονται μόνο
στα όσα μετέδωσαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα όσα γνωρίζω εκ της
δικογραφίας… ουδέποτε συμμετείχα σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια , οποιουδήποτε
είδους ». Περαιτέρω , κατά την απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του
Πρωτοδικείου Αθηνών ισχυρίστηκε ότι «… Το βράδυ της 17-9-2013 επικοινώνησα
με τους εξής φίλους του κόμματος για τις εκδηλώσεις που μίλησα παραπάνω και
για γενικό σχολιασμό για την πολύ καλή πορεία του κόμματος κους Χρυσαφίτη
Δημήτριο , Κάπο Χρήστο , Καλαρίτη Ελπ. , Τσακανίκα Γεώργιο , Άγγο Ιωάννη ,
Ρουπακιά Γεώργιο , Σταμπέλο Γ. ».
Όμως οι παραπάνω ισχυρισμοί του δεν κρίνονται ειλικρινείς ούτε πειστικοί.
Ειδικότερα , όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο ίδιος έχει
αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες με επιφανή μέλη και στελέχη του κόμματος
και της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , από τις 21.00 της 17-9-2013 έως τις
03.00 της 18-9-2013 , δηλαδή μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ , μεταξύ δε
αυτών με τους Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ στις 23:20:00 , 23:22:13 , 23:24:34 και
23:37:29. , Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ , στις 23:39:58 και 23:46:27 και Ιωάννη
ΑΓΓΟ
στις 23:19:20. Συνεπώς , το περιεχόμενο των αλλεπάλληλων αυτών
τηλεφωνικών συνομιλιών τόσο του ίδιου του κατηγορουμένου με άλλα μέλη , όσο
και των συγκατηγορουμένων του μεταξύ τους , δηλ. λίγο πριν την ώρα της
κινητοποίησης του « Τάγματος Εφόδου » για τη μετάβασή του στην καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ » , καθώς και λίγο μετά τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ , γεγονός
το οποίο έλαβε τεράστιες διαστάσεις δημοσιότητας , δεν είναι δυνατό , κατά την
κοινή πείρα και λογική , να έχει σχέση κατά τις εξόχως κρίσιμες εκείνες ώρες , με
άλλα άσχετα και όλως επουσιώδη θέματα , όπως π.χ. η εν γένει πορεία του
κόμματος , οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις , η προγραμματισμένη λίγες ημέρες
μετά ομιλία του Γενικού Γραμματέα του κόμματος στη Νίκαια, ο σχολιασμός του
ποδοσφαιρικού αγώνα , η κατάρτιση του ήδη καταρτισθέντος καταστατικού
επαγγελματικού σωματείου και άλλα παρεμφερή και αδιάφορα.
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Το βράδυ της 17-9-2013 και ώρα 23.35 - 23.40’, δηλαδή λίγα λεπτά μετά την
τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ι. ΑΓΓΟ, ο εν λόγω κατηγορούμενος, πράγματι,
μετέβη στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια. Η
παρουσία του εκεί καταγράφεται αμέσως μετά την αποστολή του σχετικού
μηνύματος εκ μέρους του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ για άμεση συγκέντρωση όλων των
μελών και δη της « Ασφάλειας » στα γραφεία της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης. Ο
ίδιος , κατά τη συμπληρωματική απολογία του , στις 15-4-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι πήγε εκείνη την ώρα στα γραφεία , κατόπιν
συνεννόησης προς τούτο με το Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ, για να πάρουν και να
διανείμουν , δήθεν, έντυπο διαφημιστικό υλικό για την επικείμενη ομιλία του
Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟΥ. Ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται παντελώς αναληθής ,
καθόσον , όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , αλλά και όπως
επιβεβαιώνεται στη συνέχεια από τις δραματικές εξελίξεις , όσοι συγκεντρώθηκαν
στο συγκεκριμένο σημείο την ως άνω ώρα είχαν σκοπό να μεταβούν - όπως και
έπραξαν - ομαδικά και οργανωμένα , βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, υπακούοντας σε
ρητή εντολή, έξω από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ». Εξάλλου , ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ,
μετέβη στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » και διέπραξε την ανθρωποκτονία του Π.
ΦΥΣΣΑ, γεγονός, το οποίο δεν αμφισβητείται. Αλλά και ο ίδιος ο Γεώργιος
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ τον διαψεύδει , καθόσον κατά τη συμπληρωματική απολογία του ,
στις 10-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου
Αθηνών , μεταξύ των άλλων , ανέφερε ότι «… Πράγματι πήγα στην Τοπική και είδα
10-12 μηχανές , στις οποίες επέβαιναν 17-18 άτομα , μεταξύ των οποίων αναγνώρισα
τους Πατέλη , Καζαντζόγλου , τον Θανάση Τσόρβα , Γιώργο Δήμου , Γιώργο
Σταμπέλο. Ρώτησα τι έγινε και ο Καζαντζόγλου μου απάντησε ‘‘ Την πέσανε σε
κάποιον δικό μας στο Κερατσίνι…’’. Παρά ταύτα , ο Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ,
σε σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη αν
γνώριζε το περιεχόμενο του παραπάνω γνωστού μηνύματος που απέστειλε ο
Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ απάντησε «Τέτοιο μήνυμα πρέπει να πήρα , αλλά δεν το
διάβασα. Πρέπει στο κινητό μου να είναι κλειστό , να μην έχει διαβαστεί. Έμαθα ότι
το μήνυμα αυτό αφορούσε στη διαφήμιση και προώθηση του έντυπου υλικού. Έτσι
πιστεύω ». Μάλιστα δε αρνείται αλυσιτελώς και το πασίδηλο και παραδεκτό από
όλους γεγονός ότι την ώρα εκείνη , έξω από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης
της Νίκαιας ήταν συγκεντρωμένα μέλη της « Ασφάλειας » της ως άνω Τ.Ο. με
αυτοκίνητα και μηχανές.
Όπως προκύπτει από τη σχετική με ημερομηνία 18-9-2013 Έκθεση Έρευνας
Αυτοκινήτου και Κατασχέσεως , το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ βρέθηκε και κατασχέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε
ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ και ήταν σταθμευμένο κοντά στο σημείο του
εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα , κατά την έρευνα του υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΥΖΗ 2724 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου , μάρκας NISSAN , μοντέλο ALMERA , με το οποίο ο
Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ πήγε στον τόπο του εγκλήματος , στην περιοχή της
Αμφιάλης , στο Κερατσίνι , στο ντουλαπάκι της θέσης του συνοδηγού βρέθηκε μία
υφασμάτινη θήκη κινητού τηλεφώνου , η οποία περιείχε α) μία συσκευή κινητού
τηλεφώνου μάρκας APPLE , μοντέλο IPHONE , στο πίσω μέρος της οποίας ήταν
επικολλημένο αυτοκόλλητο με την επιγραφή « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » β) το υπ’ αριθ.
Φ - 116452 Δ.Α.Τ. του κατηγορουμένου , εκδοθέν στις 12-3-2001 , από το Α. Τ.
Κερατσινίου γ) τρεις όμοιες κάρτες επί των οποίων αναγράφεται , μεταξύ άλλων ,
« Τ. Ο ΝΙΚΑΙΑΣ » και « ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ » δ) τέσσερα ιδιόχειρα σημειώματα ,
το ένα εκ των οποίων φέρει στρογγυλή σφραγίδα , στην οποία αναγράφεται μεταξύ
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άλλων « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και « Τ.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ » ε) πέντε επαγγελματικές κάρτες
στ) μία πλαστικοποιημένη κάρτα επί της οποίας αναγράφεται , μεταξύ άλλων ,
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και « ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΑ 200 » ζ) μία φωτογραφία και η) ένα
χαρτονόμισμα των πενήντα ( 50 ) ευρώ.
Για τα ευρήματα αυτά , ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , κατά
την απολογία του , στις 14-10-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ.
Πειραιώς , ανέφερε ότι «… το κινητό που ξέχασα ήταν μέσα σε θήκη μαζί με τις
κάρτες της Χρυσής Αυγής και την ταυτότητά μου καθώς και ένα χαρτονόμισμα
των 50 ευρώ » , ενώ στη συνέχεια , κατά την απολογία του ενώπιον των Ανακριτών
του Πρωτοδικείου Αθηνών , στις 2-10-2013 , ισχυρίστηκε ότι «…Ξέχασα το κινητό
μου στο αυτοκίνητο του κου Ρουπακιά , το άφησα στον ουρανό του αυτοκινήτου…
Πρέπει να άφησα το κινητό πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου , μάλλον το ξέχασα
και έφυγα, μάλλον το βρήκε ο κος Ρουπακιάς ». Ο τελευταίος όμως , δηλ. ο
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ στην απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου
Αθηνών , σαφώς ανέφερε ότι ο Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του έδωσε το κινητό του
τηλέφωνο , γιατί ο ίδιος φορούσε φόρμα και δεν μπορούσε να το κρατήσει.
Η μάρτυρας Παρασκευή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ , κατά τις ένορκες καταθέσεις της ,
στις 20-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη και στις 18-9-2013 ,
ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων, στο πλαίσιο της αστυνομικής
προανάκρισης, η οποία διενεργήθηκε σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ,
κάνει λόγο για άτομο στη θέση συνοδηγού στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο
Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ και με αυτό πήγε από τα γραφεία της Τοπικής στη Νίκαια
στο Κερατσίνι στον τόπο που διαπράχθηκε το έγκλημα. Μάλιστα δε τον περιγράφει
ως ψηλό , αδύνατο , με ξυρισμένο το κεφάλι του , ηλικίας περίπου τριάντα ( 30 )
ετών. Την παρουσία συνοδηγού και δύο ακόμη γυναικών επιβατών στα πίσω
καθίσματα αναφέρει και ο μάρτυρας Παύλος ΣΕΙΡΛΗΣ, κατά τις ένορκες
καταθέσεις του , στις 20-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη και στις
18-9-2013 , ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών , κατά την ίδια αστυνομική
προανάκριση. Επίσης , η μάρτυρας Δήμητρα ΖΩΡΖΟΥ , κατά την ένορκη κατάθεσή
της , στις 19-3-2014 , ομοίως ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , σε σχετική
ερώτηση για την ύπαρξη συνοδηγού στο αυτοκίνητο του Γεώργιου ΡΟΥΠΑΚΙΑ ,
απάντησε « Από τις φωτογραφίες που μου επιδεικνύονται, αυτός ο οποίος
περισσότερο προσεγγίζει στο σωματότυπο και στα χαρακτηριστικά , όσο μπορούσα
να διακρίνω στιγμιαία , είναι το άτομο που εικονίζεται στην με αριθ. 1814021
φωτογραφία , το οποίο , όπως μου λέτε , ονομάζεται Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ.
Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι βέβαιη και δεν θέλω να πάρω κάποιον στο λαιμό
μου ».
Όπως ισχυρίζεται ο εν λόγω κατηγορούμενος με το ίδιο ως άνω , από 15-4-2014 ,
Υπόμνημά του «… το τραγικό γεγονός της 18-9-2013 , αποτελεί μία εξέλιξη , την
οποία ουδόλως ήμουν σε θέση να προβλέψω , πολλώ δε μάλλον , να αποδεχθώ ή
επιδιώξω , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , στην οποία αδιαμφισβήτητα δεν είχα καμία
συμμετοχή… ουδείς εκ των μαρτύρων με αναγνωρίζει , όχι απλώς ως εμπλεκόμενο ,
αλλά έστω ως παριστάμενο στο περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ
και , γενικώς , ουδέν απολύτως στοιχείο περί του προσώπου μου προκύπτει ».

192

Από το σύνολο όμως του αποδεικτικού υλικού και έχοντας υπόψη ότι όλοι οι ως
άνω υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ κρίνονται ως παντελώς
ψευδείς. Οι υποκριτικές κραυγές του ενώπιον του Ανακριτή ότι « Οι
διαλαμβανόμενες στο παρόν κατηγορητήριο κατηγορίες είναι εντελώς αυθαίρετες ,
κατασκευασμένες και αναπόδεικτες και βεβαίως τις αρνούμαι κατηγορηματικά και με
όλη τη δύναμη της φωνής μου » μειώνουν στο ναδίρ την αξιοπιστία του και
απαξιώνουν την υπερασπιστική του τακτική. Ανεξαρτήτως όμως αυτού , όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί , οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
κατηγορούμενος , μετά την αποστολή του γνωστού μηνύματος - εντολής εκ μέρους
του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ, μετέβη πράγματι στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης
στη Νίκαια και από εκεί , μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του « Τάγματος Εφόδου » , που
είχαν συγκεντρωθεί εκεί , με άγνωστο μεταφορικό μέσον , το οποίο και τελικά είναι
αδιάφορο , έσπευσε στο Κερατσίνι , έξω από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ». Κατά
την άποψή μας , η θέση του στο μηχανισμό της συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης
και οι εν γένει αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του , ασφαλώς και δεν του επέτρεπαν ,
σε καμμία περίπτωση , να απουσιάζει από το συγκεκριμένο , εξαιρετικά σοβαρό και
καθοριστικό , όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια « προσκλητήριο ». Άλλωστε η
παρουσία του στα γραφεία της Τοπικής στη Νίκαια, κατά τον κρίσιμο χρόνο, είναι
πλήρως αποδεδειγμένη , χωρίς όμως να είναι σε θέση να αποδείξει ότι στη συνέχεια
πήγε σε κάποιο άλλο σημείο και όχι στο σημείο της σύγκρουσης στην Αμφιάλη.
Τέλος , αναφορικά με την κατηγορία για παράβαση των διατάξεων του Ν. 456/76 ,
η οποία επίσης τον βαρύνει , κατά την ίδια ως άνω απολογία του ανέφερε ότι «Τις
κροτίδες τις είχα ξεχασμένες καιρό στο σπίτι , τις έχω αγοράσει από μαγαζί που
πουλάει νόμιμα πυροτεχνήματα ». Η κατοχή εκ μέρους του - όπως και εκ μέρους και
άλλων κατηγορουμένων- των αντικειμένων αυτών δεν είναι τόσο αθώα και άδολη ,
όπως επειδιώκει να την εμφανίσει ο εν λόγω κατηγορούμενος. Και τούτο επειδή ,
όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό , τα μέλη των « Ταγμάτων Εφόδου »
χρησιμοποιούσαν κροτίδες , καπνογόνα , φωτοβολίδες ή άλλα τέτοια παρεμφερή
αντικείμενα , αφενός μεν ως ένδειξη ισχύος και επιβολής όπου εμφανίζονταν ,
αφετέρου δε σε βάρος άοπλων ανθρώπων , κυρίως φοβισμένων αλλοδαπών , για να
τους τρομοκρατήσουν αλλά και ενδεχομένως να τους τραυματίσουν ( βλ. σχετ. και
την από 4-10-2013 ένορκη κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα « Γ » ενώπιον
των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος επί του θέματος αυτού
αναφέρει «…Όλες οι επιθέσεις προς τους μετανάστες δεν είχαν σκοπό εκφοβιστικό,
αλλά δολοφονικό, αφού πετάγαμε αναμμένα καπνογόνα στο κρεββάτι τους , την ώρα
που κοιμόντουσαν, με κίνδυνο να σκοτωθούν, να τραυματιστούν βαρειά ή να
προκληθεί πυρκαγιά…»).
Εξ’ όλων αυτών προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ εντάχθηκε πλήρως στην Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής
στη Νίκαια και δραστηριοποιήθηκε πλήρως μέχρις σημείου τελέσεως αξιοποίνων
πράξεων και μάλιστα εξαιρετικά σοβαρών , με στόχο τη βίαιη και πλήρη επιβολή της
εγκληματικής οργάνωσης - πολιτικού κόμματος έναντι των πολιτικών αντιπάλων του.
Επομένως και επειδή ασφαλώς προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις , πρέπει
να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Μαγδαληνής , γεν. στον
Πειραιά , στις 7-1-1974 , κάτοικος Κερατσινίου ( Υψηλάντου 113 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ( άρθρ. 47 παρ. 1
299 παρ. 1 Π. Κ. )
Οι σχετικές κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο ότι:
Α) « … στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρια ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη
διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων…Πλεον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και
συμμετέσχες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’…Στο πλαίσιο αυτό , κατ’
εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως
διαπ΄ραχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται
οι κάτωθι…».
Β) «.. στον κατωτέρω τόπο και χρόνο , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως
μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης … παρέσχες με πρόθεση σε άλλον
οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση της πράξεως που διέπραξε…
Ειδικότερα , εσύ , έχοντας ενημερωθεί , κατά τις βραδινές ώρες της 17-9-2013 και
συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις 23.45 περίπου , ότι
οι συγκατηγορούμενοί σου , μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ Λέων Τσαλίκης και
Ιωάννης Άγγος , ο οποίος ήταν και υπεύθυνος της ασφάλειας των γραφείων της
οργάνωσης στη Νίκαια , βρίσκονταν στο Κερατσίνι Αττικής και δη εντός της
καφετέριας ‘‘ Κοράλλι ’’ , στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και
Κεφαλληνίας , εντός της οποίας είχε εισέλθει ως θαμώνας ο Παύλος Φύσσας …
και μετά από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) που εστάλη , περί τις 23.30 της 17-92013 , από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ στη
Νίκαια… συμμορφούμενος και υπακούοντας…μετέβης με εντολή από τον αρμόδιο
προς τούτο πυρηνάρχη της Νίκαιας και συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
ΠΑΤΕΛΗ - σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής του συγκατηγορουμένου σου
Ιωάννη Λαγού… βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , μαζί με τους
επίσης συγκατηγορουμένους σου… στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια
‘‘ Κοράλλι ’’ , στον τόπο όπου σε ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοί σου Ιωάννης
Άγγος και Λέων Τσαλίκης , ομοίως μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και μέλη του
παραπάνω ‘‘ τάγματος εφόδου ’’ και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες
ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη
κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο
σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα… καθώς και της ολιγομελούς παρέας
του στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό
τούτων , με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων
από το ως άνω ‘‘ τάγμα εφόδου ’’ , τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί
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ακόμη από την ανάκριση , με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί
από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ ,
παράλληλα με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες
και
ενθάρρυνες ψυχικά
το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος… με ένα μαχαίρι που έφερε
μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο
Φύσσα αιφνιδιαστικά και απρόκλητα επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο ,
με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του , στη συνέχεια δε εσύ μαζί με τους ως
άνω συγκατηγορουμένους σου , εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε ,
διέφυγες τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ , που
προσέτρεξαν και συνέλαβαν τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ ».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , στις 7-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε ότι είναι απλός υποστηρικτής και ψηφοφόρος του
κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Σε σχετική ερώτηση που
του υποβλήθηκε πού βρισκόταν το βράδυ της 17-9-2013 , απάντησε « Στο σπίτι μου
που βρίσκεται στο Κερατσίνι , στην Αμφιάλη , με τα δύο ανήλικα τέκνα μου »,
ισχυρισμός παντελώς ψευδής για του παρακάτω λόγους.
Από τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται δικογραφία ασφαλώς
καταδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν πράγματι « μέλος » , με
την ουσιαστική έννοια του όρου , του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » καθώς και της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας.
Αποτελούσε μέλος της « Ασφάλειας » αυτής , μετέχοντας σε οποιαδήποτε « δράση »
εντέλλονταν από τους ιεραρχικά ανωτέρους του και δίνοντας τακτική αναφορά στον
επικεφαλής της « Ασφάλειας » Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, όπως προκύπτει από τα
σχετικά αλλεπάλληλα μηνύματά του προς αυτόν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο
ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Ελπιδοφόρου ΚΑΛΑΡΙΤΗ , το οποίο
κατασχέθηκε νόμιμα ( παράρτ. 1. 2 , υπ’ αριθμ. 5 sms ) , βρέθηκε μήνυμα σταλμένο
στον ίδιο από την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας , με ημερομηνία 28-3-2013 και με
το εξής περιεχόμενο «Σήμερα όλη η ασφάλεια στα γραφεία , παρουσία αυστηρή για
όλους».
Περαιτέρω προκύπτει ότι κατά το κρίσιμο βράδυ της 17-9-2013 και ώρα
23. 20 , ο ίδιος ο κατηγορούμενος Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ , έχοντας ήδη
τηλεφωνική ενημέρωση από τον ίδιο τον Ι. ΑΓΓΟ για την παρουσία του Π. ΦΥΣΣΑ
και της παρέας του στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ », την οποία ο τελευταίος είχε
θεωρήσει προκλητική και απειλητική , τηλεφώνησε στον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , ο
οποίος είχε ήδη ενημερωθεί και αυτός από τον Ι. ΑΓΓΟ για τα ανωτέρω. Πιο
συγκεκριμένα , ο κατηγορούμενος, Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ, συνομίλησε
τηλεφωνικά με τον Ι. ΑΓΓΟ στις 22:01:42 , 22:17:53 , 22:31:53 , 00:12:14 ,
00:18:34 , 00:19:53 , 00:23:18 και 00:28:41. Επίσης με τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
συνομίλησε , ως μέλος της « Ασφάλειας » τηλεφωνικά στις 23.20.00, 23.22.13 ,
23.24.34 και 23.37.39. Εν τω μεταξύ , είχε σταλεί από την Τοπική Οργάνωση της
Νίκαιας το γνωστό μήνυμα-εντολή « Όλοι τώρα στην Τοπική , όσοι είσαστε κοντά ,
δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα ». Επί του περιεχομένου των τηλεφωνικών
αυτών συνομιλιών του , ο κατηγορούμενος κατά την ίδια ως άνω απολογία του ,
ισχυρίστηκε ότι « Το τηλεφώνημα που είχα με τον Καζαντζόγλου δεν είχε σχέση
με όλα αυτά . Εγώ τον πήρα τηλέφωνο για να τον ρωτήσω για την ομιλία του
Γενικού Γραμματέα του πολιτικού κόμματος της Χρυσής Αυγής , την Πέμπτη και
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ήθελα να μάθω την ώρα ». Ο ισχυρισμός του όμως αυτός είναι ψευδής, καθόσον η
επικείμενη ομιλία του Γραμματέα του κόμματος είχε ήδη ανακοινωθεί το ίδιο
απόγευμα από το Γ. ΠΑΤΕΛΗ , κατά το χρόνο λειτουργίας των γραφείων της
Τοπικής. Άλλωστε , για το θέμα αυτό ασφαλώς και θα αρκούσε ένα και μόνο
τηλεφώνημα και όχι τέσσερα διαδοχικά.
Επίσης , στις 23.30.23 και 23.35.19 της ίδιας ημέρας και στις 00. 13.30 της
επόμενης 18-9-2013 , είχε τηλεφωνικές συνομιλίες , μέσω των κινητών τηλεφώνων
τους , με τον επίσης κατηγορούμενο Κων/νο ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ , μέλος και αυτός της
« Ασφάλειας » της Τοπικής , ο οποίος λίγα λεπτά πριν και συγκεκριμένα στις
23.30.37 είχε λάβει και αυτός στο κινητό τηλέφωνό του από την Τοπική Οργάνωση
της Νίκαιας το ίδιο ως άνω μήνυμα ( sms ). Για το λόγο και το περιεχόμενο της
συνομιλίας του αυτής ο Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ισχυρίστηκε ότι συζήτησαν
άσχετα και συνηθισμένα θέματα , επειδή είχαν πολύ καιρό να συναντηθούν , καθώς
και για το θάνατο του πατέρα του Κ. ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ. Δεν εξηγεί όμως για ποιο
λόγο οι τηλεφωνικές αυτές συνομιλίες τους ήταν διακεκομμένες και σε μικρή
χρονική απόσταση μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά , ο Κ. ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , επί
του θέματος αυτού , κατά την απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Ν.
4022/2011 , στις 2-10-2013, δήλωσε ότι η συζήτησή τους αφορούσε στον
ποδοσφαιρικό αγώνα που λίγο πριν είχε τελειώσει , καθώς και στην οργάνωση της
δράσης του κόμματος την επόμενη ημέρα. Επίσης , κατά την απολογία του ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 27-2-2014 , ο Κ. ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , αφού
ρωτήθηκε αν ενημέρωσε τον Ε. ΚΑΛΑΡΙΤΗ για το μήνυμα που έλαβε από την
Τοπική , απάντησε « Το είπα και μου είπε για την τροφοδοσία , γιατί πήγαιναν σε
κουτιά φασολάκια , όσπρια , ζυμαρικά , ρύζι κλπ και τα ταξινομούσαμε σε
συσκευασίες που έπρεπε να τα μοιράσουμε την άλλη μέρα το πρωί ». Από τις
ανωτέρω, απολύτως αντιφατικές και παραπειστικές δηλώσεις και απαντήσεις των ως
άνω κατηγορουμένων , οι οποίες κατατείνουν στην δημιουργία σύγχυσης στη
δικαστική έρευνα , καταδεικνύεται ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος μετέβη και αυτός
μαζί με τους συγκατηγορουμένους του (στο κατηγορητήριο) και με άλλους , η
ταυτότητα των οποίων δεν εξακριβώθηκε, ως « Τάγμα Εφόδου » στην οργανωμένη
βίαιη δράση κατά του Παύλου Φύσσα και συμμετείχε, ως απλός συνεργός του
δράστη της ανθρωποκτονίας. Εξάλλου , όπως προέκυψε , αμέσως μετά το
μαχαίρωμα του Παύλου ΦΥΣΣΑ από το Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ περί της 23.55 της
17-9-2013 και τη σύλληψη του τελευταίου , οι συγκεντρωμένοι Χρυσαυγίτες
διασκορπίστηκαν, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Στη συνέχεια , όπως
προκύπτει από το σχετικό διάγραμμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών
που
επεισυνάπτεται στη δικογραφία , επαναλαμβάνεται η ίδια τακτική των πολλαπλών
διαδοχικών τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ των μετασχόντων στην ως άνω
εγκληματική δράση κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος
Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ι. ΑΓΓΟ στις
00.12.14 , 0018.35 , 0019.53 , 00.23.18 και 00.28.41 και με τον Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ ,
στις 00/21.15 , 00.27.08 , 00.34.47 , 00.49.36 και 00.49.49 . Σημειωτέον ότι οι δύο
τελευταίος επικοινωνίες έγιναν από την περιοχή των Ταμπουρίων και όχι από την
Αμφιάλη , γεγονός από το οποίο συνάγεται το συμπέρασμα ότι αμφότεροι
μετακινούντο προς διάφορες κατευθύνσεις μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ. Ο εν
λόγω κατηγορούμενος Ελευθέριος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ επικοινώνησε και με το
συγκατηγορούμενό του Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟ , τον οποίο κάλεσε , διαδοχικά , στις
00.22.46 και 00.32.24 από την περιοχή των Ταμπουρίων καθώς επίσης με το
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συγκατηγορούμενό του Κ. ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ , ο οποίος τον κάλεσε, στις 00.13.30 από
την περιοχή της Δραπετσώνας.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ , απολογούμενος στις
2-10-2013 και 7-3-2014 και ερωτηθείς σχετικά , επιχείρησε, να δικαιολογήσει τις
επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ ,
προκειμένου να απεμπλέξει τον εαυτό του από την ως άνω εγκληματική δράση της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , υποστηρίζοντας ότι: α) με τον Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟ μιλούσε
σχετικά με την προσπάθεια δημιουργίας συνδικάτου στο Πέραμα με την υποστήριξη
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , ποιά θα ήταν τα ιδρυτικά μέλη καθώς και το σκοπό του
σωματείου , ισχυρισμός όμως παντελώς αναληθής , καθόσον το καταστατικό του ,
όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω , είχε καταρτιστεί από τις 3-9-2013, με
ενσωματωμένο τον κατάλογο των ιδρυτικών μελών, στα οποία περιλαμβάνεται ο
ίδιος , ο Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ και ο Χ. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ και διάφοροι άλλοι
β) με το Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ μιλούσε για τον ποδοσφαιρικό αγώνα και τον Ολυμπιακό ,
ισχυρισμός ο οποίος επίσης δεν κρίνεται πειστικός , δεδομένου ότι κατεγράφησαν
πέντε διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες , στις τελευταίες μάλιστα οι συνομιλούντες
φέρονται να μετακινούνται από Αμφιάλη προς Ταμπούρια , όπως προαναφέρεται και
γ) με τον Ι. ΑΓΓΟ , τις οποίες απέδωσε , όπως και αυτές με τον Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ,
στις συζητήσεις σχετικά με την ίδρυση του σωματείου. Συνεπώς , οι δικαιολογίες
αυτές του κατηγορουμένου για την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ι. ΑΓΓΟ ,
είναι όλως αναληθείς και επινοήθηκαν απ’ αυτόν όψιμα και ανεπιτυχώς.
Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού , προκύπτει ότι ο εν λόγω
κατηγορούμενος εντάχθηκε πλήρως στην Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής
στη Νίκαια και δραστηριοποιήθηκε πλήρως μέχρις σημείου τελέσεως αξιοποίνων
πράξεων και μάλιστα εξαιρετικά σοβαρών , με στόχο τη βίαιη και πλήρη επιβολή της
εγκληματικής οργάνωσης - πολιτικού κόμματος έναντι των πολιτικών αντιπάλων
του. Αναμφίβολα δε , μετά την άμεση άφιξή του στα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας , μετέβη , μαζί με άλλα μέλη της στην καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ » στην περιοχή της Αμφιάλης και έλαβε μέρος στα επεισόδια που είχαν
ως τραγική κατάληξη τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ. Ως εκ τούτων , πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος
των εγκλημάτων, για τα οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΚΑΛΠΙΤΖΗΣ του Ιωάννη και της Δήμητρας , γεν . στον
Πειραιά , στις 16-9-1983 , κάτοικος Κερατσινίου ( Νυμφών 2 ) , Κελευστής
του Πολεμικού Ναυτικού.
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. ).
Η κατηγορία , η οποία έχει απαγγελθεί από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη σε
βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , συνίσταται , κατά τα κύρια σημεία της , στο
ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
197

( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις … Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου… Εσύ δε μετείχες ως μέλος στο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της Τ. Ο. Νίκαιας σε
διάφορες βίαιες επιθέσεις , που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον
ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών
κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π. Ενδεικτικώς , στα πλαίσια της ως
άνω εγκληματικής δραστηριότητάς σου , στις 10-7-2013 και περί ώρα 19. 30 ,
μετέχοντας στο ως άνω Τάγμα Εφόδου της Τ. Ο. Νίκαιας της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’
το οποίο συνέπραξε με τα αντίστοιχα της Τ. Ο. Πειραιώς και της Τ. Ο. Νοτίων
Προαστίων της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης , βάσει οργανωμένου σχεδίου ,
επιβαίνοντας , στην υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΖΜΖ - 0390 δίκυκλη μοτοσυκλέτα , βάσει
οργανωμένου σχεδίου και με επικεφαλής το Βουλευτή της Β Περιφέρειας
Πειραιώς της Χρυσής Αυγής και ήδη κατηγορούμενο Ιωάννη ΛΑΓΟ , που
επέβαινε στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΧ - 7284 αυτοκίνητο , μετέβης στην
Ηλιούπολη Αττικής , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου ΜΠΑΡΕΚΑ Θωμά ,
ΓΑΛΑΝΑΚΗ Χρήστο , ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ Διονύσιο , ΣΤΑΜΠΕΛΟ Γεώργιο ,
καθώς και με άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα , επιβαίνοντας όλοι σε
πενήντα ( 50 ) περίπου δίκυκλες μοτοσικλέτες - με δύο επιβαίνοντες σε κάθε μία
εξ’ αυτών - φορώντας μπλούζες με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής και κάποιοι
και παντελόνια παραλλαγής , κρατώντας ξύλινα ρόπαλα , κοντάρια , σιδερένιους
λοστούς και kryptonite σε οργανωμένη και συντεταγμένη μοτοπορεία , μέσω των
οδών Μ. Αντύπα , Πλ. Καραισκάκη , Ανδρ. Παπανδρέου και Λεωφ. Ειρήνης ,
φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ , κατευθυνθήκατε στην
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στη συνέχεια μεταβήκατε στη συμβολή των
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα , στο ύψος του αριθμού 4Α ,
όπου σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στεγαζόταν ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος
Ηλιούπολης « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της
Ηλιούπολης και κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ανήλικα παιδιά
( Έλληνες ) παρακολουθούσαν δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας , εσύ δε με
τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου , με βάση συγκεκριμένο σχέδιο , με
προκαθορισμένους ρόλους και σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα λίγων
λεπτών , με τα παραπάνω όπλα που κρατούσατε , όλως αιφνιδιαστικά και
απρόκλητα , καταστρέψατε τον παραπάνω χώρο και επιτεθήκατε στον
ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου Παναγιώτη ΔΡΙΜΥΛΗ , επ’ ονόματι του
οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου , κτυπώντας τον και
προκαλώντας του σωματικές βλάβες ( κακώσεις και μώλωπες ) , ενώ κατά τη
διάρκεια της επίθεσης και των βιαιοπραγιών σας , η καθηγήτρια Αγγλικής
γλώσσας , μαζί με τους ανήλικους μαθητές , κρύφτηκαν και κλειδώθηκαν σε δωμάτιο
προκειμένου να διασωθούν ».
Όπως ανέφερε ο εν λόγω κατηγορούμενος κατά την απολογία του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 10-4-2014 , « Είμαι Υπαξιωματικός του
Πολεμικού Ναυτικού… Όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή και όπως αναφέρω στο
απολογητικό μου υπόμνημα , είχα πάει τον τελευταίο καιρό να λάβω τρόφιμα , λόγω
της κατάστασης της μητέρας μου και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουμε… τα μόνα άτομα που γνώριζα ήταν αυτά στον Πειραιά που
έδιναν τρόφιμα , ο υπεύθυνος της Τοπικής δηλαδή ο Μάκης ΜΠΑΡΕΚΑΣ… Από
την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας γνωρίζω τον υπεύθυνο της Τοπικής Γεώργιο
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ΠΑΤΕΛΗ και κάποια άλλα παιδιά , τα οποία δεν ξέρω την ιδιότητα που φέρουν ,
δηλαδή τον Γιάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και το Γιώργο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ… ».
Με τον Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , όπως ο ίδιος παραδέχεται , συνομιλούσε
μέσω διαδικτύου στη σελίδα που διατηρούσε στο facebook , όπως δε προκύπτει
από το περιεχόμενο σχετικής συνομιλίας τους ( κινητό Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ chats
3 ) , υπάρχει μεταξύ τους μεγάλη οικειότητα. Η τελευταία συνομιλία που είχαν
μεταξύ τους , μέσω του διαδικτύου, ήταν στις 16-9-2013. Όμως, μετά τη δολοφονία
του Παύλου ΦΥΣΣΑ (17-9-2013), ο εν λόγω κατηγορούμενος διέγραψε από το
facebook την επαφή με το όνομα του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ο οποίος στη
συνέχεια ενεπλάκη και κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην εν λόγω εγκληματική
πράξη , φοβούμενος προφανώς την εμπλοκή και του ίδιου σε αυτήν. Επίσης
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στο κινητό τηλέφωνό του ελάμβανε μηνύματα για
διαλέξεις , ομιλίες , συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις των Τοπικών Οργανώσεων
του κόμματος « Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ». Πέραν τούτων , πρέπει να
επισημανθεί ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γεωργίου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , στο δεύτερο
σκληρό δίσκο , παράρτημα 1. 3 , βρέθηκε το έγγραφο με αριθμό 57 , το οποίο είναι
λίστα ονομάτων , μεταξύ των οποίων και το δικό του , με πλήρη στοιχεία και
συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο του , το τηλέφωνό του , την υπηρεσία του στο Π.
Ναυτικό, τον αριθμό της υπηρεσιακής ταυτότητάς του και το επάγγελμά του , ενώ
στις 20-5-2012 έχει καταβάλει στην Τ.Ο. Νίκαιας και την εισφορά των δέκα (10 )
ευρώ που του ζητήθηκε. Μάλιστα δε στο ηλεκτρονικό αρχείο του ηλεκτρονικού
υπολογιστή του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , το οποίο έχει κατασχεθεί και ερευνηθεί από
τη ΔΕΕ στο παράρτημα 2. 3 , υπάρχουν τα με αριθ. 30 και 31 έγγραφα και
αναφέρονται με τον τίτλο Βιβλίο 5 , όπου στο υπ’ αριθ. 30 αναφέρεται αυτός με
άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής , στο δε υπ’ αριθ. 31 αναφέρεται ομοίως και δίπλα
από το όνομά του αναφέρεται και το παραπάνω χρηματικό ποσό ως συνεισφορά του,
με την προαναφερόμενη ημερομηνία καταβολής.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή του στη μοτοπορεία της Χρυσής Αυγής
στις 10-7-2013 και περί ώρα 19.30 , στην Ηλιούπολη. Όμως και από διερχόμενους
πολίτες αλλά και από αστυνομικούς κατεγράφη ο αριθμός κυκλοφορίας της
μοτοσυκλέτας του ΖΜΖ - 0390 , η οποία μετείχε στη μοτοπορεία και στάθμευσε
πλησίον του ως άνω χώρου , όπου και έλάβε χώρα η αστραπιαία οργανωμένη βίαιη
επίθεση από μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, με επικεφαλής το βουλευτή Ι. ΛΑΓΟ. Ο
κατηγορούμενος ισχυρίζεται σχετικά ότι « Εκτιμώ ότι αυτό οφείλεται σε λάθος » ,
χωρίς όμως να είναι σε θέση να αποδείξει πού βρισκόταν ο ίδιος εκείνη την ώρα.
Πέραν των προαναφερομένων, στο με ημερομηνία 10-4-2014 απολογητικό
υπόμνημά του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων ,
αναφέρει και υποστηρίζει ότι « Τις εις βάρος μου αποδιδόμενες κατηγορίες αρνούμαι
και αποκρούω ως αναληθείς και μη έχουσες καμία σχέση με την πραγματικότητα…
Δεν αποδέχομαι την ένταξή μου στην οργάνωση Χρυσή Αυγή , καθότι ουδέποτε
υπήρξα εγγεγραμμένο μέλος αυτής , ασπαζόμενος την όποια τυχόν ιδεολογία
υπήρχε μεταξύ των μελών της , ουδέποτε έλαβα μέρος σε έκνομες δράσεις
οιασδήποτε οργάνωσης , πολλώ μάλλον δε του ανωτέρω πολιτικού κόμματος… με
την Τοπική Οργάνωση του ανωτέρω πολιτικού κόμματος στην περιοχή δεν με
συνδέει το παραμικρό πέραν της εγγύτητας των γραφείων της Τοπικής Οργάνωσης
και της κατοικίας μου… Από τα παρατιθέμενα στοιχεία της δικογραφίας που αφορά
το περιστατικό που έλαβε χώρα στην Ηλιούπολη , ουδόλως προκύπτει ότι έλαβα
μέρος στη ‘‘ μοτοπορεία ’’ που κατά τα φαινόμενα διενεργήθηκε από μέλη της
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Χρυσής Αυγής στην περιοχή , την 10-7-2013. Η εμπλοκή μου έχει προκύψει από τις
ανυποστήρικτες αναφορές ‘‘ περιοίκου ’’ ή ‘‘ περιοίκων ’’ , οι οποίοι είδαν
ορισμένες πινακίδες κυκλοφορίας εκ των οποίων , σημειωτέον , η μία την επίμαχη
ημεροχρονολογία ευρίσκετο στην Κρήτη και η άλλη σε ακινησία… Ειδικότερα ,
την 19η Ιουλίου 2013 , ο αστυφύλακας ΨΟΧΙΟΣ Παύλος ανέφερε τα εξής ‘‘ Κατά
την παραμονή μας στο σημείο μας προσέγγισαν πολίτες , τα στοιχεία των οποίων
δεν συγκρατήσαμε και μας ενημέρωσαν ότι στη μοτοπορεία συμμετείχαν και οι
κάτωθι μοτοσυκλέτες… ΗΗΡ - 0735 , ΥΝΟ - 0434 …Όπως δε απεδείχθη κατά την
προκαταρκτική εξέταση , την 10-7-2014 η μεν μοτοσυκλέτα ΗΗΡ - 0735 ευρίσκετο
στην Κρήτη , η δε ΥΝΟ - 0434 ήταν ακινητοποιημένη με τις πινακίδες να έχουν
προ δεκαετίας παραδοθεί… ». Ανεξάρτητα όμως από αυτά , ο αριθμός της δικής του
μοτοσυκλέτας ήταν κανονικά σε ισχύ και ανήκε πράγματι στη δική του
μοτοσυκλέτα. Άλλωστε , από ουδέν συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο προκύπτει
ότι τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα η υπ’ αριθ. ΗΗΡ - 0735 μοτοσυκλέτα
βρισκόταν πράγματι στην Κρήτη , όπου και είναι καταχωρημένη , ενώ όσον αφορά
την υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΥΝΟ - 0434 μοτοσυκλέτα , βάσιμα πιθανολογείται ότι
κυκλοφορούσε με πλαστές - χειροποίητες πινακίδες , κάτι το οποίο πολύ εύκολα
και απλά μπορεί να συμβεί. Περαιτέρω αναφέρει ότι « Είναι προφανές ότι οι εν
λόγω αναφορές των πινακίδων μεταξύ των οποίων και της δικής μου ΖΜΖ - 0390
έγιναν είτε από σφάλμα , είτε από αντιπάθεια κάποιου περίοικου σε πρόσωπα τα
οποία ήθελαν να βλάψουν… Η ανυποστήρικτη αναφορά της πινακίδας μου
ενδεχομένως να δικαιολογείται μόνο από το γεγονός ότι σε απόσταση 400 μέτρων
διαμένει η θεία μου Μαριάνθη ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ , το οποίο γεγονός είναι το μοναδικό
που με συνδέει με την Ηλιούπολη ως περιοχή γενικότερα , καθότι εγώ είμαι
κάτοικος Κερατσινίου ». Οι ισχυρισμοί όμως αυτοί του κατηγορουμένου
φρονούμε ότι είναι ουσιαστικά αβάσιμοι , καθόσον ουδόλως αναφέρει ή έστω
πιθανολογεί ποιο είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο τον γνώριζε και για ποιό λόγο
ήθελε να τον βλάψει. Ούτε εξηγεί το γεγονός πώς τυχαίνει οι παραπάνω αριθμοί
κυκλοφορίας να αντιστοιχούν σε μοτοσυκλέτες οι οποίες ανήκουν σε άτομα που
πράγματι μετείχαν και μάλιστα ως μέλη της «ασφάλειας» των Τ.Ο. Νίκαιας και
Πειραιά.
Ιδιαίτερα κρίσιμη όμως , ως προς το θέμα αυτό , είναι και η σχετική κατάθεση του
Ειδικού Φρουρού Νικολάου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ , στις 20-7-2013 , ο οποίος ,
μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι «… Τους ακολουθήσαμε και στάθμευσαν έξω από
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Αλίμου και επί της συμβολής των
οδών Λ. Αλίμου και Λ. Ποσειδώνος. Κατά τη μοτοπορεία συμμετείχαν και οι
κάτωθι μοτοσυκλέτες ΖΜΖ - 0390 και ΖΧΥ - 0170…». Ως εκ τούτων , κρίνεται
βέβαιη η συμμετοχή του στη μοτοπορεία στην Ηλιούπολη καθώς και στην
αξιόποινη πράξη η οποία επακολούθησε.
Με βάση τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία , φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την τέλεση εκ μέρους του εν λόγω κατηγορουμένου Γεωργίου
ΚΑΛΠΙΤΖΗ της αξιοποίνου πράξεως της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για
την οποία κατηγορείται και ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο
του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτής.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αθανάσιος ΚΑΡΑΤΖΑΣ του Ιωάννη και της Βασιλικής , γεν. στο Χολαργό
Αττικής , στις 7-1-1991 , κάτοικος Πειραιά ( Καλαμών 40 )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ . )
Η κατηγορία η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου από
τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , κατά τα κύρια σημεία
της , συνίσταται στο ότι «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και
σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου …ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσότερων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε
το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας
εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγορύμενός σου Νικόλαοε ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’…Ήδη κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’
τμήματος της οργανώσεως ( το οποίο έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ από το ‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η
δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο
πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινοι πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…». Αφορμή για την απαγγελία σε βάρος του της
κατηγορίας αυτής ήταν ο εντοπισμός από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές ενός
μηνύματος ( sms ), το οποίο φερόταν ότι του απέστειλε ο επίσης κατηγορούμενος
Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ , με το εξής περιεχόμενο « Θα σε πάρω εγώ
όταν πρέπει , υπάρχει λόγος ».
Ο κατηγορούμενος Αθανάσιος ΚΑΡΑΤΖΑΣ , με το από 2-10-2013 απολογητικό
υπόμνημά του ενώπιον του ως άνω Ανακριτή , ισχυρίστηκε ότι « Με την πράξη που
κατηγορούμαι δεν έχω καμία απολύτως σχέση , δεν συμμετέχω σε καμία οργάνωση
και δεν συμμετείχα ποτέ. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας προκύπτει ότι εγώ
συμμετείχα σε κάποια οργάνωση ή στην οργάνωση στην οποία κατηγορούμαι. Το
μόνο στοιχείο που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι ο παιδικός μου φίλος
Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ με κάλεσε στο κινητό μου τηλέφωνο τρεις φορές χωρίς εγώ
να απαντήσω στα τηλεφωνήματά του…». Η ουσία της υπεράσπισής του συνίσταται
στο γεγονός ότι το « ύποπτο » αυτό μήνυμα δεν του το έστειλε ο Αναστάσιος Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ , αλλά ο ίδιος ( δηλ. ο Αθανάσιος ΚΑΡΑΤΖΑΣ ) , επειδή δεν
ήθελε να του απαντήσει σε προηγούμενες κλήσεις , τις οποίες επίσης εκείνος του είχε
κάνει. Όπως δε αναφέρει χαρακτηριστικά « Ο λόγος που δεν του μίλησα ήταν διότι
ήμουν με την κοπέλα μου και εκτός αυτού ήθελα να αποφύγω τη συζήτηση μαζί του
γιατί είχε γίνει πολύ κουραστικός ».
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Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω , από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν
προκύπτει πράγματι οποιαδήποτε σχέση του κατηγορουμένου Αθανάσιου ΚΑΡΑΤΖΑ
με την εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ούτε
και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή του σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Από
τα αποδεικτικά δε στοιχεία τα οποία ο ίδιος προσκομίζει και επικαλείται
( φωτογραφικό υλικό , κλπ ) προκύπτει ότι πράγματι είχε μακροχρόνια παιδική φιλία
με το συγκατηγορούμενό του Αναστάσιο - Μάριο ΑΝΑΔΙΩΤΗ.
Με βάση τα παραπάνω , δεν πρέπει , κατά την άποψή μας , να γίνει κατηγορία σε
βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , καθόσον δεν προκύπτουν παντάπασι ενδείξεις
για την τέλεση εκ μέρους του οποιασδήποτε αξιοποίνου πράξεως.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ του Παναγιώτη και της Βασιλικής , γεν. στον Πειραιά,
στις 29-11-1980 , κάτοικος Πικερμίου Αττικής ( Θρακών 13 ) , Βουλευτής , ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 10-7-2014 , με βάση το υπ’ αριθ. 26/2014
Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ. 1 ,
3 Π. Κ. )
β) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( άρθρ. 15 παρ. 1 Ν. 2168/1993 )
Η αρχική κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε αρχικά σε βάρος του ως άνω
κατηγορουμένου από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από
του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης
ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα ,
αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη
διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των
άρθρων…Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και
συμμετέσχες στην οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής
ολιγαρίθμου ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών )
και εξέδιδε το περιοδικό « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Η εν λόγω ομάδα επικεφαλής της
οποίας εξαρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »…
Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων
της ως άνω οργανώσεως, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι… εσύ δε υπό την ιδιότητα του μέλους της
στενής ηγετικής ομάδος της οργανώσεως και του βουλευτού της ‘‘ ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ ’’ διηύθυνες αυτήν , παρέχων διαταγές , οδηγίες και εντολές προς τα μέλη
της οργανώσεως , ελέγχων απολύτως τη δράση αυτής και ενεργών προς επίτευξη των
παράνομων σκοπών της …».
Πέραν όμως της ως άνω αρχικής , απαγγέλθηκε σε βάρος του από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη και συμπληρωματική κατηγορία για την αξιόποινη πράξη της
κατοχής πυροβόλων όπλων, με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της εγκληματικής
οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία , κατά τα κύρια
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σημεία της , συνίσταται στο ότι « Κατηγορείσαι συμπληρωματικά , πλέον των
κακουργημάτων της ένταξης και συμμετοχής σου στην εγκληματική οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , καθώς και της διευθύνσεως αυτής για τα οποία έχεις ήδη
απολογηθεί , ως υπαίτιος του ότι : Στις 28-9-2013 , κατά τη διενεργηθείσα έρευνα
στην οικία σου , επί της οδού Θρακών αριθ. 13 , στο Πικέρμι Αττικής , κατείχες
λειτουργικά πυροβόλα όπλα , χωρίς να διαθέτεις την απαιτούμενη άδεια ήτοι τα
κάτωθι δύο ( 2 ) κυνηγετικά όπλα , τα οποία όμως είχες μετασκευάσει και
τροποποιήσει , κατά τρόπο ώστε να χαρακτηρίζονται πυροβόλα όπλα και δη α)…
και β)… Τα ως άνω όπλα , όπως περιγράφονται ανωτέρω , είχες μετασκευάσει και
κατείχες με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της και ως
μέλος της ηγετικής ομάδας , αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης δια της
ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην
πραγμάτωση των δεσμευτικών για εσένα - όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης
αυτής - στόχων της ήτοι της εξόντωσης των στοχοποιημένων από αυτήν ‘‘
πολιτικών και φυλετικών της εχθρών ’’ ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την αρχική απολογία του , την 1-10-2013 ,
ενώπιον του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αρνήθηκε
κατηγορηματικά την πρώτη από τις παραπάνω κατηγορίες και , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « Αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δεν διασταυρώνεται
το εις βάρος μου κατηγορητήριο με το αποδεικτικό δικογραφικό υλικό. Η εις βάρος
μου δίωξη είναι ξεκάθαρα πολιτική…πίσω από την εις βάρος μου δίωξη κρύβεται
μία ωμή παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας που καταργεί την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης… Μοναδικός λόγος της δίωξής μου είναι η ραγδαία άνοδος του
κόμματός μου και τα υψηλά ποσοστά που φέρεται να έχω αυτή τη στιγμή
δημοσκοπικά ως υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων…Το κατηγορητήριο δηλαδή
στηρίζεται σε φαντασιώσεις και ανοησίες των πολιτικών μας αντιπάλων…ουδεμία
έρευνα πραγματοποιήθηκε για τη σύνταξη του πορίσματος του Αρείου Πάγου και η
διαδικασία ήταν κατευθυνόμενη από την Κυβέρνηση… Η ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ είναι
ένα νόμιμο πολιτικο κόμμα που εκφράζει πολιτικά και ιδεολογικά τον εθνικισμό των
Ελλήνων…Κάθε πράξη βίας είναι καταδικαστέα. Επομένως και οι συγκεκριμένες
πράξεις καταδικάζονται απερίφραστα από τη Χρυσή Αυγή. Η κεντρική διοίκηση της
Χρυσής Αυγής δεν έχει καμία πολύτως σχέση με καμία πράξη βίας και προσωπικώς
μπορώ να διαβεβαιώσω πως τα ονόματα τα οποία διάβασα στη δικογραφία
αναφορικά με τα κακουργήματα μου είναι παντελώς άγνωστα , πλην του Ρουπακιά
που το έμαθα από τα δελτία ειδήσεων. Ο συγκεκριμένος δεν είναι εγγεγραμμένο
μέλος του κόμματος , εξ΄όσων γνωρίζω έχει συμμετάσχει σε κάποιες δραστηριότητες
όπως και χιλιάδες άλλοι πολίτες… Η Χρυσή Αυγή είναι ένας νόμιμος πολιτικός
σχηματισμός και ουδεμία σχέση έχει με στρατιωτική ή παραστρατιωτική δράση…
Όσα άλλα αναφέρουν οι ανώνυμοι μάρτυρες είναι ψευδέστατα και συκοφαντικά και
εντάσσονται στο πλαίσιο της στοχοποίησης του νόμιμου κόμματός μας…Η Χρυσή
Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που συμμετέχει σε εκλογές , έχει κάνει
μάλιστα επίσημη δήλωση στον Άρειο Πάγο , σύμφωνα με την οποία σέβεται απόλυτα
τους Νόμους και το Σύνταγμα… Θεωρώ πολιτικά , νομικά , ηθικά απαράδεκτο να
χαρακτηρίζεται η Χρυσή Αυγή εγκληματικό οργάνωση… Η δίωξη εις βάρος μου
είναι καθαρά πολιτική και έχει στόχο να ανακόψει τη ραγδαία άνοδο του κόμματός
μου. Απέδειξα με συγκεκριμένα στοιχεία την άθλια μεθόδευση της Κυβέρνησης για
την ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης. Σας ζητώ να υπερασπιστείτε την ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης και να με κρίνετε με βάση τα πραγματικά περιστατικά ».
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Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 10-72014 , αρνήθηκε και τη συμπληρωματική αυτή κατηγορία , για τους λόγους που
ανέφερε σε αυτήν , ισχυριζόμενος επιπλέον , μεταξύ των άλλων , ότι «… η εν λόγω
δίωξη είναι αμιγώς πολιτική. Και συγκεκριμένα έχει στόχο να υποκλαπούν οι
ψήφοι της Χρυσής Αυγής…». Την ίδια κατηγορία αρνήθηκε και με τα επιχειρήματα
τα οποία παραθέτει στο από 10-7-2014 απολογητικό Υπόμνημά του , το οποίο
κατέθεσε ενώπιον της ίδιας ως άνω Ανακρίτριας , ισχυριζόμενος , συμπερασματικά ,
ότι τα επίμαχα όπλα «… ΔΕΝ μετασκευάστηκαν , ΔΕΝ τροποποιήθηκαν και εν
κατακλείδι ΔΕΝ συνιστούν όπλα κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.
2168/1993 ).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο εν λόγω κατηγορούμενος
Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, ενταχθείς στην οργάνωση από νεαρή ηλικία , εξελίχθηκε
ταχέως στην εσωτερική ιεραρχία αυτής , καταλαμβάνοντας τη θέση του
« Α Υπαρχηγού ». Συγκεκριμένα , επελέγη ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ,
το οποίο συγκροτείται από τους πλέον έμπιστους του Αρχηγού , της Κεντρικής
Επιτροπής αυτού καθώς και ως υποψήφιος βουλευτής κατά τις βουλευτικές εκλογές
του Μαΐου και Ιουνίου 2012 , οπότε και εξελέγη Βουλευτής του κόμματος «ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Περαιτέρω , κατά τη συνδιάσκεψη του
κόμματος στις 21-10-2012 , η οποία περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του
Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ( παράρτ. .1.4, βίντεο αριθμ. 33 ) , ορίστηκε από τον Αρχηγό
ως εκπρόσωπος Τύπου και υπεύθυνος ιδεολογίας και εκπαίδευσης στελεχών του
κόμματος. Από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι λόγω της υψηλής ιεραρχικής του
θέσης όλοι οι υπόλοιποι , ακόμη και ηγετικά στελέχη του κόμματος , αναφέρονταν σε
αυτόν. Σημειώνεται ότι για όλα τα παραπάνω , τα οποία ούτως ή άλλως
επιβεβαιώνονται από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά
τη διάρκεια της πολύμηνης ανακρίσεως , κατέθεσε σε πολύ πρώιμο ανακριτικό
στάδιο ο εκ των προστατευομένων μαρτύρων με το στοιχ. « Γ » , στις 4-10-2013.
Συνεπώς , ενόψει των ανωτέρω , ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε την εξουσία αλλά
και το καθήκον, να μετέχει στη λήψη των σοβαρών και κρίσιμων αποφάσεων που
αφορούσαν στις θέσεις και αρχές του κόμματος , στη χάραξη των δράσεων , ακόμη
και των βίαιων και εγκληματικών , ενώ επιπρόσθετα διηύθυνε , καθοδηγούσε και
κατηύθυνε ακόμη και τα στελέχη της και ησχολείτο με την εκπαίδευση και
εξοικείωση των μελών και στελεχών της στη σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση και
στη χρήση πολεμικών όπλων , όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες και τα βίντεο
στο κατασχεθέν νομίμως κινητό τηλέφωνο του.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος επιβραβεύει στο σύνολό της , χωρίς καμία απολύτως
διάκριση ή άλλου είδους διαχωρισμό , τη δράση της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας. Η επιδοκιμασία του αυτή εκδηλώνεται σε σχετική τελετή που έγινε για τα
δύο χρόνια λειτουργίας της και είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο ( Βλ. βίντεο αριθ.
2 , Παράρτημα 2. 2 του σκληρού δίσκου του κατηγορουμένου
Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ ). Όπως δε δήλωσε σχετικά « Χαιρετώ αυτή την προσπάθεια στη
Νίκαια , Κορυδαλλό , Πειραιά , ο αγώνας της Χρυσής Αυγής σημαίνει δρόμος , όχι
κοινοβουλευτικές επερωτήσεις και τέτοιες αηδίες ». Πέραν τούτων , μετά τη
δολοφονία από αλλοδαπούς δράστες του Εμμανουήλ ΚΑΝΤΑΡΗ , στο Κέντρο της
Αθήνας , σε επίκαιρο άρθρο του στην επίσημη εφημερίδα της οργάνωσης
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στο φύλλο 723 της 18-7-2011 , με πνεύμα άκρατης
επιθετικότητας και αμετροέπειας , μεταξύ των άλλων , έγραψε « … το βράδυ του
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εγκλήματος για τα ξεφτιλισμένα κανάλια των νταβατζήδων το πρόβλημα δεν ήταν η
εν ψυχρώ εκτέλεση ενός Έλληνα , αλλά οι αντιδράσεις των ακροδεξιών. Όσο
παραμένουμε εκτός Κ(υ)νοβουλίου θα κυριαρχούμε στο καθιερωμένο πεδίο δράσης
μας - το πεζοδρόμιο - και θα κάνουμε την Αθήνα άνω - κάτω. Αυτή είναι η
αποστολή μας , αυτή είναι η πολιτική μας. Μόλις μπούμε μέσα στο άντρο της
διαφθοράς και των εγκληματιών πολιτικάντηδων , τότε θα ανατραπούν τα πάντα. Η
Βουλή θα γίνει με μιας Άγιος Παντελεήμονας ». Ο ίδιος , εξάλλου , μετείχε μαζί
με τους συγκατηγορουμένους του Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ, Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
και Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ κ.α., ως επικεφαλής των ομάδων κρούσης της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, που επί τέσσερις περίπου ημέρες επέδραμαν στο κέντρο της
Αθήνας , εξαπολύοντας βίαιες επιθέσεις σε βάρος όσων αλλοδαπών συναντούσαν
τυχαία , αδιακρίτως και προβαίνοντας , εμφορούμενοι από ρατσιστικό μένος , σε
εγκληματικές πράξεις , διαπράττοντας καταστροφές καταστημάτων , τραυματίζοντας
σοβαρά μεγάλο αριθμό αλλοδαπών , ενώ ένας εξ αυτών δολοφονήθηκε , όπως
προκύπτει από βίντεο και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Στις 12-5-2012 , ο κατηγορούμενος έλαβε τρία ( 3 ) τηλεφωνικά μηνύματα ( sms ) με
περιεχόμενο: α) « Στο νοσοκομείο αριστεροί και ένας ξένος σφαγμένος από Έλληνα
στα Πατήσια » β) « Ηλία να σου πω , τι είπατε τελικά στα γραφεία; Θα πάμε σήμερα
κάτω; » και γ) « Γαμήστε τους ». Επίσης συμμετείχε στα βίαια επεισόδια που
έλαβαν χώρα, το Μάιο του έτους 2003 , στο παλαιό Εφετείο Αθηνών, επί της οδού
Σωκράτους , το οποίο είχε καταληφθεί από αλλοδαπούς. Την όλη επιχείρηση για τη
βίαιη απομάκρυνσή τους, με συνέπεια να τραυματιστούν πολλοί αλλοδαποί, την
οργάνωσε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , εμφορούμενη από ρατσιστικό μένος , αλλά και
προκειμένου να υποκαταστήσει τις αρχές της χώρας, που κατά νόμο έχει αρμοδιότητα
επιβολής της τάξης.
Σε δημόσια ομιλία του , στις 21-4-2013 , μεταξύ άλλων , δήλωσε «Οι
συγκεντρώσεις μας και οι εκδηλώσεις μας δεν είναι εκδηλώσεις πολιτικού
κόμματος. Σε καμία περίπτωση δεν το βλέπουμε έτσι , ότι εμείς είμαστε πολιτικοί .
Πιο πολύ θυμίζουν οι συγκεντρώσεις μας αυτές κάτι από στρατιωτική μονάδα ».
Περαιτέρω , στις 25-11-2012 , σε συγκέντρωση οπαδών του κόμματος στα Χανιά ,
μεταξύ των άλλων , διακήρυξε « Άσε το ‘‘ βουλευτή ’’ και τα ‘‘ βουλευτιλίκια ’’…
εδώ και χρόνια δεν τα γουστάρουμε , δεν τα θέλουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε
βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει πλέον και την
οπλοφορία με άδεια. Δεν έχει και αυτόφωρο αν γίνει κάποιο επεισόδιο , είμαστε λίγο
πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Όλα τα άλλα τα προνόμια τους τα τρίψαμε στη μούρη.
Ούτε αστυνομίες έχουμε να μας συνοδεύουν. Ούτε αυτοκίνητα έχουμε ».
Αξιοσημείωτο είναι δε και το γεγονός ότι σε ηλεκτρονικά πειστήρια, τα οποία
κατασχέθηκαν νόμιμα από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές , επισυνάπτονται στη
δικογραφία και αποτελούν ανακριτικό υλικό, εμφανίζεται ο εν λόγω κατηγορούμενος,
είτε μόνος του είτε με άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα, να κάνει χρήση
πυροβόλων όπλων , διαφόρων τύπων, άσχετων με εκείνα για τα οποία ήδη
κατηγορείται , στην ύπαιθρο και σε μη οργανωμένους χώρους σκόπευσης ,
βάλλοντας , ενίοτε , σε προσομοιώσεις μαχών. Το ίδιο προκύπτει και από το πλήθος
των φωτογραφιών που επισυνάπτονται στη δικογραφία , οι οποίες και αποτελούν
αδιάψευστο μάρτυρα ότι δηλ. τόσο ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος όσο και άλλα
μέλη και στελέχη του κόμματος κατέχουν παράνομα όπλα διαφόρων τύπων.
Περαιτέρω: α) στις 25-11-2012 , στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης , με την
παρουσία και των συγκατηγορουμένων του, ομοίως Βουλευτών Νικολάου ΜΙΧΟΥ
και Κων/νου ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, επέδειξε άκρως προσβλητική και εξυβριστική
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συμπεριφορά προς ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας, υπεύθυνους για τα
μέτρα ασφαλείας πολιτικών εκδηλώσεων που γίνονταν στην περιοχή , λέγοντας
τους « θα τους σε γαμήσω όλους , έχεις το λόγο μου. Θα έχεις νεκρούς μέχρι το
βράδυ ( βλ. τις από 14-11-2013 ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων Χαρίδημου
ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ και Τηλέμαχου ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ ) , όταν αυτοί αρνήθηκαν
να συμμορφωθούν στις εντολές του σχετικά με τον τρόπο εκτελέσεως των
καθηκόντων τους, β) στις 15-9-2013 , στο Μελιγαλά , κατά τη διάρκεια του ετήσιου
μνημόσυνου στην περιοχή της Πηγάδας για τα θύματα του εμφύλιου πολέμου
όπου, αφού προηγουμένως ο Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ αφαίρεσε βίαια το
μικρόφωνο από τον ομιλητή Δήμαρχο , ο ίδιος ο Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ εκφράστηκε
με υβριστικό και απαξιωτικό τρόπο σε βάρος των τοπικών αιρετών αρχών καθώς και
σε βάρος των παθόντων, μελών του ΠΑΜΕ , τα οποία λίγες ημέρες πριν είχαν δεχτεί
επίθεση με ανθρωποκτόνο σκοπό από μέλη «ταγμάτων εφόδου» της Χρυσής Αυγής,
στην περιοχή του Περάματος, γ) στις 19-2-2013, εισήλθε με βίαιο τρόπο στο Α.Τ.
Αναβύσσου « σαν άγριο θηρίο » και « οι φωνές του ακούγονταν σε όλο το κτίριο » ,
απειλώντας να υποβάλει μηνύσεις σε βάρος των Αστυνομικών οι οποίοι είχαν
επιληφθεί επεισοδίου, που προκάλεσαν, αναίτια, μέλη της Χρυσής Αυγής, σε βάρος
του διερχομένου Στυλιανού ΖΑΜΠΕΛΗ ( βλ. την από 21-3-2014 ένορκη κατάθεση
του Στυλιανού ΖΑΜΠΕΛΗ ). Δεν πρέπει , εξάλλου , να περάσει απαρατήρητο και το
γεγονός ότι στο νομίμως κατασχεθέν κινητό του τηλέφωνο έχουν καταχωρηθεί
φωτογραφίες υπηρεσιακών ταυτοτήτων αστυνομικών εν ενεργεία ( όπως του
αστυνομικού με το επώνυμο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ) , οι οποίες έχουν παραποιηθεί με τα
στοιχεία άλλων ατόμων , προφανώς μελών της οργάνωσης ή εμπίστων ατόμων,
ώστε να εμφαίνονται τα άτομα αυτά ως οι νόμιμοι κάτοχοί τους , πράξεις όμως οι
οποίες , σε κάθε περίπτωση , δεν συνάδουν με δράσεις πολιτικού κόμματος το οποίο
ενεργεί , όπως επιβάλλεται άλλωστε από το Σύνταγμα και τους Νόμους , αυστηρά
εντός των ορίων της νομιμότητας.
Από την εκτίμηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού δημιουργείται η
πεποίθηση ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος εν γνώσει του μετέχει από ετών και ηγείται
εγκληματικής οργάνωσης , κατά την έννοια του νόμου , η οποία υπό το μανδύα
πολιτικού κόμματος , οργανώνεται και αποσκοπεί στην υλοποίηση των αρχών και
των θέσεών της , καθώς στην εγκαθίδρυση της ιδεολογικής της κοσμοθεωρίας δια
βιαίων ενεργειών και εγκληματικών πράξεων σε βάρος όσων χαρακτηρίζει ως
« εχθρούς του Έθνους » και του « εθνικισμού ». Ο ίδιος , ως ηγετικό στέλεχος
« παρά τω Αρχηγώ » , συνέβαλε ουσιαστικά στην κατήχηση και εμπέδωση των
σκοπών της οργάνωσης , αποσκοπώντας στη χειραγώγηση όσο το δυνατό
μεγαλύτερου αριθμού μελών , τα οποία θα υπέβαλαν τη βούλησή τους στη βούληση
της ομάδας , υποτασσόμενοι στις εντολές για « μάχη » με στόχο την εξόντωση του
«εχθρού». Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου , όπως άλλωστε και
άλλων κατηγορουμένων , περί « πολιτικού κόμματος με νόμιμη πολιτική δράση »
δεν ασκεί οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Και τούτο επειδή η άσκηση εκ μέρους του
εν λόγω κόμματος , πλην της εγκληματικής του δράσεως , παράλληλα και νόμιμων
δραστηριοτήτων τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και εκτός αυτού , δεν αναιρεί
ούτε απομειώνει το χαρακτηρισμό του ως εγκληματικής οργάνωσης. Εξάλλου , η
συμμετοχή του κόμματος στο Κοινοβουλευτικό σύστημα της χώρας χρησιμοποιείται
απ’ αυτό , αποκλειστικά και μόνον ως « μέσον » , ως « Δούρειος Ίππος » , για τη
επίτευξη των εγκληματικών σκοπών του , όπως άλλωστε απερίφραστα έχει δηλώσει
ο επίσης κατηγορούμενος Αρχηγός του Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ.

206

Όσον αφορά τη συμπληρωματική κατηγορία για το έγκλημα της παράνομης
οπλοκατοχής , επισημαίνεται ότι κατελήφθη να κατέχει , χωρίς νόμιμη άδεια
α) Ένα ( 1 ) λειόκαννο επαναληπτικό όπλο ( καραμπίνα - Pump action ) , με
πτυσσόμενο κοντάκιο , μήκους κάννης 53, 2 cm και συνολικά ( με κοντάκιο
πλήρως ανεπτυγμένο ) 102,4 cm. Η αποθήκη του είναι χωρητικότητας επτά ( 7 )
φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί συνολικά οκτώ ( 8 ) φυσίγγια. Το όπλο
αυτό , παρά το ότι δέχεται και πυροδοτεί φυσίγγια κυνηγετικού όπλου , δεν
χαρακτηρίζεται κυνηγετικό , καθόσον φέρει πτυσσόμενο κοντάκιο αντί σταθερού ,
έχει συνολικό μήκος μικρότερο του ενός ( 1 ) μέτρου , με κοντάκιο πλήρως
συντετμημένο , μπορεί δε να δεχτεί περισσότερα από τρία ( 3 ) φυσίγγια. Ως εκ
τούτων χαρακτηρίζεται ως όπλο , κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.
1 περ. α του Ν. 2168/1193 , όπως τροποπ. με το Ν. 3044/2011 και β) Ένα ( 1 )
λειόκαννο επαναληπτικό όπλο ( καραμπίνα - Pump action ) , διαμετρήματος
( GAUGE ) 12 , μοντέλο DEFENDER, κατασκευής της εταιρείας « WINCHESTER
REPEATING ARMS COMPANY/ΗΠΑ » , με αριθμό σειράς « L 1576245 » , το
οποίο έχει σταθερό κοντάκιο , με μήκος κάνης 47,6 cm και συνολικό μήκος 98 ,7
cm , η δε αποθήκη του είναι χωρητικότητας επτά ( 7 ) φυσιγγίων και το όπλο
μπορεί να δεχτεί συνολικά οκτώ ( 8 ) φυσίγγια. Σε κάθε δε περίπτωση δεν πρέπει να
παραγνωριστεί ότι τα λειόκαννα όπλα , ιστορικά , χαρακτηρίζονται ως όπλα μάχης.
Και τα δύο αυτά όπλα , ενώ δέχονται και πυροδοτούν φυσίγγια κυνηγετικού
όπλου , λόγω των παραπάνω αλλοιώσεων και μετασκευών τους , με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 3022/13/28988-α/2-10-2013 Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης
της ΔΕΕ , χαρακτηρίζονται « όπλα » , κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1
του Ν. 2168/1993. Για τους λόγους αυτούς , οι σχετικές άδειες οπλοφορίας , οι
οποίες του είχαν χορηγηθεί και αφορούσαν αμιγώς κυνηγετικά όπλα και όχι τα
προαναφερόμενα και ήδη κατασχεθέντα , τα οποία στη συνέχεια μετασκευάστκαν
σε πυροβόλα , ανακλήθηκαν με τις υπ’ αριθ. 1020/1828/4ζ/14-10-2013 και
1020/503/2β/18-12-2013 αποφάσεις του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας. Ειδικότερα ,
όπως αναφέρεται στη δεύτερη από τις αποφάσεις αυτές , η οποία εκδόθηκε κατόπιν
της υπ’ αριθ. 1-12-2013 Εκθέσεως Αντιρρήσεων του εν λόγω κατηγορουμένου , οι
αντιρρήσεις αυτές απορρίφθηκαν «…διότι μεταβλήθηκαν οι όροι και οι προυποθέσεις
χορήγησής της , καθ’ όσον σύμφωνα με την ανωτέρω ( 4 ) σχετική Έκθεση , η
ανωτέρω καραμπίνα δεν χαρακτηρίζεται ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ , διότι έχει κάννη
μικρότερη των πενήντα ( 50) εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος μικρότερο
του ενός ( 1 ) μέτρου και μπορεί να δεχθεί περισσότερα από τρία ( 3 ) φυσίγγια ,
αλλά χαρακτηρίζεται ΟΠΛΟ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
2168/1993 ». Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2168/1993 , για να χαρακτηριστεί
ένα όπλο ως « κυνηγετικό » , εκτός των άλλων προυποθέσεων , πρέπει να φέρει
συνολικά μέχρι τρία ( 3 ) φυσίγγια και να μη μπορεί να δεχτεί περισσότερα.
Συνακόλουθα , ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί υπάρξεως μειωτήρα , ο
οποίος μειώνει τη χωρητικότητα της αποθήκης φυσιγγίων από 7+1 φυσίγγια που
μπορεί να φέρει το συγκεκριμένο όπλο σε 2+1 με το μειωτήρα , δεν ασκεί έννομη
επιρροή , ούτε εξασφαλίζει την πλήρωση των προυποθέσεων που απαιτεί η ως άνω
διάταξη.
Εξ’ άλλου και από την με ημερομηνία 11-3-2014 Γνωμοδοτική Έκθεση του
Γεωργίου ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ , ειδικού σε θέματα πυροβόλων όπλων , την οποία
προσκόμισε ο ίδιος ο κατηγορούμενος , προκύπτει ότι τα επίμαχα όπλα που εξέτασε
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και αποδίδονται στον κατηγορούμενο , έχουν πλέον απωλέσει τον κυνηγετικό τους
χαρακτήρα και ως εκ τούτου απαγορεύεται η κατοχή τους. Ομοίως και οι
υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου ότι π.χ. το πτυσσόμενο κοντάκιο
διευκόλυνε την εξάσκησή του στο άθλημα της σκοποβολής, ότι η απόλυτη
πλειοψηφία των σκοπευτών χρησιμοποιεί ίδιο όπλο με το επίμαχο και ότι οι αρχές
που εποπτεύουν τις σκοπευτικές δραστηριότητες επιδεικνύουν απόλυτη ανοχή σε
τέτοιου είδους παρεκκλίσεις , δεν είναι δυνατόν να έχουν έννομες συνέπειες
Πλην των προαναφερομένων , ο κατηγορούμενος προέβαλε και τον ισχυρισμό ότι
είναι αθλητής της σκοποβολής , προς ενίσχυση του δε κατέθεσε φωτοαντίγραφο του
υπ’ αριθ. 14613005 Δελτίου σκοπευτή του σωματίου « ΑΘΛΟΣ ». Όμως , από το
έγγραφο αυτό και μόνο δεν προκύπτει ότι πράγματι ασκείτο στο συγκεκριμένο
άθλημα χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα όπλα για τα οποία κατηγορείται , ενώ
ασφαλώς και δεν νομιμοποιείτο να κατέχει και να χρησιμοποιεί και όλα τα άλλα ,
άγνωστα στην ανάκριση , όπλα , τα οποία εμφανίζεται σε διάφορες φωτογραφίες και
βίντεο από το κινητό τηλέφωνό του να κατέχει ή ακόμη και να πυροβολεί με αυτά.
Εξάλλου , όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό , η ενασχόληση του
κατηγορουμένου με τα όπλα δεν συνιστά εξάσκησή του στα πλαίσια του επίσημα
αναγνωρισμένου αθλήματος της σκοποβολής , εντός οργανωμένων κατά νόμο
σκοπευτικών χώρων , ούτε είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως συμμετοχή του σε
σκοπευτικούς αγώνες. Αντίθετα, είχε συστηματική και συνεχή ενασχόληση με τη
χρήση όπλων διαφόρων τύπων , πέραν εκείνων για τα οποία κατηγορείται , μόνος του
αλλά μαζί και με άλλα άτομα , άγνωστα στην ανάκριση , ως επόπτης της εκπαίδευσής
τους στο ύπαιθρο και όχι εντός νομίμων σκοπευτικών ομίλων (βλ. παρ. 5.2.1
φωτογραφίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
φωτογραφίες 23, 24, 25, 26, 36, ως και βίντεο στο παρ. 5.2.2 του κατασχεθέντος
νομίμως κινητού τηλεφώνου).
Κατόπιν των ανωτέρω , προκύπτει ότι κύριος σκοπός της παράνομης κατοχής εκ
μέρους του κατηγορουμένου των παραπάνω όπλων ( αλλά και άλλων τα οποία δεν
ανευρέθησαν ) , δεν ήταν η διασφάλιση της προσωπικής του ασφάλειας , ούτε η
άσκηση εκ μέρους του αθλητικής δραστηριότητας με εξάσκησή του στο άθλημα της
σκοποβολής , αλλά η ανά πάσα στιγμή περαιτέρω διάθεσή τους εκ μέρους του σε
άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι δεν
ήταν δυνατόν ο ίδιος να διαθέσει περαιτέρω σε τρίτους τα όπλα που κατείχε , επειδή
σε περίπτωση τελέσεως με αυτά εγκληματικής πράξεως θα ήταν ευχερής ο
εντοπισμός του κατόχου τους , δηλαδή του ίδιου , είναι άνευ νομικής σημασίας. Και
τούτο επειδή ο νόμος απαιτεί απλά και μόνο σκοπό εφοδιασμού της οργάνωσης με
όπλα , χωρίς να απαιτείται περαιτέρω για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής
υπόστασης του συγκεκριμένου εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
Ν. 2168/1993 η τέλεση με αυτά και άλλης εγκληματικής πράξεως . Σε κάθε
περίπτωση , ο εφοδιασμός μιας εγκληματικής οργάνωσης , ακόμη και με ένα όπλο ,
μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους και σκοπούς , όπως π.χ. την εκπαίδευσή των
μελών της , την απόκτηση από αυτά αυτοπεποίθησης και αισθήματος ασφαλείας
έναντι των αντιπάλων , την επίδειξη δυνάμεως και ισχύος , ώστε να καταπτοείται ο
αντίπαλος και έτσι να διευκολύνεται η επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της
οργάνωσης κλπ., όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Η ουσιαστική
βασιμότητα των σκέψεων αυτών ενισχύεται σοβαρά και από το γεγονός ότι α) τα
ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , Ι. ΛΑΓΟΣ ,
Ε. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ , Ν. ΜΙΧΟΣ και Γ. ΓΕΡΜΕΝΗΣ , κατείχαν όπλα και
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πυρομαχικά , ακόμη και μετασκευασμένα , χωρίς να έχουν νόμιμη άδεια , παρά την
ιδιότητά τους ως βουλευτών β) φωτογραφίες και βίντεο που εικονίζουν στελέχη
της οργάνωσης , όπως οι Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ , Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , Α. ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ
και άλλοι να κατέχουν όπλα , ακόμη και σε ιδιωτικές τους στιγμές ή
εμφανιζόμενοι ως « μαχητές » με κουκούλες fullface ή ακόμη να βάλλουν με όπλα,
γ) η εκπαίδευση των μετασχόντων στην «εθνικιστική» κατασκήνωση σε βολές με
όπλα , μιμούμενοι σκηνές « μαχών » σεικονικό πόλεμο δ) φωτογραφίες στα κινητά
τηλέφωνα των κατηγορουμένων Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
στις οποίες εικονίζονται όπλα και πυρομαχικά , με χάρτη από το σύστημα
εντοπισμού , όπου προσδιορίζεται ο τόπος λήψεως των φωτογραφιών και άλλα
παρεμφερή περιστατικά, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στο οικείο κεφάλαιο της
παρούσας υπό τον τίτλο « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ » , καθώς και
στα κεφάλαια που αναφέρονται στους κατ΄ ιδίαν κατηγορουμένους. Τέλος ,
ιδιαίτερης προσοχής και αξιολόγησης πρέπει να τύχει και το περιεχόμενο της
τηλεφωνικής συνομιλίας του Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , μέλους της Κεντρικής
Επιτροπής του κόμματος , με άγνωστη στην ανάκριση γυναίκα , κατά την οποία
αυτός εκφράζοντας την οργή του για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος
ηγετικών στελεχών , μελών και οπαδών του κόμματος και λόγω του φόβου του
μήπως το κόμμα τεθεί εκτός νόμου , δήλωσε ευθέως ότι η οργάνωση διαθέτει ανά
πάσα στιγμή πενήντα ( 50) εκατό ( 100 ) άτομα , τα οποία είναι εφοδιασμένα με
λειόκαννα και είναι αποφασισμένα να « πέσουνε ». Ως εκ τούτων , προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου για την κακουργηματική πράξη για
την οποία κατηγορείται και ειδικότερα της παράνομης κατοχής όπλων ενεργών και
κατάλληλων προς χρήση , πέραν του όπλου εκείνου το οποίο νόμιμα κατείχε με τα
αντίστοιχα πυρομαχικά , ως Βουλευτής , για την προσωπική του ασφάλεια , με
σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης και τα οποία είχε μετασκευάσει , με
συνέπεια να ανακληθούν από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές οι σχετικές άδειες
που είχαν εκδοθεί γι’ αυτά.
Με βάση τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία , συνολικώς εκτιμώμενα ,
προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , ως εκ της
ηγετικής του θέσεως στο κόμμα , ασφαλώς και γνώριζε όλα όσα συνέβαιναν σε αυτό
καθώς και σε όλες τις Τοπικές Οργανώσεις του στην περιοχή της Αττικής. Μάλιστα
δε σε σχετική κομματική εκδήλωση χαιρέτησε και επαίνεσε δημόσια το « έργο » της
πλέον δραστήριας από αυτές , δηλαδή της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας.
Περαιτέρω , σχεδόν , σε κάθε δημόσια εμφάνισή του ήταν διαπρύσιος κήρυκας βίας
και επιθετικότητας. Η συμπεριφορά του αυτή ασφαλώς και επηρέαζε τα κατώτερα ,
ιεραρχικά , στελέχη του κόμματος που συμμετείχαν στις Τοπικές Οργανώσεις του
και περαιτέρω συγκροτούσαν τα « Τάγματα Εφόδου » , τα οποία λειτουργούσαν
στους κόλπους τους και τέλεσαν τις κακουργηματικού χαρακτήρα αξιόποινες
πράξεις , οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Ο ίδιος δε ασφαλώς και
αποδεχόταν το γεγονός αυτό , αφού το εγκληματικό αποτέλεσμα που επήλθε ήταν
ουσιαστικά η υλοποίηση των εμπρηστικών και άκρως επιθετικών δηλώσεών του , οι
οποίες ασφαλώς και κείνται πέραν των ανεκτών ορίων των πολιτικών διακηρύξεων
και της εν γένει πολιτικής θεωρίας και προπαγάνδας. Απόλυτα δε εναρμονισμένη στο
πνεύμα αυτό , ήταν και η ενασχόλησή του με διάφορα όπλα , όπως προκύπτει από
πληθώρα φωτογραφιών που επισυνάπτονται στη δικογραφία , όπως και διάφοροι
άλλοι πολιτικοί φίλοι του , οι οποίοι εμφανίζονται μαζί του σε αυτές ,γεγονός που
επιβεβαιώνει την παράνομη κατοχή οπλισμού από τη συγκεκριμένη εγκληματική
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οργάνωση , γεγονός το οποίο
κατηγορούμενοι.

διέψευδαν κατηγορηματικά όλοι , σχεδόν , οι

Ως εκ τούτων , προκύπτουν σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου Ηλία
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο του καθ’
ύλη και κατά τόπο αρμόδιου Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος των
αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται. Επίσης , πρέπει να διατηρηθεί η
προσωρινή κράτησή του , η οποία του έχει επιβληθεί με το υπ’ αριθ. 26/2014
Ένταλμα προσωρινής Κράτησής του , επειδή , κατά την άποψή μας και με βάση τα
παραπάνω γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία , αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ
πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίας , γεν. στην
Καλαμάτα , στις 21-9-1984 , κάτοικος Περάματος ( Περικλέους 53 ) ,
προσωρινά κρατούμενος από 16-12-2013 , με το υπ’ αριθ. 4/2013 Ε. Π .Κ. της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ. 42
παρ. 1 , 45 , 94 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
γ) Διατάραξη της κοινής ειρήνης , από άτομα τα οποία συμμετείχαν σε
δημόσια συνάθροιση πλήθους , διέπραξαν βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και
πραγμάτων και είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη ( άρθρ. 189 παρ. 1 , 2 , 3 Π. Κ. )
δ) Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , η οποία έγινε χωρίς πρόκληση
από τον παθόντα , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι και η οποία τελέσθηκε
από άτομα που ενήργησαν με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά τους
και μη , από κοινού ( άρθρ. 381 παρ. 1 , 2 σε συνδ. με το άρθρ. 382 παρ. 1 , 3 ,
5 Π. Κ. )
ε) Παράνομη οπλοφορία
στ) Παράνομη οπλοχρησία
ζ) Κακόβουλη βλασφημία ( άρθρ. 198 παρ. 2 Π. Κ. )
Πιο συγκεκριμένα , σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου Ιωάννη
ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ , έχει απαγγελθεί κατηγορία , τόσο από τον Ανακριτή του Ε.
Τμήμ. Πειραιά όσο και από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , για τις αξιόποινες
πράξεις οι οποίες αναφέρονται παραπάνω και ειδικότερα επειδή:
α) Στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα
( 50 ) περίπου ατόμων , επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας , έξω από τα ναυπηγεία
« Παπίλα » , με καλυμμένα και αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους , κατά την οποία τελέσθηκαν βιαιοπραγίες σε βάρος διαφόρων ατόμων
β) Κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν στον παραπάνω τόπο και χρόνο ,
μαζί με άλλα άτομα , οπαδούς του κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή » , τα οποία συμμετείχαν στην ως άνω συνάθροιση , αποπειράθηκε να
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δολοφονήσει άτομα αντίπαλης πολιτικής παράταξης , τα οποία αναφέρονται στο
σχετικό κατηγορητήριο και υπό τις ειδικότερες συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό.
γ) Κατά την ίδια ως άνω συνάθροιση έφερε μαζί του όπλα , τα οποία και
χρησιμοποίησε για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων
δ) Κατά τη διάρκεια των ίδιων επεισοδίων προξένησε υλικές ζημίες σε ξένες
περιουσίες
ε)
Βλασφήμησε κακόβουλα τα θεία και πάλι κατά τα ίδια επεισόδια και
στ) Εντάχθηκε στην Τοπική Οργάνωση του ως άνω πολιτικού κόμματος στο
Πέραμα και ανέλαβε τα καθήκοντα της « πολιτικής οργάνωσης » , με τις ιδιότητές
του δε αυτές συμμετείχε σε διάφορες δράσεις - επιθέσεις του κόμματος σε βάρος
αντιφρονούντων και στοχοποιημένων ημεδαπών αλλά και παρανόμων αλλοδαπών.
Ο κατηγορούμενος αρνείται , στο σύνολο τους , τις κατηγορίες που τον
βαρύνουν. Ειδικότερα , κατά την αρχική απολογία του , στις 11-10-2013 , ενώπιον
του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι
κινούμενος με το αυτοκίνητό του , στο οποίο επέβαιναν η σύζυγός του με δύο άλλα
στενά συγγενικά του πρόσωπα , επί της Λεωφ. Δημοκρατίας , με προορισμό το
Τουρκολίμανο για νυχτερινή διασκέδαση , αντελήφθη συγκέντρωση πλήθους
ατόμων καθώς και τα επεισόδια. Ειδικότερα αναφέρει ότι «… Κατέβηκα από απλή
περιέργεια να δω τι συμβαίνει και είδα έναν διαπληκτισμό. Ήταν γύρω στα 40 - 50
άτομα , τα οποία τσακώνονταν μεταξύ τους. Η Λεωφ. Δημοκρατίας είχε κλείσει όλη
γιατί είχε κατέβει κόσμος και κοιτούσε. Στη συνέχεια κάθισα κοντά και μετά από
10 - 15 είχε αδειάσει το φανάρι και αποχώρησα και εγώ. Είδα κάποιους να κρατάνε
ξύλα και σπασμένα καδρόνια… Δεν είμαι μέλος της Χ. Α. Δεν ανήκω στο κόμμα
της Χ. Α. ούτε και με εκφράζουν τα πιστεύω τους ».
Επίσης , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις
16-12-2013 , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι
« Από ότι έβλεπα από το
σημείο που στεκόμουν , οι συμπλεκόμενοι είχαν γίνει ένα σώμα , υπήρχε ένταση
και διέκρινα ξύλα με κόκκινες σημαίες και από την άλλη μεριά ξύλα με μαύρες
σημαίες αλλά και σκέτα ξύλα. Είχε μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος . Πέσανε
κάποιοι άνθρωποι κάτω , φώναζαν ‘‘ χτυπήθηκε ’’ και γενικά φωνές από τους
τραυματισμένους και προφανώς φοβήθηκαν και σταμάτησαν τα επεισόδια … Όχι ,
δεν ανήκω καν στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά ».
Περαιτέρω , στην με ημερομηνία 3-2-2014 αίτησή του , με την οποία ζήτησε την
αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους , μεταξύ
των άλλων , ανέφερε ότι « Δεν έχω καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή και εν γένει
δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Δεν έλαβα μέρος στη συνάθροιση αυτή και
ουδέποτε έχω λάβει μέρος εις οιαδήποτε συνάθροιση ή πολιτική συγκέντρωση του
εν λόγω ή άλλου κόμματος , πολλώ δε μάλλον δεν τέλεσα βιαιοπραγίες , δεν
κτύπησα κανέναν ούτε με τα χέρια , ούτε με τα πόδια μου αλλά ούτε και με
οποιοδήποτε άλλο μέσο και φυσικά δεν επιχείρησα να σκοτώσω κανέναν. Το πρώτον
δεν συμμετείχα στην εν λόγω συνάθροιση και φυσικά ουδείς από τους δώδεκα
( 12 ) αυτόπτες μάρτυρες και έξι ( 6 ) αστυνομικούς δεν αναφέρει στην κατάθεσή
του ενώπιον Υμών ή και προανακριτικά ότι με είδε να κτυπάω κάποιον ή να
καταστρέφω κινητά ή να κρατάω ξύλα , λοστούς , τσεκούρια , κ.ο.κ. Δεν με
αναγνωρίζουν καθόλου , παρά μόνο δύο εξ’ αυτών με επιφύλαξη αναφέρουν ότι με
διέκριναν μέσα στο πλήθος , χωρίς να αναφέρουν οποιαδήποτε πράξη τελεσθείσα
από εμένα , χωρίς να αναφέρουν ότι κτύπησα οποιονδήποτε ή ότι κράταγα ξύλα
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ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να αναφέρουν ότι ανέφερα οτιδήποτε…» , ενώ τα ίδια
ακριβώς ισχυρίζεται και με το από 11-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του ενώπιον
του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά.
Τέλος , στην με ημερομηνία 31-3-2014 αίτησή του , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίζεται ότι «… κανείς από τους δώδεκα ( 12 ) αυτόπτες
μάρτυρες και τους έξι ( 6 ) αστυνομικούς δεν αναφέρει στην κατάθεσή του ότι με
είδε να χτυπάω κάποιον ή να φέρω όπλο ή να προλαλώ φθορές σε κινητή ή ακίνητη
περιουσία τρίτων. Δύο μόνο εκ των εξετασθέντων μαρτύρων αναφέρουν μόνο ότι με
διέκριναν μέσα στο πλήθος , χωρίς όμως να καταθέτουν τίποτα για οποιαδήποτε
εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά μου ».
Όμως , ο επίσης κατηγορούμενος και προσωρινά κρατούμενος για τις ίδιες
ακριβώς αξιόποινες πράξεις Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ , υπεύθυνος
Πολιτικής Οργάνωσης και μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της Τοπικής
Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα , κατά την απολογία του ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 16-12-2013 , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι
« Είμαι ψηφοφόρος και υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής και κάναμε μία
πολιτική δράση για διανομή εντύπων , φυλλαδίων , δηλαδή τα λεγόμενα τρικάκια φέιγ βολάν , τα οποία θέλαμε να διανείμουμε εκείνο το βράδυ σε κεντρικούς
δρόμους του Περάματος , σε παρμπρίζ αυτοκινήτων , κ λ. π. Ήμασταν περίπου
15 - 20 άτομα. Εκτός από εμένα και τους συγκατηγορουμένους μου , που τους
θυμάμαι , δηλαδή τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Κυριάκο ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ,
Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟ , που προβαίναμε στην παραπάνω κομματική μας δράση , δεν
θυμάμαι τα ονόματα άλλων ατόμων… Τον Γιάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟ τον είδα επίσης
στη συμπλοκή όπως είδα και τον ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ. Στη διανομή του
έντυπου υλικού δεν ήταν ο Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ο Ιωάννης
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ , ήταν στη συμπλοκή , τους οποίους είδα κιόλας όταν τελείωσε το
περιστατικό και φεύγαμε ».
Αλλά για τον εν λόγω κατηγορούμενο και τη συμμετοχή του στα συγκεκριμένα
επεισόδια αναφέρει και ο κατηγορούμενος Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,
στην από 11-10-2013 απολογία του , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. του
Πρωτοδικείου Πειραιά , ο οποίος κατέθεσε ότι ο Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ έφθασε
στο σημείο της συμπλοκής με το μηχανάκι του και όχι , όπως ο ίδιος ισχυρίζεται ,
επιβαίνοντας στο αυτοκίνητό του με τη σύζυγό του και με δύο ακόμη συγγενικά του
πρόσωπα.
Επίσης , ο μάρτυρας Νικόλαος ΖΥΜΑΡΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του ,
στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , μεταξύ των άλλων ,
κατέθεσε ότι « Για τον Αναστάσιο Πανταζή είμαι σίγουρος ότι ήταν παρών στην
επίθεση και πρωτοστατούσε στην ομάδα των ανθρώπων που μας επιτέθηκαν. Για τον
Καστρινό Ιωάννη και Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τους
είδα , το ποσοστό λάθους είναι ελάχιστο , είναι απλά θέμα φωτογραφιών που μου
επιδείχθησαν », ενώ κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 13-9-2013 , ενώπιον των
αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής , είχε
αναγνωρίσει με επιφύλαξη τον κατηγορούμενο ως ένα από τα πρόσωπα που
συμμετείχε με άλλους στην επίθεση σε βάρος του.
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Πέραν τούτων και ο μάρτυρας Ιορδάνης ΠΟΥΝΤΙΔΗΣ , κατά την ένορκη
κατάθεσή του , στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά ,
μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι «… Μέσα στο πλήθος που μας επιτέθηκε
αναγνώρισα και τον Γιάννη Καστρινό. Στην Αστυνομία όμως μου επέδειξαν
φωτογραφία η οποία ήταν πολύ παλιά. Γι’ αυτό και είπα ότι αναγνωρίζω με
επιφύλαξη τον Καστρινό…» , ενώ στην από 13-9-2013 ένορκη κατάθεσή του ,
ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Υποδ/νσης Κρατικής Ασφάλειας
της Δ.Α. Αττικής κατέθεσε ότι « Αναγνωρίζω με επιφύλαξη το άτομο που μου λέτε
πως ονομάζεται Καστρινός Ιωάννης του Δημητρίου ως ένα από τα άτομα τα οποία
συμμετείχαν μαζί με τους προαναφερόμενους στη σε βάρος μας επίθεση…».
Πλην των προαναφερομένων , και ο μάρτυρας Σωτήριος ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ,
κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 30-9-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε
Τμήμ. Πειραιά , μεταξύ των άλλων , ανέφερε ότι « Τον Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟ δεν τον
είδα , αλλά μου είπαν όμως οι σύντροφοι που τον ξέρουνε ότι ήταν μεταξύ των
άλλων ». Πέραν δε τούτων ο Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ αναφέρεται ονομαστικώς ότι
συμμετείχε στη συμπλοκή και στην από 13-9-2013 ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ , αναφορικά με το συγκεκριμένο
περιστατικό.
Με βάση τα προαναφερόμενα , δεν κρίνονται βάσιμοι , κατ’ ουσία , οι ισχυρισμοί
του εν λόγω κατηγορουμένου , ότι δηλ. ήταν απλά περαστικός από το σημείο της
συμπλοκής , είδε από μακριά τα διαδραματισθέντα επεισόδια , ο ίδιος δεν
συμμετείχε στη συμπλοκή , ούτε και τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες
κατηγορείται. Επομένως , προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις και πρέπει να
παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ιωάννης - Βασίλειος ΚΟΜΙΑΝΟΣ του Φιλίππου και της Ευρυδίκης ,
γεν. στην Κέρκυρα , στις 28-4-1970 , κάτοικος Αθηνών ( Μάκρης 115 Αιγάλεω ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος από 26-3-2014 με το υπ’ αριθ.
20/2014 Ε.Π.Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία με πρόθεση
( άρθρ. 45 , 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
Οι παραπάνω κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του ως άνω
κατηγορουμένου , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία τους
συνίστανται στο ότι :
« Α. Στην Αθήνα , οπωσδήποτε από το έτος 2010 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που
προβλέπονται περιοριστικά στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του
Π.Κ…. Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην
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οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι
σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Ενδεικτικά δε , στις 17-9-2013 και
κατά το χρονικό διάστημα από τις 23.30 μέχρι τις 23.55 περίπου , μετέσχες στην
οργανωμένη επίθεση του Τάγματος Εφόδου της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ,
από σαράντα ( 40 ) , περίπου , άτομα , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την
καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , όπου βρισκόταν ο Παύλος Φύσσας , γνωστός στην
οργάνωση για τις αντίθετες προς αυτή ( ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ) ιδεολογικές του
αντιλήψεις , κατά την οποία επίθεση
τραυματίστηκε θανάσιμα
από το
συγκατηγορούμενό σου , μέλος του ίδιου Τάγματος Εφόδου, Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ
» και
« Β. … Στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης … παρέσχες με
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχες από
κοινού με άλλους συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά πριν και
κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , ευθύς ως περί τις 23. 30
της 17-9-2013 και μετά από τηλεφωνικό μήνυμα (sms ) που εστάλη από τα
γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια , πυρηνάρχης
της οποίας είναι ο συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , με τον οποίο και
εσύ εποικοινώνησες τηλεφωνικά , συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς
αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα
και εργάσιμη ημέρα , έφθασες στα ως άνω γραφεία επιβαίνοντας σε δίκυκλο
μοτοποδήλατο και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου
σου ( Γεωργίου Πατέλη ) , αρμόδιου για την ενεργοποίηση των ‘‘ Ταγμάτων
Εφόδου ’’ , σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής του συγκατηγορουμένου σου
Ιωάννη Λαγού …, μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , στο
Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , στον τόπο όπου σε
ανέμεναν οι επίσης συγκατηγορούμενοί σου Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ ,
ομοίως μέλη της ‘‘ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ’’ και του παραπάνω ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’
και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση
του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκόμενου
Παύλου Φύσσα - γνωστού σε εσένα για τις αντίθετες προς τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’
ιδεολογικές του απόψεις … με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί
από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος,
ενώ παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος , αφού εισήλθε με το ως
άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη… εξήλθε από αυτό βιαστικά και
με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της
υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα , αιφνιδιαστικά και απρόκλητα ,
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός
του…».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , στις 26-3-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι είναι απλός
υποστηρικτής του πολιτικού κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » , από τις 27-1-2012. Παρακολουθούσε ομιλίες στα γραφεία του
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κόμματος , συμμετείχε σε συγκεντρώσεις οπαδών του , καθώς και σε εκδηλώσεις
που γίνονταν σε διάφορα μέρη ( π.χ. στα Ίμια και στις Θερμοπύλες ) . Επιπλέον,
βοηθούσε σε διανομές τροφίμων και ρουχισμού, ενώ πήγαινε σε σπίτια ηλικιωμένων,
ασθενών και αστέγων τρόφιμα και ρούχα. Στην ίδια ως άνω απολογία του
παραδέχτηκε ότι σε διάφορες τελετές μνήμης , όπως π.χ. στα Ίμια και στις
Θερμοπύλες , καθώς και στις διανομές τροφίμων που συμμετείχε, φορούσε
παντελόνι παραλλαγής και μαύρο μπλουζάκι με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής
της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας. Όπως δε αναφέρει σχετικά « Φορούσα
παντελόνι παραλλαγής γιατί το θεωρούσα μόδα και μπλουζάκι , τα οποία δεν
ήταν δικά μου , επειδή οικονομικά δεν ήμουν καλά και δεν μπορούσα να τα
αγοράσω. Είχε αποχωρήσει κάποιος και τα δοκίμασα , μου έκαναν και έτσι τα
πήρα ».
Όπως προκύπτει όμως από τα στοιχεία της δικογραφίας συνομολογεί δε και ο
ίδιος ο κατηγορούμενος , εντάχθηκε στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και δη στην Τοπική
Οργάνωση της Νίκαιας , ως « υποστηρικτής ». Η έννοια του όρου αυτού , όπως
αναλυτικά εκτίθεται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας , στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν ταυτίζεται με την κοινή έννοια του όρου , ήτοι αυτή του φίλου ή
οπαδού ή ψηφοφόρου ενός κόμματος ή μιας πολιτικής οργάνωσης , όπως όψιμα
επιχειρούν , πλην όμως ανεπιτυχώς , να την παρουσιάσουν οι κατηγορούμενοι ,
προφανώς για να απεμπλακούν από τη συμμετοχή τους στις δράσεις της οργάνωσης.
Αντίθετα , ο «υποστηρικτής» της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ήταν , κατά τον κρίσιμο χρόνο ,
κατ’ ουσίαν ενεργό μέλος αυτής , στη χαμηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας , που είχε
την υποχρέωση να συμβάλλει οικονομικά καταβάλλοντας χρηματική εισφορά , να
συμμετέχει σε όλες τις δράσεις της , συμμορφούμενος άμεσα και χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση ή επιφύλαξη στις εντολές ( συνήθως μέσω sms ) των ιεραρχικά ανωτέρων
του. Όσοι δε από τους « υποστηρικτές » ήταν νέοι άνδρες , ευσταλείς , με ιδιαίτερη
σωματική διάπλαση , εντάσσονταν στην « Ασφάλεια » και ως μέλη αυτής είχαν την
υποχρέωση « ένστολοι », ήτοι φορώντας την ομοιόμορφη ενδυμασία , όπως εκτίθεται
παραπάνω , να συμμετέχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις , « παρελάσεις »,
μοτοπορείες κ.λ.π., εν είδει στρατιωτικού σώματος , όπως επίσης περιγράφεται στο
οικείο κεφάλαιο , αλλά και στις βίαιες δράσεις της οργάνωσης , ως μέλη Ταγμάτων
Εφόδου. Εξάλλου , από σωρεία φωτογραφιών και βίντεο που περιλαμβάνονται στο
ηλεκτρονικό υλικό , εικονίζεται ο και ο ίδιος σε τέτιου είδους παράνομες δράσεις.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται εξοργιστικά ψευδής ο ισχυρισμός του εν λόγω
κατηγορουμένου , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ότι δεν υπήρχε
ομάδα ασφάλειας στην Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας και ότι ο ίδιος ουδέποτε είχε
ακούσει αυτόν τον όρο. Και τούτο , παρά το γεγονός αυτό είναι πασίδηλο και το
αποδέχονται χωρίς καμία αντίρρηση και άλλα μέλη της ίδιας Τοπικής Οργάνωσης ,
κατηγορούμενοι , επιπλέον δε αποδεικνύεται από σωρεία εγγράφων της
δικογραφίας , τα οποία ουδόλως έχουν αμφισβητηθεί , καθόσον περιλαμβάνονται
στα αρχεία (ηλεκτρονικά , κινητών τηλεφώνων κ.λ.π.) των ιδίων των
κατηγορουμένων, που κατασχέθηκαν. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο εν λόγω
κατηγορούμενος εντάχθηκε στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και συμμετείχε στις δράσεις της,
αποδεχόμενος τους σκοπούς και τις μεθόδους της.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι το βράδυ της 17-9-2013 και περί ώρα
23.20 πήρε και αυτός μήνυμα-εντολή για να εμφανιστεί αμέσως στα γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης στη Νίκαια. Πράγματι μετέβη εκεί αμέσως, συμμορφούμενος
στην ως άνω εντολή. Το γεγονός δε της παρουσίας του στο συγκεκριμένο σημείο
επιβεβαιώνει και ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , κατά την απολογία του , στις 10-10215

2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών και ο κατηγορούμενος Γ.
ΔΗΜΟΥ. Αρνείται, όμως, ότι γνώριζε τον πραγματικό
λόγο της άμεσης
κινητοποίησης , αν και στις 23.29.54 , τηλεφώνησε στο Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ , ο
οποίος , όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω , έστειλε μήνυμα και προκάλεσε την όλη
κινητοποίηση. Ισχυρίζεται ότι ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ τον ενημέρωσε, δήθεν , ότι
επρόκειτο για διανομή φυλλαδίων, ενόψει προγραμματισμένης ομιλίας του Ν.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ στη Νίκαια τις αμέσεως επόμενες ημέρες. Ο ισχυρισμός του
αυτός είναι ψευδής , επειδή το γεγονός αυτό είχε ανακοινωθεί το ίδιο απόγευμα της
ίδιας ημέρας, στα γραφεία της Τοπικής , όπου βρισκόταν και ο ίδιος, γεγονός, το
οποίο επιβεβαιώνουν και άλλοι κατηγορούμενοι , ενώ διαψεύδεται απόλυτα και από
τα γεγονότα που ακολούθησαν. Αλλά και ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΔΗΜΟΥ,
στη απολογία του , τόσο ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , όσο και
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών , ανέφερε ότι
είδε τον Ιωάννη - Βασίλειο ΚΟΜΙΑΝΟ, επιβαίνοντα σε μοτοσικλέτα , έξω από τα
γραφεία της Τοπικής στη Νίκαια , ο οποίος μάλιστα , σε σχετική ερώτηση του ίδιου
αν επρόκειτο να ασχοληθούν με διανομή τροφίμων ή άλλη παρόμοια εργασία , του
απάντησε « Τι διανομή ρε ; Έπιασαν κάποιους δικούς μας της ασφάλειας στην
Αμφιάλη και πάμε για μάχη ». Όπως δε ισχυρίζεται ο Γεώργιος ΔΗΜΟΥ, τον
αναγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα , επειδή δεν φορούσε κράνος, αλλά το είχε
«περασμένο» στο χέρι του. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο κατηγορούμενος
γνώριζε το σκοπό και το στόχο της δράσης. Αμέσως μετά ξεκίνησε για την Αμφιάλη
μαζί με τους λοιπούς του «τάγματος εφόδου», με προορισμό την καφετέρη
ΚΟΡΑΛΛΙ στην Αμφιάλη.
Από το σχετικό διάγραμμα τηλεφωνημάτων που επισυνάπτεται στη δικογραφία ,
προκύπτει ότι , μετά το θανάσιμο τραυματισμό του Παύλου ΦΥΣΣΑ και τη διαφυγή
του εν λόγω κατηγορουμένου Ιωάννη - Βασιλείου ΚΟΜΙΑΝΟΥ και των μελών του
«τάγματος εφόδου» από τον τόπο του εγκλήματος , ο ίδιος συνομίλησε τηλεφωνικά
με τους α) Γεώργιο - Χρήστο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ στις 00.26 .10 και 00.33.59 της
18-9-2013, β) Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ στις 00:18:53 και 00:19:1, με κινητό τηλέφωνο
το στίγμα του οποίου εντοπίστηκε στην περιοχή « Νεάπολη » της Νίκαιας και στις
00.45.24’ της 18-9-2013 με άλλο κινητό τηλέφωνο, το οποίο είχε στην κατοχή του, το
στίγμα του οποίου εντοπίστηκε στην περιοχή « Νταμαράκια » Αιγάλεω και γ)
ευρισκόμενος στην ίδια περιοχή « Νταμαράκια » με τον Αθανάσιο ΤΣΟΡΒΑ στις
00:31:25 , 00:42:55 και 00:43:52 της ίδιας ως άνω ημερομηνίας. Από τα τεχνικά
αυτά στοιχεία προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, μετά τη δολοφονία
του Π. ΦΥΣΣΑ, διέφυγε, όπως και οι λοιποί μετασχόντες στην εγκληματική δράση,
με κατεύθυνση από Αμφιάλη προς Αιγάλεω, όπου και η οικία του. Ερωτηθείς δε από
την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη, ποιό ήταν ακριβώς το περιεχόμενο των ως άνω
τηλεφωνικών συνομιλιών του με τους εν λόγω συγκατηγορουμένους του, έδωσε
αόριστες , ασαφείς και παραπειστικές απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι
με τους Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ και Γεώργιο - Χρήστο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ συνομίλησε και
πάλι για την προγραμματισμένη για τις αμέσως προσεχείς ημέρες ομιλία του Ν.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ στη Νίκαια για την οποία , υποτίθεται , είχαν συνομιλήσει ξανά
στις 23:29:54. Και αυτός όμως ο ισχυρισμός του είναι ψευδής , επειδή , όπως
αποδεικνύεται
από τα σχετικά διαγράμματα καταγραφής του συνόλου των
τηλεφωνικών κλήσεων των εμπλεκομένων στην υπόθεση προσώπων , αμέσως μετά
τα μεσάνυχτα της 17/18-9-2013 ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ συνομιλεί με όλα , σχεδόν , τα
εμπλεκόμενα στη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ πρόσωπα αλλά και με άλλους , όπως
π.χ. με το Βουλευτή Ι. ΛΑΓΟ , στον οποίο , κατά καθήκον , αναφερόταν και τον
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ενημέρωσε για τα δραματικά γεγονότα της στιγμής στα οποία εμπλεκόταν η Χρυσή
Αυγή. Επίσης με τον Αθανάσιο ΤΣΟΡΒΑ ισχυρίζεται ότι συζήτησε και πάλι για
την ομιλία του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, για μια δουλειά δική του ( δηλ. του Α.
ΤΣΟΡΒΑ ) και για τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Όμως ο ίδιος ο Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ ,
κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη τον διαψεύδει και
ισχυρίζεται ότι η τηλεφωνική αυτή συνομιλία τους είχε ως θέμα το εξαιρετικά
σοβαρό συμβάν της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ. Σε κάθε περίπτωση , τηλεφωνική
συνομιλία με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τη συγκεκριμένη ώρα , είναι απίθανο
να έχει γίνει , αν ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα της κατάστασης την ώρα εκείνη , κατά
την οποία όλοι ζητούσαν να μάθουν τι ακριβώς είχε συμβεί στο Κερατσίνι και τι
ακριβώς έπρεπε να κάνουν για να αποφύγουν τα χειρότερα και κυρίως τη σύλληψή
τους. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά το περιστατικό αυτό , έχει καταγραφεί μεγάλος
αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ των στελεχών , μελών , οπαδών και
«υποστηρικτών» του κόμματος της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , το περιεχόμενο
των οποίων αφορούσε οπωσδήποτε τα ως άνω εξαιρετικής σοβαρότητας συμβάντα.
Την οποιαδήποτε συμμετοχή του στις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται
αρνείται και με το από 26-3-2014 απολογητικό Υπόμνημά του , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυριζόμενος , μεταξύ των άλλων , ότι «…το τραγικό γεγονός
της 18-9-2013 , αποτελεί μία εξέλιξη , την οποία ουδόλως ήμουν σε θέση να
προβλέψω , αποδεχθώ ή επιδιώξω , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , στην οποία
αδιαμφισβήτητα δεν είχα έστω φυσική παρουσία αλλά ούτε καν την παραμικρή
γνώση… ουδείς εκ των μαρτύρων με αναγνωρίζει , όχι απλώς ως εμπλεκόμενο ,
αλλά , έστω , ως παριστάμενο , στο περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
και γενικώς ουδέν απολύτως στοιχείο περί του προσώπου μου προκύπτει… ουδεμία
σχέση είχα με το περιστατικό του εγκλήματος… Δεν υπήρξα ούτε είμαι μέλος
εγκληματικής οργάνωσης… προ του συμβάντος και κατά τη διάρκεια αυτού , δεν
είχα οιουδήποτε είδους επαφή ή παρουσία στο σημείο. Αγνοούσα δε εντελώς τα
τεκταινόμενα και προφανώς δεν είχα καμία ανάμειξη στην πρόκλησή τους. Οι
γνώσεις μου περιορίζονται μόνο στα όσα μετέδωσαν τα Μαζικά Μέσα
Ενημέρωσης και στα όσα γνωρίζω εκ της δικογραφίας. Τη νύχτα της 17-9-2013
συνομίλησα με κάποιους φίλους μου για διάφορα θέματα , όπως για την πολιτική ,
τον Ολυμπιακό , κ.α. Την επομένη πληροφορήθηκα από τα Μ.Μ.Ε. το τραγικό
περιστατικό της δολοφονίας του Π. Φύσσα και έμεινα κυριολεκτικά άναυδος ».
Μάλιστα , προκειμένου να πείσει , ισχυρίζεται ότι λόγω προβλημάτων υγείας που
αντιμετωπίζει και συγκεκριμένα ορθοπεδικού χαρακτήρα , ήταν αντικειμενικά
αδύνατη η μετακίνησή του από τη Νίκαια στο Κερατσίνι και η συμμετοχή του στα
επεισόδια. Όμως , παρά τα προβλήματα αυτά , ουδόλως εμποδίστηκε , εντός
ελάχιστου χρόνου , να μεταβεί από το σπίτι του στο Αιγάλεω στα γραφεία της
Τοπικής στη Νίκαια , μόλις έλαβε το σχετικό μήνυμα - πρόσκληση.
Συμπερασματικά , από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία , συνολικώς
εκτιμώμενα , προκύπτει , χωρίς καμία αμφιβολία , ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος
Ιωάννης - Βασίλειος ΚΟΜΙΑΝΟΣ συμμετείχε στην ομάδα , η οποία από τα
γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ξεκίνησε με μοτοσυκλέτες και
αυτοκίνητα για να μεταβεί στη καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , στην περιοχή της
Αμφιάλης , όπου και πράγματι έφθασε , προκειμένου να βοηθήσει τους Ιωάννη
ΑΓΓΟ και Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ .και στη συνέχεια συνέδραμε τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ
στη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ , υπό τις ακριβείς συνθήκες οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά παραπάνω. Επομένως , πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του
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αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος των αξιοποίνων πράξεων για τις
οποίες κατηγορείται , καθόσον προκύπτουν σε βάρος του πλέο ή επαρκείς ενδείξεις
ενοχής.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ του Δημοσθένη και της Βασιλικής , γεν.
στον Πειραιά , στις 27-5-1966 , κάτοικος Πειραιώς ( Νικηταρά 90 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 ΠΚ )
2) Απλή συνέργεια , από κοινού, σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 45 , 47
παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
Σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , έχουν απαγγελθεί οι παρακάτω
κατηγορίες , οι οποίες , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο ότι:
Α. «… Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού
μετά των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος
και συμμετείχες
αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή
περισσότερα πρόσπωα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των των άρθρων… Στο πλαίσιο
αυτό , κατ’ εφαρμογή των ΄΄ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς
αναφέρονται οι κάτωθι…» και
Β. « … στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης … παρέσχες με
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχες από
κοινού με άλλους συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά πριν
και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα…. Ειδικότερα , εσύ , κατά τις βραδινές ώρες
της 17-9-2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις
23.45 , περίπου , … συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή
ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη
ημέρα… , μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , στο Κερατσίνι
Αττικής , έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’… και μαζί με όλους τους ανωτέρω
δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης
και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκόμενου Παύλου Φύσσα … με ιαχές
και ύβρεις… με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα
και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ
παράλληλα, με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου, ενδυνάμωσες
και ενεθάρρυνες
ψυχικά
το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος , αφού εισήλθε με το ως
άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη… εξήλθε από αυτό βιαστικά και
με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της
υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα , αιφνιδιαστικά και απρόκλητα ,
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επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός
του…».
Ο κατηγορούμενος , με το από 2-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , αρνήθηκε την κατηγορία
της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση , ισχυριζόμενος , μεταξύ των άλλων , ότι
« Από κανένα απολύτως στοιχείο της δικογραφίας , τόσο στις αναφερόμενες
ειδικότερα στο παρόν κατηγορητήριο , όσο και στις λοιπές ευρισκόμενες εντός
αυτής υποθέσεις , προκύπτει η παραμικρή σχέση μου με τις παντελώς άδικες
αποδιδόμενες σε εμένα κατηγορίες ». Επίσης , με το από 27-2-2014 απολογητικό
υπόμνημά του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίζεται ότι «… το
τραγικό γεγονός της 18-9-2013 , αποτελεί μία εξέλιξη , την οποία , ουδόλως ήμουν
σε θέση να προβλέψω , αποδεχθώ ή επιδιώξω , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , στην οποία
αδιαμφισβήτητα δεν είχα έστω φυσική παρουσία , αλλά ούτε καν την παραμικρή
γνώση και για την οποία ενημερώθηκα πολύ μετά το χρόνο γένεσής της … ουδείς
εκ των μαρτύρων με αναγνωρίζει όχι απλώς ως εμπλεκόμενο , αλλά έστω , ως
παριστάμενο , στο περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ και , γενικώς ,
ουδέν απολύτως στοιχείο περί του προσώπου μου προκύπτει… Εκ των ανωτέρω ,
καθίσταται σαφές ότι ουδόλως μπορώ να χαρακτηριστώ ως απλός συνεργός της εν
λόγω ανθρωποκτονίας , καθώς η απουσία μου από το σημείο ήτοι η μόνη αληθινή
πραγματικότητα , επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις καταθέσεις των μαρτύρων αλλά
και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν ενεργό και δραστήριο μέλος της Τοπικής
Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια , μέλος της « Ασφάλειας » , των
« ενστόλων » της εν λόγω Τοπικής , οι οποίοι συγκροτούσαν και το αντίστοιχο
« Τάγμα Εφόδου » που βρισκόταν πάντα σε ετοιμότητα να δράσει , σε εκτέλεση της
οποιασδήποτε εντολής , χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση ή ενδοιασμό. Μετείχε σε
όλες τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής , με το σώμα των « ενστόλων » της Τοπικής
Οργάνωσης Νίκαιας , όπως στο Μελιγαλά , κατά την τελετή μνήμης για τα θύματα
του εμφυλίου, στις 15-9-2013 , που παραστάθηκαν ως « στρατιωτικό » σώμα με
βηματισμό , με παραγγέλματα στρατιωτικού τύπου εκ μέρους του επικεφαλής Γ.
ΠΑΤΕΛΗ , όπως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ
παραδέχεται , κατά την απολογία του , στις 27-2-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη αναφέροντας συγκεκριμένα « Ναι. Ήμουν στο Μελιγαλά που
είχα πάει ως ‘‘ τιμής ένεκεν ’’ ». Όπως έχει προαναφερθεί , κατά τη διάρκεια της
τελετής αυτής , τα μέλη της Χρυσής Αυγής , με πρωτοστατούντες τους βουλευτές
Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ , αλλά και κατώτερα αυτών
στελέχη , επιδόθηκαν σε βίαιες πράξεις σε βάρος ατόμων , τους οποίους θεωρούσαν
πολιτικούς αντίπαλους της Χρυσής Αυγής , όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
οικεία κεφάλαια της παρούσας που αναφέρονται στους κατηγορούμενους
Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ και Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ. Λόγω της προαναφερόμενης κομματικής
του ιδιότητας ( μέλος της « ασφάλειας » ) , ήταν αποδέκτης όλων των τηλεφωνικών
μηνυμάτων ( sms ) , ακόμη και απορρήτων , τα οποία έστελνε με αφορμή διάφορες
προγραμματισμένες δράσεις της ή άλλα έκτακτα ή αιφνίδια γεγονότα η εν λόγω
Τοπική Οργάνωση , δια του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , στα μέλη της και τους οπαδούς της.
Μεταξύ αυτών , αναφέρονται , ενδεικτικά , τα εξής μηνύματα: α) Από την Τ. Ο.
Νίκαιας , στις 26-7-2013 , το υπ’ αριθ. 103 μήνυμα , με το οποίο καλείτο να
συμμετάσχει στην κατασκηνωση της Νέδας , με το εξής περιεχόμενο « Παρακαλώ
επικοινωνήστε στο 6976 - 740401 σήμερα. Στις 10 Αυγούστου έχουμε εθνικιστική
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κατασκήνωση στον ποταμό της Νέδας με εντολή ΛΑΓΟΥ » β) Από την Τ. Ο.
Νίκαιας , στις 5-3-2013 « Αύριο 5-3-2013 ώρα 20.00 Ιδεολογικό σε όσους
βλέπετε το μήνυμα. Παρουσία απαραίτητη » γ) Από την Τ. Ο Νίκαιας , στις 3-32013 « Παρακαλώ σήμερα ενημερώστε με άπαντες αν μπορείτε αύριο το πρωί να
είμαστε στα δικαστήρια για τον Ηλία » δ) Από την Τ. Ο Νίκαιας , στις 1-3-2013 «
Έκτακτο. Όλη η ασφάλεια στα γραφεία στις 2 το μεσημέρι. Παρουσία επιβάλλεται .
Όποιος μπορεί και τώρα στα γραφεία , είναι χωρίς ασφάλεια » ε) Από την Τ. Ο
Νίκαιας , στις 6-3-2013 «Σας παρακαλώ ενημερώστε με τώρα ποιος μπορεί αύριο
να είμαστε στα Δικαστήρια το πρωί . Θα έχουμε θέμα μέσα στα Δικαστήρια . Είναι
εντολή του Γιάννη. Τώρα ενημέρωση » στ) Από την Τ. Ο Νίκαιας , στις 5-1-2013
« Άμεση κινητοποίηση . Τώρα στα γραφεία » ζ) Από την Τ. Ο Νίκαιας , στις 5-12013 « Έκτακτο για Κόρινθο. Όλοι στις 3 στα γραφεία. Μόνο η ασφάλεια. Δεν
μιλάτε αλλού » η ) Από την Τ. Ο Νίκαιας , στις 21-1-2013 « Η ασφάλεια σήμερα όλη
με παραλλαγή πόλης και μπλούζες μαύρες ή μπουφάν μαύρα γενικά ομοιομορφία »
και θ) Από την Τ. Ο Νίκαιας , στις 19-1-2013 « Την Τρίτη στο οργανωτικό θα μας
μιλήσει ο Λαγός. Παρακαλώ να είσαστε όλοι εκεί. Παρουσία υποχρεωτική ».
Ιδιαίτερα όμως πρέπει να επισημανθεί το μήνυμα , το οποίο ο ίδιος οκατηγορούμενος
Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ απέστειλε , στις 25-8-2013 , σε άτομο με τα στοιχεία
« Δημ. ΧΩΜ » και στον αριθμό 6907 - 390007 , με το οποίο κανονίζουν παραγγελία
για την προμήθεια πυροβόλου όπλου καθώς και σφαιρών , το περιεχόμενο δε του
μηνύματος έχει ως εξής « Είναι το CLOCK το 17 με γεμιστήρα και θήκη κομπλέ
και κάτι άλλο , δίνει και σφαίρες ». Το περιστατικό αυτό είναι ενδεικτικό του
ενδιαφέροντος των στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής για όπλα και
πυρομαχικά , όχι βεβαίως χάριν παιδιάς ή λόγω της ενασχολήσεώς του με το άθλημα
της σκοποβολής. Αντίθετα , από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει , όπως
προεκτίθεται και σε άλλα σημεία της παρούσης , ότι αυτοί κατείχαν όπλα διαφόρων
ειδών , στη χρήση των οποίων εξασκούνταν και εκπαιδεύονταν συστηματικά , ακόμη
και αναπαριστώντας εικονικές μάχες κατά « φανταστικού » εχθρού , αποκτώντας
έτσι την αίσθηση υπεροχής και ισχύος έναντι τρίτων , αλλά και την ψυχολογία της
βίας , ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όσους η εγκληματική οργάνωση
στοχοποιούσε ως « εχθρούς » της.
Χαρακτηριστική είναι όμως και η υπ’ αριθ. 28/25-9-2013 τηλεφωνική συνομιλία
του εν λόγω κατηγορουμένου με άτομο με το κύριο όνομα ‘‘ Νίκος ’’ , στο
τηλέφωνο με αριθμό 6971- 749925 , η οποία έχει καταγραφεί νόμιμα , σε εκτέλεση
σχετικής παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Η συνομιλία
αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ και ενώ είχε αρχίσει η
δικαστική έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής , το
περιεχόμενό της δε έχει ως εξής: « Β ( Νίκος ): Οι οποίες είναι ψεύτικες. Δηλαδή
τουλάχιστον οι περισσότερες δεν είναι ψεύτικες. Είναι αληθινές. Δηλαδή το θέμα, το
κακό είναι ότι έχουνε στοιχεία. Α ( Κορκοβίλης ): Νίκο. Το μόνο αληθές που είναι,
ότι , εντάξε ι, γινόταν στρατιωτική εκπαίδευση σε στρατόπεδα. Αυτό ναι , αλλά
( δεν ακούγεται καθαρά ). Β: Τι λες ρε μαλάκα; Αυτό , αυτό δεν είναι καταγγελία.
Α: Δεν είναι κάτι κακό αυτό. Β: Ρε , δεν είναι καταγγελία αυτό. Καταγγελία είναι
ότι βαράγανε Πακιστανούς , ότι ρίχνανε ξύλο , είχανε βαρέσει πολίτες που δεν
είντουσαν μαζί τους. Εεε, η ότι Τάγματα Εφόδου κάνανε ντου μέσα σε σπίτια.
Εεε , ότι σφάξανε τους αλλοδαπούς στο Πέραμα , ότι βαρέσανε αυτούς εδώ στο
Πέραμα τους κομμουνιστές, εεε ». Α: Μάλιστα. Β: Όλα αυτά, όλα αυτά είναι
κατηγορίες, όλα αυτά είναι παράνομα. Και υπάρχουν καταγγελίες. Και όχι τίποτα
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άλλο , έχουνε αναγνωριστεί και άτομα. Και αυτή τι στιγμή υπάρχει ένας μάρτυρας
και καταθέτει για όλα αυτά. Α: Ναι όχι, ένας δυο είναι. Άσε βγήκαν και άλλοι ».
Περαιτέρω όμως , προέκυψε ότι , στα πλαίσια της εγκληματικής δράσης της
οργάνωσης , ο εν λόγω κατηγορούμενος Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ μετείχε, μετά
από ρητή προς τούτο εντολή , στην κινητοποίηση του « Τάγματος Εφόδου » κατά τις
νυχτερινές ώρες της 17-9-2013 , στο Κερατσίνι Αττικής , η οποία και κατέληξε στη
δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Συγκεκριμένα , στις 23.30.37 της 17 -9- 2013,
έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο , το μήνυμα - εντολή του Γ. ΠΑΤΕΛΗ « Όλοι
τώρα Τοπική. Όσοι είσαστε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα ». Πέντε
(5) λεπτά αργότερα , δηλαδή στις 23.35.19’, τηλεφώνησε στο συγκατηγορούμενό του
Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ. Ο τελευταίος , κατά την απολογία του , δήλωσε ότι η
επικοινωνία του με το συγκατηγορούμενό του Κων/νο ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ και η μεταξύ
τους συζήτηση , δεν αφορούσε το ως άνω μήνυμα - εντολή του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , αλλά
άσχετα και συνήθη θέματα , επειδή είχαν πολύ καιρό να συναντηθούν λόγω του
θανάτου του πατέρα του δεύτερου. Αντίθετα , ο Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , κατά την
απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών , στις 2-10-2013,
δήλωσε ότι η τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ
αφορούσε στον ποδοσφαιρικό αγώνα που λίγο πριν είχε τελειώσει , καθώς και στην
« οργάνωση δράσης του κόμματος την επομένη ημέρα , στην οποία συμμετείχε και ο
ίδιος ». Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 272-2014 , ερωτηθείς αν ενημέρωσε τον Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ για το μήνυμα που
έλαβε, απάντησε , επί λέξει: «Το είπα και μου είπε για την τροφοδοσία , γιατί
πήγαιναν σε κουτιά φασολάκια, όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι κ.λ.π. και τα ταξινομούσαμε
σε συσκευασίες που έπρεπε να τα μοιράσουμε την άλλη μέρα το πρωί ». Η αδυναμία
των ως άνω κατηγορουμένων , αλλά και άλλων , να δώσουν ταυτόσημες απαντήσεις
σε τέτοιες απλές ερωτήσεις , δηλαδή ποιο ήταν το περιεχόμενο της τηλεφωνικής τους
συνομιλίας , η οποία έλαβε χώρα στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και συνδέεται άμεσα
χρονικά με ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός ( δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ ) , στο οποίο
εξαρχής ενεπλάκη η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , αντιφάσκοντας όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και
με προηγούμενες δικές τους απαντήσεις , αποδίδεται , κατά την κοινή πείρα και
λογική , στην άτεχνη και άκομψη προσπάθειά τους να παραπλανήσουν τη
Δικαιοσύνη και , εντεύθεν, να απεμπλακούν από τη σοβαρή ποινική τους ευθύνη.
Χαρακτηριστικό της υπερασπιστικής αυτής τακτικής του κατηγορουμένου
Κωνσταντίνου ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ , είναι η ψευδής απάντηση τούτου ακόμη και
αναφορικά με το χρόνο του θανάτου του ίδιου του πατέρα
Δημοσθένη
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ. Συγκεκριμένα , απολογούμενος ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας,
επιχειρώντας να απεμπλακεί από την οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το έγκλημα
της ανθρωποκτονίας του Π. ΦΥΣΣΑ , δήλωσε , επί λέξει: «Θέλω να προσθέσω ότι
δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα γιατί
τότε συνέπεσε ο θάνατος του πατέρα μου. Ήταν δώδεκα μέρες πριν ». Από το
απόσπασμα όμως της Ληξιαρχικής Πράξεωςς Θανάτου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη .ΡΕΝΤΗ , την οποία ο ίδιος ο κατηγορούμενος προσκόμισε και
ενεχείρισε , αποδεικνύεται ότι ο πατέρας του Δημοσθένης ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ ,
απεβίωσε στις 20-07-2013, δηλαδή δύο ( 2 ) μήνες πριν από την ημέρα της
δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ ( 17-9-2013 ).
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Κων/νος
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , ως μέλος της « Ασφάλειας » της Τοπικής .Οργάνωσης της
Νίκαιας , δεχοταν εντολές από την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας , δια του Γ.
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ΠΑΤΕΛΗ , μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) , με υψηλό βαθμό
εμπιστευτικότητας και απολύτως επιτακτικό τρόπο , για να συμμετέχει σε
εκδηλώσεις και δράσεις της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης , τις οποίες και εκτελούσε
χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση ή δισταγμό. Με βάση δε τις απαρέγκλιτες αρχές
της οργάνωσης και συγκεκριμένα αυτές της απόλυτης πειθαρχίας , του σεβασμού
και της υπακοής στην ιεραρχία , αδιακρίτως επιπέδου , συμμετείχε ανελλιώς σε όλες
τις εκδηλώσεις και δράσεις της. Ενδεικτικό και όλως χαρακτηριστικό είναι το
απόσπασμα δημόσιας ομιλίας του κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , το οποίο
περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό υλικό του κατηγορουμένου Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ,
με το εξής περιεχόμενο «Κάθε Χρυσαυγίτης ή Χρυσαυγίτισα οφείλει να
υπακούει στους ανωτέρους του και να εκτελεί τις καθορισμένες ή άλλες διαταγές
που του δίνονται και αφορούν τους κανονισμούς και τις υπηρεσίες μας χωρίς
κανένα μορφασμό ή αντιλογία…Κατά τη διάρκεια σου στην Χρυσή Αυγή θα σου
ζητηθεί να κάνεις αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρήσεις ότι σε αδικούν ή
ότι είναι παράλογα. Είσαι όμως υποχρεωμένος να υπακούσεις τις εντολές που σου
δίνουν οι υπεύθυνοι σου και να τις πράξεις…να ξέρετε ότι η πειθαρχία είναι η
γέφυρα μεταξύ στόχου και επίτευξης του στόχου και σε καμία περίπτωση δεν θα
αφήσουμε κανέναν να την βάλει, όποιος βρεθεί στο διάβα μας είναι σίγουρο ότι θα
τον περάσουμε από πάνω. Ούτως ή άλλως η Χρυσή Αυγή φημίζεται ότι ούτε τοίχοι
ούτε φράκτες ούτε θεοί και δαίμονες δεν μπορούν να την σταματήσουν και το έχει
αποδείξει με τις πράξεις της ».
Στα πλαίσια αυτά , ο κατηγορούμενος Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , υπακούοντας
στην παραπάνω εντολή του ιεραρχικά ανωτέρου του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , μετέβη αμέσως ,
χωρίς αντίρρηση και χωρίς να αναρωτηθεί για ποιο λόγο , αφού λίγη ώρα πριν , ήτοι
μέχρι τις 22.00 περίπου , ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στα γραφεία της Τοπικής στη
Νίκαια.. Συμμετείχε στην οργανωμένη εγκληματική δράση , μεταβαίνοντας εν
σώματι με τα λοιπά μέλη της Τοπικής στην Αμφιάλη , με σκοπό να πλήξουν τον Π.
ΦΥΣΣΑ. Εκ των υστέρων και μετά το θανατηφόρο πλήγμα που επέφερε ο Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ στον Π. ΦΥΣΣΑ , ο Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ διέφυγε , όπως και οι
λοιποί συγκατηγορούμενοί του , προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη,
εκμεταλλεύομενοι τη σύγχυση και τον πανικό, που επικρατούσε. Έτσι δικαιολογείται
ότι το επόμενο τηλεφώνημα τούτου προς τον συγκατηγορούμενό του Ελπιδοφόρο
ΚΑΛΑΡΙΤΗ , στις 00.13.30 της 18-9-2013 , έγινε από την περιοχή της Δραπετσώνας
και όχι από τον Πειραιά , όπου και η οικία του , όπου θα έπρεπε , λογικά, να
βρισκόταν λόγω και του προχωρημένου της ώρας και του εργάσιμου χαρακτήρα της
επόμενης ημέρας , αν δεν είχε συμμετάσχει στα επεισόδια.. Με βάση τόσο τα
προαναφερόμενα , όσο και το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας , συνολικά
εκτιμώμενο, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι αυτός ανταποκρίθηκε στη σχετική
πρόσκληση του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ και έσπευσε όχι μόνο στα γραφεία της
Τοπικής στη Νίκαια , αλλά και στον τόπο της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ , όπως όλοι
άλλωστε όσοι εμφανίστηκαν στα γραφεία της Τοπικής και αμέσως μετά, εν πομπή ,
μετέβησαν στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ », συνδράμοντας τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ στην
τέλεση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας σε βάρος του Π. ΦΥΣΣΑ.
Συνεπώς , κατά την άποψή μας , συντρέχουν ως προς ανωτέρω κατηγορούμενο
επαρκείς ενδείξεις για τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και πρέπει, εντεύθεν,
να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος αυτών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας , γεν. στην
Αθήνα , στις 16-8-1977 , κάτοικος Δραπετσώνας Πειραιά ( Κυπρίων Ηρώων
24 ) , ήδη προσωρινά κρατούμενος από 10-6-2014 , με βάση το υπ’ αριθ. 24/2014
Ε.Π.Κ της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
Η ως άνω κατηγορία, η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου
, από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο
ότι : « … στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2007 α) εντάχθηκες και έκτοτε
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
(οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
ενδεικτικά δε των προβλεπομένων από τις διατάξεις… και β) διευθύνεις την
οργάνωση από κοινού με άλλους συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα ,
στην Αθήνα και κατά τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και έκτοτε συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ,
μετά των συγκατηγορουμένων σου… Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογή των «
καταστατικών αρχών » και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , ενεργώντας πάντα
με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος των προαναφερομένων ομάδων ατόμων ή μεμονωμένων
τοιούτων , από τις οποίες ( εγκληματικές δράσεις ) , όλως ενδεικτικώς , αναφέρονται
οι κάτωθι … Εσύ δε , αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας
και υποστηρίζοντας τις ως άνω αρχές της, ανελίχθηκες ως εκ των επίσημων
εκφραστών των θέσεων και παρανόμων δράσεών της , διευθύνοντάς την από
κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό , συγκατηγορούμενό
σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ… διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα
αλλά και άλλα… προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού
περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών
και αλλοδαπών στην περιοχή του Πειραιώς αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 10-6-2014 , αρνήθηκε την κατηγορία που τον βαρύνει και
μεταξύ των άλλων δήλωσε ότι συμμετέχει στο κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ » από δεκαετίας , περίπου. Αρνήθηκε επίσης να απαντήσει σε
όλες τις κρίσιμες και ουσιαστικές ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη , ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει τίποτα και ότι δεν επιθυμεί να
σχολιάσει τις δηλώσεις που κατά καιρούς έχουν κάνει ο Γενικός Γραμματέας , άλλοι
Βουλευτές και στελέχη του κόμματος με αφορμή κάποια γεγονότα. Κατά την άποψή
μας , ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται ως απολύτως αναληθής. Και τούτο , επειδή
ως επίλεκτο και έμπιστο μέλος της οργάνωσης που επελέγη ως υποψήφιος και
τελικά εξελέγη βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Πειραιά , αξίωμα το οποίο κατέχει
από τον Ιούνιο του 2012 , είναι πλέον ή βέβαιον ότι είχε πλήρη γνώση και σαφή
εικόνα , τόσο των αρχών και των θέσεων που πράγματι πρεσβεύει και διακηρύσσει
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η Χρυσή Αυγή , των « πολιτικών » στόχων και επιδιώξεων της , των μεθόδων
δράσης για την επίτευξή τους , αλλά και χειραγώγησης των μελών της , καθώς και
των παρανόμων και εγκληματικών δράσεων που διαπράττονταν με την κάλυψή της
και ανάγονται σε βάθος χρόνο. Εξάλλου , ο ίδιος , μετά τις εκλογές του έτους 2012 ,
σε ομιλία του στην Τ.Ο. Πειραιά , ( βλ. βίντεο από το ηλεκτρονικό αρχείο του
κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ, παρ. 1.1 αριθ. 270 ) θριαμβολογώντας ,
μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι « Τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες του Πειραιά
έδειξαν με τη δράση τους. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών , ένα κρίσιμο 2,5 % , ένα συν 2,5% , το οποίο εξασφάλισε τις δύο
Βουλευτικές Έδρες στην Α και Β Πειραιά… Μάγκες λοιπόν . Μάγκες και
Πειραιώτες. Η επόμενη ημέρα ξημέρωσε. Η φύση μας και η δομή μας
παραμένει ως έχει. Στο οπλοστάσιό μας απλά προστίθενται νέα όπλα. Αυτά τα
όπλα της βουλευτικής νομιμοποίησης. Οι βουλευτές μας είναι τα νέας
τεχνολογίας όπλα μας, τα οποία και ως όπλα σκληρά θα χρησιμοποιηθούν».
Στις δηλώσεις αυτές προέβη , ενώ ήδη γνώριζε ότι η περιοχή του Πειραιά
συνταράσσονταν από τις βίαιες επιθέσεις των Χρυσαυγιτών σε βάρος κυρίως
μεταναστών , αλλά και όσων εκδήλωναν την αντίθεσή τους με τη Χρυσή Αυγή. Για
το λόγο αυτό , άλλωστε, είχε συσταθεί ομάδα δικηγόρων του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά, με σκοπό τη στήριξη των παθόντων.
Επί του θέματος αυτού ο δικηγόρος και , τότε , Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά
Ιωάννης ΚΑΡΔΑΡΑΣ σε σχετική ένορκη κατάθεσή του ανέφερε ότι «… στις 17-62012 και περί ώρα 23. 00 , δηλαδή στις εκλογές του Ιουνίου και ενώ άτομα όλων
των ηλικιών ήταν συγκεντρωμένα στο υπαίθριο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ
στην Πλατεία Κοραή , στον Πειραιά , δίπλα από το οποίο υπήρχε υπαίθριο
εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας , έλαβε χώρα επίθεση από μέλη της
Χρυσής Αυγής που επέβαιναν σε 15 μοτοσυκλέτες , περίπου , δηλαδή 20-30
ατόμων , που έφεραν τη στολή της Χρυσής Αυγής , δηλαδή φορούσαν άρβυλα ,
μαύρα παντελόνια και μαύρη μπλούζα με την ένδειξη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και με
εξάρτυση , δηλαδή με ζώνες και γκλομπς , ενώ κάποιοι έφεραν μάσκες full face
και κράνη , επιτέθηκαν σε άτομα του εκλογικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ
φωνάζοντας συνθήματα , όπως ‘‘ Κουμμούνια θα πεθάνετε , ήρθε η ώρα σας…». Τα
άτομα αυτά επιτέθηκαν σε πολίτες οι οποίοι παρακολουθούσαν τα εκλογικά
αποτελέσματα στις υπαίθριες οθόνες , προκάλεσαν επεισόδια από τα οποία
κινδύνευσαν άνθρωποι , ενώ ο εν λόγω μάρτυρας υπήρξε θύμα επίθεσης από ένα
άτομο που τον χτύπησε στο κεφάλι και συγκεκριμένα στον αυχένα , με αποτέλεσμα
να τραυματιστεί. Για την επίθεση αυτή σε βάρος του έχει υποβάλει σχετική
έγκληση , ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά , κατά
αγνώστων δραστών. Για την όλη δε παράνομη δραστηριότητα του πολιτικού
κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » στην περιοχή του Πειραιά
και κυρίως για επιθέσεις αυτού του είδους που έχουν κατά καιρούς διενεργηθεί ,
εκδόθηκε σχετικό Ψήφισμα - Δελτίο Τύπου από τον προαναφερόμενο Δικηγορικό
Σύλλογο , με ημερομηνία 14-8-2012. Με αφορμή τα προαναφερόμενα καθώς και
διάφορα άλλα παρόμοια περιστατικά και εν γένει επιθέσεις μελών της Χρυσής
Αυγής , το Φεβρουάριο του έτους 2012 , έγινε σχετική σύσκεψη στο Δημαρχείο
Πειραιά για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ,
κόμματα , δημοτικές παρατάξεις , το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ο Εμπορικός
Σύλλογος Πειραιά, Σύλλογος Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιά
, Σύλλογοι
Εκπαιδευτικών, Σύλλογοι Εργαζομένων Κερατσινίου και διάφοροι άλλοι φορείς.
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις αυτές των ως άνω φορέων , ο κατηγορούμενος , κατά
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την ίδια ως άνω απολογία του , ανέφερε ότι «… όλοι όσοι συμμετείχαν στο
Δημαρχείο του Πειραιά είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι και στόχος τους είναι η
πολιτική μας εξόντωση ».
Επί των καταγγελιών αυτών , κατά την απολογία του και κατόπιν σχετικού
ερωτήματος που του υποβλήθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη, ο
κατηγορούμενος, επιχειρώντας να απεμπλακεί από κάθε ευθύνη, απάντησε « Δεν
γνωρίζω για τις επιθέσεις και οι κατήγοροι είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι και είναι
πολύ φυσικό να μας κατηγορούν για το ο,τιδήποτε ». Ο ισχυρισμός του αυτός
κρίνεται , εκτός των άλλων , προσχηματικός , καθόσον , ασφαλώς δεν είναι δυνατό
να αγνοεί γεγονότα γνωστά τουλάχιστον στην περιφέρειά του , αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά , τα οποία , οπωσδήποτε , μεταδίδονταν από τα ΜΜΕ
και να τα απορρίπτει συλλήβδην, ως μυθεύματα των πολιτικών τους αντιπάλων,
χωρίς καν να τα έχει ερευνήσει. Επίσης , δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι
αγνοούσε τις βιαιότητες της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα
και γενικά στο κέντρο της Αθήνας , ακόμη δε και πρόσφατα βίαια περιστατικά , στα
οποία ενεπλάκη η Χρυσή Αυγή , τα οποία , ως εκ της σοβαρότητάς τους , είχαν τύχει
ιδιαίτερα μεγάλης προβολής και δημοσιότητας , όπως π.χ. τα επεισόδια στο Μελιγαλά
(15-9-2013) , η επίθεση στα μέλη των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ ( 12-9-2013 ) και εν
τέλει η δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ, η οποία και αποτέλεσε την αφετηρία
δραματικών εξελίξεων σε βάρος του κόμματός του. Αντίθετα , προέκυψε ότι ο εν
λόγω κατηγορούμενος , έχοντας σαφή εικόνα , είχε επιβραβεύσει στο σύνολό της
και χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη ή διάκριση τη δράση της Τοπικής Οργάνωσης
της Νίκαιας. Η επιδοκιμασία του αυτή εκδηλώνεται σε σχετική τελετή που έγινε
για τα δύο χρόνια λειτουργίας της και είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο ( βίντεο
αριθ. 2 Παράρτημα 2. 2 του σκληρού δίσκου του κατηγορουμένου Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ , οι σχετική δε δήλωση του είναι η εξής « Πολύ μεγάλο μπράβο για τα
παιδιά της Νίκαιας που δύο χρόνια είναι παντού ». Όπως δε ανέφερε για το θέμα
αυτό κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη «… τους
είπα μπράβο γιατί ήταν παρούσα η Τ. Ο. σε όλες τις πολιτικές μας εκδηλώσεις » ,
ενώ για τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών Τοπικών Οργανώσεων δήλωσε ότι
« Υπήρχαν κοινές πολιτικές δράσεις της Περιφέρειας Πειραιά μεταξύ των δύο
Τοπικών Οργανώσεων ».
Πέραν των προαναφερομένων , πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ,
στις 25-1-2014 , έγινε στην περιοχή του Κερατσινίου πορεία , στην οποία
συμμετείχαν εκατό ( 100 ) άτομα , περίπου , μέλη της Χρυσής Αυγής. Η πορεία
αυτή κατέληξε στον κοινωνικό χώρο « ΡΕΣΑΛΤΟ » , όπου, απρόκλητα, επιτέθηκαν
με πέτρες στο κτίριο όπου στεγαζόταν, καθώς και σε παρακείμενο ακίνητο , με
αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια όμορης κατοικίας και να κινδυνεύσουν με
τραυματισμό οι ένοικοί της , οι οποίοι ήταν παντελώς αμέτοχοι με τα επεισόδια και
τις οποιεσδήποτε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Κατά την αποχώρησή τους δε από το
σημείο και για να διευκολυνθεί η φυγή τους , οι συμμετέχοντες στην πορεία έριξαν
καπνογόνα. Επικεφαλής της πορείας αυτής , όπως προκύπτει από το οπτικοακουστικό
υλικό της δικογραφίας καθώς και φωτογραφίες που επισυνάπτονται ε αυτήν, ήταν ο
κατηγορούμενος Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ. Και τούτο παρά το γεγονός ότι λίγους
μήνες πριν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία εγκληματικών πράξεων τις οποίες
κατηγορούνται ότι τέλεσαν βουλευτές , μέλη , επιφανή στελέχη της ιεραρχίας ,
οπαδοί και φίλοι του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ » και
διενεργείτο κύρια ανάκριση . Επισημαίνεται ότι κατά την απολογία του ενώπιον
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της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ο ίδιος ο Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ προσδιόρισε τον
αριθμό των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη πορεία σε εκατό ( 100 ) ,
παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην πορεία , καθώς και του επίσης κατηγορουμένου
Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ , γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στον
Πειραιά.
Εκτός όμως της απολογίας του , με το από 10-6-2014 Απολογητικό Υπόμνημά
του , το οποίο κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , αρνήθηκε την
κατηγορία που τον βαρύνει ισχυριζόμενος , μεταξύ των άλλων , ότι « Σε κάθε
περίπτωση την αποδιδόμενη σ’ εμένα εντελώς άδικα κατηγορία ΑΡΝΟΥΜΑΙ
κατηγορηματικώς και καθ’ ολοκληρίαν. Είναι δε απολύτως αναπόδεικτη, αστήρικτη ,
αβάσιμη και κατασκευασμένη , αφού από κανένα απολύτως στοιχείο δεν προκύπτουν
οι όλως αυθαίρετες παραδοχές… ουδέν απολύτως στοιχείο με συνδέει με την
εναντίον μου ανυπόστατη κατηγορία. Σημειωτέον ότι στο σχετικό πόρισμα δεν
γίνεται καμία απολύτως αναφορά , έστω , στο πρόσωπό μου… ». Οι παραπάνω
υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του εν λόγω κατηγορουμένου καταδεικνύουν προδήλως
δική του ελλιπή νομική ενημέρωση , αφού , σύμφωνα με όσα αναλυτικώς εκτίθενται
στη μείζονα σκέψη της παρούσας ( με τον υπότιτλο « ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ») , κατά τις διατάξεις του άρθρου 187 §§ 1 και 3 του Π.Κ. και κατά
την πάγια και πλούσια επί του θέματος αυτού νομολογία ( ΑΠ 1058/2013 , ΑΠ
1040/2011 , ΑΠ 743/2011 , ΑΠ1376/2009 και πλήθος άλλων ) , μέλος της
οργάνωσης είναι εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στη βούληση αυτής , χωρίς να είναι
αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση των εγκλημάτων.
Αρκεί κάθε μέλος να γνωρίζει ότι συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης με
την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Η επιδίωξη διάπραξης των
εγκλημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα , πρέπει να υπάρχει
έστω και κατά την άτυπη βούληση των μετεχόντων , ενώ δεν είναι αναγκαίο να έχουν
εξειδικευτεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της ομάδας ή να έχει εκδηλωθεί προς τα έξω δραστηριότητα
ή και να έχει σχεδιαστεί έστω και μία πράξη , αλλά αρκεί η ύπαρξη και μόνο της οργάνωσης
με τον παραπάνω σκοπό. Δεν είναι αναγκαίο οι εγκληματικές αυτές πράξεις να αποτελούν τον
κύριο σκοπό ή την αποκλειστική δραστηριότητα της οργάνωσης , αρκεί ακόμη και να
προπαρασκευάζουν την επίτευξη του τελικού σκοπού. Για να γίνει ή να παραμείνει κάποιος
μέλος της ομάδας απαιτείται και αρκεί η εκ μέρους του αποδοχή του σκοπού της , χωρίς να
είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του σε επί μέρους πράξεις , οι οποίες οδηγούν
στην επίτευξη του σκοπού.
Με βάση τα παραπάνω γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία , προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος ήταν μέλος και καθοδηγητής , ως Βουλευτής , της
εγκληματικής οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και ως εκ
τούτου υπαίτιος των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται , για τις οποίες
και πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ του Νικολάου και της Ευτέρπης , γεν. στην
Καλαμάτα , στις 6-5-1965 , κάτοικος Καλαμάτας ( Αγίου Ραφαήλ Βέργα
Καλαμάτας ) , Βουλευτής.
ΠΡΑΞΗ
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Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
Σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη
απαγγέλθηκε κατηγορία για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις , οι οποίες , κατά τα
κύρια σημεία τους , συνίστανται στο ότι «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του
έτους 1997, εντάχθηκες και έκτοτε συμμετέχεις , ως μέλος, μέχρι και σήμερα
αδιαλείπτως, σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από
περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ), η οποία προβλέπει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων, ενδεικτικά δε των προβλεπομένων από τις
διατάξεις… Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα , και κατά τον ως άνω χρόνο ,
εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις σε
αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι και σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Στο
πλαίσιο αυτό… ενεργώντας πάντα με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης ,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα , διαπράχθηκαν
δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις
σε βάρος των
προαναφερομένων ομάδων ατόμων ή μεμονωμένων τοιούτων , από τις οποίες
( εγκληματικές δράσεις ) , όλως ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι… Εσύ δε ,
αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις
ως άνω αρχές της , ανελίχθηκες στην ιεραρχία αυτής και αναδείχθηκες ως εκ των
επίσημων εκφραστών των θέσεων και παράνομων δράσεών της , διευθύνοντάς την
από κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό , συγκατηγορούμενό
σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ … διακηρύσσοντας τις παραπάνω αρχές της
οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους … ακόμη δε και από το βήμα της Βουλής
των Ελλήνων , ως Βουλευτής Μεσσηνίας , μετά τις εκλογές του Ιουνίου
2012…».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι « Ανήκω στη Χρυσή Αυγή
εδώ και είκοσι χρόνια περίπου… δεν είμαι στην Κεντρική Επιτροπή ούτε στο
Πολιτικό Συμβούλιο… » και γενικότερα αρνείται την κατηγορία που τον βαρύνει.
Επίσης , με το από 6-6-2014 Απολογητικό Υπόμνημά του , το οποίο ο ίδιος
κατέθεσε ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας , αναφερόμενος στην κατηγορία που τον
βαρύνει ισχυρίστηκε « Την αρνούμαι ρητά και κατηγορηματικά. Είμαι εκλεγμένος
Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το κόμμα που φέρει τον τίτλο
‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δεν είμαι μέλος εγκληματικής
οργάνωσης. Το καταστατικό του έχει κατατεθεί στον Άρειο Πάγο και έχει
αναγνωριστεί. Πρόσφατα ο Άρειος Πάγος , παρά τις διώξεις που είχαν ασκηθεί ,
απεφάνθη ότι είμαστε νόμιμος πολιτικός σχηματισμός
και μας επέτρεψε να
λάβουμε μέρος στις Ευρωεκλογές. Ο Άρειος Πάγος ξεκάθαρα αναγνώρισε ότι δεν
είμαστε εγκληματική οργάνωση και ο Ελληνικός λαός με τη ψήφο του μας
κατέταξε τρίτη πολιτική δύναμη της πατρίδας μας παρότι καθημερινά υφίστατο
πλύση εγκεφάλου… δεν έχω καμία ανάμειξη με τα ανωτέρω που με κατηγορούν και
διώκομαι επειδή αγωνίζομαι για τις ιδέες μου και για το γεγονός ότι πρέπει να
φιμωθεί η Χρυσή Αυγή… Αποδόθηκε η κατηγορία τώρα μετά από μερικά τυχαία
περιστατικά που αποδίδονται στη Χ.Α. και βεβαίως εγώ δεν έχω καμία σχέση ή
γνώση ή ανάμειξη σε αυτά. Ο σκοπός μου όταν εντάχθηκα στη Χ.Α. ήταν να
υπηρετήσω και να προσφέρω στην πατρίδα μου. Αυτό πιστεύω και σήμερα ».
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Από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε και περιλαμβάνεται στην ογκώδη
δικογραφία προέκυψαν, με βεβαιότητα τα εξής: Ο εν λόγω κατηγορούμενος, ως
επίλεκτο και έμπιστο μέλος της οργάνωσης , επελέγη ως υποψήφιος και τελικά
εξελέγη βουλευτής του κόμματος στην Περιφέρεια Μεσσηνίας , αξίωμα το οποίο
κατέχει από τον Ιούνιο του 2012. Είναι πλέον ή βέβαιον ότι ως εκ της θέσεώς του
αυτής έχει πλήρη γνώση και σαφή εικόνα , τόσο των αρχών και των θέσεων που
πράγματι πρεσβεύει και διακηρύσσει η Χρυσή Αυγή , των « πολιτικών » στόχων και
επιδιώξεων καθώς και των μεθόδων δράσης για την επίτευξή της , αλλά και
χειραγώγησης των μελών της , όσο και των παράνομων μων και εγκληματικών
δράσεων που διαπράττονταν υπό την σκέπη της και ανάγονται σε βάθος χρόνου , τις
οποίες επιβραβεύει. Επίσης έχει
πλήρη επίγνωση ότι η κυρίαρχη θέση του
κόμματός του , εκφρασμένη από τον ίδιο τον Αρχηγό αλλά και τους συναδέλφους
του βουλευτές , είναι ότι η βουλευτική νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής είναι
απλώς και μόνον το μέσον - το όπλο - ο « Δούρειος Ίππος » που θα χρησιμοποιήσει
για να επιτύχει τους στόχους της. Εξάλλου ο ίδιος δήλωσε , στις 27-11-2013 ,
δημοσίως, ότι «…θα συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι πράτταμε , μέχρι να πάρουμε
πίσω τις γειτονιές μας…μέχρι και ο τελευταίος λαθρομετανάστης να γυρίσει στο
σπίτι του…». Περαιτέρω , το μήνα Ιούλιο του έτους 2013 , ομάδα της Χρυσής
Αυγής , με επικεφαλής τον ίδιο , εντελώς αυθαίρετα και παράνομα , προέβη σε
« έλεγχο » στο Νοσοκομείο Καλαμάτας , κατά προσφιλή πρακτική του κόμματος ,
προκειμένου να καταδείξουν ότι έχουν την ισχύ να υποκαθιστούν κάθε νόμιμη αρχή
της χώρας , ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτή φώναζαν « Έξω οι γύφτοι από τη
Μεσσηνία ». Ομοίως , στις 22-6-2012 , στα Δερβενάκια Κορινθίας , κατά τον
εορτασμό της επετείου της νίκης των Ελλήνων σε βάρος των Τούρκων, διάφορα
άτομα - μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ , μετέβησαν οργανωμένα στον τόπο της
τελετής , με ομοιόμορφες στρατιωτικού τύπου ενδυμασίες ως παραστρατιωτικό
σώμα και με στρατιωτικά παραγγέλματα. Παρατάχθηκαν στο χώρο της τελετής , στο
άγαλμα του Θ. Κολοκοτρώνη , έναντι του στρατιωτικού αγήματος και της
Φιλαρμονικής Κορίνθου, με επικεφαλής τον εν λόγω κατηγορούμενο Δημήτριο
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ καθώς και τους επίσης Βουλευτές Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και
Κων/νο ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ. Όμως , αντί σεβασμού στη μνήμη των ηρώων και
στην ιστορική σημασία της νίκης , κραύγαζαν ναζιστικά και υβριστικά συνθήματα,
με σκοπό την επίδειξη ισχύος και την περιφρόνηση και απαξίωση των νόμιμων
Τοπικών Αρχών. Δεν παραβλέπεται , εξάλλου , ότι στις 15-9-2013, στο Μελιγαλά
της Μεσσηνίας , ήτοι εντός της εκλογικής του Περιφέρειας του κατηγορουμένου ,
κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τα θύματα του εμφυλίου πολέμου , ομάδες της
Χρυσής Αυγής που παρατάχθηκαν , εν είδει παραστρατιωτικών σωμάτων , με
επικεφαλής τους βουλευτές Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ,
Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ , με την παρουσία και άλλων βουλευτών , μαζί με κατώτερα
στελέχη , επιδόθηκαν σε ιαχές, χυδαίες ύβρεις και προπηλακισμούς των Δημοτικών
Αρχών ως και των πολιτικών της χώρας , αλλά και σε επιθέσεις και βιαιοπραγίες σε
βάρος ατόμων , τους οποίους είχαν στοχοποιήσει ως πολιτικούς τους αντιπάλους.
Περαιτέρω, ο εν λόγω κατηγορούμενος, σε ομιλία του στα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας , εκθείασε το έργο και τη δραστηριότητά της , χωρίς καμία
απολύτως διάκριση ή άλλου είδους διαχωρισμό και μεταξύ των άλλων , ανέφερε
«… τα μέλη της Χρυσής Αυγής της Καλαμάτας είναι κότες , δεν είναι σαν και εσάς ,
δεν έχουν ούτε την αγωνιστικότητά σας ούτε τη μαχητικότητά σας. Είμαι πολύ
υπερήφανος για σας. Είχατε την τύχη να έχετε τον πιο άντρα βουλευτή στη Χρυσή
Αυγή , το Γιάννη ΛΑΓΟ. Είναι ο, τι καλύτερο έχει περάσει από τη Χρυσή Αυγή ».
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Με βάση τα προαναφερόμενα , κατά την άποψή μας , συντρέχουν στο πρόσωπο και
του εν λόγω κατηγορουμένου όλες οι απαιτούμενες από το νόμο προυποθέσεις ,
ώστε να θεωρηθεί υπαίτιος των αξιοποίνων πράξεων , οι οποίες προβλέπονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα και για τις οποίες κατηγορείται. Και τούτο επειδή και μέλος της
εγκληματικής αυτής οργάνωσης ήταν , υπό τον νόμιμο πολιτικό μανδύα του
Βουλευτή , ιδιότητα η οποία ασφαλώς και του παρείχε δικαιώματα καθοδήγησης των
μελών του κόμματός του , αλλά και την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων
σκόπευε και αποδεχόταν , όταν αυτές τελούνταν , έστω και αν αυτές δεν ήταν
καθορισμένες εκ των προτέρων ως προς τις λεπτομέρειές τους και το είδος τους. Για
το λόγο δε αυτό , όπως προαναφέρεται , εκθείαζε και επαινούσε εκείνους που τις
τελούσαν ως φυσικοί αυτουργοί, όπως τα μέλη του Τάγματος Εφόδου της Τοπικής
Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια.
Επομένως, προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις για τις αξιόποινες πράξεις
τις οποίες κατηγορείται ότι τέλεσε και ως εκ τιο΄του πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Χρήστος ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας , γεν. στα
Τρίκαλα , στις 11-12-1960 , κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής ( Ηρακλείου 29 ).
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η εν λόγω κατηγορία , απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου από
τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , έχει δε κατά τα κύρια
σημεία της ως εξής «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και
σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου …ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσότερων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε
το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας
εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγορύμενός σου Νικόλαοε ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’…Ήδη κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’
τμήματος της οργανώσεως ( το οποίο έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το ‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν
η δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο
πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινοι πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…». Αφορμή για την απαγγελία σε βάρος του της
κατηγορίας αυτής ήταν το περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών του με μέλη της ως
άνω εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα τους Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ και
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Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ , σχετικά με την ίδρυση συνδικαλιστικού σωματέίου των
εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος.
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον του ως άνω Ανακριτή , στις
2-10-2013 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Πρόκειται για συζητήσεις με τους
συγκατηγορουμένους μου Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ και Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ με
περιεχόμενο αποκλειστικό στη συνεργασία μας και διαδικαστικά θέματα για το υπό
ίδρυση σωματείο μας που αναφέρω στο απολογητικό μου υπόμνημα. Επισημαίνω ότι
οι συγκεκριμένες συνομιλίες τοποθετούνται μεταξύ 21:30 μ.μ. και 22:00 μ.μ. το
βράδυ της 17-9-2013 , δηλαδή απέχουν αρκετές ώρες από το χρόνο θανάτου του
Παύλου ΦΥΣΣΑ και ως εκ τούτου οι συνομιλίες αυτές δεν μπορούν να έχουν σχέση
με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αναφέρω στο απολογητικό μου υπόμνημα είμαι
απλά ψηφοφόρος και ουδεμία σχέση έχω με τη Χρυσή Αυγή ».
Πέραν των ως άνω τηλεφωνικών συνομιλιών και της συνδικαλιστικής σύνδεσής
του με τη Χρυσή Αυγή, καθόσον είναι ένα εκ των ιδρυτικών μελών του
επαγγελματικού σωματείου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, το οποίο συστήθηκε
με πρωτοβουλία της ηγετικής ομάδας της, δεν προκύπτει κάποιο άλλο αποδεικτικό
στοιχείο, από το οποίο να είναι δυνατόν να συναχθούν ενδείξεις και μάλιστα σοβαρές
σχετικά με το ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενταχθεί ως μέλος στην ως
άνω εγκληματική οργάνωση, αποδεχόμενος το σκοπό και την εγκληματική δράση
του.
Ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος του συγκεκριμένου
κατηγορουμένου για την ως άνω αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ιωάννης ΛΑΓΟΣ του Ευαγγέλου και της Διονυσίας , γεν. στον Πειραιά ,
στις 7-9-1972 , κάτοικος
Περάματος ( Τραπεζούντος 3 ) , Βουλευτής ,
προσωρινά κρατούμενος από 28-9-2013 , με το 2/2013 Ε.Π.Κ. των Ανακριτών
του Ν. 4022/2011 )
ΠΡΑΞΗ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187
παρ. 1 , 3 Π. Κ. ).
2) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( άρθρ. 15 Ν. 2168/1993 )
Η κατηγορία η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου
από τους Ανακριτές του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , κατά τα
κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι « … Ειδικότερα , στην Αθήνα τουλάχιστον
από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου…
ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή
δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η
οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από
τις διατάξεις των άρθρων… εσύ δε υπό την ιδιότητα του μέλους της στενής ηγετικής
ομάδας της οργανώσεως και του Βουλευτού της « Χρυσής Αυγής » διηύθυνες
αυτήν , παρέχων διαταγές , οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως ,
ελέγχων απολύτως τη δράση αυτής και ενεργών προς επίτευξη των παράνομων
σκοπών της…».
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Ο εν λόγω κατηγορούμενος είναι Βουλευτής της Β Εκλογικής Περιφέρειας
Πειραιά , του πολιτικού κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ». Εκτός
όμως της Βουλευτικής του ιδιότητας, ανήκε στη στενή ηγετική ομάδα του κόμματος
και συγκεκριμένα ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού
Συμβουλίου του κόμματος , επιλεγείς από τον ίδιο τον Αρχηγό. Από κοινού με
άλλους και με επικεφαλής , πάντοτε , το Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό του κόμματος ,
διηύθυνε , κατηύθυνε και καθοδηγούσε τη δράση τόσο του κόμματος όσο και των
μελών του. Πιο συγκεκριμένα , στη συνδιάσκεψη του κόμματος στις 21-10-2012 ,
οι εργασίες της οποίας περιέχονται στο Παράρτημα 1.4 , αριθμός 33 του σκληρού
δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή του επίσης κατηγορουμένου και Γενικού
Γραμματέα του κόμματος Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , ο οποίος βρέθηκε και
κατασχέθηκε κατά την έρευνα που διενεργήθηκε νομοτύπως στην οικία του και
περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο εν λόγω κατηγορούμενος ορίστηκε από τον ίδιο το
Γενικό Γραμματέα ως « υπεύθυνος της οργάνωσης του κινήματος » καθώς και
« υπεύθυνος των τοπικών οργανώσεων και πυρήνων του Πειραιώς , Νίκαιας ,
Περάματος , Σαλαμίνας , Μεγάρων και Ασπροπύργου ». Πέραν τούτων, με εντολή
του ιδίου, διοργανώνονταν οι « εθνικιστικές » κατασκηνώσεις , στις οποίες μετείχαν
μέλη των Τοπικών Οργανώσεων της περιφερείας του , όπως αυτή της Τ.Ο. Νίκαιας,
στον ποταμό της Νέδας. Προς απόδειξη τούτου γίνεται μνεία του υπ’ αριθ. 103
γραπτού μηνύματος της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , προς τον επίσης
κατηγορούμενο και μέλος της Κων/νο ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ , στις 26-7-2013 , με το εξής
περιεχόμενο « Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6976 - 740401 σήμερα. Στις 10
Αυγούστου έχουμε εθνικιστική κατασκήνωση στον ποταμό της Νέδας με εντολή
ΛΑΓΟΥ ». Στο σημείο αυτό , πρέπει να αναφερθεί και πάλι ότι , όπως εκτίθεται και
σε άλλα σημεία της παρούσας , οι κατασκηνώσεις αυτές δεν είχαν σκοπό την
ψυχαγωγία των μετασχόντων αλλά την εκπαίδευσή τους , σωματική και πνευματική ,
στο ναζιστικό τρόπο σκέψης και εκγύμνασης , κατ’ απομίμηση ομοίων εκδηλώσεων
της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας του μεσοπολέμου. Συγκεκριμένα, κατά τη
διάρκεια της ως άνω κατασκήνωσης στη Νέδα , όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό
υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία , οι μετέχοντες υποβάλλονταν σε
στρατιωτικού τύπου γυμνάσια , αλλά εξασκούνταν και στη χρήση όπλων ,
αναπαριστώντας εικονικές μάχες με έναν φανταστικό εχθρό , έχοντας ως εμβλήματά
τους ναζιστικές Γερμανικές σημαίες και άλλα τέτοια σύμβολα , δίπλα μάλιστα στην
ελληνική σημαία. Κατά τη διάρκεια της ως άνω κατασκήνωσης , γίνονταν στους
μετέχοντες μαθήματα εθνικοσοσιαλισμού , ενώ η εκπαίδευσή τους στα όπλα ήταν
ιδιαίτερα σκληρή. Περαιτέρω , σε τελετές μυστικιστικού χαρακτήρα , με οιονεί
θρησκευτική κατάνυξη, που οργανώνονταν από « πιστά » στον Αρχηγό και την
οργάνωση πρόσωπα , συνήθως ανώτερα στην ιεραρχία , στην ύπαιθρο , υπό το φως
αναμμένων πυρσών - άτομα, νεαρής ηλικίας , υποβάλλονταν στη διαδικασία της
ορκοδοσίας πίστης στον Αρχηγό, νεκρό ή ζωντανό και την πεποίθηση ότι
αναλαμβάνουν έναν « αγώνα για ολόκληρη την πολιτισμένη ανθρωπότητα » μέχρι
« την τελική νίκη , το θάνατο » , για τον οποίο οφείλουν να αντέξουν σε κάθε
δυσκολία , προερχόμενη από « εξωτερικούς ή και εσωτερικούς εχθρούς » ,
οπλισμένοι με « ατσάλινη θέληση και ανδρεία » , ώστε να « κοιτάξουν τον προαιώνιο
εχθρό στα μάτια και να τον πληξουν χωρίς έλεος » , γιατί « στον αγώνα για εθνική
επιβίωση δεν νοείται αίσθημα του οίκτου και της δειλίας » , επικαλούμενοι «τον
καθαγιασμό των ψυχών τους με τα ιερά σύμβολα της αρχέγονης ευρωπαϊκής
παράδοσης , « πιστοί στις εντολές του αρχηγοί ως προπομποί ενός νέου κόσμου ».
Πλέον του όρκου στον Αρχηγό και στον αγώνα της οργάνωσης , οι ομνύοντες
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υποβάλλονταν στο φόβο για τις συνέπειες που θα είχε πιθανή καταπάτηση του όρκου
τους, με τιμωρία, που μπορεί να έφθανε μέχρι και το θάνατο. Τα ανωτέρω
κατεγράφησαν στα βίντεο 831 και 833 του σκληρού δίσκου του κατηγορουμένου Γ.
ΠΑΤΕΛΗ (παρ. 2.2) και αφορούν διαδικασία ορκωμοσίας νεαρών ατόμων στην
ύπαιθρο, υπό το φως των πυρσών από τους επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας Γ. ΠΑΤΕΛΗ, Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Γ-Χ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ και
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ. Κατά τη διάρκεια της τελετής αυτής και αφού εκφωνούνταν τα
ανωτέρω από τον Γ.- Χ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , επανελάμβαναν όλοι μαζί το κείμενο του
όρκου « Ορκίζομαι ότι δεν θα θέσω σε υψηλότερη μοίρα τη ζωή από την ελευθερία
ούτε τον αρχηγό θα εγκαταλείψω , ούτε ζωντανό ούτε νεκρό. Αλλά από τους
συναγωνιστές που έπεσαν κατά τη μάχη , όλους θα δοξάσω. Και όταν ο αγώνας
τελειώσει , θα τιμήσω σαν αδελφό κάθε συναγωνιστή. Εκείνοι όμως που
προτίμησαν να προδώσουν , όλους αδίστακτα θα τιμωρήσω. Την ιερή φλόγα της
φυλής μου ορκίζονται να προστατεύω. Ώστε να τους φωτίζει και να τους καθοδηγεί
στο χάος των αιώνων», ενώ στο τέλο, άπαντες χαιρετούν με ναζιστικό χαιρετισμό.
Περαιτέρω, κατά την ένορκη κατάθεσή του, ενώπιον του αρμόδιου Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου , στις 25-9-2013 , ο προστατευόμενος μάρτυρας « Β » , μεταξύ
των άλλων , κατέθεσε ότι « … ο Πατέλης ενημέρωνε το Λαγό , ο οποίος ήταν
‘‘ η πλάτη της Νίκαιας ’’ » , ενώ ο επίσης προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » ,
κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 4-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του
Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε « Ο
μετέπειτα Βουλευτής ΛΑΓΟΣ ήταν πάντα ενήμερος για τις επιθέσεις πέριξ των
περιοχών του Πειραιά… Με εντολή του ΛΑΓΟΥ και εν συνεχεία του ΠΑΤΕΛΗ ,
τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 2012 , πηγαίναμε σε καταστήματα , τα οποία διατηρούσαν
μετανάστες και πωλούσαν μεταχειρισμένα κινητά και γενικά καταστήματα
πώλησης παραδοσιακών ειδών της χώρας καταγωγής τους και τους απειλούσαμε
προκειμένου να τα κλείσουν , με αποτέλεσμα τα τρία από τα τέσσερα να
κλείσουν… Ακόμα όλες οι εντολές Πατέλη προς εμάς ήταν στην πραγματικότητα
εντολές του Λαγού προς τον Πατέλη , ο οποίος είχε πάρει εντολή από τον Ηλία
Κασιδιάρη… Ξέρω ότι ο Π. Φύσσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή
του Πειραιά και υπήρχε κεντρική εντολή από το βουλευτή της Χρυσής Αυγής
Ιωάννη ΛΑΓΟ να τον φάνε όπου τον βρούνε, εν γνώσει του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ
και πάντοτε με την έγκριση του Νίκου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ». Ομοίως και ο
μάρτυρας Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , πρώην γραμματέας , όπως ισχυρίζεται , της
Τοπικής Οργάνωσης Νοτίων Προαστίων της Χρυσής Αυγής , κατά το χρονικό
διάστημα από την αρχή της λειτουργίας των γραφείων της εν λόγω Τοπικής μέχρι
τον Απρίλιο του έτους 2013 , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 11-10-2013 ,
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ των
άλλων , κατέθεσε ότι « … Κάτω από τον Αρχηγό υπάρχει ένας στενός ηγετικός
πυρήνας στον οποίο ανήκουν ο Χ. ΠΑΠΠΑΣ , ο Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , ο
Γιάννης ΛΑΓΟΣ και ο Γ. ΓΕΡΜΕΝΗΣ… Ο βουλευτής Γιάννης ΛΑΓΟΣ είναι
σκληρός και φανατικός. Γνωρίζω ότι ο λόγος που χρησιμοποιούσε
στους
υποστηρικτές της οργάνωσης στη Νίκαια κλπ ήταν ιδιαίτερα σκληρός και υποδαύλιζε
βίαιες ενέργειες…».
Κατά την απολογία του ενώπιον των ως άνω Ανακριτών , ο κατηγορούμενος
Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , αφού προηγουμένως περιέγραψε την οργανωτική δομή διάρθρωση του κόμματος σε κεντρικό επίπεδο , ανέφερε επίσης ότι « Για
παράδειγμα εγώ είμαι Περιφερειάρχης Πειραιά , έχω την ευθύνη τόσο για την Α
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όσο και για την Β Πειραιώς » , όπως άλλωστε παραδέχεται και κατά τη
συμπληρωματική απολογία του , στις 4-7-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη αναφέροντας ότι « Θα ήθελα να αναφερθεί το γεγονός ότι είμαι
Περιφερειάρχης της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά από το 2006. ». Το γεγονός
αυτό , σε συνδυασμό και με το ότι οι πλέον σοβαρές εγκληματικές πράξεις , από
μέλη και στελέχη του κόμματος του , έγιναν στην Εκλογική του Περιφέρεια ,
ενισχύει σοβαρά την άποψη ότι τουλάχιστον ο ίδιος γνώριζε την όλη
δραστηριότητα εκείνων των μελών και στελεχών του κόμματος , των Τοπικών
Οργανώσεων Νίκαιας , Πειραιά και Περάματος και των Ταγμάτων Εφόδου που
λειτουργούσαν στους κόλπους τους και φυσικά το σχεδιασμό των εγκλημάτων τα
οποία εκείνοι τελικά διέπραξαν. Άλλωστε και ως Βουλευτής του εν λόγω
κόμματος
ασφαλώς και
είχε πλήρη γνώση
και
ενημέρωση για
τα
διαδραματιζόμενα , κατά καιρούς , σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από τα μέλη
και στελέχη του κόμματος , μαζί δε με τα άλλα πολιτικά όργανά του χάραζε και
εφάρμοζε την πολιτική κάθε Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος καθώς και κάθε
άλλη συναφή δραστηριότητά του. Αντίθετα , κατά την ίδια συμπληρωματική
απολογία του , στις 4-7-2014 , ισχυρίζεται ότι « Κατά τα έτη 2006 - 2012 δεν
υπάρχει καμία εγκληματική , καμία κακουργηματική , καμία παράνομη πράξη. Άρα
το συγκεκριμένο γεγονός , δηλαδή η δολοφονία του Π. Φύσσα , ήταν ένα
μεμονωμένο και ατυχές περιστατικό που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε και
καμία γνώση εγώ δεν είχα και η υπόλοιπη ηγεσία της Χρυσής Αυγής… Να
τονίσω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ τη δίωξή μου , αλλά και γενικότερα της Χρυσής
Αυγής , καθαρά πολιτική δίωξη … ».
Υποστηρίζοντας τα παραπάνω , ο εν λόγω κατηγορούμενος σκοπίμως και
τεχνηέντως αποσιωπά τη σωρεία των βιαιοτήτων στις οποίες επιδίδονταν , επί
σειρά ετών , τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων της περιφέρειας του ( Νίκαιας ,
Περάματος , Πειραιά ) σε βάρος αλλοδαπών μεταναστών και αντιφρονούντων , σε
εκτέλεση σχετικών εντολών τις οποίες ο ίδιος έδινε , είτε καθοδηγώντας και
οργανώνοντας συγκεκριμένες επιθέσεις και βίαιες δράσεις , είτε στα πλαίσια του
γενικότερου σχεδιασμού που καθόριζε με βάση τις αρχές της οργάνωσης , χωρίς ,
απαραίτητα , να προσδιορίζει και να συγκεκριμενοποιεί ή να εξατομικεύει πάντα
το « στόχο » της επίθεσης , εγκρίνοντας όμως πάντα κάθε δράση. Η πλήρης γνώση
του για τα διαδραματιζόμενα , αν όχι σε όλη την Επικράτεια , οπωσδήποτε στην
περιοχή ευθύνης του , προκύπτει με απόλυτη βεβαιότητα από τα παρακάτω ,
ενδεικτικώς αναφερόμενα , πραγματικά περιστατικά: 1) Κατά τις απογευματινές
ώρες της 11-6-2012 , ο εν λόγω κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια πολιτικής ομιλίας
του, σε συγκέντρωση οπαδών του κόμματος στην καφετέρια « ΑΙΝΙΓΜΑ » στο
Πέραμα , διεκήρυξε ότι «… έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για θέματα που
υπάρχουν εδώ στην Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι. Για όλα αυτά τα θέματα με τους
Αιγύπτιους που μπαίνουν , κάνουν ό, τι θέλουν , που πουλάνε τα ψάρια τους όπως
θέλουν , τα παίρνουν από όπου θέλουν και γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε
κανέναν. Εμείς τους λέμε ότι από εδώ και στο εξής θα δίνουν λογαριασμό. Θα
δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή ». Έτσι , λίγες ώρες αργότερα , ήτοι
ξημερώματα της 12-6-2012, οργανώθηκε από την Τ.Ο. Περάματος η εξαιρετικής
βιαιότητας επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων, οι οποίοι εργάζονταν στην
Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου. 2) Στις 8-8-2013 , κλιμάκιο βουλευτών της Χρυσής
Αυγής , μεταξύ των οποίων και ο εν λόγω κατηγορούμενος , ενημέρωσαν
εργαζόμενους , μέλη και φίλους του κόμματος , για την ίδρυση επαγγελματικού
σωματείου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Περί αυτών ανέφερε, ο επίσης
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κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , κατά την αρχική απολογία του , στις 5-102013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών
« Αρχές Αυγούστου και συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου του 2013 ,
προσκαλέσαμε στη Ζώνη κλιμάκιο Βουλευτών της Χ. Α. προκειμένου να μας
ενημερώσει και να διευκρινίσει τις προθέσεις του κόμματος ως προς την
ίδρυση του σωματείου. Ήρθαν οι Βουλευτές Λαγός , Παναγιώταρος και Μίχος ,
οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι βρίσκονται στο πλευρό μας και ότι αν χρειαστεί
θα πετάξουμε το ΠΑΜΕ στη θάλασσα ». Μετά το πέρας της εκδήλωσης αυτής, ο εν
λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης ΛΑΓΟΣ δήλωσε δημόσια ότι « Η Ζώνη θα
κερδηθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του
ΚΚΕ , οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση θα εξαφανιστούν
από εδώ πέρα μέσα ». Στα πλαίσια των « εντολών » αυτών , οι οποίες
εμπεριέχονταν στις παραπάνω δηλώσεις του κατηγορουμένου , οργανώθηκε από από
την Τοπική Οργάνωση Περάματος , με τη συνδρομή μελών και των Τοπικών
Οργανώσεων της Νίκαιας και της Σαλαμίνας , βίαιη επίθεση σε βάρος
συνδικαλιστών του ΚΚΕ , οι οποίοι έγραφαν συνθήματα επί της Λεωφ. Δημοκρατίας
στο Πέραμα , η οποία πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στις 12-92013. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι τέτοιες ( παρόμοιες )
δηλώσεις των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής εμπεριέχουν χαρακτηριστική
διγλωσσία. Και τούτο επειδή , για το ευρύτερο ακροατήριο τέτοιες δηλώσεις , όπως
οι προαναφερόμενες , μπορεί να ερμηνευτούν ως ακραιφνώς πολιτικές , με τις
οποίες εξαγγέλλονται οι σχεδιασμοί της Χρυσής Αυγής , με νόμιμα μέσα και
μεθόδους να αγωνιστεί , ως πολιτικό κόμμα υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων
εργαζόμενων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ή των αλιεργατών, αντίστοιχα. Για
τους μυημένους όμως, τέτοιου περιεχομένου δηλώσεις έδιναν « σήμα » για
συγκεκριμένες παράνομες δράσεις υπό την σκέπη και την έγκριση της οργάνωσης.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά της παράνομης
εγκληματικής δραστηριότητας του εν λόγω κατηγορουμένου - Βουλευτή Ιωάννη
ΛΑΓΟΥ , είναι ορισμένα , μηνύματά του ( sms ) προς τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ και
συγκεκριμένα τα παρακάτω μηνύματα , λίγο πριν την επίθεση σε βάρος των
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα , με το εξής περιεχόμενο: α) στις 12-92013 , ώρα 23.49.61 «… και πολύ καλά έκανες , παρεμπιπτόντως μάλλον θα
φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια σήμερα στο Πέραμα , έχουν βγει και βάφουν
και μάζεψε ο Τάσος καμιά τριαντάρα και πάνε από εκεί… » και β) στις 12-92013 , ώρα 23.52.19 «… όχι θα καθαρίσουν αυτοί άρα είχαν γενική
κινητοποίηση… » , ενώ στη συνέχεια , ένα (1) λεπτό , περίπου , μετά την εκδήλωση
της επίθεσης αυτής , ενημερώνει και πάλι τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ, με μήνυμα στις
23.56.58 , με το εξής περιεχόμενο «… πήραν μία πρώτη απάντηση…». Δύο
ημέρες μετά , στις 14-9-2013 και ώρα 11.22.51 , του στέλνει και άλλο μήνυμα ,
με το εξής περιεχόμενο « Έγινε Γιωργάρα , όλα καλά , τους γαμάμε σε όλα τα
επίπεδα , δεν βρήκαν τίποτα και έφυγαν σαν κυνηγημένοι , μέχρι της τελικής
νίκης , το εννοώ ». Επίσης και στο κινητό τηλέφωνο του ε κατηγορουμένου
Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ είναι καταχωρημένο μήνυμα , από το οποίο προκύπτει
σαφώς ο εποπτικός , καθοδηγητικός και εν γένει ηγετικός ρόλος του Ιωάννη
ΛΑΓΟΥ σε όλες τις δράσεις των μελών του κόμματος και των Τοπικών
Οργανώσεων αυτού στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Ειδικότερα είναι
καταχωρημένο μήνυμα , με ημερομηνία 13-9-2013 και ώρα 8:52:18 , δηλαδή την
αμέσως επόμενη ημέρα από την επίθεση στο Πέραμα , προς όλα τα μέλη της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας , με το εξής περιεχόμενο « Όλοι από το μεσημέρι σε
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ετοιμότητα. Σε περίπτωση μηνύματος θα πάτε στη τοπική του Περάματος.
μαζευτείτε στη Νίκαια και θα πάτε Πέραμα. Εντολή Λαγού ».

Θα

Εξαιρετικά αποκαλυπτική είναι όμως η τηλεφωνική συνομιλία του με το Σωτήριο
ΔΕΒΕΛΕΚΟ, μέλος της κεντρικής επιτροπής και οδηγό και προσωπικό φρουρό του
Νικ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, η οποία κατεγράφη νομίμως, σε εκτέλεση σχετικής
παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (βλ. αρχείο με στοιχ. 8491/ΖΙ
33669149). Κατ’ αυτήν ο Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , θριαμβολογώντας για τα κατορθώματα
των « παιδιών με τα μαύρα μπλουζάκια » , τα οποία άλλωστε και Αρχηγός του
κόμματος Νικ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , δημοσίως , ευχαρίστησε αμέσως μετά τις
εκλογές του έτους 2012 , ανέφερε για τα θύματα της επίθεσης , μέλη του ΚΚΕ και
του ΠΑΜΕ « Αυτοί ήτανε ΚΚΕ , ΚΚΕ που είχανε βγει να σβήσουνε κάποια
συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν δύο βραδιές. Και τους πετύχανε φίλε ,
δέκα αυτοκίνητα με τέσσερα και με πέντε άτομα , ισοπεδωθήκανε και τα σαράντα
πέντε άτομα που ήτανε εκεί πέρα. . πάει , τους λώσανε , τους λιώσανε. Ήτανε και
ο Πρόεδρος της Ζώνης εκεί κάτω που το παίζει εκεί πέρα Πρόεδρος της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης , τον λιώσανε και αυτόν και του λέει ο Τάσος
‘‘ Στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά, για να τελειώνουμε. Αυτά που ξέρατε
τελειώσανε και στο Πέραμα εδώ και παντού στον Πειραιά ’’ . Τους λιώσανε ρε
φίλε , τους λιώσανε , σαράντα πέντε άτομα δεν ξέραν από πού να φύγουνε. Φάγανε
ξύλο πολύ τώρα. Σε μία φάση ήταν αυτοί κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε.
Χωρίς τίποτα κέρατα και τέτοια , φάγανε ξύλο , τους δείραμε για τα καλά. Και
από μέσα ήταν ο Αντωνάκης . Κάποιοι φύγανε , τους πιο πολλούς τους προλάβανε.
Τους λιώσανε , τους λιώσανε και όπως ήτανε μια κορδέλα , κομβόι , δέκα
αυτοκίνητα, τους κατεβάσανε κάτω, τους ισοπεδώνανε, τους σπάγανε, τους
βαράγανε. Ναι φάγανε πολύ ματσούκι. Και υπήρξε μόνο ο Αντωνάκης από εμάς ,
που είναι στο πενταμελές , έφαγε μια πέτρα από μακριά που του ρίξανε… Το πολύ
έγινε εδώ στο Πέραμα , έγινε κόλαση φίλε , ισοπέδωση , ισοπέδωση… Φαντάσου τι
τρομοκρατία επικρατεί… Και βγήκαν οι δικοί μας δέκα οκτώ, είκοσι, πόσοι ήτανε
και τους λιώσανε… Τους λιώσανε , τους λιώσανε…Εντάξει , πολύ ματσούκι ».
Επίσης, ο Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , σε παρατήρηση του συνομιλητή του και ταυτόχρονη
ερώτηση « Παλικάρια. Τι έγινε τώρα ; Οι Περαματιώτες θα πάνε και πουθενά
αλλού τώρα , αφού έχουνε πάρει φόρα , σε κανένα άλλο στέκι εκεί γύρω ; »
απάντησε « Όχι , όχι πρέπει να καλυφθούνε τώρα » , ενώ σε νέα ερώτηση του
Σωτ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ « Τους έδωσες τέρμα , ε ; » απάντησε « Πρέπει να φύγουνε
τώρα » , απάντηση η οποία επιβεβαιώνει πλήρως ότι ο Ιωάννης ΛΑΓΟΣ ήλεγχε
απόλυτα και καθοδηγούσε ολοκληρωτικά την εγκληματική δραστηριότητα των
Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος και των Ταγμάτων Εφόδου που είχαν
συγκροτηθεί και δρούσαν στους κόλπους τους, στις περιοχές του Πειραιά , της
Νίκαιας και του Περάματος ( βλ. αρχείο υπό στοιχ. ΖΙ 33669149, δίσκος 1812 ).
Πέρα όμως από την , με οποιοδήποτε τρόπο , συμμετοχή του σε αξιόποινες
πράξεις οι οποίες έγιναν στην περιοχή του Πειραιά και αναφέρονται αναλυτικά
παραπάνω , ο Ι. ΛΑΓΟΣ είχε καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο σε βίαιες δράσεις
και εκτός της περιφέρειας του Πειραιά , όπως στην επίθεση στην Ηλιούπολη , στις
10-7-2013, σε βάρος ατόμων που βρίσκονταν
στον Κοινωνικό
Χώρο
« ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , αφού προηγήθηκε οργανωμένη από τη Χρυσή Αυγή μοτοπορεία,
στην οποία συμμετείχαν περίπου πενήντα ( 50 ) μοτοσικλέτες με δύο (2)
επιβαίνοντες στην καθεμία. Ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε τεθεί επικεφαλής ,
οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΙΜΧ - 7284 ΙΧΕ αυτοκίνητο, που του είχε
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παραχωρηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως βουλευτικό προνόμιο για τις
μετακινήσεις του , ο αριθμός κυκλοφορίας του οποίου καταγράφηκε από
παρευρισκόμενους στην Πλατεία της Ηλιούπολης πολίτες , αλλά και από
διενεργούντες περιπολία στο ίδιο σημείο Αστυνομικούς. Ο ρόλος του στη
συγκεκριμένη βίαιη δράση διαγράφεται εναργώς στα μηνύματα που βρέθηκαν
καταχωρημένα στο κινητό του τηλέφωνο , το οποίο κατασχέθηκε νόμιμα. Πιο
συγκεκριμένα , από τα πλέον χαρακτηριστικά μηνύματα της συγκεκριμένης ημέρας
( 10-7-2013 ) , τα οποία έχουν καταγραφεί σχετικά με την εν λόγω επίθεση , πριν και
μετά από αυτή , είναι και τα εξής : α) αριθ. μηνύματος 1401 : Γιάννη , θες άτομα
για σήμερα ; β) αριθ. μηνύματος 1419 : Γιάννη , τι θες να κάνω ; γ) αριθ.
μηνύματος 1420 : Μήπως πρέπει να’ ρθουμε επάνω ; τώρα το μάθαμε δ) αριθ.
μηνύματος 1423 : Συγγνώμη για την ενόχληση , αλλά είμαι υπερήφανος για εσάς
και τα αδέλφια μου , κλαίω που δεν ήμουν εκεί , περίμενα πως και πως αυτή τη
μέρα και τα έφερε έτσι η μοίρα να μην είμαι εγώ εκεί … Αίμα , Τιμή ε) αριθ.
μηνύματος 1431 : Μπράβο λατρεία , πάντα χάνω τα καλά στ) αριθ. μηνύματος
1434 : Ο άντρακλας μου δέρνει , λα , λα , λα , λα , γουστάαααρω ζ) αριθ.
μηνύματος 1437 : Για αναρχία λέω λατρεία , τα ΜΑΤ είναι τακτικότερα νομίζω.
μ’ άρεσε που πήγατε επίτηδες. Επικεφαλής τους ο λαγός λένε μέσα… και η) αριθ.
μηνύματος 1444 : Πολύ κλάμα στο ιντερνετ μπράβο ρε γιάννη , είσαι από τους
λίγους. Επίσης , στις 12-7-2013 εστάλησαν στον ίδιο παραλήπτη Ιωάννη ΛΑΓΟ
τρία ακόμη μηνύματα , με το εξής περιεχόμενο : α) μήνυμα με αριθμό 1580 : Πλάκα
πλάκα το Συνεργείο στην Ηλιούπολη είχε δουλειά 50 μηχανάκια β) μήνυμα με
αριθμό 1581: Γράφανε ότι διακόψατε το μάθημα των αγγλικών Dαχαχαχα και γ)
μήνυμα με αριθμό 1582 : Δλδ τους αλάξατε λάδια και τους γρασάρατε ; ». Όμως ,
πέραν τούτων , στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν καταχωρημένα και άλλα
μηνύματα και συγκεκριμένα τα ( sms ) υπ’ αριθ. 1380 , 1383 , 1400 , 1424 , 1427 ,
1428 , 1429 , 1432 , 1436 , 1467 και 1468 , από το περιεχόμενο των οποίων
προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος ενημερώνει και ενημερώνεται για τη
διεξαγωγή του μαθήματος στη συγκεκριμένη αίθουσα , εκφράζεται μεταξύ των
συνομιλητών ανησυχία για την προσαγωγή μελών του κόμματος σε Αστυνομικά
Τμήματα μετά το συγκεκριμένο περιστατικό και καυχώνται για τη δράση τους.
Τέλος , ο ίδιος επιβραβεύει στο σύνολό της και χωρίς καμία απολύτως διάκριση , τη
δράση της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας. Η επιδοκιμασία του αυτή εκδηλώνεται
σε σχετική τελετή η οποία έγινε με αφορμή την επέτειο δύο ετών λειτουργίας της
και είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο ( βίντεο αριθ. 2 , Παράρτημα 2. 2 του σκληρού
δίσκου του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ). Πέραν δε τούτου , στο κινητό τηλέφωνό του έχει
καταχωρηθεί το μήνυμα με αριθ. 1032 , προφανώς σε στέλεχος της εν λόγω
Τοπικής Οργάνωσης , με το εξής περιεχόμενο « Σας έχω υποσχεθεί ότι δεν θα
σας αδειάσω ποτέ και σου είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ακολουθήσουμε
σκληρή χρυσαυγίτικη γραμμή. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δικαιώνεστε σε όλα ».
Αξιοσημείωτο όμως είναι και το γεγονός που ανέφερε κατά την ένορκη κατάθεσή
του , στις 5-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο
Αθηνών , ο προστατευόμενος μάρτυρας « Ε » και ειδικότερα ότι ο συγκεκριμένος
κατηγορούμενος συμμετείχε στα επεισόδια που έγιναν το Μάιο του 2009 , στο
Εφετείο Αθηνών , για την απομάκρυνση των αλλοδαπών που είχαν καταλάβει το
κτίριο και διέμεναν εκεί. Τα επεισόδια αυτά τα είχε οργανώσει η Χρυσή Αυγή και
κατά τη διάρκειά τους τραυματίστηκαν πολλοί αλλοδαποί. Επίσης , από τα στοιχεία
της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ι. ΛΑΓΟΣ συμμετείχε και στις βιαιότητες, στις
οποίες επιδόθηκαν βουλευτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής, στις 15-9-2013, στο
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Μελιγαλά της Μεσσηνίας, στις 15-9-2013, κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τα
θύματα του εμφυλίου. Επί του θέματος αυτού είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο
σχετικού τηλεφωνικού μηνύματος του ως άνω κατηγορουμένου Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, με ημερομηνία 15-9-2013, το οποίο έχει ως εξής «… Στην
Πηγάδα πέσανε χαστούκια καλά μακριά από τις κάμερες , εγώ , ο Καιάδας , ο Τσάκας
και ο Λαγός με τον Πρόεδρό τους , είναι εβδομάδα Προέδρων , γαμάμε
Προέδρους , χαχαχα »
Ακλόνητη όμως απόδειξη της απέλπιδας προσπάθειας του κατηγορουμένου να
συσκοτίσει την αλήθεια , στο σύνολο της υποθέσεως , με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατόν να γίνει πιστευτός κανένας από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του ,
καθόσον όλοι τους είναι ψευδείς και ανυπόστατοι , αποτελεί και το περιεχόμενο
σχετικής τηλεφωνικής συνομιλίας του και πάλι με το Σωτήριο ΔΕΒΕΛΕΚΟ , στις
18-9-2013 και ώρα 14:57:10 , δηλ. την επόμενη ημέρα μετά τη δολοφονία του
Παύλου ΦΥΣΣΑ από τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ, η οποία κατεγράφη νομίμως σε
εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (αριθ. αρχείου
8894/ΖΙ 33788451 ), στην οποία αποτυπώνεται η προσπάθεια συσκότισης και
απόκρυψης της αλήθειας στην οποία επιδόθηκε η Χρυσή Αυγή: « ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ: Ναι
ΛΑΓΟΣ : Άμα σε πάνε επάνω για καμιά αναγνώριση αυτού του μαλάκα , ( ενν. το Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ) δεν τον ξέρεις , δεν τον έχεις δει , εντάξει ; Εδώ λένε οι υπόλοιποι να
μην πας. Άστο , άστο Σωτήρη , πήγαινε όπως το είπαμε. Απλά να τους πεις ότι δεν
τον ξέρεις , τίποτα . Δεν τον ξέρεις αυτόν αν στον δείξουνε και ότι εσύ
ασχολείσαι με άλλα πράγματα , με τα Κεντρικά μας , με το Μέτωπο Νεολαίας
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Εντάξει , δεν τον ξέρω λοιπόν. Να πάω ΛΑΓΟΣ : Δεν τον ξέρεις
λοιπόν , δεν τον ξέρεις ». Πλην αυτής , άλλη μία προσπάθειά του για τη συσκότιση
της αλήθειας , καταγράφεται σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ
και πάλι με το Σωτήριο ΔΕΒΕΛΕΚΟ ( αρχείο 8884/ΖΙ 33788049 ) , με αναφορά
στον επίσης κατηγορούμενο Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως
εξής « Ι. ΛΑΓΟΣ : Έλα , περνάνε τον Μάκη αυτόφωρο , επειδή θα πάνε και στο
σπίτι του κοίτα αν έχει κάτι , κοιτάτε να το καθαρίσετε. Εντάξει ; » , ενώ σε άλλη
τηλεφωνική συνομιλία τους ( αρχείο 8885/ΖΙ 33788066 ) του λέει επίσης « Τον
Μάκη τον έχουν πιάσει για αυτόφωρο , θέλω να πας στο σπίτι του Μάκη , να
χτυπήσεις το κουδούνι και να ρωτήσεις τον πατέρα του αν υπάρχει κανά μαχαίρι ,
καμιά μαλακία , να τα πάρεις να φύγεις ». Επίσης , κατά την υπό στοιχ. 8886/ΖΙ
33788093 τηλεφωνική συνομιλία , μεταξύ των ίδιων προσώπων , ελέχθησαν τα εξής
για τον ίδιο κατηγορούμενο Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ « Ι: ΛΑΓΟΣ : Σωτήρη , καθάρισέ
τον , έχει θέμα να πούμε με τι μαλακίες Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ « Έχω στείλει ήδη το
Χάρη να πάει γρήγορα ». Ι. ΛΑΓΟΣ « Ναι , γιατί είναι μαλάκας ρε φίλε. Έχω
ενημερώσει από τις 05.30 το πρωί και πάνε και βρίσκουνε μέσα ένα πτυσσόμενο
γκλομπ που δεν ήξερε ότι υπάρχει να πούμε. Εντάξει , προς Θεού τώρα δηλαδή οι
άνθρωποι . Έλα , στόκοι τελείως » Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ « Έχω στείλει το Χάρη να ‘‘
καθαρίσει ’’ το σπίτι του ».
Επίσης , ιδιαίτερα χαρακτηριστική της επικινδυνότητας του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ ως
χαρακτήρα και προσωπικότητας είναι και η τηλεφωνική συνομιλία του με τον
Γεώργιο - Χρήστο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ( στοιχ. 31/ΖΙ 338731164 και 31/ΖΙ 33829779 ,
21-9-2013 ) , η οποία , κατά το κρίσιμο και ουσιώδες περιεχόμενό της , έχει ως εξής
« ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : κ. Γιάννη , ΛΑΓΟΣ : Έλα Γιωργάρα ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Με
πήραν τα παιδιά από αυτό το κωλο - φέισμπουκ , το γαμημένο , έχουν 5-10 μαλάκες
αναρτήσει του κάθε παιδιού από την Τοπική μία - μία τις φάτσες και ζητάνε
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στοιχεία , να οι δολοφόνοι , όπου τους βρείτε , κλπ. Οι άντρες να πάει να γαμηθεί.
Όποιος έχει άντερα ας κάτσει , όπου τον βρούνε. Όχι και τις γυναίκες όμως και να
βάζουν και διευθύνσεις. ΛΑΓΟΣ : Ξέρεις τι θέλω να κάνετε ; Γιατί έχει πάρει και ο
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ αυτόν της Ασφάλειας , πώς τον λένε , του ηλεκτρονικού
εγκλήματος , το ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ , τίποτα δεν κάνουνε , δεν μπορούνε . Θα τους
πετάξετε και εσείς δύο ωραία άρθρα από κάτω με ψευδώνυμο αν είναι , μπορείτε να
το κάνετε ; Και θα τους γράψετε ότι , όποιος πειράξει δικό μας , όπου πειραχτεί
δικος μας θα γαμήσουμε τέσσερις δικούς τους. Λοιπόν ξεκινήστε το. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ:
Χα , χα , χα, Ναι , ναι , εντάξει κ. Γιάννη , έγινε , έγινε. ΛΑΓΟΣ: Από δω και πέρα ,
αν πειραχτεί ένας από όλους αυτούς , θα έχετε τέσσερις νεκρούς . Νεκρούς θα
έχετε εσείς , εντάξει ; ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Εγινε , έγινε , έγινε ».
Πλήρως αποκαλυπτικό όμως είναι το περιεχόμενο της φιλοφρόνησης προς τον
ίδιο από το Γ. ΠΑΤΕΛΗ , μετά τα συγχαρητήρια που του απηύθυνε ο Ι. ΛΑΓΟΣ ,
μέσω μηνυμάτων , για την όλη δραστηριότητα της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ,
υπό την ηγεσία του. Πιο συγκεκριμένα , ο Ι. ΛΑΓΟΣ του απέστειλε τα εξής
μηνύματα α) στις 12-7-2013 και ώρα 13.52.30 «Είσαστε φοβερή Τοπική και
υπέροχοι άνθρωποι. Συνεχίστε έτσι Γιωργάρα, ο τόπος μας και η Χ.Α. έχουν ανάγκη
από τέτοιες παρουσίες. Συγχαρητήρια » και β) στις 12-7-2013 και ώρα 14.08.15
«Σας έχω υποσχεθεί ότι δεν θα σας αδειάσω ποτέ και σου είχα πει από την
πρώτη στιγμή ότι θα ακολουθήσουμε σκληρή χρυσαυγίτικη γραμμή » , ενώ ο Γ.
ΠΑΤΕΛΗΣ την ίδια ως άνω ημερομηνία , σε απάντηση των ανωτέρω και περί ώρα
15.58.46 , απέστειλε στον Ι. ΛΑΓΟ μήνυμα, με το εξής περιεχόμενο «…Σε
ευχαριστούμε. Πίσω από όλα είσαι εσύ. Βαδίζουμε στα πρότυπα τα δικά σου…».
Πέραν όμως της ως άνω αρχικής κατηγορίας , απαγγέλθηκε σε βάρος του , από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη και συμπληρωματική κατηγορία , για την αξιόποινη
πράξη της παράνομης οπλοκατοχής. Πιο συγκεκριμένα , κατελήφθη να κατέχει
παράνομα , χωρίς άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής . λειτουργικό πυροβόλο
όπλο και πυρομαχικά , χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και
συγκεκριμένα ένα ( 1 ) ημιαυτόματο πιστόλι , μοντέλο ΙΖΗ-79-8 , κατασκευής της
εταιρείας « Izhensky Mekhanicchesky/Zavood/ Ρωσίας , με ενδείξεις εξωτερικά
« Baikal - Made in Russia » 79-8 , τον αριθμό ΤΡΒ 2826 ( στον κορμό ) και ΤΡΒ
2812 06 στο κλείστρο , το οποίο και είχε μετασκευάσει. Ειδικότερα , το όπλο αυτό ,
εκ κατασκευής , έφερε κάνη με εσωτερικό μεταλλικό διάφραγμα και προοριζόταν να
βάλλει ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια « κρότου - αερίων » , διαμέτρου ( Cal ) 8 mm.
Πλην όμως , ο κατηγορούμενος από το πιστόλι αυτό είχε αφαιρέσει την
εργοστασιακή του κάννη και στη θέση της είχε τοποθετήσει - προσαρμόσει κάννη
μέσης εσωτερικής διαμέτρου 7, 65 mm , η οποία φέρει τέσσερις ( 4 ) δεξιόστοφες
ραβδώσεις - αυλακώσεις , με αποτέλεσμα το πιστόλι να έχει μετατραπεί πλέον σε
κανονικό ραβδωτό πυροβόλο όπλο , διαμετρήματος ( Cal ) 7,65 mm ACP ( 32
AUTO ) , συνοδευόμενο από λειτουργικό γεμιστήρα χωρητικότητας 8 φυσιγγίων ,
διαμετρήματος 7 , 65 mm A. C. P. ( 32 AUTO ). Επίσης , κατείχε ενεργά
πυρομαχικά και συγκεκριμένα εφόδια βολής , για τα οποία δεν διέθετε την
απαιτούμενη από το νόμο άδεια και συγκεκριμένα τέσσερα ( 4 ) φυσίγγια , εφόδια
βολής πιστολίων και υποπολυβόλων , διαμετρήματος 7,65 mm και τέσσερα ( 4 )
ενεργά φυσίγγια , τα οποία βάλλονται κυρίως από λειόκαννα όπλα ίδιου
διαμτρήματος. Περαιτέρω , στην Αθήνα , στις 28-9-2013 , κατά τη διάρκεια
σωματικής έρευνας που του έγινε , κατείχε ενεργά πυρομαχικά , δηλαδή εφόδια
βολής , για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και
238

συγκεκριμένα ένα ( 1 ) φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « ΗΡ 7,
65 ». Ακόμη , κατά τον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο , κατείχε χωρίς νόμιμη άδεια ,
μέρος όπλου , ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία του ήτοι ένα
λειτουργικό γεμιστήρα χωρητικότητας οκτώ φυσιγγίων , διαμετρήματος 7, 65 mm
A.C.P. ( 32 AUTO ). Τέλος , στις 29-9-2013 , κατά την έρευνα που διενεργήθηκε
στο σπίτι του , επί της οδού Τραπεζούντος 3 , στο Πέραμα , κατείχε , χωρίς να έχει
δικαίωμα α) μία φωτοβολίδα αλεξιπτώτου μάρκας « PROTEUS » , το οποίο και
χαρακτηρίζεται ως φωτοβολίδα αλεξιπτώτου , καθώς και δύο βεγγαλικά χειρός
μάρκας « JUPITER Κ2 » , τέσσερα βεγγαλικά μάρκας « IKAROS » , πέντε
βεγγαλικά χειρός χρώματος πορτοκαλί με την έντυπη ένδειξη μεταξύ άλλων
« COMET » , πέντε βεγγαλικά χειρός χρώματος ερυθρού και κιτρίνου με την
έντυπη ένδειξη , μεταξύ άλλων , RED MK HANDFLARE , χαρακτηριζόμενα όλα
ως φωτοβολίδες.
Ο κατηγορούμενος , κατά τη συμπληρωματική απολογία του , στις 4-7-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι
« Κατ’ αρχήν το ότι το όπλο ήταν τροποποιημένο δεν το γνώριζα καθόλου , το έμαθα
διαβάζοντας τη δικογραφία ». Επίσης , με το από 2-7-2014 απολογητικό υπόμνημά
του , το οποίο κατέθεσε κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας Εφέτη , στις 4-7-2014 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι « Η
κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης σε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα είναι άκρως
προσβλητική και απαξιωτική. Ένα κοινοβουλευτικό κόμμα δεν μπορεί να εξομοιωθεί
με εγκληματική οργάνωση για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτικό στοιχείο στις
επιδιώξεις του είναι δεδομένο από το γεγονός της νόμιμης συμμετοχής του στις
εκλογές… δεν προκύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι οι ‘‘ φανατικοί οπαδοί ’’
λειτουργούσαν καθ’ υπόδειξη και κατ’ εντολή της ηγεσίας του νόμιμα εκλεγμένου
κοινοβουλευτικού κόμματος ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’… Από το έως τώρα συλλεγέν
αποδεικτικό υλικό δεν αποδείχθηκε ότι κανένας εξ ημών των κατηγορουμένων
κατείχαν , απέκρυψαν και προμηθεύτηκαν τα όπλα αυτά με σκοπό να τα διαθέσουν
σε τρίτους για τη διάπραξη κακουργημάτων , ανθρωποκτονιών , ληστειών , κλπ , ,
ούτε αποδείχθηκε ότι τα λάβαμε στην κατοχή μας και τα αποκρύψαμε με σκοπό να
τα παραδώσουμε σε μέλη συμμορίας , προκειμένου εκείνοι να διαπράξουν
κακουργηματικές πράξεις… Το ένα και μοναδικό πιστόλι που βρέθηκε και
κατασχέθηκε στην οικία μου το είχα για λόγους προσωπικής ασφάλειας , αφού
πολλές φορές , ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είχα στοχοποιηθεί από
ομάδες αντιεξουσιαστών , με αποτέλεσμα να ανησυχώ για την ασφάλεια τόσο τη
δική μου όσο και της μητρός μου με την οποία διαμένουμε μαζί. Η μοναδική μου
αμέλεια είναι ότι δεν είχα προμηθευτεί με τη σχετική άδεια από τις Αστυνομικές
Αρχές , παρόλο που είμαι Βουλευτής και η έκδοσή της ήταν σχετικά απλή
διαδικασία , όμως τούτο έπραξα διότι αφ’ ενός τυγχάνω εξοικειωμένος με τα
όπλα , αφετέρου ουδέποτε ενδιαφέρθηκα για την αγορά ή την κατοχή όπλων , καθώς
δεν ασπάζομαι ενασχολήσεις που εμπεριέχουν όπλα ( κυνήγι , σκοποβολή , κλπ ).
Όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν κρίνονται αληθινοί , καθόσον, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά το πρόσφατο
παρελθόν, με την υπ’ αριθ. 8723/2011 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Πειραιώς έχει καταδικαστεί ως υπαίτιος του εγκλήματος της παράνομης κατοχής
πιστολίου , μάρκας GLOCK , μετά γεμιστήρα με δώδεκα ( 12 ) φυσίγγια , όπλο το
οποίο φέρεται ως απωλεσθέν , από 1-1-2005 , με τόπο συμβάντος τη Γιουγκοσλαβία.
Επίσης , κατά την ένορκη κατάθεση της , στις 6-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
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Ανακρίτριας - Εφέτη , η μάρτυρας Ξανθή ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ, εν διαστάσει σύζυγος
του κατηγορουμένου Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , κατέθεσε ότι στην οικία τους υπήρχαν και
άλλα όπλα , καθώς και αλεξίσφαιρο μπουφάν, τα οποία εξαφάνισαν μέλη της
Χρυσής Αυγής μολις έμαθαν τη σύλληψή τουκατηγορουμένου και ανέμεναν την
κατ’ οίκον έρευνα. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι ο κατηγορούμενος , κατά την
απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , δήλωσε ότι είναι άγαμος ,
αποκρύπτοντας , για ευνόητους λόγους , το γεγονός ότι συνεχίζει να είναι
νυμφευμένος με την ως άνω μάρτυρα , η οποία , σε μηνύματα (sms) που του
απέστελε και τα οποία είναι καταχωρημένα στο κινητό του τηλέφωνο, που
κατασχέθηκε νόμιμα, τον καταγγέλλει για παράνομες βίαιες δράσεις.
Τέλος και συμφωνα με τα αναφερόμενα στη οικεία θεματική ενότητα με τον
τίτλο « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ » , αλλά και ξεχωριστά για
κάθε ένα από τους κατηγορουμένους, βουλευτές, Ν.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ,
Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ , Ν. ΜΙΧΟ , Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , Ι. ΛΑΓΟ και Ε. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , οι
οποίοι επίσης κατελήφθησαν να κατέχουν παρανόμως όπλα και πυρομαχικά,
προκύπτει ότι βασικός σκοπός της παράνομης κατοχής εκ μέρους τους των όπλων
και των πυρομαχικών που περιγράφονται στην κατηγορία που έχει απαγγελθεί σε
βάρος κάθε ενός από αυτούς , δεν ήταν η διασφάλιση της προσωπικής τους
ασφάλειας , ούτε η ενασχόλησή τους με το άθλημα της σκοποβολής ή το κυνήγι,
αλλά η ανά πάσα στιγμή περαιτέρω διάθεσή τους σε μέλη του κόμματος , με σκοπό
τον εφοδιασμό της εγκληματικής ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η τόνωση της
ψυχολογίας της βίας και της υπεροχής, προκειμένου να είναι, ανά πάσα στιγμή ικανοί
και «ετοιμοπόλεμοι» στη μάχη του εθνικισμού. Όπως δε έχει ήδη αναφερθεί
παραπάνω , για τη συγκρότηση του εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του Ν. 2168/1993 , δεν απαιτείται και η υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
α) Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Ευφροσύνης , γεν.
στην Αθήνα , στις 12-2-1988 , κάτοικος Αθηνών ( Αιγαίου 31 - Νέα Σμύρνη
Αττικής ) και
β) Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας ,
γεν. στην Αθήνα
, στις 12-4-1984 , κάτοικος
Αθηνών ( Αμβροσίου
Μοσχονησίων 11 - Νέα Σμύρνη )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος των παραπάνω κατηγορουμένων
από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη είναι ταυτόσημη και για τους δύο , συνίσταται
δε , κατά τα κύρια σημεία της , στο ότι « … ως μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή , μετείχες στις διάφορες βίαιες επιθέσεις που
οργανώνονταν από τη Χρυσή Αυγή εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως
άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ. λ. π. αντιλήψεων , ξένων
μεταναστών , κ. λ. π. και ενδεικτικώς , μεταξύ άλλων , από κοινού ... στην
Αθήνα , στα Κάτω Πετράλωνα ( επί της οδού Τριών Ιεραρχών αριθ. 65 ) , την
17-1-2013 και περί ώρα 03. 25 , έχοντας αποφασίσει , με βάση συγκεκριμένο
σχέδιο , που συνίστατο σε απρόκλητες επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών μεταναστών
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αποκλειστικά και μόνο λόγω φυλετικού μίσους , με προκαθορισμένους ρόλους , να
τελέσετε το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση , επιτεθήκατε κατά του
( επ ) SHAZAD ( όν ) LUQMAN του KHADAM
HUSSAIN και της
SUGHRAN BIBI , υπηκόου Πακιστάν… με αποτέλεσμα , εξ’ αιτίας ακριβώς των
χτυπημάτων που του καταφέρατε , να επέλθει ο θάνατος αυτού…».
Από τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την κύρια ανάκριση η οποία
διενεργήθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , σχετικά με την παραπάνω
αξιόποινη πράξη για την οποία έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος των ως άνω
κατηγορουμένων , προκύπτουν τα εξής: Στις 17-1-2013 και περί ώρα 01.00,
περίπου , οι παραπάνω κατηγορούμενοι , οι οποίοι διατηρούσαν από ετών φιλικές
σχέσεις , ξεκίνησαν από τη Ν. Σμύρνη Αττικής όπου διέμεναν , επιβαίνοντας στη
δικυκλη μοτοσικλέτα του δεύτερου , την οποία αυτός οδηγούσε και άρχισαν να
κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Μετά από άσκοπη περιπλάνηση
δύο ( 2 ) και πλέον ωρών , ήτοι περί ώρα 03.00 , εκινούντο επί της οδού Τριών
Ιεραρχών στα Πετράλωνα. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την εξέτασή τους , στις
17-1-2013 , κατά την αστυνομική προανάκριση η οποία διενεργήθηκε σχετικά με την
υπόθεση της δολοφονίας του προαναφερόμενου αλλοδαπού , αλλά και κατά την
απολογία τους για την ίδια υπόθεση ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ’ Τμήματος
του Πρωτοδικείου Αθηνών , υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια των δύο ως άνω
ωρών, εκινούντο στους δρόμους της Αθήνας , χωρίς να σταματήσουν πουθενά και
τελικά αποφάσισαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη Ν. Σμύρνη. Αντίθετα , κατά
τις απολογίες τους ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη δήλωσαν ότι
σταμάτησαν για ένα σουβλάκι στο Γκάζι , χωρίς να δικαιολογήσουν πειστικά τη
διαφοροποίησή τους για ένα τόσο απλό γεγονός , παρά τις σχετικές ερωτήσεις που
τους έγιναν. Κινούμενοι επί της ως άνω οδού , πλάτους 9 μέτ. ., αντιλήφθηκαν να
κινείται μπροστά τους τους ένα κίτρινο ποδήλατο , το οποίο οδηγούσε ο 27χρονος
Πακιστανός υπήκοος SHAHZAD LUQMAN , ο οποίος μετέβαινε στην εργασία
του. Στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 65 της ως άνω οδού , χωρίς να προκύπτει
ότι οχλήθηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο προκλήθηκαν από τον εν λόγω αλλοδαπό ,
οι κατηγορούμενοι τον προσπέρασαν, έχοντες τη δυνατότητα προς τούτο λόγω του
πλάτους της οδού , διέκοψαν την πορεία του και τον ανάγκασαν να σταματήσει. Στη
συνέχεια , του επιτέθηκαν και τον έπληξαν με τα στιλέτα, τύπου « πεταλούδα » , που
κατείχαν.
Συγκεκριμένα ο πρώτος από αυτούς Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ο οποίος
κατέβηκε πρώτος από τη μοτοσικλέτα , έπληξε τον αλλοδαπό στο στήθος με το
στιλέτο που είχε στην τσέπη του παντελονιού του , προκαλώντας του «ατρακτοειδές
τραύμα , μήκους 2, 2 εκατ. στην κάτω προστερνική χώρα αριστερά , σε απόσταση
8 εκατ. από την αριστερή θηλή , πλησίον στην έσω γωνία του αριστερού πλευρικού
τόξου » , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/15-2-2013 Ιατροδικαστική Έκθεση
Νεκροψίας - Νεκροτομής του Ιατροδικαστή Αθηνών Γεωργίου ΝΤΙ ΛΕΡΝΙΑ. Το
πλήγμα αυτό προκάλεσε στο θύμα διαμπερές τραύμα , μήκους 0 , 9 εκατ. , όσο
δηλαδή και το μήκος της λάμας του στιλέτου , με ελαφριά κλίση από κάτω προς τα
πάνω , όπως επισημαίνεται στην από 23-10-2013 Ιατροδικαστική Γνωμοδότηση
του ιατρού, ειδικού ιατροδικαστή Φίλιππου ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ. Καταδεικνύεται ,
λοιπόν , ότι ο Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ύψους 1, 75 μέτ. περίπου , έπληξε με
ιδιαίτερη βιαιότητα το υψηλότερό του , κατά δέκα (10) , περίπου , εκατοστά , θύμα ,
« μπήγοντας » στην κυριολεξία , εντελώς , αιφνίδια το στιλέτο που κρατούσε στο
στήθος του θύματος. Στη συνέχεια, ο Χρήστος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέβηκε από
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τη μοτοσικλέτα , έβγαλε το στιλέτο που και αυτός κατείχε και έφερε μαζί του και
έπληξε και αυτός τον ήδη τραυματισμένο βαρύτατα αλλοδαπό , επανειλημμένα , ήτοι
έξι ( 6 ) φορές.
Αμέσως μετά , έχοντας και οι δύο την πεποίθηση ότι δεν είχαν γίνει αντιληπτοί ,
λόγω του προχωρημένου της ώρας , απολύτως ψύχραιμοι ανέβηκαν στη
μοτοσικλέτα και τράπηκαν σε φυγή , με κατεύθυνση όχι προς τη Ν. Σμύρνη , όπου
διέμεναν, αλλά προς το κέντρο της Αθήνας. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ,
προκειμένου να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τους , ο,τιδήποτε και αν έπρατταν
κατά τη πολύωρη διαδρομή τους , οι κατηγορούμενοι είχαν ήδη αφαιρέσει την
πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας και την είχαν τοποθετήσει στον
αποθηκευτικό χώρο αυτής κάτω από τη σέλα , όπου και ανευρέθηκε από τους
αστυνομικούς που τους συνέλαβαν. Από τις κραυγές όμως και τα βογγητά του
θύματος , ξύπνησαν οι περίοικοι Σπυρίδων ΔΑΚΑΣ και η σύζυγός του Αλεξία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ , οι οποίοι , από το παράθυρο του υπνοδωματίου τους , είδαν
τον τραυματισμένο αλλοδαπό που καλούσε σε βοήθεια , αλλά και τους δύο
κατηγορουμένους να αναχωρούν. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία και
περίεγραψαν τους δράστες , με συνέπεια αυτοί να συλληφθούν αργότερα , στην
περιοχή του Συντάγματος , στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Φιλελλήνων.
Κατά την έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Διονύσιος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ είχε κρύψει το ματωμένο στιλέτο μέσα στο παπούτσι του. Ο
αλλοδαπός τελικά κατέληξε στις 03.50 , κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να πείσουν τις προανακριτικές και
ανακριτικές αρχές ότι αναχώρησαν για την οικία τους , έχοντας την πεποίθηση ότι ο
αλλοδαπός δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά , επειδή , όπως ισχυρίστηκαν , τον είδαν να
περπατά κανονικά και να απομακρύνεται. Μάλιστα ο πρώτος υποστήριξε ότι το
θύμα περπάτησε επί 20 μέτ. , ενώ ο δεύτερος επί 5 μέτ . Όμως οι ισχυρισμοί τους
αυτός είναι ψευδείς , επειδή το θύμα βρέθηκε στο ύψος του οικοδομικού αριθμού
60 , ακριβώς απέναντι από τον αριθμό 65. Επομένως δεν είχε καθόλου περπατήσει
αλλά μετά τα πλήγματα που δέχτηκε και από τους δύο κατηγορουμένους ,
σωριάστηκε επί τόπου. Εξάλλου , όπως προαναφέρεται , οι κατηγορούμενοι δεν
κατευθύνθηκαν προς την οικία τους , αλλά αντίθετα , προς την πλατεία Συντάγματος ,
όπου και συνελήφθησαν. Επίσης , υποστήριξαν ότι το θύμα τους κοίταξε
απειλητικά , τους εξύβρισε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν και παρεμπόδιζε την
πορεία τους, κάνοντας ελιγμούς , χωρίς όμως να δώσουν πειστική απάντηση για ποιο
λόγο δεν συνέχισαν κανονικά την πορεία τους , όταν αυτός , όπως οι ίδιοι
ισχυρίζονται , άφησε το ποδήλατό του στο έδαφος , ώστε να τον αποφύγουν, αλλά
σταμάτησαν, δήθεν, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε. Σημειώνεται ότι για το
έγκλημα αυτό, οι εν λόγω κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί από το Μικτό
Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Περαιτέρω , οι κατηγορούμενοι απολογούμενοι ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας
- Εφέτη για την υπ’ αυτής αποδοθείσα σε αυτούς κατηγορία της ένταξής τους στην
εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και της διάπραξης , εντεύθεν , του παραπάνω
εγκλήματος, στα πλαίσια της δράσης τους ως μελών της εγκληματικής αυτής
οργάνωσης , επινόησαν νέα περιστατικά , προκειμένου να απεμπλακούν από την
κατηγορία αυτή. Συγκεκριμένα , ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί ότι ο θανών
ήταν αλλοδαπός , καθώς αυτός εκτόξευε εναντίον τους ύβρεις για την οικογένειά τους
και τη χριστιανική θρησκεία , στην ελληνική γλώσσα. Ο Χρήστος
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ υποστήριξε ότι το θύμα τους εξύβριζε και σε μία άλλη γλώσσα ,
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την οποία δεν καταλάβαιναν. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι το ίδιο θα έπρατταν και αν το
θύμα ήταν Έλληνας , αφού ενήργησαν από φόβο καθώς και ότι ο θανών συνεπλάκη
με το Διονύσιο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ και αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος , όπου αυτός
ακινητοποιήθηκε από το θύμα , το οποίο , κατά μεν την εκδοχή του Διονύσιου
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τον έσφιγγε στο λαιμό , προκαλώντας του ασφυξία , κατά δε την
εκδοχή του Χρήστου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ , τον χτυπούσε με μπουνιές στο πρόσωπο.
Ερωτηθέντες από την ως άνω Ανακρίτρια για τις παραπάνω αντιφάσεις τους ,
επικαλέστηκαν σύγχυση και θλίψη για το θάνατο του αλλοδαπού. Οι υπερασπιστικοί
ισχυρισμοί τους κρίνονται ήκιστα πειστικοί , καθόσον , αν και ερωτήθηκαν
πιεστικά , δεν δικαιολόγησαν πειστικά α) γιατί δεν προσπάθησαν να απομακρυνθούν
με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν αλλά επιτέθηκαν στον άγνωσό τους
αλλοδαπό β) γιατί χρησιμοποίησαν τα όπλα που κατείχαν , πριν διαπιστώσουν ότι το
θύμα διέθετε κάποιο όπλο ή αντικείμενο , ικανό να τους πλήξει ή αν, σε κάθε
περίπτωση , διέτρεχε κίνδυνο η ζωή τους ή η σωματική τους ακεραιότητα γ) γιατί
δεν χρησιμοποίησαν τη σωματική τους δύναμη , με δεδομένο ότι αυτοί ήταν νέοι ,
δύο έναντι ενός , καλής φυσικής κατάστασης , ο δεύτερος μάλιστα πυροσβέστης ,
ικανός , κατά τεκμήριο , να αντιμετωπίζει δυσχερείς , ακόμη και επικίνδυνες
καταστάσεις και δ) γιατί δεν αρκέστηκαν σε ένα πλήγμα , ώστε να εξουδετερώσουν
το θύμα και να επιχειρήσουν να διαφύγουν , αλλά τον έπληξαν επανειλημμένα με
μίσος και με μένος , καταφέροντάς του ανεξήγητα τόσες πολλές μαχαιριές ακόμη
και όταν δεν μπορούσε πλέον να αντιδράσει. Δεν δικαιολόγησαν επίσης και μάλιστα
ο δεύτερος εξ αυτών για ποιο λόγο δεν κάλεσε την Αστυνομία , όταν είδε τον
αλλοδαπό να επιτίθεται στο φίλο του.
Από τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την πορεία της
κυρίας ανακρίσεως , προέκυψε πλέον εναργώς ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν ,
όπως περιγράφεται παραπάνω , στα πλαίσια της δράσεώς τους ως μελών της
εγκληματικής οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ,
κινούμενοι αποκλειστικά και μόνο από ρατσιστικό μένος και μίσος , έχοντας
εμποτιστεί από τις άκρως ρατσιστικές ιδέες περί « υπανθρώπων » ,
« αποβρασμάτων » που υποβιβάζουν τους αλλοδαπούς που δεν ανήκουν στη Λευκή
φυλή σε υποδεέστερα όντα , τα οποία απειλούν τη φυλετική καθαρότητα της
ελληνικής φυλής και δεν είναι άξιοι προστασίας , ότι « το μίσος είναι υγιές
συναίσθημα του ανθρώπου όταν στρέφεται κατά υπανθρώπων » και άλλους
παρόμοιους χαρακτηρισμούς , όπως δημόσια και κατ’ επανάληψη διακήρυσσαν
άπαντα τα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής , σε κάθε ευκαιρία , δίνοντας
έτσι το σήμα στα μέλη του κόμματος - εγκληματικής οργάνωσης , κάμπτοντας κάθε
δισταγμό και ηθικό φραγμό , να προβαίνουν σε πράξεις βίας σε βάρος αλλοδαπών,
ακόμη και ιδιαίτερης βαρύτητας , αφού είχαν πλέον πειστεί ότι οι εγκληματικές αυτές
πράξεις ήταν προς όφελος του Ελληνικού Έθνους. Εξάλλου , οι συνθήκες , ο τρόπος
και η μεθοδολογία που οι εν λόγω κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν , σύμφωνα με
την πληθώρα των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέχρι το πέρας της
κυρίας ανακρίσεως και περιλαμβάνονται στη δικογραφία , προσομοιάζουν με τα
χαρακτηριστικά σωρείας παρόμοιων εγκληματικών ενεργειών άλλων μελών της
εγκληματικής αυτής οργάνωσης , μεγαλύτερων ή μικρότερων ομάδων , ακόμη και
μεμονωμένων ατόμων , δράσεις οι οποίες αυξάνονταν ραγδαία από τις αρχές του
2012 , με κορύφωση μετά την είσοδο της στη Βουλή και τη «νομιμοποίησή» της ως
κοινοβουλευτικό κόμμα , μέχρι βέβαια τις 17-9-2013 , οπότε μετά σχεδόν
εκμηδενίστηκαν , υπό το βάρος της δικαστικής έρευνας η οποία ξεκίνησε με
αφορμή το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ.
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Εξαιρετικά κρίσιμο όμως , κατά την άποψή μας , είναι και το γεγονός ότι στο σπίτι
του πρώτου κατηγορουμένου Διονυσίου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν, κατά τη διενεργηθείσα νομοτύπως κατ’ οίκον έρευνα , α) τέσσερις
( 4 ) σελίδες χαρτιά , μεγέθους Α - 4 , στις οποίες αναγραφόταν « Πόλεμος στο
Σύστημα - www.
X. A gr. net - Λαικός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή » β) εκατόν
δέκα επτά ( 117 ) φυλλάδια του εν λόγω πολιτικού κόμματος από τις Βουλευτικές
εκλογές του έτους 2012 , στα οποία στην πρώτη σελίδα αναγράφεται στην αρχή
« ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και στο τέλος της σελίδας « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ΛΑΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - www X.A gr. net » , ενώ στην άλλη
σελίδα του φυλλαδίου αναγράφεται στην αρχή ‘‘ ποιός φταίει για το σημείο ’’ και
στο τέλος ‘‘… και για καθημερινή ενημέρωση www. XA gr. net ’’ γ) δύο ( 2 )
αυτοκόλλητα , στο ένα των οποίων αναγραφόταν « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και στο άλλο
το έμβλημα αυτής δ) ένα ξύλινο ρόπαλο , μία σφεντόνα κυνηγετικού τύπου και
μία σιδερογροθιά , χρώματος μαύρου ε) δύο στιλέτα « τύπου πεταλούδα » στ) ένας
σουγιάς ζ) ένα αεροβόλο πιστόλι και μεταλλικά σφαιρίδια η) δύο φυσίγγια
πολεμικού τυφεκίου και θ) δώδεκα μικρές μεταλλικές αμπούλες αερίου.
Ενισχυτικό των παραπάνω σκέψεων και εκτιμήσεων είναι και η εκ μέρους των
ανωτέρω κατηγορουμένων κατοχή και χρήση όπλων , αποτελεσματικών για « μάχες
δρόμου » , ήτοι όπλων τα οποία ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί ευχερώς, αντί
χαμηλού κόστους , μεταφέρονται εύκολα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά , ήτοι
σιδερογροθιά , στιλέτα τύπου « πεταλούδα », λάμα , σουγιά καθώς και δύο ξύλινα
ρόπαλα baseball. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες βίαιες δράσεις των
πολυάριθμων ή ολιγάριθμων ομάδων κρούσεως - « Ταγμάτων Εφόδου » - τα οποία
κινούμενα είτε πεζή είτε εποχούμενα σε δίκυκλα, ώστε να είναι ευχερής η διαφυγή
τους , εφορμούσαν σε αλλοδαπούς , έναν ή περισσότερους , οι οποίοι κινούνταν
ανύποπτοι ή σε αντιφρονούντες , ακόμη και σε οργανωμένες δράσεις , όπως ,
ενδεικτικά , στο « πογκρόμ » που εξαπέλυσε η Χρυσή Αυγή το Μάιο του 2011 , στο
κέντρο της Αθήνας , στην επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών στο Πέραμα
στις 12-6-2012 , στην επίθεση στον κοινωνικό στέκι « Αντίπνοια » , στο κοινωνικό
στέκι « Συνεργείο » στην Ηλιούπολη Αττικής , στην επίθεση εναντίον των
αλλοδαπών εργατών στην Ιεράπετρα Κρήτης , στην επίθεση σε βάρος των
συνδικαλιστών του ΚΚΕ στο Πέραμα , ακόμη και στην επίθεση σε βάρος του Π.
ΦΥΣΣΑ, στις 17-9-2013, αλλά και σε πληθώρα άλλων βίαιων δράσεων. Πρέπει να
επισημανθεί ότι στην οικία του Χρήστου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ δεν βρέθηκε έντυπο
υλικό της Χρυσής Αυγής. Όμως κάτι τέτοιο δικαιολογείται , επειδή αυτός , λόγω της
ιδιότητάς του ως πυροσβέστη , προφανώς απέφευγε να έχει στην κατοχή του εμφανή
στοιχεία σχετικά με τις σχέσεις του με την εγκληματική αυτή οργάνωση
.
Για τους εν λόγω κατηγορουμένους κατέθεσε ενόρκως στις , 6-4-2014 , ενώπιον
Αστυνομικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. , ο Αλέξανδρος
ΤΖΑΡΚΑΣ , κρατούμενος στις Δ. Φ. Κορυδαλλού, ο οποίος είχε συζητήσει επί
μακρόν με τον κατηγορούμενο Διονύσιο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ. Σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς του , αυτός του εκμυστηρεύτηκε την εμπλοκή του με τη « Χρυσή
Αυγή » , τις επαφές του με τον επίσης κατηγορούμενο Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , ο οποίος
και του έδινε εντολές για επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών , με αποτέλεσμα να
οδηγηθεί στην παραπάνω εγκληματική ενέργεια
σε βάρος του SHAHZAD
LUQMAN , λέγοντάς του επίσης ότι είχε την επιθυμία να καταθέσει όλα τα
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παραπάνω ενώποιον της Δικαιοσύνης , φοβόταν όμως το κόμμα και της εγκληματική
οργάνωση.
Από τα παραπάνω , στοιχεία συντρέχουν, κατά την άποψή μας , επαρκείς
ενδείξεις σε βάρος των δύο ως άνω κατηγορουμένων για το έγκλημα που τους
αποδόθηκε και πρέπει να παραπεμφθούν στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου
για να δικαστούν ως υπαίτιοι τούτου.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης , γεν. στον Πειραιά ,
στις 5-1-1992 , κάτοικος Περάματος ( Καραολή - Δημητρίου 40 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. ).
2) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού ( άρθρ. 42 παρ. 1 , 45 , 299 παρ. 1 Π.
Κ. )
3) Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας ( άρθρ. 382 παρ. 1 σε συνδ. με το άρθρ. 381
παρ. 1 Π. Κ. )
4) Διατάραξη οικιακής ειρήνης ( άρθρ. 334 παρ. 1 Π. Κ. ).
Ο ως άνω κατηγορούμενος , στην Αθήνα , τουλάχιστον από το έτος
2011 , εντάχθηκε και συμμετείχε ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , στην
εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συγκεκριμένα στην Τοπική
Οργάνωση του Περάματος , ενώ μετείχε και ως μέλος στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’. Επίσης , συμμετείχε και σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που
οργανώνονταν από την εν λόγω εγκληματική οργάνωση εναντίον ημεδαπών που
στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών
πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π.
αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π. Ειδικότερα , στο Πέραμα Αττικής , στα
πλαίσια της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητας , τις πρώτες πρωινές ώρες της 126-2012 , ως μέλος του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος ,
συγκροτούμενο από είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον άτομα , μεταξύ των οποίων οι
συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως επικεφαλής , Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ , Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ και
άλλοι , έχοντας αποφασίσει να τελέσει , μαζί με τους άλλους , το κακούργημα της
ανθρωποκτονίας με πρόθεση , επιχείρησε , από κοινού με αυτούς , πράξη που
περιείχε αρχή εκτελέσεως αυτού , δεν ολοκλήρωσε όμως την ενέργειά του από
λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του. Συγκεκριμένα , με το ως άνω ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ , περί ώρα 03.10 της ανωτέρω ημερομηνίας , βάσει οργανωμένου σχεδίου
, μετέβη στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη , στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 32.
Αφού προηγουμένως προκάλεσε , μαζί με τα λοιπά μέλη του Τάγματος Εφόδου
εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά τους οχήματα , επιχείρησε να εισβάλει ,
βιαίως , εντός της οικίας αυτής , σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων και ρίχνοντας το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον
πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο , όπου κοιμόντουσαν οι τρεις
αλλοδαποί. Επειδή ομως δεν κατάφερε να σπάσει την πόρτα γιατί ήταν σιδερένια ,
ανέβηκε στην ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος των ως άνω Αιγυπτίων
EMBARAK ABOUZID , του επιτέθηκε βιαίως , αιφνιδιάζοντάς τον και με σκοπό
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να τον σκοτώσει τον χτύπησε , μαζί με τους λοιπούς , με ξύλα και σιδερένιους
λοστούς , σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου , όπως στο κεφάλι ,
στο πρόσωπο. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν να υποστεί ο ως άνω παθών
διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών , καθώς και θλάση
πνεύμονος , βαθειά βλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο οίδημα
προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου , για την αποκατάσταση των οποίων
απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία. Όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό
του , καθόσον είχε παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος
επίθεσης προς το θύμα , όπως αυτό είχε προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του
Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , έδωσε την εντολή να αποχωρήσετε
από τον τόπο της επίθεσης.
Σημειώνεται ότι η ως άνω υπό στοιχ. Β κατηγορία , απαγγέλθηκε σε βάρος του
κατηγορουμένου από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της
αρχικής , η οποία είχε απαγγελθεί σε βάρος του από τον Ανακριτή του Δ. Τμήμ.
Πειραιά για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από
κοινού ( άρθρ. 45 , 310 Π. Κ. ). Επίσης από τον ίδιο Ανακριτή έχουν απαγγελθεί σε
βάρος του κατηγορίες για τις αξιόποινες πράξεις της απρόκλητης φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας , από κοινού και κατά συρροή , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι
από δύο δράστες ( άρθρ. 382 παρ. 1 , 3 σε συνδ. με το άρθρ. 381 παρ. 1 Π. Κ . )
καθώς και της διατάραξης οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ.
334 παρ. 1 , 4 Π. Κ )
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή του Δ Τμήμ.
Πειραιά , στις 14-6-2012 , αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και κατέθεσε
ότι « Αρνούμαι την κατηγορία… Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με το συμβάν
αυτό , μάλιστα από τις 9 Ιουνίου έπαθα εξάρθρωση του μεσαίου δακτύλου στο δεξί
μου χέρι , φέρω και νάρθηκα ( προσκομίζω βεβαίωση φαρμακοποιού ) και δεν θα
μπορούσα να εμπλακώ σε τέτοιο συμβάν ». Επίσης , με το από 14-6-2012
απολογητικό υπόμνημά του ισχυρίζεται ότι « Ουδεμία σχέση έχω με την
αποδιδόμενη κατηγορία και ουδεμία ανάμειξη στο εν λόγω συμβάν , το οποίο
καταδικάζω απερίφραστα… Σημειώνω δε ότι προ τριημέρου , λόγω εξάρθρωσης
δακτύλου , αναγκάστηκα να φορέσω νάρθηκα και δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω
καθόλου το δεξί μου χέρι , πόσο μάλλον να προβώ στις ενέργειες που μου
αποδίδονται » , ενώ σε μεταγενέστερο υπόμνημά του ισχυρίζεται ότι «… ουδεμία
σχέση και ανάμιξη έχω με τη Χρυσή Αυγή. Ουδέποτε υπήρξα μέλος της , ουδέποτε
συμμετείχα σε εκδηλώσεις της και σε καμία περίπτωση δεν ασπάζομαι την ιδεολογία
της… » , ενώ κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις
12-3-2014 , δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά δεν είχε καμία σχέση με τη Χρυσή
Αυγή.
Όμως σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αυτούς , στο ηλεκτρονικό αρχείο
του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , υπεύθυνου της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ,
βρέθηκε καταχωρημένο το υπ’ αριθ. 1343 έγγραφο - φωτογραφία , με τα στοιχεία
και το τηλέφωνο 29 , συνολικά , ατόμων που ανήκουν στην Τοπική Οργάνωση του
Περάματος και συγκροτούν το « Τάγμα Εφόδου » αυτής , όπου περιλαμβάνεται και
το δικό του όνομα , με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ( Β σκληρός δίσκος ,
Παράρτημα 2. 1 ). Παρά ταύτα , σε σχετική ερώτηση της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , η οποία και του επέδειξε το εν λόγω έγγραφο κατά την απολογία του
ενώπιον της , στις 12-3-2014 , απάντησε « Αυτό δεν το γνωρίζω , εγώ δεν είμαι
246

μέλος… Με δική μου συναίνεση δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία μου ». Πρέπει δε να
σημειωθεί ότι στο εν λόγω έγγραφο - λίστα , εκτός από το όνομα και τον αριθμό
τηλεφώνου του ίδιου , περιλαμβάνονται τα ονόματα και των ατόμων εκείνων που
ήδη κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών , στο
Πέραμα , στις 12-6-2012 , καθώς και για την επίθεση σε βάρος μελών του ΠΑΜΕ ,
επίσης στο Πέραμα , το Σεπτέμβριο του έτους 2013 , λίγες μόλις ημέρες πριν τη
δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ από τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ. Από τα
παραπάνω στοιχεία , σε συνδυασμό με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού ,
συνάγεται ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν ενταγμένος στη Χρυσή Αυγή και δη
στην Τοπική Οργάνωση του Περάματος , ως ενεργό και δραστήριο μέλος της ,
συμμετέχοντας στο « Τάγμα Εφόδου » της εν λόγω Τοπικής και μετείχε στη
εξαιρετικής βιαιότητας επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών, μαζί με τους
συγκατηγορουμένους του, υλοποιώντας τις εντολές του « Περιφερειάρχη » Ιωάννη
ΛΑΓΟΥ, ο οποίος , όπως προαναφέρθηκε, λίγες ώρες πριν , είχε εξαγγείλει τον
εξοβελισμό των Αιγύπτιων ψαράδων από το Πέραμα , δίνοντας έτσι το « σήμα »
-εντολή για τη συγκεκριμένη επίθεση.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος , τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-6-2012 , όταν
έγινε δηλαδή η επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων Αλιεργατών . ήταν μαζί με τους
Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ , Χρήστο ΕΥΓΕΝΙΚΟ , Αλέξη ΚΟΝΤΕΚΑ ,
Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Δημήτριο ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ και Ελένη - Χριστίνα
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ο Κωνσταντίνος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ , υπάλληλος του
καταστήματος - καντίνα « Β…ΕΑΤ » , εξεταζόμενος ενόρκως ως μάρτυρας στις
2-6-2012 , ενώπιον των αρμόδιων προανακριτικών υπαλλήλων , κατέθεσε , μεταξύ
των άλλων , ότι « …μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 01. 45 μέχρι 02. 15
περίπου της 12-6-2012 , ήρθε στο κατάστημα παρέα από έξι άτομα με μαύρες
μπλούζες. Παρέμειναν 40 λεπτά περίπου και έφυγαν με μηχανάκια ». Επίσης ο
ίδιος μάρτυρας αναγνώρισε όλα τα παραπάνω πρόσωπα , όπως επίσης και οι ως
άνω παθόντες. Όσον αφορά την αναγνώρισή του από τους παθόντες , ο
κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , ανέφερε ότι « Αναγνώρισαν και αυτοί
λάθος. Δεν ήμουν εγώ. Ούτε θυμάμαι να έρχονται και να μας αναγνωρίζουν. Εγώ
θυμάμαι ότι δεν έγινε η σωστή αναγνώριση ». Όμως αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος , ενώ ισχυρίζεται ότι ουδόλως γνώριζε τον
Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ και ουδεμία φιλική ή κομματική σχέση είχε μαζί του , εν
τούτοις , κατά το χρονικό διάστημα που ήταν κρατούμενος στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αθηνών , τον εμπιστεύτηκε πλήρως και ενεργώντας σύμφωνα με τις
συμβουλές και οδηγίες του , διόρισε ως πληρεξούσιο δικηγόρο του άτομο το οποίο
εκείνος του υπέδειξε , εν αγνοία της οικογενείας του και του έδωσε μάλιστα σχετική
εντολή να υποβάλλει μηνύσεις σε βάρος διαφόρων προσώπων , ζητώντας από τις
αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές να προβούν σε διάφορες δικονομικές ενέργειες.
Όπως αναφέρει στο σχετικό , με ημερομηνία 12-3-2014 , απολογητικό Υπόμνημα
του «… ουδεμία σχέση έχω με τις αποδιδόμενες σε εμένα κατηγορίες , καθώς ,
κατά την ώρα που ελάμβανε χώρα το επίμαχο περιστατικό , δηλαδή την 3.10 της
12-6-2012 εγώ , παρουσία μαρτύρων που το επιβεβαιώνουν πανηγυρικά βρισκόμουν
στο ταχυφαγείο ‘‘ Β…ΕΑΤ ’’ στο Πέραμα… Το σημείο στο οποίο έλαβε χώρα το
επίμαχο περιστατικό , δηλαδή το Ικόνιο Περάματος , βρίσκεται στην άλλη άκρη
της πόλης… ». Προς ενίσχυση των σχετικών ισχυρισμών του επικαλείται τη
μαρτυρία της Ελένης ΔΑΜΙΓΟΥ , υπαλλήλου του προαναφερομένου καταστήματος.
Η εν λόγω μάρτυρας , κατά την ένορκη εξέτασή της , στις 14-6-2012 , ενώπιον της
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Δ Ανακρίτριας Πειραιά , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Δούλευα από τις 9. 30
το βράδυ της 11-6-2012 μέχρι τις 6.00 το πρωί 12-6-2012. Τους είδα τους
κατηγορουμένους που είχαν έρθει εκείνο το βράδυ. Σίγουρα 2.30 ώρα ήρθαν τα
παιδιά. Δεν ήρθαν όλα μαζί. Σιγά - σιγά ερχόντουσαν. Δεν θυμάμαι ποιος ήρθε
πρώτος και ποιος μετά. Περάσανε πάνω από σαράντα με σαράντα πέντε λεπτά
οπότε και φύγανε. Είμαι σίγουρη για τις 2.30 ώρα που σας ανέφερα γιατί τέτοια
ώρα το πρόγραμμα της εργασίας μας προβλέπει το ψήσιμο των σφολιατοειδών ,
διαδικασία την οποία αφήσαμε στη μέση για να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά ».Με
βάση το περιεχόμενο της ένορκης αυτής κατάθεσης της εν λόγω μάρτυρος , ο
κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι « Από την κατάθεση της κυρίας Δαμίγου
αποδεικνύεται πανηγυρικά και πέραν πάσης αμφισβητήσεως το γεγονός ότι μέχρι
και τις 3.20 βρισκόμουν και έτρωγα στο ‘‘ Β…ΕΑΤ ’’ , γεγονός που καθιστά
αντικειμενικά αδύνατη τη συμμετοχή μου στο κατάπτυστο επίμαχο περιστατικό , το
οποίο έλαβε χώρα στις 3.10 της ίδιας βραδιάς ». Περαιτέρω , ισχυρίζεται ότι στις 86-2012 , είχε υποστεί εξάρθρωση του μεσαίου δακτύλου του δεξιού του χεριού. Με
βάση το γεγονός αυτό αναφέρει στο ίδιο ως άνω απολογητικό υπόμνημά του « …
είναι άραγε δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι ένας άνθρωπος δεξιόχειρας , με
εξαρθρωμένο το δάκτυλο του δεξιού του χεριού και με νάρθηκα ήταν δυνατόν να
προβεί σε τέτοιες ενέργειες που απαιτούν σωματική ρώμη και ετοιμότητα ; » και
καταλήγει « Τα όσα ισχυρίζομαι ισχυροποιούνται έτι περαιτέρω από την
προσεκτική μελέτη όλων των μαρτυρικών καταθέσεων και πιο συγκεκριμένα του
γείτονα των ψαράδων κυρίου Κωνσταντίνου Τατσιόπουλου που δεν μας
αναγνώρισε , του θύματος
ABOUZID
EMBARAK που επίσης δεν μας
αναγνώρισε , του ενός εκ των Αιγυπτίων ψαράδων που δεν μας αναγνώρισε και δη
του ABOUHAMED SAAD και των δύο εκ των Αιγυπτίων ψαράδων που
υποτίθεται ότι μας αναγνώρισαν ήτοι των ABOU HAMED MOHAMED και
ABOU HAMED AHMED… αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που μου
αποδίδονται και διατρανώνω με κάθε τρόπο την αθωότητά μου , η οποία
αποδεικνύεται έτι περαιτέρω από στοιχεία και μάρτυρες… ».
Όμως , παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς του , τον αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα
ως ένα από τα έξι άτομα - μέλη της ομάδας που επιτέθηκε εναντίον τους , στο σπίτι
τους , την ώρα που κοιμόνταν , οι ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) MOHAMED του
SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον των αρμοδίων
Αστυνομιών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) AHMED
του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιοντων
αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και στις 24-4-2014 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Ενόψει όσων προεκτέθηκαν, συντρέχουν, κατά την άποψή μας, σοβαρές ενδείξεις
ενοχής σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου για τα εγκλήματα, για τα οποία
κατηγορείται και, συνεπώς, πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου
δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος τούτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ του Παύλου και της Σεβαστής , γεν. στη
Θεσσαλονίκη , στις 14-3-1984 , κάτοικος Αθηνών ( Κωνσταντινουπόλεως 63 –
Άνω Πεύκη ) , Βουλευτής.
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ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ. 1 , 3
Π. Κ. ).
Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία της συνίσταται στο ότι : «…
Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2002 α) Εντάχθηκες και έκτοτε
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
ενδεικτικά δε των προβλεπομένων από τις διατάξεις… και β) διευθύνεις την
οργάνωση από κοινού με άλλους συγκατηγορουμένους σου. Πλέον συγκεκριμένα ,
στην Αθήνα και κατά τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά
των συγκατηγορουμένων σου… με αρχηγό και
επικεφαλής τον εκ των
συγκατηγορουμένων σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ του Γεωργίου και της
Ουρανίας… Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογή των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και
επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , ενεργώντας πάντα με βάση οργανωμένο
σχέδιο δράσης , κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ,
διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος των
προαναφερομένων ομάδων ατόμων ή μεμονωμένων τοιούτων , από τις οποίες
( εγκληματικές δράσεις ) , όλως ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι… Εσύ δε ,
αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας , υποστηρίζοντας και
διακηρύσσοντας , με κάθε τρόπο και μέσο , από πολύ νεαρή ηλικία , τις ως άνω αρχές
της , ανελίχθηκες λόγω της έντονης δραστηριότητάς σου , στην ιεραρχία αυτής
και αναδείχθηκες εκ των επίσημων εκφραστών των θέσεων και παράνομων
δράσεών της , αφού ορίστηκες μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ως άνω
οργάνωσης και υπεύθυνος αυτής στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης , διευθύνοντάς την
από κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό , συγκατηγορούμενό
σου , Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διακηρύσσοντας τις παραπάνω αρχές της
Οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος
της χώρας και των θεσμών , αλλά και εναντίον ομάδων ή ατόμων , που
στοχοποιούνται από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της , σε
ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της Οργάνωσης , ακόμη δε και από το βήμα
της Βουλής των Ελλήνων , ως βουλευτής Σερρών , μετά τις βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου 2012 - στις οποίες η εν λόγω Οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την
επωνυμία « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » - μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή
εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις , με τις οποίες η εγκληματική
Οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική σου περιφέρεια
( Σέρρες ) , στην περιοχή της Θεσσαλονίκης , όσο και σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια , διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα αλλά και άλλα , ότι
δήθεν εκφυλίζει τους θεσμούς της Χώρας και ‘‘ υποκαθιστά ’’ τις νόμιμες Αρχές
του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες για την τήρηση της τάξεως και της
ασφάλειας , τον έλεγχο της νομιμότητας , την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και
διπλωματίας , τη θεσμική διενέργεια εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και
εορτές , κλπ ) , προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού
περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών
και αλλοδαπών στις Σέρρες , αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα ».
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Όπως προκύπτει από σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα με τον τίτλο
« ΛΑΘΡΑ » , φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στη δικογραφία , στη
Χίο , περιοχή ευθύνης του εν λόγω κατηγορουμένου , ως « Περιφερειάρχη » του
κόμματος , κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 και
χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς η ημερομηνία , ομάδα μελών της Χρυσής
Αυγής στην περιοχή , αποτελούμενη από 8 - 9 άτομα
« …επισκέφθηκε σπίτι
στην πόλη της Χίου στο οποίο κατοικούν νόμιμοι μετανάστες. Η ομάδα αυτή με
ύβρεις και απειλές προειδοποίησε ότι θα επιστρέψει αν δεν φύγουν άμεσα από το
νησί… Η ρατσιστική αυτή επίθεση δεν είναι η πρώτη ούτε μοναδική στη Χίο.
Γνωρίζουμε ότι από τα μέσα Αυγούστου έχουν υπάρξει τουλάχιστον ακόμη δύο
ρατσιστικά περιστατικά με πρωταγωνιστές Χιώτες Χρυσαυγίτες ». Επίσης , ο
ίδιος , τον Απρίλιο του έτους 2012 και σε ημερομηνία που δεν κατορθώθηκε να
εξακριβωθεί από την ανάκριση , δήλωσε « Ήρθε η Χρυσή Αυγή και απελευθέρωσε
τις γειτονιές από τη λαθρομετανάστευση » , υιοθετώντας έτσι , ευθέως πλην σαφώς,
την πολιτική της βίας σε βάρος των αλλοδαπών, που διακηρύσσει η Χρυσή Αυγή,
προκειμένου να διαφυλάξει την «καθαρότητα της φυλής». Η ηγετική θέση του εν
λόγω κατηγορουμένου στο κόμμα προκύπτει εναργώς και από το περιεχόμενο δύο
επιστολών - αναφορών του προς τον Αρχηγό του κόμματος Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , με τον οποίο είχε τη δυνατότητα να επικοινωνεί απ’ ευθείας και
να τον ενημερώνει σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούσαν στο κόμμα καθώς
και για τη δράση διαφόρων στελεχών του , οι οποίες βρέθηκαν στο σκληρό δίσκο
του υπολογιστή του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ( Παράρτημα 4. 7 και 2. 3. 7) .
Τέλος , ήταν επικεφαλής της επιχείρησης κατάληψης του μεθοριακού σταθμού των
Ευζώνων από μέλη της Χρυσής Αυγής , επιδιώκοντας να εμποδίσουν την είσοδο
στη χώρα μας κατοίκων της ΠΓΔΜ , το οποίο πέτυχαν , έστω και πρόσκαιρα.
Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , δήλωσε
επακριβώς ότι « Αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία 30-6-2014 απολογητικό
μου υπόμνημα , το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω και το οποίο σας εγχειρίζω.
Επικαλούμαι το υπόμνημα που έχει καταθέσει και η κ. ΖΑΡΟΥΛΙΑ , στο οποίο
προσδιορίζει τον διεθνώς κρατούντα ορισμό περί εγκληματικής οργάνωσης , ότι δεν
έχω διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα , το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται καν
στη δικογραφία που διαβιβάσθηκε στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα περιλαμβάνονται
στο απολογητικό υπόμνημα που σας έχω προσκομίσει. Αρνούμαι όλες τις κατηγορίες
που μου αποδίδονται ». Κατά τα λοιπά , ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 273 του ΚΠοινΔ , αρνήθηκε να
απαντήσει σε ερωτήσεις που επρόκειτο να του υποβληθούν από την Ανακρίτρια και
τον παριστάμενο και εποπτεύοντα την ανάκριση Εισαγγελέα Εφετών.
Επίσης , με το από 30-6-2014 απολογητικό υπόμνημά του , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « Την αποδιδόμενη σε μένα πράξη , όπως αυτή περιγράφεται κατά
τα πραγματικά περιστατικά και τους αντίστοιχους νομικούς χαρακτηρισμούς στο
κατηγορητήριο που μου απαγγέλθηκε , αρνούμαι κατηγορηματικά τόσο κατά το
πραγματικό όσο και κατά το νομικό μέρος της. Αρνούμαι ρητά και κατηγορηματικά
ότι το πολιτικό κόμμα ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι
εγκληματική οργάνωση…» και συνεχίζει « Το αποδιδόμενο εις βάρος μου
κατηγορητήριο
είναι προφανές ότι τυγχάνει σε φανερή ανακολουθία και
αναντιστοιχία με την οιαδήποτε αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας που
υφίστανται για το πρόσωπό μου… ουδεμία παράνομη πράξη ενεθάρρυνα ή ενέκρινα
και πολύ περισσότερο σε καμία δεν μετείχα ή έδωσα εντολή για τέτοια. Περαιτέρω
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ουδέν στοιχείο υφίσταται το οποίο θα μπορούσε έστω και ως υποψία να με εμπλέξει
σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη , η οποία άλλωστε δεν συγκεκριμενοποιείται στο
πρόσωπό μου ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ εντάχθηκε από
νεαρή ηλικία στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και έκτοτε συμμετείχε συνεχώς , αδιαλείπτως και
ενεργώς για την εκπλήρωση των στόχων της , γεγονός το οποίο δεν αμφισβήτησε στο
έγγραφο υπόμνημά του. Είχε απόλυτη γνώση και ενστερνιζόταν , μέχρι κεραίας ,
τόσο την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής , όσο και τις μεθόδους δράσης και τους
στόχους της , για την εμπέδωση τούτων και της εγκαθίδρυσης του συστήματος της
απόλυτης ταύτισης κόμματος και Κράτους
και την εξόντωση όλων των
αντιφρονούντων ( βλ. έγγραφο που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό υλικό της
δικογραφίας , με τον τίτλο « Οικοδομώντας το Νέο Κράτος » , στο οποίο είναι
καταγεγραμμένη ομιλία του Ηλία ΣΤΑΥΡΟΥ , υποψήφιου βουλευτή Ημαθίας και
μετέπειτα επιστημονικού συνεργάτη του βουλευτή Πολύβιου ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, ο
οποίος εξετάστηκε ως μάρτυρας , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , η οποία
εκφωνήθηκε στις 5-1-2013 , παρουσία του εν λόγω κατηγορουμένου Αρτέμιου
ΜΑΤΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ και του Αντωνίου ΓΡΕΓΟΥ καθώς και άλλων στελεχών της
Χρυσής Αυγής ). Έτσι , έχοντας πλήρη γνώση σχετικά με τους στόχους και τις
δράσεις της , τις οποίες και δη αυτές του ρατσιστικού μίσους προπαγάνδιζε με κάθε
μέσο , ανελίχθηκε , ως πιστό και δραστήριο μέλος της , στην ηγετική ομάδα αυτής ,
τελικώς δε εξελέγη βουλευτής Σερρών στις βουλευτικές εκλογές του 2012.
Επιπρόσθετα , είχε υψηλή θέση στην εσωτερική ιεραρχία της Οργάνωσης,
δεδομένου ότι α) από το έτος 2011 ορίστηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
κόμματος β) μέλος του επταμελούς Πολιτικού Συμβουλίου αυτού , το οποίο
απαρτίζόταν από τους εμπίστους του Αρχηγού του κόμματος Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , θέσεις εξόχως σημαντικές αφού από τα δύο αυτά κομματικά
όργανα χαρασσόταν η όλη πολιτική του κόμματος γ) Περιφερειάρχης της
Διοίκησης Θεσσαλονίκης , Λήμνου , Σάμου , Χίου και Λέσβου και δ) υπεύθυνος
της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Τόσο λόγω των
υψηλόβαθμων αυτών θεσεών του στην κομματική ιεραρχία , όσο και ως στενός
συνεργάτης του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε την
απόλυτη ευχέρεια να ενημερώνεται άμεσα , με πληρότητα και με ακρίβεια για κάθε
είδους δραστηριότητα του κόμματος και ασφαλώς γνώριζε , με κάθε λεπτομέρεια ,
όλες τις εγκληματικές του δράσεις. Ο ίδιος όμως ουδέποτε αποστασιοποιήθηκε ή με
οποιοδήποτε τρόπο διετράνωσε την αντίθεσή του για κάποια από τις εξαιρετικά
σοβαρές αξιόποινες πράξεις που τέλεσαν μέλη , οπαδοί , στελέχη και φίλοι του
κόμματος , οι οποίες είχαν γίνει γνωστές σε όλη τη χώρα.
Οι σχετικοί υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου ότι ο ίδιος δεν
ενέχεται σε παράνομες και εγκληματικές πράξεις , καταδεικνύουν πρόδηλη ελλιπή
νομική ενημέρωση του , αφού , σύμφωνα με όσα αναλυτικώς εκτίθενται στη μείζονα
σκέψη της παρούσας με τον υπότιτλο « ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» , κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 187 §§ 1 και 3 του Ποινικού κώδικα και κατά την
πάγια νομολογία ( βλ. ΑΠ 1058/2013 , ΑΠ 1040/2011 , ΑΠ 743/2011 ,
ΑΠ1376/2009 ) , μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι εκείνος που υποτάσσει τη
βούλησή του στη βούληση αυτής , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του
στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση των εγκλημάτων. Αρκεί κάθε μέλος να γνωρίζει ότι
συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της οργάνωσης με την εκτέλεση των καθηκόντων
που του έχουν ανατεθεί. Η επιδίωξη διάπραξης των εγκλημάτων της παραγράφου 1 του
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άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα , πρέπει να υπάρχει έστω και κατά την άτυπη βούληση των
μετεχόντων , ενώ δεν είναι αναγκαίο να έχουν εξειδικευτεί οι κατ’ ιδίαν πράξεις της ομάδας ή
να έχει εκδηλωθεί προς τα έξω δραστηριότητα ή και να έχει σχεδιαστεί έστω και μία πράξη ,
αλλά αρκεί η ύπαρξη και μόνο της οργάνωσης με τον παραπάνω σκοπό. Δεν είναι αναγκαίο οι
εγκληματικές αυτές πράξεις να αποτελούν τον κύριο σκοπό ή την αποκλειστική
δραστηριότητα της οργάνωσης , αρκεί ακόμη και να προπαρασκευάζουν την επίτευξη του
τελικού σκοπού. Για να γίνει ή να παραμείνει κάποιος μέλος της ομάδας απαιτείται και αρκεί η
εκ μέρους του αποδοχή του σκοπού της , χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή
του σε επί μέρους πράξεις , οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού. Συνεπώς, η
ποινική ευθύνη για τη συγκρότηση ή την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι
αυτοτελής και ανεξάρτητη από την τέλεση των σχεδιαζομένων εγκλημάτων (Βλ. και
Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ: Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατ’ άρθρο , τόμος Πρώτος ,
σελ. 1234 )
Με βάση τα προαναφερόμενα , προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του
συγκεκριμένου κατηγορουμένου και ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικασητρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω
αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Ελένης , γεν. στην
Ιεράπετρα Κρήτης , στις 13-10-1971 , κάτοικος Ιεράπετρας ( Ψυλλικάκη 23 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Εμπρησμός από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για άνθρωπο ( άρθρ. 264 περίπτ. β Π. Κ. )
Οι παραπάνω κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια και νομικώς
κρίσιμα σημεία τους , συνίστανται στο ότι :
« Α. Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες
και συμμετέχεις ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ,
μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε ενταχθείς στην ως άνω εγκληματική
οργάνωση Ιεράπετρας Κρήτης , μετείχες , ως μέλος , στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή
Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών
πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών κ.λ.π… ,
ενδεικτικώς δε στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής σου δραστηριότητος
ι) στη Βαινιά Ιεράπετρας Κρήτης , στις 13-2-2013 και περί ώρα 19. 50 , βάσει
οργανωμένου
σχεδίου , εσύ , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου…
κατευθυνθήκατε σε κατοικία που βρίσκεται στην άκρη του χωριού , όπου
διέμεναν οι αλλοδαποί… , άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και αφού ζητήσατε από
αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή , τους επιτεθήκατε με ξύλα και
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ρόπαλα στο κεφάλι και στο σώμα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες … και
ιι) Το Νοέμβριο του 2012 και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία , μαζί
με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους σου , μερικοί των οποίων φορούσατε
μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , επιτέθηκες σε βάρος των…
ομοίως Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία ,
στους οποίους προξενήσατε σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και με
κλωτσιές και μπουνιές , ενώ τους απειλήσατε ότι αν κατήγγειλαν ο, τιδήποτε θα
τους σκοτώνατε » και
« Β. Περαιτέρω , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω
εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης… στη
Βαινιά Ιεράπετρας Κρήτης , το Δεκέμβριο του 2012 , βάσει οργανωμένου
σχεδίου , εσύ , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου … ενεργώντας από κοινού
και
έχοντας
πρόθεση να προξενήσετε
πυρκαγιά , μεταβήκατε
στην
προαναφερθείσα οικία των παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενόσω αυτοί
ευρίσκοντο εντός αυτής και πετάξατε εντός της οικίας μπουκάλια γεμάτα με
βενζίνη , στα οποία είχατε βάλει φωτιά , με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά στην
οικία , από την πράξη σας δε αυτή , που τελέσατε από μίσος φυλετικό σε βάρος
των παραπάνω προσώπων , μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν μέλος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος
« Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , στην περιοχή της Ιεράπετρας. Κατά την
απολογία του στις 28-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη ,
ισχυρίστηκε ότι « Ουσιαστικά καμία σχέση δεν έχω με τη Χρυσή Αυγή. Δεν
είμαι ούτε πολιτικοποιημένος ούτε ανήκω σε κάποιο πολιτικό χώρο ». Επίσης
αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή του σε δράσεις ή εκδηλώσεις του εν λόγω
πολιτικού κόμματος. Αντίθετα , αποδέχεται τη μετάβασή του , μαζί με άλλα άτομα οπαδούς και μέλη του κόμματος και συγκεκριμένα τους Γεώργιο ΠΕΤΡΑΚΗ , η
σύζυγος του οποίου Μαρία ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ήταν υποψήφια βουλευτής του
κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στις Βουλευτικές εκλογές
του έτους 2012 , Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗ και Αριστόδημο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ , στο
ελαιουργείο της Βαινιάς. Όπως ισχυρίζεται , μετέβη εκεί κατόπιν παρακλήσεως
του Αριστόδημου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ , ηγετικού στελέχους της Τοπικής Οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής και υποψήφιου βουλευτή του κόμματος στο Νομό Λασηθίου
και ζήτησε ποσότητα ελαιολάδου , εξ ονόματος του κόμματος , με σκοπό να
διατεθεί σε άπορη οικογένεια της περιοχής , χωρίς όμως τελικά να ικανοποιηθεί
το αίτημα του αυτό. Όπως δε αναφέρει σχετικά «… ο κ. Δασκαλάκης μου
πρότεινε εκείνη τη βραδιά και έξω από το ελαιουργείο , να κατέβω εγώ να ζητήσω
το λάδι και να ζητήσω και δουλειά από τον υπεύθυνο του ελαιουργείου. Μου είπε ,
πήγαινε ρώτα για λάδι και ρώτα αν έχει και θέση εργασίας ». Επίσης , σε άλλο
σημείο της απολογίας του ισχυρίζεται ότι « … εκείνο το βράδυ
μου είπαν
‘‘ σύρε να πάρεις λάδι και θα σου βρούμε δουλειά , μη στεναχωριέσαι ’’ ».
Όμως ο εργάτης του ελαιοτριβείου Πέτρος ΚΑΠΟΥΑΣ , ο οποίος ήταν εκείνος
που συνομίλησε με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο , δεν επιβεβαιώνει τους
ισχυρισμούς του , ότι δηλαδή ζήτησε λάδι και εργασία. Τόσο κατά την
προανακριτική κατάθεσή του , στις 13-2-2013 , ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών
οργάνων , όσο και κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 20-1-2014 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , κατέθεσε ότι το άτομο που πήγε στο ελαιοτριβείο , το
οποίο ο ίδιος δεν γνώριζε , πλην όμως ο ήδη
κατηγορούμενος Εμμανουήλ
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ αποδέχεται ότι ήταν αυτός , τον ρώτησε « έχει εδώ
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Πακιστανούς ; ». Το ίδιο όμως γεγονός με τον Πέτρο ΚΑΠΟΥΑ ανέφερε και ο
επίσης κατηγορούμενος Σάββας ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ , τόσο κατά την προανακριτική
απολογία του , όσο και κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη.
Τους ισχυρισμούς του επίσης κατηγορουμένου Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ και του
μάρτυρα Πέτρου ΚΑΠΟΥΑ , αρνείται κατηγορηματικά ο εν λόγω κατηγορούμενος ,
ο οποίος κατά την ως άνω απολογία του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Ψεύδονται και ο κ.
Καπούας και ο κ. Γαροφαλάκης. Όσον αφορά τον κ. Καπούα εγώ δεν τον γνωρίζω ,
δεν ξέρω ποιός είναι , δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ δεν ξέρω με ποιόν
μίλησα. Εγώ προσωπικά. Δεν έψαξα ποτέ , μα ποτέ , για αλλοδαπούς. Δεν ξέρω τι
ισχυρίζεται ». Η θέση του δε επί των κατηγοριών που τον βαρύνουν είναι ότι « Δεν
γνωρίζω ποιοι έκαναν την πράξη αυτή σε βάρος των αλλοδαπών για την οποία
κατηγορούμαστε, γιατί εμείς φύγαμε μόλις μου αρνήθηκε το άτομο με το οποίο
είχα συνομιλήσει να μου δώσει το λάδι… Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι μπορεί να
έκαναν αυτό το πράγμα… Δεν γνωρίζω ποια άτομα ήταν αυτά που επιτέθηκαν στους
αλλοδαπούς… Εγώ πιστεύω ότι το έκανε ο Γαροφαλάκης μαζί με άλλα άτομα…
Εγώ από την πρώτη στιγμή πιστεύω , χωρίς να μπορώ να το τεκμηριώσω , ότι ο
Γαροφαλάκης είχε σχεδιάσει αυτήν την επίθεση… ». Εξαιρετικά κρίσιμο όμως
είναι , κατά την άποψή μας και το γεγονός ότι, ο ίδιος ο κατηγορούμενος , κατά
την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ανέφερε επίσης ότι
εκείνο το βράδυ που έγινε το περιστατικό, στη Βαϊνιά , σε βάρος των Πακιστανών ,
τον πήρε τηλέφωνο ο Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ και του είπε να φύγουν γιατί τους
ψάχνει η Αστυνομία. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε να το πράξει και του απάντησε «… δεν
έχω να πάω πουθενά γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Για ποιο λόγο μας ψάχνει η
Αστυνομία ; Μου είπε ότι μας ψάχνουν εξαιτίας του περιστατικού που έγινε στη
Βαινιά…». Επίσης , στο από 28-3-2014 απολογητικό Υπόμνημά του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη «… Μόνη αιτία που πήγαινα στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής στην Ιεράπετρα ήταν η κακή οικονομική μου κατάσταση… » , ενώ από όσα
επιπλέον αναφέρει σε αυτό , προκύπτει η έντονη προσωπική του αντιδικία με τον
επίσης κατηγορούμενο Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ , στον οποίο , όπως και οι
συγκατηγορούμενοί του, επιρρίπτει ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό σε
βάρος των αλλοδαπών στην περιοχή της Βαινιάς Ιεράπετρας Κρήτης.
Από όσα εκτίθενται παραπάνω αλλά και από το σύνολο του αποδεικτικού
υλικού , προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε πράγματι ενταχθεί στη
« Χρυσή Αυγή » και συγκεκριμένα στην ως άνω Τοπική Οργάνωση , ανεξάρτητα
από το κίνητρο που τον ώθησε , το οποίο ήταν, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες
περιπτώσεις , η οικονομική στήριξη που υποσχόταν το κόμμα σε όσους
εντάσσονταν σε αυτό. Ασφαλώς , γνώριζε και υποστήριζε τις αρχές και τις δράσεις
της και είχε θέσει τον εαυτό στη διάθεση του κόμματος και της εγκληματικής
οργάνωσης , όποτε του δινόταν σχετική εντολή , χωρίς να φέρει οποιαδήποτε
αντίρρηση. Στις 13-2-2013 , μετέβη μαζί με τους συγκατηγορουμένους του στο ως
άνω ελαιουργείο , όχι για να ζητήσει ελαιόλαδο με σκοπό να το δώσει σε άπορη
οικογένεια της περιοχής , αλλά για να επιτεθεί μαζί με τους λοιπούς
κατηγορουμένους εναντίον των αλλοδαπών εργατών , οι οποίοι , ενδεχομένως
εργάζονταν εκεί , εμφορουμενος από ρατσιστικό μένος και μίσος , ως πιστό και
αφοσιωμένο μέλος της Χρυσής Αυγής. Άλλωστε αυτό το σκοπό είχε και η ερώτηση
που έγινε στον υπεύθυνο του ελαιοτριβείου αν δηλ. εργάζονταν σε αυτό αλλοδαποί ,
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καθόσον ουδεμία άλλη πειστική και λογική εξήγηση έχει δοθεί μέχρι σήμερα επ’
αυτού. Είναι επίσης γεγονός ότι πολλοί εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι μετείχαν
σε τέτοιου είδους δράσεις , εκ των υστέρων, όψιμα και υποκριτικά , εκδηλώνουν
αισθήματα συμπάθειας για τους αλλοδαπούς , υποστηρίζοντας ότι και οι ίδιοι
απασχολούσαν , κατά καιρούς , αλλοδαπούς εργάτες ή ακόμη ότι έχουν φίλους
αλλοδαπούς.
Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν από τον κατηγορούμενο Εμμανουήλ
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ , καταρρίπτονται από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Ανδρέα
ΜΠΙΛΑΛΗ , ο οποίος είχε αντιληφθεί τα αυτοκίνητα των κατηγορουμένων
σταθμευμένα έξω από το ελαιουργείο , χωρίς οδηγούς ή επιβάτες και συγκράτησε
τους αριθμούς κυκλοφορίας τους , ενώ αμέσως μετά , σε λίγα λεπτά της ώρας , έλαβε
χώρα η επίθεση σε βάρος των αλλοδαπών. Ο εν λόγω κατηγορούμενος , όπως και
αυτοί που αρνούνται την εμπλοκή τους στην ως άνω εγκληματική ενέργεια , παρότι
ρωτήθηκαν σχετικά , δεν έδωσαν καμία πειστική απάντηση σχετικά με τα ανωτέρω ,
δεδομένου ότι ούτε οι ίδιοι ούτε ο ανωτέρω μάρτυρας αντιλήφθηκε την άφιξη άλλων
οχημάτων ή ακόμη και άλλων ατόμων , έστω πεζών , ώστε να αποδοθεί σε αυτούς
καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη. Επίσης , δεν δικαιολόγησε παντάπασι , όπως
άλλωστε και οι λοιποί , για ποιο λόγο δεν κατήγγειλαν ευθύς εξαρχής στην
Αστυνομία που διενεργούσε την προανάκριση την εν γένει συμπεριφορά του Σάββα
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ , αλλά έπραξαν τούτο μόνον όταν έλαβαν γνώση όσων αυτός
κατέθεσε από την πρώτη στιγμή.
Με βάση τα προαναφερόμενα , φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος του συγκεκριμένου κατηγορουμένου όσον αφορά την εγκληματική
δραστηριότητα του ως μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και ως εκ
τούτου πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να
δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Ανθή ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Νικολάου και της Αφροδίτης , γεν. στον Ταύρο
Αττικής , στις 23-8-1952 , κάτοικος ομοίως Ταύρου ( Μικράς Ασίας 26 )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η κατηγορία η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος της εν λόγω κατηγορουμένης , από
τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , συνίσταται , κατά τα
κύρια σημεία της , στο ότι «… Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως
και σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής
ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε
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πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Ήδη , κατά το
χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’ τμήματος της οργανώσεως ( το
οποίο πλέον έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το
‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η δια της βίας
αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ,
ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι…».
Η κατηγορουμένη , κατά την αρχική απολογία της ενώπιον του ως άνω Ανακριτή ,
αρνήθηκε την κατηγορία που τη βαρύνει και , μεταξύ άλλων , ισχυρίστηκε ότι
« Είμαι η πεθερά του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ…Δεν έχω καμία σχέση με τη Χρυσή
Αυγή , ούτε έχω συμμετάσχει σε καμία ενέργειά της , ούτε γνωρίζω τους
συγκατηγορουμένους μου, Είναι αλήθεια ότι η τηλεφωνική σύνδεση 6971612923
ανήκει σε εμένα αλλά στην πραγματικότητα , αποκλειστική χρήση της συσκευής
κάνει ο γαμπρός μου Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ…». Αναφερόμενη δε στο υπ’ αριθ.
6949257611 κινητό τηλέφωνό της , με το οποίο ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , στις
21:53 της 17-9-2013 , από την περιοχή του Ταύρου , κάλεσε κινητό τηλέφωνο, που
φέρεται στο όνομα «Θεοφάνη ΣΒΙΓΓΟΣ» (τηλέφωνο, το οποίο ανήκει, όπως
προέκυψε από την ανακριτική έρευνα στη σύζυγο του ΡΟΥΠΑΚΙΑ, Μαργαρίτα
ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ, θυγατέρα της ως άνω κατηγορουμένης), με την αδελφή του
Χρυσούλα ΡΟΥΠΑΚΙΑ και με τον Γέωργιο ΠΑΤΕΛΗ , ισχυρίστηκε « Εκείνη την
ημέρα και ώρα βρισκόμουν στο πανηγύρι της Αγίας Σοφίας στην περιοχή του
Ταύρου και δεν είχα το κινητό μου μαζί. Ίσως ο γαμπρός μου να πήγε στο σπίτι και
του άνοιξε η εγγονή μου. Δεν ξέρω αν βρήκε το κινητό μου και έκανε από εκεί
κάποιες κλήσεις…».
Από τα στοιχεία όμως της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι η εν λόγω
κατηγορουμένη έχει ενταχθεί στη Χρυσή Αυγή και μετείχε στις εκδηλώσεις και τις
δράσεις ή ακόμη ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα ή έχει συμμετάσχει με
οποιοδήποτε τρόπο στην τέλεση κάποιου εγκλήματος, στο πλαίσιο της εγκληματικής
δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής , ούτε κάποιος μάρτυρας ή οποιοσδήποτε τρίτος
ισχυρίστηκε ο,τιδήποτε σχετικό εναντίον της. Επομένως , δεν πρέπει να γίνει
κατηγορία σε βάρος της για την ως άνω αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Ευαγγέλου και της Ανθής , γεν. στην
Αθήνα , στις 21-4-1971 , κάτοικος Ταύρου Αττικής ( Θράκης 4 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Ψευδορκία μάρτυρα ( άρθρ. 224 παρ. 1 Π. Κ. )
Η πρώτη κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος της εν λόγω κατηγορουμένης ,
από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , κατά τα κύρια
σημεία της , έχει ως εξής « …Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και
σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
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από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής
ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε
πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Ήδη , κατά το
χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’ τμήματος της οργανώσεως ( το
οποίο πλέον έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το
‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η δια της βίας
αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ,
ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι…».
Πέραν αυτής , από την Ανακρίτρια του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά , έχει απαγγελθεί σε
βάρος της κατηγορία και για τη δεύτερη από τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις , η
οποία , κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι «… στη Νίκαια , την 18η
Σεπτεμβρίου 2013… στα πλαίσια διενεργούμενης αστυνομικής προανάκρισης για
κακουργηματική πράξη ( ανθρωποκτονία ) , τελεσθείσα στον Πειραιά , κατέθεσες εν
γνώσει σου ψευδώς ότι η Θεώνη ΣΚΑΡΠΕΛΗ είναι εξαδέλφη σου , ενώ η
αλήθεια είναι ότι με το ως άνω πρόσωπο δεν διατηρείς καμία συγγενική σχέση
και κατέθεσες , επίσης εν γνώσει σου ψευδώς , ότι τα πράγματα που ο άνδρας σου
είχε στο σπίτι σας κρυμμένα ( ένα γκλομπ , μία εφημερίδα με το όνομα ΕΜΠΡΟΣ
και δύο μικρά βιβλία με την εξωτερική αναγραφή ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ , τα οποία
αναφέρουν την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής ) , τα πήγες στο σπίτι της Θεώνης
ΣΚΑΡΠΕΛΗ , ενώ η αλήθεια είναι ότι , όπως ανασκεύασες σε μεταγενέστερη
κατάθεσή σου , την τσάντα με τα πράγματα του άντρα σου την έδωσες στο σύζυγο
της Θεώνης ΣΚΑΡΠΕΛΗ , τον οποίο συνάντησες το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου
2013 σε πάρκο απέναντι από το σπίτι σου ».
Επί της πρώτης από τις παραπάνω κατηγορίες που τη βαρύνουν , κατά την
απολογία της ενώπιον του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
στις 4-10-2013 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Δεν έχω καμία απολύτως
σχέση με το κόμμα της Χρυσής Αυγής , δεν είμαι οργανωμένο μέλος ή στέλεχος ,
αλλά απλή υποστηρίκτρια , όπως οι οπαδοί κάθε κόμματος. Έχω απλώς
παρακολουθήσει δύο - τρεις ομιλίες στα γραφεία στη Νίκαια και έχω βοηθήσει σε
μια διανομή τροφίμων και ρούχων και τίποτα περισσότερο από αυτά…». Κατά τη
συμπληρωματική δε απολογία της ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις
14-2-2014 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Στα γραφεία μετείχα ως
υποστηρίκτρια , χαλαρά , δηλαδή μετείχα σε διανομές τροφίμων , σε ομιλίες
Βουλευτών , πολλές φορές έπαιρνα και την κόρη μου , στο Μελιγαλά έχω πάει , στο
Γενικό Κρατικό στη Νίκαια για διανομή ρούχων σε αστέγους , όπως είχαν πάει οι
γυναίκες της Τοπικής Οργάνωσης…».
Επί της δευτέρας κατηγορίας , κατά την εξέτασή της ως μάρτυρα , κατ’
αντιπαράσταση , στις 18-9-2013 και ώρα 15.20 , στο πλαίσιο της Αστυνομικής
προανάκρισης
που διενεργήθηκε σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση ,
παραδέχτηκε ότι πράγματι κατέθεσε ψευδώς και ανέφερε ότι « Η αλήθεια είναι ότι η
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Θεώνη Σκαρπέλη δεν είναι ξαδέρφη μου… Ο, τι έκανα το έκανα επειδή
τρομοκρατήθηκα γι’ αυτό που συνέβη…τη τσάντα δεν την έδωσα στη Σκαρπέλη ,
αλλά στο σύζυγό της , ο οποίος με περίμενε σήμερα το πρωί στο πάρκο απέναντι από
το σπίτι του. Του την κατέβασα , την πήρε , την έβαλε στο αυτοκίνητό του και
έφυγε …». Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της κατάθεσής της αυτής , το
επιβεβαίωσε κατά τη συμπληρωματική απολογία της , στις 14-2-2014 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Επίσης , στις 19-9-2013 , απολογούμενη για την ίδια
αξιόποινη πράξη ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά , μεταξύ των
άλλων , ανέφερε ότι « Γύρω στις 12. 30 , όταν ενημερώθηκα από το σύζυγό μου ότι
είχε συλληφθεί , μάζεψα σε μία τσάντα ένα γκλομπ , δύο βιβλιαράκια που είχαν τον
τίτλο Μαίανδρος και μία εφημερίδα « ΕΜΠΡΟΣ » , σχετικά όλα με τη Χρυσή
Αυγή , τα έβαλα σε μία τσάντα και τα έκαψα μέσα στο σπίτι μου Το γκλομπ το
πέταξα το πέταξα στον κάδο σκουπιδιών. Τα χαρτιά τα έκαψα και το γκλομπ το
πέταξα στα σκουπίδια. Το έκανα αυτό επειδή τρομοκρατήθηκα
μη
μας
κατηγορήσουν για Χρυσαυγίτες Γι’ αυτό έμπλεξα τη Σκαρπέλη και τον Πατέλη από
το φόβο μου. Δεν με συμβούλεψε κάποιος να ξεφορτωθώ τα πράγματα , πήρα μόνη
μου την πρωτοβουλία για να μη μας κατηγορήσουν…».
Από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει ότι , η εν λόγω κατηγορουμένη ήταν
σύζυγος του Γεώργιου ΡΟΥΠΑΚΙΑ και υπεύθυνη του κυλικείου στα κεντρικά
γραφεία του κόμματος στη Λεωφ. Μεσογείων ( βλ. έγγραφο με αριθ. 29 , στο
ηλεκτρονικό αρχείο του επίσης κατηγορουμένου Γεωργίου - Χρήστου
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , 2ος δίσκος , παρ. 1. 3 , με την επιγραφή ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ). Η ίδια ,
όπως και και τα παιδιά της , επισκεπτόταν συχνά τα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας , παρακολουθούσε εκδηλώσεις και ομιλίες και μετείχε σε
κοινωνικές δράσεις. Σε φωτογραφίες, μάλιστα, που βρέθηκαν καταχωρημένες στα
ηλεκτρονικά αρχεία του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , εικονίζεται η ίδια , όπως άλλωστε και τα
παιδιά της , σε τέτοιες εκδηλώσεις , ενώ σε ορισμένες εξ αυτών φωτογραφίζεται
μαζί με την οικογένειά της , αλλά και άλλα μέλη της Τοπικής Οργανωσης της
Νίκαιας χαιρετώντας ναζιστικά. Από τα ίδια όμως αποδεικτικά στοιχεία δεν
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι αυτή , προβαίνοντας στις ενέργειες αυτές , είχε
αντιληφθεί τους έκνομους σκοπούς της οργάνωσης και τις εγκληματικές δράσεις στις
οποίες προέβαιναν τα μέλη της , μεταξύ των οποίων και ο σύζυγός της
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ. Αντίθετα , προέκυψε ότι αυτή , είτε ακολουθούσε το σύζυγό της ,
είτε είχε παροτρυνθεί απ’ αυτόν , θεωρώντας ότι με τον τρόπο συνδράμει το
κοινωνικό σύνολο και προσφέρει στην πατρίδα της. Συνεπώς, δεν πρέπει, κατά την
άποψή μας, να γίνει κατ’ αυτής κατηγορία για ένταξη και συμμετοχή στην
εγκληματική οργάνωση.
Αντίθετα , προκύπτουν πλέον ή επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση εκ μέρους της
του εγκλήματος της ψευδορκίας μάρτυρα , για το οποίο επίσης κατηγορείται και ως
εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί
ως υπαίτια αυτού
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ του Αργυρίου και της Φωτεινής , γεν . στον
Πειραιά , στις 3-8-1965 , κάτοικος Κερατσινίου ( Αναξαγόρα 24 )
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ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ. )
β) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ( άρθρ. 47
παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
γ) Παράνομη οπλοκατοχή
Οι σχετικές κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο ότι:
Α) « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων εγκλημάτων ,
προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω
τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η
οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως
εθνικοσοαιαλιστών ( Ναζιστών ) και εξέδιδε το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η
εν λόγω ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν εξ’ αρχής ο συγκατηγορούμενός σου
Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή
πεωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Ήδη κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του
‘‘ πολιτικού ’’ τμήματος της οργανώσεως ( το οποίο πλέον έφερε την επωνυμία
‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το ‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του
οποίου ήταν η δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της
οργανώσεως. ».
Β) «.. στον κατωτέρω τόπο και χρόνο , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως
μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της
οργάνωσης … παρέσχες με πρόθεση συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου
Γεώργιο Ρουπακιά , πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα.
Ειδικότερα , εσύ , έχοντας ενημερωθεί , κατά τις βραδινές ώρες της 17-9-2013
και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις 23.45
περίπου , ότι οι συγκατηγορούμενοί σου , μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , Λέων
Τσαλίκης και Ιωάννης Άγγος… βρίσκονταν στο Κερατσίνι Αττικής και δη εντός
της καφετέριας ‘‘ Κοράλλι ’’ … εντός της οποίας είχε εισέλθει ως θαμώνας ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ , γνωστός σε εσένα για την αντίθετη προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
ιδεολογία του και μετά από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) που εστάλη , περί τις
23.30 της 17-9-2013 , από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της ‘‘ Χρυσής
Αυγής ’’ στη Νίκαια , πυρηνάρχης της οποίας είναι ο συγκατηγορούμενός σου
Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς καμία
αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα
σε εργάσιμη ημέρα , μετά από ενεργοποίηση των ‘‘ ταγμάτων εφόδου ’’ της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής , με εντολή από τον
αρμόδιο προς τούτο πυρηνάρχη της Νίκαιας και συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
Πατέλη - σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής του συγκατηγορουμένου σου
Ιωάννη Λαγού… μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , μαζί με
τους επίσης συγκατηγορουμένους σου… στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την
καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , στον τόπο όπου σε ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοί σου
Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης , ομοίως μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και
μέλη του παραπάνω ‘‘ τάγματος εφόδου ’’ και μαζί με όλους τους ανωτέρω
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δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και
εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα του Παναγιώτη ,
γνωστού σε εσένα για τις αντίθετες προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ , της οποίας
είσαι μέλος , ιδεολογικές του απόψεις - καθώς και της ολιγομελούς παρέας του
στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό τούτων ,
με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως
άνω ‘‘ τάγμα εφόδου ’’ - τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη
από την ανάκριση - με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από
εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ ,
παράλληλα με την
προπεριγραφόμενη
συμπεριφορά σου
ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες
και
ενθάρρυνες
ψυχικά
το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος αφού εισήλθε με το ως άνω
αυτοκίνητο επί της οδού Παν. Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το
επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας , το παράτησε στο μέσον της οδού , στο ύψος
του αριθμού 62 , εξήλθε από αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί
του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο
Φύσσα
αιφνιδιαστικά και απρόκλητα επανειλημμένως
στο αριστερό
ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του… » και
Γ) « Στο Κερατσίνι Αττικής , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις εντός της
επί της οδού Αναξαγόρα αριθ. 24 κατοικίας σου , όπλα , κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του
τόπου κατοικίας σου και ειδικότερα κατείχες: α) μαχαίρι συνιλικού μήκους περίπου
24 εκ. , με μήκος λάμας 10,5 εκ , χρώματος μαύρου , μάρκας shark knife , το οποίο
βρισκόταν εντός μαύρης θήκης ιδίων , περίπου , διαστάσεων με το μαχαίρι και β)
πτυσσόμενη ράβδο μήκους 18,6,εκ. και σε πλήρη ανάτπυξη , μήκους 50 εκ. ,
χρώματος μαύρου , με την ένδειξη στο κορδόνι της βάσης ‘‘ Made in China ’’ ».
Ο κατηγορούμενος , όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό υλικό της δικογραφίας
( βλ. έγγραφα με τίτλους « Ασφάλεια Τ. Ο. Νίκαιας » , « Παρουσιολόγιο - Πυρήνας
Νίκαιας » και « Ολομέλεια » , ήταν πλήρως ενταγμένος στην Τοπική Οργάνωση της
Νίκαιας και μέλος της « Ασφάλειας » του κτιρίου της. Κατά την αρχική απολογία
του ενώπιον του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ
των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ είμαι απλός υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής
και συμμετέχω , κατά καιρούς , στις εκδηλώσεις της. Έχω μετάσχει στις εκδηλώσεις
στο Μελιγαλά το Σεπτέμβριο του 2013 και μετέβην εκεί με πούλμαν. Έχω πράγματι
προμηθευτεί , όπως με ρωτάτε , ενδυμασία από το κατάστημα της Χρυσής Αυγής
και συγκεκριμένα διαθέτω μαύρα μπλουζάκια με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής ,
φόρμα παραλλαγής χρώματος μαύρου , λευκού γκρίζου , άρβυλα και καπέλο τζόκευ.
Τα συγκεκριμένα είδη τα είχα προμηθευτεί δωρεάν από το κατάστημα της Νίκαιας.
Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ανάμειξη με το ατυχές περιστατικό με τον Παύλο
ΦΥΣΣΑ , ούτε ήμουν στην περιοχή , αλλά στο σπίτι μου στην οδό Αναξαγόρα 24 ,
στην Αμφιάλη…». Επίσης , με το από 2-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του
ενώπιον του ίδιου Ανακριτή , ισχυρίστηκε , μεταξύ άλλων , ότι « Ουδέποτε
συμμετείχα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετίστηκα
με την αναφερόμενη ‘‘
εγκληματική οργάνωση ’’ που μνημονεύεται στο κατηγορητήριο. Δεν είμαι μέλος
ούτε στέλεχος του πολιτικού κόμματος Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή…δεν
διαπίστωσα ότι το πολιτικό αυτό κόμμα ή μέλη του επιδιώκουν την τέλεση
εγκλημάτων… Το βράδυ 17/18-9-2013 βρισκόμουν στην οικία μου και οι κλήσεις
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από και προς το κινητό μου τηλέφωνο αφορούν συνομιλίες με συναδέλφους μου από
τη δουλειά. Θέμα αυτών των συνομιλιών ήταν ένα καινούργιο συνδικαλιστικό
σωματείο που προτιθέμεθα να ιδρύσουμε για να προβάλλουμε τα αιτήματα του
κλάδου μας ».
Κατά τη μεταγενέστερη απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
στις 4-3-2014 , μεταξύ άλλων , ανέφερε ότι «… στις 17-9-2013 από ώρα 17.00 και
μετά ήμουν στο σπίτι μου μαζί με το παιδί μου και έπαιρνα επαγγελματικά
τηλέφωνα για τη δουλειά μου… εγώ δεν ήμουν στην καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’… Δεν
ήμουν ούτε έξω από την καφετέρια. Την ώρα του συμβάντος εγώ τηλεφωνιόμουν
με τον Άγγο. Επιμένω ότι ήμουν σπίτι μου με το παιδί μου… Έμαθα τα γεγονότα
από την τηλεόραση την επομένη. Ρώτησα τι έγινε και μου είπαν ότι ο Ρουπακιάς
πήγε και σκότωσε το συγχωρεμένο το παλικάρι ». Επίσης , με το από 4-3-2014
απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « Καλούμαι να απολογηθώ ενώπιον Σας για αδίκημα στο οποίο δεν
έχω καμία συμμετοχή και σύμφωνα με όλα τα προκύπτοντα εκ της δικογραφίας
στοιχεία τελέσθηκε από ένα και μοναδικό πρόσωπο… Αρνούμαι για ακόμη μία
φορά ότι έχω ενταχθεί ως μέλος σε κάποια εγκληματική οργάνωση… Επίσης
ουδένα τηλεφωνικό μήνυμα SMS έλαβα εκείνο το βράδυ το οποίο να με καλούσε να
μεταβώ στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης στη Νίκαια… Εγώ δεν είμαι μέλος
κάποιου Τάγματος Εφόδου… Εγώ το βράδυ της 17 ης/18ης/ 9/2013 δεν έφυγα από
το Κερατσίνι και παρέμεινα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας στην οικία μου επί της
οδού Αναξαγόρα 24…το αδίκημα της ανθρωποκτονίας τελέστηκε από ένα και μόνο
πρόσωπο ήτοι τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ . Κανένας άλλος δεν συμμετείχε , ούτε
συνέπραξε κατ’ ουδένα τρόπο στο τραγικό αυτό περιστατικό…».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας , ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε
ενταχθεί στη Χρυσή Αυγή , έχοντας πλήρη επίγνωση των « αρχών » και των
« πολιτικών » της στόχων , καθώς και των εγκληματικών ενεργειών της , όπως
προκύπτει από το ηλεκτρονικό υλικό της δικογραφίας ( βλ. τα έγγραφα με τίτλους
« Ασφάλεια Τ. Ο Νίκαιας » , « Παρουσιολόγιο - Πυρήνας Νίκαιας » και
« Ολομέλεια » , τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό υλικό ). Ως έμπιστο
μέλος , αλλά και λόγω της σωματοδομής του , ανήκε στο σώμα των « ένστολων » της
« Ασφάλειας » , έτοιμος , ανά πάσα στιγμή , να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε
εντολή του δινόταν. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από σωρεία φωτογραφιών που
περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό υλικό της δικογραφίας. Όπως αναφέρει ο
κατηγορούμενος Ι. ΑΓΓΟΣ , κατά την απολογία του στις 5-10-2013 , ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , σε επαφή με τη « Χρυσή Αυγή » , για πρώτη φορά ,
τον έφερε ο νυν κατηγορούμενος Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ , ενώ , λόγω του κεντρικού
ρόλου που είχε στην Τοπική Ογάνωση της Νίκαιας , αν και δεν μετείχε στο
πενταμελές συμβούλιο αυτής , αναλάμβανε ως ομιλητής στα γραφεία της να
ενημερώνει τα μέλη και τους οπαδούς της Χρυσής Αυγής που συγκεντρώνονταν
εκεί , σχετικά με τα σχέδια και τις δράσεις της οργάνωσης ( βλ. το υπ’ αριθ. 227
βίντεο που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ).
Υπό την ως άνω ιδιότητά του , συμμετείχε σε εκδηλώσεις της οργάνωσης , όπως σε
αυτή του Μελιγαλά , στις 15-9-2013, όπου και έλαβαν χώρα μεγάλης έκτασης
επεισόδια και βιαιότητες εκ μέρους βουλευτών, στελεχών και μελών της Χρυσής
Αυγής , όπως αναλυτικά έχει αναφερθεί παραπάνω. Χαρακτηριστικό είναι και πρέπει
να επισημανθεί ότι στο κινητό τηλέφωνο του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, το οποίο
κατασχέθηκε νόμιμα, έχουν καταγραφεί τα υπ’ αριθ. 152 και 153 βίντεο , στα οποία
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ο Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ εμφανίζεται , μαζί με το συγκατηγορούμενό του
Ι. ΑΓΓΟ , να κατασκευάζουν αυτοσχέδιες ασπίδες , τις οποίες , όπως προαναφέρεται
στο οικείο κεφάλαιο , κρατούσαν τα μέλη της « Ασφάλειας » στις « παρελάσεις »
τους , προκειμένου να επιδεικνύουν ισχύ και να εμπνέουν το φόβο. Στο τέλος,
μάλιστα, ακούγεται ο εν λόγω κατηγορούμενος να φωνάζει « ερχόμαστε ».
Περαιτέρω, στο ντοκιμαντέρ « The cleaners » του Κων/νου ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ , στο
οποίο αποτυπώνονται σκηνές και δράσεις μελών και στελεχών της Χρυσής Αυγής ,
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών του 2012.
Μεταξύ των προσώπων αυτών περιλαμβάνεται και ο εν λόγω κατηγορούμενος , ο
οποίος ομιλεί και προπαγανδίζει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής , σε συγκέντρωση
εργαζομένων σε αμαξοστάσιο της Αθήνας , γεγονός που επιβεβαιώνει ότι είχε
σημαίνουσα θέση και σοβαρά καθήκοντα. Μάλιστα δε , στη συγκεκριμένη σκηνή
αυτός , εκτός των άλλων , υπεραμύνεται και του ναζιστικού χαιρετισμού , τον οποίο
έχουν υιοθετήσει πλείστα όσα στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής , πρώτος δε εξ’
αυτών ο Αρχηγός της Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , εκφράζοντας την « επίσημη » άποψη
της οργάνωσης ότι πρόκειται περί αρχαιοελληνικού χαιρετισμού.
Ο ίδιος , όπως άλλωστε και οι συγκατηγορούμενοί του , τηρώντας ενιαία και
πιθανότατα επιβληθείσα από το κόμμα υπερασπιστική γραμμή , δήλωσε ότι ήταν
απλός υποστηρικτής του κόμματος. Όπως όμως έχει , κατ’
επανάληψη ,
αναφερθεί , ο φερόμενος ως « υποστηρικτής » στην εν λόγω οργάνωση ήταν κατ’
ουσίαν μέλος της κατώτερης ιεραρχικής της βαθμίδας , με υποχρεώσεις και
καθήκοντα , στα οποία όφειλε να ανταποκρίνεται , ανά πάσα στιγμή , χωρίς να
προβάλλει οποιαδήποτε αντίρρηση , υπακούοντας απολύτως στις εντολές των
ιεραρχικά ανωτέρων του.
Πέραν τούτων , προέκυψε επίσης ότι ο Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ παρά τους
περί του αντιθέτου ισχυρισμούς , περί ώρα 23.00 της 17-9-2013 , βρέθηκε στην
καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » , καθ’ ον χρόνο μέσα σ’ αυτήν βρίσκονταν οι
συγκατηγορούμενοί του Ι. ΑΓΓΟΣ και Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ , αλλά και ο Π. ΦΥΣΣΑΣ
με την παρέα του. Την παρουσία του εκεί επιβεβαιώνουν, ανεπιφύλακτα , οι
μάρτυρες Μιχαήλ ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ και Νικόλαος ΜΑΝΤΑΣ , κατά την ένορκη
εξέτασή τους , στις 26-9-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά ,
καθώς και ο μάρτυρας Παύλος ΣΕΙΡΛΗΣ , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 189-2013 , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών Οργάνων της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής. Επίσης τα επιβεβαιώνουν και πάλι οι Μιχαήλ ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ
και Νικόλαος ΜΑΝΤΑΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή τους , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη . στις 19-3-2014 και ο Παύλος ΣΕΙΡΛΗΣ , ενώπιον της ίδιας
Ανακρίτριας , στις 20-3-2014. Μάλιστα δε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω
κατηγορουμένου και κοινό σημείο αναγνώρισής του και από τους τρεις ως άνω
μάρτυρες , είναι , εκτός των άλλων, ένα τατουάζ με μαίανδρο στο δεξί του μπράτσο ,
όπως εμφανέστατα προκύπτει και από τη φωτογραφία του στην εφημερίδα
« Real News » , στο φύλλο της 29-9-2013 ( σελ. 32 ) , σε δημοσίευμα με τίτλο « Οι
βρόμικες μπίζνες της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα ».
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , κατά την κρίσιμη
ημερομηνία , δηλ. στις 17-9-2013 και ενώ βρισκόταν στην καφετέρια « Κοράλλι »
τηλεφώνησε στον εν λόγω κατηγορούμενο τρεις φορές και συγκεκριμένα στις
22:45:09 , 23.03.36 , 23.15.19 και 23.25.50 προτού ακόμη επικοινωνήσει με τον
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ενημερώνοντάς τον, λόγω και της φιλίας που τους συνέδεε, για
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την παρουσία του ΦΥΣΣΑ στην ως άνω καφετέρια. ενώ δηλ. ήταν στην καφετέρια «
ΚΟΡΑΛΛΙ ». Ο κατηγορούμενος Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα του φίλου του, έχοντας προφανώς ήδη ενημερωθεί ότι είχε κινητοποιηθεί
και το « Τάγμα Εφόδου » της Τ.Ο. Νίκαιας.
Αμφότεροι οι ως άνω κατηγορούμενοι Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ και Ι. ΑΓΓΟΣ
υποστηρίζουν ότι οι ως άνω τηλεφωνικές επικοινωνίες , αλλά και αυτή που έλαβε
χώρα στις 00.19.00’ της 18-9-2013 , δηλ. αμέσως μετά τη δολοφονία του
Π. ΦΥΣΣΑ από το Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , αφορούσαν στις συνεννοήσεις τους για την
κατάρτιση του καταστατικού για το επαγγελματικό σωματείο των εργαζομένων στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση που του
τέθηκε απάντησε επί λέξει, ότι: « Είχαμε σκοπό να συναντηθούμε. Είδα ότι δεν
μπορούσα να συνεννοηθώ με το Γιάννη και είχαμε κλείσει για το Σάββατο με τον
Κυριτσόπουλο, με όλα τα παιδιά του σωματείου για να συναντηθούμε και να
καθαρογράψουμε το ονόματα και να φτιάξουμε το καταστατικό ώστε να το
καταθέσουμε στο Πρωτοδικείο , στο αρμόδιο τμήμα ». Οι ισχυρισμοί του όμως αυτοί
κρίνονται παντελώς αναληθείς , καθόσον το ως άνω έγγραφο καταστατικό ,
αποτελούμενο από 25 άρθρα , στο οποίο περιλαμβανόταν και ο κατάλογος με τα
ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών του , στα οποία, μάλιστα
περιλαμβανόταν τόσο ο ίδιος ο
Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
όσο και ο Χ.
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , είχε ήδη συνταχθεί από τις 3-9-2013 , ήτοι προ
δεκαπενθημέρου από την ημέρα του εγκλήματος , προφανώς όχι από τους ίδιους , ως
μη έχοντες τις απαιτούμενες νομικές γνώσεις αλλά προφανώς από νομικό , σε
συνεννόηση όμως με αυτούς , αφού είχαν ήδη υπογράψει ως ιδρυτικά μέλη.
Εξάλλου , σε κάθε περίπτωση , αντίκειται στη κοινή πείρα και λογική να γίνονται
συζητήσεις για την κατάρτιση και σύνταξη καταστατικού σωματείου από άσχετα
πρόσωπα και όχι από δικηγόρο και μάλιστα τηλεφωνικά , με διαδοχικές κλήσεις
διάρκειας ολίγων λεπτών η καθεμία και ενώ ο ένας από τους ενδιαφερόμενους
παρακολουθεί σε καφετέρια ποδοσφαιρικό αγώνα , εν μέσω οχλοβοής. Αντίθετα ,
προέκυψε ότι , αφού επικοινώνησε με τον Ι. ΑΓΓΟ , από τον οποίο ενημερώθηκε για
τα τεκταινόμενα εντός της καφετέριας , ο κατηγορούμενος Αναστάσιος
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ έφθασε από τους πρώτους στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ» και
συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος του Π. ΦΥΣΣΑ και των φίλων του , όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο , με
τα
εντεύθεν τραγικά
αποτελέσματα , για την επέλευση των οποίων ασφαλώς συνέδραμε και ο εν λόγω
κατηγορούμενος.
Ο Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ , όπως και οι συγκατηγορούμενοί του , αμέσως
μετά το θανάσιμο τραυματισμό του Π. ΦΥΣΣΑ από το Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , διέφυγαν
από το σημείο των επεισοδίων , εκμεταλλευόμενοι τον πανικό που επικράτησε και το
γεγονός ότι από τους προστρέξαντες αστυνομικούς , άλλοι μεν επικεντρώθηκαν στη
σύλληψη του ως άνω δράστη , άλλοι δε φρόντισαν για τη μεταφορά του βαρύτατα
τραυματισμένου Π. ΦΥΣΣΑ στο Νοσοκομείο. Αμέσως
μετά
ο εν λόγω
κατηγορούμενος , όπως άλλωστε και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί του , όπως ήταν
φυσικό και αναμενόμενο , επικοινωνούσαν συνεχώς τηλεφωνικά μεταξύ τους για να
ενημερωθούν για τις εξελίξεις , φοβούμενοι τυχόν και άλλες συλλήψεις , πλην
εκείνης του Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , αλλά και για τη θέση της ηγεσίας του κόμματος.
Συγκεκριμένα , ο κατηγορούμενος Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ επικοινώνησε τηλεφωνικά:
α) με τον Ιωάννη ΑΓΓΟ , στις 00.19.10 της 18-9-2013. Στο σημείο αυτό πρέπει να
επισημανθεί ότι , ακόμη και αν ήθελε υιοθετηθεί η άποψη του κατηγορουμένου ότι
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ουδέποτε μετέβη στην καφετέρια , ούτε συμμετείχε στην ως άνω εγκληματική
δράση , κατά την ως άνω τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ι ΑΓΓΟ , ασφαλώς θα
είχε ενημερωθεί απ’ αυτόν ( Ι. ΑΓΓΟ ) για τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ και
οπωσδήποτε θα συζητούσε μαζί του , έστω και σε επίπεδο απλού σχολιασμού , το
συγκεκριμένο μείζον θέμα και όχι διάφορα άλλα άσχετα θέματα ( π. χ. καταστατικό
του σωματείου , ποδόσφαιρο , κλπ ). Επομένως , η υπερασπιστική επιλογή του να
υποστηρίξει ότι , « δεν γνώριζε τίποτα για το φόνο » , στην κυριολεξία , είναι
απολύτως ανεπιτυχής , εντελώς ψευδής και κάθε άλλο παρά διευκολύνει την
υπεράσπιση του και β) με τον Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ, στις 00.26.46 και 00.32.24.
Ο ανωτέρω κατηγορούμενος , με το από 4-3-2014 έγγραφο απολογητικό
Υπόμνημα του , εκτός του ότι αρνείται κάθε είδους εμπλοκή του στην
ανθρωποκτονία του Π. ΦΥΣΣΑ , υιοθετώντας και αυτός την « επίσημη θέση » της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ότι μοναδικός εμπλεκόμενος στην ανθρωποκτονία του ΦΥΣΣΑ
είναι ο αυτουργός Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ και ότι το έγκλημα αυτό διαπράχθηκε , δήθεν ,
αιφνιδιαστικά , μετά τη λήξη της έντασης που προκλήθηκε εξαιτίας επεισοδίου
μεταξύ δύο ομάδων θαμώνων , αγνοώντας την πληθώρα των αποδεικτικών μέσων,
από τα οποία καταρρίπτονται ως παντελώς αναληθείς αυτοί ισχυρισμοί. Επιχειρεί
μάλιστα να υποβαθμίσει το μήνυμα-εντολή, που εστάλη από τον πυρηνάρχηκατηγορούμενο Γ. ΠΑΤΕΛΗ , με το οποίο αμέσως κινητοποιήθηκε , οργανώθηκε
και έδρασε εγκληματικά το « Τάγμα Εφόδου » της Τ. Ο. Νίκαιας , με τη
συμμετοχή και του εν λόγω κατηγορουμένου Αναστάσιου ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ, όπως
επιβεβαίωσαν και οι συγκατηγορούμενοί του Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , Γ. ΔΗΜΟΥ, Α.
ΤΣΟΡΒΑΣ , Ν. ΤΣΟΡΒΑΣ και Γ. ΣΚΑΛΚΟΣ.
Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι το μήνυμα αυτό , όπως και όλα τα σχετικά
μηνύματα του κατηγορουμένου Γ. ΠΑΤΕΛΗ , υπό την ως άνω ιδιότητά του ,
ταυτόχρονα προς τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , κυρίως όμως της
« Ασφάλειας » αυτής ( όπως μέρος αυτών περιέχεται στο ανακριτικό υλικό ) ,
αποστέλλονταν, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνεπώς , είναι ενδεχόμενο , εκ
παραδρομής , να μην εστάλη σε κάποιους απ’ αυτούς προς τους οποίους
απευθύνονταν. Συνακόλουθα , άξιο παρατήρησης είναι και το γεγονός ότι το σύνολο
των υπερασπιστικών ισχυρισμών του κατηγορουμένο Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ είναι οι
« τυποποιημένοι » και πανομοιότυποι ισχυρισμοί τους οποίους προβάλλει η
πλειονότητα των συγκατηγορουμένων του , απόλυτα εναρμονισμένοι με τη
« σκληρή » υπερασπιστική γραμμή που , πιθανότατα , έχει δοθεί από το ίδιο το
κόμμα για απόλυτη άρνηση των πάντων αδιακρίτως και πλήρη και αποκλειστική
απόδοση ευθυνών στο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ και μόνο , χωρίς να λαμβάνεται καν υπόψη η
ύπαρξη ακλόνητων αποδεικτικών στοιχείων που , ενίοτε , τους κονιορτοποιούν.
Με βάση τα προαναφερόμενα , ασφαλώς και είναι αίολοι οι ισχυρισμοί του εν
λόγω κατηγορουμένου Αναστάσιου ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ότι « Ουδέποτε ενετάγην ή
συμμετείχα ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετίστηκα με την αναφερόμενη
‘‘ εγκληματική ’’ οργάνωση που μνημονεύεται στο κατηγορητήριο ». Εντεύθεν,
κατά την άποψή μας , προκύτουν πλέον ή σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του
για τα εγκλήματα, για τα οποία κατηγορείται και πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Ουρανίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 11-12-1957 , κάτοικος Πεύκης Αττικής ( 25 ης Μαρτίου 26 ) και
ήδη προσωρινά κρατούμενος από 28-9-2013 με το υπ’ αριθ. 5/2013 Ένταλμα
Προσωρινής Κράτησης του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
ΠΡΑΞΗ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187
παρ.1 , 3 Π. Κ. )
2) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής
Η κατηγορία που βαρύνει τον ως άνω κατηγορούμενο , κατά τα κύρια σημεία
της , συνίσταται στο ότι « … στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως
και σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου … ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων… Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’
αρχής ήσουν εσύ , μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’… εσύ δε υπό την ιδιότητα του αρχηγού της οργανώσεως και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ‘‘ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ’’ διηύθυνες
αυτήν , παρέχων διαταγές . οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως ,
ελέγχων απολύτως τη δράση αυτής και προς επίτευξη των παράνομων σκοπών
της… ».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , στις 29-9-2013 , ενώπιον των
Ειδικών Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι
« Αρνούμαι κατηγορηματικά την αποδιδόμενη σε εμένα πράξη , διότι ουδέν
αποδεικτικό με συνδέει με αυτήν αμέσως ή εμμέσως… ». Παραδέχεται ότι , κατά
τη δεκαετία του 1980 , είχε δημοσιεύσει στο περιοδικό « Χρυσή Αυγή » διάφορα
κείμενα τα οποία απηχούσαν εθνικοσοσιαλιστικές αντιλήψεις. Κατά την ως άνω
απολογία του όμως ισχυρίζεται ότι « Απηχούσαν αντιλήψεις εθνικοσοσιαλιστικές
τότε , δηλ. προ 35ετίας , τις οποίες σήμερα δεν αποδέχομαι. Η ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
σε ιδεολογικό επίπεδο δεν έχει σχέση με το γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό του
μεσοπολέμου αλλά εκφράζει ένα γνήσιο εθνικιστικό κίνημα. Για αυτό ακριβώς
το λόγο η ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ουδέποτε υιοθέτησε επίσημα εθνικοσοσιαλιστικά
σύμβολα αλλά μόνο αρχαιοελληνικά , σύμβολό της δε είναι ο αρχαιοελληνικός
μαίανδρος… Κατηγορηματικά έχω δηλώσει στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τις
οποίες είχα τη δυνατότητα να έχω: α) ότι η ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ δεν είναι στρατός
για να έχει στολή και καταδικάζω αυτού του είδους τη συμπεριφορά και αμφίεση
και το συγκεκριμένο βηματισμό β) για τις λοιπές παράνομες πράξεις που μου
αναφέρετε επίσης δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν τις υιοθετώ και δημόσια τις
έχω καταγγείλει… Γενικώς έχω δημόσια καταγγείλει τόσο μέσα στη Βουλή κάθε
πράξη βίας όσο και στις όποιες ελάχιστες εμφανίσεις και δηλώσεις μου στα
ΜΜΕ… Τα λεγόμενα περί ταγμάτων εφόδου αποτελούν συκοφαντία , τάγματα
εφόδου η ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ δεν διαθέτει και δεν έχει ευρεθεί ούτε ένα έγγραφο
σε όλες τις έρευνες των πολιτικών μας γραφείων και στις εκατοντάδες οικίες
που να αναφέρει τάγματα εφόδου ».
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Όμως, οι ως άνω ισχυρισμοί του κατηγορουμένου Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα σε όσα ο ίδιος,
επανειλημμένα υποστήριξε , δημοσίως , εγγράφως ή προφορικώς , υπό την ιδιότητά
του ως Αρχηγού της Χρυσής Αυγής , σε πρόσφατους χρόνους , απευθυνόμενος προς
τα στελέχη και τα μέλη της , αλλά και στο ευρύ κοινό. Μάλιστα , στις 20-10-2012 , ο
ίδιος διαβεβαιώνει , στη γιορτή Νεολαίας του κόμματός του «… Δεν κρύψαμε ποτέ
την ιδεολογία μας. Δεν βγάλαμε ούτε μία κεραία , ούτε ένα κόμμα, ούτε μία
τελεία από όσα γράφαμε στα χρόνια στα σκληρά, τα πέτρινα… Δεν διαθέτουμε
δηλώσεις μαρτυρίας. Δεν μετανοούμε », Περαιτέρω α) Όπως προκύπτει από
σχετικό βίντεο που επισυνάπτεται στη δικογραφία , σε ομιλία του κατηγορουμένου
σε οπαδούς του κόμματός του , πριν τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του
έτους 2012 , ακούγεται να λέει , μεταξύ των άλλων « Εμείς είμαστε οι κακοί
φασίστες , οι εθνικιστές , η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο , είμαστε όλα αυτά »
β) Στις 25-8-2012 σε δηλώσεις του σε πολιτική συγκέντρωση του κόμματός του ,
μεταξύ άλλων , δήλωσε « Έχουμε καθήκον να τον οργανώσουμε, να τον
κατηχήσουμε ιδεολογικά να τον κάνουμε μια χαλύβδινη φάλαγγα που θα σαρώσει
στο πέρασμά της » γ) Στις 26-8-2012 , στην εκδήλωση του κόμματος στις
Θερμοπύλες , απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματος που βρίσκονταν εκεί , μεταξύ
των άλλων , δήλωσε « Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου, όποτε θέλουν ας έρθουν να
μας συνθλίψουν . Δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του Βουλευτή. Να ξέρουν ότι δεν
αισθανόμαστε καλά μέσα στο Κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε άβολα , αισθανόμαστε
εκεί μέσα μια σιχασιά και μια αηδία. Αν θέλουν το εγκαταλείπουμε ανά πάσα
στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους. Θα δούνε τότε τι σημαίνει ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’ . Θα δούνε πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει ‘‘
τάγματα εφόδου’’. Τι σημαίνει μάχη , τι σημαίνει αγώνας , τι σημαίνει οι ξιφολόγχες
να ακονίζονται στα πεζοδρόμια » δ) Το βράδυ των εκλογών της 17-6-2012,
απευθυνόμενος σε οπαδούς του κόμματός του , μετά την έκδοση των εκλογικών
αποτελεσμάτων , δήλωσε « Είμαστε στρατιώτες , είμαστε πειθαρχημένοι , είμαστε
Χρυσαυγίτες. Είστε σαν στρατός πειθαρχημένος… Ευχαριστώ τα παιδιά με τα
μαύρα ». Την ίδια δήλωση επανέλαβε και στις 20-10-2012 , στη Γιορτή της νεολαίας
του κόμματος στο Γουδί ε) Στις 15-1-2012 , στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίττας του κόμματος , στην περιοχή της Αρτέμιδας Αττικής , δήλωσε « Για τους
προδότες αυτός ο τόπος είχε μία αποστολή , έναν προορισμό , την κρεμάλα
στ) Το έτος 2012, σε προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος, στην Πλατεία
Κολοκοτρώνη, μεταξύ των άλλων , διεκήρυξε στους οπαδούς και στα μέλη του
κόμματος « Θα φτάσουμε ως τις εκλογές . Θα υπάρχουν τα ψηφοδέλτιά μας σε
κάθε εκλογικό τμήμα της χώρας για να εκφραστεί ο λαός. Και ότι θα
συμμετάσχουμε στις εκλογές δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τις αρχές μας σε
ουδεμία των περιπτώσεων… Μπαίνοντας στη Βουλή δεν θα αλλάξουμε , δεν θα
σας προδώσουμε. Εάν σήμερα χωρίς τη Βουλευτική ασυλία μπορούμε να
κάνουμε όσα κάνουμε , με τη βουλευτική ασυλία θα κάνουμε πολύ
περισσότερα. » ζ) Στις 2-6-2009 , στην Αθήνα , στην πλατεία Κολοκοτρώνη , σε
προεκλογική συγκέντρωση « Και όταν γίνουμε εμείς οι δυνατοί , θα είμαστε
ανελέητοι. Αν χρειαστεί λερώνουμε τα χέρια μας, αν χρειαστεί δεν είμαστε
δημοκράτες. Για την πατρίδα , γιατί πάνω απ’ όλα είναι η πατρίδα. Ούτε οι θεσμοί,
ούτε τίποτα άλλο » η) Στις 24-11-2011 , στα γραφεία του κόμματος « Όχι πως
πιστεύω στις εκλογές. Δεν παριστάνω το δημοκράτη γιατί υποκριτής δεν είμαι , Αλλά
αυτόν τον τρόπο έχουμε να πολεμήσουμε , αυτόν χρησιμοποιούμε » θ) στις 17-92011 , στην 11η γιορτή νεολαίας του κόμματος « Ε ναι , κερδίζουμε την ελευθερία
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μας στα πεζοδρόμια με θράσος , περιφρονώντας τα δημοκρατικά ήθη , χαιρετώντας
με το δεξί χέρι υψωμένο ψηλά. Γιατί δεν πιστεύουμε στον ψηφοφόρο παρά μόνο
στον απλό στρατιώτη ή μαχητή… Ο λαός ή ο ψηφοφόρος είναι άτιμο πράγμα και δεν
θα το σεβαστούμε » ι) στις 2-7-2011 « Ακόμα και αν εκλέξουμε βουλευτές στα
παλιά μας τα παπούτσια. Η Χρυσή Αυγή είναι μια ακλόνητη εθνικιστική φάλαγγα
που θα τσακίσει στο διάβα της όλους τους προδότες. Ο τελικός σκοπός μας δεν είναι
να μπούμε στη Βουλή… Ο πόλεμος είναι η κατάλυση του δημοκρατικού
πολιτεύματος . Μόνο τη δύναμη θα σεβαστούν , όλα από τη δύναμη εξαρτώνται »
και ια) στις 6-7-2011 , σε ομιλία του στη Σπάρτη δήλωσε « Θα κατεβαίναμε στις
εκλογές να μετρηθούμε και για το 0,2 % . Για να πούμε ότι υπάρχει 0,2%
φασίστες , αμετανόητοι φασίστες , Χρυσαυγίτες… Είναι εθνικοσιαλισμο΄ς ελληνικός
στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε η Γερμανία του
Χίτλερ… Εμείς πιστεύουμε στην Πατρίδα , όχι στη Δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η
Πατρίδα , ας πάει στο διάολο η Δημοκρατία… Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες ;
Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες ; ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας , ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ,
κατά τη δεκαετία του 1980 , συγκρότησε μαζί με άλλους , των οποίων η ταυτότητα
δεν εξακριβώθηκε κατά την ανάκριση , ούτε αυτός έχει κατονομάσει ποτέ , την
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », ως κλειστή τότε ομάδα και έκτοτε , μέχρι και
σήμερα , συμμετέχει σε αυτή συνεχώς και αδιαλείπτως. Η οργάνωση αυτή
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό – κόμμα και στη συνέχεια , οπωσδήποτε από
το έτος 2008 και μετά , εμφάνισε προδήλως τα στοιχεία της εγκληματικής
οργάνωσης. Ο κατηγορούμενος είναι ο μόνος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης του
σημερινού κόμματος. Έχει πλήρεις , απόλυτες και καθολικές εξουσίες , τόσο στο
γενικό σχεδιασμό της δράσεως του σε κεντρικό επίπεδο , όσο και στη διεύθυνση
και καθοδήγηση των τοπικών παραρτημάτων του, μέσω των στελεχών του, τα
οποία , μέσω της καθετοποιημένης ιεραρχικής δομής , αναφέρονται σε αυτόν είτε
απευθείας , είτε μέσω των ανωτέρων τους και εκτελούν αναντίρρητα τις εντολές
του. Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του κόμματος είναι η αυστηρή και
απαρέγκλιτη στρατιωτική πειθαρχία και υπακοή των κατώτερων μελών και
υποστηρικτών στους ιεραρχικά ανώτερους , με απειλή αυστηρών πειθαρχικών
κυρώσεων , όπως η αποπομπή από το κόμμα και διάφορες άλλες, ακόμη βαρύτερες.
Αποτέλεσμα και επιδίωξη αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι ο Αρχηγός να έχει
τον απόλυτο έλεγχο και την πλήρη γνώση όσων συμβαίνουν στο κόμμα , όπως
αναλυτικά εκτίθεται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας , με τον τίτλο « Ο Αρχηγός ».
Με τις κατά καιρούς δημόσιες πολιτικές δηλώσεις του , μερικές εκ των οποίων
μνημονεύονται παραπάνω , ο κατηγορούμενος διακηρύσσει , με κάθε τρόπο , την
απαξίωση αυτού τούτου του πολιτικού συστήματος , ήτοι του πολιτεύματος της
χώρας , των θεσμών της αλλά και της βουλευτικής ιδιότητας , την οποία δεν θεωρεί
ως άσκηση λειτουργήματος για τη βελτίωση των αδυναμιών του πολιτικού
συστήματος , αλλά τη χρησιμοποιεί ως το μέσο , το σύγχρονο « όπλο» , « Δούρειο
Ίππο » για την κατάργηση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και την « Εθνική
πολιτική μεταβολή » , η οποία είναι και ο βασικός , ο πρώτιστος πολιτικός στόχος
της Χρυσής Αυγής. Ως τελικός σκοπός φέρεται η δημιουργία του « Νέου
Κράτους », « μιας Πολιτείας της φυλετικής καθαρότητας », σε μια απόλυτη ταύτιση
Κόμματος - Κράτους , ανεξάρτητα από όσα αντίθετα , αυτοαναιρούμενος ,
υποστηρίζει , ενίοτε , τόσο ο ίδιος όσο και τα λοιπά στελέχη της ηγετικής ομάδας..
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τον ιδεολογικό προσανατολισμό και την πολιτική
στόχευση του συγκεκριμένου κόμματος , χωρίς βεβαίως να έχουν ποινικό
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χαρακτήρα , παρά μόνο πολιτικό ή και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ερευνήθηκε
όμως και περιγράφεται στην παρούσα , προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο
της συγκροτήσεως και εντεύθεν της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης , το
οποίο δεν αποτελεί βεβαίως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος
του άρθρου 187 Π.Κ. , απαιτείται, όμως , ως λογική αναγκαιότητα , για την
κατανόηση πρωτίστως του εγκληματικού σκοπού , δευτερευόντως δε και των
υπερασπιστικών ισχυρισμών των κατηγορουμένων.
Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού , προέκυψε ότι , σύμφωνα πάντοτε με τις
επίσημες διακηρύξεις και αρχές της Χρυσής Αυγής , η επιβολή των απόψεων και
θέσεων της , όπως συνοπτικά προεκτίθενται , πρέπει να επιτευχθεί με κάθε τρόπο και
με κάθε κόστος , ακόμη και με πράξεις βίας και εγκληματικές ενέργειες σε βάρος
της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας , όποιου ή όποιων ( μεμονωμένων ατόμων,
ομάδων, σχηματισμών ) επιδιώκει να παρεμποδίσει τον ως άνω κύριο στόχο της ,
τους οποίους χαρακτηρίζει με το βαρύγδουπο όρο «εχθρούς του Έθνους». Κατηχεί
έτσι τους οπαδούς καιν τα μέλη της , τους οποίους χειραγωγεί απόλυτα,
παρομοιάζοντάς τους με « μαχητές » και με « στρατιωτική φάλαγγα » , οι οποίοι
έχουν ύψιστο εθνικό καθήκον να « μάχονται » , όπως οι αρχαίοι Έλληνες
πολεμιστές , ανά πάσα στιγμή , όποτε τους δοθεί η εντολή ή το «σήμα» που θα τους
ενεργοποιεί , ενάντια στους « εχθρούς » , « τα παράσιτα, που προσπαθούν να
δημιουργήσουν επιπλοκές στη γέεννα του Νέου Κράτους ». Την ίδια , εξάλλου ,
πρακτική εξαγγέλλει επίσημα και μετά τη επιδιωκόμενη επικράτησή της , η οποία
δεν είναι άλλη από την εξόντωση όσων εναντιώθηκαν ή παρεμποδίζουν την
επικράτηση της φυλετικής καθαρότητας. Χαρακτηριστικά, ο εν λόγω
κατηγορούμενος έχει διακηρύξει δημόσια , στο πρόσφατο παρελθόν « Δεν έχουν
καταλάβει ότι όταν θα έχουμε δυναμη δεν θα δείξουμε οίκτο… Όταν γίνουμε
δυνατοί , θα είμαστε ανελέητοι… Αν χρειαστεί , λερώνουμε τα χέρια μας… Θα
δούνε πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει ‘‘ Τάγματα
Εφόδου ’’ . Τι σημαίνει μάχη , τι σημαίνει αγώνας , τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να
ακονίζονται στα πεζοδρόμια ». Η επιδίωξη , η αποδοχή ακόμη δε και η
αναγκαιότητα διαπράξεως εγκληματικών πράξεων, προκύπτει αβίαστα , πλην των
άλλων και από το γεγονός ότι σε πλείστες όσες εκ των αξιοποίνων πράξεων που
έχουν καταγραφεί , συμμετείχαν πανηγυρικά και με ηγετικό ρόλο προβεβλημένα και
καταξιωμένα στελέχη του κόμματος , ενώ οι εγκληματικές τους ενέργειες
επιβραβεύονταν. Η όποια αποκήρυξη τέτοιων πράξεων γινόταν μόνον κατ’ επίφαση ,
όπως , άλλωστε συμβαίνει γενικά στην προκειμένη υπόθεση , με αποκλειστικό στόχο
να μη θιγεί η ίδια οργάνωση , η οποία, σε κάθε περίπτωση , πρέπει να επιτελέσει το
ρόλο της και είναι πάνω από πρόσωπα , όσο σημαντικό ρόλο και αν είχαν αυτά.
Περί των ανωτέρω, πρώτοι κατέθεσαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες.
Συγκεκριμένα, ο εξ αυτών προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη
εξέτασή του , στις 4-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο
Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι «… Παππάς και
Μιχαλολιάκος μας προέτρεπαν να είμαστε βίαιοι , να εξοντώσουμε τους εχθρούς μας
και να μη φοβόμαστε κανέναν… Άλλωστε όπως είπα τίποτα δεν μπορούσε να γίνει
εν αγνοία του Αρχηγού και χωρίς την άδειά του… Ξέρω ότι ο Π. ΦΥΣΣΑΣ ήταν
στόχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά και υπήρχε κεντρική εντολή
από το βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ιωάννη ΛΑΓΟ να τον φάνε όπου τον βρούνε
εν γνώσει του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και πάντοτε με την έγκριση του Νίκου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ».
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Κατόπιν των ανωτέρω , ο εν λόγω κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ,
με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα και Αρχηγού του κόμματος και από τον
Ιούνιο του 2012 με αυτήν του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτού,
έχοντας τον πλήρη, απόλυτο και αδιαμφισβήτητο έλεγχο των ενεργειών και
δράσεων του κόμματος και των στελεχών του, ασφαλώς είχε πλήρη και απόλυτη
γνώση των εγκληματικών δράσεων του κόμματος και των στελεχών του. Όπως δε
όλοι , σχεδόν , οι Έλληνες , γνώριζε πλήρως και τις αλλεπάλληλες , σχεδόν
καθημερινές και σε βάθος χρόνου , βίαιες και ρατσιστικές επιθέσεις από μέλη
και στελέχη του σε βάρος αντιφρονούντων και αλλοδαπών.
Πέραν όμως της ως άνω αρχικής κατηγορίας , απαγγέλθηκε σε βάρος του από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη συμπληρωματική κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή.
Ειδικότερα , κατελήφθη να κατέχει παράνομα 1) Ένα ημιαυτόματο πιστόλι ,
διαμετρήματος 7,65 ( Cal ) A.C.P. ( 32 AUTO ) , μοντέλο VZOR 70 ,
εργοστασίου CESKA ZBROJOVKA πρώην Τσεχοσλοβακίας , συνοδευόμενο από
λειτουργικό γεμιστήρα και η κάννη του φέρει έξι ( 6 ) δεξιόστροφες ραβδώσεις αυλακώσεις 2) Ένα περίστροφο ( Cal ) 38 SPECIAL , κατασκευής της εταιρείας
« AMADEO ROSSI S.A. / Βραζιλίας για την εταιρεία « INTERARMS ALEX VA /
ΗΠΑ , με αριθμό W 011566 και πέντε ( 5 ) φυσίγγια. Φέρει βυκίο
αριστερόστροφης κίνησης , πέντε ( 5 ) θαλαμών και η κάνη του έχει στο
εσωτερικό της έξι ( 6 ) δεξιόστροφες ραβδώσεις - αυλακώσεις 3) Λειόκαννο
επαναληπτικό όπλο ( καραμπίνα - Pump action ) , διαμετρήματος ( GAUGE ) 12 ,
μοντέλο MAVERICK MODEL 88 , κατασκευής της εταιρείας « MOSSEBERG
O. F. & SONS INC/ΗΠΑ , με αριθμό σειράς « MV 90882 D ». Έχει σταθερό ( μη
πτυσσόμενο ) κοντάκιο 60 , 8 cm και συνολικό μήκος 111 cm. Η αποθήκη του
είναι χωρητικότητας πέντε ( 5 ) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί συνολικά
έξι ( 6 ) φυσίγγια , μη χαρακτηριζόμενο ως κυνηγετικό όπλο , αφού μπορεί να δεχθεί
περισσότερα από τρία ( 3 ) φυσίγγια. Ταυτόχρονα , ο ίδιος κατηγορούμενος κατείχε
παράνομα , χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής διακόσια ογδόντα τρία ( 283 )
φυσίγγια , διαφόρων διαμετρημάτων , τα οποία χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής
κυρίως περιστρόφων , πιστολίων , υποπολυβόλων και εν γένει λειόκανων όπλων.
Τέλος , κατείχε , χωρίς άδεια , μία συσκευή εκτόξευσης σταγονιδίων με έντυπες
ενδείξεις « Defend CS KOI SUPER » , το οποίο θεωρείται όπλο κατά την έννοια
του νόμου .
Με το από 4-7-2014 , απολογητικό του υπόμνημα αρνείται την εν λόγω
συμπληρωματική κατηγορία που του αποδόθηκε και μεταξύ των άλλων ,
αναφερόμενος στα εν λόγω όπλα , ισχυρίζεται ότι « Η χρηστή τους λειτουργία δεν
ήταν να προμηθεύσω με αυτά τον οποιονδήποτε τρίτο προς τέλεση εγκληματικών
πράξεων, αλλά στην ουσία χρησίμευαν για την προσωπική μου ασφάλεια και
προστασία και μάλιστα μόνο σε περίπτωση που κάποιος θα αποπειράτο να με βλάψει
εντός της οικίας μου… τα συγκεκριμένα όπλα δεν τα κατείχα προς διάθεση σε
άγνωστους σε εμένα τρίτους για άγνωστες πράξεις , αλλά για την προσωπική μου
ασφάλεια και προστασία ».
Όμως , παρά τους ως άνω ισχυρισμούς του , από το σύνολο των στοιχείων της
δικογραφίας προκύπτει ότι βασικός σκοπός της παράνομης κατοχής εκ μέρους του
των παραπάνω όπλων δεν ήταν η εξασφάλιση της προσωπικής του ασφάλειας, η
οποία ήταν απόλυτα εξασφαλισμένη από την επαρκέστατη ατομική φρούρηση που
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του παρείχε η Πολιτεία , λόγω της ιδιότητάς του ως Αρχηγού Κοινοβουλευτικού
κόμματος. Εξάλλου, ο ίδιος είχε τη νομική ευχέρεια να ζητήσει και να λάβει, λόγω
της ιδιότητάς του, ως βουλευτή, άδεια οπλοφορίας, ώστε να εφοδιαστεί με όπλο και
πυρομαχικά, ενέργεια στην οποία, όμως, δεν προέβη. Ο σκοπός, για τον οποίο αυτός,
αλλά και οι λοιποί κατηγορούμενοι βουλευτές, κατείχαν παρανόμως, τα όπλα και τα
πυρομαχικά, που βρέθηκε στην κατοχή τους, ήταν η ανά πάσα στιγμή περαιτέρω
διάθεσή τους σε μέλη του κόμματος-εγκληματικής ομάδας, ώστε να εμπεδωθεί το
αίσθημα υπεροχής και ισχύος, αλλά και να εξοικειωθούν με τη βία, καταστάσεις, που
διαπλάθουν «ετοιμοπόλεμους μαχητές», ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν, χωρίς
ενδοιασμό, να προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες. Όπως δε έχει ήδη αναφερθεί
παραπάνω , για τη συγκρότηση του εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του Ν. 2168/1993 , δεν απαιτείται και η υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Μετά ταύτα , φρονούμε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος τωνως άνω
εγκλημάτων , για τα οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Νικόλαος ΜΙΧΟΣ του Αντωνίου και της Αικατερίνης , γεν. στη Χαλκίδα
Ευβοίας , στις 3-3-1969 , κάτοικος Αθηνών ( Δήμητρας 8 - Πεντέλη ) ,
Βουλευτής
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
2) Παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τον παράνομο
εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης ( άρθρ. 1 παρ. 1 περ. α , δ , η , 15 παρ. 1
Ν. 2168/1993 )
3) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( άρθρ. 1 παρ. 1 περ. η , 7 παρ. 1 , 8
εδάφ. α και 15 παρ. 1 Ν. 2168/1993 )
4) Προμήθεια - Κατοχή ναρκωτικής ουσίας προς ιδίαν αποκλειστικά χρήση (άρθρ.
1 , παρ. 1 , 2 , 29 παρ. 1 4139/2013 σε συνδ. με το άρθρ. 1 παρ. 2 ΠΙΝ. Α αριθ. 6
Ν. 3459/2006 )
Οι ως άνω κατηγορίες , όπως έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου από την Ειδική Ανακρίτρια – Εφέτη , συνίστανται , κατά τα κύρια
σημεία τους , στο ότι :
Α) «… Ειδικότερα , στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και
σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων, προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων… εσύ
δε υπό την ιδιότητα του μέλους της στενής ηγετικής ομάδας της οργανώσεως και
του Βουλευτή της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ διηύθυνες αυτήν , παρέχων διαταγές , οδηγίες
και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως , ελέγχων απολύτως τη δράση αυτής και
ενεργών προς επίτευξη των παράνομων σκοπών της…».
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Β) Ι) « … στην οικία σου , επί της οδού Δήμητρας αριθ. 8 , στη θέση
Καλλιθέα , στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής , στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 , κατείχες
ι) τα κάτωθι λειτουργικά πυροβόλα όπλα , για τα οποία δεν διαθέτεις την
απαιτούμενη κατά νόμο άδεια και δη ειδικότερα α) Ένα λειόκαννο επαναληπτικό
όπλο ( καραμπίνα - pump action )… το οποίο είχες μετασκευάσει… και β) Ένα
ημιαυτόματο πιστόλι και ιι) ενεργά πυρομαχικά ήτοι εφόδια βολής για τα οποία
δεν διέθετες την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια… Τα ως άνω όπλα και πυρομαχικά
( όπως περιγράφονται ανωτέρω ) κατείχες με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της
εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στα πλαίσια της δραστηριότητας
σου ως μέλος της και ως μέλος της ηγετικής της ομάδας , αποδεχόμενος τους
σκοπούς της οργάνωσης , δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα
‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισέφερες στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για εσένα όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής - στόχων της , ήτοι της
εξόντωσης των στοχοποιημένων από αυτήν ‘‘ πολιτικών και φυλετικών της
εχθρών ’’ ΙΙ) Στην Αθήνα , στις 28-9-2013 , κατείχες , χωρίς νόμιμη άδεια , μέρη
όπλου ειδικά σχεδιασμένα και απαραίτητα για τη λειτουργία του , ήτοι τρεις ( 3 )
πανομοιότυπους γεμιστήρες … τις οποίες και έφερες πάνω σου και βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν κατά τη διενεργηθείσα σε βάρος σου σωματική έρευνα και
Γ) Στην οικία σου … την 30 Σεπτεμβρίου 2013 , για δική σου αποκλειστικά
χρήση κατείχες , υπό την έννοια της φυσικής εξουσίασης της , ποσότητα
ναρκωτικών ουσιών κατά την έννοια του νόμου και δη ινδικής κάνναβης σε
ποσότητες που δικαιολογούνται για την ατομική σου χρήση και ειδικότερα
α) ποσότητα ινδικής κάνναβης , τοποθετημένης εντός πλαστικής σακούλας ,
μεικτού βάρους 2 ,6 γραμμαρίων , η οποία συσκευασία ήταν επιμελώς κρυμμένη
πάνω από το φωτιστικό του « πάσου » της κουζίνας στο ισόγειο της μεζονέτας κατοικίας σου και β) ένα μισοτελειωμένο τσιγάρο ινδικής κάνναβης , συνολικού
μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων , το οποίο βρισκόταν ακουμπισμένο σε τασάκι
πάνω σε καλοριφέρ μέσα στο πρώτο δωμάτιο αριστερά ανεβαίνοντας τη σκάλα
στον πρώτο όροφο της μεζονέτας - κατοικίας σου …».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος είναι Βουλευτής του κόμματος « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » από 17-6-2012 , μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής αυτού , Περιφερειάρχης Βοιωτίας και Εύβοιας , ανήκει δε μαζί με
άλλους στη στενή ηγετική ομάδα , η οποία μαζί με τον Αρχηγό του ως άνω
κόμματος Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , διευθύνει , καθοδηγεί , κατευθύνει και με
καθετοποιημένες εντολές καθορίζει το πλαίσιο των δράσεών της , προς επίτευξη των
πολιτικών στόχων της , όπως αναλυτικά εκτίθεται παραπάνω στο κεφάλαιο που
αναφέρεται στον κατηγορούμενο Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ. Με την ιδιότητα τόσο του
μέλους του εν λόγω πολιτικού κόμματος όσο και του Βουλευτή , έχει επιδείξει άκρως
επιθετική και βίαιη συμπεριφορά , ώστε να είναι πρόδηλη η πλήρης αποδοχή της
πολιτικής γραμμής του κόμματος στο οποίο ανήκει για την επιβολή των πολιτικών
θεωριών και απόψεών που αυτό πρεσβεύει δια της βίας έναντι των πολιτικών
αντιπάλων του. Μεταξύ των άλλων , σαφή παραδείγματα επιθετικής και βίαιης
συμπεριφοράς του αποτελούν και τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
α) Όπως ανέφερε για αυτόν , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 5-10-2013 ,
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο
προστατευόμενος μάρτυρας « Ε » , συμμετείχε στα επεισόδια που έγιναν το Μάιο
του έτους 2011 , στο παλαιό Εφετείο Αθηνών , επί της οδού Σωκράτους , κατά την
απομάκρυνση των αλλοδαπών , οι οποίοι το είχαν καταλάβει και παρέμεναν
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αυθαίρετα εκεί. Τα επεισόδια αυτά τα είχε οργανώσει η Χρυσή Αυγή και κατά τη
διάρκειά τους τραυματίστηκαν πολλοί αλλοδαποί.
β) Στις 28-2-2013 , στην Παροικιά της Πάρου , επιτέθηκε απρόκλητα σε βάρος
της Μαρίας ΤΡΟΥΛΛΟΥ και του Σάββα ΜΑΥΡΙΔΗ , χτυπώντας τους στο κεφάλι
και τραυματίζοντας αυτούς πολύ σοβαρά , όπως προκύπτει από τις σχετικές ένορκες
καταθέσεις των ως άνω παθόντων στις 7-3-2014 και 17-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , από φωτογραφίες και τα υπ’ αριθ. 117 , 118 βίντεο - Παράρτ.
1.1 του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου Ι.
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, για το λόγο ότι συμμετείχαν σε διαδήλωση διαμαρτυρίας για
την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο νησί.
γ) Εντός της αιθούσης της Ολομέλειας της Βουλής , κατά τη διάρκεια
συνεδριάσεως του Σώματος , απείλησε ευθέως τη Βουλευτή Φωτεινή ΠΙΠΙΛΗ ,
κάνοντας κίνηση με το δεξί του χέρι προς το λαιμό του υπονοώντας σαφώς ότι θα τη
« σφάξει » , όπως η ίδια ανέφερε κατά την ένορκη κατάθεσή της , στις 30-10-2013 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Αλλά και πρόσφατα απέδειξε ότι παρά
την άσκηση σε βάρος του ποινικής διώξεως και την απαγγελία σε βάρος του της
αρχικής κατηγορίας , δεν εγκατέλειψε τη νοοτροπία της επιθετικής και βίαιης
συμπεριφοράς έναντι τρίτων. Πιο συγκεκριμένα , δεν πρέπει να παραγνωριστεί ,
αλλά να συνεκτιμηθεί δεόντως το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος , στις 5-6-2014 ,
κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή για την άρση ή μη της Βουλευτικής ασυλίας
του αρχηγού του κόμματος Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , καθώς και των
Βουλευτών Χρήστου ΠΑΠΠΑ και Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , αποπειράθηκε να επιτεθεί και
να χειροδικήσει , εντός της αιθούσης , σε Βουλευτές άλλων κομμάτων , ενέργεια η
οποία αποτράπηκε μετά από παρέμβαση άλλων Βουλευτών εξίσου χειροδύναμων
και επιβλητικών κατά το παράστημα με αυτόν και
δ) Στις 25-11-2012 , ήταν παρών και συμμετείχε στο επεισόδιο που δημιούργησε
στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης ο Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , ο οποίος επικεφαλής
60 -70 μελών της Χρυσής Αυγής , απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμους
Αξιωματικούς της ΕΛ. ΑΣ και απαιτώντας να υπακούσουν σε εντολές τους σχετικά
με τα μέτρα τάξεως που ήθελε να λάβουν με αφορμή κάποια εκδήλωση , τους
δήλωσε « Θα τους γαμήσω όλους , έχεις το λόγο μου , θα έχεις νεκρούς μέχρι το
βράδυ ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας , κατά την έρευνα που έγινε από τις
αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές στην οικία του , επί της οδού Δήμητρας αριθ. 8 , στη
θέση Καλλιθέα , στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής , στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής όπλα α) Ένα λειόκαννο επαναληπτικό όπλο
( καραμπίνα - pump action ) μοντέλο MODEL 88 , διαμετρήματος ( GAUGE ) 12 ,
κατασκευής της εταιρείας MOSSBERG / Η.Π.Α. , με αριθμό σειράς MV 75927
F , το οποίο είχε μετασκευάσει , έτσι ώστε , αντί σταθερού , να φέρει πιστολοειδή
λαβή και τμήμα της κάνης του να έχει αποκοπεί με μηχανικό μέσο , ενώ το μήκος
της κάνης είναι 44 , 5 cm και το συνολικό μήκος του όπλου 71 cm , η δε αποθήκη
του είναι χωρητικότητας πέντε ( 5 ) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί
συνολικά έξι ( 6 ) φυσίγγια β ) Ένα ημιαυτόματο πιστόλι , διαμετρήματος ( Cal )
9 mm LUGER PARABELLUM , ( 9χ19 ) , μοντέλο « CZ 99 » , κατασκευής της
εταιρείας ZASTAVA ARMS / Γιουγκοσλαβίας , με αριθμό σειράς 150254 , το
οποίο ( πιστόλι ) συνοδεύεται από δύο ( 2 ) γεμιστήρες γ) Ενεργά πυρομαχικά
ήτοι εφόδια βολής για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια και
δη ενενήντα τέσσερα ( 94 ) φυσίγγια , διαμετρήματος ( Cal ) 9 mm ,
PARABELLUM και ειδικότερα σαράντα εννέα ( 49 ) από αυτά με ενδείξεις
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πυθμενίου « CBC 9 mm LUGER » , εκ των οποίων τριάντα πέντε ( 35 ) με
ενδείξεις πυθμενίου « S&B 12 9Χ19 » , πέντε ( 5 ) με ενδείξεις πυθμενίου « LE
9 mm LUGER » , δύο ( 2 ) με ενδείξεις πυθμενίου « G F L 9 mm LUGER » , δύο (
2 ) με ενδείξεις « S& B 9 mm LUGER » , ένα ( 1 ) με ενδείξεις πυθμενίου « SF 77
Ι 9 mm » , διαφόρων κατασκευαστών και προέλευσης , τα οποία χρησιμοποιούνται
ως εφόδια βολής ραβδωτών πυροβόλων όπλων , κυρίως πιστολιών και
υποπολυβόλων. Περαιτέρω , στις 28-9-2013 , σε σωματική έρευνα που του έγινε ,
βρέθηκαν να φέρει επάνω του , χωρίς νόμιμη άδεια , μέρη όπλου ειδικά
σχεδιασμένα και απαραίτητα για τη λειτουργία του και συγκεκριμένα τρεις ( 3 )
πανομοιότυπους γεμιστήρες , χωρητικότητας 13 φυσιγγίων , κατασκευής της
εταιρείας « HS PRODUCT d.o.o » Κροατίας , οι οποίοι εκ κατασκευής
προορίζονται για προσαρμογή - χρήση σε πιστόλια τύπου « XD M ACP » . του
ίδιου διαμετρήματος.
Ο κατηγορούμενος , κατά την αρχική απολογία του , στις 29-9-2013 , ενώπιον
των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , καθώς και με το από
2-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του ενώπιον των ίδιων Ανακριτών, αρνήθηκε
πλήρως την κατηγορία η οποία , τότε , τον βάρυνε. Επίσης, κατά τη συμπληρωματική
απολογία του , στις 9-7-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε ,
μεταξύ των άλλων , ότι « Τα όπλα ήταν δώρα και κειμήλια του πατέρα μου γιατί
ασχολούνταν με το εμπόριο , κουβαλούσε πάντοτε χρήματα μαζί του και γυρνούσε
όλη την Ελλάδα… Επειδή εγώ καταθέτω τα χρήματα σε κάποιους προμηθευτές ,
ορισμένες φορές το είχα μαζί μου για την προσωπική μου ασφάλεια και κάποιες
άλλες φορές που ταξίδευα με το φορτηγό πάλι για να φορτώσω πρώτες ύλες για την
επιχείρησή μου και κοιμόμουν μέσα στο αυτοκίνητο μου , το πιστόλι ( παράνομο ,
δηλαδή χωρίς άδεια ) είχα σε ένα ντουλαπάκι σε μία ακρούλα για ώρα ανάγκης για
την προσωπική μου ασφάλεια… Τότε που έκανα τα ταξίδια δεν είχα κανένα νόμιμο
όπλο και η καραμπίνα ( χωρίς άδεια ) ήταν μόνιμα στο σπίτι. Ήταν καθαρά από
αμέλεια και δεν είχα σκοπό να διαπράξω κάτι. Ήταν μόνο και μόνο για την
προσωπική μου ασφάλεια… Ήταν ένα λάθος μου που δεν πήγα στην Αστυνομία να
βγάλω μία νόμιμη άδεια για το πιστόλι και άλλωστε δεν είχα σκοπό να διαπράξω
κάτι… Στην Πεντέλη που μένω έχουν γίνει πολλές ληστείες με φόνους μαζί … γι’
αυτό και τα είχα μέσα στο σπίτι μου να μπορέσω να αμυνθώ σε αυτή τη
συγκεκριμένη περίπτωση… μαζί με κάποιους άλλους συναγωνιστές είμαι στόχος
τρομοκρατών… Η πρώτη φορά που υπήρξε πρόβλημα ήταν όταν μόλις βγήκα
βουλευτής , μηνύματα που στάλθηκαν στην Τ. Ο Εύβοιας ότι ‘‘ δεν θα αφήσουμε
κανέναν σας όταν έρθει η ώρα ’’…».
Επίσης στο σχετικό με ημερομηνία 9-7-2014 , απολογητικό Υπόμνημά του ,
μεταξύ των άλλων , αναφέρει ότι « Αρνούμαι κατηγορηματικά το σύνολο των
κατηγοριών που με αφορούν και μου αποδίδονται , ως προσχηματικές , ουσιαστικά
και νομικά αβάσιμες… Ο μοναδικός λόγος κατοχής των όπλων που βρέθηκαν στην
οικία μου είναι η προσωπική μου ασφάλεια . Ο λόγος αυτός αφορά τόσο στην
προηγούμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα ( μεγάλη επιχείρηση ζωοτροφών σε
συνεργασία με τους τοπικούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς ) , όσο και τις απειλές
κατά της ζωής μου που έχω δεχτεί κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών μου
καθηκόντων…». Όσον αφορά στην αξιόποινη πράξη της προμήθειας και κατοχής
ναρκωτικής ουσίας προς ιδίαν αποκλειστική χρήση , στο ίδιο , ως άνω , απολογητικό
υπόμνημά του αναφέρει «… ο προηγούμενος μισθωτής ήταν χρήστης ναρκωτικών
ουσιών με μεγάλο δικαστικό ιστορικό. Το γεγονός ότι το απόσπασμα της κάνναβης
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ήταν ‘‘ επιμελώς κρυμμένο ’’ πάνω από το φωτιστικό του πάσου της κουζίνας ,
όπως και ένα απομεινάρι τσιγάρου , αποδεικνύει ότι δεν θα μπορούσα να γνωρίζω
την προέλευσή του , ούτε αντιστοίχως να χρεωθώ την… αβελτηρία μου να είμαι
επιμελής στις οικιακές εργασίες που απαιτούντο πριν την εγκατάστασή μου στο
μίσθιο ».
Όμως οι ισχυρισμοί του αυτοί δεν κρίνονται αληθείς και πειστικοί. Και τούτο
επειδή , λαμβανομένου υπόψη του είδους του οπλισμού και του αριθμού των
πυρομαχικών που βρέθηκαν στο σπίτι του κατηγορουμένου , αλλά και κατασχέθηκαν
επάνω του , σε συνδυασμό και με τη σχέση του κόμματος του οποίου είναι
Βουλευτής με παράνομο οπλισμό , όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω,
φρονούμε ότι αυτός, όπως και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί του βουλευτές, δεν είχε
σκοπό να τα κατέχει ή να τα φέρει μαζί του αποκλειστικά και μόνο για την
προσωπική του ασφάλεια , όπως ισχυρίζεται , η οποία εξασφαλιζόταν με την κατοχή
νόμιμου όπλου και πυρομαχικών, λόγω της ιδιότητάς του ως βουλευτή, αλλά και να
εφοδιάσει μέλη του κόμματός του - εγκληματικής ομάδας, ώστε να εμπεδωθεί το
αίσθημα υπεροχής και ισχύος, αλλά και να εξοικειωθούν με τη βία, καταστάσεις, που
διαπλάθουν «ετοιμοπόλεμους μαχητές», ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν, χωρίς
ενδοιασμό, να προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες. Όπως δε έχει ήδη αναφερθεί
παραπάνω , για τη συγκρότηση του εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του Ν. 2168/1993 , δεν απαιτείται και η υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Άλλωστε
ο κατηγορούμενος δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο με βάση το οποίο να
αποδεικνύεται ότι πράγματι και με οποιονδήποτε τρόπο, απειλήθηκε σοβαρά από
τρίτους ή διέτρεξε κίνδυνο η ζωή του, από τρομοκράτες ή πολιτικούς αντιπάλους
του, ώστε πέραν του όπλου το οποίο νόμιμα κατείχε , να είναι αναγκαία η κατοχή και
άλλων όπλων εκ μέρους του. Η άποψη για την έλλειψη κινδύνου για τη ζωή του και
τη σωματική του ακεραιότητα , ενισχύεται και από το γεγονός ότι ενώ του είχε
διατεθεί αστυνομική φρούρηση , στη συνέχεια αυτή διακόπηκε πριν ακόμη το
κόμμα του καταγγελθεί ως εγκληματική οργάνωση δηλ. το μήνα Σεπτέμβριο του
έτους 2013. Και τούτο επειδή ακριβώς κρίθηκε ότι ο ίδιος δεν διέτρεχε οποιονδήποτε
προσωπικό κίνδυνο. Σε κάθε όμως περίπτωση επιβαλλόταν η νομιμοποίηση της
κατοχής εκ μέρους του και των άλλων όπλων και πυρομαχικών , πέραν όσων
νομίμως κατείχε , λαμβανομένης υπόψη και της ιδιότητάς του ως Βουλευτή , η
οποία του επέβαλε να διάγει υποδειγματικό , από πάσης πλευράς , βίο και να έχει
ανεπίληπτη πολιτεία.
Τέλος , αναπόδεικτος και ουσιαστικά αβάσιμος κρίνεται ο ισχυρισμός του
κατηγορουμένου ότι η μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας η οποία βρέθηκε και
κατασχέθηκε στο σπίτι του , στην Πεντέλη Αττικής , ανήκε στον προηγούμενο
ένοικο. Άλλωστε το γεγονός ότι ένα μέρος της ποσότητας αυτής βρέθηκε σε τασάκι
επάνω σε « σώμα » καλοριφέρ , εντός δωματίου , δεν ενισχύει τον εν λόγω
ισχυρισμός , καθόσον το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ιδιαίτερα εμφανές και
ασφαλώς δεν παραμένει ακαθάριστο επί μακρό χρονικό διάστημα.
Με βάση τα παραπάνω , φρονούμε ότι συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε
βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου για τα εγκλήματα, για τα οποία κατηγορείται
και , κατά συνέπεια , πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου
Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος τούτων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Κωνσταντίνα ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ του Στέφανου και της Κερατσώς , γεν. στη
Νίκαια , στις 31-5-1973 , κάτοικος Κερατσινίου ( Παύλου Μελά 40-42 ).
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματικη οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Παράνομη οπλοκατοχή ( άρθρ. 1 , 2 , 7 παρ. 1 , 8 α Ν. 2168/1993 )
Σε βάρος της κατηγορουμένης απαγγέλθηκε κατηγορία από τον Ανακριτή του Ν.
4022.2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , για την πρώτη από τις παραπάνω αξιόποινες
πράξεις , η οποία , συνοπτικά , συνίσταται στο ότι «…στην Αθήνα , τουλάχιστον από
του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου…
ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία
επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις
διατάξεις των άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης
και συμμετέσχες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή
κλειστής ολιγαρίθμου ομάδος ιδεολογικής
επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών
( ναζιστών ) και εξέδιδε το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα ,
επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Ήδη , κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού
’’ τμήματος της οργανώσεως ( το οποίο πλέον έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το ‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν
η δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο
πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως
άνω οργανώσεως διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ,
ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι…». Επίσης , από τον ίδιο Ανακριτή , της
απαγγέλθηκε κατηγορία και για τη δεύτερη ως άνω αξιόποινη πράξη.
Η εν λόγω κατηγορουμένη είναι σύζυγος του επίσης κατηγορουμένου Ιωάννη
ΑΓΓΟΥ. Κατά την απολογία της ενώπιον του ως άνω Ανακριτή , στις 3-10-2013 ,
αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση της με την εγκληματική οργάνωση ,
καθώς και με τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ , η οποία σημειωτέον έγινε σε πολύ
μικρή απόσταση από το σπίτι της. Όσον αφορά την υπ’ αριθ. 6977-034165
τηλεφωνική σύνδεση , με την οποία έγινε μεγάλος αριθμός τηλεφωνημάτων στους
επίσης κατηγορουμένους
Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ , Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ ,
Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ και Δήμο ΦΡΑΓΚΑΚΗ , ισχυρίστηκε ότι « Η
συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση ανήκει τυπικά σε εμένα , αλλά την αποκλειστική
χρήση της έχει ο σύζυγός μου Ιωάννης ΑΓΓΟΣ. Κατά συνέπεια , δεν γνωρίζω κάτι
για τα συγκεκριμένα τηλεφωνήματα , διότι δεν ήμουν παρούσα και δεν έχω καμία
γνώση των συνομιλιών του συζύγου μου ». Κατά την ίδια απολογία της και όσον
αφορά τη δεύτερη κατηγορία , ισχυρίστηκε ότι « Δεν έχω ιδέα για το πώς βρέθηκαν
τα συγκεκριμένα μαχαίρια μέσα στο σπίτι. Δεν τα είχα δει ποτέ μου και αγνοούσα
την ύπαρξή τους. Αγνοούσα ότι στο πάνω ράφι , στη ντουλάπα του ενός
υπνοδωματίου του σπιτιού είχαν τοποθετηθεί αυτά τα μαχαίρια ». Οι ισχυρισμοί της
αυτοί , κατά την άποψή μας , είναι βάσιμοι και αληθινοί. Πέραν δε αυτών , με το από
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3-10-2013 απολογητικό Υπόμνημά της , ενώπιον των ίδιων Ανακριτών , ισχυρίζεται ,
μεταξύ των άλλων , ότι « Σημειωτέον ότι με το χώρο της εν λόγω κομματικής
οργανώσεως της Χρυσής Αυγής δεν έχω την παραμικρή σχέση , δεν ανακατεύομαι σε
πολιτικά ζητήματα ούτε τώρα ούτε κατά το παρελθόν…».
Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία , τα
οποία να δημιουργούν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις . προκειμένου η ως άνω
κατηγορουμένη να παραπεμφθεί ως υπαίτια του εγκλήματος της ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα , δεν προκύπτει η συμμετοχή της σε δράσεις
και εκδηλώσεις της οργάνωσης , πολλώ δε μάλλον η γνώση της ως προς τον
εγκληματικό σκοπό της ή την εγκληματική δραστηριότητά της. Μοναδικό στοιχείο
αποτελεί η από 20-3-2014 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Παύλου ΣΕΙΡΛΗ, ο οποίος
την αναγνώρισε ως συνεπιβάτιδα στο αυτοκίνητο του Γεώργιου ΡΟΥΠΑΚΙΑ , όταν
αυτός έφθασε στο Κερατσίνι , ως μέλος του « Τάγματος Εφόδου » της Τοπικής
Οργάνωσης Νίκαιας , περί ώρα 23.50 της 17-9-2013. Όμως , ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ,
μόλις αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του , σύμφωνα με πολλές συγκλίνουσες
μαρτυρίες , στράφηκε πολύ γρήγορα κατά του Παύλου ΦΥΣΣΑ και τον τραυμάτισε
θανάσιμα , χωρίς να προκύπτει οποιασδήποτε μορφής δική της συμμετοχική δράση
στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.
Ως εκ τούτων , οι σχετικές ενδείξεις σε βάρος της δεν θεωρούνται επαρκείς και
ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της κατηγορία για την αξιόποινη αυτή
πράξη για την οποία κατηγορείται ( ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ) , όπως και
γι’ αυτήν της παράνομης οπλοκατοχής, για την οποία επίσης κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ του Κωνσταντίνου και της Αννούλας , γεν. στη
Θεσσαλονίκη
, στις
30-11-1987 , κάτοικος Κορυδαλλού
Αττικής
( Δημητρακοπούλου 35 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α)
β)

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. ).
Παράνομη οπλοκατοχή ( άρθρ. 7 παρ. 1 , 8 α Ν. 2168/1993 )

Η πρώτη από τις παραπάνω κατηγορίες , η οποία έχει απαγγελθεί από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , συνίσταται , κατά τα
κύρια σημεία της , στο ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2010 ,
εντάχθηκες και συμμετείχες ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις …
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά
των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε ανελιχθείς στη θέση του επικεφαλής στην
Τοπική Οργάνωση Πειραιώς ως Γραμματέας , μετείχες ως μέλος στο αντίστοιχο
‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από τη ‘‘
Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών
πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π.
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Ενδεικτικώς , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητάς σου , στις
10-7-2013 και περί ώρα 19. 30 , μετέχοντας στο ως άνω Τάγμα Εφόδου της
Τ. Ο. Πειραιά της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , το οποίο συνέπραξε με τα αντίστοιχα της
Τ. Ο. Νίκαιας
και της Τ. Ο. Νοτίων Προαστίων της ίδιας εγκληματικής
οργάνωσης , επιβαίνοντας στην υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΖΧΥ- 0170 δίκυκλη
μοτοσυκλέτα , βάσει οργανωμένου σχεδίου και με επικεφαλής το Βουλευτή Β
Περιφέρειας Πειραιώς της Χρυσής Αυγής , ήδη κατηγορούμενο Ιωάννη ΛΑΓΟ ,
που επέβαινε στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΧ - 7284 αυτοκίνητο , μετέβης στην
Ηλιούπολη Αττικής , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου ΚΑΛΠΙΤΖΗ
Γεώργιο , ΓΑΛΑΝΑΚΗ Χρήστο , ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ Διονύσιο , ΣΤΑΜΠΕΛΟ
Γεώργιο , καθώς και με άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα , επιβαίνοντας
όλοι σε πενήντα ( 50 ) περίπου δίκυκλες μοτοσικλέτες , φορώντας μπλούζες με τα
διακριτικά της Χρυσής Αυγής και κάποιοι και παντελόνια παραλλαγής ,
κρατώντας ξύλινα ρόπαλα , κοντάρια , σιδερένιους λοστούς και kryptonite σε
οργανωμένη και συντεταγμένη μοτοπορεία , μέσω των οδών Μ. Αντύπα , Πλ.
Καραισκάκη , Ανδρ. Παπανδρέου και Λεωφ. Ειρήνης , φωνάζοντας συνθήματα
‘‘ Αίμα , Τιμή , Χρυσή Αυγή ’’ , κατευθυνθήκατε στην Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης και στη συνέχεια μεταβήκατε στη συμβολή των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα , στο ύψος του αριθμού 4Α , όπου σε
ημιυπόγειο διαμέρισμα στεγαζόταν ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης
« ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της Ηλιούπολης
και κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ανήλικα παιδιά ( Έλληνες )
παρακολουθούσαν δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας , εσύ δε με τους ως άνω
συγκατηγορουμένους σου , με βάση συγκεκριμένο σχέδιο , με προκαθορισμένους
ρόλους και σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα λίγων λεπτών , με τα
παραπάνω όπλα που κρατούσατε , όλως αιφνιδιαστικά και απρόκλητα
,
καταστρέψατε τον παραπάνω χώρο και επιτεθήκατε στον ευρισκόμενο στην είσοδο
του χώρου Παναγιώτη ΔΡΙΜΥΛΗ , επ’ ονόματι του οποίου είχε γίνει και η μίσθωση
του συγκεκριμένου ακινήτου , κτυπώντας τον και προκαλώντας του σωματικές
βλάβες ( κακώσεις και μώλωπες ) , ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης και των
βιαιοπραγιών σας , η καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας , μαζί με τους ανήλικους
μαθητές , κρύφτηκαν και κλειδώθηκαν σε δωμάτιο προκειμένου να διασωθούν ».
Πέραν της ως άνω κατηγορίας , σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου
απαγγέλθηκε κατηγορία από την Ανακρίτρια του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά και για την
αξιόποινη πράξη της παράνομης οπλοκατοχής , συνισταμένη στο ότι « … κατείχες
με πρόθεση όπλο και δη ότι στον Πειραιά , την 18-9-2013 , κατείχες ένα πτυσσόμενο
μεταλλικό ρόπαλο ( γκλομπ ) , με μαύρη λαβή και μήκους σε πλήρη ανάπτυξη
σαράντα ( 40 ) εκατοστών ήτοι αντικείμενο που διαλαμβάνεται στο άρθρο 1 του Ν.
2168/1993 και πρόσφορο να χρησιμοποιηθεί για άμυνα ή επίθεση και του οποίου η
κατοχή απαγορεύεται ».
Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 11-42014 , μεταξύ των άλλων , ανέφερε ότι « Είμαι Γραμματέας της Τ. Ο του Πειραιά
από το 2012 και στη Χρυσή Αυγή είμαι από το 2006 , περίπου , αν θυμάμαι
καλά….». Όσον αφορά τη συγκεκριμένη επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο
Ηλιούπολης « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , αναφέρει ότι « Συμμετείχα σε αυτή την
ενημερωτική δράση , η οποία με το που έληξε , εγώ ξεκίνησα για το σπίτι. Δεν
αντιλήφθηκα κάποιο περιστατικό , καμία συμπλοκή , όσο διήρκεσε η συγκεκριμένη
ενημερωτική δράση και ειλικρινά νόμιζα ότι όλα είχαν λήξει καλώς… Εγώ
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συμμετείχα σε αυτή την πολιτική εκδήλωση , δεν αντιλήφθηκα κάποιο περιστατικό
και δεν ξέρω ποιός έκανε αυτή την επίθεση και ποιος είναι ο λόγος που
στάλθηκαν τα μηνύματα αυτά , σχετικά με τα πενήντα ( 50 ) μηχανάκια. ».
Επίσης , με το σχετικό με ημερομηνία 11-4-2014 απολογητικό υπόμνημά του
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίζεται , μεταξύ των άλλων , ότι
« … ουδέποτε συμμετείχα σε καμία εγκληματική οργάνωση… Δεν υπήρξα ούτε
είμαι μέλος ‘‘ εγκληματικής οργάνωσης ’’ , ουδέποτε μου ‘‘ ανετέθησαν ’’
καθήκοντα και ουδέποτε ‘‘ συνεισέφερα ’’ , γενικώς , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , σε
οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια …». Κατά τα λοιπά ισχυρίζεται ότι αγνοεί παντελώς
το γεγονός της εν λόγω επίθεσης , τα στοιχεία των ατόμων τα οποία
συμμετείχαν , καθώς και τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο εν λόγω
κατηγορούμενος , όπως και ο ίδιος αποδέχθηκε απολογούμενος , εντάχθηκε στο
«ΛΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», το έτος 2006 , σε ηλικία μόλις 19 ετών και
εμφορούμενος από τις αρχές του εν λόγω κόμματος , όπως προαναφέρονται , ως
έμπιστο και δραστήριο μέλος του διακρίθηκε και ανελίχθηκε στην ιεραρχία , με
αποτέλεσμα να οριστεί επικεφαλής της Τοπική Οργάνωσης Πειραιώς , ενώ επελέγη
και ως υποψήφιος βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου 2012.
Ήταν, ως εκ τούτου, υπεύθυνος τόσο να μεταφέρει στα μέλη της ως άνω Τοπικής
Οργάνωσης τις εντολές και τις θέσεις της ηγεσίας , αλλά και να διευθύνει , να
καθοδηγεί και να ελέγχει , ανά πάσα στιγμή , τις δράσεις των μελών της , ώστε αυτά
να κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αρχών της οργάνωσης , των οδηγιών και των
εντολών της ηγεσίας. Κατά συνέπεια , ασφαλώς γνώριζε και καθοδηγούσε , λόγω της
ως άνω ιδιότητάς του , βίαιες επιθέσεις των μελών της συγκεκριμένης Τοπικής
Οργάνωσης σε βάρος κυρίως μεταναστών , αλλά και όσων εκδήλωναν την αντίθεσή
τους με τη Χρυσή Αυγή. Για το λόγο αυτό , άλλωστε , είχε συσταθεί ομάδα
δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά , με σκοπό τη στήριξη των
παθόντων. Επί του θέματος αυτού ο δικηγόρος και Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά
Ιωάννης ΚΑΡΔΑΡΑΣ σε σχετική ένορκη κατάθεσή του ανέφερε ότι «… στις 17-62012 και περί ώρα 23. 00 , δηλαδή στις εκλογές του Ιουνίου και ενώ άτομα όλων
των ηλικιών ήταν συγκεντρωμένα στο υπαίθριο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ
στην Πλατεία Κοραή , στον Πειραιά , δίπλα από το οποίο υπήρχε υπαίθριο
εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας , έλαβε χώρα επίθεση από μέλη της
Χρυσής Αυγής που επέβαιναν σε 15 μοτοσικλέτες , περίπου , δηλαδή 20-30
ατόμων , που έφεραν τη στολή της Χρυσής Αυγής , δηλαδή φορούσαν άρβυλα ,
μαύρα παντελόνια και μαύρη μπλούζα με την ένδειξη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και με
εξάρτυση , δηλαδή με ζώνες και κλομπς , ενώ κάποιοι έφεραν μάσκες full face
και κράνη , επιτέθηκαν σε άτομα του εκλογικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ
φωνάζοντας συνθήματα , όπως
‘‘ Κουμμούνια θα πεθάνετε , ήρθε η ώρα σας…».
Τα άτομα αυτά επιτέθηκαν σε πολίτες οι οποίοι παρακολουθούσαν τα εκλογικά
αποτελέσματα στις οθόνες , προκλήθηκαν επεισόδια από τα οποία κινδύνευσαν
άνθρωποι , ενώ ο εν λόγω μάρτυρας υπήρξε θύμα επίθεσης από ένα άτομο που τον
χτύπησε στο κεφάλι
και συγκεκριμένα στον αυχένα , με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί. Για την επίθεση αυτή σε βάρος του έχει υποβάλει σχετική έγκληση ,
ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά , κατά αγνώστων
δραστών. Για την όλη παράνομη δραστηριότητα του πολιτικού κόμματος «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και της Τοπικής Οργάνωσης αυτού
στην περιοχή του Πειραιά και κυρίως για επιθέσεις αυτού του είδους που έχουν κατά
καιρούς διενεργηθεί , εκδόθηκε σχετικό Ψήφισμα - Δελτίο Τύπου από τον
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προαναφερόμενο Δικηγορικό Σύλλογο , με ημερομηνία 14-8-2012. Με αφορμή τα
προαναφερόμενα καθώς και διάφορα άλλα παρόμοια περιστατικά και εν γένει
επιθέσεις μελών της Χρυσής Αυγής , το Φεβρουάριο του έτους 2012 , έγινε επίσης
σχετική σύσκεψη στο Δημαρχείο Πειραιά για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν κόμματα , δημοτικές παρατάξεις , το Εργατικό
Κέντρο
Πειραιά , ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά , Σύλλογος Φοιτητών
Πανεπιστημίου Πειραιά , Σύλλογοι Εκπαιδευτικών , Σύλλογοι Εργαζομένων
Κερατσινίου και διάφοροι άλλοι φορείς.
Ο ισχυρισμός τον οποίο προέβαλε ο ως άνω κατηγορούμενος απολογούμενος
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ότι , δήθεν , αγνοεί τα παραπάνω
περιστατικά , κρίνεται ως αβάσιμος και παραπειστικός. Και τούτο επειδή δεν είναι
δυνατό , να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους , έντασης και αριθμού δράσεις και
εγκληματικές πράξεις στο τομέα της ευθύνης του , χωρίς εντολή ή έγκρισή του ή
εκτός των γενικών πλαισίων δράσης που έχει θέσει η κεντρική ηγεσία. Εξάλλου , η
δράση των οπαδών της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά , επιβραβεύεται από τον
επίσης κατηγορούμενο βουλευτή στην Α’ Περιφέρεια Πειραιώς, Νικόλαο
ΚΟΥΖΗΛΟ , ο οποίος , αμέσως μετά τις εκλογές του Μαίου - Ιουνίου 2012 , σε
δημόσια ομιλία δήλωσε πανηγυρικά « Τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες του
Πειραιά έδειξαν με τη δράση τους. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών , ένα κρίσιμο 2,5 % , ένα συν 2,5% , το οποίο εξασφάλισε
τις δύο βουλευτικές έδρες στην Α και Β Πειραιά… Μάγκες λοιπόν . Μάγκες και
Πειραιώτες. Η επόμενη ημέρα ξημέρωσε. Η φύση μας και η δομή μας
παραμένει ως έχει. Στο οπλοστάσιό μας απλά προστίθενται νέα όπλα. Αυτά τα
όπλα της βουλευτικής νομιμοποίησης. Οι βουλευτές μας είναι τα νέας
τεχνολογίας όπλα μας , τα οποία και ως όπλα σκληρά θα χρησιμοποιηθούν».
Πέραν τούτων , ο κατηγορούμενος Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ , στις 10-7-2013 και περί
ώρα 19. 30 , μετέσχε σε μοτοπορεία , με προορισμό την πλατεία της Ηλιούπολης,
σε οργανωμένη από την κεντρική διοίκηση, μοτοπορεία. Σε αυτή μετείχαν εκατό
( 100 ) , περίπου , άτομα , εποχούμενα ανά δύο , σε μοτοσικλέτες , προερχόμενα
από τις Τοπικές Οργανώσεις της Νίκαιας , του Πειραιά και των Νοτίων Προαστίων,
διαδηλώνοντας μάλιστα την πολιτική τους ταυτότητα , τόσο με την ενδυμασία τους
όσο και με τα συνθήματα που φώναζαν ( ΑΙΜΑ - ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ). Όταν
έφθασαν στον τελικό τους προορισμό , στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης , με
επικεφαλής το βουλευτή ωάννη . ΛΑΓΟ , αγνοώντας τους περιοίκους και τους
θαμώνες των παρακείμενων καταστημάτων, πραγματοποίησαν αστραπιαία επίθεση
στον πλησίον ευρισκόμενο κοινωνικό χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » , εντός του οποίου την
ώρα εκείνη γινόταν μάθημα Αγγλικής γλώσσας σε μικρά παιδιά , προκαλώντας
σοβαρές υλικές ζημίες στο χώρο και σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου ( βλ. τα εκτενώς περιγραφόμενα στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας ).
Οι Αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούσαν στην πλατεία , καθώς και οι περίοικοι που
συγκεντρώθηκαν εκεί , συγκράτησαν και κατέγραψαν ορισμένα δίκυκλα , μεταξύ
των οποίων το υπ’ αριθ. ΖΧΥ - 0170 , το οποίο ανήκε στο συγκεκριμένο
κατηγορούμενο Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ. Επίσης κατέγραψαν και το υπ’ αριθ. κυκλοφ.
ΙΜΧ - 7284 ΙΧΕ αυτοκίνητο , το οποίο , όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα ,
είχε μισθωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και είχε διατεθεί στο Βουλευτή
Ιωάννη ΛΑΓΟ , διοργανωτή της εν λόγω μοτοπορείας και της επιθέσεως που
ακολούθησε στον κοινωνικό χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ », όπως περιγράφεται αναλυτικά
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στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας που αναφέρεται στον ως άνω κατηγορούμενο Ι.
ΛΑΓΟ.
Πλην των προαναφερομένων , πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ,
διαρκούσης της ανακριτικής διαδικασίας και με προσωρινά κρατούμενα ηγετικά
στελέση της εγκληματικής οργάνωσης , στις 25-1-2014 , έγινε πορεία στην περιοχή
του Κερατσινίου , στην οποία συμμετείχαν εκατό ( 100 ) , περίπου άτομα , μέλη
της Χρυσής Αυγής , με επικεφαλής τον εν λόγω κατηγορούμενο Θωμά
ΜΠΑΡΕΚΑ
και το βουλευτή
Ν. ΚΟΥΖΗΛΟ, όπως προκύπτει από το
οπτικοακουστικό υλικό της δικογραφίας και τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται
σε αυτήν. Η πορεία αυτή κατέληξε στον κοινωνικό χώρο « ΡΕΣΑΛΤΟ » , όπου , οι
συμμετέχοντες στην πορεία επιτέθηκαν απρόκλητα με πέτρες στο κτίριο όπου
στεγαζόταν , καθώς και σε παρακείμενο ακίνητο , με αποτέλεσμα να σπάσουν τα
τζάμια όμορης οικίας και να κινδυνεύσουν με τραυματισμό οι ένοικοί της , οι οποίοι
ήταν παντελώς αμέτοχοι με τα επεισόδια και τις οποιεσδήποτε πολιτικές
αντιπαραθέσεις. Κατά την αποχώρησή τους δε από το σημείο και για να
διευκολυνθεί η φυγή τους , οι συμμετέχοντες στην πορεία έριξαν καπνογόνα.
Αναφορικά με τη δεύτερη αποδιδόμενη σε βάρος του αξιόποινη πράξη , ήτοι
αυτή της οπλοκατοχής , ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον
της Ανακρίτριας του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά , στις 19-9-2013, μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « … το κλομπ βρέθηκε σε ένα ξύλινο συρτάρι ενός ερμαρίου στο
χώρο της γραμματειακής υποστήριξης… Δεν ξέρω πως βρέθηκε εκεί… Λόγω
μεγάλης προσέλευσης κόσμου ίσως δεν πρόσεξα ποιος το τοποθέτησε εκεί ».
Επίσης , κατά την απολογία του , στις 18-9-2013 , κατά τη διάρκεια της Αστυνομικής
προανάκρισης για την ίδια υπόθεση , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ πρώτη φορά το είδα
τότε το κλομπ αυτό και δεν ξέρω ούτε ποιανού είναι , ούτε ποιος το άφησε εκεί ».
Όμως και αυτοί οι ισχυρισμοί του ανατρέπονται , όσον αφορά την ουσιαστική
βασιμότητά τους , από το περιεχόμενο της ιδιαίτερα χαρακτηριστικής τηλεφωνικής
συνομιλίας μεταξύ των Ι. ΛΑΓΟΥ και Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ, που καταγράφηκε
νόμιμα , σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών ( αρχείο 8884/ΖΙ 33788049 ) , από την οποία προκύπτει ότι πράγματι ο
συγκεκριμένος κατηγορούμενος Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ ήταν σημαίνον στέλεχος του
κόμματος και απολάμβανε προστασίας εκ μέρους των ηγετικών οργάνων του και
συγκεκριμένα « Ι. ΛΑΓΟΣ : Έλα , περνάνε τον Μάκη αυτόφωρο , επειδή θα πάνε
και στο σπίτι του κοίτα αν έχει κάτι , κοιτάτε να το καθαρίσετε. Εντάξει ; » , ενώ σε
άλλη τηλεφωνική συνομιλία τους ( αρχείο 8885/ζι 33788066 ) του λέει επίσης
« Τον Μάκη τον έχουν πιάσει για αυτόφωρο , θέλω να πας στο σπίτι του Μάκη , να
χτυπήσεις το κουδούνι και να ρωτήσεις τον πατέρα του αν υπάρχει κανά μαχαίρι ,
καμιά μαλακία , να τα πάρεις να φύγεις ». Επίσης , κατά την υπό στοιχ. 8886/ΖΙ
33788093 τηλεφωνική συνομιλία , μεταξύ των ίδιων προσώπων , ελέχθησαν τα εξής
για τον ίδιο κατηγορούμενο Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ « Ι: ΛΑΓΟΣ : Σωτήρη , καθάρισέ
τον , έχει θέμα να πούμε με τις μαλακίες Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ « Έχω στείλει ήδη το
Χάρη να πάει γρήγορα ». Ι. ΛΑΓΟΣ « Ναι , γιατί είναι μαλάκας ρε φίλε. Έχω
ενημερώσει από τις 05.30 το πρωί και πάνε και βρίσκουνε μέσα ένα πτυσσόμενο
γκλομπ που δεν ήξερε ότι υπάρχει να πούμε. Εντάξει , προς Θεού τώρα δηλαδή οι
άνθρωποι . Έλα , στόκοι τελείως » Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ « Έχω στείλει το Χάρη να
‘‘ καθαρίσει ’’ το σπίτι του ». Επομένως , είναι βέβαιο και πέραν πάσης αμφιβολίας ,
ότι το ως άνω όπλο το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε ήταν δικό του , όπως και

280

άλλα διάφορα , τα οποία, προφανώς κατείχε παράνομα , πλην όμως δεν βρέθηκαν ,
επειδή τα εξαφάνισαν έγκαιρα τα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής.
Με βάση τα προαναφερόμενα , κατά την άποψή μας , προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου για τις παραπάνω αξιόποινες
πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον
του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Κωνσταντίνος ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ του Ηλία και της Αλεξάνδρας , γεν.
στην Αθήνα , στις 30-10-1980 , κάτοικος Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας ,
Βουλευτής
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ. 1 ,
3 Π. Κ )
Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου από
την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι
«… Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2000 Α) εντάχθηκες και έκτοτε
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων…
και Β) Διευθύνεις την οργάνωση από κοινού με άλλους συγκατηγορουμένους
σου. Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα και κατά τον ως άνω χρόνο , εντάχθηκες
στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις σ’ αυτήν ,
αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , αφότου
εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , γνωρίζοντας και διακηρύσσοντας , με κάθε
τρόπο και μέσο , από πολύ νεαρή ηλικία τις ως άνω αρχές της , ανελίχθηκες , λόγω
της έντονης δραστηριότητάς σου , στη ιεραρχία αυτής και αναδείχθηκες ως εκ των
επισήμων εκφραστών των θέσεων και παράνομων δράσεων της , αφού επελέγης να
μετάσχεις και όντως μετείχες στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 ως υποψήφιος
Περιφερειακός , διευθύνοντάς την από κοινού με άλλους , αναφερόμενος απ’
ευθείας στον Αρχηγό , συγκατηγορούμενό σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ,
διακηρύσσοντας τις παραπάνω αρχές της οργάνωσης , με δημόσια ρητορική μίσους
εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών , αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων που στοχοποιούνται από τη « Χρυσή Αυγή » ως
πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της , σε ομιλίες σου σε διάφορες εκδηλώσεις της
οργάνωσης , ακόμη δε και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων , ως Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012 , στις
οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία « Λαικός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας
εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις , με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση « Χρυσή
Αυγή » εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική σου περιφέρεια ( Αιτωλοακαρνανία ) όσο
και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια , διαπράττοντας τα προαναφερόμενα
εγκλήματα αλλά και άλλα , ότι δήθεν εκφυλίζει τους θεσμούς της χώρας και
‘‘ υποκαθιστά ’’ τις νόμιμες αρχές του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ( αρμόδιες
για την τήρηση της τάξεως και της ασφάλειας , τον έλεγχο της νομιμότητας , την
άσκηση εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας , τη θεσμική διενέργεια
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εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους και εορτές , κλπ ) , προβαίνοντας , μεταξύ
άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος των ως άνω
στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και αλλοδαπών στην Αιτωλοακαρνανία αλλά
και σε ολόκληρη την Ελλάδα…».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , στις 25-6-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , αναφερόμενος στη σχέση του με τη
« Χρυσή Αυγή » ισχυρίστηκε ότι « Εγώ άρχισα να την πρωτογνωρίζω το 2009 από
το site και άρχισα να παίρνω και την εφημερίδα… » , ενώ όσον αφορά διάφορα
άλλα περιστατικά για τα οποία κατηγορούνται άλλα μέλη και Βουλευτές του
κόμματος , μνημονεύονται δε αναλυτικά παραπάνω , δήλωσε « Εγώ αυτά δεν τα
γνωρίζω. Εγώ το 2011 ήμουν στο χωριό μου και δεν έχω αντιληφθεί τέτοια
πράγματα…».
Επίσης , στο από 25-6-2014 απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη αναφέρει « Αρνούμαι κατηγορηματικώς και καθ’ ολοκληρίαν
την αποδιδομένην σε εμένα κατηγορίαν ως αναπόδεικτη , αστήρικτη και νόμω και
ουσία αβάσιμη , αφού από κανένα απολύτως στοιχείο της δικογραφίας δεν
προκύπτουν οι όλως αυθαίρετες αναφορές του εις βάρος μου κατηγορητηρίου…
Επίσης αρνούμαι κατηγορηματικώς και καθ’ ολοκληρίαν τα αποδιδόμενα σε εμένα
εγκλήματα , όπως αυτά περιγράφονται εις το κατηγορητήριον , αφού κανένα στοιχείο
της δικογραφίας δεν με συνδέει με κανένα από αυτά , ως έχοντα την οποιαδήποτε
σχέση , ούτε άμεσα αλλά ούτε και έμμεσα…».
Ανεξαρτήτως όμως των ως άνω θέσεων του κατηγορουμένου , από τα στοιχεία της
δικογραφίας προκύπτουν οι εξής ενέργειες και συμπεριφορές του , οι οποίες , κατά
την άποψή μας , δικαιολογούν πλήρως την κατηγορία η οποία του απαγγέλθηκε. Πιο
συγκεκριμένα , εντάχθηκε στη Χρυσή Αυγή , εν γνώσει των πολιτικών και
ιδεολογικών αρχών και θέσεών της , αλλά και της εγκληματικής δραστηριότητάς της ,
ενώ δραστηριοποιήθηκε ενεργώς και για το λόγο αυτό επελέγη ως υποψήφιος
βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Αιτωλοακαρνανίας , όπου και τελικά
εξελέγη , στις εκλογές του Ιουνίου 2012 , μετέχοντας έκτοτε στην ηγετική ομάδα του
κόμματος. Ο ίδιος , ασκώντας το διευθυντικό του ρόλο , διακήρυσσε και διέδιδε , σε
κάθε ευκαιρία , τις προεκτεθείσες θέσεις του κόμματος , αλλά όμως μετείχε και ο
ίδιος , ως επικεφαλής , σε έκνομες δράσεις της. Ενδεικτικά , αναφέρονται τα
παρακάτω πραγματικά περιστατικά :
α) Στις 9-2-2013, σε δημόσια ομιλία του , μεταξύ των άλλων , δήλωσε και τα εξής
« Να ξεκαθαρίσω κατ’ αρχάς ότι δεν νιώθω βουλευτής και να σας πω ότι ο όρος
αυτός δεν μου αρέσει ιδιαίτερα » , υιοθετώντας και επαναλαμβάνοντας σχετικές
πανομοιότυπες δηλώσεις του αρχηγού του κόμματος Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
β) Στις 8-9-2012 , στο Μεσολόγγι , μαζί με ομάδα οπαδών του κόμματός του , στη
λαϊκή αγορά , προέβη σε ελέγχους των αλλοδαπών μικροπωλητών , ενώ συγχρόνως
κλώτσαγε και κατέστρεψε τους πάγκους τους με τα εμπορεύματα , καταπατώντας με
τον τρόπο αυτό κάθε έννοια νομιμότητας , ενώ τα ίδια έπραξε και σε λαϊκή αγορά
στη Γαβαλού Μακρυνείας, υλοποιώντας την πρακτική της Χρυσής Αυγής, που
επιχειρούσε να υποκαταστήσει και να υποδυθεί τις νόμιμες αρχές της Ελληνικής
Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, σε κάθε ευκαιρία, ανά την Επικράτεια, προς
επίδειξη ισχύος και υπεροχής. Όπως δε δήλωσε ο ίδιος σχετικά « πολεμάμε το
παραεμπόριο , ήρθαμε εδώ σήμερα να δούμε τη Δημοτική Αστυνομία και τις
Αστυνομικές Αρχές να κάνουν ελέγχους και αφού κωλυσιεργούσαν το κάναμε
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εμείς. Αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν…» , επιδεικνύοντας , εκτός των άλλων ,
αλαζονεία , ρατσιστικό μένος και περιφρόνηση στις αρχές του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για την πράξη του δε αυτή μάλιστα , στις 25-9-2012 ,
εκδόθηκε και Δελτίο Τύπου από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου , με το οποίο
καταδικάζονταν τα συγκεκριμένα επεισόδια και ειδικότερα η συμπεριφορά του
κατηγορουμένου. Μάλιστα δε επί του θέματος αυτού , στις 7-4-2014 , κατέθεσε
ενόρκως , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ο μάρτυρας Αντώνιος
ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ , Πρόεδρος του Σωματείου Μικροπωλητών Μεσολογγίου και
μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι οι μικροπωλητές γνωρίζουν τους αλλοδαπούς και
τους προστατεύουν, και οι ίδιοι οι μικροπωλητές ζήτησαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο να τους παραχωρηθούν λίγες θέσεις στη λαϊκή αγορά , ώστε να
εξοικονομούν τα απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωσή τους , χαρακτήρισε δε τις
συγκεκριμένες ενέργειες της Χρυσής Αυγής στο Μεσολόγγι ως πρωτόγνωρες.
γ) Στις 20-9-2012 , στα εγκαίνια των γραφείων της Τοπικής Οργάνωσης Αγρινίου
, ενώπιον των οπαδών του κόμματός του δήλωσε « Τους πείραξαν κάποιες
κλωτσοπατινάδες σε πάγκους στο Μεσολόγγι , με προϊόντα λαθρεμπορίου από
λαθροαλλοδαπούς, χωρίς χαρτιά, τόσο για τα προϊόντα τους όσο και για την αφεντιά
τους. Οι καταστηματάρχες ωρύονται » , επιμένοντας στην ορθότητα της μεθόδου
άσκησης πολιτικής δια παρανόμων πράξεων.
δ) Στην περιοχή που εκλέγεται Βουλευτής και κατά συνέπεια έχει πλήρη γνώση
όλων όσων συμβαίνουν σε αυτή και σχετίζονται με το κόμμα του , συγκεκριμένα
δε στο Αιτωλικό , στις 3-8-2012 , 15-8-2012 , 20-9-2012 , 13-10-2012 και 4-12013 , έγιναν σοβαρά επεισόδια σε βάρος « ρομά » της περιοχής , από μέλη ,
φίλους , στελέχη και οπαδούς της Χρυσής Αυγής , με τη συμμετοχή και του ίδιου ,
κατά τα οποία σημειώθηκαν εμπρησμοί , ξυλοδαρμοί και άλλες βίαιες και
παράνομες πράξεις , για τις οποίες έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη , πλην των άλλων αξιοποίνων πράξεων και για απόπειρα
ανθρωποκτονίας.
ε) Στις 4-9-2013 , ομάδα οπαδών του κόμματος , με επικεφαλής τον ίδιο καθώς
και τους συγκατηγορουμένους του βουλευτές Χρήστο ΠΑΠΠΑ και Μιχαήλ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ , αλλά και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής , έκλεισαν τα σύνορα της
Ελλάδας με την Αλβανία , για μία περίπου ώρα , αμφισβητώντας τα σύνορα των δύο
χωρών.
στ) Στις 25-9-2013 , σε νομότυπη έρευνα η οποία έγινε στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής , στο Αγρίνιο , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο εσωτερικό δύο ( 2 ) κράνη ,
είκοσι οκτώ ( 28 ) αυτοσχέδιες ασπίδες , δύο ( 2 ) ξύλινες ράβδοι μήκους 50 εκ. ,
πέντε ( 5 ) συσκευασίες με δάδες , ένδεκα ( 11 ) ξύλινα κοντάρια με τυλιγμένες
ελληνικές σημαίες και στο εξωτερικό μία ( 1 ) αυτοσχέδια ασπίδα , πέντε ( 5 )
συμπαγή ξύλα , μία ( 1 ) σιδερένια ράβδος μήκους 88 εκ. και ένα μικρό τσεκούρι
ζ) στις 22-6-2013 , στα Δερβενάκια Κορινθίας , κατά τον εορτασμό της επετείου
της ομώνυμης μάχης , μαζί με διάφορα άτομα , μέλη , φίλους , οπαδούς και
στελέχη της Χρυσής Αυγής που μετέβησαν εκει οργανωμένα ως παραστρατιωτικό
σώμα , με στρατιωτικά παραγγέλματα καθώς και με ομοιόμορφου τύπου στρατιωτικη
ενδυμασία , με παρόντες και τους βουλευτές Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και
Δημήτριο ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ , στο χώρο της τελετής , κάτω από το άγαλμα του Θ.
Κολοκοτρώνη , απέναντι στο στρατιωτικό άγημα και στη Φιλαρμονική Κορίνθου
αντί σεβασμού στη μνήμη των ηρώων και στην ιστορική σημασία της νίκης ,
δημιούργησαν επεισόδια και κραύγαζαν ναζιστικά και υβριστικά συνθήματα , με
σκοπό την επίδειξη ισχύος και την περιφρόνηση και απαξίωση των νόμιμων
τοπικών αρχών και
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η) στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης , παρουσία του ιδίου και άλλων βουλευτών,
οι οποίοι και επικροτούσαν τη ανοίκεια συμπεριφορά του , ο Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ,
επικεφαλής 60-70 μελών της Χρυσής Αυγής , απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμους
Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας , απαίτησε να υπακούσουν σε εντολές του
σχετικά με μέτρα τάξης που εκείνος επιθυμούσε να λάβουν, μετά δε την αυτονόητη
άρνησή τους και με τρόπο ιδιαίτερα προκλητικό και υβριστικό, τους δήλωσε « Θα
τους γαμήσω όλους , έχεις το λόγο μου , θα έχεις νεκρούς μέχρι το βράδυ » , ενώ ο
ίδιος ο κατηγορούμενος Ηλίας ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ , εμμέσως πλην σαφώς ,
τουλάχιστον δια της παρουσίας του και της ανοχής του επικροτούσε απόλυτα όσα
συνέβαιναν.
Προκειμένου να αποκρούσει τις εις βάρος του κατηγορίες και επιχειρώντας ,
υποκριτικά , να αποστασιοποιηθεί πρόσκαιρα και για τις ανάγκες της υπερασπιστικής
του γραμμής από τις διακηρυσσόμενες και υλοποιούμενες θέσεις της Χρυσής
Αυγής , ως προς τους αλλοδαπούς οι οποίοι δεν ανήκουν στη Λευκή φυλή , ο ίδιος
υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτούς και μάλιστα η σύζυγός του
είναι αλλοδαπή. Αλλά , από τα έδρανα της Βουλής άκουσε τις ρατσιστικές δηλώσεις
της βουλευτού Ελένης ΖΑΡΟΥΛΙΑ , η οποία σε ομιλία της στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου , αναφερόμενη στους αλλοδαπούς μετανάστες , τους χαρακτήρισε
« υπανθρώπους με τις αρρώστιες που κουβαλάνε ». Επίσης , ασφαλώς και γνώριζε ,
όπως άλλωστε
το Πανελλήνιο , τις δημόσιες
δηλώσεις
του
Ηλία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία και με την παραμικρή αφορμή , με
δημόσιες δηλώσεις του εκδήλωνε έντονο ρατσιστικό μίσος και συγκεκριμένα ότι
« Είμαστε εθνικιστές και το μίσος είναι υγιές συναίσθημα του ανθρώπου όταν
στρέφεται ενάντια σε υπανθρώπους… » και «… είναι βρωμιάρηδες , σκουπίδια της
γης και δεν θα φύγουμε αν δεν φύγει και ο τελευταίος από αυτά τα αποβράσματα»,
δίνοντας έτσι το «σήμα» ότι είναι επιδοκιμαστέα κάθε πράξη βίας σε βάρος των
αλλοδαπών. Όμως , ουδέποτε αντέδρασε με οποιονδήποτε τροπο ή άλλως πως
διαμαρτυρηθηκε ή έστω διακριτικά διαχώρισε τη θέση του από αυτές. Σε σχετική
ερώτηση η οποία του υποβλήθηκε επί του θέματος αυτού από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη απάντησε
« Εγώ κατ’ αρχάς δεν πιστεύω ότι υπάρχουν
υπάνθρωποι πάνω στον πλανήτη Δεν αντέδρασα στις δηλώσεις τους. Δεν σχολιάζω
τις δηλώσεις άλλων συναγωνιστών μου. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το κόμμα , εγώ
κοιτάω το χωριό μου ». Ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται ως ενισχυτικός των
κατηγοριών που του αποδίδονται , αφού αυτός τηρεί την επιβληθείσα « σκληρή »
υπερασπιστική γραμμή της ηγετικής ομάδας , η οποία επιβάλλει την άρνηση των
πάντων , περιφρονώντας και παραβιάζοντας ακόμα και την κοινή λογική.
.
Συντρέχουν, λοιπόν, κατά την άποψή μας, επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος του
κατηγορουμένου για τα εγκλήματα, για τα οποία κατηγορείται και πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος
για τις πράξεις αυτές.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Νικολέτα ΜΠΕΝΕΚΗ του Δημητρίου και της Αναστασίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 22-3-1988 , κάτοικος Αθηνών ( Φθιώτιδος 46 )
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ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Σε βάρος της εν λόγω κατηγορουμένης, απαγγέλθηκε κατηγορία για την παραπάνω
αξιόποινη πράξη, από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η
οποία, κατά τα κύρια σημεία της , έχει ως εξής « «…Στην Αθήνα , τουλάχιστον από
του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης
ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα,
αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση), η οποία επιδιώκει τη
διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων, προβλεπομένων από τις διατάξεις των
άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και
συμμετέσχες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’, η οποία είχε τη μορφή κλειστής
ολιγαρίθμου ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών (ναζιστών) και
εξέδιδε το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα, επικεφαλής της
οποίας εξ αρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ,
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία
‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ’’ Ήδη , κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’
τμήματος της οργανώσεως (το οποίο πλέον έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το ‘‘επιχειρησιακό’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η
δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο
πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογήν των ‘καταστατικών αρχών ’ και επιδιώξεων της ως
άνω οργανώσεως διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις, εκ των οποίων,
ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι…».
Κατά την αρχική απολογία της ενώπιον του ως άνω Ανακριτή, στις 2-10-2013,
μεταξύ των άλλων, ισχυρίστηκε ότι « Αρνούμαι την αποδιδόμενη σε εμένα κατηγορία
και συμπληρωματικά αναφέρω ότι δεν ήμουν ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής μέχρι
τώρα. Μετά τις εκλογές του 2012 ( 17-9-2012 ) προσελήφθην στα κεντρικά γραφεία
της Χρυσής Αυγής για τηλεφωνική και γραμματειακή και Κοινοβουλευτική
υποστήριξη του κ. ΛΑΓΟΥ και του κ. ΓΕΡΜΕΝΗ…»
Περαιτέρω, κατά τη συμπληρωματική απολογία της, στις 31-1-2014, ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « …υπέβαλα το
βιογραφικό μου στη Χρυσή Αυγή προκειμένου να απασχοληθώ ως εργαζόμενη στα
γραφεία της. Και πράγματι προσελήφθην στις 17-9-2012 και έκτοτε μέχρι σήμερα
ασκώ τα ίδια καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης , αρχειοθέτησης και
δακτυλογράφησης στο πολιτικό γραφείο του κ. ΛΑΓΟΥ , βουλευτή Β Πειραιώς.
Επίσης προσφέρω βοήθεια και συμμετέχω στο κοινοβουλευτικό του έργο ,
συντάσσοντας επίκαιρες και γραπτές ερωτήσεις. Εγώ σε τίποτα το συγκεκριμένο
δεν συμμετέχω πλην των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων που προσφέρω και στο
πολιτικό γραφείο του κ. ΛΑΓΟΥ και στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο… Εγώ έγραφα
και συνέτασσα τις Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του κ. ΛΑΓΟΥ, επίκαιρες και
γραπτές… Μέτωπο Γυναικών δεν υφίσταται σαν όργανο Εκτός από την
επαγγελματική μου , διοικητική μου ιδιότητα από την πρόσληψή μου και ως
αρραβωνιαστικιά του κ. ΛΑΓΟΥ κάνω ό, τι μου ζητηθεί… Στο κόμμα της Χρυσής
Αυγής αμέσως μετά την πρόσληψή μου και λόγω αυτής , αυτομάτως έγινα μέλος του
κόμματος ». Επίσης , με το από 31-1-2014 απολογητικό Υπομνημά της ενώπιον της
ίδιας ως άνω Ανακρίτριας , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Στις 17-9-2012
τελικώς προσελήφθην στα κεντρικά γραφεία του κόμματος ως διοικητική
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υπάλληλος , με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης και αποσπάστηκα εσωτερικά
στο πολιτικό γραφείο του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , Βουλευτή Β Πειραιώς….έχω αναλάβει
το κομμάτι της στήριξης του Κοινοβουλευτικού έργου με τη συγγραφή και
δημιουργία επίκαιρων ερωτήσεων και γενικότερα των γραπτών ερωτήσεων στη
Βουλή , ως επιστημονικός συνεργάτης…ουδεμία παράνομη πράξη τέλεσα και ουδέν
στοιχείο ήμαρτυρία υφίσταται εις βάρος μου που να δικαιολογεί το αποδιδόμενο εις
εμέ κατηγορητήριο…».
Σύμφωνα με το αποδεικτικό υλικό , η εν λόγω κατηγορουμένη ήταν εγγεγραμμένη
επίσημα και μέλος της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ». Μετείχε ενεργά στις δράσεις της και
αποσκοπούσε στην επίτευξη των εγκληματικών στόχων και σκοπών της , τους
οποίους ασφαλώς γνώριζε και συνειδητά υπηρετούσε. Ειδικότερα , ήταν υπεύθυνη
του Μετώπου Γυναικών της Περιφέρειας Πειραιώς. Με την ιδιότητά της αυτή
έκανε διαλέξεις και ομιλίες στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας
καθώς και σε Τοπικές Οργανώσεις της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Κατά την
απολογία της , ισχυρίστηκε ότι «…δεν υπάρχει Μέτωπο Γυναικών στη ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ….». Πλην όμως στον περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο του κόμματος
υπάρχουν καταχωρήσεις με διάφορα θέματα του « Μετώπου Γυναικών » , με την
Ευγενία ΧΡΗΣΤΟΥ , σύζυγο του Βουλευτή Γ. ΓΕΡΜΕΝΗ , μία εκ των επικεφαλής
αυτού. Συγχρόνως υπάρχει και σχετική ιστοσελίδα του « Μετώπου Γυναικών » της
Χρυσής Αυγής , στην οποία και η ίδια η κατηγορουμένη έχει κάνει καταχωρήσεις.
Επίσης , στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , εμφανίζεται
ενασχόληση και εκγύμναση των γυναικών - μελών του « Μετώπου Γυναικών » ,
μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής , με τίτλο « Μαθήματα Αυτοάμυνας του
Μετώπου Γυναικών ». Ενδεικτικά και σχετικά με τις δράσεις του , αναφέρεται
μήνυμα της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , με ημερομηνία 27-6-2013 προς τα
μέλη της και με το εξής περιεχόμενο « Πέμπτη 27/6 ώρα 19.00 στα γραφεία της
Τ. Ο. Νίκαιας , Βιντεοπροβολή και ομιλία από τη συναγωνίστρια Νικόλ
ΜΠΕΝΕΚΗ με θέμα « Ένας χρόνος Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο ». Επίσης ,
έχει αναρτηθεί κείμενο με ημερομηνία 24-12-2012 για την οργανωτική διάσκεψη
γυναικών Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , με θέμα « Τέχνη και Φυλή » και ομιλήτρια
την ίδια. Σε ερώτηση δε της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη αν η ίδια , η οποία
δήλωσε ότι είναι πτυχιούχος Φιλολογίας , ήταν η συντάκτρια του σχετικού κειμένου ,
αυτή απάντησε ότι συντάκτης ήταν ο αρραβωνιαστικός της βουλευτής Ι. ΛΑΓΟΣ ,
καθόσον αυτή δεν είχε διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα στο Πανεπιστήμιο , ενώ εκείνος
είχε μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Επίσης , στο ανακριτικό αποδεικτικό υλικό
υπάρχει σωρεία φωτογραφιών , βίντεο , εγγράφων , τηλεφωνικών μηνυμάτων κλπ ,
που απεικονίζουν και αναφέρουν την κατηγορουμένη να δραστηριοποιείται σε
πλήθος ομιλιών και εκδηλώσεων της οργάνωσης. Απάντησή της σε όλα αυτά ήταν
ότι , δήθεν , ενεργούσε άλλοτε για λογαριασμό του Ι. ΛΑΓΟΥ και άλλοτε ως
υπάλληλος της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ». Πλην όμως , ουδέποτε ανέφερε ότι η ίδια
εκφώνησε ένα λόγο εκ μέρους του Ι. ΛΑΓΟΥ. Αντίθετα , είναι ευκρινέστατο ότι
αυτή παρουσίαζε τα θέματα για δικό της λογαριασμό. Πέραν τούτων , εμφανίζεται
επικεφαλής ομάδας της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας η οποία , τον Απρίλιο του
έτους 2013 , επισκέφθηκε αυθαίρετα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ,
χωρίς να τους επιτραπεί η είσοδος από τον Διοικητή του Νοσοκομείου , προκειμένου
να προβούν σε έλεγχο αν εργάζονται ως « αποκλειστικές » νοσοκόμες αλλοδαπές. Η
ομάδα αυτή συνοδευόταν από τα μέλη της « Ασφάλειας » της Τοπικής Οργάνωσης
της Νίκαιας ( Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ κλπ ).
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Κατόπιν τούτων προκύπτει ότι η εν λόγω κατηγορουμένη γνώριζε πλήρως τους
σκοπούς και τις εγκληματικές δράσεις της « ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ » , τις οποίες
ενστερνιζόταν, εκθείαζε και διέδιδε στα λοιπά μέλη της οργάνωσης , κυρίως στις
γυναίκες στις οποίες απευθυνόταν. Η ίδια ήταν παρούσα όταν ο τελευταίος με
δηλώσεις του , σε καφετέρια στο Πέραμα , στις 11-6-2012 ουσιαστικά
« προανήγγειλε » , όπως αναλυτικά αναφέρεται στο οικείο κεφάλαιο , την επίθεση σε
βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών ( απόπειρα ανθρωποκτονίας , κλπ ) , η οποία
εκδηλώθηκε
λίγες ώρες αργότερα ήτοι τα ξημερώματα της 12-6-2012 από το
« Τάγμα Εφόδου » του Περάματος , με επικεφαλής τον Πυρηνάρχη Α. ΠΑΝΤΑΖΗ
και λοιπά μέλη της. Η πλήρης γνώση της για την εγκληματική δράση της
οργάνωσης αποτυπώνεται και στα γραπτά μηνύματα που η ίδια απέστειλε στον
Ι. ΛΑΓΟ , μετά τον καθοδηγητικό και συντονιστικό του ρόλο , αλλά και την
αυτοπρόσωπη παρουσία του στη συνδυασμένη επίθεση Τοπικών Οργανώσεων του
κόμματος στον Κοινωνικό Χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » στην Ηλιούπολη , στις 10-72013. Ειδικότερα αυτή του αποστέλλει τα παρακάτω μηνύματα με το εξής
περιεχόμενο : α) αριθ. μηνύματος 1431 : Μπράβο λατρεία , πάντα χάνω τα καλά
β) αριθ. μηνύματος 1434 : Ο άντρακλας μου δέρνει , λα , λα , λα , λα ,
γουστάαααρω γ) αριθ. μηνύματος 1437 : Για αναρχία λέω λατρεία , τα ΜΑΤ
είναι τακτικότερα νομίζω. Μ’ άρεσε που πήγατε επίτηδες. Επικεφαλής τους ο
Λαγός λένε Μέσα». Η συγκεκριμένη κατηγορουμένη επίσης εικονίζεται σε
τουλάχιστον δύο (2) φωτογραφίες εκ των οποίων στη μία κρατά μία καραμπίνα και
στην άλλη ένα πολεμικό όπλο , εικόνες που καταδεικνύουν την εξοικείωσή της με
όπλα και την αίσθηση δύναμης που αυτά προσέδιδαν στα μέλη της « ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ ». Η ίδια ισχυρίζεται ότι τα όπλα αυτά ανήκαν στον αδελφό της
Κωνσταντίνο ΜΠΕΝΕΚΗ , ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός και δήθεν
φωτογραφήθηκε με αυτά ( καραμπίνα και το υπηρεσιακό του όπλο ). Κατά τη
συμπληρωματική απολογία της , ως αιτιολογία της ενέργειάς της αυτής αναφέρει ότι
«…Ο αδελφός μου μόλις είχε πάρει το κυνηγετικό όπλο και λόγω του ότι , όταν
πηγαίνουμε εκτός σπιτιού , παίρνει πάντα μαζί του το υπηρεσιακό όπλο , ήθελε να
πάμε σε αυτόν τον κοντινό λόφο , να τον τραβήξω κάποιες φωτογραφίες γιατί ήθελε
να τις δώσει στον δάσκαλό του που κάνει καράτε για να δει τα όπλα , τις μάρκες, πως
φαίνονται κλπ. Όταν τον τράβηξα εγώ φωτογραφίες , μου είπε να ποζάρω και εγώ με
τα όπλα του, το οποίο και έκανα….». Όμως οι ισχυρισμοί της αυτοί , σε συνδυασμό
με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού , κρίνονται ουσιαστικά αβάσιμοι και ως εκ
τούτου απορριπτέοι.
Με τα δεδομένα αυτά, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος της
κατηγορουμένης ότι έχει τελέσει το έγκλημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση
για το οποίο και κατηγορείται και συνεπώς πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο
Δικαστήριο , για να δικαστεί ως υπαίτια αυτού.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Δημήτριος ΜΠΙΝΟΣ του Αποστόλου και της Όλγας , γεν. στην
Κατερίνη , στις 20-4-1979 , κάτοικος Αθηνών ( Ανδριτσαίνης 40 - Γαλάτσι ) ,
Ανθυπαστυνόμος
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ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο κατηγορούμενος
Δημήτριος ΜΠΙΝΟΣ , Ανθυπαστυνόμος , υπηρετεί στο 2ο
Τμήμα της
Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας. Στις 18-9-2013, στο πλαίσιο της
διενεργούμενης αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης σχετικά με τις
συνθήκες δολοφονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ , διατέθηκε από την Υπηρεσία του
και συμμετείχε στις έρευνες που έγιναν στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια. Οι έρευνες αυτές έγιναν με την παρουσία
Πταισματοδίκη , του Αστυνομικού Διευθυντή Ιωάννη ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ και του
Αστυνόμου Β Θεοδοσίου ΔΑΨΗ. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας και
επειδή ο μεν Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ δεν είχε μαζί
του το κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνό του , ο δε Αστυνόμος Β Θεοδόσιος
ΔΑΨΗΣ δεν διέθετε υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο , ζήτησαν από τον αιτούντα
Ανθυπαστυνόμο Δημήτριο ΜΠΙΝΟ να τους δώσει το προσωπικό κινητό τηλέφωνό
του , προκειμένου να καλέσουν από αυτό τον υπεύθυνο της ως άνω Τοπικής
Οργάνωσης Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ για να φέρει τα κλειδιά των γραφείων , ώστε να
γίνει η έρευνα. Τα παραπάνω γεγονότα επιβεβαιώνονται από τους Αστυνομικούς
Ιωάννη ΛΥΚΟΥΡΕΖΟ και Θεοδόσιο ΔΑΨΗ , κατά την ένορκη εξέτασή τους , στις
10-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Με βάση τα προαναφερόμενα , είναι προφανές ότι η εμπλοκή του Δημητρίου
ΜΠΙΝΟΥ στη συγκεκριμένη υπόθεση , η οποία προέκυψε μετά την άρση του
τηλεφωνικού απορρήτου όσον αφορά τον Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ , οπότε και βρέθηκαν
οι κλήσεις που δέχτηκε στο κινητό τηλέφωνό του από το κινητό τηλέφωνο του
κατηγορουμένου , είναι εντελώς τυχαία. Οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε
λόγους υπηρεσιακούς , χωρίς να προκύπτει , από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο
της δικογραφίας , η παραμικρή σχέση του με το κόμμα « Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή » ή οποιαδήποτε συμμετοχή του σε αυτό. Τα παραπάνω
επιβεβαιώνονται και από την Υπηρεσία του κατηγορουμένου ( Υποδιεύθυνση
Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ) με το υπ’ αριθ. πρωτ.
6004/15/3 - γ/14-10-2013 έγγραφό της προς την Ανακρίτρια του ΣΤ Ανακριτικού
Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά. Επομένως , για την αποδιδόμενη σε
βάρος του κατηγορία , δηλ. της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187
παρ. 1 Π. Κ. ) , ορθώς εκδόθηκε ως προς αυτόν , από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη , η υπ’ αριθ. πρωτ. 274/28-1-2014 τυπική κλήση , καθόσον δεν προκύπτουν
σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις , ώστε να δικαιολογείται η παραπομπή του στο
ακροατήριο.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αντώνιος ΜΠΟΛΕΤΗΣ του Αλεξίου
και της Ελένης , γεν. στην
Κωνσταντινούπολη , στις 21-4-1959 , κάτοικος Αθηνών ( Λεμεσού 4 ).
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ )
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Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία , της συνίσταται στο ότι «…
στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2008 , εντάχθηκες και συμμετέχεις ως
μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα ,
αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσπωπα ( οργάνωση ) , η οποία
επιδιώκει τη διαπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπόμενων από τις
διατάξεις των άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ,
εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις σ’
αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου…Εσύ δε ,
ως μέλος της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , μετείχες σε
διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον
ημςδαπών , που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών ,
κλπ αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κλπ ως μέλος του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ της
περιοχής
Κυψέλης - Πατησίων. Ενδεικτικά , στα πλαίσια της παραπάνω
εγκληματικής σου δραστηριότητας , από το Σεπτέμβριο του 2012 , μαζί με τους
συγκατηγορουμένους σου Νικόλαο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , Γεώργιο ΠΕΡΡΗ και άλλα
άγνωστα ακόμα στην ανάκριση άτομα με τα μικρά ονόματα Θοδωρής , Βαγγέλης ,
Κυριάκος , αλσ , καθώς και άλλα τριάντα ( 30 ) περίπου άτομα , τα στοιχεία των
οποίων δεν έχουν διακριβωθεί ακόμη από την ανάκριση , μέλη του ως άνω
‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ , δρούσες στις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα , ‘‘ αστυνομεύοντας ’’ και ‘‘ περιπολώντας ’’ τις ως άνω περιοχές με
βάρδιες σε ομάδες των πέντε ατόμων , προβαίνοντας σε ‘‘ εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις ’’ , με σκοπό να προκαλέσεις μαζί με τους λοιπούς το κλείσιμο των
καταστημάτων των μεταναστών της περιοχής , όπως ενδεικτικά των μπαρ΄ με το
διακριτικό τίτλο ‘‘ Cointreau ’’ , επί της οδού Λεμεσού 14 , ιδιοκτησίας του
AMOUGOU ( επ ) CYPRIEN ( όν ) του MAURICE υπηκόου Καμερούν ,
‘‘ Africana ’’ , συνιδιοκτησίας της Τανζανικής Κοινότητας επί της οδού Νιόβης και
‘‘ Africa ’’ επί της οδού Σταυροπούλου , καθώς και του κτιρίου που στεγαζόταν η
‘‘ Τανζανική Κοινότητα της Ελλάδος ’’ επί της οδού Λεμεσού 1 - 3 στην πλατεία
Αμερικής , προβαίνοντας κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 2012 έως και
Μαίου 2013 σε εμπρησμούς και διακεκριμένες φθορές , αλλά και σε βαρειές
σωματικές βλάβες σε βάρος ατόμων…».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , αρνήθηκε την κατηγορία που τον βαρύνει. Επίσης , στο σχετικό με
ημερομηνία 18-12-2013 απολογητικό υπόμνημά του ενώπιον της ίδιας ως άνω
Ανακρίτριας , ισχυρίζεται ότι « Σχετικά με την πυρκαγιά έξω από το μαγαζί του
ανωτέρω , Σας αναφέρω ότι εκείνη τη νύχτα υπήρξαν , όπως κάθε βράδυ σχεδόν ,
παρατηρήσεις εναντίον του Αμούγκου για το κατάστημά του , στις οποίες
συμμετείχα και εγώ , χωρίς να διαπράξω καμία παράνομη πράξη. Κατόπιν δε
συζήτησης για το πρόβλημα με τους Νίκο , Γιώργο και άλλους κατοίκους πήγα
σπίτι μου και δεν είχα καμία συμμετοχή σε καμία παράνομη πράξη ».
Όμως , σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αυτούς , ο συγκατηγορούμενός του
Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , κατά τη συμπληρωματική με ημερομηνία 15-52013 έκθεση εξέτασης του , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της
Υποδ/νσης Ασφάλειας Αθηνών , κατά την οποία σαφώς δήλωσε ότι δεν
επιθυμούσε να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος και του
γνωστοποιήθηκαν με αποτέλεσμα η εξέτασή του αυτή να είναι απολύτως νόμιμη ,
δήλωσε , μεταξύ των άλλων , ότι ο ίδιος , μαζί με τον ήδη κατηγορούμενο Αντώνιο
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ΜΠΟΛΕΤΗ καθώς και τον επίσης κατηγορούμενο Γεώργιο ΠΕΡΡΗ ποροξένησαν
φθορές και έβαλαν φωτιά στο κατάστημα του παραπάνω αλλοδαπού CYPRIEN
AMOUGOY , το οποίο με την εν γένει λειτουργία του δημιουργούσε έντονες
οχλήσεις τους κατοίκους της περιοχής. Χαρακτηριστικά δε , μεταξύ των άλλων
ανέφερε τα εξής « …μετά από σύσκεψη τεσσάρων ατόμων , εμού , του Γιώργου ,
του Αντώνη και του Θοδωρή , αποφασίσαμε να προκαλέσουμε κάποια υλική ζημία
στο μαγαζί του ατόμου που γνώριζα με το όνομα ‘‘ Πάτρικ ’’ για εκφοβισμό ώστε να
καταφέρουμε την οριστική παύση της λειτουργίας του οπο΄τε και τελικά το κάναμε.
Εγώ και ο Αντώνης πήραμε τη μοτοσυκλέτα του , πήγαμε στο πλησιέστερο
βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Αγ. Μελετίου και Γ Σεπτεμβρίου ,
προμηθευτήκαμε 750 ml βενζίνης την οποία βάλαμε σε ένα άδειο δοχείο νερού και
εν συνεχεία επιστρέψαμε στην οδοό Λεμεσού όπου βρίσκεται το κατάστημα του
Πάτρικ…Εν συνεχεία πήρα το μπουκάλι της βενζίνης που είχα προμηθευτεί ,
περιέλουσα το τζάμι εξωτερικά από την οπή που δημιουργησα , έριξα το υπόλοιπο
της βενζίνης στην κουρτίνα που βρισκόταν εξωτερικά του καταστήματος . Πήρα το
μπουκάλι και τη βαριοπούλα και τα έδωσα στο Γιώργο και μόλις συννενοηθήκαμε
με τους υπολοίπους ότι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε φωτιά , το έκανε ο Αντώνης ».
Άλλωστε , ο εν λόγω κατηγορούμενος , απολογούμενος ενώπιον της ως άνω
Ανακρίτριας , αποδέχθηκε ότι μετέβαινε στα γραφεία της « Χρυσής Αυγής » ,
προκειμένου να του χορηγούνται τρόφιμα ή άλλα αγαθά που είχε ανάγκη. Το
κίνητρο αυτό , το οποίο τον ώθησε να ενταχθεί στη Χρυσή Αυγή - όπως άλλωστε και
άλλους κατηγορουμένους - δεν μειώνει την ευθύνη , ούτε αντικρούει την κατηγορία ,
καθόσον αυτός υπέβαλε τη βούλησή του στη βούληση της ομάδας , εν γνώσει των
αρχών και του σκοπού της , καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιούσε για να
τον επιτύχει. Πλήρης απόδειξη τούτου είναι η ενεργός συμμετοχή του στην ως άνω
εγκληματική πράξη σε βάρος αλλοδαπού καταστηματάρχη , όπως προεκτίθεται.
Κατόπιν των ανωτέρω , προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου για την παραπομπή του στο
ακροατήριο
του αρμοδίου
Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος της ως άνω αξιοποίνου πράξεως για την
οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ευστάθιος ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας , γεν. στο
Περιστέρι
Αττικής , στις 22-3-1973 κάτοικος περιοχής Κυρά Βρύση
Κορινθίας , επί της Β παρόδου της οδού Εθνικής Αντιστάσεως , ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 12-1-2014 με το υπ’ αριθ. 10/14 Ε.Π.Κ. της
Ειδικής Ανακρίτριας – Εφέτη.
ΠΡΑΞΗ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187
παρ. 1 , 3 Π. Κ. )
β) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( παράβ. άρθρ. 15 Ν. 2168/1993 )
Η κατηγορία η οποία βαρύνει τον εν λόγω κατηγορούμενο , κατά τα κύρια
σημεία της , συνίσταται στο ότι « Στην Αθήνα , στην Κόρινθο και αλλού ,
τουλάχιστον από του έτους 2003 , εντάχθηκες και συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι
και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα ,
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αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία
επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις
διατάξεις των άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα , στην Αθήνα , στον ως άνω χρόνο ,
εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και συμμετέχεις
σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ
δε , αφότου εντάχθηκες στην παραπάνω οργάνωση , σου ανατέθηκε αρχικά η
συμμετοχή σε δράσεις - επιθέσεις , σε βάρος μεταναστών στην Πλατεία του
Αγ. Παντελεήμονα Αττικής και στη συνέχεια , ανελισσόμενος , σου ανατέθηκε ο
ρόλος της στρατολόγησης νέων υποστηρικτών - μελών στην περιοχή της Κορινθίας
και της ευρύτερης περιοχής , όπου και δημιούργησες αντίστοιχους ‘‘ πυρήνες ’’ ,
επικεφαλής των οποίων ήσουν εσύ , στον οποίο και αυτοί αναφέρονταν και
εκτελούσαν απαρέγκλιτα τις εντολές σου , με καθετοποιημένη διαδικασία εντολών ,
εποπτείας και λογοδοσίας ενώ μεριμνούσες και για τη στρατιωτικού τύπου
‘‘ εκπαίδευση ’’ των ‘‘ Ταγμάτων Εφόδου ’’ της Κορινθίας και της ευρύτερης
περιοχής. Λόγω δε των ως άνω θέσεών σου στην οργάνωση αλλά και ως
Βουλευτής επικεφαλής , από κοινού με άλλους , του σκληρού επιχειρησιακού
πυρήνα της οργάνωσης , αναφερόμενος απευθείας στον αρχηγό
Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ διευθύνεις την οργάνωση , μετέχοντας και δίνοντας εντολές ή
εγκρίνοντας σχετικές δράσεις - επιθέσεις με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ εμφανίζεται διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα
αλλά και άλλα… , προβαίνοντας , μεταξύ άλλων , σε βίαιες και ρατσιστικού
περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος ημεδαπών , στοχοποιημένων ως ατόμων
διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π. αντιλήψεων ξένων μεταναστών ,
ρομά και γενικά όσων δεν ανήκουν στη ‘‘ λαική ενότητα της φυλής ’’ σε
ολόκληρη την Ελλάδα ».
Πέραν όμως αυτής , συμπληρωματικά , του απαγγέλθηκε και η κατηγορία ότι
«… στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας , στις 5-12-2013 , κατείχες ένα ( 1 )
λειόκαννο ημιαυτόματο όπλο ( καραμπίνα ) , διαμετρήματος ( GAUGE ) 12 ,
μοντέλο ‘‘ Μ2 ’’ , κατασκευής ‘‘ Benelli Armi S .p. A . ’’ Ιταλίας , με αριθμό
σειράς M781286 C , με σταθερό κοντάκιο , μήκους κάννης 50 cm και συνολικό
μήκος 104, 5 cm , το οποίο και μετασκεύασες έτσι ώστε η αποθήκη του να είναι
χωρητικότητας πέντε ( 5 ) φυσιγγίων και το όπλο να μπορεί να δεχθεί συνολικά έξι
( 6 ) φυσίγγια , με συνέπεια το ως άνω λειόκαννο να μη χαρακτηρίζεται κυνηγετικό
όπλο , αλλά όπλο… δοθέντος ότι έχει τη δυνατότητα να δεχθεί περισσότερα από
τρία ( 3 ) φυσίγγια , ενώ επίσης φέρει επ’ αυτού προσαρμοσμένες μία ( 1 ) πλαστική
φυσιγγιοθήκη , χωρητικότητας έξι ( 6 ) φυσιγγίων και μία ( 1 ) συσκευή σκόπευσης
ερυθράς κουκίδας ( Red Dot Sight ) , η οποία είναι προσαρμοσμένη στο άνω
μέρος του όπλου μέσω κατάλληλης βάσης και φέρει επ’ αυτής , μεταξύ άλλων , τις
ενδείξεις ‘‘ L3 EOTech FOR LAW ENFORCEMENT / MILITARY USE ’’ ,
λειτουργεί δε με μπαταρία λιθίου και η λειτουργία της βασίζεται στην εκπομπή
ενός εσωτερικού φωτεινού στόχαστρου , υπό μορφή ερυθράς κουκίδας , παρέχοντας
στο σκοπευτή - χρήστη του όπλου τη δυνατότητα για καλύτερη σκόπευση και
ακρίβεια βολής , χωρίς να υπάρχει η ανάγκη χρησιμοποίησης των συνήθων
σκοπευτικών οργάνων του όπλου ( άρθρ. 1 παρ. 3 εδάφ. β του Ν. 2168/1993 ). Το
ως άνω όπλο κατείχες με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της εγκληματικής
οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » στα πλαίσια της δραστηριότητας σου ως μέλος της
και ως μέλος της ηγετικής ομάδας , αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης , δια
της ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην
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πραγμάτωση των δεσμευτικών για σένα - όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης
αυτής - στόχων της…».
Ο κατηγορούμενος , με το από 11-1-2014 απολογητικό Υπόμνημά του , το
οποίο κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , κατά την ημέρα της
αρχικής απολογίας του , στις 12-1-2014 , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι « Επί
των αποδιδόμενων εις εμέ κατηγοριών περί ένταξής μου , συμμετοχής και
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων ,
δηλώνω κατηγορηματικά αθώος… Επικαλούμαι δε και το με αριθμό πρωτ. 164/212-2013
έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου , το έγγραφο του
Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας , το από 12-12-2013 έγγραφο του Εμπορικού
Συλλόγου Ξυλοκάστρου , το με αριθμό πρωτ. 1716/11-12-2013 έγγραφο του
Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου , τα οποία στο σύνολό τους διαβεβαιώνουν ότι
ουδέποτε υπήρξε καταγγελία είτε επώνυμη είτε ανώνυμη σε βάρος μου για παροχή
προστασίας σε καταστήματα ή για την τέλεση άλλων παρανόμων πράξεων… όλο
αυτό το χρονικό διάστημα , μόνο και μόνο επειδή είμαι Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής ‘‘ βάλλομαι ’’ στο πλαίσιο μιας τεράστιας επικοινωνιακής εκστρατείας…».
Επίσης αναφέρει ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος του πολιτικού κόμματος « Λαικός
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » αλλά απλός υποστηρικτής του. Επίσης , στο ίδιο
υπόμνημα αναφέρει ότι « Απόδειξη του γεγονότος ότι ουδέποτε έχω προβεί σε
βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου
επιθέσεις
σε
βάρος
ημεδαπών ,
στοχοποιημένων ως ατόμων διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π.
αντιλήψεων , ξένων μεταναστών και ρομά , αποτελεί το γεγονός ότι , όπως
προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 818/23-9-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Κορίνθου προς την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , καμία
δικογραφία δεν έχει σχηματισθεί σε βάρος μου για κάποια από τις πράξεις που
αναφέρονται στο κατηγορητήριο. ». Τέλος , ισχυρίζεται ότι ουδεμία αξιόποινη
πράξη έχει τελέσει στην περιοχή της Κορινθίας , τόσο κατά τη διάρκεια της
Βουλευτικής του θητείας όσο και προηγουμένως και ουδεμία ποινική δικογραφία
και κατηγορία , για οποιοδήποτε λόγο , εκκρεμούν σε βάρος του.
Περαιτέρω , με το από 2-6-2014 συμπληρωματικό απολογητικό Υπόμνημά του ,
κατά τη συμπληρωματική απολογία του την ίδια ημέρα ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι «…ουδέποτε εντάχθηκα
ως μέλος στη Χρυσή Αυγή , ούτε έφερα την οποιαδήποτε κομματική ιδιότητα ,
ώστε να μπορεί να γίνει ποτέ λόγος για ένταξή μου στη Χρυσή Αυγή… εξουσία
χάραξης πολιτικής μέσα στο κόμμα , δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικής και
ιδεολογικής δράσης και καθήκοντα διοίκησης των τοπικών οργανώσεων είχαν
μόνο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ,
πολλά από τα οποία είχαν οριστεί Περιφερειάρχες σε Νομούς και όχι ο βουλευτής
του Νομού , ο οποίος , όπως στη δική μου περίπτωση , δεν ήταν μέλος ούτε του
Πολιτικού Συμβουλίου , ούτε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής… δεν ήμουν καν
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής , βάσει της ιεραρχίας που υπήρχε στη Χρυσή
Αυγή , δεν μπορούσα να κάνω την παραμικρή ενέργεια ή να δώσω την παραμικρή
εντολή στις Τοπικές Οργανώσεις της Κορινθίας… δεν είχα καμία διοικητική ή
άλλου είδους εξουσία και κομματική ιδιότητα στο κόμμα της Χρυσής Αυγής , ούτε
ήμουν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου , ούτε ήμουν μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής , ούτε υπεύθυνος Περιφερειάρχης , δεν είχα καμία δυνατότητα να
δημιουργήσω εγώ πυρήνες ή Τοπικές Οργανώσεις στη Κορινθία… πάντοτε
αποτελούσα ‘‘ ξένο σώμα ’’ μέσα στο κόμμα της Χρυσής Αυγής… Σαφέστατα και
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διαφωνούσα με ορισμένες ακραίες τοποθετήσεις συναδέλφων μου από το κόμμα
εντός του Κοινοβουλίου ή ορισμένες ακραίες αντιλήψεις που μπορεί να εξέφραζαν
δημόσια , αλλά εγώ φρόντιζα να είμαι εγώ ο ίδιος απόλυτα ευπρεπής στο
Κοινοβούλιο… το γεγονός ότι για το κόμμα , την κεντρική διοίκηση , τον πρόεδρο
και την ηγετική ομάδα , εγώ ήμουν ένα ‘‘ ξένο σώμα ’’ αποδεικνύεται και από τη
μετέπειτα διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και όχι από
το κόμμα , αφού ουδέποτε υπήρξα μέλος του κόμματος… ».
Όμως οι ως άνω ισχυρισμοί του και κυρίως εκείνος ότι ουδέποτε εντάχθηκε στη
Χρυσή Αυγή , αλλά αντίθετα ήταν ένθερμος οπαδός άλλου κόμματος , πέραν του ότι
είναι αντίθετος προς τη λογική και την καθημερινή πολιτική πρακτική , δεν
ενισχύονται από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού. Αντίθετα , προκύπτει ότι
αυτός είχε ενταχθεί από ετών στη Χρυσή Αυγή και , με κάθε ευκαιρία , επεδείκνυε
την πίστη και τη στήριξή του στο κόμμα αυτό , σε δημόσιες ομιλίες του και
συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , αλλά και συμμετέχοντας σε βίαια
επεισόδια και εγκληματικές ενέργειες , στα πλαίσια των καθορισμένων σχεδίων και
σκοπών του ως εγκληματικής οργάνωσης. Ως περιστατικά τέτοιου είδους
αναφέρονται , μεταξύ των άλλων και τα εξής : α) Σε εκδήλωση της Τοπικής
Οργάνωσης του κόμματος στη Σαλαμίνα , μετά τις εκλογές του έτους 2012 ,
μεταξύ των άλλων , δήλωσε « Δεν έχουμε πρόεδρο. Έχουμε αρχηγό , τον
ακολουθούμε πιστά , σαν γνήσιοι στρατιώτες και δεν κάνουμε πίσω σε ό, τι και
να μας πει. Ακολουθούμε πιστά ό, τι μας διατάσσει και εκτελούμε… Δεν
αποδεχόμαστε το ρόλο του Βουλευτή. Εκεί μέσα το μόνο που νιώθουμε είναι
σιχασιά και αηδία. Και κυριολεκτούμε. Δίνουμε έναν ανιδιοτελή αγώνα , όχι για τα
νούμερα , η φύση του Έλληνα είναι να εξουσιάζει…. Ο όρος βουλευτής δεν
αρμόζει και τόσο πολύ σε έναν Χρυσαυγίτη » β) σε ομιλία του στην Τοπική
Οργάνωση της Χρυσής Αυγής , στο Ναύπλιο , στις 12-1-2013 , μεταξύ των άλλων ,
δήλωσε « Δεν είμαστε πολιτικοί. Στόχος μας είναι η απελευθέρωση της πατρίδας.
Πρέπει ο κόσμος να μάθει ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Ποιά είναι τα παιδιά με
τα μαύρα μπλουζάκια. Ένας Χρυσαυγίτης είναι πάντα έτοιμος για την
επανάσταση. Καλό είναι ο λαός να πιστέψει στην επανάσταση. Όταν κρίνουμε
ότι ο λαός είναι έτοιμος να ακολουθήσει μια επανάσταση , να είναι σίγουρος
ότι μπροστά , μπροστάρηδες θα είναι οι Χρυσαυγίτες , τα παιδιά με τα μαύρα
μπλουζάκια » γ) σε σχετικές δηλώσεις του στην Τοπική Οργάνωση του
κόμματος, στην Πάτρα , μεταξύ των άλλων , εννοώντας τη Βουλή , ανέφερε ότι «
Έχουμε πάει εκεί για να μείνουμε και αυτοί που θα φύγουνε είναι όλοι αυτοί εκεί
μέσα. Κάποια στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα υπάρχουν τριακόσιοι
Έλληνες Χρυσαυγίτες ». δ) σε προεκλογική του ομιλία στη Νεμέα Κορινθίας ,
πριν τις βουλευτικές εκλογές του έτους 2012 , μεταξύ των άλλων , δήλωσε « Μας
είπαν μαχαιροβγάλτες , μας είπαν βρικόλακες. Αφού έτσι μας αποκαλούν , θα
μας νιώσουν από κοντά και μέσα εκεί θα γίνουμε τα πάντα » ε) στις 4-6-2013 ,
δήλωσε ότι « Ευτυχώς που βρέθηκε η Χρυσή Αυγή και κάποιοι άξιοι συναγωνιστές
και μου δείξανε το σωστό και εδώ και αρκετά χρόνια ακολουθώ πιστά τα
βήματα της Χρυσής Αυγής. » και στ) στις 2-1-2013 , επαναλαμβάνοντας τις
δηλώσεις του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , οι οποίες είχαν καταχωρηθεί στο
περιοδικό « Χρυσή Αυγή » ( τεύχος 134/2007 ) , δήλωσε « Τα τείχη πέφτουν εκ των
έσω. Δέκα χρόνια οι Έλληνες προσπαθούσαν να πάρουν την Τροία. Αυτό δεν το
κατάφερε ούτε ο Αχιλλέας ούτε ο Αγαμέμνονας, αλλά ο ένας και μοναδικός
πολυμήχανος Οδυσσέας. Σε όλη της Ελληνική Επικράτεια άξιοι συναγωνιστές
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θεμελιώνουν έναν νέο Δούρειο Ίππο. Ορθά τα λάβαρα και η Νίκη μας
περιμένει ».
Όμως η όλη , πέραν των ορίων του Νόμου , « δραστηριότητα » του εν λόγω
κατηγορουμένου , δεν εξαντλείται στις παραπάνω δηλώσεις του , αλλά έχουν
καταγραφεί και οι παρακάτω περιγραφόμενες πράξεις του και συγκεκριμένα:
α) στα ηλεκτρονικά πειστήρια που περιλαμβάνονται στο ανακριτικό υλικό ,
εμφανίζονται φωτογραφίες του , από την επίσκεψή του στα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας , με το γραμματέα και άλλους υπεύθυνους αυτής και ήδη
κατηγορούμενους, αποδεχόμενος την όλη δραστηριότητά της και ασφαλώς
εκτιμώντας θετικά το έργο της β) μετά την εκλογή του ως Βουλευτή επεδείκνυε
άκρως αλαζονική συμπεριφορά και εμφανιζόταν ως επικεφαλής συντεταγμένων
ομάδων οπαδών του κόμματος σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις , υπό τον ήχο
στρατιωτικών παραγγελμάτων που ο ίδιος έδινε , όπως π.χ. « παραταχθείτε σωστά
όπως προβλέπεται , Χρυσή Αυγή είστε ρε » , παράγγελμα που έδωσε σε ομάδα
μελών του κόμματός του , κατά την επετειακή εκδήλωση της μάχης των
Δερβενακίων, στις 22-6-2012 , στην ομώνυμη περιοχή γ) το βράδυ των εκλογών
της 17-6-2012 , τηλεφώνησε στο Δήμαρχο Νεμέας Ευάγγελο ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ ,
λέγοντάς του « Από εδώ και πέρα είσαι υφιστάμενός μου » , στην εύλογη δε
αντίδραση του τελευταίου του απάντησε « Από εδώ και στο εξής θα γίνω η σκιά
σου και θα σε κάνω να πετάγεσαι στον ύπνο σου », διώκοντας να επιδείξει την ισχύ
και την υπεροχή ως και την περιφρόνηση της Χρυσής Αυγής στις αιρετές αρχές της
Αυτοδιοίκησης, δ) επανειλημμένα είχε εκδηλώσει προσβλητική και απειλητική
συμπεριφορά και σε βάρος
του Δημάρχου
Κορινθίων
Αλέξανδρου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΎ , όπως δε φαίνεται σε σχετικό βίντεο που περιλαμβάνεται στο
αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας , στις 22-6-2012 και πάλι κατά τη σχετική
εκδήλωση της επετείου της μάχης των Δερβενακίων , φαίνεται καθαρά η απειλητική
συμπεριφορά του κατηγορουμένου προς το Δήμαρχο , δηλαδή η κίνηση του χεριού
του στο λαιμό υπονοώντας ότι « θα σε σφάξω » ε) με τη φυσική του παρουσία έξω
από το στρατόπεδο της Κορίνθου, στις 25-8-2012 , ως τοπικός νεοεκλεγείς
Βουλευτής της περιοχής, επιδοκίμασε, τις δηλώσεις του Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
ότι « Στο ηρωικό αυτό στρατόπεδο που φιλοξενούσε τους ήρωες που πολέμησαν
για την Ελλάδα , έφεραν τους βρωμιάρηδες , αυτά τα σκουπίδια της γης . Δεν θα
φύγουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος από αυτά τα αποβράσματα » , ενώ
απευθυνόμενος στους Αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο εκείνο ώστε να
αποτραπούν τυχόν σοβαρά επεισόδια τους είπε « Μη με ακουμπάτε » στ) επαιρόταν
δημοσίως για τις « πρώτες μάχες που έδωσε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στην πλατεία του
Αγίου Παντελεήμονα απελευθερώνοντας την πρώτη πλατεία της πατρίδας μας…
από τη στιγμή που δεν μπορεί να τους διώξει το κράτος , θα τους κάνει
δύσκολη τη ζωή η Χρυσή Αυγή », εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό πανηγυρικά
την αποδοχή βίαιων και εγκληματικών ενεργειών σε βάρος αλλοδαπών ζ) κατά το
χρονικό διάστημα από 10 έως 12 Μαίου 2011 , με αφορμή τη δολοφονία του
Εμμανουήλ ΚΑΝΤΑΡΗ από αλλοδαπούς , στο κέντρο της Αθήνας , συμμετείχε με
τους επίσης κατηγορούμενους Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ , Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ και
Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ , σε πορείες στην ίδια ως άνω περιοχή , οι οποίες , υπό
τον ήχο ρατσιστικών συνθημάτων , εξελίσσονταν σε εξαιρετικής βιαιότητας
επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών , με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό αρκετών
από αυτούς και το θάνατο ενός , η παρουσία του δε και η συμμετοχή του
κατηγορουμένου στις παραπάνω επιθέσεις , απεικονίζεται τόσο σε φωτογραφίες ,
όσο και σε βίντεο ( λεπτό 4.22 επ. του βίντεο ) , το οποίο διαβιβάστηκε στην Ειδική
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Ανακρίτρια - Εφέτη , από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , με το υπ’ αριθ.
πρωτ. ΕΠ 2169/16-5-2014 έγγραφό του , για συσχέτιση στη δικογραφία η) σε
συνέντευξη που ο ίδιος είχε δώσει στις 2-1-2013 , στο « EL NEWS GR » , μετά από
σχετική ερώτηση που του έγινε δήλωσε « Από το 2003 παρακολουθώ εξ’
αποστάσεως τη Χρυσή Αυγή και τις δράσεις της και από το 2009 έχω την τιμή να
ανήκω ως απλός στρατιώτης δίνοντας πρώτες μάχες στην Πλατεία Αγίου
Παντελεήμονα , απελευθερώνοντας την πρώτη πλατεία της πατρίδας μας » ,
εννοώντας ασφαλώς δια της βίας και με απηνή καταδίωξη των αλλοδαπών οι οποίοι
διέμεναν στη συγκεκριμένη περιοχή θ) σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΤΙΜΕ
/τεύχος Σεπτεμβρίου 2012 δήλωσε , μεταξύ των άλλων , ότι « Υπάρχει μια
πνευματική , εθνική και φυλετική ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Ασιάτες
και Αφρικανοί μολύνουν τη λευκή φυλή » και ι) και πάλι στα Δερβενάκια , όπου
είχε μεταβεί μαζί
με τους επίσης Βουλευτές του κόμματος Κωνσταντίνο
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ και Δημήτριο ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ στο χώρο της τελετής , αλλά και
με οργανωμένους οπαδούς του κόμματος , οι οποίοι φορούσαν ομοιόμορφες
ενδυμασίες στρατιωτικού τύπου, με στρατιωτικά παραγγέλματα παρατάχθηκαν στο
χώρο της τελετής , στο άγαλμα του Θ. Κολοκοτρώνη , έναντι του στρατιωτικού
αγήματος και της Φιλαρμονικής Κορίνθου. Όμως , αντί σεβασμού στη μνήμη των
ηρώων και στην ιστορική σημασία της νίκης , κραύγαζαν ναζιστικά και υβριστικά
συνθήματα , με σκοπό την επίδειξη ισχύος και την περιφρόνηση και απαξίωση των
νόμιμων τοπικών αρχών.
Από τα προαναφερόμενα καταρρίπτονται πλήρως οι ισχυρισμοί του εν λόγω
κατηγορουμένου, κατά την απολογία του , στις 12-1-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη και συγκεκριμένα ότι « Η μοναδική σχέση που έχω με την
περιοχή του Αγ. Παντελεήμονος είναι ότι πηγαίνω όταν γιορτάζει ο Άγιος
Παντελεήμονας , προστάτης των αρτοποιών και προσκυνώ τη χάρη του… Εγώ έμαθα
Πακιστανικά για να συνεννοούμαι με τους υπαλλήλους μου. Αν έχουν γίνει όλα αυτά
ανατριχιάζω. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν με εκφράζουν όλα αυτά. Δεν μου τα
επιτρέπει η θρησκεία μου. Η θρησκεία μου λέει ‘‘ αγαπάτε αλλήλους ’’ και όχι ‘‘
σκοτώστε αλλήλους ’’.
Από το περιεχόμενο όλων των προαναφερόμενων πράξεων και δηλώσεών του
προκύπτει σαφώς ο εγκωμιασμός και η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του της
πολιτικής των βίαιων και εγκληματικών δράσεων των « Ταγμάτων Εφόδου » των
οικείων Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος , κυρίως εκείνων της Νίκαιας , του
Πειραιά και του Περάματος που συγκροτούσαν « τα παιδιά με τα μαύρα
μπλουζάκια » , τα οποία επίσης ο ίδιος εγκωμίαζε και αναγνώριζε και αποδεχόταν
πλήρως τον εξωθεσμικό και εγκληματικό ρόλο τους , με στόχο , όπως ο ίδιος
διεκήρυττε , τη διαμόρφωση ενός απόλυτα ολοκληρωτικού καθεστώτος , δηλ. τη
συγκρότηση της « Βουλής » από τριακόσιους Χρυσαυγίτες.
Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία , επιβεβαιώνουν τον προστατευόμενο
ανώνυμο μάρτυρα « Δ » , ο οποίος , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 5-102013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
μεταξύ των άλλων , ανέφερε για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο τα εξής « Υπήρξα
στέλεχος της χρυσής Αυγής στην Περιφέρεια της Κορινθίας μέχρι τα τέλη Ιουνίου
2012. Ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος της Χρυσής Αυγής στο νομό είναι ο
Βουλευτής Στάθης ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ… Όλοι οι πυρήνες του νομού αναφέρονται σε
αυτόν και εκτελούν τυφλά τις εντολές του… Έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά
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επιθέσεων σε αλλοδαπούς μετανάστες από στελέχη της Χρυσής Αυγής στην
Κόρινθο , στη Νεμέα , στο Κιάτο , στο Βραχάτι , Αρχαίες Κλεωνές και άλλα μέρη.
Δεν γνωρίζω εάν σε κάθε επίθεση υπάρχει ειδική εντολή για να γίνει , γνωρίζω όμως
ότι υπάρχει μία γενική κατεύθυνση να ‘‘ τιμωρούνται ’’ οι λαθρομετανάστες και
αυτή η πρακτική δεν έχει αποδοκιμαστεί από τον τοπικό βουλευτή , ο οποίος μας
έχει πει ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να τους διώξει το Κράτος τους κάνει τη
ζωή δύσκολη η Χρυσή Αυγή. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι επιθέσεις αυτές τελούν σε
γνώση του τοπικού βουλευτή , οργανώνονται στην ουσία από αυτόν και αυτό
αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι τα μέλη των τοπικών μετά από κάθε
επίθεση περηφανεύονται στις τοπικές οργανώσεις. Το καλοκαίρι του 2012 , ήμουν
παρών στο λιμάνι της Κορίνθου , σε μία επίθεση τριάντα μελών της οργάνωσης
εναντίον αλλοδαπών ( περίπου 5-6 ) , τους οποίους πέταξαν στη θάλασσα έτσι για
πλάκα… Έχω απόλυτη πεποίθηση
ότι ο βουλευτής του νομού Στάθης
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ έχει απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει στο νομό σε σχέση με τις
ενέργειες της Χρυσής Αυγής ακόμα και αν δεν δίνει ρητή εντολή για συγκεκριμένη
ενέργεια οπωσδήποτε την εγκρίνει εκ των υστέρων γιατί απλούστατα εντάσσεται σε
γενικότερο πλαίσιο ενεργειών και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά γίνονται σε
εκτέλεση των εντολών και με απόλυτη κάλυψη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής
Αυγής , δηλαδή του Νίκου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και του
Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ ».
Κατόπιν των προαναφερομένων, είναι πρόδηλο ότι ο συγκεκριμένος
κατηγορούμενος και Βουλευτής
Ευστάθιος ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ επιδοκίμαζε ,
υποστήριζε και διέδιδε τις ακραίες και ποινικά ελεγχόμενες θέσεις και δράσεις του
κόμματός του με κάθε μέσο και κυρίως με εμπρηστικές δηλώσεις κατά τις ομιλίες
του. Επίσης , συμμετείχε και ο ίδιος σε εγκληματικές δράσεις , αποδεχόμενος
πλήρως τους εγκληματικούς στόχους και τις παράνομες επιδιώξεις του κόμματος
υποτάσσοντας , με λόγια και έργα , τη βούλησή του στη βούληση αυτού. Όλα δε
τα αποδεικτικά στοιχεία μαρτυρούν κραυγαλέα ότι ήταν καθ’ όλα υποκριτική η
συμπεριφορά του στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων , ενώπιον της Ολομέλειας ,
όπου ολοφυρόμενος διεκήρυττε ότι δεν είχε διαπράξει απολύτως τίποτα και
διερωτάτο για ποιούς , άραγε , λόγους και σκοπιμότητες βρισκόταν στη φυλακή,
επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως « άκακον αρνίον ». Σημειώνεται μάλιστα ότι η
συμπεριφορά του αυτή προκάλεσε την οργή ακόμα και αυτού του αρχηγού του
κόμματος Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , όπως ο ίδιος ο Ευστάθιος
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ , αναφέρει στο ως άνω συμπληρωματικό υπόμνημά του.
Τέλος , όσον αφορά τη συμπληρωματική κατηγορία της διακεκριμένης
οπλοκατοχής , η οποία επίσης του αποδόθηκε και για την οποία απολογήθηκε
συμπληρωματικά , στις 2-6-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , με το
ίδιο ως άνω με ημερομηνία 2-6-2014 απολογητικό υπόμνημά του , αρνείται την
τέλεση εκ μέρους του της συγκεκριμένης αξιοποίνου πράξεως. Ειδικότερα , μεταξύ
των άλλων , ως προς την πράξη αυτή ισχυρίζεται ότι «… η κυνηγετική καραμπίνα
που κατείχα με την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια , παρά το ότι μπορούσε να πάρει
δύο παραπάνω φυσίγγια από αυτά που απαιτεί ο Νόμος , λόγω του ότι σπίτι μου την
είχα χωρίς το μειωτήρα φυσιγγίων τοποθετημένο , μέσα στη θήκη της , δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως όπλο , σαν αυτά που απαιτεί το πραγματικό του άρθρου 15 του
Ν. 2168/1993…δεν αποδεικνύεται ούτε ένα πραγματικό περιστατικό που να
φανερώνει δικό μου σκοπό να διαθέσω αυτό το όπλο σε ομάδα ή οργάνωση ή σε
τρίτους προκειμένου να διαπράξουν κακουργήματα ή πλημμελήματα… Η εν λόγω
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κυνηγετική μου καραμπίνα , την οποία κατέχω με νόμιμη άδεια , στην οικία μου
στην Κορινθία , πριν καν αποκτήσω τη Βουλευτική μου ιδιότητα και τη χρησιμοποιώ
αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιδιαίτερης αγάπης μου για το κυνήγι , δεν είναι
πρόσφορη προς διάθεσή της σε τρίτους για τέλεση εγκλημάτων και ούτε κανένα
τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο υπάρχει… ουδέποτε το εν λόγω κυνηγετικό όπλο
χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος…».
Οι ανωτέρω ισχυρισμοί του κατηγορουμένου , ενόψει και όλων όσων αναφέρονται
παραπάνω , δεν είναι , κατά την άποψή μας , πειστικοί , λαμβανομένου υπόψη του
είδους του οπλισμού ( παραποιημένο όπλο ) που βρέθηκε στην κατοχή του. Τόσο ο
ίδιος , όσο και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί του βουλευτές , δεν είχε σκοπό να τα
κατέχει ή να τα φέρει μαζί του οπλισμό αποκλειστικά και μόνο για να επιδίδεται στο
κυνήγι , όπως ισχυρίζεται , αλλά και για να εφοδιάσει μέλη του κόμματός του εγκληματικής ομάδας , οποτεδήποτε χρειαζόταν , για να εμπεδωθεί στα μέλη της το
αίσθημα υπεροχής και ισχύος , αλλά και να εξοικειωθούν αυτά με τη βία και εν γένει
να διαμορφωθούν καταστάσεις οι οποίες διαπλάθουν « ετοιμοπόλεμους μαχητές » ,
ανθρώπους , οι οποίοι μπορούν , χωρίς ενδοιασμό , να προβαίνουν σε εγκληματικές
ενέργειες. Όπως δε έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω , για τη συγκρότηση του
εγκλήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2168/1993 , δεν απαιτείται
και η υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Κατόπιν των προαναφερόμενων , κατά την άποψή μας , προκύπτουν πλέον ή
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του ως άνω κατηγορουμένου Βουλευτή Ευστάθιου
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ , για
την παραπομπή του στο ακροατήριο του αρμόδιου
Δικαστηρίου, για να δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις
οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σταύρου και της Βασιλικής ,
γεν. στην Αθήνα , στις 15-10-1994 , κάτοικος Αθηνών ( Ταυγέτου 23
Πατήσια )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. ).
2) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού ( άρθρ. 42 παρ. 1 , 45 , 299 παρ. 1
Π. Κ )
3) Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας ( άρθρ. 382 παρ. 1 , σε συνδ . με το
άρθρο 382 παρ. 1 σε συνδ. με το άρθρ. 381 παρ. 1 Π. Κ.
Διατάραξη οικιακής ειρήνης ( άρθρ. 334 παρ. 1 Π. Κ. )
Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος της ως άνω
κατηγορουμένης , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία τους ,
συνίστανται στο ότι :
Α) « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2011 , εντάχθηκες και συμμετέχεις
ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα (οργάνωση) , η οποία
επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων… Πλέον συγκεκριμένα , στον
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ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και
συμμετέχεις σ’ αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου… Εσύ δε , ενταχθείσα στην ως άνω εγκληματική οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
και δη στην τοπική οργάνωση του Περάματος , μετείχες , ως μέλος , στο αντίστοιχο
‘‘τάγμα εφόδου’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις , που οργανώνονταν από τη ‘Χρυσή
Αυγή’ εναντίον ημεδαπών, που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών,
ιδεολογικών κλπ. αντιλήψεων, ξένων μεταναστών κλπ. , ενδεικτικώς δε , στα πλαίσια
της ως άνω εγκληματικής σου δραστηριότητας , στις 12-6-2012 και περί ώρα
03.10 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου …
προσπάθησες να εισβάλεις στην κατοικία των… με σκοπό να τους σκοτώσεις ,
επειδή όμως δεν κατάφερες να σπάσεις την εξώθυρα που ήταν σιδερένια ,
ανέβηκες στην ταράτσα και επιτέθηκες , από κοινού με τους λοιπούς , με ίδιο
( ανθρωποκτόνο ) σκοπό , στον τέταρτο εξ’ αυτών ( EMBARAK ABOUZID ) , που
κοιμόταν στην ταράτσα της μονοκατοικίας , με ξύλα και σιδερένιους λοστούς ,
τραυματίζοντάς τον σοβαρά σε καίρια σημεία του σώματός του και κυρίως στο
κεφάλι και στο πρόσωπο , προκαλώντας σ’ αυτόν σοβαρότατες σωματικές
κακώσεις , δεν ολοκλήρωσες όμως την ενέργειά σου αυτή , καθόσον είχε παρέλθει
ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης , όπως αυτό είχε
προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου , συγκατηγορούμενός σου
Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , έδωσε εντολή να παοχωρήσετε από τον τόπο της
επίθεσης και
Β) « Στο Πέραμα Αττικής , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής σου
δραστηριότητας, τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης-6-2012, ως μέλος του ‘‘τάγματος
εφόδου’’ της τοπικής οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή
Αυγή», συγκροτούμενο από είκοσι (20) τουλάχιστον άτομα, μεταξύ των οποίων οι
συγκατηγορούμενοί σου Πανταζής Αναστάσιος, ως επικεφαλής, Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Μαριάς Θωμάς του Γεωργίου, Ευγενικός Μάρκος του
Δημητρίου, Αγριογιάννης Δημήτριος του Παναγιώτη, αλλά και με άλλα άτομα, των
οποίων τα στοιχεία είναι άγνωστα ακόμα στην ανάκριση, έχοντας, από κοινού,
αποφασίσει να τελέσεις το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση,
επιχείρησες, από κοινού, πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως αυτού,
δεν ολοκλήρωσες όμως την ενέργειά σου από λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς
σου. Συγκεκριμένα, με το ως άνω ‘τάγμα εφόδου’, περί ώρα 3.10’ της ανωτέρω
ημερομηνίας, βάσει οργανωμένου σχεδίου, μετέβης στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη,
στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 32 και, αφού, προηγουμένως, προκάλεσες, μαζί
με τους λοιπούς (‘τάγμα εφόδου’) εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά οχήματα
(φορτηγό τύπου ΒΑΝ και ένα τρίκυκλο) των Αιγυπτίων αλιεργατών: 1) (επ.) ABOU
HAMED (ον.) MOHAMED του SAAD και της TORKIA, 2) (επ.) ABOU HAMED
(ον.) AHMED του SAAD και της TORKIA, 3) (επ.) ABOU HAMED (ον.) SAAD
του SAAD και της TORKIA και 4) EMBARAK (επ.) ABOUZID (ον.) του
EMBARAK ABOUZID και της FATME, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από τη
μονοκατοικία, όπου αυτοί διέμεναν στην ως άνω διεύθυνση, επιχείρησες να
εισβάλεις, βιαίως, εντός της οικίας αυτής, σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα
τζάμια των παραθύρων αυτής και ρίχνοντας το περιεχόμενο (σκόνη) ενός
πυροσβεστήρα και τον πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο, όπου
κοιμόντουσαν οι τρεις πρώτοι εξ αυτών, αφού δε δεν κατάφερες να σπάσεις την
πόρτα, γιατί ήταν σιδερένια, ανέβηκες στην ταράτσα, όπου κοιμόταν ο τέταρτος των
ως άνω Αιγυπτίων, EMBARAK ABOUZID, του επιτέθηκες, βιαίως, αιφνιδιάζοντάς
τον και με σκοπό να τον σκοτώσεις, τον χτύπησες, μαζί με τους λοιπούς, με ξύλα και
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σιδερένιους λοστούς, σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου, όπως στο
κεφάλι και το πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω
γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα, βαθειά θλαστικά
τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαχνικού
κρανίου, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία, τελικά,
όμως, δεν ολοκλήρωσες τον ανθρωποκτόνο σκοπό σου, καθόσον είχε παρέλθει ο
χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα, όπως αυτό είχε
προκαθορισθεί και ο επικεφαλής του ‘τάγματος εφόδου’, Αναστάσιος Πανταζής,
έδωσε την εντολή να αποχωρήσετε από τον τόπο της επίθεσης ».
Σημειώνεται ότι η ως άνω υπό στοιχ. Β κατηγορία , απαγγέλθηκε στην εν λόγω
κατηγορουμένη από την Ειδική Ανακρίτρια – Εφέτη, κατόπιν επιτρεπτής μεταβολής
της αρχικής κατηγορίας που είχε απαγγελθεί σε βάρος της από τον Ανακριτή του
Δ Τμήμ. Πειραιά για το έγκλημα της βαριάς σωματικής βλάβης , από κοινού ( άρθρ.
310 Π. Κ. ). Επίσης , από τον ίδιο ως άνω Ανακριτή έχει απαγγελθεί σε βάρος της
και για τις αξιόποινες πράξεις της απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας , από
κοινού και κατά συρροή , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από δύο δράστες
( άρθρ. 45 , 382 παρ. 1 , 3 σε συνδ. με το άρθρ. 381 παρ. 1 Π. Κ ) και της
διατάραξης οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ. 45 , 334 παρ. 1 , 4
Π. Κ. )
Η κατηγορουμένη , κατά την αρχική απολογία της , στις 14-6-2012 , ενώπιον του
Ανακριτή του Δ Τμήμ. Πειραιά , αρνήθηκε τις κατηγορίες που τη βαρύνουν και
ισχυρίστηκε ότι « Δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα Χρυσή Αυγή και ουδέποτε θα
μπορούσα να έχω εμπλακεί σε τέτοιου είδους επεισόδιο , ούτε το αγόρι μου έχει
καμία σχέση » , ενώ με το από 14-6-2012 απολογητικό υπόμνημά της προς τον ίδιο
ως άνω Ανακριτή ισχυρίστηκε ότι « Ουδεμία σχέση έχω με την από διδόμενη
κατηγορία και ουδεμία ανάμειξη με το συγκεκριμένο συμβάν , το οποίο καταδικάζω
απερίφραστα…». Επίσης , κατά την απολογία της ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις 12-3-2014 , ισχυρίστηκε ότι «… αρνούμαι τις κατηγορίες και δεν
έχω καμία σχέση με την υπόθεση… Με το Δημήτρη ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ , στις 12-62012 , συναντηθήκαμε το απογευματάκι και βγήκαμε βόλτα. Γύρω στις 01.00 01.30 τη νύχτα πήγαμε στην παραλία του Περάματος και καθίσαμε αρκετή ώρα.
Γύρω στις 03. 00 - 03.10 φύγαμε από την παραλία και περάσαμε από το
κατάστημα BEAT , όπου είδαμε το φίλο του ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ τον κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ. Σταματήσαμε μερικά λεπτά , μιλήσαμε και ξεκινήσαμε όλοι
μαζί να φύγουμε. Ήμουν με μηχανάκι με τον ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ… Μείναμε γύρω
στα πέντε - δέκα λεπτά
περίπου , δηλαδή φύγαμε γύρω στις 03.20 - 03.25
περίπου ».
Όμως , παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς της , την αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα ως
ένα από τα έξι άτομα - μέλη της ομάδας που επιτέθηκε εναντίον τους , στο σπίτι
τους , την ώρα που κοιμόνταν ο ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) MOHAMED του
SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον των αρμόδιων
Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και ο ( επ ) ABOU HAMED ( όν )
AHMED του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον
των αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και στις 24-4-2014 , ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
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Συντρέχουν, λοιπόν, ικανές ενδείξεις σε βάρος της κατηγορουμένης για τις
αποδοθείσες σε βάρος της κατηγορίες και πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο
του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτια αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Τερέζας , γεν. στην
Αθήνα , στις 19-3-1973 , κάτοικος Γέρακα Αττικής ( Κριεζή 33 ) , Βουλευτής.
ΠΡΑΞΕΙΣ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. ).
Σε βάρος του παραπάνω κατηγορουμένου απαγγέλθηκε από τον Ανακριτή του Ν.
4022.2011 , στο πρωτοδικείο Αθηνών , κατηγορία για τις παραπάνω αξιόποινες
πράξεις , η οποία , κατά τα κύρια σημεία της , έχει ως εξής. « … στην Αθήνα ,
τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά των
συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων, προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων…Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επεικεφαλής της οποίας εξ’
αρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε
σε πολτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Ήδη κατά το
χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του του ‘‘ πολιτικού ’’ τμήματος της οργανώσεως
( το οποίο έφερε πλέον την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το
‘‘ επιχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η δια της βίας
αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… εσύ δε υπό την
ιδιότητα του μέλους της στενής ηγετικής ομάδος της οργανώσεως και του
Βουλευτού της ‘‘ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ’’ διηύθυνες αυτήν , παρέχων διαταγές ,
οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως , ελέγχων απολύτως τη δράση
αυτής και ενεργών προς επίτευξη των παράνομων σκοπών της…».
Κατά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο
Αθηνών , στις 1-10-2013 , ο κατηγορούμενος Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , μεταξύ των
άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Αρνούμαι την κατηγορία…Η κατηγορία η οποία μου
προσάπτουν δεν διασταυρώνεται από το αποδεικτικό υλικό. Η εις βάρος μου ποινική
δίωξη στηρίζεται σε καθαρά πολιτικά κίνητρα και σε καμία περίπτωση σε επιλήψιμα
ποινικά γεγονότα…Είμαι θύμα πολιτικής βίας και όχι θύτης…Αρνούμαι
κατηγορηματικά ότι οι συγκεκριμένες ποινικές δικογραφίες έχουν οποιαδήποτε σχέση
με εμένα προσωπικά και τη Χρυσή Αυγή. Τόσο τα πρόσωπα των δραστών όσο
και τα περιστατικά που περιγράφονται στις δικογραφίες είναι παντελώς άγνωστα σε
εμένα και τη Χρυσή Αυγή. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη απόπειρα σύνδεσης της
Χρυσής Αυγής με τα περιστατικά αυτά είναι μεθοδευμένη και εξυπηρετεί πολιτικές
σκοπιμότητες. Και πουθενά δεν προέκυψε εμπλοκή της Χρυσής Αυγής ».
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Ο εν λόγω κατηγορούμενος , είναι ενταγμένος , από ετών , στο πολιτικό κόμμα –
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
Υποστηρίζει , ενθέρμως , τόσο τις πολιτικές απόψεις και την ιδεολογική
κατεύθυνση του εν λόγω πολιτικού σχηματισμού , γεγονός , το οποίο , από μόνο του ,
ασφαλώς και δεν έχει ποινικό ενδιαφέρον , όσο όμως, και τις θεωρίες του αλλά
κυρίως τις πρακτικές του για τη βίαιη επιβολή τους με βίαιες πράξεις και
εγκληματικές ενέργειες σε βάρος όσων τις
αμφισβητούν ή δημιουργούν
προσκόμματα στην εφαρμογή και στην επικράτηση τους. Ως εκ των πλέον
εμπίστων του Αρχηγού του πολιτικού σχηματισμού Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ,
ορίστηκε ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής και
υπεύθυνος Περιφερειάρχης Μεσσηνίας - Λακωνίας - Αργολίδας - Αρκαδίας Κορινθίας - Νεμέας - Πάτρας - Κυπαρισσίας - Βάρδα Ηλείας - Αμαλιάδας - Αιγίου
- Μάνης και Νοτίων Προαστίων Αθήνας. Ο ίδιος προπαγάνδιζε , με κάθε τρόπο ,
κυρίως όμως με δημόσιες δηλώσεις του , τις αρχές της απαρέγκλιτης πίστης και
υπακοής στην ιεραρχία του κόμματος και της εγκληματικής οργάνωσης και όσα
αυτή εντελλόταν και εκδήλωνε με ρήσεις μίσους και μισαλλοδοξίας τη ρατσιστική
βία. Κατά τη διάρκεια ανοιχτής πολιτικής συγκέντρωσης , στις 31-10-2012 ,
απευθυνόμενος στους οπαδούς του κόμματος , μεταξύ των άλλων , είπε « Η ηγεσία
έχει μια απαίτηση από όλους εσάς. Να υπακούτε πιστά στις εντολές των ανωτέρων
σας. Στα στελέχη και στα όργανα του κινήματός μας. Χρειάζεται απόλυτη πειθαρχία
και τάξη… Να υπακούτε πιστά στις εντολές των ανωτέρων σας ». Ο ίδιος
επιβράβευσε , στο σύνολό της και χωρίς κανέναν απολύτως διαχωρισμό, τη βίαιη
δράση της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας. Η επιδοκιμασία του αυτή εκδηλώθηκε
σε σχετική τελετή, με αφορμή τα δύο χρόνια λειτουργίας της εν λόγω Τοπικής και
είναι αποτυπωμένη ηλεκτρονικά ( βίντεο αριθ. 2 Παράρτημα 2. 2 του σκληρού
δίσκου του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ), οι σχετικές δε δηλώσεις του έχουν ως εξής « …
Οι τοπικοί BALLANDER που θα τους βρείτε παντού , σε όλη την Ελλάδα. Όχι
μόνο σε όλη την Αθήνα , την Αττική. Έχουμε βρεθεί σε πολλές περιοχές… στο
Αγρίνιο , στην Πάρο , σε όλες τις περιοχές της Αθήνας , στην Κόρινθο. Η δουλειά
που έχετε κάνει είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Είστε από τις πλέον δυναμικές
ομάδες. Θα πρέπει να συνεχίσετε έτσι. Έχετε κερδίσει όχι μόνο τη Νίκαια αλλά και
τις γύρω περιοχές , τον Κορυδαλλό , την Αμφιάλη , το Πέραμα , τη Σαλαμίνα , τον
Πειραιά… θα πρέπει να έχετε απόλυτη πίστη στα όργανα του κινήματος , στους
υπεύθυνους του πυρήνα της Νίκαιας , τον Περιφερειάρχη , των στελεχών μας , διότι
αυτοί είναι που οδήγησαν τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ σ’ αυτά τα μεγαλεία που ζούμε
σήμερα…». Περαιτέρω , σε άλλες δηλώσεις του ανέφερε ότι « Στη Χρυσή Αυγή
είμαστε Εθνικιστές και το μίσος είναι υγιές συναίσθημα του ανθρώπου όταν
στρέφεται ενάντια σε υπανθρώπους », ενώ χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του
στα ΜΜΕ , κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το στρατόπεδο
της Κορίνθου , όπου είχαν μεταφερθεί για να εγκατασταθούν αλλοδαποί και
συγκεκριμένα ότι « Είναι βρωμιάρηδες , σκουπίδια της γης και δεν θα φύγουμε αν
δεν φύγει και ο τελευταίος από αυτά τα αποβράσματα» , παρουσία των Βουλευτών
του κόμματος Χρήστου ΠΑΠΠΑ , Κων/νου ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, Αντωνίου
ΓΡΕΓΟΥ και Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ.
Το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της πολύμηνης
ανάκρισης επιβεβαίωσε την από 5-10-2013 ένορκη κατάθεση του εξετασθέντος,
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
προστατευόμενου μάρτυρα « Ε » , σύμφωνα με την οποία , ο εν λόγω
κατηγορούμενος Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ συμμετείχε στα βίαια επεισόδια που
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έλαβαν χώρα , το Μάιο του έτους 2003 , στο παλαιό Εφετείο Αθηνών , επί της
οδού Σωκράτους , το οποίο είχε καταληφθεί από αλλοδαπούς. Την όλη επιχείρηση
για τη βίαιη απομάκρυνσή τους , με συνέπεια να τραυματιστούν πολλοί αλλοδαποί ,
οργάνωσε η « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , εμφορούμενη από ρατσιστικό μένος , αλλά και
προκειμένου να υποκαταστήσει τις αρμόδιες αρχές της χώρας , οι οποίες , κατά νόμο ,
είχαν την υποχρέωση και την αρμοδιότητα για την επιβολή του νόμου και την
αποκατάσταση της τάξης. Ο ίδιος , ως άνω κατηγορούμενος , συμμετείχε επίσης και
μάλιστα ενεργά , στα επεισόδια που έγιναν στις 12-10-2012 έξω από το θέατρο
« ΧΥΤΗΡΙΟ » , στο κέντρο της Αθήνας , ως επικεφαλής ομάδας Χρυσαυγιτών,
μαζί με άλλους βουλευτές , με πρόφαση δε το περιεχόμενο του έργου επιδόθηκε σε
βίαιες συμπεριφορές , χυδαίες ύβρεις και απειλές σε βάρος των συντελεστών της
παράστασης , ενώ ο εκ των συγκατηγορουμένων του , επίσης Βουλευτής , Χρήστος
ΠΑΠΠΑΣ « απελευθέρωσε » βίαια και παράνομα , κατεβάζοντας από την
αστυνομική « κλούβα » , άτομο που είχε προσαχθεί από Αστυνομικούς , επειδή ,
κατά την άποψή του , δεν είχε διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη. Πρέπει να
επισημανθεί ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ διατηρούσε
κατάστημα στην περιοχή του Κολωνού , στην Αθήνα , με το διακριτικό τίτλο
« ΦΑΛΑΓΓΑ » και εμπορευόταν, εκτός των άλλων, ξύλινα ρόπαλα του μπειζ μπωλ ,
τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τις επιθέσεις των οπαδών της Χρυσής Αυγής σε
βάρος των αντιπάλων της , τα οποία αγοραζαν για « αλλότριους σκοπούς » και όχι
βέβαια επειδή είχαν ενδιαφέρον για το εν λόγω άθλημα.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή αφ’ ενός μεν οι ηγετικές θέσεις του
κατηγορουμένου στο κόμμα ( Βουλευτής , Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της
Κεντρικής Επιτροπής καθώς και Περιφερειάρχης σε πάρα πολλές περιοχές της
χώρας ) του παρείχαν πλήρη δυνατότητα να διαμορφώνει και να χαράσσει πολιτική
μαζί με τα άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος και ασφαλώς να ελέγχει την
υλοποίησή της από τα λοιπά κατώτερα στελέχη αλλά και να πληροφορείται
λεπτομερέστατα όλα όσα συνέβαιναν και αφορούσαν το κόμμα , αφ’ ετέρου δε ο
ίδιος προέβη κατά καιρούς σε δηλώσεις , όπως οι προαναφερόμενς , οι οποίες
υποδαύλιζαν και ενίσχυαν την πολιτική της βίας και της επιθετικότητας , χωρίς να
προκύπτει ότι αποδοκίμασε ποτέ , έστω συμβολικά ή και προσχηματικά ακόμη ,
κάποια από τις σοβαρές εγκληματικές πράξεις που καταγράφηκαν , έγιναν γνωστές
στο Πανελλήνιο και αποδόθηκαν στο κόμμα που ο ίδιος ανήκει και υπηρετεί , είναι
πρόδηλο ότι ασφαλώς γνώριζε και υιοθετούσε πλήρως τη μετατροπή του πολιτικού
κόμματος σε εγκληματική οργάνωση και την εν γένει εγκληματική δραστηριότητά
της. Επομένως , στοιχειοθετούνται , τόσο κατά την αντικειμενική όσο και κατά την
υποκειμενική τους υπόσταση , τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και ως εκ
τούτου πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί
ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Νικολάου και της Ειρήνης , γεν. στην
Αθήνα , στις 12-7-1979 , κάτοικος Περάματος ( Αγίας Τριάδος 13 ) ,
προσωρινά κρατούμενος από 11-10-2013 με το υπ’ αριθ. ΑΝΕ/ΕΠΚ. 17/2013
Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης του Ανακριτή Ε Τμήμ. Πειραιά και με το
υπ’ αριθ. 8/2013 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης των Ανακριτών του Ν.
4022/2011.
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ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ. 42
παρ. 1 , 45 , 94 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ )
γ) Διατάραξη της κοινής ειρήνης , από άτομα τα οποία συμμετείχαν σε
δημόσια συνάθροιση πλήθους , διέπραξαν βιαοπραγίες εναντίον προσώπων και
πραγμάτων και είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη ( άρθρ. 189 παρ. 1 , 2 , 3 Π. Κ. )
δ) Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , η οποία έγινε χωρίς πρόκληση
από τον παθόντα , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι και τελέσθηκε από
άτομα που ενήργησαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και μη , από
κοινού ( άρθρ. 381 παρ. 1 , 2 σε συνδ. με το άρθρο 382 παρ. 1 , 3 Π. Κ. )
ε) Παράνομη οπλοφορία
στ) Παράνομη οπλοχρησία
ζ) Κακόβουλη βλασφημία
Τις παραπάνω κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του , αναφορικά με τη
συμμετοχή του στα βίαια επεισόδια , τα οποία έγιναν , στο Κερατσίνι , στις 12-92013 , σε βάρος μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης « ΠΑΜΕ » , ο εν λόγω
κατηγορούμενος , κατά τις ανακριτικές απολογίες του και με τα σχετικά απολογητικά
Υπομνήματά του , τις αρνείται στο σύνολό τους. Ειδικότερα οι κατηγορίες αυτές ,
συνοπτικά , συνίστανται στο ότι:
α) Στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα
( 50 ) περίπου ατόμων , επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας , έξω από τα ναυπηγεία
« Παπίλα » , με καλυμμένα και αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους , κατά την οποία τελέσθηκαν βιαιοπραγίες σε βάρος διαφόρων ατόμων.
β) Κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν στον παραπάνω τόπο και χρόνο ,
μαζί με άλλα άτομα , οπαδούς του κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή » , τα οποία επίσης συμμετείχαν στην ως άνω συνάθροιση , αποπειράθηκε να
δολοφονήσει άτομα αντίπαλης πολιτικής παράταξης , τα οποία αναφέρονται στο
σχετικό κατηγορητήριο και υπό τις ειδικότερες συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό.
γ) Κατά την ίδια ως άνω συνάθροιση , έφερε μαζί του όπλα , τα οποία και
χρησιμοποίησε για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων
δ) Κατά τη διάρκεια των ίδιων επεισοδίων προξένησε υλικές ζημίες σε ξένες
περιουσίες
ε) Βλασφήμησε κακόβουλα τα θεία και
στ) Εντάχθηκε , ως μέλος , στην Τοπική Οργάνωση του ως άνω πολιτικού
κόμματος - εγκληματικής οργάνωσης στο Πέραμα και ανέλαβε τα καθήκοντα της
« πολιτικής οργάνωσης ». Με τις ιδιότητές του δε αυτές συμμετείχε , ως
επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου το οποίο λειτουργούσε στους κόλπους της εν λόγω
Τοπικής Οργάνωσης , σε διάφορες δράσεις - επιθέσεις του κόμματος σε βάρος
αντιφρονούντων και στοχοποιημένων ημεδαπών αλλά και παρανόμων αλλοδαπών.
Κατά την απολογία του , στις 11-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε
Τμήμ. Πειραιά, ο εν λόγω κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και, μεταξύ των
άλλων, ισχυρίστηκε ότι «…δεν αρνούμαι την παρουσία μου στο χώρο… Στις
καταθέσεις των μαρτύρων αναφέρεται ότι εμείς φορούσαμε κράνη , είχαμε
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας και είχαμε ρόπαλα και ξύλα.
Αυτό είναι εντελώς ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι τα άτομα που βγήκαν από τα
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αυτοκίνητα , όπως σας είπα πιο πάνω , φορούσαν κράνη και κρατούσαν ξύλα μεγάλα
και κοντάρια. Όταν μας πλησίασαν , άρχισαν να φωνάζουν και λέγανε ‘‘ Εμείς
είμαστε κομμουνιστές , με εμάς που τα βάλατε θα χυθεί αίμα , εδώ στο Πέραμα
ανοίξατε την Πηγάδα του Μελιγαλά ’’ Τότε ο Αντώνης ο Χατζηδάκης , ο οποίος
γνώριζε και τον περισσότερο κόσμο από τους παρευρισκόμενους , μου είπε να βγει
μπροστά να τους μιλήσει και να τους πει να σταματήσουμε… Ενώ μιλούσε ο
Πουλικόγιαννης με τον Χατζηδάκη άρχισαν να οξύνονται τα πράγματα από την
πλευρά του Πουλικόγιαννη και πρώτα έγινε επίθεση από την πλευρά των μελών
του ΚΚΕ , ένας χτύπησε με ένα κοντάρι τον Χατζηδάκη και μετά αυτοί με τα
κράνη άρχισαν να μας κυνηγάνε για να μας χτυπήσουν , αλλά εμείς ευτυχώς
προλάβαμε και φύγαμε…». Περαιτέρω , με το από 11-10-2013 απολογητικό
Υπόμνημά του , ενώπιον του ίδιου Ανακριτή , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι
« Δεν προκύπτουν στοιχεία σε βάρος μου για την πρόκληση οποιασδήποτε
σωματικής βλάβης ή απόπειρας ανθρωποκτονίας , καθώς άπαντες οι μάρτυρες , παρά
το γεγονός ότι περιγράφουν με μεγάλη λεπτομέρεια ( αν και αντιφατικά μεταξύ
τους ) το διάλογο που φέρεται να είχα με το Σωτήριο Πουλικόγιαννη, δεν αναφέρουν
απολύτως τίποτα για συμμετοχή εμού προσωπικά στον τραυματισμό καθενός εξ’
αυτών. Ουδείς ισχυρίζεται ότι τραυματίστηκε από δικό μου κτύπημα παρά το
γεγονός ότι καταθέτουν με απόλυτη βεβαιότητα ότι από την πρώτη στιγμή εντόπισαν
την παρουσία μου και άρα θα ήταν σε θέση να περιγράψουν με ακρίβεια τις κινήσεις
μου ».
Επίσης , κατά την απολογία του , στις 7-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του
Ν. 4022/2011 , για την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και
διεύθυνση αυτής , η οποία του αποδόθηκε συμπληρωματικά , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίζεται ότι « … στη Χ. Α. με οδήγησε η βασική αντιμνημονιακή μου θέση
και η αγάπη μου προς την πατρίδα μου. Πράγματι μέλος δεν έγινα… Ασχολήθηκα
αποκλειστικά με το κοινωνικό έργο της οργάνωσης και ουδεμία ανάμειξη είχα με
οποιαδήποτε έκνομη πράξη , ιδίως πράξη βίας κατά τρίτων προσώπων , ούτε
γνωρίζω να έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες ενέργειες από υποστηρικτές του
κόμματος στο Πέραμα… Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο ο κ. Πουλικόγιαννης με
κατονομάζει ως επικεφαλής της Χ.Α . στο Πέραμα. Δεν γνωρίζω τον κ.
Πουλικόγιαννη ούτε κατ’ όψη και ειλικρινώς απορώ για την κατάθεσή του.
Ουδέποτε έδωσα οποιαδήποτε εντολή σε οποιοδήποτε μέλος ή στέλεχος της Χ. Α. να
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση σε οποιονδήποτε… ».
Περαιτέρω , στο με ημερομηνία 6-10-2013 Απολογητικό Υπόμνημά του ,
ενώπιον των ίδιων ως άνω Ανακριτών , ισχυρίζεται ότι « Η πρώτη μου επαφή με το
πολιτικό κόμμα του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή έγινε ενόψει των εκλογών
του Μαίου 2012… Ουδέποτε έγινα μέλος αυτού , ούτε έχω γίνει μέχρι σήμερα… Εγώ
δέχθηκα να συμμετάσχω στο Πενταμελές της Τοπικής Οργάνωσης ως υπεύθυνος
για το κοινωνικό έργο , πράγμα που πιστεύω πως έπραξα με επιτυχία τους
επόμενους μήνες βοηθώντας εκατοντάδες συμπολίτες μου… Διευκρινίζω ότι
ουδέποτε απέκτησα την ιδιότητα του επικεφαλής της τοπικής οργανώσεως
Περάματος Αττικής , ούτε διηύθυνα αυτήν. Δεν διετέλεσα ‘‘ πυρηνάρχης ’’… δεν
αντελήφθην κάποια μορφή οργάνωσης που να διαφέρει από αυτή των υπολοίπων
πολιτικών κομμάτων… Στις 18-9-2013 , μετά την 01.20 π. μ. έως τις 02.56 π. μ.
πραγματοποίησα τρεις κλήσεις προς τον Γεώργιο Πατέλη , υπεύθυνο της Τ. Ο.
Νίκαιας , διότι άκουσα στην τηλεόραση ότι στο Κερατσίνι έγινε επεισόδιο στο
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οποίο εμπλέκονται Χρυσαυγίτες από τη Νίκαια και ήθελα να μάθω τι έχει
γίνει…».
Τέλος , ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά τη συμπληρωματική απολογία του , στις
14-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , παραδέχτηκε και πάλι τη
συμμετοχή του στα συγκεκριμένα επεισόδια αναφέροντας , μεταξύ των άλλων , ότι
« Είχα πάει δύο φορές για αφισοκόλληση , τη μία φορά ήταν με το συμβάν που έγινε
με το ΠΑΜΕ στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , το οποίο έχω αποδεχθεί… Εγώ ήμουν
στη συμπλοκή με το ΠΑΜΕ τη συγκεκριμένη ημέρα με τον Πουλικόγιαννη.
Μάλιστα εγώ συστήθηκα ως Τάσος Πανταζής…». Όπως δε ο ίδιος ισχυρίζεται
κατά την ίδια ως άνω απολογία του , εντάχθηκε στο κόμμα « ΛΑΪΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » σαν υποστηρικτής , τέλη του έτους 2012 , ενώ
απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ανακρίτριας Εφέτη τι ακριβώς έκανε όταν
πήγαινε στο κόμμα δήλωσε « Εγώ δεν πήγαινα πολλές φορές. Πήγαινα όταν με
χρειάζονταν για το κοινωνικό τους έργο , δηλαδή μόνο για τη μεταφορά ψαριών
και τροφίμων. Δεν μετείχα σε άλλες δράσεις της Χρυσής Αυγής ». Επίσης
απαντώντας σε άλλη ερώτηση της δήλωσε ότι « Είχα πάει δύο φορές για
αφισοκόλληση , τη μία φορά ήταν με το συμβάν που έγινε με το ΠΑΜΕ που έγινε
στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , το οποίο έχω αποδεχθεί ».
Η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή του εν λόγω κατηγορουμένου στη
συγκεκριμένη εγκληματική δράση , καθώς και η ηγετική παρουσία του εκεί ,
ενισχύεται από τις ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα και επικεφαλής του μάρτυρα
Σωτηρίου ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ , ο οποίος εξετάσθηκε α) στις 27-11-2013 ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη β) στις 25-9-2013 ενώπιον του Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ και γ) στις 13-9-2013 , ενώπιον του
Υπαστυνόμου Β Γεωργίου
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
του
2ου Τμήματος της
Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Αλλά
και ο Βουλευτής και « Περιφερειάρχης » Ι. ΛΑΓΟΣ επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό
σε τηλεφωνική συνομιλία του με το Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟ , την επομένη ημέρα της ως
άνω εγκληματικής ενέργειας , ήτοι στις 13-9-2013 και ώρα 00:34:34 , η οποία
κατεγράφη νομίμως , σε εκτέλεση παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
( βλ. αρχείο με αριθ. 8491/ΖΙ 33669149 ) , κατά την οποία του λέει , μεταξύ των
άλλων και τα εξής : « Ήτανε και ο Πρόεδρος της Ζώνης εκεί κάτω που το παίζει
εκεί πέρα Πρόεδρος της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης , τον λιώσανε κι’ αυτόν
και του λέει ο Τάσος ‘‘ στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά για να τελειώνουμε …
αυτά που ξέρατε τελειώσανε και στο Πέραμα εδώ και παντού στον Πειραιά ’’ τους
λιώσανε ρε φίλε , τους λιώσανε , σαρανταπέντε άτομα δεν ξέρανε πού να φύγουνε..» ,
εννοώντας προδήλως τον εν λόγω κατηγορούμενο Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , ενώ ο
συνομιλητής του Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ του απαντά « Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ περίχαρος , να
πούμε , περιχαρής κι’ εκεί κουνιέται τώρα , ε ;… παλληκάρια να πούμε ».
Την παρουσία του ως άνω κατηγορουμένου Αναστάσιου ΠΑΝΤΑΖΗ στα
επεισόδια σε βάρος των οπαδών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , καθώς και
την ενεργό συμμετοχή του σε αυτά , επιβεβαιώνουν με τις ένορκες καταθέσεις τους
και οι αυτόπτες μάρτυρες α) Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ , κατά τις ένορκες καταθέσεις
του , στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 17-92013 , ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας β) Νικόλαος ΖΥΜΑΡΗΣ , κατά τις ένορκες καταθέσεις του στις 1-102013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 13-9-2013 , ενώπιον
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των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας γ)
Θεόδωρος ΤΗΛΙΑΚΟΣ , κατά τις ένορκες καταθέσεις του στις 1-10-2013 ,
ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 13-9-2013 , ενώπιον των
αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης κρατικής Ασφάλειας δ)
Αθανάσιος ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ , κατά τις ένορκες καταθέσεις του στις 1-10-2013 ,
ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 13-9-2013 , ενώπιον των
αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ε)
Ιορδάνης ΠΟΥΝΤΙΔΗΣ , κατά τις ένορκες καταθέσεις του στις 1-10-2013 , ενώπιον
του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 13-9-2013 , ενώπιον των αρμοδίων
Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας στ) Σταύρος
ΛΕΥΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ , κατά τις ένορκες καταθέσεις του στις 1-10-2013 , ενώπιον
του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 16-9-2013 , ενώπιον των αρμοδίων
Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ζ) Γεώργιος
ΣΚΛΑΒΟΛΙΑΣ , κατά τη συμπληρωματική , με ημερομηνία 13-9-2013 , ένορκη
κατάθεσή του , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής η) KARAGJOZI SHPETIM κατά τη συμπληρωματική ένορκη
κατάθεσή του , στις 13-9-2013 , ενώπιον της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και θ)
Παναγιώτης ΓΚΟΥΤΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 2-12-2013 , ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Ομοίως , ο επίσης κατηγορούμενος Κυριάκος
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , κατά την απολογία του , στις 16-12-2013 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , αναφερόμενος στα συγκεκριμένα επεισόδια , μεταξύ
των άλλων , κατέθεσε ότι « Από τη Χρυσή Αυγή , μεταξύ άλλων , ήταν… και ο
Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ » , ενώ και ο κατηγορούμενος Χρήστος - Αντώνιος
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ , κατά την απολογία του , στις 16-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Εκτός από εμένα και τους
συγκατηγορουμένους μου , που τους θυμάμαι , δηλαδή τους Αναστάσιο
ΠΑΝΤΑΖΗ , Κυριάκο
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ , Ιωάννη
ΚΑΣΤΡΙΝΟ που
προβαίναμε στην παραπάνω κομματική μας δράση , δεν θυμάμαι τα ονόματα άλλων
ατόμων ».
Πλήρη απόδειξη ότι επρόκειτο για οργανωμένη επίθεση και όχι για τυχαίο
περιστατικό , όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ ,
αποτελεί και το περιεχόμενο τηλεφωνικών μηνυμάτων του ως άνω βουλευτή « Περιφερειάρχη » Ιωάννη ΛΑΓΟΥ προς τον Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ , υπεύθυνο της
Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας , με ημερομηνία 12-9-2013, λίγα λεπτά πριν αλλά και
μετά την ως άνω επίθεση: Α) Ι. ΛΑΓΟΣ 12-9-2013 και ώρα 23:49:41 μ.μ. « Και
πολύ καλά έκανες. Παρεμπιπτόντως μάλλον θα φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια
σήμερα στο Πέραμα. Έχουν βγει και βάφουν και μάζεψε ο Τάσος καμιά τριαντάρα
και πανε από κει ( μήνυμα υπ’ αριθ. 62 ) Β) Ι. ΛΑΓΟΣ 12-9-2013 και ώρα
23:52:19 μ.μ. « Όχι , θα καθαρίσουν αυτοί , άρα έχουν γενική κινητοποίηση » ,
εννοώντας προδήλως τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος και κατ’ επέκταση
του Τάγματος Εφόδου αυτής ( μήνυμα υπ’ αριθ. 61 ) και Γ) Ι. ΛΑΓΟΣ 12-9-2013
και ώρα 23:56:58 μ.μ « Πήραν μία πρώτη απάντηση» ( μήνυμα υπ’ αριθ. 60 ).
Αλλά και ο επίσης κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , κατά την απολογία του , στις
5-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι «… Όμοιο μήνυμα μου εστάλη στις 12.30 τη νύχτα
της ημέρας που έγιναν τα επεισόδια στο Πέραμα , σε βάρος του ΠΑΜΕ , με το
οποίο με καλούσαν να είμαι σε ετοιμότητα να πάω επί τόπου σε συγκεκριμένο
σημείο , αν υπήρχε ανάγκη ».
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Πέραν όμως των ως άνω κατηγοριών , έχει απαγγελθεί σε βάρος του από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη και η συμπληρωματική κατηγορία ότι «… στο
Πέραμα Αττικής , ενεργώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους σου
Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Αθανασίου , Νικητοπούλου Ελένη - Χριστίνα
του Σταύρου , Μαριά Θωμά του Γεωργίου , Ευγενικό Μάρκο του Δημητρίου ,
Αγριογιάννη Δημήτριο του Παναγιώτη , αλλά και με άλλα άτομα , των οποίων τα
στοιχεία είναι άγνωστα ακόμα στην ανάκριση , έχοντας από κοινού αποφασίσει να
τελέσεις το κακούργημα της ανθρωποκτονίας , με πρόθεση , επιχείρησες , από
κοινού , πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως αυτού , δεν
ολοκλήρωσες όμως την ενέργειά σου από λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς
σου. Συγκεκριμένα , όντας μέλος του πενταμελούς συμβουλίου διοίκησης της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ,
ως επικεφαλής αντιστοίχου ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ , συγκροτούμενου από είκοσι
τουλάχιστον άτομα ( τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου και άλλα άγνωστα
άτομα ) , βάσει οργανωμένου σχεδίου , μετέβης στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη ,
στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 32 , τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-6-2012
και δη περί ώρα 03.10 και αφού προηγουμένως προκάλεσες μαζί με τους λοιπούς
( ‘‘ τάγμα εφόδου ’’ ) εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά οχήματα ( φορτηγό
τύπου ΒΑΝ και ένα τρίκυκλο ) των Αιγύπτιων αλιεργατών 1) ( επ ) ABOU
HAMED ( όν ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA 2) ( επ ) ABOU
HAMED ( όν ) AHMED του SAAD και της TORKIA 3) ( επ ) ABOU
HAMED ( όν ) SAAD του SAAD και της TORKIA 4) ( επ ) EMBARAK
( όν ) ABOUZID του EMBARAK ABOUZID και της FATME , που ήταν
σταθμευμένα έξω από τη μονοκατοικία , στην οποία αυτοί διέμεναν , στην ως άνω
διεύθυνση , επιχείρησες να εισέλθεις εντός αυτής , σπάζοντας τα ξύλινα
παντζούρια και ρίχνοντας το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον
πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο , όπου κοιμόντουσαν οι τρεις
πρώτοι εξ’ αυτών , αφού δεν κατάφερες να σπάσεις την εξώθυρα της οικίας γιατί
ήταν σιδερένια , ανέβηκες στην ταράτσα , όπου κοιμόταν ο τέταρτος των
Αιγυπτίων EMBARAK ABOUZID , του επιτέθηκες αιφνιδιαστικά , με ιδιαίτερη
βιαιότητα και μαζί με τους λοιπούς τον χτύπησες , με ξύλα και σιδερένιους
λοστούς , σε όλο του το σώμα , ακόμα και σε καίρια σημεία τούτου , όπως στο
κεφάλι και στο πρόσωπο , με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω
γνάθου και των ρινικών οστών , καθώς και θλάση του πνεύμονα , βαθειά θλαστικά
τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού σπλαγχνικού
κρανίου , τελικά δεν ολοκλήρωσες τον ανθρωποκτόνο σκοπό σου , καθόσον είχε
παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα ,
όπως αυτό είχε προκαθοριστεί και εσύ , ως επικεφαλής του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’
έδωσες την εντολή να αποχωρήσετε από τον τόπο της επίθεσης ». Σημειώνεται ότι η
κατηγορία αυτή απαγγέλθηκε σε βάρος του από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη κατ’
επιτρεπτή μεταβολή της αρχικής κατηγορίας η οποία του είχε απαγγελθεί από τον
Ανακριτή του Δ Τμήμ. Πειραιά , για το έγκλημα της βαρειάς σκοπούμενης
σωματικής βλάβης , από κοινού.
Αναφορικά με το ως άνω επεισόδιο , ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την
απολογία του , στις 14-6-2012 , ενώπιον της Ανακρίτριας του Δ Ανακριτικού
Τμήμ. Πειραιά , μεταξύ των άλλων , ανέφερε ότι «… δεν έχω καμία σχέση με τη
Χρυσή Αυγή. Ζητώ πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι δεν είμαι μέλος της
Χρυσής Αυγής ώστε να αποδειχθεί ότι δεν έχω καμία σχέση και ζητώ να μην την
πληρώσω εγώ για τις ακρότητες του κ. Κασιδιάρη τις οποίες καταδικάζω… και να
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μην πληρώσω την αντιπαράθεση της Χρυσής Αυγής και των αριστερών κομμάτων.
Επίσης , στο σχετικό με ημερομηνία 14-6-2012 απολογητικό υπόμνημά του , το
οποίο κατέθεσε ενώπιον της ίδιας ως άνω Ανακρίτριας , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίζεται ότι «… ουδεμία σχέση έχω με το υπό κρίση συμβάν , καθώς την
ώρα που αυτό έλαβε χώρα , εγώ ευρισκόμουν και συνέτρωγα στο κατάστημα
‘‘ Β…ΕΑΤ ’’ στο τέρμα Περάματος , που ουδεμία τοπική εγγύτητα έχει με τον
τόπο του συμβάντος ( Τα δύο αντίθετα άκρα της πόλης ). Ουδεμία σχέση έχω με
την αποδιδόμενη κατηγορία και ουδεμία ανάμειξη με το συγκεκριμένο συμβάν…
Ουδεμία σχέση έχω με τη συγκεκριμένη οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δεν
πρόσκειμαι ιδεολογικά σε αυτήν… οι αυτόπτες μάρτυρες ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ABOU HAMED SAAD δεν μπορούν να προβούν σε
ουδεμία αναγνώριση , γιατί δεν είδαν πρόσωπα και ήταν σε μακρινή
απόσταση… ».
Επίσης , με το από 14-3-2014 απολογητικό Υπόμνημά του , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι « Όπως ανέφερα και κατά την ως άνω
απολογία μου στις 13-6-2012 , την ως άνω πράξη ουδέποτε τέλεσα και ουδεμία
εμπλοκή είχα στο σχετικό περιστατικό , τα δε θύματα της επίθεσης ούτε καν εξ’
όψεως γνώριζα. Συγκεκριμένα , κατά την ημέρα τέλεσης της πράξης και
συγκεκριμένα περί ώρα 02. 15 της 12-6-2012 , μετέβην με τον Μ. Ευγενικό . στο
κατάστημα του οποίου προηγουμένως βρισκόμουν , στο ταχυφαγείο ‘‘ B…eat ’’.
Εκεί ακολούθως , μας συνάντησαν οι λοιποί συγκατηγορούμενοί μου , καθώς και ο
αδελφός του Χρήστος και ο φίλος αυτού Α. Κοντέκας. Από το κατάστημα
αποχωρήσαμε όλοι , ταυτόχρονα , περί ώρα 03.30. Συνεπώς στις 03.10 , ότε και
συνέβη η αποδιδόμενη σε εμένα πράξη , βρισκόμουν στο ως άνω ταχυφαγείο.
Τούτο δε επιβεβαιώνεται και από τους υπαλλήλους αυτού που εργάζονταν εκείνο το
βράδυ… Το μοναδικό δε αποδεικτικό στοιχείο για τη στήριξη της σε βάρος μου
κατηγορίας , αποτελεί η αναγνώριση εμού και των συγκατηγορουμένων μου από τους
μάρτυρες Αbou Hamed Mohamed και Abou Hamed Ahmed , οι οποίοι είναι οι
μόνοι που μας αναγνώρισαν… η περιγραφή των δραστών από τους ως άνω
μάρτυρες , κατά την ένορκη εξέτασή τους στις 12-6-2012 , περιορίζεται μόνο στην
αναφορά ότι ‘‘ φορούσαν μαύρα ρούχα ’’ και ήταν ‘‘ κοντοκουρεμένοι ’’ , ενώ
ουδεμία ειδικότερη αναφορά γίνεται στα επί μέρους χαρακτηριστικά των δραστών
( όπως ύψος , σωματική διάπλαση , χαρακτηριστικά προσώπου ). Καθίσταται
επομένως σαφές ότι η στερούμενη ακρίβειας περιγραφή , δεν ήταν πρόσφορη να
οδηγήσει στην ταυτοποίηση και εξατομίκευση των πραγματικών δραστών… σε
κάθε περίπτωση , οι ανωτέρω μάρτυρες με ανεγνώρισαν ως ένα από τα μέλη της
πολυπληθούς ομάδας που συμμετείχε στο συμβάν της φθοράς των οχημάτων τους
και όχι ως ένα εκ των ατόμων που προκάλεσαν τον τραυματισμό του Embarak
Abouzid. Και τούτο είναι απόλυτα εύλογο , δεδομένου ότι κατά το χρόνο της
επίθεσης κατά του Embarak Abouzid , η οποία πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα
του σπιτιού , οι μάρτυρες που μας αναγνώρισαν βρίσκονταν στο εσωτερικό αυτού ,
στερούμενοι κάθε οπτικής επαφής με το συμβάν και τους δράστες του. Επομένως , η
αναγνώριση αφορά τους δράστες που προκάλεσαν τις φθορές στα οχήματα των
μεταναστών και ουχί εκείνους που τραυμάτισαν τον Embarak Abouzid και οι
οποίοι δεν αποκλείεται να ήταν και πρόσωπα διαφορετικά από τους δράστες του
τραυματισμού του. Πράγματι , όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις , η
ομάδα που συμμετείχε στο συμβάν ήταν πολυπληθής , ο δε ακριβής αριθμός των
ατόμων που μετείχαν σε αυτή δεν έχει εισέτι διευκρινιστεί , όπως , επίσης , δεν
έχει διευκρινιστεί ποίοι και πόσοι από αυτούς προέβησαν στις φθορές των
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οχημάτων , ποίοι έρριψαν στο εσωτερικό του σπιτιού των μεταναστών τον
πυροσβεστήρα και ποιοί τραυμάτισαν τον Embarak Abouzid. Δεδομένου ότι ουδέν
άλλο αποδεικτικό στοιχείο περί της ενοχής μου υφίσταται , μόνη η ως άνω
παρανόμως πραγματοποιηθείσα και στερούμενη πάσης αξιοπιστίας αναγνώρισή μου ,
δεν δύναται να θεωρηθεί επαρκής ένδειξη της συμμετοχής μου στην αβασίμως
αποδιδομένη σε μένα ππου αποκλείει την εφαρμογή του ράξη , στην οποία επαναλαμβάνω - ουδέποτε ενεπλάκην ».
Όπως κατέθεσε όμως ο επίσης κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση Δημήτριος
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ , κατά την απολογία του , στις 5-3-204 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , αναφερόμενος στο γεγονός της επίθεσης σε βάρος των
Αιγύπτιων αλιεργατών « Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ και ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ φόραγαν μπλούζες
της Χρυσής Αυγής και τις γύρισαν ανάποδα στο Τμήμα. Άλλωστε είχα μαζί μου
και μία κοπέλα ηλικίας 17 ετών. Υποθέσαμε ότι όντως είχαν κάνει αυτά τα πράγματα
που μας κατηγορούσαν. Γιατί τέτοια ώρα μέσα στη νύχτα πού θα πήγαν με
μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Αν βγαίνεις βόλτα τη νύχτα , βγαίνει με τα
φυσιολογικά σου ρούχα. Στο κατάστημα το « Β…eat » τους είδα μόλις φτάσαμε με
την κοπέλα μου τη Νικητοπούλου , αλλά αυτοί την ώρα εκείνη έφυγαν. Δηλαδή 25
λεπτά με μισή ώρα πριν φύγουμε και εμείς και τους ξανασυναντήσαμε στην πορεία
προς το βενζινάδικο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχαν κάνει όλο αυτό το χρονικό
διάστημα… το μόνο που μας ζήτησε ο κ. Πανταζής ήταν να αλληλοκαλυφθούμε.
Δηλαδή να μην πάμε να πούμε ότι φόραγαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής… Το μόνο
που μας ζήτησε είναι να μην πούμε τίποτα για τις μπλούζες της Χρυσής Αυγής που
φορούσαν οι δύο. Όσο ήμασταν μέσα στο Τμήμα , μέχρι να έρθουν οι Αιγύπτιοι
παθόντες , έβγαλαν τις μπλούζες και τις γύρισαν ανάποδα… Συνεννοηθήκαμε να
καταθέσουμε όσα καταθέσαμε προανακριτικά και ανακριτικά. Τα είπα για να τους
βοηθήσω. Φτιάξαμε αυτή την ιστορία και είπαμε τα ίδια στην Αστυνομία , στον
Ανακριτή και στον Εισαγγελέα… ». Το ίδιο ακριβώς , ότι δηλαδή φορούσε μπλούζα
με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , κατέθεσε και ο επίσης κατηγορούμενος Θωμάς
ΜΑΡΙΑΣ , κατά την απολογία του , στις 12-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη.
Τέλος και παρά τους ως άνω ισχυρισμούς του εν λόγω κατηγορουμένου
Αναστάσιου ΠΑΝΤΑΖΗ , τον αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα ως ένα από τα έξι άτομα μέλη της ομάδας που επιτέθηκε εναντίον τους , στο σπίτι τους , την ώρα που
κοιμόνταν , ο ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) MOHAMED του SAAD , κατά την
ένορκη κατάθεσή τους , στις 12-6-2012 , ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών
Οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και ο ( επ ) ABOU HAMED ( όν ) AHMED του
SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον των αρμόδιων
Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ , αλλά και στις 24-4-2014 , κατά την ένορκη
κατάθεσή του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Ο κατηγορούμενος , με το ως άνω από 14-3-2014 απολογητικό υπόμνημά του ,
ισχυρίζεται ότι «… η αποδιδόμενη πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας θα
πρέπει , σε κάθε περίπτωση , να κριθεί ατιμώρητη , κατ’ άρθρ. 44 παρ. 1 Π. Κ. ,
καθώς η υπαναχώρηση των δραστών από την ολοκλήρωσή της πράξης , κατά τα
διαλαμβανόμενα στο κατηγορητήριο , δεν παύει να έγινε εκουσίως. Σε καμία δε
περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εξωτερικό εμπόδιο που αποκλείει την
εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 Π. Κ. , η απλή υπόδειξη ή προτροπή τρίτου
προσώπου για τη μη τέλεση του εγκλήματος. Και τούτο διότι , στην περίπτωση αυτή ,
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η ολοκλήρωση ή μη του εγκλήματος συνεχίζει να εξαρτάται αποκλειστικά από τη
βούληση του δράστη »
Όμως η επίθεση αυτή , καθ’ όλη τη διάρκειά της , είχε όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά των επιθέσεων που έγιναν , κατά καιρούς , από τα μέλη , φίλους ,
στελέχη και οπαδούς της εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » σε βάρος
στοχοποιημένων πολιτικών αντιπάλων της και αλλοδαπών. Ειδικότερα , ήταν
προγραμματισμένη και οργανωμένη , με κατανομή ρόλων σε όσους συμμετείχαν ,
ξεκίνησε και έληξε με τα αντίστοιχα συνθήματα και ολοκληρώθηκε σε
καθορισμένο χρόνο δράσης λίγων μόλις λεπτών, όπως , άλλωστε , όλες οι άλλες
επιθέσεις , για να αποφεύγεται η σύλληψη των δραστών. Συνεπώς , δεν συντρέχει
περίπτωση υπαναχώρησης των δραστών και δη οικεία βουλήσει , όπως αβασίμως
υποστηρίζει ο εν λόγω κατηγορούμενος Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , αλλά πιστή
εφαρμογή του σχεδίου της επίθεσης - όπως και όσων άλλων επιθέσεων
κατεγράφησαν - με βιάιη δράση , εντός αυστηρά καθορισμένου χρόνου και με
σκοπό το βαρύτερο δυνατό αποτέλεσμα , το οποίο θα μπορούσε να προκληθεί εντός
του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος. Έτσι, το ότι δεν επήλθε στη συγκεκριμένη
περίπτωση ο επιδιωκόμενος ανθρωποκτόνος σκοπός δεν οφείλεται , σε καμία
περίπτωση στη μεταμέλεια ή υπαναχώρηση των δραστών , αλλά στην παρέλευση του
χρόνου δράσης , σύμφωνα με το σχεδιασμό της επίθεσης , όπως ακριβώς συνέβη
στις επιθέσεις σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών, σε βάρος των ευρισκομένων
στους κοινωνικούς χώρους « ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ » και « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ » και αλλού.
Ο κατηγορούμενος , ακολουθώντας και αυτός την ενιαία υπερασπιστική τακτική
της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατηγορουμένων - στελεχών της Χρυσής Αυγής ,
επεχείρισε να εμφανιστεί ως ένας απλός υποστηρικτής του κόμματος , που τον
εξέφραζε , λόγω της πολιτικής του θέσεως ενάντια στο μνημόνιο και του κοινωνικού
του έργου, ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος ασχολείτο αποκλειστικά και μόνον με τη
συγκέντρωση και διανομή τροφίμων κυρίως ψαριών , τα οποία μετέφερε με το όχημα
που διέθετε ακόμη και στα γραφεία της Τ.Ο. Νίκαιας , ωσάν να ήταν ενεργό μέλος
φιλανθρωπικού σωματείου της περιοχής του. Όμως τα αποδεικτικά στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά την κύρια ανάκριση , όλα αναμφίβολου κύρους και μεγίστης
σπουδαιότητας , κονιρτοποιούν , στην κυριολεξία , όλους τους σχετικούς ισχυρισμούς
του ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση έχει με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται.
Με βάση τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία , φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την παραπομπή του εν λόγω κατηγορουμένου στο ακροατήριο του
αρμοδίου Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος των αξιοποίνων πράξεων για τις
οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
α) Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας , γεν.
στην Αθήνα , στις 15-1-1979 , κάτοικος Αθηνών ( Νιόβης 1 ) , ήδη προσωρινά
κρατούμενος από 19-12-2013 με το υπ’ αριθ. 7/13 Ε.Π.Κ. της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη
β) Γεώργιος ΠΕΡΡΗΣ του Στυλιανού και της Θεραπείας , γεν. στη Χίο ,
στις 11-7-1979 , κάτοικος Αθηνών ( Λεμεσού 12 - 14 )
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ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Ο πρώτος εκ των ως άνω κατηγορουμένων Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,
κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι « … στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους
2008 , εντάχθηκες και συμμετέχεις ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως ,
σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των
τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων… εντάχθηκες στην ως άνω εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα μετά των
συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε ως μέλος της παραπάνω εγκληματική
οργάνωσης ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ μετείχες σε διάφορες βίαιες επιθέσεις , που
οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών , που στοχοποιούνταν
ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων
μεταναστών , κ.λ.π. και ενδεικτικά , μεταξύ άλλων , εντάχθηκες αρχικώς στην
Τοπική Οργάνωση της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ στη Νίκαια και συμμετείχες στις εκεί
δράσεις - επιθέσεις του ‘‘ Τάγματος Εφόδου Νίκαιας ’’ σε βάρος αλλοδαπών ,
προκαλώντας τους σωματικές βλάβες , στη συνέχεια δε ‘‘ μεταγράφηκες ’’ στο
αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της περιοχής Κυψέλης - Πατησίων , προκειμένου
να ενισχύσεις τις ‘‘ Ομάδες Κρούσης ’’ στο κέντρο της πρωτεύουσας , με
στελέχη από μάχιμους πυρήνες , όπως ήταν αυτός της Νίκαιας και μετείχες ,
πλέον , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου Γεώργιο ΠΕΡΡΗ , Αντώνιο
ΜΠΟΛΕΤΗ και άλλα , άγνωστα ακόμη στην ανάκριση , άτομα , με τα μικρά
ονόματα Θοδωρής , Βαγγέλης , Κυριάκος , α.λ.σ. , καθώς και άλλα τριάντα
( 30 ) περίπου άτομα , των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη διακριβωθεί από
την ανάκριση , με δραστηριότητα στις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα ‘‘ αστυνομεύοντας ’’ και ‘‘ περιπολώντας ’’ τις
ως
άνω
περιοχές , με βάρδιες σε ομάδες των πέντε ατόμων , προβαίνοντας σε
‘‘εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ’’ , με σκοπό να προκαλέσετε το κλείσιμο των
καταστημάτων των μεταναστών της περιοχής. Ενδεικτικά δε , στα πλαίσια της ως
άνω εγκληματικής δραστηριότητας , επιτέθηκες από κοινού με τα προαναφερθέντα
άτομα , κατά των καταστημάτων - μπαρ ‘‘ Cointreau ’’ επί της οδού Λεμεσού
αριθ. 14 ( ιδιοκτησίας του AMOUGOU ( επ ) CYPRIEN ( όν ) του
MAURICE , υπηκόου Καμερούν ) , ‘‘ Africana ’’ ( συνιδιοκτησίας της Τανζανικής
Κοινότητας ) , επί της οδού Νιόβης και ‘‘ Africa ’’ επί της οδού Σταυροπούλου ,
καθώς και του κτιρίου που στεγαζόταν η ‘‘ Τανζανική Κοινότητα της Ελλάδος ’’ ,
επί της οδού Λεμεσού , αριθ. 1 - 3 , στην πλατεία Αμερικής , προβαίνοντας κατά το
χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 2012 έως και Μαίου 2013 , σε εμπρησμούς
και διακεκριμένες φθορές , καθώς και βαριές σωματικές βλάβες ατόμων ».
Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 13/1/7200 α /16-5-2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών , κατά την εξερεύνηση του χώρου του
ως άνω καταστήματος « Coιntreau » βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα του εν
λόγω κατηγορουμένου Νικόλαου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , τον οποίο ο AMOUGOU
CYPRIEN είχε ήδη κατονομάσει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές , με το κύριο
όνομά του ( δηλ. Νίκο ) , ως έναν εκ των δραστών του εμπρησμού. Επίσης , κατά τη
συμπληρωματική απολογία του , στις 15-5-2013 , ενώπιον των αρμοδίων
Αστυνομικών οργάνων της Υποδ/νσης Ασφάλειας Αττικής , κατά την οποία
σημειώνεται ότι , κατά σαφή δήλωσή του , δεν θέλησε να κάνει χρήση των νόμιμων
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δικαιωμάτων του , με έννομη συνέπεια να μην τίθεται θέμα ακυρότητας της , ανέφερε
ότι « Πριν σας είπα κάποια πράγματα αλλά έχω να προσθέσω ότι τη στιγμή που
ανεβήκαμε στο σπίτι του Γιώργου μετά από σύσκεψη τεσσάρων ατόμων , εμού , του
Γιώργου , του Αντώνη και του Θοδωρή , αποφασίσαμε να προκαλέσουμε κάποια
μικρή υλική ζημία στο μαγαζί του ατόμου που γνώριζα με το όνομα « ΠΑΤΡΙΚ »
για εκφοβισμό , ώστε να καταφέρουμε την οριστική παύση της λειτουργίας του
οπότε και τελικά το κάναμε… Αυτά δεν σας τα είπα νωρίτερα γιατί φοβήθηκα
ότι θα είχα κυρώσεις για εγκλήματα βαρύτερα και σοβαρότερα από αυτά που
έπραξα » , κατονομάζοντας έτσι, ευθέως , ως συμμετόχους των εγκλημάτων αυτών ,
πλην των άλλων , τους Γεώργιο ΠΕΡΡΗ και Αντώνιο ΜΠΟΛΕΤΗ.
Κατά την απολογία του , στις 19-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι « Δεν είμαι ενταγμένος στη Χρυσή Αυγή… πήγαινα στην
Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια και έπαιρνα τρόφιμα , γιατί
ήμουν άπορος ». Ο ισχυρισμός του όμως αυτός δεν είναι ειλικρινής. Και τούτο
επειδή η πολιτική σχέση του με το συγκεκριμένο κόμμα αποδεικνύεται από πολλά
γεγονότα και στοιχεία, αλλά και από την απολογία του συγκατηγορουμένου του
Αντωνίου ΜΠΟΛΕΤΗ. Πιο συγκεκριμένα, έχει βγάλει φωτογραφία μαζί με άλλα
μέλη του « πυρήνα » της Τ. Ο . Νίκαιας , όπως π.χ. τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ Επίσης ,
στο προσωπικό του Facebook υπάρχει ανάρτηση , με ημερομηνία 7-12-2012 ,
με το εξής περιεχόμενο «… συναγωνιστές στείλτε μου μηνύματα φιλίας , είμαι ο
Νίκος Παπαβασιλείου από Πυρήνα Νίκαιας , σας ευχαριστώ όλους , Αίμα , Τιμή
Αδέλφια » , όπου υπογράφει με το ψευδώνυμο « Δούρειος Ίππος » και δίπλα
υπάρχει το λογότυπο με το τριγωνικό « Ε » , το οποίο έχουν μόνο τα μέλη της
Χρυσής Αυγής της Νίκαιας , αφού οι Τοπικές Οργανώσεις το κόμματος σε άλλα
μέρη της Ελλάδος έχουν διαφορετικά σύμβολα η κάθε μία. Κατά την έρευνα δε
της Αστυνομίας στο σπίτι του , διαπιστώθηκε ότι στην ντουλάπα του δωματίου του
έχει αναγράψει διάφορα συνθήματα , όπως « Αίμα , Τιμή Χρυσή Αυγή » , « Πας μη
Έλλην βάρβαρος » , « Έλληνας γεννιέσαι δεν γίνεσαι ποτέ » , ενώ είχε σχεδιάσει
και τον μαίανδρο. Επίσης , σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται με στρατιωτική
περιβολή και συγκεκριμένα με άρβυλα , παντελόνι παραλλαγής και μπλούζα της
Χρυσής Αυγής , κρατώντας ένα κοντάρι στρογγυλό , χονδρό , με σημαία , μαζί
με άλλα άτομα με την ίδια στολή και σε στάση ανάπαυσης , παρατεταγμένοι
σε στοίχιση , ως στρατιωτικό « σώμα ». Σε χρόνο δε που δεν κατέστη εφικτό να
εξακριβωθεί κατά την ανάκριση , πιθανότατα όμως το μήνα Σεπτέμβριο του έτους
2012, « μεταγράφηκε » από τη Νίκαια ως μέλος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή
Κυψέλης - Πατησίων. Μετά ταύτα , επιδόθηκε , ως ενεργό μέλος αυτής , στην
υλοποίηση των ρατσιστικών θεωριών περί « υπανθρώπων » , που επέτρεπε ή μάλλον
επέβαλε την εκδήλωση μίσους και βίας σε βάρος των αλλοδαπών μεταναστών, που
δεν ανήκουν στη Λευκή φυλή, προκειμένου να διασφαλιστεί η φυλετική καθαρότητα
του Ελληνικού Έθνούς.
Μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Γεώργιο
ΠΕΡΡΗ , Αντώνιο
ΜΠΟΛΕΤΗ καθώς και άλλα τριάντα ( 30 ) , περίπου , άτομα , τα στοιχεία των
οποίων επίσης δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν κατά την ανάκριση , ως δήθεν
αγανακτισμένοι κάτοικοι της περιοχής , προέβαιναν καθημερινά σε « εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις » στις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα.
Με βάρδιες , ανά ομάδες των πέντε ατόμων , υποδύονταν τους Αστυνομικούς ,
προκαλώντας τον τρόμο στους αλλοδαπούς μετανάστες των ως άνω περιοχών ,
ακόμη και στους νόμιμα διαμένοντες. Σκοπός των ενεργειών τους αυτών ήταν να
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επιτύχουν το κλείσιμο των καταστημάτων που ανήκαν σε αλλοδαπούς και την
απομάκρυνσή τους από την περιοχή αλλά και τη χώρα γενικότερα , για το λόγο ότι
προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα
στους
Έλληνες κατοίκους , στην
πραγματικότητα , το κίνητρο ήταν αποκλειστικά και μόνον το ρατσιστικό μένος.
Εξάλλου , είχε συμπλακεί και με αναρχικούς , γεγονός το οποίο και ο ίδιος
συνομολογεί. Το ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν μέλος της « Χρυσής Αυγής »
και μάλιστα ενεργό και δραστήριο , ενισχύεται έτι πλέον από το ότι όταν προσήχθη
στο Α. Τ. Αγ. Παντελεήμονα , ως ύποπτος τελέσεως εγκλημάτων σε βάρος
αλλοδαπών, προσέτρεξε ο Βουλευτής του κόμματος Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, ο
οποίος, καταχρώμενος της Βουλευτικής του ιδιότητας , παρενέβη στο έργο των
Αστυνομικών , προκειμένου να αναγκαστούν οι ζημιωθέντες αλλοδαποί να
αποσύρουν τις σχετικές εγκλήσεις τους σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου και
των λοιπών δραστών.
Στην έκνομη δράση του εν λόγω κατηγορουμένου , ως μέλους της « Χρυσής
Αυγής », αναφέρεται και ο προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη
εξέτασή του , στις 4-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, ο οποίος , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Μία νύχτα με
τον Πυρηνάρχη του Πειραιά… μπήκαμε μετά από διαταγή του ΠΑΤΕΛΗ , περί τα
τέλη του Ιουνίου 2012 , παράνομα σε σπίτι μεταναστών ( μονοκατοικία ) , κοντά
στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια , μαζί με 15 ακόμα άτομα ( δύο
διμοιρίες τις ονομάζαμε ) , στις οποίες συμμετείχαν , μεταξύ άλλων , ο
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , ο Νίκος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ… ο Γιώργος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ… Ξέρω
ότι ο Νίκος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ πωλούσε διεγερτικά τύπου κοκαΐνη σε άλλους
συναγωνιστές με σκοπό να βγάλει χρήματα μέσα στη οργάνωση… ».
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, εξάλλου, Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατά την ίδια
απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 19-12-2013 ,
παραδέχτηκε ότι συμμετείχε και στην καταστροφή του κτιρίου της Τανζανικής
Κοινότητας στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα , επί του θέματος αυτού ανέφερε ότι
« Στην καταστροφή της Τανζανικής Κοινότητας είχαμε πάει όλοι και από την οδό
Λεμεσού και από την οδό Σταυροπούλου. Είχαμε πάρει όλοι από μία πέτρα και
πετάξαμε έξω. Μετά ήρθαν τα ΜΑΤ , εμείς φύγαμε και όταν έφυγαν τα ΜΑΤ
κάποια ομάδα μπήκε μέσα και έκανε τις υλικές ζημιές » , ενώ σε σχετική ερώτηση
πού βρήκαν τις πέτρες που πέταξαν απάντησε « Ήταν ότι βρήκαμε από κάτω , από το
πεζοδρόμιο , μάρμαρα , σπασμένο πεζοδρόμιο , ότι βρήκαμε. Θα ήμασταν περίπου
100 άτομα. Ήρθαν δύο διμοιρίες των ΜΑΤ ».
Ο δεύτερος των ως άνω κατηγορουμένων Γεώργιος ΠΕΡΡΗΣ , κατηγορείται,
ομοίως, ως υπαίτιος του ότι « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2008 ,
εντάχθηκες και συμμετέχεις ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών
πρόσωπα ( οργάνωση ), η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων… εντάχθηκες στην ως άνω εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα …Εσύ δε ως μέλος
της παραπάνω εγκληματική οργάνωσης ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ μετείχες σε διάφορες
βίαιες επιθέσεις , που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών ,
που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών , κ.λ.π.
αντιλήψεων , ξένων μεταναστών κ.λ.π. , ως μέλος του αντίστοιχου ‘‘ τάγματος
εφόδου ’’ της περιοχής Κυψέλης - Πατησίων. Ενδεικτικά , από το Σεπτέμβριο του
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2012 , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου Νικόλαο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,
Αντώνιο ΜΠΟΛΕΤΗ και άλλα , άγνωστα ακόμη στην ανάκριση , άτομα , με τα
μικρά ονόματα Θοδωρής , Βαγγέλης , Κυριάκος , α.λ.σ. , και άλλα τριάντα ( 30 )
περίπου άτομα , τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν διαπιστωθεί κατά την ανάκριση ,
με τα οποία δρούσες στις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα ‘‘
αστυνομεύοντας ’’ και ‘‘ περιπολώντας ’’ τις ως άνω περιοχές , με βάρδιες σε
ομάδες των πέντε ατόμων , προβαίνοντας σε ‘‘ εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ’’ , με
σκοπό να προκαλέσεις το κλείσιμο των καταστημάτων των μεταναστών της
περιοχής ,όπως των μπαρ με τον διακριτικό τίτλο ‘‘ Cointreau ’’ επί της οδού
Λεμεσού αριθ. 14 ( ιδιοκτησίας του AMOUGOU ( επ ) CYPRIEN ( όν )
MAURICE , υπηκόου Καμερούν ) ‘‘ Africana ’’ ( συνιδιοκτησίας της Τανζανικής
Κοινότητας ) , επί της οδού Νιόβης και ‘‘ Africa ’’ επί της οδού Σταυροπούλου ,
καθώς και του κτιρίου που στεγαζόταν η ‘‘ Τανζανική Κοινότητα της Ελλάδος ’’ ,
επί της οδού Λεμεσού , αριθ. 1 - 3 , στην πλατεία Αμερικής , προβαίνοντας κατά το
χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 2012 έως και Μαίου 2013 , σε εμπρησμούς
και διακεκριμένες φθορές , καθώς και βαρειές σωματικές βλάβες ατόμων ».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , μετά τον εμπρησμό του
καταστήματος - μπαρ « Cointreau » , τις απογευματινές ώρες της 26-9-2012 , μέλη
της Τανζανικής Κοινότητας συγκεντρώθηκαν επί της οδού Λεμεσού για να
διαμαρτυρηθούν τόσο για την καταδίωξή τους όσο και για τις εκτεταμένες υλικές
ζημιές που προκλήθηκαν στο κτίριο του σωματείου τους. Εκεί ο υπεύθυνος του εν
λόγω καταστήματος ( επ ) AMOUGOU ( όν ) CYPRIEN αναγνώρισε τον εν
λόγω κατηγορούμενο , τον οποίο είχε ήδη κατονομάσει στις αρμόδιες Αστυνομικές
Αρχές ως δράστη του εμπρησμού , με το κύριο όνομά του ( δηλ. Γεώργιος ). Όπως
δε αναφέρεται παραπάνω , ως συμμέτοχο των συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων ,
τον κατονόμασε και ο συγκατηγορούμενός του Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Ο κατηγορούμενος αρνείται την πράξη του εμπρησμού του παραπάνω
καταστήματος. Όμως , με την ίδια ως άνω υπ’ αριθ. 60084/13 απόφαση του Β
Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών , καταδικάστηκε , μεταξύ
άλλων εγκλημάτων και για την αξιόποινη πράξη του εμπρησμού του , όπως άλλωστε
και ο συγκατηγορούμενός του Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , σε ποινή φυλάκισης
σαράντα ενός ( 41 ) μηνών. Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη και της Επίκουρης Ανακρίτριας Εφέτη , στις 29-11-2013 ,
ισχυρίστηκε ότι « Εγώ δεν έκαψα το μαγαζί… Εγώ δεν έσπασα το μαγαζί… Εγώ δεν
έχω καμία ανάμειξη… Ήρθε ο Πάτρικ και είπε ότι το έκανα εγώ και ήρθε η
Αστυνομία και με πήρε στο Τμήμα…».
Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι όμως και το γεγονός ότι και αυτόν , κατά τη διάρκεια της
κράτησής του στο Α. Τ. Αγ. Παντελεήμονα , τον επισκέφθηκε για « συμπαράσταση »
και ηθική ενίσχυση ο ίδιος ως άνω Βουλευτής του κόμματος « Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή » Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , γεγονός το οποίο ενισχύει την κρίση
μας ότι και αυτός , όπως ο ως άνω συγκατηγορούμενός του
Νικόλαος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ήταν ενεργό μέλος της Χρυσής Αυγής , διατεταγμένο στην
υλοποίηση των στόχων της.. Σε σχετική δε ερώτηση που του τέθηκε από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη και συγκεκριμένα « Πώς δικαιολογείτε ότι σας συστήθηκε ; Ο
Βουλευτής συστήνεται σε κάθε έναν άσχετο κρατούμενο σε Ααστυνομικό Τμήμα ; »
απάντησε αυτολεξεί « Παραξενεύτηκα. Δεν ξέρω ποιος τον κάλεσε και γιατί
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ήρθε… Μπορεί κάποιος να τον κάλεσε και να του είπε ότι εγώ είμαι ο ένας
κατηγορούμενος και γι’ αυτό να μου συστήθηκε , κατά τη γνώμη μου ».
Ενόψει των ανωτέρω , προκύπτουν , κατά την άποψή μας , επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος των ως άνω κατηγορουμένων για το έγκλημα, για το οποίο κατηγορούνται και
συνεπώς πρέπει να παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο για να δικαστούν ως
υπαίτιοι τούτου.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Βασιλικής ,
γεν. στον Πειραιά , στις 27-12-1992 , κάτοικος Περάματος ( Ποντίων 5 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού ( άρθρ. 42 παρ. 1 , 45 , 299
παρ. 1 Π. Κ. )
γ) Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , από κοινού ( άρθρ. 45 , 382 παρ. 1 σε
συνδ. με το άρθρ. 381 παρ. 1 Π. Κ. )
δ) Διατάραξη οικιακής ειρήνης ( άρθρ. 334 παρ. 1 Π. Κ. )
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , φέρεται ότι στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους
2011 , εντάχθηκε ως μέλος , στην εγκληματική οργάνωση ‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’.
Συμμετείχε σε αυτήν αδιαλείπτως και ενεργώς και συγκεκριμένα στην Τοπική
Οργάνωση του Περάματος , καθώς και στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’. Επίσης
συμμετείχε σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από τη ‘‘ Χρυσή
Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών ,
ιδεολογικών , κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών , κ.λ.π. Στο πλαίσιο της
εγκληματικής αυτής δραστηριότητάς του , στο Πέραμα Αττικής , τις πρώτες πρωινές
ώρες της 12-6-2012 , ενήργησε ως μέλος του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ της Τοπικής
Οργάνωσης Περάματος , συγκροτούμενο από είκοσι ( 20 ) περίπου άτομα , μεταξύ
των οποίων οι συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ως επικεφαλής ,
Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ , Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ , Μάρκος . ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ,
Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ και άλλοι , των οποίων τα στοιχεία δεν κατέστη
εφικτό να εξακριβωθούν κατά την ανάκριση. Πιο συγκεκριμένα , περί ώρα 03.10 της
ανωτέρω ημερομηνίας , βάσει οργανωμένου σχεδίου , μετέβη , μαζί με τα παραπάνω
πρόσωπα στην οδό Θεμ. Σοφούλη , στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 32 και
αφού , προηγουμένως , προκάλεσαν όλοι μαζί , ως Τάγμα Εφόδου , εκτεταμένες
φθορές στα επαγγελματικά οχήματα ( φορτηγό τύπου ΒΑΝ και ένα τρίκυκλο )
Αιγύπτιων αλιεργατών , τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από τη μονοκατοικία , όπου
αυτοί διέμεναν στην ως άνω διεύθυνση , επιχείρησαν να εισβάλουν , βιαίως , όλοι
μαζί , εντός της οικίας αυτής , σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων αυτής και ρίχνοντας το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και
τον πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο , όπου κοιμόντουσαν τρεις εκ
των ενοίκων. Επειδή όμως δεν κατάφεραν να σπάσουν τη σιδερένια εξώθυρα ,
ανέβηκαν στη ταράτσα όπου κοιμόταν ο EMBARAK ABOUZID , και με σκοπό να
τον σκοτώσουν του επιτέθηκαν , βιαίως , αιφνιδιάζοντάς τον. Ο κατηγορούμενος
Κων/νος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τον κτύπησε , μαζί με τους λοιπούς , με ξύλα και
σιδερένιους λοστούς σε καίρια σημεία του σώματός του και δη στο κεφάλι και το
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πρόσωπο , με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των
ρινικών οστών , καθώς και θλάση πνεύμονα , βαθειά θλαστικά τραύματα προσώπου
και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου , για την
αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία. Τελικά όμως δεν
ολοκληρώθηκε ο ανθρωποκτόνος σκοπός των δραστών , καθόσον είχε παρέλθει ο
χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα , όπως αυτό
είχε προκαθορισθεί και ο επικεφαλής του ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ Αναστάσιος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ , έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν όλοι αμέσως από τον τόπο της
επίθεσης. Σημειώνεται ότι η ως άνω υπό στοιχ. Β κατηγορία , απαγγέλθηκε σε
βάρος του κατηγορουμένου από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατόπιν
επιτρεπτής μεταβολής της αρχικής , η οποία είχε απαγγελθεί σε βάρος του από τον
Ανακριτή του Δ Τμήμ. Πειραιά για το έγκλημα της βαριάς σωματικής βλάβης ,
από κοινού ( άρθρ. 45 , 310 Π. Κ. ).
Απολογούμενος ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή του Δ Τμήμ. Πειραιά , στις 14-62012 , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι « Καταδικάζω τις πράξεις αυτές , δεν
έχω καμία σχέση , δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα Χρυσή Αυγή , έχω
συνεργαστεί στη δουλειά μου και με αλλοδαπούς Πακιστανούς και άλλους και δεν
έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους ». Επίσης , με το από 14-6-2012 απολογητικό
υπόμνημά του ενώπιον του ίδιου Ανακριτή , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι
« Ουδεμία σχέση έχω με την αποδιδόμενη κατηγορία και ουδεμία ανάμειξη με το
συγκεκριμένο συμβάν , το οποίο καταδικάζω απερίφραστα…».
Απολογούμενος , τόσο ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήματος του Πρωτοδικείου
Πειραιά όσον και στη συνέχεια ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις
13-3-2014 , δήλωσε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το πολιτικό κόμμα
« Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , δεν έχει πάει ποτέ στα γραφεία του
κόμματος , δεν έχει συμμετάσχει σε καμία εκδρομή που αυτό είχε διοργανώσει ,
ούτε σε διανομή τροφίμων ή σε κάποια εκδήλωσή της ή σε οποιαδήποτε άλλη δράση
του. Όμως , στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ( Βλ. Β σκληρό
δίσκο Παράρτημα 2. 1 ) και συγκεκριμένα στο υπ’ αριθ. 1343 έγγραφο , στο
οποίο αναγράφονται τα ονόματα των ατόμων εκείνων που ανήκουν στην Τοπική
Οργάνωση του Περάματος και συγκροτούν το « Τάγμα Εφόδου » αυτής , είναι
καταχωρημένο και το δικό του όνομα καθώς και το κινητό τηλέφωνό του. Ο ίδιος ,
επί του θέματος αυτού , κατά την εν λόγω απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη ισχυρίστηκε ότι « Δεν έχω δώσει πουθενά το όνομά μου ,
ούτε το τηλέφωνό μου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό ». Περαιτέρω ,
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι , κατά τη νύχτα της επίθεσης σε βάρος των Αιγύπτιων
αλιεργατών , ήταν μαζί με τους Θωμά ΜΑΡΙΑ , Χρήστο ΕΥΓΕΝΙΚΟ , Αλέξη
ΚΟΝΤΕΚΑ και Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , αναφέροντας επακριβώς ότι « Κατά τις
δώδεκα και κάτι πήγαμε στο σπίτι του Θωμά ΜΑΡΙΑ. Καθίσαμε εκεί περίπου
μία ώρα , δηλαδή μέχρι τις 01.30 δύο παρά , μετά κάναμε μία βόλτα στο Πέραμα
για αρκετή ώρα με το μηχανάκι μου , το οποίο είχα αγοράσει περίπου δύο
εβδομάδες , μετά πήγαμε στο πάρκο Πρόνοια και εκεί ήρθε ο Χρήστος
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ και ο Αλέξης ΚΟΝΤΕΚΑΣ , επίσης με μηχανάκι που οδηγούσε ο
Χρήστος. Καθίσαμε και εκεί κανένα μισάωρο , τρία τέταρτα μέχρι τις 02.30 με
τρεις παρά , μετά κάναμε πάλι για βόλτα και περάσαμε από τα beat. Εκεί
φτάσαμε περίπου 03.00 η ώρα και τα δύο μηχανάκια. Εκεί συναντήσαμε τον
αδελφό του Χρήστου το Μάρκο ΕΥΓΕΝΙΚΟ , ο οποίος ήταν μαζί με τον
Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ… Κατά τις 03. 30 με τέσσερις παρά είκοσι περίπου
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φύγαμε ». Επίσης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης του στη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής , επισκέφθηκε τόσο τον ίδιο όσο και τους άλλους
κρατούμενους , ο δικηγόρος Μιλτιάδης ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ο οποίος ήταν δικηγόρος
της Χρυσής Αυγής , τον οποίο είχε καλέσει ο τότε συγκρατούμενός του και ήδη
συγκατηγορούμενός του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, προκειμένου να αναλάβει την
υπεράσπισή τους , χωρίς όμως , τελικά , να τον διορίσει συνήγορό του.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο επίσης κατηγορούμενος Δημήτριος
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ , κατά την απολογία τους , στις 5-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , δήλωσε ότι όταν πήγε με την Ελένη Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ στο κατάστημα « B…EAT » , ο εν λόγω
κατηγορούμενος Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ έφυγε , ενώ ο ίδιος
παρέμεινε , δεν μπορεί
να
ξέρει τι έχει κάνει
( δηλ. ο
Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ), μπορεί και να έχει κάνει την πράξη για την οποία
κατηγορείται.
Όμως , παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς του περί του αντιθέτου , τον αναγνώρισαν
ανεπιφύλακτα ως ένα από τα έξι άτομα , μέλη της ομάδας που επιτέθηκε εναντίον
τους , στο σπίτι τους , την ώρα που κοιμόνταν , οι ( επ ) ABOU HAMED ( όν )
MOHAMED του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 , ενώπιον
των αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και ( επ ) ABOU HAMED
( όν ) AHMED του SAAD , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 12-6-2012 ,
ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της ΔΑΑ/ΥΚΑ και στις 24-4-2014 ,
κατά την ένορκη κατάθεσή του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Με βάση τα παραπάνω , προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις για τις
αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και ως εκ τούτου πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως
υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ του Ηλία και της Φωτεινής, γεν. στην Αθήνα , στις 186- 1962 , κάτοικος Παπάγου Αττικής (Μιχ. Γρηγορίου 21) , Βουλευτής και ήδη
προσωρινά κρατούμενος Δ. Φ. Κορυδαλλού από 29-9-2013, με βάση το υπ’
αριθ. 6/3-10-2013 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης των Ειδικών Ανακριτών
του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΠΡΑΞΗ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187
παρ. 1 , 3 Π. Κ . )
2) Παράνομη κατοχή όπλου ( άρθρ. 1 παρ. 2 εδάφ. ε , 7 παρ. 1 , 8 α Ν
2168/1993 )
3) Υπεξαίρεση μνημείων ( άρθρ. 20 παρ. 1 περίπτ. β , 21 , 23 και 54 Ν.
3028/2002 )
Η κατηγορία η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου ,
από τους Ανακριτές του Ν. 4022/2011 , συνίσταται , κατά τα κύρια σημεία της , στο
ότι « … στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού
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μετά των συγκατηγορουμένων σου … ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες
αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή
περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις
των άρθρων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ . Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας
εξαρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ του
Γεωργίου και της Ουρανίας , μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την
αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’…. Εσύ δε υπό την ιδιότητα του μέλους της
στενής ηγετικής ομάδος της οργανώσεως ( και δη του υπαρχηγού ) και του
Βουλευτού της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ διηύθυνες αυτήν , παρέχων διαταγές ,
οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως , ελέγχων απολύτως τη δράση
αυτής και ενεργών προς επίτευξη των παρανόμων σκοπών της… ».
Ο ως άνω κατηγορούμενος είναι εκ των παλαιοτέρων μελών της οργάνωσης
και στενός συνεργάτης επί μακρά σειρά ετών του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ. Ως ένας
από τους βασικότερους εκφραστές της ιδεολογίας του κόμματος , είχε αναλάβει και
μέχρι τη σύλληψή του στις 29-9-2013 , εκτελούσε καθήκοντα καθοδηγητή των μελών
και στελεχών της. Εξέδιδε για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος
« Εγκυκλίους » και « Οδηγίες » προς τις Τοπικές Οργανώσεις , οι οποίες
περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό υλικό , σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους , τις
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα όλων των μελών ακόμη και μέσα στα γραφεία,
υπενθυμίζοντας και επαναλαμβάνοντας τις αρχές της οργάνωσης , τους σκοπούς και
τους στόχους της . Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος , ενώ , σε
αναγνώριση της δράσεως και της προσφοράς του στο κόμμα , επελέγη τιμητικά ως
πρώτος υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου Ιουνίου 2012 , του κόμματος
« ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
τελικά εξελέγη. Σε κάθε περίπτωση , χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία , γνώριζε
άριστα τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος , τους στόχους και τις
επιδιώξεις του , όλο το μηχανισμό του και τα πεπραγμένα του.
Κατά την απολογία του , στις 3-10-2013, ενώπιον των Ανακριτών του Ν.
4022/2011 , αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία που τον βαρύνει. Ειδικότερα ,
μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι «… ουδεμία σχέση έχω με όσα μου
καταμαρτυρεί το κατηγορητήριο , πολλώ δε μάλλον με κακουργήματα για τα οποία
έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για άτομα που ούτε καν γνωρίζω. Η δίωξη αυτή
αφορά περιστατικά στα οποία πιστεύω ότι καμία ανάμειξη έχει το νόμιμο πολιτικό
κόμμα « Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » του οποίου είμαι βουλευτής και
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος… Επίσης το δικό μου τηλέφωνο δεν εμπλέκεται σε
συνομιλίες και επικοινωνίες εν γένει σχετικώς με την υπόθεση Φύσσα και την
έρευνα που γίνεται για την υπόθεση αυτή. Εγώ για την υπόθεση Φύσσα
πληροφορήθην το πρωί της επόμενης ημέρας 18-9-2013 γύρω στις 09. 30 όταν
εκλήθην να παραστώ στη διαδικασία ερεύνης των γραφείων μας της οδού
Δεληγιάννη. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το περιστατικό αυτό για το οποίο
εκφράζω τη θλίψη μου καταδικάζοντας κατηγορηματικά τον οποιονδήποτε δράστη
και η οποία πράξη ουδέν πολιτικό όφελος θα προσέφερε στη Χρυσή Αυγή…
Ασχολούμαι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο με το κοινοβουλευτικό έργο της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , χωρίς να έχω καμία απολύτως ενασχόληση με τοπικές
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οργανώσεις και διάφορα γραφεία της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ σε ολόκληρη την
Ελλάδα … Σε ότι αφορά την οργανωτική δομή του κόμματος αυτή αποτελείται από
την Κεντρική Επιτροπή η οποία εκλέγει το Γενικό Γραμματέα του κόμματος και
στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας ορίζει το Πολιτικό Συμβούλιο. Οι γενικές
κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνονται από το Πολιτικό Συμβούλιο δια της
πλειοψηφίας…». Ομοίως , αρνείται την κατηγορία και με το σχετικό με ημερομηνία
3-10-2013 Απολογητικό Υπόμνημά του , το οποίο κατέθεσε ενώπιον των ίδιων ως
άνω Ανακριτών.
Την όλη εγκληματική δραστηριότητα των μελών της Χρυσής Αυγής , όπως
αυτή εκδηλώθηκε σε βάθος χρόνου σε όλη τη χώρα και περιγράφεται αναλυτικά
σε διάφορα κεφάλαια της παρούσας , οργάνωνε και καθοδηγούσε , οπωσδήποτε δε
υπέθαλπε και ενέκρινε ο ίδιος ο εν λόγω κατηγορούμενος Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ. Και
τούτο επειδή συνεχώς παρότρυνε τα μέλη της να ενεργήσουν ως « μαχητές » σε
ένα διαρκή πόλεμο εναντίον ενός « φανταστικού » εχθρού , προκειμένου να
επιτευχθεί η πολιτική της στόχευση για τη δημιουργία « του Νέου Ελληνικού
Κράτους » της Χρυσής Αυγής και του « Γ’ Ελληνικού Πολιτισμού ». Με τον τρόπο
αυτό χειραγωγούσε και καθιστούσε νέα κυρίως άτομα ( « τα παιδιά με τα μαύρα » )
άβουλα και φανατισμένα όντα , χωρίς ηθικό ή άλλο ενδοιασμό ή φραγμό , έτοιμα να
προβούν σε οποιαδήποτε έκνομη δραστηριότητα , υποδυόμενα τους « αρχαίους
Έλληνες πολεμιστές ». Από τη συχνότητα και βαρύτητα των επιθέσεων που
εκδηλώθηκαν διαχρονικά από τα άτομα αυτά , δηλ. « τα παιδιά με τα μαύρα » , είναι
σαφές ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος , ως εκ της ιστορικής του διαδρομής
στην οργάνωση αυτή και της ηγετικής θέσεώς του , δεν είχε απλώς γνώση και
ενημέρωση για την εγκληματική αυτή δράση , αλλά εντάσσεται μεταξύ αυτών που
τη σχεδίαζαν , τη διηύθυναν και την καθοδηγούσαν , αποδεχόμενος σε κάθε
περίπτωση τις εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες των εγκλημάτων που είχαν διαπραχθεί,
ως απαραίτητο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης. Όπως δε
αναφέρει σε σχετική εγκύκλιό του προς τα μέλη του κόμματος , την οποία υπογράφει
ο ίδιος «… θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τα όργανα του κινήματος, σαν ένας
πολιτικός απελευθερωτικός στρατός του Εθνικισμού και να εφαρμόσουμε πιστά την
πάγια αρχή του στρατιωτικού δόγματος που λέγεται απαρέγκλιτη πίστη και υπακοή
στην ιεραρχία. Ζήτω η Νίκη ! Ζήτω ο Αρχηγός ! ». Την θέση αυτή , άλλωστε , είχαν
εκφράσει , κατ’ επανάληψη, δημόσια , γραπτά ή προφορικά , κατά τρόπο πανηγυρικό
και πομπώδη ο Αρχηγός Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , καθώς και όλα τα μέλη της
ηγετικής ομάδας , ότι δηλαδή οι συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής
δεν είναι εκδηλώσεις πολιτικού κόμματος , « πιο πολύ θυμίζουν κάτι από
στρατιωτική μονάδα», απαξιώνοντας το κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας και
χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες και τους θεσμούς της δημοκρατίας ως το σύγχρονο
« όπλο » για την επικράτησή της. Παρόντος , άλλωστε , του ιδίου , ο
συγκατηγορούμενός του Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , σε ομιλία του στα Χανιά , στις 25-112012 , διακήρυξε «…το βουλευτής και τα βουλευτιλίκια εδώ και χρόνια δεν τα
γουστάρουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια του
βουλευτή. Έχουμε πάρει και οπλοφορία με άδεια, δεν έχει και αυτόφωρο άμα γίνει
κάνα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας…».
Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρονται και τα εξής:
α) ο προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 410-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Ο Ταξίαρχος , όπως τον αποκαλούσαμε ,
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Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ , μας προέτρεπε κατά τις επισκέψεις του στα γραφεία της
οργάνωσης με τα εξής λόγια ‘‘ Γαμήστε τους , σκοτώστε τους , σφάξτε τους ,
σπάστε τους τα κεφάλια και μη χαμπαριάζετε. Για ό, τι συμβεί είμαστε εμείς εδώ ’’
μιλώντας για τους μετανάστες… Παππάς και Μιχαλολιάκος μας προέτρεπαν να
είμαστε βίαιοι να εξοντώσουμε τους εχθρούς μας και να μην φοβόμαστε
κανέναν… »
β) τις βραδινές ώρες της 12-10-2012 , στην Αθήνα , κατά τη διάρκεια επεισοδίων
που έγιναν έξω από το θέατρο « ΧΥΤΗΡΙΟ » , με αφορμή θεατρική παράσταση,
παρουσία και των επίσης κατηγορουμένων Βουλευτών Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
και Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ, ως επικεφαλής μεγάλου αριθμού μελών της οργάνωσης,
που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για το θέμα του έργου, που παιζόταν
στο ως άνω θέατρο, επιδόθηκε σε χυδαίες ύβρεις, απειλές και παράνομη βία σε βάρος
των συντελεστών της παράστασης, ενώ, υποδυόμενος τις αρμόδιες κατά περίπτωση
αρχές της χώρας, κατά την προσφιλή πρακτική της Χρυσής Αυγής, δίκην εισαγγελέα,
με εμφανή επίδειξη υπεροψίας και υπεροχής « απελευθέρωσε » δια της βίας και
εντελώς αυθαίρετα , κατεβάζοντας από την αστυνομική « κλούβα » , άτομο που είχε
προσαχθεί από Αστυνομικούς , επειδή ο ίδιος θεωρούσε ότι το άτομο αυτό δεν είχε
διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη και
γ) στις 4-9-2013, με επικεφαλής τον ίδιο ως και τους συγκατηγορουμένους του
βουλευτές του κόμματος Κων/νο ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ , Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗ και
άλλα στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής, έκλεισαν τα σύνορα της
Ελληνοαλβανικής μεθορίου, στη θέση Κακκαβιά, για μία περίπου ώρα,
αμφισβητώντας τα σύνορα των δύο χωρών.
Έτι περαιτέρω , παρόντος του ιδίου αλλά και πολλών βουλευτών της Χρυσής
Αυγής , κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τα θύματα του εμφυλίου, στο
Μελιγαλά , στις 15-9-2013 , άλλοι βουλευτές , όπως π.χ. οι Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ,
Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ , Γ. ΓΕΡΜΕΝΗΣ και Ι. ΛΑΓΟΣ) , μαζί με στελέχη της ,
επεδόθηκαν σε χυδαίες ύβρεις , προπηλακισμούς και απειλές σε βάρος του
Δημάρχου Οιχαλίας , όπως και κατά πολιτικών προσώπων της χώρας , αλλά και σε
βάρος των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ , οι οποίοι είχαν δεχθεί στις 12-9-2013
οργανωμένη βίαιη επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Ο εκ των ως
άνω βουλευτών Γ. ΓΕΡΜΕΝΗΣ , καθώς και ο Ι. ΛΑΓΟΣ , επιτέθηκαν και
βιαιοπράγησαν σε βάρος διαφόρων ατόμων, πολιτικά αντίθετων προς τη Χρυσή
Αυγή, ενώ ο ίδιος ο Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ , όπως και άλλοι βουλευτές ,
παρακολουθούσαν αμέτοχοι και αδρανείς , επιβραβεύοντας , κατ’ ουσίαν , τις ως άνω
συμπεριφορές.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική όμως όσον αφορα τη βιαιότητα και την επιθετικότητα
που επέδειξαν τα ως άνω στελέχη της Χρυσής Αυγής σε πολλές περιπτώσεις
επιθέσεων , είναι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των Γεώργιου - Χρήστου
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ και Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , η οποία νόμιμα κατεγράφη , σε
εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ( αριθ. συνομ.
8742/ΖΙ 337352112, 16-9-2013 και ώρα 09: 51:50 ) , δηλ. μία μόλις ημέρα πριν τη
δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ , η οποία κατά το κρίσιμο σημείο της έχει ως εξής:
«ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : Ναι. Εγώ χάρηκα τον ‘‘ Καιάδα ’’ πιο πολύ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ :
Γιατί , τι έκανε ; ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Γιατί ξεσάλωσε. Αυτός , πώς μου τον είπε ο
Γιάννης , ο Χάμος , ένας Χάμος ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Ναι , τον γύφτο , τον κωλο - Χάμο.
Ναι τον διώξανε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : Όχι , δεν τον διώξανε. Τον σκότωσε στο ξύλο ο
Καιάδας ρε μαλάκα. Του τράβηξε και ΛΑΓΟΣ ένα - δυό μπουνίδια. Ο ΛΑΓΟΣ
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απαξιοί και να χτυπήσει. Τέτοια φάση… Ο Καιάδας όμως ρε μαλάκα , τον είχε
ξαπλώσει και του πάταγε το κεφάλι κάτω , έτσι , νταν , νταν , νταν. Τουριχνε ρε
μαλάκα , ξεσάλωσε ο Καιάδας ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ: Καλά του κανε, γιατί είναι
σκουλήκι αυτός ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Όχι ρε μαλάκα και μπράβο του. Μπορεί να
θυμήθηκε και τα παλιά ξέρεις. Μαλάκα, οι άλλοι οι Κοινοβουλευτικοί είχαν κάτσει
σε μια γωνιά, κοιτάγανε, δεν μιλάγανε καθόλου. Οι ΠΑΠΠΑΔΕΣ και οι τέτοιοι.
μαλάκα δεν μιλάγανε καθόλου. Ο Ηλίας μόνο , ο Ηλίας είχε πεθάνει στα γέλια με
τη φάση… Όταν θα’ μαστε στην εξουσία… Αυτά είναι τα μουνιά που
προσπάθησαν να μας τρομοκρατήσουν ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Και θα σκοτώνουμε
πέντε έξι κάθε μέρα ». Από το επεισόδιο αυτό καταδεικνύεται όχι απλώς η
βιαιότητα της προσωπικότητας των εμπλακέντων , οι οποίοι , οπωσδήποτε , δεν
έδρασαν γιατί προκλήθηκαν ούτε γιατί είχαν κάποια προσωπική ή άλλη αντιπαλότητα
με τα θύματά τους , αλλά γιατί ενεργούσαν με βάση συγκεκριμένη λογική , ήτοι αυτή
της βίας , βασική αρχή της Χρυσής Αυγής κατά στοχοποιημένων πολιτικών
αντιπάλων και αλλοδαπών . Συνεπώς , οι ενέργειες τους δεν είχαν μόνον σοβαρές
συνέπειες στη σωματική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια του θύματος , αλλά, κυρίως
αποτελούσαν το « παράδειγμα » - « σήμα » για τα κατώτερα στην ιεραρχία στελέχη ,
μέλη ή υποστηρικτές σχετικά με τον τρόπο δράσης του Χρυσαυγίτη, όπως εναργώς
καταδεικνύεται από την ως άνω συνομιλία. Ενόψει των ανωτέρω , ο ισχυρισμός του
κατηγορουμένου ότι αυτός περιοριζόταν στο κοινοβουλευτικό του έργο , πλήρως
αποστασιοποιημένος από τις δράσεις των μελών των Τοπικών Ο ργανώσεων ανά την
Επικράτεια , ανασύροντας για ευνόητους λόγους το μανδύα του πολιτικού
κόμματος , κρίνονται ως παραπειστικοί και όλως αναληθείς.
Πέραν όμως της ως άνω κατηγορίας , κατηγορείται επίσης ως υπαίτιος του ότι στην
Ανατολή Ιωαννίνων , στις 29-9-2013 , στην επί της οδού Δωδώνης κατοικία του ,
κατείχε παράνομα μία ( 1 ) μεταλλική σιδερογροθιά , συνολικού μήκους 11 εκ. , η
οποία αποτελείται από το κύριο τμήμα της και τέσσερις ( 4 ) δακτυλίους , μέσης
διαμέτρου 2 , 2 εκ. ο καθένας . Επί της κατηγορίας αυτής , με το σχετικό με
ημερομηνία
4-7-2014 απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον της
Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίζεται ότι «… δεν είμαι σε θέση να θυμηθώ το πώς
αυτό το αντικείμενο βρέθηκε στο σπίτι μου. Ομολογώ ότι ούτε καν θυμόμουνα ότι
υπήρχε στο χώρο του σπιτιού μου και ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω καμία εξήγηση
τουλάχιστον προς το παρόν για το συγκεκριμένο αντικείμενο , του οποίου μπορώ να
σας πω ότι αγνοούσα και την ύπαρξή του ».
Τέλος , του απαγγέλθηκε και η κατηγορία ότι , στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο ,
δηλ. στην Ανατολή Ιωαννίνων , στις 29-9-2013 , κατείχε και ιδιοποιήθηκε παράνομα
δύο εκκλησιαστικά βιβλία , τα οποία έχουν τυπωθεί σε Ελληνικά τυπογραφεία της
Βενετίας και συγκεκριμένα 1) Μηναίο Φεβρουαρίου με δερματόδετη στάχωση ,
διαστάσεων 29 , 4 χ 20 , 1 εκ. , κολοβωμένο , χρονολογούμενο στα τέλη του 18 ου
αρχές του 19 ου αιώνα. Στο τέλος του κειμένου του βιβλίου υπάρχουν ενθυμήσεις
που αναφέρουν το χωριό Μελίχοβο ( σημερινή Μελιά του Δήμου Δωδώνης ) καθώς
και τη Μονή Θεοτόκου και 2) Ευαγγέλιο με δερματόδετη στάχωση ( διαστάσεων
31 , 4 χ 24 , 4 εκ ) , τυπογραφείο Δημητρίου Θεοδοσίου , Βενετία 1773. Τα βιβλία
αυτά , όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 4720/1-10-2013 έγγραφο της 8 ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,
αποτελούν λειτουργικά αντικείμενα , χρονολογούμενα πριν το έτος 1830 , σύμφωνα
με τις « ενθυμήσεις » που φέρουν και ανήκουν στα « καθαγιασμένα εκκλησιαστικά
πράγματα ». Σύμφωνα δε με το κατηγορητήριο , την πράξη αυτή τέλεσε κατά
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συνήθεια , αφού από την επανειλημμένη τέλεσή της προκύπτει σταθερή ροπή του για
τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του.
Επί της κατηγορίας αυτής , με το ίδιο ως άνω απολογητικό υπόμνημά του ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίζεται ότι « Και τα δύο αυτά βιβλία
προυπήρχαν στο σπίτι ήδη την εποχή του πατέρα μου και δεν ασχολήθηκα ποτέ να
μάθω την ηλικία τους και ούτε που μπορούσα να φανταστώ ότι εμπίπτουν στο νόμο
περί Αρχαιοτήτων ». Ο ισχυρισμός αυτός του κατηγορουμένου , δεν κρίνεται
επαρκής για να δικαιολογήσει την παράνομη κατοχή των εν λόγω αντικειμένων εκ
μέρους του. Όμως , σε κάθε περίπτωση , δεν προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία για
το χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης αξιοποίνου πράξεως του ως κακουργήματος και
ειδικότερα αφενός μεν τα επίμαχα αντικείμενα - βιβλία δεν προέκυψε ότι έχουν
ιδιαίτερα μεγάλη αξία , αφετέρου δε ουδόλως ενισχύεται , έστω και κατ’ ελάχιστο , η
άποψη ότι ενεργεί τέτοιου είδους πράξεις , κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
Κατόπιν τούτων , κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό και κατ’ επιτρεπτή μεταβολή
της κατηγορίας , η αξιόποινη αυτή πράξη για την οποία κατηγορείται πρέπει να
θεωρηθεί ότι πληροί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος
της απλής υπεξαιρέσεως , το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 375 παρ. 1 εδάφ. α του Ποινικού Κώδικα και χαρακτηρίζεται
πλημμέλημα και όχι εκείνου του άρθρου 54 του Ν. 3028/2002 για το οποίο και του
απαγγέλθηκε κατηγορία από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη.
Με βάση τα προαναφερόμενα , κατά την άποψή μας , προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την παραπομπή του εν λόγω κατηγορουμένου στο ακροατήριο του
αρμοδίου Δικαστηρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος των προαναφερομένων
αξιοποίνων πράξεων.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ του Βασιλείου και της Γεωργίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 2-7-1981 , κάτοικος Νικαίας ( Αχιλλέως 4 - 8 ) και ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 28-9-2013 με το υπ’ αριθ. 4/2013 Ένταλμα
Προσωρινής Κράτησης των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 καθώς και με το
υπ’ αριθ. 14/28-2-2014 Ένταλμα Προσωρινής Κράτησης της Ειδικής
Ανακρίτριας Εφέτη
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ. 1 , 3
Π. Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία από πρόθεση
( άρθρ. 45 , 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
3) Παράνομη οπλοκατοχή ( άριρ. 1 , 7 Ν. 2168/1993 )
Η κατηγορία η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου
από τους Προέδρους Πρωτοδικών Αθηνών - Ανακριτές του Ν. 4022/2011 ,
συνίσταται , κατά τα κρίσιμα και ουσιώδη σημεία της , στο ότι:
Α. « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως
σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
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πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις
των άρθρων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’…Στο πλαίσιο αυτό , κατ΄εφαρμογήν των
‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , διαπράχθηκαν
δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…
εσύ δε υπό την ιδιότητα του επικεφαλής του πενταμελούς ‘‘ στενού ’’ οργάνου
διοικήσεως ( ‘‘ πυρήνος ’’ ) της Τοπικής Οργανώσεως Νικαίας Αττικής ( ‘‘
πυρηνάρχης ’’ ) διηύθυνες αυτήν σε τοπικό επίπεδο , παρέχων διαταγές , οδηγίες
και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως , ελέγχων απολύτως τη δράση αυτής
και ενεργών προς επίτευξη των παρανόμων σκοπών της …» και
Β. Στη Νίκαια Αττικής , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις , από κοινού
με τη σύζυγό σου Θεώνη Σκαρπέλη του Λαζάρου , εντός της επί της οδού
Αχιλλέως αριθ. 4-8 κατοικίας σας , όπλα ( πυρομαχικά ) κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του
τόπου κατοικίας σου και ειδικότερα κατείχες έξι φυσίγγια 7 , 65 χιλ. ».
Επίσης , στη συνέχεια , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , απαγγέλθηκε σε
βάρος του ως άνω κατηγορουμένου συμπληρωματική κατηγορία , η οποία , κατά τα
κρίσιμα και ουσιώδη σημεία της , συνίσταται στο ότι «… στον κατωτέρω τόπο και
χρόνο , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης , δια της ασκήσεως
των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην πραγμάτωση
των δεσμευτικών για εσένα , όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής ,
στόχων της… παρέσχες με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την
τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα
παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ πριν και
κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Ειδικότερα , έχοντας ενημερωθεί , κατά
τις βραδινές ώρες της 17 - 9 - 2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα
από τις 23. 00 μέχρι της 23. 30 , περίπου , ότι οι συγκατηγορούμενοί σου Λέων
ΤΣΑΛΙΚΗΣ και Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , ο οποίος και ήταν υπεύθυνος της ασφάλειας
των γραφείων της οργάνωσης στη Νίκαια , βρίσκονταν στο Κερατσίνι Αττικής και
δη εντός της καφετέριας ‘‘ Κοράλλι ’’ , στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά
και Κεφαλληνίας , εντός του οποίου είχε εισέλθει , ως θαμώνας , ο Παύλος
Φύσσας , γνωστός σε εσένα για τις αντίθετες προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ , της
οποίας είσαι μέλος , ιδεολογικές του απόψεις , εσύ , ως ‘‘ πυρηνάρχης ’’ της
τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και ως αρμόδιος προς τούτο ,
ενεργοποίησες άμεσα , με τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) , που εστάλη , περί τις 23. 30
της 17-9-2013 , από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’
στη Νίκαια , σαράντα ( 40 ) άτομα , περίπου , που συγκροτούσαν το ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής και
έδωσες εντολή να μεταβούν , πάραυτα και βάσει οργανωμένου εγκληματικού
σχεδίου , στον ως άνω τόπο , όπου βρισκόταν ο προαναφερόμενος Παύλος
ΦΥΣΣΑΣ , τους ανέμεναν δε οι συγκατηγορούμενοί σου , μέλη της ίδιας ως άνω
οργάνωσης ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , όπως
και πράγματι έπραξαν , συμμορφούμενα και υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή
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ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα , σε εργάσιμη
ημέρα , σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής του συγκατηγορουμένου σου Ιωάννη
ΛΑΓΟΥ , που , ως Βουλευτής της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ στη Β Περιφέρεια
Πειραιώς , ήταν υπεύθυνος ‘‘ Περιφερειάρχης ’’ για όλες τις συνοικίες του
Πειραιώς , όπως το αντίστοιχο Τάγμα Εφόδου της Νίκαιας είναι ετοιμοπόλεμο και
ικανό να δράσει συλλογικά και να πλήξει πολιτικούς του αντιπάλους και γενικότερα
ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση σωματικής ή ένοπλης βίας και μετέβησαν βάσει
οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου άμεσα , τα άτομα αυτά , μεταξύ των οποίων
και οι συγκατηγορούμενοί σου Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ , Γεώργιος - Χρήστος
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ , Γεώργιος
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ , Αναστάσιος - Μάριος
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ , Σταύρος ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ , Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ,
Κωνσταντίνος
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , Ελπιδοφόρος
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ , Ιωάννης
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ , Ιωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ καθώς και εσύ ο ίδιος και άλλα ,
άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα , που επέβαιναν σε δίκυκλες
μοτοσικλέτες με κράνη και κοντάρια , καθώς και με τους συγκατηγορουμένους σου ,
μέλη του ίδιου ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ , Αθανάσιο ΤΣΟΡΒΑ , με το Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητό του και Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος σας ακολουθούσε ,
οδηγώντας το ΥΖΗ - 2724 Ι. Χ. Ε. αυτοκίνητο . συγκροτώντας όλοι σας το
αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου Νίκαιας ’’ , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την
καφετέρια ‘‘ Κοράλλι’’ , στον τόπο όπου σε ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοί σου
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , ομοίως μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής’’
και μέλη του παραπάνω ‘‘ Τάγματος Εφόδου ’’ και μαζί με όλους τους ανωτέρω
δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης
και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου ΦΥΣΣΑ και της
ολιγομελούς παρέας του , στην οποία μετείχαν και δύο γυναίκες , με τον
προπηλακισμό τούτων , με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ
μέρους κάποιων από το ως άνω ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ , τα στοιχεία των οποίων δεν
έχουν εξακριβωθεί ακόμη από την ανάκριση , με συνέπεια αυτός ( Παύλος
ΦΥΣΣΑΣ ) να εγκλωβιστεί από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι
να καταστεί ευάλωτος , ενώ παράλληλα με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά
σου ως και των συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά
το συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος , αφού εισήλθε με το
ως άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη , κινούμενος αντίθετα προς το
επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας , το ‘‘παράτησε’’ στο μέσον της οδού , στο ύψος
του αριθμού 62 , εξήλθε από αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί
του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο
ΦΥΣΣΑ, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο
, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του , στη συνέχεια δε εσύ μαζί με τους ως άνω
συγκατηγορουμένους σου , εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε ,
διέφυγες τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ , που προσέτρεξαν
και συνέλαβαν τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ εντάχθηκε στη « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » και δραστηριοποιήθηκε ενεργά , ανελιχθείς στην ιεραρχία του κόμματος
ως Γραμματέας και επικεφαλής του πενταμελούς συμβουλίου της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας. Σύμφωνα δε με εσωτερικό έγγραφο του κόμματος , το
οποίο είναι καταγεγραμμένο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του και
επισυνάπτεται στη δικογραφία « Ο Γραμματέας της Τ. Ο. αποτελεί την κορυφή της
διοίκησης της Τ. Ο. και είναι ο σύνδεσμος της Τ. Ο. με την Περιφερειακή
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Διοίκηση ». Στις εκλογές του Μαΐου - Ιουνίου του έτους 2012 επελέγη από τα
αρμόδια όργανα του κόμματος ως υποψήφιος βουλευτής στη Β Εκλογική
Περιφέρεια Πειραιώς. Κατά το χρονικό διάστημα της ηγεσίας του , η Τοπική
Οργάνωση της Νίκαιας απεδείχθη ως η πλέον δραστήρια και βίαιη από όλες τις
άλλες Τοπικές Οργανώσεις. Εμφανιζόταν
απολύτως συντεταγμένα
ως
παραστρατιωτικό σώμα , με ομοιόμορφες ενδυμασίες, στρατιωτικό βηματισμό και
παραγγέλματα , με επικεφαλής τον ίδιο και τα άλλα ηγετικά στελέχη της ,
υλοποιώντας διαρκώς τις δηλώσεις του Αρχηγού και των μελών της ηγετικής
ομάδας , ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι πολιτικό κόμμα ούτε οι συγκεντρώσεις και
εκδηλώσεις της είναι εκδηλώσεις πολιτικού κόμματος , τα δε
« παιδιά με τα
μαύρα » είναι « στρατιωτική φάλαγγα » που θα σαρώσει στο πέρασμά της και
συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα , με πρόφαση την απόδοση
τιμής σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα ( π. χ. στις Θερμοπύλες , στο Μελιγαλά ,
κ.α. ). Ο κατηγορούμενος οργάνωνε επίσης στην περιοχή της Νίκαιας , αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά « παρελάσεις » και μοτοπορείες, με σκοπό την
επίδειξη ισχύος και προς εκφοβισμό των μεταναστών καθώς και βίαιες δράσεις σε
βάρος τους. Χαρακτηριστικό δε των αισθημάτων μίσους που τρέφει για κάθε
πολιτικό αντίπαλο είναι και το παρακάτω απόσπασμα σχετικής ομιλίας του προς
τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης του Περάματος , προς τα οποία , μεταξύ των
άλλων , είπε « Αξιοπρέπεια με λίγα λόγια έχουμε μόνο εμείς , μόνο εμείς που
αγαπάμε την πατρίδα μας , τα παιδιά μας και τις ιδέες μας. Αντίθετα με τους
πολιτικούς που μας κυβερνούν που δεν θα τους ένοιαζε καν να έτρωγαν και τα παιδιά
τους. Στο τέλος συναγωνιστές δεν θα αφήσουμε τίποτα. Μέχρι και τα παιδιά
τους θα τους δώσουμε να φάνε… Το έχουμε πει και θα το λέμε συνεχώς , δεν
είμαστε φιλειρηνιστές ». Στην πραγματικότητα όμως οι εμφανίσεις αυτές
απέβλεπαν στην από τα μέλη και τους υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής εμπέδωση
της αλαζονείας του « ισχυρού » , της ψευδαίσθησης της υπεροχής και του
ακαταδίωκτου , με σκοπό να καθίστανται ικανοί να προκαλέσουν το φόβο σε όσους
ήταν αντίθετοι στις αρχές και στις επιδιώξεις τους και κυρίως στους πλέον
αδύναμους και ανίσχυρους. Τις δράσεις αλλά και το σπουδαιότερο τις εγκληματικές
πράξεις της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης εξυμνούσαν , επιβράβευαν και εγκωμίαζαν,
με σχετικές δηλώσεις τους , οι Βουλευτές του κόμματος Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ,
Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ , Παναγιώτης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ,
Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ , Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ και Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ,
καθώς και διάφοροι άλλοι, παροτρύνοντάς τους έτσι να συνεχίσουν τις έκνομες
δράσεις τους.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , ως επικεφαλής, είχε τον πλήρη και
απόλυτο έλεγχο καθώς και τη διεύθυνση της Τοπικής αυτής Οργάνωσης , ενεργώντας
πάντοτε υπό την εποπτεία του επίσης κατηγορουμένου Ι. ΛΑΓΟΥ, στον οποίο και
αναφερόταν ιεραρχικά , είχε συχνή επικοινωνία μαζί του , απολάμβανε της πλήρους
εμπιστοσύνης του , τον ενημέρωνε για ό, τι έκανε ή επρόκειτο να κάνει , ζητώντας
πάντα προηγουμένως την άδειά του. Ενδεικτικά της στενής συνεργασίας τους και της
άριστης μεταξύ τους σχέσεως είναι και τα εξής μηνύματα , που βρέθηκαν
καταχωρημένα στο κινητό τηλέφωνο του Ι. ΛΑΓΟΥ, τα οποία αυτός έστειλε στο
κινητό τηλέφωνο της Τ.Ο. Νίκαιας (6976 - 740401): α) στις 12-7-2013, στις 13.52.30
«Είσαστε φοβερή Τοπική και υπέροχοι άνθρωποι. Συνεχίστε έτσι Γιωργάρα, ο
τόπος μας και η Χ.Α. έχουν ανάγκη από τέτοιες παρουσίες. Συγχαρητήρια » και
β) στις 12-7-2013 και ώρα 14.08.15 «Σας έχω υποσχεθεί ότι δεν θα σας αδειάσω
ποτέ και σου είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ακολουθήσουμε σκληρή
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χρυσαυγίτικη γραμμή » , ενώ ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ έστειλε , την ίδια ως άνω
ημερομηνία , σε απάντηση των ανωτέρω και περί ώρα 15.58.46 , μήνυμα, με το
εξής περιεχόμενο «…Σε ευχαριστούμε. Πίσω από όλα είσαι εσύ. Βαδίζουμε στα
πρότυπα τα δικά σου…». Έτσι , ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ ενημέρωνε , κατηχούσε και
προπαγάνδιζε τις αρχές και τις θέσεις του κόμματος με κάθε τρόπο , όπως π.χ. με
δημόσιες ομιλίες στα γραφεία της καθώς και στα γραφεία άλλων Τοπικών
Οργανώσεων, οργάνωνε δε , υπακούοντας στις εντολές του « Περιφερειάρχη » του
Ι. ΛΑΓΟΥ δράσεις βίας σε βάρος των εχθρών της Οργάνωσης. Αυτά προκύπτουν
τόσο από έγγραφα του ίδιου του κατηγορουμένου Γ. ΠΑΤΕΛΗ , βίντεο και
φωτογραφίες που βρέθηκαν καταχωρημένες σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό σε διάφορα
ηλεκτρονικά αρχεία , τόσο δικά του όσο και άλλων κατηγορουμένων, όπως των
Γ. - Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ και Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ καθώς και φωτογραφίες από
« εθνικιστικές » κατασκηνώσεις , πάντα υπό τη σκέπη της ηγετικής ομάδας και δη
του « Περιφερειάρχη » Ι. ΛΑΓΟΥ. Στις κατασκηνώσεις αυτές , όπως στη Νέδα , το
πρόγραμμα των οποίων συνέτασσε ο ίδιος , οι μετέχοντες υποβάλλονταν σε σκληρές
σωματικές ασκήσεις και δοκιμασίες , στρατιωτικού τύπου , ελάμβαναν μέρος σε
εικονικές μάχες και εκπαιδεύονταν σε συνθήκες « πραγματικού πολέμου », με ρήψη
βολών , έχοντας ως εμβλήματα , εκτός από την ελληνική σημαία , τη σημαία της
Χρυσής Αυγής και τη σημαία των WAFFEN SS της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας.
Παράλληλα γίνονταν μαθήματα κατήχησης στην εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία των
φασιστικών καθεστώτων της Ιταλίας , Ισπανίας και της Εθνικοσοσιαλιστικής
Γερμανίας της εποχής του Χίτλερ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο
της παρακάτω διακήρυξης - μαθήματος
« Τα εθνικιστικά ιδεώδη του
εθνικοσοσιαλισμού. Μια φάλαγγα θα φέρει το σεισμό της κάθαρσης. Μαχητές αυτής
της φάλαγγας είμαστε όλοι εμείς , ο ένας δίπλα στον άλλο. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ η
συνέχεια του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος ανά τους αιώνες , επέζησε και εμείς
είμαστε σεβάσμιοι διάδοχοι της ιερής αυτής κληρονομίας…Θα προχωρήσουμε με
πρωτοπόρο τον αρχηγό μας, τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής σε μια σύρραξη ζωής
και θανάτου και μετά από αυτή τη μάχη θα είμαστε είτε νεκροί είτε ζωντανοί , αυτό
που γεννηθήκαμε. Ελεύθεροι Έλληνες » (βλ. βίντεο 481, 482 και 483 στο κινητό
τηλέφωνο του ως άνω κατηγορουμένου Γ. ΠΑΤΕΛΗ ).
Με τους τρόπους αυτούς αλλά και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας της οποίας προίστατο και τη διηύθυνε, επεδίωκε και εν
πολλοίς πετύχαινε τη χειραγώγηση των μελών και υποστηρικτών του κόμματος ,
κυρίως δε των νεαρών στην ηλικία , που ήταν πλέον ευεπίφοροι , αφού έτσι
αισθάνονταν σημαντικοί και υπολογίσιμοι , μέσω της κοινής δράσεως της ομάδας.
Περαιτέρω , από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ
ενημέρωνε αλλά και έδινε εντολές κυρίως στα μέλη της « ασφάλειας » της
Οργάνωσης για συμμετοχή σε διάφορες δράσεις , συνήθως μέσω τηλεφωνικών
μηνυμάτων
, τα οποία είχαν διαβάθμιση εμπιστευτικότητας ( « παρουσία
υποχρεωτική » , « εντολή Λαγού » , « παρακαλώ αυστηρά το μήνυμα δεν διαρρέει
πουθενά » ) , όπως προκύπτει από την κίνηση των επικοινωνιών στα κινητά
τηλέφωνα των κατηγορουμένων που κατασχέθηκαν. Κατά συνέπεια , ο εν λόγω
κατηγορούμενος δεν ήταν ένας απλός διοικητικός υπάλληλος του κόμματος της
Χρυσής Αυγής , όπως ο ίδιος ισχυρίζεται , αλλά ένα ιδιαίτερα σημαντικό στέλεχος.
Κατά την αρχική απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στις
29-9-2013 , ανέφερε ότι « Είμαι υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας. Το
πενταμελές όργανο αυτής αποτελείται εκτός από εμένα και από τη σύζυγό μου
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Θεώνη
ΣΚΑΡΠΕΛΗ , υπεύθυνη πολιτικής οργάνωσης , το Γεώργιο
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , Ταμία και τον Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , υπεύθυνο πολιτικής
δράσεως ». Το ίδιο κατέθεσε και η σύζυγός του , επίσης κατηγορουμένη Θεώνη
ΣΚΑΡΠΕΛΗ , κατά την απολογία της , στις 18-9-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας
του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά και συγκεκριμένα ότι « Ο σύζυγός μου είναι γραμματέας της
Τοπικής ». Λόγω της ιδιότητάς του αυτής ο ίδιος αναφερόταν μόνο στο Βουλευτή και
« Περιφερειάρχη » Ιωάννη ΛΑΓΟ. Όπως δε προκύπτει από τα σχετικά βίντεο με
αριθ. 102 , 389 και 390 παράρτημα 2. 2 , στον πρώτο σκληρό δίσκο , ο οποίος
νομίμως έχει κατασχεθεί , ο ίδιος ( δηλ. ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ ) σε ομιλία
του , στα γραφεία του κόμματος , μεταξύ άλλων , δήλωσε «… Δράσεις της Νίκαιας
από τις 07.00 το πρωί στα σχολεία έως τις 21.00 το βράδυ. Οργώσαμε τη Νίκαια.
Θα δώσουμε μάχη για κάθε σκουλήκι που θα πατήσει στη Νίκαια » , «… το
προηγούμενο Σάββατο μία μηχανοκίνητη φάλαγγα σταμάτησε μπροστά από την
Πλατεία του Αγίου Νικολάου , στη Νίκαια και περίπου 40 μέλη της Χρυσής Αυγής
με μαύρες μπλούζες και σημαίες φώναξαν στους καταστηματάρχες , μετανάστες από
το Πακιστάν - κλείστε τα έχετε μία εβδομάδα » , « δώσαμε δείγμα γραφής κάνοντας
πορεία 90 άτομα στη Νίκαια , σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό » και «… κάνουμε
τρομοκρατία με δεκάδες μηχανές στον Άγιο Νικόλαο , που ήρθε και ο
Πακιστανός στα κανάλια και είπε ήρτε και η Χρυσή Αυγή…». Ιδιαίτερα
χαρακτηριστική όμως της επιθετικότητας και της εγκληματικής διάθεσης που τον
διακρίνουν είναι δήλωσή του προς τα μέλη της Χρυσής Αυγής , η οποία είναι
καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό υλικό του συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , η οποία κατά το περιεχόμενό της έχει ως εξής « Ο
εθνικισμός ποτέ δεν φοβήθηκε και πάντα ήταν μπροστάρης σε κάθε πόλεμο , ε
λοιπόν και αυτόν τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε , αλλά και το ιερό χώμα που πατάμε
θα καθαρίσουμε , ούτε βήμα…Στο τέλος συναγωνιστές δεν θα αφήσουμε τίποτα
μέχρι και τα παιδιά τους θα τους δώσουμε να φάνε , με τη Χρυσή Αυγή δεν θα μείνει
ούτε τρίχα από ανθελληνικό σκουλήκι…». Επίσης , όπως ανέφερε κατά την
απολογία του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 27-3-2014 και ο
κατηγορούμενος Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ , ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , ήταν επικεφαλής
των μηχανοκίνητων πορειών που γίνονταν , με μεγάλη συχνότητα , στην περιοχή της
Νίκαιας , από οπαδούς και μέλη του εν λόγω κόμματος που επέβαιναν σε σαράντα πενήντα μηχανάκια , κρατώντας μάλιστα στα χέρια τους κοντάρια και σημαίες.
Πέραν τούτων , επισημαίνεται και το γεγονός ότι ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , μέσω
του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τοπικής Οργάνωσης , τον οποίο χειριζόταν
αποκλειστικά ο ίδιος , έστελνε διάφορα μηνύματα ( sms ) σε μέλη , στελέχη , φίλους
και οπαδούς όταν συνέτρεχε λόγος για την κινητοποίησή τους. Από τα μηνύματα
αυτά , ενδεικτικά αναφέρονται , ως πλέον χαρακτηριστικά , εκείνα που εστάλησαν
α) στις 12-9-2013 , με περιεχόμενο « Επιφυλακή ετοιμότητας » β) στις 6-9-2013 ,
με περιεχόμενο « Αύριο Σάββατο 17. 30 στα γραφεία , όλοι εκεί , μη λείψει κανείς
από ασφάλεια » γ) στις 30-8-2013 , με περιεχόμενο « Επείγον , στα γραφεία 18.00
σήμερα για μετάβαση στον Πειραιά , ενημερώστε με τώρα , άμεσα , δεν μιλάτε
πουθενά » δ) στις 15-2-2013 , με περιεχόμενο « SOS έξι άτομα για αύριο , εντολή
Λαγού » και ε) στις 21-1-2013 , με περιεχόμενο « Η ασφάλεια σήμερα όλοι με
παραλλαγής πόλης και μπλούζες μαύρες και μπουφάν με μαύρες μπλούζες ».
Μάλιστα δε , όπως ανέφερε κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 25-9-2013 ,
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο
προστατευόμενος μάρτυρας « Β » , « Την ειδοποίηση και την κινητοποίηση την
αναλάμβανε ο Πατέλης , ως αρχηγός της Τοπικής Οργάνωσης » , όπως δηλαδή έγινε
πράγματι στην περίπτωση της κινητοποίησης των μελών της Τοπικής Οργάνωσης
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της Νίκαιας , η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Επίσης
και ο προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , ενώπιον των ίδιων ως άνω Ανακριτών , κατά
την ένορκη κατάθεσή του , στις 4-10-2013 , κατέθεσε « Μία νύχτα με τον
πυρηνάρχη του Πειραιά … μπήκαμε μετά από διαταγή του ΠΑΤΕΛΗ , περί τα τέλη
Ιουνίου 2012 , παράνομα σε σπίτι μεταναστών ( μονοκατοικία ) , κοντά στην πλατεία
του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια , μαζί με 15 άτομα ( δύο διμοιρίες τις ονομάζαμε ) ,
στις οποίες συμμετείχαν … και με διάφορα αντικείμενα … τους προκαλέσαμε
σωματικές βλάβες… Με εντολή του ΛΑΓΟΥ και εν συνεχεία του ΠΑΤΕΛΗ , τον
Ιούνιο ή Ιούλιο του 2012 , πηγαίναμε σε καταστήματα , τα οποία διατηρούσαν
μετανάστες και πωλούσαν μεταχειρισμένα κινητά και γενικά καταστήματα πώλησης
παραδοσιακών ειδών της χώρας καταγωγής τους και τους απειλούσαμε προκειμένου
να τα κλείσουν , με αποτέλεσμα τα τρία από τα τέσσερα να κλείσουν… Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΤΕΛΗΣ μας έλεγε αν ποτέ συλληφθούμε να μην πούμε
κουβέντα στους αστυνομικούς , να μην καταδώσουμε κανένα συναγωνιστή και να
περιμένουμε να έρθει αυτός για να δει πώς θα μας βγάλει… Ακόμα όλες οι
εντολές Πατέλη προς εμάς ήταν στην πραγματικότητα εντολές του Λαγού προς τον
Πατέλη , ο οποίος είχε πάρει εντολή από τον Ηλία Κασιδιάρη ». Επίσης , δεν πρέπει
να αγνοηθεί και το γεγονός ότι σε βίντεο με στοιχεία και αριθ. IMG 129 MOV στο
παράρτημα 1. 1 του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του Ιωάννη
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , βρέθηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο όπου ο εν
λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ εμφανίζεται να πυροβολεί με
περίστροφο από βεράντα σπιτιού με την παρουσία μάλιστα και ενός μικρού παιδιού.
Τέλος , από τα σχετικά υπ’ αριθ. 831 και 833 Βίντεο από το σκληρό δίσκο του
υπολογιστή του , ο οποίος νόμιμα έχει κατασχεθεί ( Παράρτημα 2. 2 ) προκύπτει ότι
μετά από τελετή ορκωμοσίας τους , τα νέα μέλη χαιρετούν τον ίδιο καθώς και τους
επίσης κατηγορουμένους Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και Γεώργιο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί , περί την 23.30 ώρα της 17-9-2013 , δηλ. μετά την
ειδοποίηση του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ από τον Ιωάννη ΑΓΓΟ για την
παρουσία του Παύλου ΦΥΣΣΑ στην καφετέρια « Κοράλλι » και τις αψιμαχίες
μεταξύ τους λίγο πριν τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ από τον Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ , μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο είχε πρόσβαση ο εν λόγω
κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , από την Τοπική Οργάνωση της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια εστάλη σε μέλη , υποστηρικτές και φίλους της , καθώς και στα
μέλη της ασφάλειας των Γραφείων της , μήνυμα με το εξής περιεχόμενο « Όλοι
τώρα Τοπική όσοι είσαστε κοντά , δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα ». Το
μήνυμα αυτό , πλην των άλλων , έλαβαν οι επίσης κατηγορούμενοι Κωνσταντίνος
ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ , Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , Γεώργιος ΔΗΜΟΥ , Αθανάσιος
ΤΣΟΡΒΑΣ και Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ , Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ , Ιωάννης
ΚΟΜΙΑΝΟΣ , κ.α.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ , κατά την προαναφερόμενη αρχική
απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , επί του θέματος αυτού
ανέφερε ότι « Πριν το περιστατικό έστειλα μηνύματα σε διάφορους συναγωνιστές
προκειμένου να ενημερωθούν για την επίσκεψη του Αρχηγού στα Γραφεία μας που
θα γινόταν την Πέμπτη ». Τα ίδια ακριβώς υποστηρίζει και με το από 28-2-2014
συμπληρωματικό απολογητικό Υπόμνημά του , αναφέροντας ότι «… ουδέποτε
έλαβα ή έδωσα εντολή προκειμένου να μεταβούν τόσο οι συγκατηγορούμενοί μου
στον τόπο όπου βρισκόταν ο Π. ΦΥΣΣΑΣ όσο και εγώ ο ίδιος ». Οι ισχυρισμοί
του όμως αυτός δεν κρίνονται αληθινοί καθόσον είναι πρόδηλο ότι δεν είναι
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συμβατοί με το περιεχόμενο του εν λόγω μηνύματος , με το οποίο ουσιαστικά
ενεργοποίησε του « Τάγμα Εφόδου » , αμέσως μόλις πληροφορήθηκε τα όσα
συνέβαιναν στην Αμφιάλη , στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » . Αντίθετα μάλιστα ,
όπως ανέφερε στη σχετική απολογία του ο επίσης κατηγορούμενος Γεώργιος
ΔΗΜΟΥ , αμέσως μετά τη λήψη του ως άνω μηνύματος εκ μέρους του , την
23.37.33 ώρα της ίδιας ημέρας , τηλεφώνησε στον εν λόγω κατηγορούμενο Γεώργιο
ΠΑΤΕΛΗ και τον ρώτησε τι ακριβώς συνέβαινε , εκείνος δε , δηλ. ο Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ , του απάντησε « έλα αμέσως στην Τοπική ». Επίσης ο Γεώργιος
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , κατά την απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Ν.
4022/2011 , ανέφερε ότι ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ ήταν έξω από τα Γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην ήταν. Πέραν
τούτων , οι Γεώργιος ΔΗΜΟΥ , Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ και Αθανάσιος
ΤΣΟΡΒΑΣ , υποστηρίζουν ότι μετά το παραπάνω μήνυμα οι ίδιοι κατέφθασαν στη
Τοπική της Νίκαιας . Όμως τα γραφεία ήταν κλειστά και έξω στο δρόμο υπήρχαν
αρκετές μοτοσικλέτες με μέλη της Τοπικής Οργάνωσης και της ασφάλειας. Τα άτομα
αυτά ξεκίνησαν σε λίγη ώρα λέγοντας « πάμε για μάχη , γιατί κινδυνεύουν δικοί
μας της ασφάλειας » , έχοντας ήδη ενημερωθεί επί τόπου για το τι ακριβώς
συνέβαινε την ώρα εκείνη.
Με το ίδιο ως άνω συμπληρωματικό απολογητικό Υπόμνημά του ο Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ αρνείται κατηγορηματικά τη μετάβασή του και την παρουσία του στο
σημείο όπου έγινε η εγκληματική ενέργεια σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Όπως
δε αναφέρει σχετικά « Η μη παρουσία μου στο χώρο επιβεβαιώνεται άλλωστε και
από το υπ’ αριθ. πρωτ. 1493 Φ. 653.3/23 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας
( σελ. 125 ) ότι οι κάτοχοι των τ/φ συνδέσεων με αριθμό 2110107875 και
6976740401 (τ/φ) συνδέσεις με στοιχεία συνδρομητή … Πατέλης Γεώργιος
επικοινωνούν με έτερα άτομα-χρήστες τ/φ συνδέσεων για τα οποία ΔΕΝ
διαφαίνεται να βρίσκονται αρχικά στον επίμαχο γεωγραφικό χώρο αλλά ούτε και
να συγκλίνουν μετέπειτα σε αυτό. Η τοποθέτησή μου στο χώρο της δολοφονίας
τυγχάνει αυθαίρετη και αστήρικτη. Επισημαίνεται ότι από καμία μαρτυρική
κατάθεση δεν προκύπτει η φυσική μου παρουσία στο χώρο ». Ανεξάρτητα όμως
από αυτό , είναι απολύτως βέβαιο και πλήρως αποδεδειγμένο ότι με το τηλεφωνικό
μήνυμα ( sms ) , το οποίο ο ίδιος έστειλε ως υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας σε όλα τα μέλη της « Ασφάλειας » , στις 23:30:00 της 17-9-2013 , με το
γνωστό περιεχόμενο , ενεργοποίησε το « Τάγμα Εφόδου », το οποίο λειτουργούσε
υπό την αιγίδα της συγκεκριμένης Τοπικής Οργάνωσης και ασφαλώς ο ίδιος έδωσε
την εντολή στους συγκεντρωθέντες να μεταβούν στην Αμφιάλη, στην καφετέρια
«Κοράλλι » , όπως και πράγματι έπραξαν εντός ολίγων λεπτών , επειδή θεώρησε ότι
κινδύνευαν εκεί οι Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ. Όπως , άλλωστε ,
προεκτίθεται , λόγω της ηγετικής του θέσης στην ως άνω Τοπική Οργάνωση , δεν
υπήρχε περίπτωση να λάβει χώρα οποιαδήποτε δράση , πολλώ μάλλον τέτοιας
έκτασης και βαρύτητας , με εξατομικευμένο στόχο , χωρίς να την οργανώσει και να
την καθοδηγήσει ο εν λόγω κατηγορούμενος , ο οποίος , σημειωτέον , προγραμμάτιζε
ακόμη και τις κατ’ ιδίαν ενασχολήσεις των μετεχότων στις « εθνικιστικές »
κατασκηνώσεις , εκδίδοντας σχετικές εγκυκλίους ή στέλνοντας οδηγίες μέσω
τηλεφωνικών μηνυμάτων. Ο ίδιος ήταν πάντοτε παρών σε οποιαδήποτε δράση ή
εκδήλωση της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης , όπως προκύπτει εναργώς και με
βεβαιότητα από το πλούσιο ηλεκτρονικό του αρχείο.
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Κατόπιν των προαναφερομένων , φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος του κατηγορουμένου , ικανές να δικαιολογήσουν την παραπομπή του στο
ακροατήριο του αρμόδιου Δικασητρίου , για να δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω
εγκληματικών πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Άννας , γεν. στην
Ιεράπετρα Κρήτης , στις 28-4-1961 , κάτοικος Ιεράπετρας ( Μ. Δαμηλά 6 ).
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ.
2) Εμπρησμός από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για άνθρωπο ( άρθρ. 264 περ. β Π. Κ. )
Οι παραπάνω κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία τους
συνίστανται στο ότι:
Α) Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις… Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και
συμμετέχεις σ’ αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι και σήμερα , μετά των
συγκατηγορουμένων σου … Εσύ δε ενταχθείς στην ως άνω εγκληματική οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δη στην Τοπική Οργάνωση Ιεράπετρας Κρήτης , μετείχες
ως μέλος στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις , που
οργανώνονταν από τη ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν
ως άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π . αντιλήψεων , ξένων
μεταναστών κ.λ.π. , ενδεικτικώς δε , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής σου
δραστηριότητας: α) στη Βαινιά Ιεράπετρας Κρήτης , στις 13-2-2013 και περί ώρα
19. 50 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , εσύ ως ηγετικό στέλεχος στην Τοπική
Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα Κρήτης , μαζί με τους
συγκατηγορουμένους σου… αλλά και άλλα , άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση
άτομα , περίπου δώδεκα ( 12 ) συνολικά , αφού αρχικά επισκεφθήκατε το
Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαινιάς Κεντρίου Ιεράπετρας και απαιτήσατε
επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να σας χορηγήσει δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου
για την ευόδωση , δήθεν , ‘‘ κοινωνικού έργου ’’ της Χρυσής Αυγής και αυτός
αρνήθηκε , τον ρωτήσατε δε στη συνέχεια αν απασχολούνται στο Ελαιουργείο
αλλοδαποί εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί , μετά δε την αρνητική του απάντηση
εσείς κατευθυνθήκατε σε κατοικία που βρίσκεται στην άκρη του χωριού , όπου και
διέμεναν οι αλλοδαποί , … άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και αφού ζητήσατε από
αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή , τους επιτεθήκατε με ξύλα και ρόπαλα
στο κεφάλι και στο σώμα , προκαλώντας τους σωματικές βλάβες και δη… και
β) Το Νοέμβριο του 2012 και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία , μαζί
με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους σου , μερικοί των οποίων φορούσατε
μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , επιτέθηκες σε βάρος των…
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ομοίως Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία , στους
οποίους προξενήσατε σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και κλωτσιές
και μπουνιές , ενώ τους απειλήσατε ότι αν κατήγγειλαν οτιδήποτε θα τους
σκοτώνατε » και
Β) Περαιτέρω , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω
εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης δια της
ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην
πραγμάτωση των δεσμευτικών για σένα , όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης
αυτής στόχων της , που αφορούν , μεταξύ , άλλων … στη Βαινιά Ιεράπετρας
Κρήτης , το Δεκέμβριο του 2012 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , μαζί με τους
συγκατηγορουμένους σου… αλλά και άλλα , άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση ,
άτομα , περίπου δέκα ( 10 ) συνολικά , ενεργώντας από κοινού και έχοντας
πρόθεση να προξενήσετε πυρκαγιά , μεταβήκατε στην προαναφερθείσα οικία των
παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενόσω αυτοί ευρίσκοντο εντός αυτής και
πετάξατε εντός της οικίας μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη , στα οποία είχατε βάλει
φωτιά , με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά στην οικία , από την πράξη σας δε αυτή
, που τελέσατε από μίσος φυλετικό σε βάρος των παραπάνω προσώπων , μπορούσε
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος
« Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » στην Ιεράπετρα. Κατά την απολογία του
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 31-3-2014 , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « Κατ’ αρχήν δεν είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής. Δεν έχω σχέση.
Μοναδική σχέση που υπάρχει ήταν η συμμετοχή της συζύγου μου ως υποψηφίας
βουλευτού για την πρώτη Κυριακή στις 6 Μαίου 2012. Στις 17 Ιουνίου 2012 δεν
υπήρχε στο ψηφοδέλτιο και την είχε προτείνει για το θέμα ποσόστωσης γυναικών ο
πρώτος εξάδελφός της Μανώλης ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ και ήδη συγκατηγορούμενός
μου… δεν μπορούσα και δεν έχω καμία δικτύωση με τη Χρυσή Αυγή… Δεν
υπήρχε Τοπική οργάνωση στην Ιεράπετρα… Δεν συμπλέω με τη Χρυσή Αυγή , δεν
είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής , παρέσυραν τη γυναίκα μου να μπει στο
ψηφοδέλτιο λόγω ποσόστωσης… ».
Όμως , ο επίσης κατηγορούμενος Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ , κατά την
απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων ,
ανέφερε ότι «… αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο δικτυωμένοι στη Χρυσή
Αυγή , με τις περισσότερες επαφές μέσα στην οργάνωση είναι ο Δασκαλάκης και ο
Πετράκης… Ο Πετράκης ήταν αυτός που λάμβανε μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της
Χρυσής Αυγής , τόσο στην Κρήτη όπως Χανιά , Ηράκλειο , όπως και στην Αθήνα.
Είχα ακούσει ότι μιλούσε και με άτομα υψηλόβαθμα ». Αλλά και ο κατηγορούμενος
Σάββας ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ , κατά την απολογία του ενώπιον της ίδιας ως άνω
Ανακρίτριας, ανέφερε ότι «…τόσο ο Πετράκης όσο και ο Δασκαλάκης με
ρωτούσαν στο δρόμο πού ήμουν αν δεν πήγαινα στην τοπική οργάνωση » , ενώ τα
ίδια κατέθεσε και κατά την προανάκριση που διενεργήθηκε σχετικά με την
υπόθεση.
Όσον αφορά τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο επεισόδιο της 13-2-2013 , στην
περιοχή της Βαινιάς , ο Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ , κατά την ίδια απολογία του ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε ότι « Αποφασίσανε τα παιδιά , οι τρεις ,
δηλαδή οι Δασκαλάκης , Μαυρικάκης και Ψυλλάκης , οι οποίοι ήταν στα γραφεία
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της Χρυσής Αυγής , να μεταβούν στο ελαιοτριβείο της Βαινιάς , να προμηθευτούν
λάδι για να το δώσουν στην οικογένεια που είχε πρόβλημα και μου ζητήθηκε επειδή
δεν είχαν αυτοκίνητο να τους μεταφέρω εκεί… Μέσα στο εργοστάσιο μπήκε ο
Μαυρικάκης με τον Ψυλλάκη , απέξω από το εργοστάσιο , στο δρόμο γύρω στα 20
μέτρα από εμένα , ήταν ο Δασκαλάκης. Μετά από 2-3 λεπτά επέστρεψαν , μπήκανε
στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο γραφείο της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα… ».
Όμως , οι ισχυρισμοί του αυτοί έρχονται σε αντίθεση με όσα κατέθεσε ο μάρτυρας
Ανδρέας ΜΠΙΛΑΛΗΣ , ότι δηλαδή την ώρα που γινόταν η επίθεση σε βάρος των
αλλοδαπών , τόσο το δικό του αυτοκίνητο όσο και του Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ήταν
σταθμευμένα έξω από το ελαιουργείο , δηλαδή σε πολύ κοντινή απόσταση από την
κατοικία των παθόντων και ως εκ τούτου είναι αδύνατο κατά την κρίσιμη εκείνη
ώρα να βρίσκονταν στο γραφείο της Χρυσής Αυγής , στην Ιεράπετρα , όπως αυτός
ισχυρίζεται. Αλλά και ο κατηγορούμενος Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗΣ , κατά την
προανακριτική απολογία του , ανέφερε ότι όταν βγήκαν από το ελαιουργείο με τον
Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ , έφυγαν από τον επάνω δρόμο του ελαιουργείου ,
έκαναν ένα τσιγάρο και μετά από πέντε λεπτά πήγε ο εν λόγω κατηγορούμενος
Γεώργιος ΠΕΤΡΑΚΗΣ , μαζί με τον Αριστόδημο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ και τους πήραν
με το αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός του ότι ήταν
συνεχώς στο αυτοκίνητο έξω από το ελαιουργείο.
Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία , σε συνδυασμό και με όσα επίσης
αναφέρονται παραπάνω σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης , κατά την άποψή
μας , θεωρούνται επαρκή και ικανά να δικαιολογήσουν την παραπομπή του εν
λόγω κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως
υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Βενετία ΠΟΠΟΡΗ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 11-5-1967 , κάτοικος Πειραιά ( Ευαγγελιστρίας 42 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση
β) Παράνομη οπλοκατοχή
γ) Παράβ. Ν. 456/1976 « Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων
Σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος της , η εν λόγω
κατηγορουμένη , Αστυνομικός ( Ανθυπαστυνόμος ) της Ελληνικής Αστυνομίας ,
κατηγορείται ως υπαίτια του ότι;
Α. « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση )
, η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής
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ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε
πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ … » και
Β. « Στον Πειραιά , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις εντός της επί της
οδού Ευαγγελιστρίας αριθ. 42 κατοικίας σου όπλα και πυρομαχικά κατά την έννοια
των διατάξεων του Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής του τόπου κατοικίας σου και ειδικότερα κατείχες…». Τέλος , κατηγορείται και
για παράβαση των διατάξεων του Ν. 456/1976 « Περί φωτοβολίδων και
πυροτεχνημάτων ».
Όπως ανέφερε η ίδια η κατηγορουμένη , κατά την απολογία της ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στις 29-9-2013 , « Πράγματι , μάλλον τον
Οκτώβριο του 2012 , γράφτηκα ως υποστηρικτής στην Τοπική Οργάνωση Αθήνας
της Χρυσής Αυγής διότι συμφωνούσα εν μέρει με τις απόψεις του κόμματος ,
ωστόσο όμως , λόγω της ιδιότητάς μου ως αστυνομικού , απέφευγα για προφανείς
λόγους να συμμετέχω φανερά σε εκδηλώσεις του κόμματος. Κατέβαλα τη
συνδρομή μου ως υποστηρικτή και δεν είχα κάποια άλλη ιδιαίτερη συμμετοχή ».
Επίσης , στο με ημερομηνία 2-10-2013 απολογητικό Υπόμνημά της , μεταξύ των
άλλων , αναφέρει ότι « Δεν έχω ποτέ συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες
της προς έρευνα οργάνωσης , ούτε είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοιου
είδους έκνομες πράξεις… Όμως στην περίπτωσή μου δεν υφίσταται ούτε το
παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο που να με συνδέει με την υπό ερεύνηση
εγκληματική οργάνωση… Εφόσον λοιπόν , ειδικώς δια εμέ δεν υπάρχει κανένα
απολύτως στοιχείο που να με εντάσσει σε μια εγκληματική οργάνωση με δομή και
διακριτούς ρόλους , θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι όσο με αφορά δεν στοιχειοθετείται
η κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα , απ’ ότι
αντιλαμβάνομαι το μοναδικό στοιχείο το οποίο ευρίσκεται εντός της δικογραφίας
και με αφορά , είναι η συνομιλία που είχα με το συγκατηγορούμενό μου Τσαλίκη
Λέοντα , την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Ωστόσο με το Λέοντα
Τσαλίκη είμαστε οικογενειακοί φίλοι τα τελευταία είκοσι έτη και μιλάμε
τηλεφωνικώς σχεδόν καθημερινά. Επομένως , είναι απολύτως φυσιολογικό να
έχουμε συχνή επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση , δεν αντιλαμβάνομαι πώς γίνεται
να ποινικοποιηθεί ή να αποτελέσει επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος ενός
ανθρώπου , το γεγονός ότι συνομιλεί με έναν επί δεκαετίες φίλο του… αφενός στο
σύνολο των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών δεν γίνεται καμία αναφορά στο
πρόσωπό μου , αφετέρου εκ της άρσεως του τηλεφωνικού απορρήτου - πέραν της ως
άνω συνομιλίας μου με το φίλο μου Τσαλίκη - ουδέν ευρέθη : καμία επικοινωνία
με μέλη της Χρυσής Αυγής , καμία απολύτως αλληλουχία τηλεφωνικών συνομιλιών
που έστω να αφήνουν την παραμικρή υποψία για κάποια ύποπτη δραστηριότητα ».
Πέραν τούτων , η αδελφή της Δήμητρα ΠΟΠΟΡΗ , κατά την ένορκη εξέτασή της
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 20-11-2013 , κατέθεσε , μεταξύ
των άλλων , ότι « Για τη Χρυσή Αυγή μας ενημέρωσε μετά το 2012 , ότι ήταν
υποστηρίκτρια στη Χρυσή Αυγή , όχι μέλος. Μας είπε μεταγενέστερα ότι έδωσε
20 ευρώ και γράφτηκε. Μας είπε η ίδια ότι δεν μετείχε σε καμία εκδήλωση της
Χ. Α. για λόγους της δουλειάς της ». Ομοίως , ο μάρτυρας Χαράλαμπος
ΜΑΛΤΙΔΗΣ , Αστυνομικός και συνάδελφος της κατηγορουμένης , ο οποίος
εξετάστηκε ενόρκως ως μάρτυρας , στις 20-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Η Ανθυπαστυνόμος
Πόπορη μου είχε πει , σε χρόνο τον οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς ,
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αλλά σίγουρα μετά τον Οκτώβριο του 2012 , οπότε και μετατέθηκε στο Τ. Α.
Πειραιά , ότι ήταν υποστηρίκτρια του κόμματος Χρυσή Αυγή. Υποστηρίκτρια με
την έννοια του ψηφοφόρου ».
Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού , σε συνδυασμό και με την απολογία της
εν λόγω κατηγορουμένης , καταδεικνύεται ότι αυτή είχε ενταχθεί στη « Χρυσή
Αυγή » , αποδεχόμενη τις αρχές και τις δράσεις της , έχοντας υποτάξει τη βούλησή
της στη βούληση της εγκληματικής ομάδας , εν γνώσει του σχεδιασμού διάπραξης
εγκληματικών πράξεων , που προπαρασκευάζουν την επίτευξη του τελικού της
στόχου. Ο όρος « υποστηρικτής » του κόμματος της « Χρυσής Αυγής » , όπως
αναφέρεται και σε άλλα σημεία της παρούσης , στη συγκεκριμένη περίπτωση , δεν
ταυτίζεται με τη συνηθισμένη έννοια του όρου , ήτοι αυτή του οπαδού ή ψηφοφόρου,
αλλά είναι εντελώς παραπλανητική. Στην πραγματικότητα , ο « υποστηρικτής »
αποτελεί , κατ’ ουσίαν , μέλος της εγκληματικής οργάνωσης - κόμματος
κατατασσόμενος στην κατώτερη ιεραρχική βαθμίδα της. Καταβάλλει οικονομική
ενίσχυση ( εισφορά ) και οφείλει να εκτελεί τα καθήκονται που του ανατίθεται. Την
ίδια ιδιότητα είχε και η εν λόγω κατηγορουμένη , όπως και η ίδια ομολογεί , η οποία
κατέβαλε την οφειλόμενη συνδρομή και επισκεπτόταν τα γραφεία της. Εξαιρετικά
κρίσιμο όμως και ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι λόγω της ιδιότητάς της
ως αστυνομικού , η κατηγορουμένη ενημέρωνε έγκαιρα τα μέλη και στελέχη του
εν λόγω κόμματος για τις τυχόν καταγγελίες που γίνονταν ή τις δικογραφίες που
σχηματίζονταν σε βάρος τους. Τούτο προκύπτει και από τις απομαγνητοφωνημένες
τηλεφωνικές συνομιλίες του επίσης κατηγορουμένου Νικολάου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με
τον οποίο η ίδια συνεννοείται για την ταυτότητα « προστατευόμενου » μάρτυρα ,
ο οποίος κατέθεσε ενώπιον του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά
το στάδιο της προκαταρκτικής που διενεργήθηκε για την παρούσα υπόθεση , τον
οποίο η ίδια γνωρίζει. Η ενέργεια της αυτή ασφαλώς και εγκυμονεί ιδιαίτερα
σοβαρούς κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια του « προστατευόμενου » μάρτυρα
καθώς και της οικογένείας του. Επίσης , συμβουλεύει τον εν λόγω συνομιλητή
της Νικόλαο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , να παραμείνει εκτός Αθηνών , όπου ήδη
βρισκόταν , για να μη συλληφθεί , η ίδια δε επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον
επίσης κατηγορούμενο Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ , τόσο την 23:08:16 ώρα της 17-92013 , μέσω του κινητού τηλεφώνου με αριθμό 6946-096243 , το οποίο ανήκει
στη μητέρα της Αναστασία ΠΟΠΟΡΗ , όσο και την 00:33:03 ώρα της 18-9-2013
με το δικό της κινητό τηλέφωνο με αριθ. 6974-367419. Η πρώτη από τις εν λόγω
τηλεφωνικές συνομιλίες έγινε μία ώρα πριν τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ
από τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ και η δεύτερη μισή , περίπου , ώρα μετά από
αυτή , δηλ. σε χρόνο κατά τον οποίο έχει καταγραφεί πλήθος τηλεφωνικών
συνομιλιών μεταξύ των στελεχών , μελών και οπαδών του εν λόγω κόμματος.
Η ίδια η κατηγορουμένη , κατά την ανακριτική της απολογία , δεν έδωσε
οποιαδήποτε εξήγηση για το λόγο της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας της με
τον Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ , ο οποίος την ώρα εκείνη βρισκόταν στην καφετέρια
« Κοράλλι μαζί με τον επίσης κατηγορούμενο Ιωάννη ΑΓΓΟ. Ο κατηγορούμενος
Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , στην ανακριτική απολογία του , απέδωσε την τηλεφωνική του
συνομιλία με την κατηγορουμένη στην αναζήτηση εκ μέρους της αποκλειστικής
νοσοκόμου για τη νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο μητέρα της, Όμως , η Δήμητρα
ΠΟΠΟΡΗ , κατά την ίδια ως άνω ένορκη εξέτασή της , κατέθεσε ότι « Την ημέρα
του φόνου του Π. Φύσσα , ήταν στο σπίτι μας και πρόσεχε τη μητέρα μας… Από ότι
μου είπε η αδελφή μου είχε επικοινωνήσει με τον κ. Τσαλίκη το βράδυ εκείνο ,
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μήπως χρειαζόταν να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο , λόγω αδιαθεσίας της μητέρας
μας , επειδή εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητο…».
Περαιτέρω , κατά τη νομότυπη έρευνα που έγινε , στις 28-9-2013 , στη οικία της
εν λόγω κατηγορουμένης Βενετίας ΠΟΠΟΡΗ , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ,
εκτός των άλλων , σιδερογροθιές , μεταλλικό μαχαίρι με σιδερογροθιά , μαχαίρια
με μεταλλικές λεπίδες , τέσσερα μαχαίρια τύπου « πεταλούδα » , αναδιπλούμενα
μαχαίρια με μεταλλικές λεπίδες και μεγάλος αριθμός ενεργών όπλων και
πυρομαχικών που δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν σε υπηρεσιακούς ή συλλεκτικούς
λόγους , όπως η ίδια υποστηρίζει, χωρίς να προσκομίσει κάποιο στοιχείο που να
επιρρωνύει τους ισχυρισμούς της. Αντίθετα, τέτοιου είδους όπλα έφεραν τα άτομα τα
οποία συγκροτούσαν τα « Τάγματα Εφόδου » , στις βίαιες δράσεις τους σε βάρος
αλλοδαπών και ημεδαπών , ιδεολογικών αντιπάλων τους. Όπως δε αναφέρει , στην
από 20-11-2013 ένορκη κατάθεσή του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
και της Επίκουρης Ανακρίτριας Εφέτη , ο μάρτυρας Γεώργιος ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ,
ειδικός σε θέματα εξέτασης Πυροβόλων Όπλων , ο οποίος μελέτησε τον οπλισμό
που βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι της κατηγορουμένης και προτάθηκε ως
μάρτυρας από την ίδια « Συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση εργαστηριακής
πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ και το νομικό χαρακτηρισμό που έχει δοθεί για τα
εξεταζόμενα από αυτήν πειστήρια… το σύνολο των αντικειμένων τα οποία μου
γνωρίσατε , όπως προκύπτει και από τη σχετική έκθεση της ΔΕΕ είναι όπλα κατά
την έννοια του νόμου , καθότι φέρουν χαρακτηριστικά βάσει των οποίων , όπως
αναφέρεται στη σχετική έκθεση της ΔΕΕ , δεν δικαιολογείται η κατοχή τους για
άλλους προβλεπόμενους λόγους ».
Μετά ταύτα, συντρέχουν, κατά την άποψή μας σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος
της για τα εγκλήματα , για τα οποία κατηγορείται και πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτια τούτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ του Σταύρου και της Ευτυχίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 24-1-1968 , κάτοικος Ταύρου Αττικής ( Θράκης 4 ) και ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 18-9-2013 με το υπ’ αριθ. ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/15/21-92013 του ΣΤ Ανακριτή Πειραιά και από 15-10-2013 με το υπ’ αριθ. 10/2013
Ε.Π.Κ. των Ανακριτών του Ν. 4022/2011
ΠΡΑΞΕΙΣ
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Ανθρωποκτονία με πρόθεση
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
Παράνομη οπλοφορία
Παράνομη οπλοχρησία
Παράνομη οπλοκατοχή

Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου συνίστανται , επακριβώς , στο ότι :
α) «…κατά τον παρακάτω χρόνο και τόπο , με πρόθεση σκότωσες άλλον και
συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα της 17-9-2013 προς 18-9-2013 , στο Κερατσίνι ,
στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αριθ. 60 με ένα αναδιπλούμενου τύπου στιλέτο και
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με ξύλινη επένδυση στη λαβή , μαχαίρι το οποίο έφερες επάνω σου , κατάφερες
δύο χτυπήματα στο αριστερό ημιθωράκιο του Παύλου Φύσσα του Παναγιώτη , από
τα οποία και μόνο επήλθε ο θάνατός του τελευταίου , που διαπιστώθηκε την 00.
35 ώρα στο Νοσοκομείο « ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ».
β)… κατά τον ως άνω χρόνο και τόπο έφερες επάνω σου και χρησιμοποίησες
όπλο από τα διαλαμβανόμενα ρητά στο νόμο ως όπλα , αλλά και ως αντικείμενα
πρόσφορα να χρησιμοποιηθούν για επίθεση και άμυνα. Συγκεκριμένα , έφερες
επάνω σου ένα μαχαίρι αναδιπλούμενο , τύπου στιλέτου και με ξύλινη επένδυση στη
λαβή , το οποίο και χρησιμοποίησες για τη διάπραξη του κακουργήματος της εκ
προθέσεως ανθρωποκτονίας , ως αναφέρεται στο υπό στοιχ. α του παρόντος και
γ) …την 18-9-2013 , στην οικία σου στη Νίκαια ( οδός Βρυούλων 69 ) κατείχες
κατά την έννοια του Νόμου όπλο , ήτοι έναν ηλεκτρικό εκκενωτή ( taser ) του
οποίου η κατοχή απαγορεύεται ».
Επίσης κατηγορείται ως υπαίτιος του εγκλήματος της ένταξης σε εγκληματική
οργάνωση , το οποίο , κατά τα κύρια σημεία του , συνίσταται στο ότι «… στην
Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά των
συγκατηγορουμένων σου … ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’». Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής
ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε
πολιτικό σχηματισμό υπό την επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’… Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών ’’ αρχών και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς
αναφέρονται οι κάτωθι…».
Αμέσως μετά το περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ , η ηγεσία του
κόμματος « Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή » έσπευσε με σχετικές δηλώσεις να
αποκηρύξει το δράστη Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ και να αποστασιοποιηθεί πλήρως από
αυτόν. Συγκεκριμένα , δημοσίως από το βήμα της Βουλής αλλά και σε συνεντεύξεις
τους στα ΜΜΕ , με αφορισμούς και γεγωνιυία τη φωνή , δήλωναν ότι ο Γεώργιος
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ δεν είχε καμία σχέση με τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », αλλά απλά ήταν
περαστικός σε ένα από τα εβδομήντα ( 70 ) γραφεία της , κατά δήλωση του Ν.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , ότι είχε δωροδοκηθεί από άλλους ακόμη και από πολιτικά
κόμματα ή ήταν όργανο ξένων δυνάμεων ή μυστικών υπηρεσιών και της ΜΟΣΑΝΤ
κατά δήλωση του Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ , ότι η « Χρυσή Αυγή » δεν είχε καμμία
απολύτως σχέση με το συμβάν στο Κερατσίνι , κατά δήλωση του Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ,
και διάφορα άλλα παρόμοια , σε κάθε όμως περίπτωση απολύτως ψευδή και
αναξιόπιστα , εν πλήρει γνώση των δηλούντων και με προκλητική κακοποίηση της
αλήθειας.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος , κατά τη συμπληρωματική απολογία του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 14-4-2014 , ισχυρίστηκε ότι « Είμαι
υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής από τον Αύγουστο του 2012. Δηλαδή βοηθούσα
στην κοινωνική αλληλεγγύη που έχει σε τρόφιμα , διανομή φυλλαδίων , κ.λ.π…
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Ουδέποτε υπήρξα υποχείριο κανενός ατόμου ή άλλων πολιτικών οργανώσεων για να
βλάψω το κίνημα της Χρυσής Αυγής. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό που
διαπράχθηκε μόνο από εμένα , όπως το παραδέχτηκα από την πρώτη στιγμή… Από
την αρχή παραδέχτηκα ότι είμαι υποστηρικτής και όχι μέλος της Χρυσής Αυγής…
Σημειωτέον οποιαδήποτε φωτογραφία μου που εμφανίζομαι με Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής είναι εντελώς τυχαία από τις ομιλίες που γίνονταν στα γραφεία
του κόμματος ή σε συγκεντρώσεις ».
Από το ογκώδες ανακριτικό υλικό της δικογραφίας , προκύπτει ότι ο
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ήταν ενεργό και έμπιστο μέλος της Χρυσής Αυγής , ενταγμένος
στην Τοπική Οργάνωση Νίκαιας. Το όνομά του περιλαμβάνεται σε έγγραφο που
επιγράφεται « Παρουσιολόγιο Δοκίμων Μελών » και αφορά την Τοπική
Οργάνωση της Νίκαιας , βρέθηκε δε καταχωρημένο στο αρχείο του ηλεκτρονικού
υπολογιστή του επίσης κατηγορουμένου Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ. Ασκούσε
καθήκοντα βοηθού ταμία , δηλ. του Γ. - Χ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , ήταν μέλος της
« Ασφάλειας » της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης , ενώ είχε οριστεί υπεύθυνος των
οικονομικών θεμάτων της μαζί με το Γ. ΠΑΤΕΛΗ , όπως προκύπτει από το σχετικό
έγγραφο , που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το ΣΔΟΕ στα γραφεία της εταιρείας
με την επωνυμία « AMG FINANCIAL SOLUTIONS Ε.Π.Ε. » , η οποία έχει
αναλάβει τις λογιστικές υποθέσεις της Χρυσής Αυγής , επικυρωμένο από τη
διαχειρίστρια της εν λόγω εταιρείας Αγγελική ΓΕΝΝΑΤΑ.
Πέραν τούτων , σε εκδήλωση που έγινε από την Τοπική Οργάνωση του κόμματος
στη Σπάρτη, το καλοκαίρι του 2013 , ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ τον ανήγγειλε στους
παρευρισκόμενους οπαδούς του κόμματος ως Ταμία της Τοπικής της Νίκαιας,
μάλιστα δε ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ απηύθυνε σε αυτούς και σχετικό
χαιρετισμό με το εξής περιεχόμενο « Έχουμε αποφασίσει ένα tour σε κάμποσες
τοπικές σε όλη την Ελλάδα, δεν σκεφτήκαμε ούτε στιγμή σε ποια Τοπική να πάμε
πρώτα. Δύσκολος ανηφορικός ο δρόμος. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι
Χρυσαυγίτης ούτε γεννιέσαι , ούτε γίνεσαι , Χρυσαυγίτης πεθαίνεις ». Επίσης ,
επιβεβαιώνει και τη συμμετοχή του στην κατασκήνωση στην περιοχή του ποταμού
Νέδα στην Ηλεία, τον Αύγουστο του έτους 2013, που οργανώθηκε από το Γ.
ΠΑΤΕΛΗ, μετά από εντολή του Ι. ΛΑΓΟΥ και για τη συμμετοχή του στην
κατασκήνωση αυτή του δόθηκε σχετικό « πτυχίο » , όπως εμφανίζεται σε σχετική
φωτογραφία ( Βλ. την υπ’ αριθ. 285 φωτογραφία Παράρτημα 1. 1 από το δεύτερο
σκληρό δίσκο του κινητού τηλεφώνου του επίσης κατηγορουμένου Γεωργίου
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ). Τη συμμετοχή του δε στην εν λόγω κατασκήνωση , επιβεβαιώνει
και η σύζυγός του Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ , κατά τη συμπληρωματική απολογία
της , στις 14-2-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ενώ στον
κατασχεθέντα ηλεκτρονικό υπολογιστή του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ υπάρχει μεγάλος
αριθμός βίντεο και φωτογραφιών του με στρατιωτική στολή συμμετέχοντας σε
διάφορες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Επίσης , όπως έχει καταγραφεί στα βίντεο
υπ’ αριθ. 831 και 833 ( παράρτ.. 2.2 ) του σκληρού δίσκου , που περιλαμβάνει το
ηλεκτρονικό αρχείο του κατηγορουμένου Γ. ΠΑΤΕΛΗ , το οποίο κατασχέθηκε
νόμιμα , ο ίδιος , μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Γ. ΠΑΤΕΛΗ ,
Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και Γ-Χ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , μετέχει σε τελετή ορκωμοσίας
νεαρών ατόμων , στην ύπαιθρο , υπό το φως αναμμένων πυρσών , κατ΄απομίμηση
μυστικιστικών τελετών , στα οποία υποβάλλεται η πεποίθηση ότι αναλαμβάνουν έναν
« αγώνα για ολόκληρη την πολιτισμένη ανθρωπότητα » μέχρι « την τελική νίκη , το
θάνατο » , για τον οποίο οφείλουν να αντέξουν σε κάθε δυσκολία , προερχόμενη από
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« εξωτερικούς ή και εσωτερικούς εχθρούς » , οπλισμένοι με « ατσάλινη θέληση και
ανδρεία » , ώστε να « κοιτάξουν τον προαιώνιο εχθρό στα μάτια και να τον πληξουν
χωρίς έλεος », γιατί « στον αγώνα για εθνική επιβίωση δεν νοείται αίσθημα του
οίκτου και της δειλίας » , επικαλούμενοι « τον καθαγιασμό των ψυχών τους με τα
ιερά σύμβολα της αρχέγονης ευρωπαϊκής παράδοσης » , « πιστοί στις εντολές του
αρχηγοί ως προπομποί ενός νέου κόσμου ». Πλέον του όρκου στο όνομα του
Αρχηγού και τον αγώνα της οργάνωσης , οι ομνύοντες υποβάλλονταν στο φόβο για
τις συνέπειες που θα είχε πιθανή καταπάτηση του όρκου τους , με τιμωρία, που
μπορεί να έφθανε μέχρι και το θάνατο: « Μπορεί η καταπάτηση ενός όρκου να μην
επισύρει νομικές ποινές αλλά οπωσδήποτε έχει ηθικής φύσεως επιπτώσεις και κατά
συνέπεια υπάρχει σοβαρή περίπτωση επιβολής μιας άτυπης τιμωρίας στα πλαίσια
ηθικών και όχι νομικών κανόνων. Όσο πιο μεγάλη είναι η καταπάτηση του όρκου
τόσο πιο αυστηρή θα είναι και η αντιμετώπιση του επίορκου. Για ένα κίνημα ή ομάδα
με αυξημένο το αίσθημα της τιμής, του καθήκοντος και της αφοσίωσης , η
καταπάτηση του όρκου αποτελεί ζήτημα χειρίστου είδους ατόμου , στο οποίο οι
υπόλοιποι ορκισμένοι από οργή και μόνο θα είναι υποχρεωμένοι να τον καταδιώξουν
με σιδερένια πυγμή να του καταδείξουν το λάθος…Ζήτω ο Αρχηγός, Ζήτω η Χρυσή
Αυγή, Ζήτω ο θάνατος». Κατά τη διάρκεια της τελετής αυτής και αφού εκφωνούνταν
τα ανωτέρω από τον Γ.- Χ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , επαναλάμβαναν όλοι μαζί το κείμενο
του όρκου « Ορκίζομαι ότι δεν θα θέσω σε υψηλότερη μοίρα τη ζωή από την
ελευθερία ούτε τον αρχηγό θα εγκαταλείψω , ούτε ζωντανό ούτε νεκρό. Αλλά από
τους συναγωνιστές που έπεσαν κατά τη μάχη , όλους θα δοξάσω. Και όταν ο αγώνας
τελειώσει , θα τιμήσω σαν αδελφό κάθε συναγωνιστή. Εκείνοι όμως που προτίμησαν
να προδώσουν , όλους αδίστακτα θα τιμωρήσω. Την ιερή φλόγα της φυλής μου
ορκίζονται να προστατεύω. Ώστε να τους φωτίζει και να τους καθοδηγεί στο χάος
των αιώνων », ενώ , τέλος , άπαντες χαιρετίζουν με ναζιστικό χαιρετισμό.
Εξάλλου, ο εν λόγω κατηγορούμενος μετείχε και εγκληματικές πράξεις, σε
υλοποίηση του σκοπού και του σχεδιασμού της οργάνωσης , όπως κατέθεσε και ο
προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 4-10-2013 ,
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών και
συγκεκριμένα ότι «… Μια νύχτα με τον πυρηνάρχη του Πειραιά … μπήκαμε μετά
από διαταγή του ΠΑΤΕΛΗ , περί τα τέλη Ιουνίου 2012 , παράνομα σε σπίτι
μεταναστών ( μονοκατοικία ) , κοντά στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια,
μαζί με 15 ακόμα άτομα ( δύο διμοιρίες τις ονομάζαμε ) , στις οποίες συμμετείχαν ,
μεταξύ άλλων , ο ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , ο Νίκος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ…ο Γιώργος
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ… και με διάφορα αντικείμενα… τους προκαλέσαμε σωματικές
βλάβες ».
Κατά συνέπεια , ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ κάθε άλλο παρά άσχετος με την
εγκληματική οργάνωση ήταν. Αντίθετα , αποτελούσε ενεργό και αφοσιωμένο μέλος
της , πιστό στη βούληση και τις εντολές των ιεραρχικώς ανωτέρων του και είχε
διαθέσει τον εαυτό του , αλλά και την οικογένειά του ολόκληρη , στην επίτευξη του
τελικού σκοπού της. Στα πλαίσια αυτού του εγκληματικού σκοπού , ο Γεώργιος
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ μετέβη αμέσως έξω από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας , περί ώρα 23.40 της 17-9-2013 , όταν πληροφορήθηκε ότι ο επικεφαλής
αυτής Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ είχε αποστείλει κατεπείγουσα σχετική εντολή προς τα μέλη
της « Ασφάλειας » της . Το γεγονός ότι δεν εστάλη στον ίδιο τέτοιο μήνυμα προφανώς εκ παραδρομής ή για καθαρά τεχνικούς λόγους αποστολής του σχετικού
μηνύματος - δεν ασκεί την οποιαδήποτε συνέπεια. Και τούτο διότι ουδείς τον
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απέμπεμψε , όταν έφθασε έξω από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης , αλλά
αντίθετα συναντήθηκε με το συγκατηγορούμενό του Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ,
υπεύθυνο της πολιτικής δράσης στην εν λόγω Τοπική Οργάνωση και συνεννοήθηκαν
για τη μετάβασή τους στον τελικό « στόχο » , δήλαδή έξω από την καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ » , στην Αμφιάλη Κερατσινίου . όπου βρισκόταν ο Π. ΦΥΣΣΑΣ.
Σε αυτόν παρέδωσε ο Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ το πορτοφόλι και το κινητό του
τηλέφωνο , δεδομένου ότι ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ θα ακολουθούσε το « Τάγμα
Εφόδου » με το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του , όπως και έπραξε , άλλωστε. Εξάλλου ,
καθίσταται εμφανές ότι ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ γνώριζε εξαρχής τον τελικό σκοπό της
εγκληματικής δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και τον εξατομικευμένο στόχο ,
δηλαδή τον Π. ΦΥΣΣΑ και έτσι κατευθύνθηκε εναντίον του ταχύτατα , αμέσως
μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του , χωρίς κανέναν ενδοιασμό , κρατώντας το
μαχαίρι , με το οποίο και τον έπληξε θανάσιμα.
Κατά την αρχική απολογία του , στις 21-9-2013 , ενώπιον της Ανακρίτριας του
ΣΤ Τμήματος Πειραιά , αναφερόμενος στις συνθήκες της ανθρωποκτονίας του
Παύλου ΦΥΣΣΑ , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Στον τόπο του συμβάντος
μου άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου μου 5-6 άτομα. Με γρονθοκόπησαν στο
κεφάλι ενώ βρισκόμουν μέσα στο αυτοκίνητο. Είχαν ανοίξει την πόρτα. Το
μαχαίρι το είχα στο αυτοκίνητο για αυτοπροστασία. Με τράβηξαν από το αριστερό
χέρι και εγώ ασυναίσθητα με το δεξί χέρι πήρα το μαχαίρι …Επιτέθηκα στον Παύλο
ΦΥΣΣΑ γιατί αυτός ήταν ο πρώτος που βρήκα μπροστά μου αφότου με
τράβηξαν κάποιοι από την ομάδα αυτή από το αυτοκίνητο. Και οι άλλοι βέβαια
μου επιτέθηκαν αλλά εγώ χτύπησα αποκλειστικά το θύμα γιατί αυτός βρισκόταν πιο
κοντά μου. Το θύμα ούτε το γνώριζα ούτε κάποιος με έστειλε εκεί ούτε πήγαινα
ανάποδα με το αυτοκίνητό μου. Θέλω να προσθέσω ότι οι αστυνομικοί , την ώρα
που ήρθαν , είδαν ότι δέχθηκα χτυπήματα από το θύμα και την παρέα του ».
Κατά τη συμπληρωματική απολογία του , στις 10-10-2013 , ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών , ισχυρίστηκε ότι
« Γύρω στις έντεκα τη νύχτα της 17-9-2013 ήμουν στο σπίτι μου στη Νίκαια
και έβλεπα τηλεόραση… Γύρω στις 11.30 δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον
Γεώργιο Δήμου , ο οποίος μου είπε ότι ο ίδιος είχε ένα τηλεφώνημα με το οποίο τον
ενημέρωναν να πάει στην τοπική αμέσως… Πράγματι πήγα στην τοπική και είδα
10-12 μηχανές στις οποίες επέβαιναν 17-18 άτομα , μεταξύ των οποίων
αναγνώρισα τους Πατέλη , Καζαντζόγλου , τον Θανάση Τσόρβα , Γιώργο
Δήμου , Γιώργο Σταμπέλο. Ρώτησα τι έγινε και ο Καζαντζόγλου μου απάντησε
‘‘ την πέσανε σε κάποιον δικό μας στο Κερατσίνι ’’ και μου έδωσε ένα τσαντάκι
( μεγάλη θήκη κινητού ) να τη βάλω στη θέση του συνοδηγού να μην του πέσει
επειδή φόραγε μία λευκή φόρμα. Οι μηχανές ξεκίνησαν και εγώ ακολούθησα με
το αυτοκίνητό μου χωρίς συνεπιβάτες. Ο Καζαντζόγλου ποτέ δεν μπήκε στο
αυτοκίνητό μου , όπως αναληθώς αναφέρεται… Ακολούθησα τις μηχανές οι οποίες
κατευθύνθηκαν στην οδό Σαλαμίνος… Πράγματι πάρκαρα εκεί , αλλά πριν καλά
καλά παρκάρω άκουσα τον Φύσσα , ο οποίος ερχόταν καταπάνω μου
ακολουθούμενος από άλλους , απευθύνοντας σε εμένα τη φράση ‘‘ έλα δω ρε
μουνί ’’… Βλέποντας λοιπόν ένα δυνατό και ψηλό άντρα ακολουθούμενο από
άλλους να έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά , φοβήθηκα για τη ζωή μου.
Πριν προλάβω να καταλάβω καλά - καλά τι συμβαίνει , κάποιος άνοιξε την πόρτα
του αυτοκινήτου μου , δεν ξέρω αν ήταν ο Φύσσας ή κάποιος άλλος και άρχισε να
με τραβάει έξω. Κατάλαβα ένα ή δύο ζευγάρια χέρια να με τραβούν βίαια έξω από
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το αυτοκίνητο. Σε μία υποδοχή δίπλα στις ταχύτητες και δεξιά μου είχα προσωπικά
μου αντικείμενα και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι ( σουγιά ) που είχα για αυτοπροστασία.
Ενστικτωδώς προσπάθησα να το πιάσω για να αυτοπροστατευτώ. Δυστυχώς
κατάφερα να το πιάσω με το δεξί μου χέρι και μόλις βρέθηκα έξω από το
αυτοκίνητο συρόμενος , τυφλά χτύπησα αυτόν που με χτυπούσε. Προηγουμένως ,
όταν βρέθηκα στο πεζοδρόμιο , είχα δεχτεί και συνέχισα να δέχομαι χτυπήματα
στο κεφάλι με γροθιές και συγκεκριμένα στο αριστερό οπίσθιο τμήμα του
κρανίου και πάνω από το αριστερό φρύδι. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις
των αστυνομικών που προσέτρεξαν στο σημείο και θα έπρεπε να καταγράφεται και
σε μία ιατροδικαστική έκθεση. Δέχτηκα γροθιές όχι μόνο από το Φύσσα αλλά
τουλάχιστον από ένα ή δύο άτομα ακόμα τα οποία δεν γνωρίζω. Όπως προείπα
δεν γνώριζα τον Φύσσα , ούτε είχα προσωπικές διαφορές με αυτόν. Ήταν ο
φόβος , η ταραχή μου και η κακιά στιγμή… Με ρώτησαν οι αστυνομικοί εάν το
μαχαίρι που ήταν στο οδόστρωμα ήταν δικό μου και εγώ μέσα στον πανικό μου
απάντησα αρνητικά…».
Περαιτέρω , κατά τη συμπληρωματική , επίσης , απολογία του , στις 14-4-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε « Δεν επιβεβαιώνω το
περιεχόμενο α) της από 18-9-2013 απολογίας μου ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ
Τμήματος Στεφανίας Χανιώτη και β) της από 18-9-2013 έκθεσης ένορκης
εξέτασης κατηγορουμένου ενώπιον της Υπαστυνόμου Α Αθανασίας Βλάχου που
υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο της από
10-10-2013 απολογίας μου ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών ».
Επίσης, περιγράφοντας και πάλι τα γεγονότα που συνέβησαν στον τόπο της
δολοφονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ , ισχυρίστηκε ότι « … Ανεβαίνοντας τη Λ.
Σαλαμίνος στο ύψος της Παναγή Τσαλδάρη Κερατσίνι , ενώ είχα οπτική επαφή με
τα μηχανάκια , τα είδα να κάνουν δεξιά επί της Παναγή Τσαλδάρη και όταν εγώ
έκανα δεξιά στην Π. Τσαλδάρη , είδα τα μηχανάκια να κάνουν πιθανότατα στο
πρώτο διάζωμα αριστερά , όπου αργότερα έμαθα ότι ήταν η καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ.
Κατόπιν έκανα και εγώ αριστερά και στο αριστερό μου χέρι που βρίσκεται η
καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ έξω ακριβώς από την είσοδό της ήταν περίπου 20 άτομα που
μπροστά τους υπήρχε ο Παύλος Φύσσας. Με το που έστριψα αριστερά και είδα τα
άτομα , ήταν κατεβασμένα τα παράθυρα του αυτοκινήτου μου γιατί ήταν καλοκαίρι
και είχε ζέστη και επειδή ήταν μικρό το στενό έκοψα ταχύτητα κοίταξα τον Παύλο
Φύσσα, που σημειωτέον δεν τον γνώριζα και δεν τον είχα ξαναδεί στη ζωή μου ,
διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας και μου είπε τη φράση ‘‘ τι κοιτάς ρε μουνί ,
γαμώ το σπίτι σου ’’ ».
Ο κατηγορούμενος , κατά την ίδια ως άνω απολογία του , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 14-4-2014 , όσον αφορά τους ισχυρισμούς των
μαρτύρων , ανέφερε ότι « Διαφωνώ κάθετα με όλα αυτά τα λεγόμενα των
μαρτύρων. Επαναλαμβάνω ότι όταν έστριψα το στενάκι που είναι η καφετέρια
ΚΟΡΑΛΛΙ 20 άτομα ήταν έξω από την καφετέρια και στην πρώτη σειρά ήταν ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ που μου είπε και την επίμαχη κουβέντα… είμαι κατηγορηματικός
ότι στο πεζοδρόμιο που ήταν ο Παύλος Φύσσας ήταν 4-5 άτομα της παρέας του και
μόνο αυτά . Κανένας άλλος ». Συνεχίζοντας δε την απολογία του ισχυρίστηκε ότι
« Εγώ μπήκα αντίθετα με το αυτοκίνητο και προσπάθησα να παρκάρω. Ο Φύσσας
που ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο και σε απόσταση 6-7 μέτρων , περίπου , σημειωτέον
ότι τα άλλα άτομα ήταν 2-3 μέτρα πιο μακριά του , με είδε , διασταυρώθηκαν τα
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βλέμματά μας και πιθανολογώ ότι με θυμήθηκε από τη φράση που μου είχε πει έξω
από την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ. Μου είπε τότε ‘‘ τι είναι ρε , τι είναι ρε ’’ και
κατευθύνθηκε προς εμένα. Εγώ ταυτόχρονα ανοίγω την πόρτα και κατευθύνομαι
και εγώ προς τη μεριά του . Δεν θυμάμαι τα συγκεκριμένα βήματα που έκανε ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ , αλλά νομίζω ήταν 6 -7 και τα δικά μου ένα το πολύ δύο ».
Επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις εντελώς διαφορετικές εκδοχές που έχει κατά
καιρούς προβάλει , καθώς και τις αντιφάσεις στις οποίες έχει περιπέσει ο ίδιος ,
κατά τις παραπάνω διαδοχικές απολογίες του , αναφορικά με την περιγραφή των
πραγματικών γεγονότων , συνθηκών και αιτίων του θανάσιμου τραυματισμού από
τον ίδιο του Παύλου ΦΥΣΣΑ , κατά την τελευταία απολογία του , στις 14-4-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι « Δεν μπορώ να
καταλάβω γιατί υπάρχουν αυτές οι ανακρίβειες. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις αλλά
εγώ τις έχω υπογράψει. Το λάθος μου είναι ότι υπέγραψα την απολογία μου χωρίς να
τη διαβάσω. Η πραγματικότητα παρότι έχω πει πολλές φορές δεν είναι αυτή , αλλά
είναι αυτή που λέω σήμερα , πιθανώς επειδή δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση που
μου είχε κάνει ο Ανακριτής ». Πέραν τούτων , αναφερόμενος στα κίνητρά του για
την επίθεσή του σε βάρος του Παύλου ΦΥΣΣΑ , κατά την ίδια απολογία του ,
ανέφερε ,μεταξύ των άλλων , ότι « Όταν τον είδα να κατευθύνεται προς εμέ,
φοβήθηκα και βγήκα έξω από το αυτοκίνητο πιστεύοντας ότι δεν είναι το καλύτερο
μέρος να καθίσω μέσα στο αυτοκίνητο , αλλά να βγω έξω και να κατευθυνθώ προς
αυτόν… Το μαχαίρι το πήρα μέσα από το αυτοκίνητο φοβούμενος επειδή είδα ότι ο
Παύλος ΦΥΣΣΑΣ δεν ήταν μόνος του , αλλά υπήρχαν δίπλα του 3 ή 4 ή 5 άτομα…
Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο με το μαχαίρι στο χέρι , ο σκοπός μου δεν ήταν ούτε
να τον σκοτώσω ούτε καν να τον τραυματίσω. Το μαχαίρι άλλωστε αυτό που είχα ,
πέραν του ότι είναι ένα πολύ μικρό μαχαίρι , με μικρή λάμα και ήταν πτυσσόμενο ,
ήταν κλειστό. Δεν ήθελα να του κάνω κάτι. Αν μου έκανε κάποια κίνηση να με
σπρώξει ή θα ερχόντουσαν από το στενό οι δικοί μου να με προστατεύσουν ή θα τον
έσπρωχνα εγώ. Σας είπα από την αρχή ότι φοβήθηκα όταν είδα το Φύσσα μαζί με
άλλα 4-5 άτομα να έρχονται κατά πάνω μου. Σας είπα ότι φοβήθηκα για τη
σωματική μου ακεραιότητα. Θα του το έδειχνα για να τον εκφοβίσω από μακριά…
Κατευθύνθηκε προς το μέρος μου ο Φύσσας και όταν μου επιτέθηκε και μου
έριξε τρεις τέσσερις μπουνιές στο κεφάλι , εγώ σκυμμένος του επέφερα τις
μαχαιριές… Τα χτυπήματα προήλθαν μόνο από το Φύσσα… Τη στιγμή που ο
Φύσσας έρχεται προς το μέρος μου , εγώ πήρα το μαχαίρι για να υπερασπιστώ τον
εαυτό μου… Δεδομένου ότι πίστεψα ότι με έχει αναγνωρίσει από το ΚΟΡΑΛΛΙ που
με είχε βρίσει ο Φύσσας με το ‘‘ τι είναι ρε , τι είναι ρε ’’ που μου είπε
απευθυνόμενος προς εμένα , φοβήθηκα ότι απειλείται η σωματική μου ακεραιότητα.
Πίστεψα ότι αν καθόμουν μέσα στο αυτοκίνητο θα ήταν χειρότερα και έτσι βγήκα
έξω. Ερχόταν προς τα πάνω μου μαζί με άλλα 4 -5 άτομα , με έχει δει από πιο πριν
και την ώρα που μου λέει το ‘‘ τι είναι ρε , τι είναι ρε ’’ θεώρησα ότι επειδή ήταν
και πιο ψηλός και γεροδεμένος , ότι θα έτρωγα ξύλο μαζί και με τους άλλους 4-5
που ήταν μαζί του και έτσι βγήκα έξω με το μαχαίρι. Εκείνη την ώρα , τα
δευτερόλεπτα εκείνα , κόλλησε το μυαλό μου … Γροθιές δέχτηκα μόνο από τον
Παύλο Φύσσα… ».
Από τα στοιχεία όμως της δικογραφίας και συγκεκριμένα από τις ένορκες
καταθέσεις όλων , ανεξαιρέτως , των αυτοπτών μαρτύρων , δεν επιβεβαιώνεται
κανείς από τους παραπάνω ισχυρισμούς του κατηγορουμένου , τους οποίους
προέβαλε για να δικαιολογήσει την αιτία , για την οποία επιτέθηκε και μαχαίρωσε
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τον Π. ΦΥΣΣΑ. Αντίθετα , από τις καταθέσεις προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος
κινήθηκε με το αυτοκίνητό του , με σκοπό να πλησιάσει το στόχο του. Μόλις έφθασε
στη Λεωφόρο Παν. Τσαλδάρη , εισήλθε στην οδό αυτή κινούμενος ανάποδα ,
εγκατέλειψε πρόχειρα το αυτοκίνητό του , εξήλθε γρήγορα απ’ αυτό , κρατώντας το
μαχαίρι και κατευθύνθηκε αμέσως στον Π. ΦΥΣΣΑ , τον οποίο εξακολουθούσαν να
κτυπούν ακόμη διάφορα άλλα άτομα , του επιτέθηκε και αφού « αγκαλιάστηκαν »
τον τραυμάτισε θανάσιμα με το μαχαίρι που είχε πάρει από το αυτοκίνητό του και
έφερε μαζί του. Της παραπάνω ενέργειας του κατηγορουμένου , δεν προηγήθηκε
οποιαδήποτε άλλη επαφή του με το θύμα , ούτε οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική
αντιπαράθεση μεταξύ τους. Ο κατηγορούμενος ασφαλώς και εκμεταλλεύτηκε το
γεγονός ότι κάποια άτομα χτυπούσαν τον Π. ΦΥΣΣΑ , εξουδετερώνοντας κάθε
δυνατότητά του να αντιδράσει , ενώ συγχρόνως , άλλοι « συναγωνιστές » του
κατηγορουμένου φώναζαν , έβριζαν και απειλούσαν το θύμα και την παρέα του.
Ουδείς άλλος , πλην του κατηγορουμένου , κατέθεσε ότι ο Π. ΦΥΣΣΑΣ τον απείλησε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο , ώστε να του εμποιήσει το φόβο , όπως υποστήριξε σε μία
από τις υπερασπιστικές του εκδοχές. Άλλωστε , αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο θα
επιχειρούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του ή ασφαλώς θα είχαν σπεύσει να τον
βοηθήσουν τα λοιπά μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , τα οποία
αποδεδειγμένα βρίσκονταν στο σημείο των επεισοδίων. Αντίθετα , αυτός
κατευθύνθηκε κατ’ ευθείαν στο στοχοποιημένο από την εγκληματική οργάνωση
θύμα , κρατώντας το μαχαίρι , γνωρίζοντας το στόχο που έπρεπε να χτυπήσει , με τη
συνδρομή και των λοιπών μελών του « Τάγματος Εφόδου». Επισημαίνεται ότι
ουδείς εξ αυτών επιχείρησε να τον αποτρέψει από την εγκληματική ενέργεια , αφού
όλοι αντιλήφθηκαν τις ενέργειές του και όλα αυτά ήταν στα πλαίσια του
εγκληματικού τους σχεδίου. Εξάλλου, όπως ήδη προεκτίθεται, από την άφιξη του
« Ταγματος Εφόδου » έξω από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » μέχρι το θανάσιμα
κτύπημα του Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ στον Π. ΦΥΣΣΑ δεν παρήλθε χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών.
Όπως ενόρκως κατέθεσε , στις 18-9-2013 , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών
οργάνων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ο Ιατροδικαστής και Προιστάμενος
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά Ηλίας ΜΠΟΓΙΟΚΑΣ , αναφερόμενος
στον κατηγορούμενο Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ « Κατά την εξέταση δεν ανευρέθησαν
εξωτερικές κακώσεις ( π.χ. αμυχές , μώλωπες , εκχυμώσεις κ. α. ) , άλλωστε και
καθ ‘ ομολογία του ίδιου δεν έφερε πουθενά κακώσεις παρά μόνο αιτιάτο για
διάχυτα άλγη τριχωτού κεφαλής ( χωρίς να ανευρεθούν οιδήματα ή οτιδήποτε άλλο
κατά την μακροσκοπική κλινική εξέταση ) καθώς και ένα ελαφρύ οίδημα , μόλις
υποσημαινόμενο , αριστερού κάτω βλεφάρου , δίχως καμία ιδιαίτερη πρακτική
σημασία. Τα ανωτέρω συνηγορούν ότι ο εξετασθείς δεν έφερε κακώσεις ». Επίσης ,
στην υπ’ αριθ. 344/2460/19-9-2013 Ιατροδικαστική Έκθεση αναφέρεται ότι από
την αντικειμενική κλινική εξέταση του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ , διαπιστώθηκε
« Μόλις υποσημαινόμενη ερυθρότης κάτ ω βλεφάρου αριστερού οφθαλμού , άνευ
σημειολογικής σημασίας. Ομοίως δεν διεπιστώθη κάκωση κατά την εξέταση στο
υπόλοιπο σώμα αυτού ». Επομένως , είναι απολύτως βέβαιο, όπως προεκτίθεται, ότι
ο κατηγορούμενος δεν δέχθηκε καμία απολύτως επίθεση από τον Παύλο ΦΥΣΣΑ ή
από κάποιο άλλο άτομο της παρέας του και ως εκ τούτου η επίθεση εναντίον του με
το μαχαίρι ήταν παντελώς αδικαιολόγητη και έγινε από το δράστη με πλήρη
νηφαλιότητα, δεδομένου μάλιστα ότι , όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ.
3022/10/1282 α /24-9-2013 Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών η περιεκτικότητα του αίματος του
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Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ σε οινόπνευμα , κατά το χρόνο της δολοφονικής επίθεσης
ήταν 0,00 /00 , δηλαδή το αίμα του δεν περιείχε καθόλου οινόπνευμα , ούτε τοξικές
ουσίες , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3022/40/1307 α/ 23-9-2013 Έκθεση
Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της
Διεύθυνσης
Εγκληματολογικών
Ερευνών.
Αντίθετα , όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω , το θύμα από την πλήξη με το
μαχαίρι από το δράστη υπέστη τρία ( 3) τραύματα και συγκεκριμένα α) « Τραύμα ,
8εκ , περίπου , δεξιόθεν και 1 εκ. , περίπου , άνωθεν της αριστερής μαστικής θηλής
( παραστερνικά ) , διαστάσεων 3,5 επί 1 εκ. περίπου » β) « Στην κατώτερη
θωρακική χώρα αριστερά και σε απόσταση 9 εκ. περίπου κάτωθεν και αριστερόθεν
του τραύματος Νο 1 ( στην αριστερή μεσοκλειδική γραμμή ) τραύμα διαστάσεων
2, 5 επί 1 , 5 εκ. , περίπου , με χείλη αιμορραγικώς διηθημένα , προκληθέν από
νύσσον και τέμνον όργανο » και γ) « Τραύμα στο άνω τριτημόριο της αριστερής
έξω πλάγιας μηριαίας χώρας , διαστάσεων 1,7 επί 0,7 εκ. περίπου , με χείλη
αιμορραγικώς διηθημένα , προκληθέν από νύσσον και τέμνον όργανο ». Όμως , τα
απολύτως εξακριβωμένα πραγματικά περιστατικά στον τόπο του επεισοδίου , κατ’
ουδένα τρόπο δικαιολογούν την ένταση των χτυπημάτων , καθώς επίσης το είδος
και τον αριθμό των τραυμάτων στο σώμα του θύματος και μάλιστα σε τρία
διαφορετικά και εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία του σώματος , στοιχεία τα οποία ,
αναμφίβολα , μαρτυρούν τρία διαφορετικά και απολύτως αδικαιολόγητα χτυπήματα.
Πέραν τούτων , πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ηλεκτρικός εκκενωτής ( taser ) ,
ο οποίος βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου Γεωργίου
ΡΟΥΠΑΚΙΑ , όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3022/2/888 - α/ 3-10-2013
Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
Ερευνών , είναι λειτουργική συσκευή και εμπίπτει στις σχετικές απαγορευτικές
διατάξεις του Νόμου περί Όπλων.
Συμπερασματικά , η στενή σχέση του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ με την Τοπική
Οργάνωση του κόμματος στη Νίκαια καθώς και με τους λοιπούς οπαδούς , φίλους
και μέλη της , προκύπτει , ασφαλώς και μετά βεβαιότητος , από πλείστα όσα
αποδεικτικά στοιχεία , αλλά και από το γεγονός ότι λίγο μετά το περιστατικό του
θανάσιμου τραυματισμού του Παύλου ΦΥΣΣΑ , σύμφωνα με τα σχετικά
διαγράμματα των τηλεφωνικών επικοινωνιών που επισυνάπτονται στη δικογραφία ,
πολλοί εκ των ήδη κατηγορουμένων συνομίλησαν ή επεδίωξαν να συνομιλήσουν
τηλεφωνικά μαζί του, μετά τη σύλληψή του. Πιο συγκεκριμένα α) Ο Γεώργιος
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ του τηλεφώνησε , στις 18-9-2013 και ώρες 00:10:30 και 00:11:19
β) Ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ του τηλεφώνησε , στις 18-9-2013 και ώρες 00:20:05 ,
00:35:10 , ενώ ο ίδιος τηλεφώνησε στον Ιωάννη ΑΓΓΟ στις 00:33:39 και 00:35:40
γ) ο Γεώργιος ΔΗΜΟΥ του τηλεφώνησε στις 18-9-2013 και ώρα 00:27:51 δ) με
τον Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ στις 23:36:30 και ε) με τον Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ
επικοινώνησε στις 18-9-2013 έξι φορές και συγκεκριμένα στις 00:17:59 , 00:22:19 ,
00:28:49 , 00:39:27 , 00:42:52 και 01:17:19. Είναι γεγονός , βέβαια , ότι η σύλληψη
του ΡΟΥΠΑΚΙΑ αποτέλεσε δυσμενή για τη « Χρυσή Αυγή » εξέλιξη , η οποία δεν
αναμενόταν. Μετά ταύτα πλέον , ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , παρότι εκτέλεσε
συγκεκριμένη εντολή της εγκληματικής οργάνωσης , γιατί μόνος του δεν είχε
κανένα λόγο να δολοφονήσει τον Π. ΦΥΣΣΑ , ούτε και συμμετείχε από την αρχή
στα επεισόδια ώστε να είνει δυνατόν να θεωρηθεί ότι βρισκόταν εν βρασμώ ή έστω
σε σύγχυση , αλλά αντίθετα ενήργησε με « ψυχρό αίμα » , έπρεπε να απομονωθεί
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και να εμφανιστεί ως ένας εγκληματίας που ενήργησε για δικούς του λόγους. Αυτή η
αμυντική « γραμμή » εκδηλώθηκε αμέσως από το Γ. ΠΑΤΕΛΗ , ο οποίος σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους
του διεμήνυσε « Δεν μας
ενδιαφέρει , κόψε το λαιμό σου , όπως έστρωσες να κοιμηθείς » , όπως ο ίδιος
ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ανέφερε κατά τη συμπληρωματική απολογία του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 14-4-2014. Επί του θέματος δε αυτού είναι
ιδιαίτερα χαρακτηριστική και η σχετική συνομιλία μεταξύ του βουλευτή Ι. ΛΑΓΟΥ
και του Σ. ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , η οποία έχει ως εξής « ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Ναι ΛΑΓΟΣ :
Άμα σε πάνε πάνω για καμιά αναγνώριση αυτού του μαλάκα , δεν τον ξέρεις , δεν
τον έχεις δει , εντάξει ; Εδώ λένε οι υπόλοιποι να μην πας. Άστο , άστο Σωτήρη ,
πήγαινε όπως είπαμε. Απλά να πεις ότι δεν τον ξέρεις , τίποτα. Δεν τον γνωρίζεις
αυτόν αν στον δείξουνε και ότι εσύ ασχολείσαι με άλλα πράγματα , με τα κεντρικά
μας , με το Μέτωπο Νεολαίας ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ: Εντάξει , δεν τον ξέρω λοιπόν. Να
πάω ΛΑΓΟΣ Δεν τον ξέρεις λοιπόν , δεν τον ξέρεις ».
Κατόπιν των ανωτέρω , ασφαλώς και προκύπτουν σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου πλέον ή επαρκείς ενδείξεις ενδείξεις , με βάση τις οποίες
δικαιολογείται η παραπομπή του στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να
δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Σταύρος ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , γεν. στο
Μαρούσι Αττικής , στις 4-4-1991 , κάτοικος Κερατσινίου ( Κισσάβου 21 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματικη οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απλή συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ.
45 , 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ )
γ) Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών ( άρθρ. 1 παρ. 1 περ. α, δ,
7 παρ. 1 , 8 α Ν. 2168/1993 )
Οι ως άνω κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , από τους αρμόδιους Ανακριτές , κατά τα κύραι σημεία τους ,
συνίστανται στο ότι:
Α « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’… Με τη διάρθρωση αυτή και τον προπεριγραφόμενο
τρόπο σχεδιασμού και ιεραρχικής δράσεως , ήδη από του έτους 1987 άρχισαν να
εκδηλώνονται επιθέσεις , κατ’ αρχάς εναντίον αλλοδαπών και εν συνεχεία και μέχρι
σήμερα κατά ημεδαπών , οι οποίοι στοχοποιήθηκαν ως άτομα διαφορετικών
πολιτικών , ιδεολογικών κλπ. αντιλήψεων και ως εκ τούτου έπρεπε να υποστούν τις
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συνέπειες της διαφορετικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των ‘‘
καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , διαπράχθηκαν
δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…»
Β «…κατά τις βραδινές ώρες της 17-9-2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό
διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις 23.45 περίπου…μετέβης , βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι’’
… και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση
του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού , του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου
ΦΥΣΣΑ… και της ολιγομελούς παρέας του…με τον προπηλακισμό τούτων , με ιαχές
και ύβρεις , καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω ‘‘
Τάγμα Εφόδου ’’… με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα
και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ ,
παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενθάρρυνες
ψυχικά το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος …με ένα μαχαίρι που έφερε
μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο
ΦΥΣΣΑ , αιφνιδιαστικά και απρόκλητα , επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλεθι ο θάνατός του…» και
Γ « Στο Κερατσίνι , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις εντός της επί της
οδού Κισσάβου αριθ. 21 κατοικίας σου , όπλα και πυρομαχικά, κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του
τόπου της κατοκίας σου και ειδικότερα κατείχες α) ένα πιστόλι μεταλλικό, με
πλαστική λαβή χρώματος μαύρου, μάρκας ‘‘ EKOL Sara Magnum’’, στη μία
πλευρα του οποίου φέρει την ένδειξη, το οποίο έφερε κενό γεμιστήρα ιδίου χρώματος
, με κενή θαλάμη και β) 11 αβολίδωτα φυσίγγια , στον πυθμένα των οποίων
αναγράφεται , μεταξύ άλλων , η λέξη ‘‘ UMA ’’.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή του στο κόμμα της
Χρυσής Αυγής , καθώς και στα συμβάντα της 17-9-2013. Ειδικότερα , κατά την
αρχική απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011, στο Πρωτοδικείο
Αθηνών , μεταξύ των άλλων, αναφερόμενος στη « Χρυσή Αυγή » ισχυρίστηκε ότι
« Ουδέποτε υπήρξα υποστηρικτής , μέλος ή ψηφοφόρος ή είχα οποιαδήποτε
συμμετοχή σε δραστηριότητά της.. Όσον αφορά στα τηλεφωνήματα που αναφέρετε,
εκείνο το βράδυ προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε πού θα βγούμε για βόλτα…Δεν
μπορώ να θυμάμαι το περιεχόμενο των συνομιλιών αυτών διότι ήταν ασήμαντες
συζητήσεις της καθημερινότητας…Για το φόνο του Παύλου ΦΥΣΣΑ έμαθα την
επόμενη ημέρα από τη μητέρα μου και τίποτα δεν πληροφορήθηκα το συγκεκριμένο
βράδυ, ούτε κατάλαβα τίποτα γιατί ήμουν μακριά από το σημείο του φόνου…».
Αντίθετα , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 3
-2-2014 , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ 12 και κάτι μόλις βγήκα από το σπίτι μου , άκουσα
σειρηνες και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει , όπως μου είχε πει και ο φίλος μου σε
προηγούμενο τηλεφώνημα… Πήγα από τον πίσω δρόμο της Τσαλδάρη που πιάνει
Ταμπούρια… Σε 200 μέτρα πριν το σκηνικό είδα κόσμο και αστυνομία. Ρώτησα και
οι πιο πολλοί είπαν για ομάδες. Ότι κάποιον μαχαιρώσανε για τις ομάδες , αυτό μου
είπαν κάποιοι από τον κόσμο που είχε μαζευτεί , όταν ρώτησα για ποιο λόγο έγινε
αυτό το σκηνικό…».
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Επίσης , με το από 1-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον των Ανακριτών
στο Πρωτοδικείο Αθηνών , μεταξύ των άλλων , ισχυρίζεται ότι « Δεν ήμουν ποτέ
μέλος , ούτε υποστηρικτής ( οπαδός ) της Χ.Α ( ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ)…Ρητεόν ότι
δεν γνωρίζω κανέναν από τους φερόμενους - κατά το κατηγορητήριο - ως
αναμειχθέντες στις εγκληματικές πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο…
» , ενώ στο με ημερομηνία 3-2-2014 απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων ισχυρίστηκε « Δεν ήμουν ποτέ
οπαδός - υποστηρικτής , ούτε μέλος της Χ.Α , καθόσον δεν εμφορούμαι ούτε
αποδέχομαι τις Αρχές και τις επιδιώξεις της και ποτέ δεν θα παρείχα οιαδήποτε
συνδρομή σε πράξεις της και δη εγκληματικές. Δεν γνωρίζω απολύτως κανέναν ούτε
είχο καμμία σχέση , συναλλαγή και γνωριμία με όλους εκείνους - ούτε με τον Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑ - που τους αποδίδονται οι εγκληματικές πράξεις που περιγράφονται
στο κατηγορητήριο , ούτε γνωρίζω τον ΠΑΤΕΛΗ ».
Όπως προκύπτει όμως από το αποδεικτικό υλικό και συγκεκριμένα από το
σχετικό διάγραμμα τηλεφωνικών κλήσεων , ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την ως
άνω κρίσιμη ημερομηνία και το επίμαχο χρονικό διάστημα , επικοινωνεί
τηλεφωνικά , μέσω των κινητών τους τηλεφώνων , με το συγκατηγορούμενό του
Αναστάσιο - Μάριο ΑΝΑΔΙΩΤΗ , ο οποίος συμμετείχε στην εγκληματική δράση της
Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας. Συγκεκριμένα , στις 23.52.39 ο Αναστάσιος Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ καλεί το Σταύρο ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ , ο οποίος στη συνέχεια
καλεί τον Αναστάσιο - Μάριο ΑΝΑΔΙΩΤΗ , στις 23.58.47. Οι παραπάνω κλήσεις
έγιναν από την περιοχή της Αμφιάλης , όπου και ο τόπος του εγκλήματος. Ασφαλώς
δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι κατά τον ως άνω κρίσιμο χρόνο , οι εν λόγω
κατηγορούμενοι συζητούσαν για άσχετα θέματα , ως φίλοι μετά τον ορυμαγδό των
συνταρατκικών γεγονότων και των εν συνεχεία καταιγιστικών εξελίξεων. Εξάλλου
στη συνέχεια , από ώρα 00.09.25 μέχρι τις 1.05.25 , ανά διαστήματα ολίγων λεπτών ,
οι ως άνω κατηγορούμενοι αντήλλασσαν τηλεφωνήματα ήτοι α) στις 00.09.25 και
ενώ ο καλών Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ βρισκόταν στα Ταμπούρια έχοντας
ήδη διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος β) στις 00.12.22 , με καλούντα το
Σταύρο ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ , από την περιοχή Αμφιάλης γ) στις 00.18.59, με καλούντα
τον Αναστάσιο - Μάριο ΑΝΑΔΙΩΤΗ , ομοίως από τα Ταμπούρια δ) στις 00.27.11,
με καλούντα το Σταύρο ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ από την περιοχή Ταμπουρίων και ε) περί
ώρα 01.05.25, με καλούντα τον ίδιο , από την περιοχή της Αμφιάλης , έχοντας πλέον
επιστρέψει στην οικία του.
Με βάση τα παραπάνω, αναμφισβήτητου κύρους αποδεικτικά στοιχεία , φρονούμε
ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου Σταύρου
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ για να παρεπεμφθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για να
δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
α) Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μηλιάς , γεν. στο
Μοσχάτο Αττικής , στις 19-1-1982 , κάτοικος Αθηνών
( Τιτάνων 10 Ελληνικό ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος από 17-12-2013 με το υπ’ αριθ.
5/2013 Ε.Π.Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
β) Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ του Θωμά και της Μαρίας , γεν. στην Αθήνα ,
στις 23-6-1976 , κάτοικος Αθηνών ( Αγ. Βασιλείου 44-46 , Νέα Ιωνία ) και
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ήδη προσωρινά κρατούμενος από 17/12/2013 με το υπ’ αριθ. 6/2013 Ε.Π.Κ. της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Σε βάρος των παραπάνω κατηγορουμένων έχει απαγγελθεί από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη κατηγορία για την τέλεση εκ μέρους τους της παραπάνω
αξιοποίνου πράξεως. Ειδικότερα , όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
δικογραφίας , ο Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ τουλάχιστον από του έτους 2000 και ο
Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ τουλάχιστον από του έτους 2003 , είχαν ενταχθεί και
συμμετείχαν ως μέλη στο « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Ο πρώτος
μάλιστα απ’ αυτούς διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κατά το διάστημα
2007 έως το 2011 και υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος στις εκλογές του 2010. Στη
συνέχεια και μετά τη μετάλλαξη του εν λόγω κόμματος, οπωσδήποτε από το έτος
2008, σε εγκληματική οργάνωση , εξακολούθησαν να συμμετέχουν σε αυτήν ως μέλη
και μάλιστα ενεργά , βοηθώντας και αυτοί στην επίτευξη των παράνομων και
εγκληματικών σκοπών του , ήτοι στην τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ΄εκείνων που
αναφέρονται περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα.
Ειδικότερα μέχρι και την ημέρα της συλλήψεώς τους , ως μέλη « Τάγματος
Εφόδου » μετείχαν σε διάφορες βίαιες επιθέσεις που οργανώνονταν από την ηγεσία
της εγκληματικής οργάνωσης εναντίον ημεδαπών , που στοχοποιούνταν ως άτομα
διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π. αντιλήψεων , ξένων μεταναστών και
γενικά σε βάρος αντιφρονούντων.
Πιο συγκεκριμένα , στις 30-6-2008 και περί ώρα 19.10 , οι ως άνω
κατηγορούμενοι , συμμετέχοντας σε « Τάγμα Εφόδου » της Χρυσής Αυγής ,
συγκροτούμενο από δέκα ( 10 ) , τουλάχιστον , άτομα - μέλη της εν λόγω
εγκληματικής οργάνωσης , επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτοσικλέτες και φέροντας
κράνη , εισέβαλαν σε ημιυπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας , στα Κάτω
Πετράλωνα , στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου όπου
στεγαζόταν ο ανοιχτός κοινωνικός χώρος « ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ » και την ώρα εκείνη
παραδιδόταν μάθημα
Ισπανικής γλώσσας. Έχοντας αποφασίσει με βάση
συγκεκριμένο εγκληματικό σχέδιο , με προκαθορισμένους ρόλους και μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , να τελέσουν μαζί , καθώς και με τα άλλα ,
άγνωστα στην ανάκριση , άτομα , το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση , επιτέθηκαν κατά των Γεωργίου ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ του Γεωργίου και
Ruben Sant του Hulio , που βρίσκονταν στον παραπάνω χώρο , κρατώντας ένα
σκεπάρνι με ξύλινη λαβή καθώς και ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκ. με
μήκος λάμας 8 , 5 εκ. και έπληξαν τα εν λόγω άτομα σε διάφορα μέρη του σώματός
τους. Ειδικότερα τραυμάτισαν τον Γεώργιο ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ σε πολλαπλά μέρη
του σώματός του ( μέτωπο , δεξιό γλουτό , δεξιό εξωμηριαίας επιφανείας ) με
αποτέλεσμα να πληγεί η μηριαία αρτηρία και να απολέσει μεγάλη ποσότητα
αίματος , να χειρουργηθεί εν συνεχεία και να νοσηλευθεί επί εικοσαήμερο και
τον Ruben Sant του Hulio , στοχεύοντας στο θώρακα αυτού πλην όμως
αμυνόμενος ο τελευταίος αυτός σήκωσε το μηρό του σε αμυντική στάση , με
αποτέλεσμα να πληγεί στον αριστερό μηρό. Οι εγκληματικές αυτές ενέργειές τους
δεν ολοκληρώθηκαν για λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς τους και ειδικότερα
επειδή ο επικεφαλής του « Τάγματος Εφόδου » έδωσε εντολή αποχωρήσεως με
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την προσταγή « Τέλος χρόνου » , οπότε και συντεταγμένα και ταχύτατα
αποχώρησαν από το σημείο. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε και σε άλλες
περιπτώσεις επιθέσεων Ταγμάτων Εφόδου της Χρυσής Αυγής , οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω και εξ αυτού του λόγου συνάγεται ευθέως το
συμπέρασμα ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ενέργεια
οργανωμένη από την εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΉ ΑΥΓΗ » , υλοποιηθείσα από
φανατικούς οπαδούς της που συγκροτούσαν « Τάγμα Εφόδου » και δεν ήταν γ τυχαίο
ή μεμονωμένο περιστατικό.
Ο κατηγορούμενος Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ , κατά την απολογία του ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 29-11-2013 , αρνήθηκε την κατηγορία
που τον βαρύνει και του αποδόθηκε λόγω της παράνομης εισβολής του , μαζί με
άλλα άτομα , στο χώρο « Αντίπνοια » και της συμμετοχής του στην τέλεση των
εγκληματικών πράξεων που έγιναν εκεί. Ειδικότερα , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι «… Δεν έχω καμία σχέση με αυτό που έχει γίνει. Δεν ήξερα καν
πού είναι ο χώρος… Δεν βρέθηκα ποτέ στο χώρο εκεί πέρα , ούτε στα Πετράλωνα.
Με το συγκατηγορούμενό μου Αθανάσιο ΣΤΡΑΤΟ συναντηθήκαμε στην οδό
Πέτρου Ράλλη , είχε έρθει με το αυτοκίνητό του , πήγα και τον πήρα εγώ , του
πρότεινα να αφήσει το αυτοκίνητό του γιατί δεν ξέραμε πού θα πάμε , ήταν πιο
εύκολα με το μηχανάκι και στην οδό Πειραιώς μας σταμάτησε η Αστυνομία για
έλεγχο , γύρω στις 19.15 - 19.20 , περίπου , προτάσσοντας τα όπλα , νομίζοντας
ότι είμαστε τσαντάκηδες , όπως μας είπαν , δεν φέραμε καμία αντίσταση , τους
ακολουθήσαμε στο Τμήμα. Μας ρώτησαν αν φέραμε κάτι επάνω μας και εγώ με
το Νάσο δώσαμε από ένα μαχαίρι που είχαμε. Πήγαμε στα Πετράλωνα στο
Τμήμα και μετά στην Κυψέλη ». Ομοίως , με το από 17-12-2013 Απολογητικό
Υπόμνημά του , το οποίο κατέθεσε ενώπιον της ίδιας ως άνω Ανακρίτριας ,
ισχυρίζεται ότι
«Αδιαμφισβήτητο χαρακτηριστικό
όλων των μαρτυρικών
καταθέσεων που με αφορούν είναι η μη αναγνώριση μου από κανέναν από τους
μάρτυρες που προσήλθαν να καταθέσουν , τόσο στην υπόθεση που εκκρεμεί
ενώπιον του Μ. Ο. Δ. , όσο και στις καταθέσεις που έδωσαν ενώπιον σας …
κανείς από τους μάρτυρες δεν με έχει δει να συμμετέχω σε οποιαδήποτε βίαιη
εναντίον τους ενέργεια και πρώτη φορά με είδαν στο δικαστήριο… Δηλώνω
κατηγορηματικά ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ εισήλθα στο χώρο μέσα στον οποίο
κατηγορούμαι ότι διέπραξα απόπειρα ανθρωποκτονίας και προφανώς ΚΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση δεν έχουν οι όποιες πολιτικές μου πεποιθήσεις με την τυχαία
σύλληψη και εμπλοκή μου ».
Όμως ο ίδιος κατηγορούμενος , κατά την εξέτασή του , στις 1-7-2008 , με την
ιδιότητα του κατηγορουμένου , ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών Οργάνων της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών , μεταξύ των άλλων , έχει καταθέσει ότι
« Εδώ και οκτώ χρόνια είμαι μέλος της Οργάνωσης ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ και
περιστασιακά συμμετέχω σε διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης αυτής γιατί με
εκφράζει… Ο Θανάσης πήρε ένα κράνος χρώματος μαύρου από το αυτοκίνητό του
και με τη μοτοσικλέτα μου μεταβήκαμε μαζί στην περιοχή του Ρουφ , όπου
συναντηθήκαμε με άλλα δέκα , περίπου , γνωστά μου άτομα , τα οποία επίσης
επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και κατευθυνθήκαμε προς τα Πετράλωνα χωρίς να
γνωρίζω ακριβώς το σημείο , όπως δεν το γνώριζε ούτε ο φίλος μου ο Θανάσης.
Φθάσαμε σε μια πολυκατοικία της οποίας δε θυμάμαι τη διεύθυνση και κάποια
από τα άτομα που ήταν μαζί μας μπήκαν σε ημιυπόγειο χώρο της παραπάνω
πολυκατοικίας και εντός λίγης ώρας εξήλθαν χωρίς να γνωρίζω τι έκαναν εντός
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του ημιυπόγειου. Τα άτομα αυτά όπως κι εγώ με το Θανάση , φοράγαμε κράνη και
εν συνεχεία αποχωρήσαμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Επαναλαμβάνω και
πάλι ότι δεν γνωρίζω τι συνέβη εκεί ». Όπως έχει καταθέσει όμως ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη στις 18-11-2013 , εξεταζόμενη ενόρκως , η Αικατερίνη
ΓΕΡΟΥΚΗ , αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων καθ’ όλη τη διάρκειά τους « Τον
είδα καλά γιατί είχε σηκωμένο το προστατευτικό από το κράνος. Το κράνος ήταν
άσπρο με ρίγες κόκκινες ή καφέ , δεν θυμάμαι ακριβώς το χρώμα… Όταν τον είδα
τον κατηγορούμενο Βασίλειο Σιατούνη τον αναγνώρισα με βεβαιότητα ».
Ο επίσης κατηγορούμενος Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ , όμως, κατά την εξέτασή του ,
στις 1-7-2008 , με την ιδιότητα του κατηγορουμένου , ενώπιον των αρμοδίων
Αστυνομικών Οργάνων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών , μεταξύ των
άλλων , κατέθεσε ότι « Εδώ και 5 χρόνια είμαι φίλος της Οργάνωσης
‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ και περιστασιακά συμμετέχω σε διάφορες εκδηλώσεις της
Οργάνωσης αυτής γιατί με εκφράζει. Σήμερα και περί ώρα 16. 00 δέχθηκα κλήση
στο κινητό μου τηλέφωνο με αριθμό… από το φίλο μου ΣΙΑΤΟΥΝΗ Βασίλειο ,
τον οποίο γνωρίζω εδώ και τρία χρόνια από το γήπεδο και από εκδηλώσεις της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και μου είπε να συναντηθούμε… μεταβήκαμε μαζί στην
περιοχή του Ρουφ , όπου συναντηθήκαμε με άλλα δέκα περίπου άτομα , τα οποία
εγώ δεν γνώριζα και πίστευα ότι όλοι μαζί θα πάμε σε κάποια εκδήλωση. Όλα τα
άτομα με μοτοσικλέτες κατευθυνθήκαμε προς τα Πετράλωνα χωρίς να γνωρίζω
ακριβώς το σημείο , όπως δεν το γνώριζε ούτε ο φίλος μου ο Βασίλης. Φθάσαμε
σε μία πολυκατοικία της οποίας δεν θυμάμαι τη διεύθυνση και κάποια από τα
άτομα που ήταν μαζί μας μπήκαν σε ημιυπόγειο χώρο της παραπάνω
πολυκατοικίας και εντός λίγης ώρας εξήλθαν χωρίς να γνωρίζω τι έκαναν εντός
του ημιυπόγειου. Τα άτομα αυτά , όπως και εγώ με το Βασίλη , φοράγαμε κράνη
και εν συνεχεία αποχωρήσαμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Επαναλαμβάνω
και πάλι ότι δεν γνωρίζω αν υπήρχαν στο προαναφερόμενο ημιυπόγειο άλλα
άτομα , ούτε γνωρίζω τι συνέβη εκεί ». Περαιτέρω , με το από 17-12-2013
απολογητικό Υπόμνημά του αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος του ,
αναφέροντας , μεταξύ των άλλων, αντιφάσκοντας όσα αυτός είχε ήδη καταθέσει
στις αστυνομικές αρχές, ότι « Αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που μου
αποδίδονται ως ουσιαστικά και νομικά αβάσιμες… Δεν γνωρίζω και δεν
εμπλέκομαι σε καμία εγκληματική οργάνωση… Σαφώς και αρνούμαι όλες τις
αποδιδόμενες κατηγορίες… Δεν μετείχα στο συμβάν , όπως και σε καμία αξιόποινη
ενέργεια… Δεν αναγνωρίστηκα από τον παθόντα…».
Σε αντίθεση όμως με τους ισχυρισμούς του εν λόγω κατηγορουμένου , η μάρτυρας
Βασιλική ΜΑΡΓΑΡΗ , επίσης αυτόπτης καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου , κατά
την ένορκη εξέτασή της ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 18-112013 , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε ότι « Αφού μαχαίρωσε δύο φορές το
Γιώργο , γύρισε , έστριψε τον κορμό του προς το μέρος μου και ήρθαμε πρόσωπο
με πρόσωπο. Είχε σηκωμένο το προστατευτικό από το κράνος του , δεν ξέρω αν
είχε καν και είδα τα μάτια του. Ήταν ο ΣΤΡΑΤΟΣ Αθανάσιος , το όνομα του
οποίου έμαθα εκ των υστέρων ».
Σημειώνεται ότι σε σωματική έρευνα που έγινε στους ως άνω κατηγορουμένους ,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον πρώτο κατηγορούμενο Βασίλειο ΣΙΑΤΟΥΝΗ
α) ένα πτυσσόμενο μαχαίρι , συνολικού μήκους είκοσι ( 20 ) εκατοστών , με μήκος
λάμας 8,5 εκατοστά , με χαραγμένο στη λάμα και στη λαβή αυτού αγκυλωτό
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σταυρό β) ένα σκεπάρνι με ξύλινη λαβή και γ) ένα κράνος , χρώματος λευκού μαύρου με λεπτές ερυθρές ρίγες και στο δεύτερο κατηγορούμενο Αθανάσιο
ΣΤΡΑΤΟ α) ένα πτυσσόμενο μαχαίρι , συνολικού μήκους 18 εκατοστών , με
μήκος λάμας 8,5 εκατοστών και β) ένα κράνος χρώματος μαύρου.
Με βάση τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι και οι δύο παραπάνω
κατηγορούμενοι ήταν ενεργά μέλη του κόμματος « Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή » και συμμετείχαν , ως μέλη του εποχούμενου « Τάγματος Εφόδου » σε
εγκληματική δράση , η οποία είχε οργανωθεί απ’ αυτό , με καθορισμένο σχέδιο ,
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεως , διάρκειας ολίγων λεπτών και
προκαθορισμένους ρόλους δράσης , επιδιώκοντας τη φυσική εξόντωση των
αντιφρούντων , που βρίσκονταν εντός του ως άνω χώρου , ενεργώντας στα πλαίσια
της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης , σε εκτέλεση του πλασίου της
εγκληματικής δράσης για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της οργάνωσης
που έγινε εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του. Ως μόνο κίνητρο για την επιδρομή
αυτή των κατηγορουμένων δικαιολογείται η πολιτική τους ιδεολογία , την οποία
εεδίωκαν να επιβάλλουν δια της βίας σε τρίτους και να τιμωρήσουν όσους δεν την
αποδέχονταν. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης αυτής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου , εμφανίστηκαν για τους
ενισχύσουν οι Βουλευτές του κόμματος Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ και Ιωάννης
ΛΑΓΟΣ , καθώς και μεγάλος αριθμός οπαδών της Χρυσής Αυγής. Άλλωστε ο
αριθμός του τηλεφώνου του κατηγορουμένου Βασίλειου ΣΙΑΤΟΥΝΗ βρέθηκε στις
τηλεφωνικές επαφές του κινητού τηλεφώνου του Γραμματέα του κόμματος
Νικόλαου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ. Παντελώς αβάσιμος δε κρίνεται και ο ισχυρισμός
τους ότι , εντελώς τυχαία , συναντήθηκαν με διάφορα άλλα άτομα , τελείως
άγνωστα στους ίδιους και χωρίς να γνωρίζουν για ποιό λόγο κατευθύνθηκαν όλοι
μαζί στο σημείο της επίθεσης. Σημειώνεται ότι για την αξιόποινη πράξη της
απόπειρας ανθρωποκτονίας και τις συναφείς με αυτήν , σχηματίστηκε αυτοτελής
δικογραφία και οι εν λόγω κατηγορούμενοι Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ και
Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ καταδικάστηκαν από το έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν
στο ακροατήριο του Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε ποινές πολυετούς
καθείρξεως.
Κατόπιν των ανωτέρω , φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος των
κατηγορουμένων για την αξιόποινη πράξη την οποία κατηγορούνται ότι τέλεσαν και
ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθούν στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου
για να δικαστούν ως υπαίτιοι αυτής.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΣΚΑΛΚΟΣ του Δρακούλη και της Ιφιγένειας , γεν. στο Χολαργό
Αττικής , στις 18-8-1980 , κάτοικος Νικαίας ( Πατρών 122 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
β) Απλή συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία με πρόθεση ( άρθρ. 45 ,
47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
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Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου
από την Ειδική Ανακρίτρια – Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο
ότι :
« Α. Στην Αθήνα , οπωσδήποτε από το έτος 2010 , εντάχθηκες και συμμετέχεις
ως μέλος , μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία
επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται
περιοριστικά στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του Π. Κ….
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά
των συγκατηγορουμένων σου… Ενδεικτικά δε , στις 17-9-2013 και κατά το
χρονικό διάστημα από τις 23. 30 μέχρι τις 23. 55 περίπου , , μετέσχες στην
οργανωμένη επίθεση του Τάγματος Εφόδου της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ,
από σαράντα ( 40 ) , περίπου , άτομα , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την
καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , όπου βρισκόταν ο Παύλος Φύσσας , γνωστός στην
οργάνωση για τις αντίθετες προς αυτή ( ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ) ιδεολογικές του
αντιλήψεις , κατά την οποία επίθεση
τραυματίστηκε θανάσιμα
από το
συγκατηγορούμενό σου , μέλος του ίδιου Τάγματος Εφόδου , Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ » και
« Β. … Στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης … παρέσχες με
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα εν γνώσει σου
παρέσχες από κοινού με άλλους συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ
προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , ευθύς ως περί
τις 23. 30 της 17-9-2013 , ενημερώθηκες για το τηλεφωνικό μήνυμα (sms ) που
εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια ,
πυρηνάρχης της οποίας είναι ο συγκατηγορούμενός στο Γεώργιος Πατέλης , να
μεταβείτε άμεσα στα γραφεία της Τ. Ο Νίκαιας , συμμορφούμενος και υπακούοντας
χωρίς αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη
ώρα και εργάσιμη ημέρα , έφθασες στα ως άνω γραφεία μαζί με το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Δήμου και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως
άνω συγκατηγορουμένου σου Γεωργίου Πατέλη , αρμόδιου για την ενεργοποίηση
των ‘‘ Ταγμάτων Εφόδου ’’ , σε εκτέλεση
προηγούμενης
εντολής του
συγκατηγορουμένου σου Ιωάννη Λαγού …, μετέβης , βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια
‘‘ Κοράλλι ’’… μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για
την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό
ευρισκόμενου Παύλου Φύσσα … με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να
εγκλωβιστεί από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου, ενδυνάμωσες
και ενεθάρρυνες
ψυχικά
το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος , αφού εισήλθε με το ως άνω
αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη… εξήλθε από αυτό βιαστικά και με
ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της
υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα , αιφνιδιαστικά και απρόκλητα ,
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επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός
του…».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος είναι Υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με το
βαθμό του Επικελευστή. Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις 30-4-2014 , αρνήθηκε τις ως άνω κατηγορίες που τον βαρύνουν ,
ισχυριζόμενος , ευθύς εξ’ αρχής « Δεν έχω καμία σχέση με τις κατηγορίες που μου
αποδίδονται » , ενώ δήλωσε ότι είναι απλός υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής , κατά
την άποψή μας , ασφαλώς με τη γνωστή και ήδη προαναφερθείσα έννοια του όρου ,
στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος όμως διευκρινίζοντας την
έννοια αυτή ανέφερε ότι « Πήγαινα και άκουγα κάποιες ομιλίες σε γραφεία ,
Τοπικές Οργανώσεις της Περιφέρειας του Πειραιά. Κυρίως στα γραφεία της
Νίκαιας γιατί ήταν πλησίον του σπιτιού μου και στα γραφεία του Περάματος και
του Πειραιά ». Ισχυρίζεται ότι ως υποστηρικτής γράφτηκε « Λίγες ημέρες πριν τις
εθνικές εκλογές του Μαΐου 2012 ». Παραδέχεται τη συμμετοχή του στην εκδήλωση
του κόμματος στις Θερμοπύλες , το έτος 2012. Επίσης , επιβεβαιώνει το γεγονός ότι
λίγο πριν τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ , μαζί με τον επίσης κατηγορούμενο Γ.
ΔΗΜΟΥ , πήγαν με το μοτοποδήλατό του στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας. Ισχυρίζεται , όπως και ο συγκατηγορούμενός του Γ. ΔΗΜΟΥ , ότι μόλις
πληροφορήθηκαν από τον Ιωάννη Βασίλειο ΚΟΜΙΑΝΟ το λόγο της αιφνίδιας
κινητοποίησης
των μελών της Τοπικής σε τόσο προχωρημένη ώρα
και
συγκεκριμένα ότι «…έχουν πιάσει κάτι δικούς μας της ασφάλειας του Πυρήνα , σε
μια καφετέρια στο Κερατσίνι και γύρω στους 10-15 αναρχικούς είναι απ’ έξω και
πάμε να τους ελευθερώσουμε…» , εκείνος , δηλ. ο Γ. ΔΗΜΟΥ του είπε « Αυτοί
είναι αλήτες , αυτοί είναι συμμορία , πάμε να φύγουμε από εδώ , , πάνε για φασαρία
». Έτσι και έπραξαν τελικά , χωρίς να μεταβούν στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » και
χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στην εγκληματική ενέργεια σε βάρος του Π.
ΦΥΣΣΑ. Επίσης , ισχυρίζεται ότι πήγαν και έμειναν για λίγο στο βενζινάδικο του
θείου του , το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Σαλαμίνας , το οποίο απέχει από την
καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » οκτακόσια με χίλια μέτρα , περίπου.
Όμως ο ισχυρισμός του αυτός δεν ενισχύεται από οποιοδήποτε στοιχείο της
δικογραφίας. Αντίθετα , αποδυναμώνεται από το γεγονός ότι ενώ ο ίδιος , κατά την
απολογία του , στις 30-4-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ανέφερε
ότι «… μόλις έβαλα βενζίνη κάναμε αναστροφή και πήγα τον κ. ΔΗΜΟΥ στο
σπίτι του και εγώ μετά στο δικό μου σπίτι » , ο Γ. ΔΗΜΟΥ , κατά τις απολογίες του
ενώπιον της ίδιας ως άνω Ανακρίτριας , ισχυρίζεται ότι δεν έβαλε βενζίνη , σε
σχετική δε ερώτηση γιατί δεν το έπραξε , ο ήδη κατηγορούμενος Γ. ΣΚΑΛΚΟΣ
φέρεται ότι του απάντησε « Θα έρθω αύριο να βάλω ». Επίσης , ιδιαίτερα σημαντικό
είναι και το γεγονός ότι ο Ι. ΑΓΓΟΣ , κατά την απολογία του , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 18-3-2014 , ανέφερε ότι είδε τον κατηγορούμενο
Γ. ΔΗΜΟΥ
έξω από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » , μαζί με τον
Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και την υπόλοιπη ομάδα των οπαδών της « Χρυσής Αυγής ».
Ομοίως και ο επίσης κατηγορούμενος Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ , κατά την απολογία
του , στις 27-3-2014 , ενώπιον της ίδιας ως άνω Ανακρίτριας , ανέφερε , μεταξύ των
άλλων , ότι όταν έφευγε ο ίδιος από το σημείο της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ,
συνάντησε τον Γ. ΔΗΜΟΥ «…με ένα άτομο από το Πολεμικό Ναυτικό που δεν
ξέρω το όνομά του. Τον είδα δύο τρία στενά πιο πάνω ».
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Κατόπιν των ανωτέρω , προκύπτουν επαρκείς ενεδείξεις για την ένταξη του εν
λόγω κατηγορουμένου Γ. ΣΚΑΛΚΟΥ στην εγκληματική οργάνωση « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » , ως κατ’ ουσίαν , μέλος της , με πλήρη συμμετοχή του στις κάθε είδους
εκδηλώσεις της , αν και γνώριζε πλήρως τις βίαιες δράσεις και εγκληματικές πράξεις
της , παραβιάζοντας με τη συμπεριφορά του αυτή και σχετική Συνταγματική διάταξη
( άρθρ. 29 παρ. 3 ) , λόγω της ιδιότητάς του ως στρατιωτικού. Επίσης προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις για συμμετοχική δράση του στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας του
Π. ΦΥΣΣΑ. Επομένως , πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου
για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Θεώνη ΣΚΑΡΠΕΛΗ του Λάζαρου και της Μαρίας , σύζ. Γεωργίου
ΠΑΤΕΛΗ , γεν. στην Νίκαια Αττικής , στις 19-2-1979 , κάτοικος Νικαίας
( Αχιλλέως 4 - 8 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 187 παρ.
1 , 3 Π. Κ. )
β) Παράνομη οπλοκατοχή ( άρθρ. 1 παρ. 1δ , 7 παρ. 1 , 8 α , Ν. 2168/1993 )
γ) Ψευδορκία μάρτυρα ( άρθρ. 224 παρ. 2 - 1 Π. Κ. )
Η πρώτη και η δέυτερη από τις ως άνω κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε
βάρος της εν λόγω κατηγορουμένης από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο
Πρωτοδικείο Αθηνών , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο ότι:
Α) « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσπωα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου ομάδος
ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’… εσύ δε υπό την ιδιότητα του ενεργού μέλους του
πενταμελούς ‘‘ στενού ’’ οργάνου διοικήσεως ( ‘‘ πυρήνος ’’ ) της Τοπικής
Οργανώσεως της Νίκαιας Αττικής , διηύθυνες αυτήν σε τοπικό επίπεδο ,
παρέχουσα εντολές διαταγές , οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως ,
ελέγχουσα απολύτως τη δράση αυτής και ενεργούσα προς επίτευξη των παράνομων
σκοπών της … » και
Β) « Στη Νίκαια Αττικής , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις - από κοινού με
το σύζυγό σου Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ του Βασιλείου και της Γεωργίας – εντός της επί
της οδού Αχιλλέως 4 - 8 κατοκίας σας , όπλα ( πυρομαχικά ) κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του
τόπου κατοικίας σου και ειδικότερα κατείχες έξι φυσίγγια 7.65 χιλ. ».
Πέραν όμως των προαναφερομένων κατηγοριών , σε βάρος της ίδιας
κατηγορουμένης , από την Ανακρίτρια του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά , έχει απαγγελθεί
κατηγορία και για το έγκλημα της ψευδορκίας μάρτυρα , η οποία συνίσταται στο ότι
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«… στην Αθήνα , την 18η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15.20 … στα πλαίσια
διενεργούμενης αστυνομικής προανάκρισης για κακουργηματική πράξη
( ανθρωποκτονία ) τελεσθείσα στον Πειραιά , κατέθεσες εν γνώσει σου ψευδώς ότι
την ίδια ημέρα είχες μόνο μία τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαργαρίτα
ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ , περί ώρα 10. 30 πρωινή , ενώ η αλήθεια είναι ότι είχες
επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες με το ως άνω πρόσωπο την ίδια ημέρα ,
κατά τις ώρες 06. 53 , 07. 01 , 07. 09 , 07. 14 , 07. 59 και 08. 41 ».
Η κατηγορουμένη , κατά την απολογία της στις 3-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή
του Ν. 4022/2011 , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι « Είμαι σύζυγος του
Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , ο οποίος είναι πράγματι ο επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης
της Νίκαιας. Στο τετραμελές Συμβούλιο , τύποις πενταμελές , ανήκω και εγώ
ασκώντας καθήκοντα πολιτκής οργάνωσης , στην ουσία καθήκοντα γραμματέα…Δεν
έχω καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση , ούτε η Χρυσή Αυγή είναι
εγκληματική οργάνωση και παράνομο κόμμα ». Επίσης , κατά την απολογία της
ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας , στις 19-9-2013 , αρνήθηκε και την τρίτη
κατηγορία που τη βαρύνει και ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι « Εγώ
προσωπικά δεν είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαργαρίτα Μικελάτου πριν
τις 10.30 π. μ. της 18-9-2013. Μπορεί να έχει μιλήσει ο σύζυγός μου Γιώργος
ΠΑΤΕΛΗΣ , ο οποίος έχει με τη Μαργαρίτα την ίδια σχέση που έχω και εγώ… Ο
σύζυγός μου δουλεύει στα Κεντρικά της Χρυσής Αυγής , στη Μεσογείων 131 ,
δουλεύει σαν ασφάλεια του χώρου καθημερινά. Έχει σχέση μισθωτής εργασίας.
Είναι μέλος της Χρυσής Αυγής , όπως είμαι και εγώ …». Επίσης με το σχετικό και
με την ίδια ως άνω ημερομηνία απολογητικό Υπόμνημά της , ισχυρίζεται , μεταξύ
των άλλων , ότι «… θεωρώ ότι δεν υπέπεσα εις το αδίκημα της ψευδορκίας , αφού
οι όποιες κλήσεις του κινητού μου μπορεί να έγιναν από τον σύζυγό μου , με τον
οποίον η Μαργαρίτα Μικελάτου ομολογεί ότι μίλησε και μάλιστα ότι
συναντήθηκε ». Επίσης , πρέπει να σημειωθεί ότι η κατηγορουμένη Μαργαρίτα
ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ , κατά τη συμπληρωματική απολογία της , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας Εφέτη , στις 14-2-2014 , ανέφερε , μεταξύ των άλλων , ότι «…η κ.
Σκαρπέλη μου είπε ‘‘ μην ανακατέψεις τη Χρυσή Αυγή , ο άνδρας σου όπως
έστρωσε θα κοιμηθεί ’’.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας , μεταξύ των οποίων έγγραφο με τίτλο
« Ολομέλεια » και έγγραφο με τίτλο « Παρουσιολόγιο Πυρήνας Νίκαιας », που
περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του συγκατηγορουμένου συζύγου της
Γ. ΠΑΤΕΛΗ , το οποίο κατασχέθηκε , αλλά όπως και η ίδια η κατηγορουμένη
παραδέχεται κατά την απολογία της , υπήρξε πράγματι ένα από τα ηγετικά στελέχη
της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής , στη Νίκαια, με επικεφαλής το σύζυγό
της Γ. ΠΑΤΕΛΗ. Η ίδια συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία της Τοπικής Οργάνωσης ,
έχοντας οριστεί μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της και είχε αναλάβει το
« Μέτωπο Γυναικών » της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης. Ως εκ των ανωτέρω θέσεών
της , διεκήρυσσε και υπερθεμάτιζε , με κάθε δυνατό τρόπο , τις αρχές , τις θέσεις και
τις θεωρίες της εγκληματικής οργάνωσης , διοργανώνοντας εκδηλώσεις , ημερίδες
και δράσεις , προκειμένου να επεκτείνει την επιρροή της , έχοντας πλήρη επίγνωση
των βίαιων και εγκληματικών της δράσεων. Εξάλλου , η εν λόγω Τοπική
Οργάνωση ήταν γνωστή ανά την Ελλάδα ως μία εκ των πλέον βίαιων και
λειτουργούσε ως υπόδειγμα και για τις υπόλοιπες. Στο ηλεκτρονικό αρχείο του
συζύγου της είναι καταχωρημένες πάμπολλες φωτογραφίες και βίντεο , όπου
εικονίζεται η ως άνω κατηγορουμένη σε δράσεις και εκδηλώσεις της οργάνωσης.
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Προκύπτει , λοιπόν , ότι η εν λόγω κατηγορουμένη εντάχθηκε και συμμετείχε ενεργά
στη « Χρυσή Αυγή » , ως μέλος , εν γνώσει της ότι αυτή εξυπηρετεί εγκληματικούς
σκοπούς υπό τον μανδύα του νόμιμου , από τις 30-8-2012 , πολιτικού κόμματος.
Αντίθετα , δεν προέκυψε ότι ήταν διευθυντικό στέλεχος της ως άνω Τοπικής
Οργάνωσης , καθόσον τέτοια καθήκοντα ασκούσε μόνον ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ , ο οποίος
είχε απευθείας συνεννόηση με την ηγετική ομάδα της και δη τον αρμόδιο
« περιφερειάρχη » Ι. ΛΑΓΟ , συνεπικουρούμενος , και από τα λοιπά μέλη του
συμβουλίου. Συνεπώς , δεν πρέπει γίνει κατ’ αυτής κατηγορία για το έγκλημα της
διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης.
Πρέπει όμως να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτια και για τα
εγκλήματα της ψευδορκίας μάρτυρα και της παράνομης οπλοκατοχής από κοινού
για τα οποία επίσης κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
Θέμις - Ευαγγελία ΣΚΟΡΔΕΛΗ του Κωνσταντίνου - Παναγιώτη και της
Μαριάνθης , γεν. στην Αθήνα , στις 1-1-1963 , κάτοικος Αθηνών ( Αμορίου 3 )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η εν λόγω κατηγορουμένη , σύμφωνα με την κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε
σε βάρος της από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη και παρατίθεται παρακάτω
κατά τα κύρια και ουσιώδη σημεία της , κατηγορείται ως υπαίτια του εγκλήματος
της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και ειδικότερα του ότι « Στην Αθήνα ,
τουλάχιστον από του έτους 2009 , εντάχθηκες και συμμετέχεις ως μέλος μέχρι και
σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη
από περισσότερα των τριών πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και
χρόνο , εντάχθηκες στην εγκληματική οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και
συμμετέχεις σε αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου… Εσύ δε εντάχθηκες στην παραπάνω εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον
από το έτος 2009 και έκτοτε συμμετείχες ενεργώς στις εκδηλώσεις και τις
δράσεις της , τόσο με δημόσια προπαγάνδα όσο και δια της ασκήσεως των
ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των
δεσμευτικών για σένα , όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής , στόχων
της , που αφορούν , μεταξύ άλλων , στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας
φυλής , στην οποία , με βάση τις αρχές της οργάνωσης , ανήκουν και οι Έλληνες
και εντεύθεν την εξουδετέρωση των μη ανηκόντων σε αυτήν αλλοδαπών ,
μεταναστών , ρομά , κ. λ. π. θεωρουμένων ως υπανθρώπων αλλά και των ημεδαπών
, στοχοποιημένων για τις αντίθετες προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ιδεολογικές τους
πεποιθήσεις , αναδείχθηκες δε ως εκ των επικεφαλής μελών του τάγματος εφόδου
των περιοχών Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών - Κυψέλης - Πλατεία Αττικής , το
οποίο και προέβαινε σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε βάρος κυρίως αλλοδαπών
μεταναστών , χρησιμοποιώντας βία προκειμένου να πραγματωθούν , με τον τρόπο
αυτό , τα προαναφερόμενα σχέδια και οι στόχοι της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘
Χρυσή Αυγή ’’ , υπό την καθοδήγηση και με τη συνδρομή του συγκατηγορουμένου
σου Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ , ήδη Βουλευτή της Β Περιφέρειας Αθηνών , ο
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οποίος εκ της θέσεώς του ανήκε στο διευθυντικό πυρήνα της οργάνωσης. Στα
πλαίσια αυτά , αποδεχόμενη τους παραπάνω σκοπούς της οργάνωσης ,
συμμετείχες ενεργά προς πραγμάτωσή τους με επιθέσεις σε βάρος καταστημάτων
αλλοδαπών υπηκόων - ακόμα και αυτών που διέθεταν νόμιμη άδεια παραμονής
και εργασίας - προκαλώντας σε αυτά φθορές και εμπρησμούς , καθώς και με
επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών μεταναστών κυρίως άστεγων…».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , η εν λόγω κατηγορουμένη ,
τουλάχιστον από το έτος 2009, άρχισε να « δραστηριοποιείται », έντονα, στην
περιοχή του Αγ. Παντελήμονα στο κέντρο της Αθήνας , όπου κατοικούσε ,
εμφανιζόμενη ως « αγανακτισμένη πολίτις » της περιοχής , εκδηλώνοντας , με την
κατάλληλη αφορμή , ρητορική μίσους και ρατσιστικό μένος κατά των αλλοδαπών,
που διέμεναν στην περιοχή , αδιακρίτως. Περαιτέρω , από το έτος 2010 , εντάχθηκε
ως μέλος στη « Χρυσή Αυγή » , διακηρύσσοντας και υλοποιώντας τη ρατσιστική
ιδεολογία της και τις βίαιες μεθόδους εξόντωσης των αλλοδαπών μεταναστών , οι
οποίοι
δεν ανήκουν στη Λευκή Φυλή. Στα πλαίσια της οργανωμένης από τη
« Χρυσή Αυγή » εγκληματικής δραστηριότητας , η ως άνω κατηγορουμένη , ως
επικεφαλής ομάδας μελών της « Χρυσής Αυγής » , δήθεν αγανακτισμένοι πολίτες,
εμφανιζόταν , μεταξύ άλλων , στις λαϊκές αγορές της οδού Μιχ. Βόδα , στην
πλατεία Αττικής και αλλού , όπου προπηλάκιζε αλλοδαπούς μικροπωλητές.
Επίσης , κατά το χρονικό διάστημα από 30-10-2011 έως 17-11-2011 , κάθε βράδυ
και πάλι ως επικεφαλής ομάδας μελών της « Χρυσής Αυγής » , αποτελούμενης
από είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον άτομα , προέβαινε σε προπηλακισμούς και ύβρεις
εναντίον του ΕΛΓΑΝΤΟΥΡ ΝΑΙΜ , Προέδρου της Μουσουλμανικής Ένωσης
Ελλάδος , ο οποίος παρευρισκόταν καθημερινώς στον εκεί ευρισκόμενο χώρο
προσευχής , προσπαθώντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη τέλεση των
θρησκευτικών καθηκόντων των ομοθρήσκων του. Ειδικότερα , ο εν λόγω
μάρτυρας , κατά τις ένορκες καταθέσεις του , στις 14-10-2013 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη και στις 25-9-2013 , ενώπιον του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου , περιγράφει με σαφήνεια συγκεκριμένα περιστατικά άκρως
επιθετικής συμπεριφοράς της εν λόγω κατηγορουμένης , τόσο σε βάρος του ίδιου ,
όσο και σε βάρος διαφόρων άλλων αλλοδαπών. Από αυτά προκύπτει ευθέως ,
χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία , η ένταξη της κατηγορουμένης στη « ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » , η αποδοχή εκ μέρους της όλων των ιδεών και των σκοπών της , καθώς και
οι προσπάθειές της για τη βίαιη επιβολή τους έναντι των τρίτων.
Στο πλαίσιο των « καθηκόντων » που της είχαν ανατεθεί ως μέλους της εν λόγω
εγκληματικής οργάνωσης , στις 16-9-2011 , ενεργώντας από κοινού με άλλα άτομα
και συγκεκριμένα με τους Ιωάννη ΛΟΥΚΙΑΝΟ και Γεώργιο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ,
ως « ομάδα εφόδου » , που εκινείτο στο κέντρο της Αθήνας , έτοιμη να προβεί σε
οποιαδήποτε εγκληματική δράση σε βάρος αλλοδαπών , φθάνοντας στην οδό
Περγάμου αριθ. 23 , στην περιοχή της οδού Αχαρνών , επιτέθηκε , απρόκλητα , σε
αλλοδαπούς , υπηκόους Αφγανιστάν , οι οποίοι διέμεναν εκεί και συγκεκριμένα
στους Mohammadi Mohammad Ali , Rahimi Ali και Raza Mohamad.
Αποκλειστικό κίνητρο της επίθεσης αυτής σε βάρος των ως άνω αλλοδαπών ήταν
το έντονο φυλετικό μίσος για την καταγωγή τους , το χρώμα του δέρματός τους και
τις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα χτυπώντας
τους , όλοι μαζί , με κλωτσιές και γροθιές σε διάφορα μέρη του σώματός τους και
στο πρόσωπο τούς τραυμάτισαν σοβαρά. Τον δεύτερο δε εξ’ αυτών Rahimi Ali ,
τον έπληξαν στο θώρακα , στον τράχηλο , στο αριστερό αντιβράχιο και στο
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αριστερό πλάγιο τοίχωμα με αιχμηρό αντικείμενο , προφανώς μαχαίρι , με
αποτέλεσμα αυτός να υποστεί αιμοπνευμονοθώρακα και να νοσηλευθεί κατά το
χρονικό διάστημα από 16-9-2011 έως 21-9-2011 στο Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος « Η ΣΩΤΗΡΙΑ ». Επίσης διαπιστώθηκε ότι , κατά την ώρα
της παράνομης δράσεως του « Τάγματος Εφόδου » , είτε η ίδια είτε κάποιο άλλο
μέλος της εν λόγω ομάδας , έφερε ηλεκτρονική συσκευή χειρός - πομποδέκτη
ραδιοσημάτων πολύ υψηλών συχνοτήτων ( VHF ) , με πολλές τεχνικές δυνατότητες
( φορητός ασύρματος ) , ασφαλώς με σκοπό τη συνεννόηση και με άλλα μέλη ή
ομάδες μελών της Χρυσής Αυγής για την εκτέλεση περιπολίας στους γύρω
δρόμους , τον εντοπισμό αλλοδαπών και την οργάνωση επιθέσεων σε βάρος
τους. Σημειώνεται ότι για την υπόθεση αυτή έχει σχηματιστεί αυτοτελής δικογραφία.
Πέραν τούτων , με τον ίδιο ως άνω τρόπο και για τους ίδιους λόγους , στις
30-10-2011 , ως επικεφαλής « Τάγματος Εφόδου » , ενεργώντας μαζί με άλλα ,
άγνωστα στην ανάκριση , άτομα , κρατώντας ξύλα και κοντάρια , επιτέθηκε με
φωνές και ιαχές « Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα , κανένα τζαμί ποτέ
και
πουθενά » και αφού έσπασε μαζί με άλλους τους υαλοπίνακες των παραθύρων
ημιυπογείου οικήματος , το οποίο χρησιμοποιούσαν αλλοδαποί , Μουσουλμάνοι το
θρήσκευμα , ως χώρο προσευχής και εντός αυτού βρίσκονταν , εκτελώντας τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα , σαράντα ( 40 ) περίπου άτομα , υπήκοοι
Μπαγκλαντές , σφράγισε με λουκέτο την εξώπορτα , ώστε να είναι αδύνατη η
διαφυγή τους , πέταξε εντός του οικήματος στουπιά βρεγμένα με οινόπνευμα και
έβαλε φωτιά , με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Με τον τρόπο αυτό
ασφαλώς και προκλήθηκε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Τελικά οι εγκλωβισμένοι
στο συγκεκριμένο χώρο διασώθηκαν χρησιμοποιώντας νερό από το νιπτήρα που
υπήρχε στο χώρο. Κατά την αποχώρησή τους οι δράστες γέμισαν τους εξωτερικούς
τοίχους και την πρόσοψη του οικήματος με συνθήματα και αυτοκόλλητα της
Χρυσής Αυγής. Και για αυτή την υπόθεση έχει σχηματιστεί αυτοτελής
δικογραφία.
Περαιτέρω , σε νομότυπη έρευνα η οποία έγινε , στις 1-10-2013 , στην οικία της
εν λόγω κατηγορουμένης , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν , πλην των άλλων « Δύο ( 2 )
φύλλα μεγέθους Α4 , στα οποία αναγράφονται ταχυδρομικές διευθύνσεις ,
περιγραφή χώρου και υπηκοότητα - φυλή των ατόμων που διαμένουν εκεί ». Κατά
την απολογία της ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίστηκε ότι
επρόκειτο για πρόχειρα χαρτιά , τα οποία της έδιναν οι γείτονές της «… με
διευθύνσεις διαμερισμάτων όπου έμεναν περισσότεροι αλλοδαποί και τις οποίες
συγκεντρωτικά τις παραδίδαμε , ως οφείλαμε , στο Δημοτικό Συμβούλιο , στο
Διαμερισματικό Συμβούλιο , στο ΣΔΟΕ , στο Υγειονομικό και στην Αστυνομία. Οι
ισχυρισμοί της όμως αυτοί παραμένουν αναπόδεικτοι , καθόσον ουδόλως προκύπτει
ότι οποιοδήποτε , τέτοιου είδους , έγγραφο , παραδόθηκε , είτε επίσημα είτε ατύπως ,
σε κάποια από τις παραπάνω Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές. Αντίθετα και σε
συνδυασμό με τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του
Αγ. Παντελεήμονα, με πρωταγωνίστρια την εν λόγω κατηγορουμένη, καθίσταται
βέβαιο ότι η κατηγορουμένη είχε συγκεντρώσει ονόματα και διευθύνσεις αλλοδαπών,
που αποτελούσαν στόχους επιθέσεων των « Ταγμάτων Εφόδου » της « Χρυσής
Αυγής ».
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Τέλος , άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι είχε σχέση συνεργασίας με τον
τότε Διοικητή του Τμήμ. Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών , Αστυνομικό
Υποδιευθυντή Αθανάσιο ΣΚΑΡΑ. Όπως δε καταγγέλλεται σχετικά , όταν διάφοροι
πολίτες κατέφευγαν στο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα και ζητούσαν
συνδρομή , για οποιοδήποτε λόγο , εκείνος « λόγω αδυναμίας » και για , δήθεν ,
καλύτερη εξυπηρέτηση , τους παρέπεμπε στα γραφεία της « Χρυσής Αυγής » στην
περιοχή. Επίσης , όταν προσάγονταν εκεί αλλοδαποί ως υπαίτιοι διαφόρων
αξιοποίνων πράξεων και εμφανίζονταν δικηγόροι για την υπεράσπισή τους , η ίδια
έσπευδε εκεί με πλήθος άλλων υποστηρικτών της « Χρυσής Αυγής » , ενίοτε δε
και με τη συνδρομή του ήδη Βουλευτή
Ηλία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ και
κρατώντας , συνήθως , τηλεβόα , εξύβριζε
και απειλούσε τόσο
τους
κατηγορούμενους αλλοδαπούς όσο και τους δικηγόρους τους. Παράλληλα δε στις
περιπτώσεις εκείνες που
κατηγορούμενοι για αξιόποινες πράξεις σε βάρος
αλλοδαπών ήταν Έλληνες , ασκούσε έντονη ψυχολογική πίεση σε βάρος των
παθόντων αλλοδαπών με την απειλή της απέλασής τους , ώστε να εξαναγκαστούν να
αποσύρουν τις μηνύσεις τους.
Για την όλη παράνομη δραστηριότητα της εν λόγω κατηγορουμένης , κατά τη
διάρκεια της ανάκρισης από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατέθεσαν ενόρκως και
οι μάρτυρες α) Νέλλη - Κανέλλα ΠΑΠΑΧΕΛΑ , δικηγόρος , Αντιδήμαρχος του
Δήμου Αθηναίων , κάτοικος της περιοχής της Πλατείας Βικτωρίας , στις 25-11-2013.
Η εν λόγω μάρτυς κατέθεσε ότι η Θέμις - Ευαγγελία ΣΚΟΡΔΕΛΗ , πολλές φορές
μετείχε σε ομάδες ατόμων και επιτίθεντο σε αλλοδαπούς που κατοικούσαν στην
περιοχή του 6ου Δημοτικού Διαμερίσματος. Επίσης κατά τη διάρκεια σχετικής
συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων , αναφερόμενη στους
αλλοδαπούς δήλωσε « Εμείς στο σπίτι μας όταν έχουμε κατσαρίδες τις πατάμε »
β) Μιχαήλ ΤΕΖΑΡΗΣ , δημοσιογράφος , στις 21-3-2014 , ο οποίος αναφέρθηκε
στην επίθεση που έγινε , το μήνα Νοέμβριο του έτους 2012 , σε βάρος
αλλοδαπών , στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα Αθηνών , με την παρουσία της
κατηγορουμένης , η οποία επιδοκίμαζε τις βίαιες ενέργειες και εξύβριζε του
δημοσιογράφους γ) Αθανάσιος ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ , στις 4-12-2013 , ο οποίος
αναφέρθηκε στις επιθέσεις σε βάρος των μεταναστών στην περιοχή του Αγ.
Παντελεήμονα από μέλη της Χρυσής Αυγής καθώς και από άλλα άτομα που είχαν
συγκροτήσει την « Επιτροπή κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα » με προεξάρχοντες
τον Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ και τη συγκεκριμένη κατηγορουμένη. Επίσης , ο ίδιος
μάρτυρας αναφέρθηκε και σε άλλα επεισόδια των οποίων ήταν αυτόπτης και στα
οποία συμμετείχε και η Θέμις - Ευαγγελία ΣΚΟΡΔΕΛΗ , όπως π.χ. στην εκδίωξη ,
στις 23-5-2009 , μελών αντιρατσιστικών οργανώσεων από την πλατεία του Αγίου
Παντελεήμονα , καθώς και στην επίθεση σε βάρος κατοίκου της περιοχής , στις 96-2009 , η οποία κατέληξε στον περιορισμό του εν λόγω κατοίκου , του μάρτυρα και
του δικηγόρου στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και στην αδυναμία τους να
αποχωρήσουν από εκεί , επειδή πολυπληθής ομάδα κατοίκων , μεταξύ των οποίων
και η κατηγορουμένη πετούσαν αυγά , ντομάτες και άλλα αντικείμενα.
Η απόλυτη σχέση και οι άρρηκτοι δεσμοί της κατηγορουμένης με την εγκληματική
οργάνωση , προκύπτουν , χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία , από το γεγονός ότι
κατά τις Βουλευτικές εκλογές του έτους 2012 προτάθηκε ως Βουλευτής στην
Α Περιφέρεια Αθηνών από το κόμμα « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ».
Όπως δε ανέφερε κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 4-10-2013 , ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο προστατευόμενος
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μάρτυρας « Γ » « Γνωρίζω έναν πολύ καλό φίλο της Θέμιδος ΣΚΟΡΔΕΛΗ , ο
οποίος έχει ταβερνάκι στην πλατεία Βικτωρίας δεξιά , στον πεζόδρομο , με τον
οποίο έκαναν φασαρίες με αλλοδαπούς στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Επίσης , η
Θέμις
ΣΚΟΡΔΕΛΗ διατηρούσε το κατάστημα του Ηλία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ , ο οποίος είχε αναλάβει την τύπωση των μπλουζών της Χρυσής
Αυγής…».
Η ίδια , κατά την απολογία της , στις 24-1-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , καθώς και με το από 27-1-2014 Υπόμνημά της το οποίο
κατέθεσε η ίδια , αρνήθηκε , στο σύνολό της , την κατηγορία που τη βαρύνει και
ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι « Είμαι οπαδός , ψηφοφόρος και το 2012
κατέβηκα και ως υποψήφια Βουλευτής στην Α Αθηνών. Δεν είμαι ναζίστρια , δεν
είμαι φασίστρια , δεν είμαι ρατσίστρια , δεν έχω σχέση με την ιδεολογία του
Χίτλερ… Είμαι υπέρ της Δημοκρατίας , υπέρ της ελευθερίας του λόγου ».
Με βάση όμως το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί ,
προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί της αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Κατά συνέπεια και επειδή προκύπτουν σε βάρος της επαρκείς ενδείξεις , πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτια
της αξιοποίνου πράξεως για την οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Σάββας
ΣΠΥΡΙΔΗΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης , γεν. στη
Νυρεμβέργη Γερμανίας , στις 25-6-1966 , κάτοικος Ρόδου ( Νικηταρά 23 )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη
απαγγέλθηκε η ως άνω κατηγορία , η οποία , κατά τα κύρια σημεία της , έχει ως εξής:
«… Ειδικότερα , στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2009 , εντάχθηκες και
έκτοτε συμμετέχεις ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , εντάχθηκες στην οργάνωση
‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δη στην Τοπική Οργάνωση Δωδεκανήσου - Ρόδου , όπου
υπηρετείς ως αστυνομικός και συμμετέχεις σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα ,
μετά των συγκατηγορουμένων σου…οι οποίοι σταδιακά , από το έτος 1987 και
εφεξής , συγκρότησαν και ετνάχθηκαν στην παραπάνω οργάνωση , η οποία , αρχικά ,
είχε τη μορφή
κλειστής ολιγάριθμης ομάδας ιδεολογικής επιμορφώσεως
εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) , με αρχηγό και επικεφαλής τον εκ των
συγκατηγορουμένων σου Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , μετεξελίχθηκε δε σε πολιτικό
σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘ ‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ’’… Εσύ δε , γνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις παραπάνω αρχές της
οργάνωσης , αλλά και τις εγκληματικές δράσεις που οργάνωνε και πραγματοποιούσε
με τα ‘‘ Τάγματα Εφόδου ’’ , τα οποία συγκροτούσε από μέλη της , αυτά δε
προέβαιναν είτε πεζή είτε ως επιβαίνοντα σε δίκυκλα οχήματα σε βίαιες και
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ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων ,
ημεδαπών και αλλοδαπών στην περιοχή της Ρόδου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
της Δωδεκανήσου , όπως άλλωστε και σε ολόκληρη την Ελλάδα , εντάχθηκες στην
παραπάνω οργάνωση , ενημέρωνες δε , εκμεταλλευόμενος την αστυνομική σου
ιδιότητα , τους υπεύθυνους της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης αλλά και τα ηγετικά
στελέχη της , όπως ενδεικτικά τους Βουλευτές και ήδη κατηγορουμένους Γεώργιο
ΓΕΡΜΕΝΗ , Χρήστο ΠΑΠΠΑ και Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ , με τους οποίους
διατηρούσες συνεχή επικοινωνία σχετικά με τις κινήσεις της Αστυνομίας, ώστε να
αποφεύγεται η επέμβαση των συναδέλφων σου και να διασφαλίζεται το ακαταδίωκτο
των εγκληματικών ενεργειών των Ταγμάτων Εφόδου της ΄΄ Χρυσής Αυγής ’’ , ενώ
συγχρόνως είχες αναλάβει την εκπαίδευση των μελών της Τοπικής Οργάνωσης
Ρόδου , διδάσκοντας ασκήσεις αυτοάμυνας και πολεμικών τεχνών ».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας –
Εφέτη , ισχυρίστηκε , μεταξύ άλλων , ότι « Η σχέση μου είναι καθαρά τυπική ,
ψηφοφόρου προς κάποιο κόμμα. Τώρα τελευταία είχα συμμετάσχει στις
Περιφερειακές εκλογές του 2014 ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με
την παράταξη « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ». Επίσης , με το
σχετικό απολογητικό υπόμνημά του αρνείται την κατηγορία που τον βαρύνει και
μεταξύ των άλλων ισχυρίζεται ότι « Αποτελεί εκ των πραγμάτων φανταστική
κατηγορία το αναγραφόμενο στο κατηγορητήριο , ότι , δήθεν , εγώ ,
εκμεταλλευόμενος την αστυνομική μου ιδιότητα , ενημέρωνα
τους
προαναφερόμενους Βουλευτές της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , αλλά και τους υπεύθυνους
της Τοπικής Οργανώσεως ( προφανώς εννοείται η Οργάνωση της Ρόδου ) , σχετικά
με τις κινήσεις της Αστυνομίας , ώστε να αποφεύγεται η επέμβαση των τότε
συναδέλφων μου και δια του τρόπου τούτου να διασφαλίζεται το ακαταδίωκτο των
εγκληματικών ενεργειών των ‘‘ Ταγμάτων Εφόδου ’’ της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο κατηγορούμενος Σάββας
ΣΠΥΡΙΔΗΣ εντάχθηκε ως μέλος της Τοπικής Οργάνωσης του πολιτικού κόμματος
« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , στη Ρόδο , αν και ήταν εν ενεργεία
αστυνομικός , παραβιάζοντας έτσι ευθέως τη σχετική διάταξη του άρθρου 29 παράγρ.
3 του Συντάγματος. Ασχολήθηκε με την εκγύμναση μελών στο αρχαίο στάδιο της
Ρόδου , ενώ συχνά μετέβαινε στα γραφεία της οργάνωσης και είχε τηλεφωνικές
επαφές με βουλευτές του κόμματος. Πλην όμως, λόγω του περιφερειακού του ρόλου ,
δεδομένου ότι αυτός διέμενε μόνιμα μακράν από το κέντρο των αποφάσεων και
συγκεκριμένα στη Ρόδο , όπου δεν έχουν καταγραφεί εγκληματικές ενέργειες της ως
άνω εγκληματικής οργάνωσης , όπως τούτο συνάγεται από το περιεχόμενο της
δικογραφίας , δημιουργείται εύλογα η κρίση ότι αυτός , πιθανότατα , δεν είχε πλήρη
επίγνωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης. Επίσης , από την άρση του
απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του , δεν προέκυψε ότι ενημέρωνε
αθέμιτα Βουλευτές ή άλλα στελέχη του εν λόγω πολιτικού κόμματος , για
Υπηρεσιακές ενέργειες των οποίων ελάμβανε γνώση ως εκ της Υπηρεσίας του.
Κατόπιν των ανωτέρω , φρονούμε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος
του εν λόγω κατηγορουμένου Σάββα ΣΠΥΡΙΔΗ και ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνει
σε βάρος του κατηγορία ως υπαίτιου του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ του Δημητρίου και της Λεμονιάς , γεν. στην
Αθήνα , στις 30-8-1979 , κάτοικος Δραπετσώνας ( Πόντου 81 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1)
2)

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ. )
Απλή συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 45
47 παρ. 1 και 299 παρ. 1 Π. Κ. )

Η πρώτη από τις παραπάνω κατηγορίες , η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος του εν
λόγω κατηγορουμένου , από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο
Αθηνών συνίσταται , κατά τα κύρια σημεία της , στο ότι «… στην Αθήνα
,τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα, ομού μετά των
συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσπωπα ( οργάνωση ) , , η οποία πειδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ΄εφαρμογή των « καταστατικών αρχών » και επιδιώξεων της οργανώσεως ,
διαπράχθηκαν δεκάδες αξίποινες πράξεις , εκ των οποιών ενδεικτικώς αναφέρονται
οι κάτωθι…».
Η δεύτερη κατηγορία απαγγέλθηκε σε βάρος του από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη και κατά τα κύρια σημεία της έχει ως εξής «… έχοντας ενημερωθεί , κατά τις
βραδινές ώρες της 17-9-2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τις
23.00 μέχρι τις 23.45 , περίπου , ότι οι συγκατηγορούμενοι σου , μέλη της Χρυσής
Αυγής , Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ και Ιωάννης ΑΓΓΟΣ… βρίσκονταν στο Κερατσίνι
Αττικής και δη εντός της καφετέριας ‘‘ Κοράλλι ’’ , στη συμβολή των οδών Π. Μελά
και Κεφαλληνίας , εντός του οποίου είχε εισέλθει ως θαμώνας ο Π. Φύσσας…και
μετά και από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) που εστάλη , περί τις 23. 30 της 17-92013 … συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς ακμία αντίδραση ή ερώτηση για το
σκοπό της κινητοποίησης… μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ,
μαζί με τους επίσης συγκατηγορουμένους σου …στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από
την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’… και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες
ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη
κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλάγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο
σημείο αυτό ευρισκόμενου Π. ΦΥΣΣΑ … καθώς και της ολιγομελούς παρέας του ,
στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό τουτων , με
ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω
« Τάγμα Εφόδου »… με συνέπεια αυτός ( ο Π. ΦΥΣΣΑΣ ) να εγκλωβιστεί από εσένα
και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ με την
προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των συγκατηγορουμένων σου ,
ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το συγκατηγορούμενό σου
Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος… έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής ,
έπληξε τον Π. ΦΥΣΣΑ , αιφνιδιαστικά και αρπόκλητα , επανειλημμένως στο
αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του…».
Ο κατηγορούμενος , με το από 2-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον
του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , αρνήθηκε την πρώτη ,
κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι « Ουδέποτε ενετάγην , συμμετείχα ή καθ’ οιονδήποτε
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τρόπο σχετίστηκα με την αναφερόμενη ‘‘εγκληματική οργάνωση ’’ που
μνημονεύεται στο κατηγορητήριο. Δεν είμαι μέλος ούτε στέλεχος του πολιτικού
κόμματος ‘‘ Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ’’. Περί τα μέσα του έτους 2012
ενδιαφέρθηκα να ενημερωθώ για τις αντιμνημονιακές θέσεις του εν λόγω κόμματος
και για το λόγο αυτό παρακολούθησα ως απλός ακροατής ορισμένες ομιλίες
στελεχών του ». Πλην όμως αυτοδιαψεύδεται αναφέροντας ότι είχε απ’ ευθείας
τηλεφωνικές συνομιλίες με τα ηγετικά στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας
Γ. ΠΑΤΕΛΗ , Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , αλλά και με τον ίδιο τον Ι. ΛΑΓΟ , τον οποίο
μάλιστα ο ίδιος ενημέρωσε τηλεφωνικά για τη σύλληψη του Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ.
Από το αποδεικτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία , προκύπτει ότι ο
εν λόγω κατηγορούμενος ήταν ενταγμένο και δραστήριο μέλος της Τοπικής
Οργάνωσης Νίκαιας της « Χρυσής Αυγής » , καθώς και μέλος της « Ασφάλειας »,
που συγκροτούσε το « Τάγμα Εφόδου » αυτής. Τα στοιχεία του περιλαμβάνονται
στο « Παρουσιολόγιο δόκιμων μελών » , έγγραφο καταχωρημένο στο ηλεκτρονικό
αρχείο του Γ. ΠΑΤΕΛΗ με αριθμό 19 ( παρ. 2.3 ) , ενώ το όνομά του και τα στοιχεία
της κομματικής του ταυτότητας ( ΟΝ 114/11-7-2012 ) αναγράφονται στο έγγραφο με
αριθμό 28 και τίτλο « Βιβλίο 1 » , που βρέθηκε στο ίδιο ως άνω ηλεκτρονικό αρχείο.
Το όνομα και το τηλέφωνό του περιλαμβάνονται στον κατάλογο επαφών του κινητού
τηλεφώνου του Γ. ΠΑΤΕΛΗ. Υπό την ως άνω ιδιότητά του , ήτοι αυτή της
« Ασφάλειας » μετείχε στις οργανωμένες δράσεις της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας , υπακούοντας στις εντολές των ιεραρχικά ανωτέρων του , χωρίς ενδοιασμό
ή αντίρρηση. Ενδεικτικά , αναφέρεται ότι με το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΤΖΒ - 0338
μοτοποδήλατο , ιδιοκτησίας της μνηστής του Αικατερίνης ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗ ,
συμμετείχε στη αναφερόμενη στο οικείο κεφάλαιο οργανωμένη από τη « Χρυσή
Αυγή » μοτοπορεία προς την Ηλιούπολη , η οποία έγινε στις 10-7-2013 και περί
ώρα 19.30 , μαζί με άλλα μέλη της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης καθώς και των
Τοπικών Οργανώσεων του Πειραιά και των Νοτίων Προαστίων. , κατά τη διάρκεια
της οποίας επιτέθηκαν , απρόκλητα , στον κοινωνικό χώρο « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ». Η
επίθεση αυτή ήταν προγραμματισμένη και οργανωμένη από την ηγετική ομάδα της
οργάνωσης και δη το βουλευτή Ι. ΛΑΓΟ , οποίος , μάλιστα , είχε τεθεί επικεφαλής ,
οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΙΜΧ - 7284 ΙΧΕ αυτοκίνητο που του είχε
παραχωρηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως βουλευτικό προνόμιο , για τις
μετακινήσεις του. Ο αριθμός κυκλοφορίας του εν λόγω αυτοκινήτου κατεγράφη από
παρευρισκόμενους στην Πλατεία της Ηλιούπολης πολίτες και διενεργούντες
περιπολία στο ίδιο σημείο Αστυνομικούς , όπως άλλωστε κατεγράφη και ο αριθμός
κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο εν λόγω κατηγορούμενος.
Περαιτέρω , προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εμπλέκεται και στην εγκληματική
δράση του « Τάγματος Εφόδου » , στις 17-9-2013 , στο Κερατσίνι Αττικής , με
τραγική συνέπεια τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ. Συγκεκριμένα , περί ώρα 23.28 της
17-9-2013 , όπως ο ίδιος δήλωσε , έλαβε και αυτός , όπως και τα άλλα μέλη της
« Ασφάλειας » της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , το μήνυμα - εντολή του
Γ. ΠΑΤΕΛΗ για άμεση μετάβαση στα γραφεία της . Αυτός , συμμορφούμενος στην
ως άνω εντολή , παρά το προχωρημένο της ώρας και ενώ βρισκόταν στα Πατήσια ,
στο σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του , έχοντας επιστρέψει από τα γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας λίγη ώρα πριν , χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό ή
αντίρρηση επέστρεψε εκεί , αφού προηγούμενως και περί ώρα
23.28.47
επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ και στη συνέχεια στις 23.50.38
επικοινώνησε με τον υπεύθυνο πολιτικής δράσης Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ο
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οποίος και τον ενημέρωσε για την οργανωθείσα εγκληματική δράση σε βάρος του
Π. ΦΥΣΣΑ και για το σημείο όπου αυτός βρισκόταν , δηλ. στην καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ »
Ο κατηγορούμενος Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , κατά τη συμπληρωματική απολογία του
στις 10-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου
Αθηνών ,
αναφερόμενος στο κρίσιμο βράδυ της 17-9-2013 , μεταξύ των άλλων , κατέθεσε
ότι «… πήγα στην Τ. Ο και είδα 10-12 μηχανές στις οποίες επέβαιναν 17-18
άτομα μεταξύ των οποίων αναγνώρισα τους Πατέλη , Καζαντζόγλου , Θανάση
Τσόρβα , Γεώργιο Δήμου , Γιώργο Σταμπέλο ». Επίσης ο κατηγορούμενος Γ.
ΔΗΜΟΥ τον αναγνώρισε μεταξύ εκείνων των ατόμων και μάλιστα ένστολων που
προσέτρεξαν στα γραφεία της Τοπικής το ίδιο βράδυ της 17-9-2013 , για να
μεταβούν όλοι μαζί στην Αμφιάλη.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ , απολογούμενος υποστήριξε ότι
προθυμοποιήθηκε να επιστρέψει στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ,
όπου έφθασε πράγματι στις 23:50 , προκειμένου να παραλάβει , δήθεν , έντυπο υλικό
για προγραμματισμένη πολιτική εκδήλωση. Οι ισχυρισμοί του όμως αυτοί είναι
ψευδείς , καθόσον , όπως έχει ήδη αναφερθεί , την ώρα εκείνη δεν υπήρχε θέμα
διανομής έντυπου υλικού , το οποίο θα έπρεπε να παραληφθεί και μάλιστα
κατεπειγόντως σε τόσο προχωρημένη ώρα , κατά την οποία είχε ήδη οργανωθεί και
ξεκινούσε η επίθεση σε βάρος του Π. ΦΥΣΣΑ. Διαψεύδονται δε και από τις
απολογίες των συγκατηγορουμένων Γ. ΔΗΜΟΥ , Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , Α. ΤΣΟΡΒΑ και
άλλων. Περαιτέρω , από το διάγραμμα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων , προκύπτει
ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος , αμέσως μετά τη δολοφονία του ΦΥΣΣΑ , την τέλεση
της οποίας συνέδραμε , όπως αναλυτικά εκτίθεται αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο,
όπως και στα λοιπά που αναφέρονται στους κατ’ ιδίαν κατηγορουμένους ,
απομακρυνόμενος από τον τόπο του εγκλήματος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους
α) Γ. ΠΑΤΕΛΗ , στις 17-9-2013 και ώρα 23:28:47 β) Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ στις
17-9-2013 και ώρα 23:50:38 γ)
Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , διαδοχικά , στις
00:10:30 και 00:11:19 της 18-9-2013 και δ) Ιωάννη ΛΑΓΟ , ένα λεπτό αργότερα
και συγκεκριμένα στις 00:12:43 , από την περιοχή της Νίκαιας. Το γεγονός αυτό ,
αναμφίβολα διαψεύδει έτι πλέον τους ισχυρισμούς του ότι αφού παρέλαβε το έντυπο
υλικό από τον ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αναχώρησε για τα
Πατήσια.
Ερωτηθείς σχετικά με τις ως άνω τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι οποίες εντοπίζονται
στην περιοχή της Νίκαιας , υποστήριξε ότι αφού παρέλαβε το έντυπο υλικό, πήγε σε
σουβλατζίδικο στην οδό Πέτρου Ράλλη για να πάρει σουβλάκια και να επιστρέψει
στο σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του. Ρωτήθηκε επίσης για ποιο λόγο τηλεφώνησε
στο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , τέτοια προχωρημένη ώρα και μάλιστα δύο φορές , αφού είχε
ολοκληρώσει την εργασία που είχε αναλάβει , δηλαδή την παραλαβή των εντύπων.
Στις ερωτήσεις αυτές , ο κατηγορούμενος απήντησε ότι σκόπευε να καλέσει τον
Γ. ΠΑΤΕΛΗ , πλην όμως εκ παραδρομής κάλεσε το Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , καθόσον το
τηλέφωνο τούτου είναι καταχωρημένο στο αρχείο των επαφών του κινητού του μετά
το τηλέφωνο του Γ. ΠΑΤΕΛΗ. Από το ευρετήριο , όμως , αμφότερων των κινητών
τηλεφώνων του που έχουν κατασχεθεί , προέκυψε ότι το τηλέφωνο του
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ δεν είναι καταχωρημένο ούτε πριν ούτε μετά το τηλέφωνο του
Γ. ΠΑΤΕΛΗ. Επίσης , δεν έδωσε πειστική απάντηση για ποιο λόγο δεν
ενημέρωσε τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ , με τον οποίο , άλλωστε , είχε οικειότητα , μόλις
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έμαθε από το Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ για τη σύλληψή του , αλλά επικοινώνησε απ’ ευθείας
με το βουλευτή Ι. ΛΑΓΟ.
Από τα ανωτέρω , προκύπτουν στενότατοι δεσμοί του κατηγορουμένου Γ.
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ με την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας και με τα ηγετικά και
υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή , παρά τους
ισχυρισμούς του περί του αντιθέτου. Κατά συνέπεια και για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω , πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του
αρμοδίου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος των εγκλημάτων για τα οποία
κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Θεόδωρος ΣΤΕΦΑΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης , γεν. στη Νίκαια ,
στις 31-10-1960 , κάτοικος Ρέστη Σαλαμίνας ( Αγ. Γεωργίου 12 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Παράνομη οπλοκατοχή ( άρθρ. 1 παρ. 1 περ. α , δ, η , 2 , 7 παρ. 1 , 8 α
2168/1993 )

Ν.

Οι παραπάνω κατηγορίες , οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου από τους Ανακριτές του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
συνίστανται , κατά τα κύρια σημεία τους , στο ότι :
Α « Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…Πλέον
συγκεκριμενα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής
ήταν ο συγκατηγορούμενος σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε
πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’…ήδη από του
έτους 1987 άρχισαν να εκδηλώνονται επιθέσεις , κατ’ αρχάς εναντίον αλλοδαπων
και εν συνεχεία και μέχρι και σήμερα κατά ημεδαπών , οι οποίοι στοχοποιήθηκαν ως
άτομα διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κλπ αντιλήψεων και ως εκ τούτου
έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες της διαφορετικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…».
Β « Στη Σαλαμίνα Αττικής , την 29-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις εντός της
επί της οδού Αγ. Γεωργίου αριθ. 12 κατοικίας σου , όπλα και πυρομαχικά κατά την
έννοια των διατάξεων του Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας
Ααστυνομικής Αρχής του τόπου της κατοικίας σου και ειδικότερα κατείχες…» και
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Γ « Στον αυτό ως άνω υπό στοιχείο Β του παρόντος τόπο και χρόνο ( ήτοι στην επί
της οδού Αγ. Γεωργίου , στη Σαλαμίνα , κατοικία σου , την 29-9-2013 ) κατελήφθης
να κατέχεις μία ( 1 ) κροτίδα , χρώματος ερυθρού , στο ‘‘ σώμα ’’ της οποίας
αναγράφεται , μεταξύ άλλων , η ένδειξη MEFISTO MANA ».
Κατά την απολογία του ενώπιον των ως λανω Ανακριτών , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « …Δεν είμαι στέλεχος της Χρυσής Αυγής , αλλά υποστηρικτής
ασπαζόμενος τις επίσημες θέσεις της κατά της ανεργίας και του Μνημονίου στην
Ελλάδα. Δενέχω κομματική δραστηριότητα ούτε συμμετέχω σε εκδηλώσεις της
Χρυσής Αυγής. Πηγαίνω καμμιά φορά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη
Σαλαμίνα , όπου ακούω ομιλίες για διάφορα ζητήματα , ακόμα και ιστορικά…Όσον
αφορά στο τηλεφώνημα που μου αναφέρετε με τον κ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ , στις 22.08 της
17-9-2013 , αναφέρω ότι ο κ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ είναι φίλος και συνάδελφος εδώ και
πολλά χρόνια και η συζήτηση αφορούσε το σωματείο που σκοπεύαμε να
συστήσουμε στη Ζώνη του Περάματος με τη νομική και πολιτική υποστήριξη της
Χρυσής Αυγής ». Περαιτέρω και όσον αφορά στο εγκλημα της παράνομης
οπλοκατοχής , κατά την ίδια ως άνω απολογία του , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε
ότι « Καθόσον αφορά στα πυροβόλα όπλα αυτά είναι κυνηγετικά με άδειες και όλα
τα νόμιμα έγγραφα. Όσον αφορά στα μαχαίρια , όλα εκτός από το πτυσσόμενο που το
έχω αγοράσει για προστασία στο σπίτι , τα κατασκευάζω ο ίδιος γιατί έχω τις τεχνικές
γμώσεις αλλά και την υποδομή προς τούοτ ( διατηρώ χυτήριο στο σπίτι μου ). Όπως
ανέφερα είμαι ηλεκτροσυγκολητής. Μάλιστα τα μαχαίρια που κατασκευάζω τα
πουλώ για να ενισχύσω το εισόδημά μου. Τη σιδερογροθιά την έχω φέρει από την
Κίνα και είναι αναμνηστικό από το εκεί ταξίδι μου. Το ξίφος τύπου ΚΑΤΑΝΑ έχει
κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από εμένα και είναι έργο τέχνης. Τα δε φυσίγγια είναι
τα πυρομαχικά των όπλων. Η κροτίδα ανήκει στο γυιό μου ».
Από τα στοιχεία της δικογραφίας και ανεξαρτήτως της πολιτικής ιδεολογίας του ,
η οποία είναι ποινικά αδιάφορη , δεν προκύπτει η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση , ή στην τέλεση οποιασδήποτε
αξιοποίνου πράξεως , εξ’ εκείνων οι οποίες διερευνώνται στην παρούσα υπόθεση ή
η εκδήλωση εκ μέρους του οποιασδήποτε άλλης μορφής εγκληματικής δράσεως.
Επομένως , κατά την άποψή μας , δεν πρέπει να γίνει σε βάρος του κατηγορία ως
υπαίτιου του εγκλήματος της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση για το οποίο
κατηγορείται.
Αντίθετα , δεν προσκόμισε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ,
με βάση το οποίο να προκύπτει η νομιμότητα της κατοχής των όπλων και των
πυρομαχικών που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του. Ως εκ τούτου , πρέπει
να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο για να δικαστεί ως υπαίτιος της αξιοποίνου
αυτής πράξεως.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του Σαίντ και της Αντωνίας , γεν.
στο Μαρούσι Αττικής , στις 21-4-1989 , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής
( Ασκληπιού 89 ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος από 11-3-2014 , με βάση
του υπ’ αριθ. 17/11-3-2014 Ε.Π.Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.

365

ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Απλή συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( 45 , 47 παρ. 1 ,
299 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ )
3) Παράνομη οπλοκατοχή
Οι παραπάνω κατηγορίες , οι οποίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , κατά τα κύρια σημε’ια τους συνίστανται στο ότι :
Α) Στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…περαιτέρω δε εσύ
διηύθυνες την ως άνω οργάνωση καθ’ όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετείχες στην
οργάνωση « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου ομάδος
ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »… Στο λαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των
‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω οργάνωσης διαπράχθηκαν
δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…εσύ
δε υπό την ιδιότητα του ανώτερου στελέχους και δη του ιδεολογικού καθοδηγητού ,
διηύθυνες αυτήν σε τοπικό επίπεδο ( Τοπική Οργάνωση Νίκαιας Αττικής ) , παρέχων
διαταγές , οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της Οργανώσεως , ελέγχων απολύτως τη
δράση αυτής και ενεργών προς επίτευξυ των παράνομων σκοπών της…»
Β) «.. στον κατωτέρω τόπο και χρόνο , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως
μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της
οργάνωσης , δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ ,
συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για σένα , όπως και για όλα
τα μέλη της οργάνωσης αυτής , στόχων της… παρέσχες με πρόθεση σε άλλον
οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε
και συγκεκριμένα παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
Ρουπακιά , πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ
προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , έχοντας
ενημερωθεί , κατά τις βραδινές ώρες της 17-9-2013 και συγκεκριμένα κατά το
χρονικό διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις 23.45 περίπου , ότι οι συγκατηγορούμενοί
σου , μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ Λέων Τσαλίκης και Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , ο
οποίος ήταν και υπεύθυνος της ασφάλειας των γραφείων της οργάνωσης στη
Νίκαια , βρίσκονταν στο Κερατσίνι Αττικής και δη εντός της καφετέριας
‘‘ Κοράλλι ’’ , στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας , εντός του
οποίου είχε εισέλθει , ως θαμώνας , ο Παύλος Φύσσας , γνωστός σε σένα για την
αντίθετη προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ιδεολογία του και μετά και από τηλεφωνικό
μήνυμα ( sms ) που εστάλη περί τις 23.30 της 17-9-2013 , από τα γραφεία της
Τοπικής Οργάνωσης της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ στη Νίκαια , πυρηνάρχης της οποίας
είναι ο συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος Πατέλης , συμμορφούμενος και
υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης
σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη ημέρα , μετά από ενεργοποίηση των
‘‘ ταγμάτων εφόδου ’’ της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ της Νίκαιας και της ευρύτερης
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περιοχής , μετέβης , με εντολή από τον αρμόδιο προς τούτο πυρηνάρχη Νίκαιας
και συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Πατέλη - σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής
του συγκατηγορουμένου σου Ιωάννη Λαγού , που , ως βουλευτής της ‘‘ Χρυσής
Αυγής ’’ στη Β Περιφέρεια Πειραιώς ήταν υπεύθυνος ‘‘ Περιφερειάρχης ’’ για
όλες τις συνοικίες του Πειραιώς , όπως το αντίστοιχο ‘‘ τάγμα εφόδου ’’ της
Νίκαιας είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να δράσει συλλογικά και να πλήξει
πολιτικούς του αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση
σωματικής ή ένοπλης βίας - μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ,
μαζί με τους επίσης συγκατηγορουμένους σου Αναστάσιο Μιχάλαρο , Σταύρο
Σαντοριναίο , Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη , Ιωάννη Καζαντζόγλου , Γεώργιο
Σταμπέλο , Ελπιδοφόρο
Καλαρίτη , Κωνσταντίνο Κορκοβίλη , Ιωάννη
Φραγκούλη , Γεώργιο Πατέλη και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση
άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες με κράνη και κοντάρια , περί τα
σαράντα ( 40 ) άτομα , καθώς και με τους συγκατηγορουμένους σου , μέλη του
ίδιου ‘‘ τάγματος εφόδου ’’ Αθανάσιο Τσόρβα , με το ΙΧΕ αυτοκίνητο του και
Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος ακολουθούσε οδηγώντας το ΥΖΗ - 2724 ΙΧΕ
αυτοκίνητο , συγκροτώντας όλοι σας το αντίστοιχο ‘‘ τάγμα εφόδου Νίκαιας ’’
μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου στο Κερατσίνι Αττικής , έξω
από την
καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , στον τόπο , όπου σε ανέμεναν οι
συγκατηγορούμενοί σου Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης , ομοίως μέλη της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και μέλη του παραπάνω τάγματος εφόδου και μαζί με όλους
τους ανωτέρω και δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του
κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου
Φύσσα , γνωστού σε εσένα για τις αντίθετες προς τη
‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ , της
οποίας είσαι μέλος , ιδεολογικές του απόψεις , καθώς και της ολιγομελούς παρέας
του στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό
τούτων , με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων
από το ως άνω ‘‘ τάγμα εφόδου ’’ , τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί
ακόμη από την ανάκριση , με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί
από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος ,
ενώ , παράλληλα με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες
και
ενθάρρυνες
ψυχικά
το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος αφού εισήλθε με το ως
άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παν. Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το
επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας , το παράτησε στο μέσον της οδού , στο ύψος
του αριθμού 62 , εξήλθε από αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί
του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο
Φύσσα αιφνιδιαστικά και απρόκλητα επανειλημμένως
στο αριστερό
ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του , στη συνέχεια δε εσύ μαζί
με τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου , εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που
προκλήθηκε , διέφυγες τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ ,
που προσέτρεξαν και συνέλαβαν τον Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ » και
Γ) Στη Γλυφάδα Αττικής , την 28-9-2013 , κατελήφθης να κατέχεις εντός της επί
της οδού Ασκληπιού 89 κατοικίας σου , όπλο κατά την έννοια των διατάξεων του
Ν. 2168/1993 , χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του τόπου
κατοικίας σου και ειδικότερα κατείχες ένα γεμιστήρα χρώματος μαύρου , κενό
φυσιγγίων , με εγχάρακτες ενδείξεις , μεταξύ άλλων « CALIBER 4 , 5 mm ».
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Ο κατηγορούμενος , κατά την αρχική απολογία του, στις 3-10-2013, ενώπιον των
Ανακριτών του Ν. 4022/2011, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μεταξύ των άλλων,
ισχυρίστηκε ότι «… οι περιεχόμενες στη δικογραφία καταγραφές συνδιαλέξεων μου
με τους Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ και Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ αφορούν στη ρύθμιση
λεπτομερειών επικείμενης ομιλίας του Γενικού Γραμματέα του Λαικού Συνδέσμου
Χρυσή Αυγή κ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ και δεν είχε να κάνει σε τίποτα με το γνωστό
θλιβερό επεισόδιο το οποίο έλαβε χώρα την 17-9-2013 ». Επίσης , κατά τη
μεταγενέστερη απολογία του , στις 11-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας
- Εφέτη , αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Ειδικότερα , ισχυρίστηκε ότι
«.. επ’ ουδενί το κατηγορητήριο που έχει ασκηθεί εναντίον μου δεν είναι ορθό και
κατηγορούμαι και εγώ στα πλαίσια ενός πολιτικού παιχνιδιού. Ουδέποτε ήμουν ,
δεν είμαι και δεν θα γίνω εγκληματίας ». Όσον αφορά δε τη σχέση του με το
πολιτικό κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ανέφερε ότι
« Είμαι υποστηρικτής της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ , ξεκίνησα την ενεργή υποστήριξη
μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και ουσιαστικά αυτή είναι η σχέση μου.
Είμαι ένας ενεργός υποστηρικτής… μετά από πρόταση του υπευθύνου της τοπικής
οργάνωσης στη Νίκαια Γεωργίου Πατέλη , ανέλαβα το ταμείο της Τοπικής
Οργάνωσης… Ήμουν ένας υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής που είχα αναλάβει
μια δραστηριότητα ». Επίσης, με το από 11-3-2014 Απολογητικό Υπόμνημά του,
ενώπιον της ίδιας Ανακρίτριας υποστηρίζει ότι « Δεν έχω την παραμικρή σχέση με
το συγκεκριμένο πραγματικά τραγικό περιστατικό. Δεν πήγα ούτε στο σημείο που
έλαβε χώρα το περιστατικό, ούτε πουθενά. Δεν συναντήθηκα με κανέναν από τους
αναφερομένους στο κατηγορητήριο, ούτε παρείχα κανενός είδους συνδρομή στον
Ρουπακιά.… η μη εμπλοκή μου στο συμβάν, αποδεικνύεται περίτρανα από την
καταγραφή κλήσεων του κινητού μου… ».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο κατηγορούμενος ήταν ενεργό
μέλος της « Χρυσής Αυγής » , μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της Τοπικής
Οργάνωσης της Νίκαιας , υπεύθυνος ιδεολογικού και εκπαίδευσης και ταμίας αυτής.
Ανήκε στο σώμα της « Ασφάλειας » και « ένστολος » συμμετείχε σε όλες τις
δραστηριότητες της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης. Λόγω του σωματότυπου , της εν
γένει ορμητικότητας και της βιαιότητας του χαρακτήρα του ήταν επικεφαλής του
αντίστοιχου « Τάγματος Εφόδου » που λειτουργούσε υπό την αιγίδα της εν λόγω
Τοπικής Οργάνωσης , γνωστός, με παρωνύμιο « Τσάκας ». Είχε το προνόμιο και τη
δυνατότητα να επικοινωνεί απ’ ευθείας με το Βουλευτή του κόμματος και
« Περιφερειάρχη » Ι. ΛΑΓΟ , όπως προκύπτει , ενδεικτικά , από τα υπ’ αριθ. 167 ,
168/23-9-2013 μηνύματά του που βρέθηκαν καταχωρημένα στο κινητό τηλέφωνο
του , που κατασχέθηκε, προκειμένου να λαμβάνει τις σχετικές εντολές. Μαζί με τον
Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ήταν « υπαρχηγοί » της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας.
Πέραν τούτων συμμετείχε στην κατασκήνωση της Νέδας τον Αύγουστο του έτους
2013, η οποία οργανώθηκε από το Γ. ΠΑΤΕΛΗ , με εντολή του Ι. ΛΑΓΟΥ. Στο
αρχείο του κινητού τηλεφώνου του , που κατασχέθηκε νόμιμα , καθώς και στο
ηλεκτρονικό αρχείο του συγκατηγορουμένου του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , είναι καταχωρημένη
σωρεία φωτογραφιών του και βίντεο, όπου εμφανίζει να κρατάει όπλα , ακόμη και
στις ιδιωτικές του στιγμές. Μάλιστα δε , είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο
τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ
Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και Λέοντα
ΤΣΑΛΙΚΗ , στις 15-9-203 και ώρα 23.00, σύμφωνα με κάποια chats , από το
κινητό τηλέφωνο του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ( παράρτημα 1. 1 , αριθ. 19 ),
σχετικά με τα γεγονότα στο Μελιγαλά και συγκεκριμένα « Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ :
Την κλωτσιά στον πιτσιρικά της νεολαίας του ΛΑΟΣ τη ρίχνεις εσύ ή ο
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Τσάκας ; Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ : « … στην Πηγάδα πέσανε χαστούκια ,
καλά , μακριά από τις κάμερες , εγώ , ο Καιάδας , ο Τσάκας , ο Λαγός…». Επίσης
σε άλλη συνομιλία του με το Νικόλαο ΜΑΝΤΕΛΟ , στις 15-9-2013, ο επίσης
κατηγορούμενος Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , μεταξύ των άλλων , λέει « Σκατά
είμαι χαχαχα , καλά ήταν κάτω , έδωσα και με τον Τσάκα χαστούκια στην Πηγάδα ,
ξεκαύλωσα , χαχαα » ( Βλ. συνομιλία του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ με το
Νικόλαο ΜΑΝΤΕΛΟ στις 15-9-2013 , στα chats με αριθ. 17 του Παραρτήματος 1.
1 ). Χαρακτηριστικό δείγμα του υπέρμετρου φανατισμού του και της άκρατης
επιθετικότητάς του αποτελούν τα συνθήματά του, επικεφαλής έξαλλων ατόμων μελών της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας και συγκεκριμένα « Ηθικόν ; Αίμα Τιμή - Χρυσή Αυγή. Σκατά , σκατά , στον τάφο του Κεμάλ. Έλληνας γεννιέσαι ,
δεν γίνεσαι ποτέ. Το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ , γουρούνι Αλβανέ ,
γουρούνι Αλβανέ. Τους βλέπετε αυτούς ; Τους λένε Αλβανούς , τους λένε
Αλβανούς. Τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτούς ! Τους βλέπετε αυτούς ;
Τους λένε Αλβανούς. Τα σπίτια μας θα βάψουμε με αίμα απ’ αυτούς ! » ( Βλ. στο
κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου
Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Παράρτημα 1. 1 Βίντεο αριθ. 136 ).
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι και το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας του
εν λόγω κατηγορουμένου με το Σωτήριο ΔΕΒΕΛΕΚΟ , μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής της Χρυσής Αυγής και προσωπικό φρουρό του Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ,
στις 16-9-2013 και ώρα 09:51:50 , υπό στοιχεία 8742/ΖΙ 337352112 , η οποία κατά
τα κρίσιμα σημεία της έχει ως εξής « Ι. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : Ρε φίλε , βρήκα στα
δόντια και δεν μπορώ να κλείσω την αριστερή μου παλάμη , καν. Φαντάσου. Με το
μπουνίδι ξέρεις. Όχι το πρώτο κόκαλο , όπως κλείνεις και φτιάχνεις τη μπουνιά , το
δεύτερο , το κεντρικό το μεγάλο , έσκασε κατ’ ευθείαν στα αγγεία , αλλά…
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Του σπάσανε τα δόντια αυτουνού ; ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ: Ναι ρε
μαλάκα , αφού είχε ματώσει ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ : Πω πω μαλάκα , τον κατέστρεψες.
Καλά του κανες… ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ : Ναι , δεν φάνηκα πουθενά σε πληροφορώ ,
ξέφυγα…»
Η απόλυτη πίστη και αφοσίωσή του στη Χρυσή Αυγή και στον Αρχηγό προκύπτει
αβίαστα από το γεγονός ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ
βρέθηκε βίντεο ( αριθ. 853 , παρ. 2. 2 ) με τελετή όρκισης μελών του κόμματος ,
νέων σε ηλικία , υπό το φως αναμμένων πυρσών και με ναζιστικούς χαιρετισμούς ,
παρουσία των επίσης κατηγορουμένων Γ. ΠΑΤΕΛΗ , Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ και
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ. Κατά την τελετή αυτή εκφωνεί ο ίδιος ( δηλ. ο Γ. - Χ.
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ) ) τον όρκο που επαναλαμβάνουν οι ορκιζόμενοι , του οποίου το
περιεχόμενο αρμόζει μάλλον σε πολεμιστές έτοιμους για μάχη , παρά σε μέλη
πολιτικού κοινοβουλευτικού κόμματος και έχει ως εξής « Ορκίζομαι ότι δεν θα
θέσω σε υψηλότερη μοίρα τη ζωή από την ελευθερία , ούτε τον αρχηγό θα
εγκαταλείψω ούτε ζωντανό ούτε νεκρό. Αλλά από τους συναγωνιστές που έπεσαν
κατά τη μάχη , όλους θα δοξάσω. Και όταν ο αγώνας τελειώσει θα τιμήσω σαν
αδελφό κάθε συναγωνιστή. Εκείνοι όμως που προτίμησαν να προδώσουν , όλους
αδίστακτα θα τιμωρήσω…».
Πέραν των προαναφερομένων , ο επίσης κατηγορούμενος Γεώργιος ΔΗΜΟΥ ,
κατά τη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , στις 24-2-2014 , ανέφερε , μεταξύ των άλλων , ότι ο συγκεκριμένος
κατηγορούμενος Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του τηλεφώνησε, στις 19-9369

2013 ( δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του ΦΥΣΣΑ ) και ζήτησε επιτακτικά να
συναντηθούν. Πράγματι συναντήθηκαν στην περιοχή της Παλαιάς Κοκκινιάς , στις
19-9-2013 και πριν αρχίσουν τη συζήτηση του πήρε το κινητό τηλέφωνο του και
το έδωσε στη συνοδό του Αναστασία ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ. Κατά τη συζήτησή τους
αυτή ο Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ απαίτησε από αυτόν ( δηλ. το
Γεώργιο ΔΗΜΟΥ ) , με τρόπο άκρως απειλητικό , να καταθέσει ενώπιον των
αρμόδιων Δικαστικών και Αστυνομικών Αρχών , ότι , στις 17-9-2013 , ήταν ,
δήθεν , τυχαία στο Κερατσίνι , είδε τη φασαρία , τηλεφώνησε αμέσως
στον
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ και του ζήτησε να πάει εκεί , ώστε με τη μεθόδευση αυτή να
μην εμπλακεί ο πυρήνας της Νίκαιας και ότι είναι προτιμότερο να πάει αυτός
φυλακή. Πιο συγκεκριμένα , όπως ισχυρίζεται ο Γ. ΔΗΜΟΥ , του είπε , μεταξύ των
άλλων και τα εξής « …είσαι ο μοναδικός που τον πήρες τηλέφωνο εκείνο το
βράδυ… προκειμένου να μην καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας , θα πεις αυτά
που σου λέω. Γιατί αν δεν πεις αυτά που σου λέω θα σου γίνει η ζωή κόλαση ,
μαρτύριο. Πιο καλά να πεις αυτά που σου λέω , θα φας 8-10 χρόνια για ηθική
αυτουργία , θα βάλουμε δικηγόρους της Χρυσής Αυγής… Ξέρουμε που δουλεύει η
γυναίκα σου , που πάνε τα παιδιά σου σχολείο , θα σε βρούμε και θα σε
σκοτώσουμε , εμείς τους προδότες τους σκοτώνουμε… καλύτερα να πας φυλακή εσύ
, παρά να καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας ». Όμως παρά τις σχετικές προτροπές
οι οποίες κατέληξαν σε απειλές , ο ίδιος αρνήθηκε να αποδεχθεί τη σχετική
πρόταση. Τους ίδιους δε ισχυρισμούς αναφέρει και στο από 4-10-2013 απολογητικό
Υπόμνημά του , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Ο κατηγορούμενος Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ επιβεβαιώνει τη
συνάντησή του αυτή με τον Γεώργιο ΔΗΜΟΥ , η οποία , όπως ο ίδιος αναφέρει ,
έγινε κατόπιν προτροπής του Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , αλλά αρνείται το
περιεχόμενο της συνομιλίας τους , στο σύνολό της. Όμως τους ισχυρισμούς του
Γεωργίου ΔΗΜΟΥ επιβεβαιώνει , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 29-4-2014 ,
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ο μάρτυρας Βασίλειος ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ,
πρώην μέλος της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια. Μάλιστα
δε αναφέρει ότι σε σχετική επίσκεψή του στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης του ,
συνάντησε τους Γεώργιο - Χρήστο ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , Ιωάννη - Βασίλειο ΚΟΜΙΑΝΟ
και Γεώργιο ΣΚΑΛΚΟ , οι οποίοι τον προέτρεψαν να πείσει το Γεώργιο
ΔΗΜΟΥ ώστε αυτός να αλλάξει την κατάθεσή του σχετικά με τα όσα συνέβησαν
παραπάνω μεταξύ αυτού και του Γεώργιου - Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , στις 19-92013.
Τέλος , όπως ανέφερε γι’ αυτόν , κατά την ένορκη κατάθεσή του , στις 25-9-2013 ,
ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών , ο
προστατευόμενος μάρτυρας « Β » «… ο Τσακανίκας μια μέρα μας ανακοίνωσε ότι
κάποια φορά που πήγανε με άλλους να ρίξουν με τα όπλα , είδαν δύο Πακιστανούς ,
απ’ τους οποίους ο ένας πρόλαβε και τους ξέφυγε και τον άλλον αφού τον τσάκισαν
στο ξύλο , στη συνέχεια κλώτσαγαν το κεφάλι του και όπως μας είπαν ‘‘ χτύπαγαν
πέναλτι ’’ και μάλιστα πρόσθεσε ‘‘ παίζει και να πέθανε ’’ , ενώ ο επίσης
προστατευόμενος μάρτυρας « Γ » , κατά την ένορκη κατάθεσή του , ενώπιον των
ίδιων ως άνω Ανακριτών , στις 4-10-2013 , ανέφερε , μεταξύ των άλλων , ότι « Μία
νύχτα με τον πυρηνάρχη του Πειραιά … μπήκαμε μετά από διαταγή του ΠΑΤΕΛΗ ,
περί τα τέλη Ιουνίου 2012 , παράνομα σε σπίτι μεταναστών ( μονοκατοικία ) , κοντά
στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια , μαζί με 15 άτομα ( δύο διμοιρίες τις
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ονομάζαμε ) , στις οποίες συμμετείχαν , μεταξύ άλλων , ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ,
ο Νίκος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ… ο Γιώργος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ… και με διάφορα
αντικείμενα… τους προκαλέσαμε σωματικές βλάβες…».
Με την από 8-8-2014 αίτησή του ενώπιον μας , με την οποία ζητεί την
αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους ,
αναφερόμενος στην κατηγορία για απλή συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία
από πρόθεση ( άρθρ. 45 , 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. ) για την οποία και κρατείται
προσωρινά , ισχυρίζεται ότι «… η συμπληρωματική ποινική δίωξη έγινε χωρίς
κανένα στοιχείο περί της εμπλοκής μου , γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε περίτρανα
κατά τη διενεργηθείσα έως σήμερα κύρια ανάκριση ενώπιον ημών…αρνούμαι όχι
μόνο την κατηγορία της απλής συνέργειας στην ανθρωποκτονία εκ προθέσεως αλλά
και την ίδια τη φυσική μου παρουσία στο χώρο αλλά και κατά το χρόνο που συνέβη
το τραγικό αυτό περιστατικό. Συγκεκριμένα αρνούμαι ότι παρείχα συνδρομή πριν
και κατά τη διάρκεια της τέλεσης της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως του Παύλου
ΦΥΣΣΑ από το Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , καθώς εγώ την 17/9/2013 ήδη από 23.32
ευρισκόμουν στα τοπικά όρια του Δήμου Γλυφάδας κατευθυνόμενος στην οικία μου
επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 89 , στην Άνω Γλυφάδα , όπου και παρέμεινα
τουλάχιστον έως τις 00.50 , όπως αποδεικνύεται και από το σχετικό διάγραμμα των
κλήσεων που εκτελώ και δέχομαι ως κάτοχος της υπ’ αριθ. 6972 - 718523 σύνδεσης
κινητής τηλεφωνίας.. Ουδέποτε υπήρξα στο σημείο του συμβάντος είτε πριν είτε
κατά τη διάρκεια αυτού είτε και μετά. Κανένας εξ’ άλλου εκ των μαρτύρων δεν
αναφέρει ότι με αναγνωρίζει ως παρόντα στο σημείο… Η μόνη αλήθεια είναι ότι
βρισκόμουν στην οικία μου και ουδένα λόγο είχα να βρίσκομαι έξωθεν της
καφετέριας ‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’… ».
Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας , είναι απολύτως βέβαιο ότι ο
εν λόγω κατηγορούμενος έλαβε γνώση του μηνύματος το οποίο έστειλε ο
Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ από την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας στα μέλη της ,
αμέσως μόλις αυτός πληροφορήθηκε για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Αμφιάλη
στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ». Επομένως , η ηγετική θέση του τόσο στην Τοπική
Οργάνωση της Νίκαιας , όσο και στο συγκεκριμένο « Τάγμα Εφόδου » , το οποίο
έσπευσε στο σημείο όπου και έλαβε χώρα η προπεριγραφείσα εγκληματική δράση ,
με στόχο τον Π. ΦΥΣΣΑ , του επέβαλε να μεταβεί αμέσως και ο ίδιος εκεί , ως ο
« φυσικός ηγέτης » αυτού. Άλλωστε , ο ίδιος δεν προσκομίζει ούτε επικαλείται
οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο με βάση το οποίο να πιθανολογείται , έστω , πού
ακριβώς βρισκόταν την ως άνω κρίσιμη ώρα και να αναιρούνται οι παραπάνω
σκέψεις.
Κατόπιν τούτων , κατά την άποψή μας , συντρέχουν πλέον ή επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος του ως άνω κατηγορουμένου για τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία
κατηγορείται και συνεπώς πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου
δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος τούτων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Λέων
ΤΣΑΛΙΚΗΣ του Αρίσταρχου και της Αντωνίας , γεν. στο
Κερατσίνι , στις 21-11-1971 , κάτοικος Σκιάθου ( περιοχή Αμμουδιά -Μύλου
98 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ( άρθρ. 47 παρ. 1 ,
299 παρ. 1 Π. Κ. )
Οι σχετικές κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , κατά τα κύρια σημεία τους , συνίστανται στο ότι:
Α) «…στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων σου…ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες αδιαλείπτως σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσπωα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων
κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’…Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των
‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως , διαπράχθηκαν
δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…»
Β) «.. στον κατωτέρω τόπο και χρόνο , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου
ως μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης… παρέσχες με πρόθεση σε άλλον
οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε
και συγκεκριμένα παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
Ρουπακιά , πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της
εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα… , μετέβης ,
βάσει
οργανωμένου εγκληματικού
σχεδίου , μαζί με τους επίσης
συγκατηγορουμένους σου Αναστάσιο Μιχάλαρο , Γεώργιο - Χρήστο Τσακανίκα ,
Σταύρο Σαντοριναίο , Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη , Ιωάννη Καζαντζόγλου ,
Γεώργιο Σταμπέλο , Ελπιδοφόρο Καλαρίτη , Κωνσταντίνο Κορκοβίλη , Ιωάννη
Φραγκούλη , Γεώργιο Πατέλη και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση
άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες με κράνη και κοντάρια , περί τα
σαράντα ( 40 ) άτομα , καθώς και με τους συγκατηγορουμένους σου , μέλη του
ίδιου ‘‘ τάγματος εφόδου ’’ Αθανάσιο Τσόρβα , με το ΙΧΕ αυτοκίνητο του και
Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος ακολουθούσε οδηγώντας το ΥΖΗ - 2724 ΙΧΕ
αυτοκίνητο , όλοι μέλη του ως άνω ‘‘ τάγματος εφόδου ’’ της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ ,
στο σημείο που βρισκόσουν τόσο εσύ , ο Ιωάννης Άγγος , αλλά και ο Παύλος
Φύσσας ( με την παρέα του ) , ενώθηκες μαζί τους , ως μέλος και εσύ της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ με όλους τους ανωτέρω και δημιούργησες ευνοικές
συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα
γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο
αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα , γνωστού σε εσένα για τις αντίθετες προς
τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ , της οποίας είσαι μέλος , ιδεολογικές του απόψεις , καθώς
και της ολιγομελούς παρέας του στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές
γυναίκες , με τον προπηλακισμό τούτων , με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον
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ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω ‘‘ τάγμα εφόδου ’’ - τα
στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη από την ανάκριση , με
συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα και τους
συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ , παράλληλα με την
προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των συγκατηγορουμένων σου ,
ενδυνάμωσες και ενθάρρυνες ψυχικά το συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
Ρουπακιά , ο οποίος αφού εισήλθε με το ως άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παν.
Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας , το
παράτησε στο μέσον της οδού , στο ύψος του αριθμού 62 , εξήλθε από αυτό
βιαστικά και με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την
αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα αιφνιδιαστικά και απρόκλητα
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός
του , στη συνέχεια δε εσύ μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου ,
εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε , διέφυγες τη σύλληψη από τους
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ , που προσέτρεξαν και συνέλαβαν τον Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ ».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , ο εν λόγω κατηγορούμενος
Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , κατά δήλωσή του , τουλάχιστον από το έτος 2012 , συμμετέχει
συνεχώς και αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή » και δη στην τοπική οργάνωση Νίκαιας. Με το από 2-10-2013 απολογητικό
υπόμνημά του ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών , αρχικά
δήλωσε ότι δεν συμμετείχε καθόλου στην Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας. Ο
ισχυρισμός του όμως αυτός καταρρίπτεται από φωτογραφίες που βρίσκονται στο
ηλεκτρονικό υλικό της δικογραφίας , στις οποίες ο ίδιος εμφανίζεται στα γραφεία της
εν λόγω Τοπικής , περιχαρής μεταξύ άλλων μελών και στελεχών της , να χαιρετά
ναζιστικά , όπως και οι λοιποί εμφανιζόμενοι στις ίδιες φωτογραφίες. Στη συνέχεια
και προ του αδιεξόδου στο οποίο βρέθηκε , ανασκεύασε τον ως άνω αρχικό
ισχυρισμό του και δήλωσε ότι μετείχε στην Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας , απλά
και μόνο για να λαμβάνει τρόφιμα. Ο ισχυρισμός αυτός , τον οποίο επαναλαμβάνουν
πολλοί κατηγορούμενοι , ωσάν η « Χρυσή Αυγή » να αποτελεί φιλανθρωπική
οργάνωση , δεν κρίνεται πειστικός και προβάλλεται αποκλειστικά και μόνο
προκειμένου οι κατηγορούμενοι να απεμπλακούν από τις σοβαρές ποινικές τους
ευθύνες.
Στις 17-9-2013 και περί ώρα 22.10 , μετέβη στην καφετέρια « Κοράλλι » , η
οποία βρίσκεται στο Κερατσίνι , στη συμβολή των οδών Π. Μελά και
Κεφαλληνίας , πλησίον της οικίας του , μετά από συνεννόηση με τον επίσης
κατηγορούμενο Ιωάννη ΑΓΓΟ , για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα που
μεταδιδόταν τηλεοπτικά. Στην εν λόγω περιοχή και υπό τις συνθήκες που
αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω , έλαβε χώρα η δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ,
ατόμου γνωστού για πολιτικές ιδέες αντίθετες με εκείνες του πολιτικού κόμματος
« Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , με δράστη τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , αφού
προηγουμένως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός των « Ταγμάτων Εφόδου » του εν
λόγω κόμματος με στόχο τον στοχοποιημένο αντιφρονούντα Π. ΦΥΣΣΑ , τα μέλη
του οποίου συνέδραμαν το δράστη στην εκτέλεση της ανθρωποκτονίας.
Ο κατηγορούμενος Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , κατά την αρχική απολογία του , στις
2-10-2013 , ενώπιον των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , αρνήθηκε την παρουσία του
στην καφετέρια και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν συνεχώς στην οικία του και εκεί είδε
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την τηλεοπτική μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στις
00:23:46 επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιωάννη ΑΓΓΟ για να συζητήσουν το
αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού αγώνα. Για τον ίδιο λόγο ισχυρίζεται ότι συνομίλησε
τηλεφωνικά με τους συγκατηγορυμένους του Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ και
Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ. Διαψεύδεται όμως από το συγκατηγορούμενό του
Ιωάννη ΑΓΓΟ , ο οποίος , κατά τη συμπληρωματική απολογία του , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 1-11-2013 και στη σχετική ερώτηση « Γιατί ο κ.
Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ αρνείται ότι παρακολούθησε τον αγώνα μαζί σας στη
συγκεκριμένη καφετέρια και ισχυρίζεται ότι παρακολούθησε τον αγώνα στο σπίτι
του » απάντησε « Δεν ξέρω » , επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την παρουσία
του Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ στην καφετέρια « Κοράλλι ». Στη συνέχεια κατά τη
συμπληρωματική απολογία του , στις 10-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας
- Εφέτη και ο ίδιος ο κατηγορούμενος Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ παραδέχτηκε την
παρουσία του στην καφετέρια και δικαιολογήθηκε για το αρχικό ψεύδος του ότι
« Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στους Ανακριτές και ήμουν τελείως χαμένος.
Είχα πολύ μεγάλο σοκ. Δεν ρωτήθηκα αν ήμουν στην καφετέρια , αλλά αν ήμουν
στο επεισόδιο ».
Ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ , ερωτηθείς για τις παραπάνω υπερασπιστικές
θέσεις του συγκατηγορουμένου του Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ , δήλωσε ότι είναι αναληθείς
και , κατά την άποψή του , προφανώς επεδίωξε να αποσείσει τις όποιες ευθύνες του
και να αποφύγει την προσωρινή κράτηση του. Αλλά και ο Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , με τη
σειρά του , διαψεύδει όλους τους ισχυρισμούς του Ιωάννη ΑΓΓΟΥ για απειλητική
συμπεριφορά της παρέας του Π. ΦΥΣΣΑ σε βάρος του. Συγκεκριμένα ισχυρίστηκε
ότι ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς και ο ίδιος ο Ι. ΑΓΓΟΣ του είπε ότι
κάποιοι από την παρέα του Π. ΦΥΣΣΑ σχολίαζαν αρνητικά τη μπλούζα του , αλλά
ούτε και ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Τέλος , υποστήριξε ότι έφυγε από την
καφετέρια , μαζί με τον Ι. ΑΓΓΟ , λίγο πριν τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ,
επειδή δεν έβλεπε καλά και επειδή « πιάστηκε » ο αυχένας του. Το γεγονός ότι
ουδέν επεισόδιο ή παρεξήγηση έλαβε χώρα εντός της καφετέριας και ότι όλοι οι
θαμώνες παρακολουθούσαν ήσυχα τον αγώνα , επιβεβαιώνουν και οι ενόρκως
εξετασθέντες ως μάρτυρες ιδιοκτήτες της καφετέριας. Έτσι ενισχύεται έτι πλέον η
άποψη ότι ο Ι. ΑΓΓΟΣ επικοινώνησε με τον Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, με συνέπεια να
ενεργοποιηθεί το « Τάγμα Εφόδου » , αποκλειστικά και μόνο για να δράσει σε βάρος
του Π. ΦΥΣΣΑ, όπως έχει προπεριγραφεί λεπτομερώς ανωτέρω. Προέκυψε επίσης ,
ότι πράγματι ο εν λόγω κατηγορούμενος Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ , μαζί με τον Ι. ΑΓΓΟ και
τον Α ΜΙΧΑΛΑΡΟ
, έφυγαν από την καφετέρια , λίγο πριν τη λήξη του
ποδοσφαιρικού αγώνα , αναμένοντας την άφιξη του « Τάγματος Εφόδου » , ώστε να
επιτεθούν όλοι μαζί στον ενοχλητικό για την εγκληματική οργάνωση - πολιτικό
κόμμα αντιφρονούντα.
Τις πρώτα λεπτά της 19-9-2013 , δηλαδή μετά το έγκλημα της ανθρωποκτονίας
του Παύλου ΦΥΣΣΑ , ο ΤΣΑΛΙΚΗΣ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους α) Ιωάννη
ΑΓΓΟ στις 00.23.46 β) Ελπιδοφόρο ΚΑΛΑΡΙΤΗ, διαδοχικά έξι ( 6 ) φορές και
συγκεκριμένα στις 00.21.15 , 00.27.08 , 00.34.47 , 00.37.26 , 00.49.49 γ)
Αναστάσιο ΜΙΧΑΛΑΡΟ στις 01.04: 24 και δ) Βενετία ΠΟΠΟΡΗ , στις 23.08.16
και 00.33.03, άπαντες μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , κατά την
απολογία του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , ισχυρίζεται ότι κατά τις
συγκεκριμένες τηλεφωνικές συνομιλίες του με τα προαναφερόμενα πρόσωπα ,
ουδόλως συζήτησε για το επεισόδιο που κατέληξε στη δολοφονία του Παύλου
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ΦΥΣΣΑ. Όμως ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται ψευδής. Και τούτο επειδή είναι
απίθανο , σε τόσο προχωρημένη ώρα , να συνομίλησε αλλεπάλληλα και διαδοχικά ,
δήθεν , για διάφορα άσχετα θέματα, ακόμη και αν ήθελε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός
του ότι δεν συμμετείχε στην εγκληματική δράση του «τάγματος εφόδου» και μάλιστα
με μέλη της Χρυσής Αυγής στην ως άνω τοπική οργάνωση, με δεδομένο ότι τόσον
αυτός όσον και όλοι οι ανωτέρω είχαν ενημερωθεί για το τραγικό συμβάν στο οποίο,
ούτως ή άλλως , ενεπλάκη ως φυσικός αυτουργός μέλος της ίδιας τοπικής
οργάνωσης.
Με το ίδιο ως άνω απολογητικό υπόμνημά του , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας
- Εφέτη , ισχυρίζεται επίσης ότι «… για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το
τραγικό συμβάν της δολοφονίας του Π. Φύσσα , την 18-9-2013 , δεν έχω καμία
γνώση. Και τούτο , διότι προ του συμβάντος , όσο και κατά τη διάρκεια αυτού ,
δεν είχα οιουδήποτε είδους επαφή με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και αγνοούσα
εντελώς τα τεκταινόμενα και προφανώς δεν είχα καμία ανάμειξη στην πρόκλησή
τους… Δεν είχα την παραμικρή συμμετοχή στο επεισόδιο… Επίσης , δεν συμμετείχα
με κανένα τρόπο σε συμπλοκές , ούτε σε ξυλοδαρμούς , ούτε σε προπηλακισμούς ,
ούτε σε επιθετικές ενέργειες , ούτε σε φραστικές επιθέσεις , ούτε παρότρυνα , ούτε
ενθάρρυνα , ούτε προκάλεσα , ούτε εμψύχωσα , ούτε ενδυνάμωσα τον δολοφόνο του
Π. Φύσσα , ούτε οποιονδήποτε άλλον ». Περαιτέρω αρνείται οποιαδήποτε σχέση
του με το πολιτικό κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » και
ισχυρίζεται ότι «… Η υποστήριξη μου εξαντλήθηκε στο να ψηφίσω το κόμμα
αυτό στις βουλευτικές εκλογές και τίποτα άλλο πέραν αυτού. Δεν εντάχθηκα ποτέ
είτε ως οργανωμένο μέλος , είτε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σχετιζόμενη με το
κόμμα της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’… Η μόνη παρουσία μου έξω από τα γραφεία της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ ήταν μία και μοναδική φορά στα μέσα Ιουλίου 2013 , εάν
και αυτό μπορεί να θεωρηθεί μεμπτό , κατά τη διανομή τροφίμων… δεν υπήρξα
ενεργό μέλος του κόμματος της Χρυσής Αυγής από το έτος 1987 , αλλά απλός
υποστηρικτής με την έννοια του ψηφοφόρου της από το έτος 2012… Δεν
συμμετείχα στην Τοπική Οργάνωση Νίκαιας Αττικής , όπως επίσης δεν συμμετείχα
σε κάποιον ‘‘ κλειστό πυρήνα ’’ όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο… ».
Τέλος , υποστηρίζει ότι «… το τραγικό γεγονός της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 ,
αποτελεί μία εξέλιξη , την οποία δεν ήμουν καν σε θέση είτε να προβλέψω διότι
δεν γνώριζα καθόλου τον Γ Ρουπακιά , δεν συμμετείχα στις κινητοποιήσεις
εκείνης της βραδιάς , δεν συμμετείχα στις αντεγκλήσεις μέσα και έξω από την
καφετέρια… αναμφισβήτητα δεν είχα φυσική παρουσία , αλλά ούτε καν την
παραμικρή γνώση για το συμβάν για το οποίο ενημερώθηκα πολύ μετά το χρόνο της
διάπραξής του… ουδεμία γνώση είχα για τα διαμειφθέντα εντός της καφετέριας το
βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 , αλλά κυρίως για όσα διαδραματίστηκαν εκτός
αυτής και δεν ήμουν παρών κατά τη διάρκεια της εγκληματικής ενέργειας αυτής ».
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί για μία ακόμα φορά , ότι ο εν λόγω
κατηγορούμενος Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ακολουθεί την υπερασπιστική γραμμή που
ακολούθησε το κόμμα , αμέσως μετά τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ , σύμφωνα με την
οποία επιχείρησε να εμφανίσει το Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ ως παντελώς άσχετο με αυτήν.
Έτσι και ο εν λόγω κατηγορούμενος έσπευσε να δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τον
Γ ΡΟΥΠΑΚΙΑ , παρά το ότι και ο ίδιος ήταν ενταγμένος στην Τοπική Οργάνωση της
Νίκαιας , όπου δραστηριοποιείτο ενεργά ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ.
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Ενόψει όμως των παραπάνω παλινωδιών του όσον αφορά τους υπερασπιστικούς
ισχυρισμούς του , οι οποίοι μάλιστα αποδεικνύονται ψευδείς , αλλά και των αίολων
επιχειρημάτων του , τα εχέγγυα της αξιοπιστίας του είναι από ελάχιστα έως
ανύπαρκτα. Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν ενισχύονται οι υπερασπιστικές του
θέσεις , έστω και κατ’ ελάχιστο , ούτε και καταρρίπτεται ή έστω κλονίζεται σοβαρά
κάποια από τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από τους Ανακριτές. Κατόπιν
τούτων , φρονούμε ότι προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις οι οποίες
δικαιολογούν την παραπομπή του στο ακροατήριο.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ του Δημητρίου και της Καλλιόπης , γεν. στην
Αθήνα, στις 12-5-1977 , κάτοικος Κερατσινίου Αττικής ( Κυζίκου 48 ) και
ήδη προσωρινά κρατούμενος με το υπ’ αριθ. 13/2014 Ε.Π.Κ. της Ειδικής
Ανακρίτριας – Εφέτη.
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 47
παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε . αρχικά , σε βάρος του συγκεκριμένου
κατηγορουμένου κατά την ανάκριση η οποία διενεργήθηκε από τους Ανακριτές του
Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών , συνίσταται , κατά τα κύρια σημεία της ,
στο ότι « … στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα ,
ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και συμμετείχες
αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή
περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων , προβλεπόμενων από τις διατάξεις
των άρθρων… Πλέον
συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ενετάγης και συμμετέσχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’, η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής επιμορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ). Η εν λόγω
ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία
« ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ». Ήδη κατά το χρόνο αυτό επήλθε ο διαχωρισμός του
« πολιτικού » τμήματος της οργανώσεως ( το οποίο πλέον έφερε την επωνυμία
‘‘ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ’’ ) από το « επιχειρησιακό » τμήμα αυτής , σκοπός του
οποίου ήταν η δια της βίας αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της
οργανώσεως…Στο πλαίσιο αυτό , κατ’ εφαρμογήν των « καταστατικών αρχών » και
επιδιώξεων της οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των
οποίων , ενδεικτικώς , αναφέρονται οι κάτωθι…».
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος
ήταν ενεργό μέλος και επίλεκτο στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας του
κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » και μέλος της « Ασφάλειας » της.
Επίσης , συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης ,
όπως π.χ. διανομές τροφίμων σε οικονομικά ασθενείς οικογένειες , σε πολιτικού και
ιδεολογικού περιεχομένου ομιλίες διαφόρων στελεχών του , καθώς και σε
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εκδρομές - πολιτικές εκδηλώσεις τις οποίες οργάνωνε το κόμμα , όπως π. χ. σε
Θερμοπύλες , Μελιγαλά και Σαλαμίνα.
Κατά την απολογία του , στις 4-2-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε ομάδες που μοίραζαν εφημερίδες του
κόμματος καθώς και έντυπο υλικό , με ομάδες « Ασφαλείας » μπροστά ή γύρω
από τους λοιπούς υποστηρικτές , με συνθήματα , τραγούδια , κ.λ.π. Πέραν τούτων ,
είχε επιλεγεί και ενταχθεί στην ομάδα περιφρούρησης του κτιρίου της Τοπικής
Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια , ενώ ανήκε και στην ομάδα της
επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτής , δηλ. στο « Τάγμα Εφόδου » , το οποίο είχε
συγκροτηθεί και λειτουργούσε υπό την αιγίδα της. Επομένως , είναι πρόδηλο ότι είχε
πλήρη γνώση όλων των οργανωμένων εγκληματικών ενεργειών των ατόμων που
μετείχαν σε αυτό. Ο ίδιος , κατά την αρχική απολογία του ενώπιον των Ανακριτών
του Πρωτοδικείου Αθηνών , στις 14-10-2013 , επί του θέματος αυτού ανέφερε ότι
« Δεν ανέλαβα κάποιες ιδιαίτερες υποχρεώσεις , αλλά έπρεπε να εναλλάσσομαι σε
βάρδιες με άλλους συναδέλφους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ». Κατά την
ως άνω απολογία του , στις 4-2-2014 , ισχυρίστηκε επίσης ότι « Είμαι
υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής περίπου 8 μήνες από το συμβάν , δηλαδή αρχές
του 2013 ». Όμως , κατά την ως άνω απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του
Πρωτοδικείου Αθηνών , στις 14-10-2013 , δήλωσε ότι εντάχθηκε στο πολιτικό
κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ » έντεκα μήνες πριν , δηλ.
τέλη του 2012. Τη διαφοροποίηση του αυτή δικαιολόγησε λέγοντας ότι « Δεν
υπάρχει αντίφαση. Απλά δεν θυμόμουν τις ημερομηνίες ».
Πλην όμως της ως άνω κατηγορίας , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη
απαγγέλθηκε σε βάρος του συμπληρωματική κατηγορία για απλή συνέργεια σε
ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. ). Πιο
συγκεκριμένα , η κατηγορία αυτή , κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι
« … παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ πριν
και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του εγκλήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , ευθύς ως περί τις 23. 30
της 17-9-2013 και μετά από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) που εστάλη από τα
γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια , πυρηνάρχης της
οποίας είναι ο συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος Πατέλης , συμμορφούμενος και
υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης
σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη ημέρα… μετέβης βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια
‘‘ Κοράλλι’’ , στον τόπο που σε ανέμεναν οι επίσης συγκατηγορούμενοί σου
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , ομοίως μέλη της Χρυσής Αυγής και
μέλη του παραπάνω Τάγματος Εφόδου και μαζί με όλους τους ανωτέρω
δημιούργησες ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης
και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα - γνωστού
σε εσένα για τις αντίθετες προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ της οποίας είσαι μέλος
ιδεολογικές του απόψεις , καθώς και της ολιγομελούς παρέας του , στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό τούτων , με ιαχές και
ύβρεις , καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω
Τάγμα Εφόδου - τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη από την
ανάκριση - με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα και
τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ , παράλληλα ,
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με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και των συγκατηγορουμένων
σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο
ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος … με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον
αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα . αιφνιδιαστικά
και απρόκλητα , επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει
ο θάνατός του…».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας , κατά τις νυχτερινές ώρες της
17-9-2013 , ο κατηγορούμενος ειδοποιήθηκε μέσω μηνύματος ( sms ) , το οποίο
εστάλη από τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ , υπεύθυνο της Τοπικής Οργάνωσης.
Ανταποκρινόμενος στη σχετική προτροπή αλλά και συμμορφούμενος , όπως
όφειλε , χωρίς αντίρρηση ή ενδοιασμό , στις εντολές των ιεραρχικά ανωτέρων του ,
σύμφωνα με την αρχή της απαρέγκλιτης πειθαρχίας και υπακοής , από την οποία ,
άλλωστε και αυτός εμφορείτο , ως πιστό μέλος της οργάνωσης , έσπευσε στα
γραφεία της στη Νίκαια. Κατά την απολογία του , στις 4-2-2014 , ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , δήλωσε ότι ο ίδιος έλαβε το μήνυμα αυτό «… Γύρω
στις 23.45 - 23.50 » , ενώ στο με ημερομηνία 14-10-2013 απολογητικό Υπόμνημά
του , ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών , έχει αναφέρει ότι το
έλαβε λίγο πριν τις 23.30. Αποδεχόμενος το γεγονός της λήψεως από τον ίδιο του
σχετικού μηνύματος - εντολής , ισχυρίζεται ότι πράγματι πήγε στα γραφεία της
Τοπικής στη Νίκαια μαζί με τον εξάδελφό του Νικόλαο ΤΣΟΡΒΑ , αλλά εκεί δεν
υπήρχε κανείς. Την παρουσία του εκεί επιβεβαιώνει ο Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ , κατά την
απολογία του ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών , στις 10-10-2013 ,
λέγοντας ότι «… είδα 10-12 μηχανές στις οποίες επέβαιναν 17-18 άτομα μεταξύ
των οποίων αναγνώρισα τους Πατέλη , Καζαντζόγλου , Θανάση Τσόρβα , Γεώργιο
Δήμου , Γιώργο Σταμπέλο…». Φεύγοντας από εκεί με προορισμό , κατά τους
ισχυρισμούς του , το σπίτι του Νικόλαου ΤΣΟΡΒΑ , επί της οδού Μούγλων
συνάντησε τρεις - τέσσερις μηχανές , οι επιβάτες των οποίων φορούσαν κράνη και
δύο αυτοκίνητα που τις ακολουθούσαν.
Κατά την απολογία του στις 4-2-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη , ανέφερε ότι « Αναγνώρισα το τελευταίο μόνο από τα δύο αυτοκίνητα
που ήταν μετά τις μηχανές και τις ακολουθούσε και ήταν του ΡΟΥΠΑΚΙΑ , τον
οποίο επίσης γνωρίζω και ξέχασα να αναφέρω παραπάνω ». Χωρίς να γνωρίζει ,
όπως
ισχυρίζεται , τον προορισμό των ως άνω οχημάτων και δη
του
Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , τον ακολούθησε , επειδή , όπως ισχυρίστηκε , πίστεψε ότι πήγαινε
για διανομή έντυπου υλικού του κόμματος ή για τη μεταφορά ψαριών προς διανομή
του σε αναξιοπαθούντες. Ο τελευταίος αυτός ισχυρισμός δεν κρίνεται πειστικός ,
καθόσον αντίκειται στην κοινή λογική και πείρα του μέσου ανθρώπου , ότι σε τέτοια
προχωρημένη ώρα και την επόμενη ημέρα εργάσιμη , ένα κομβόι μοτοσικλετών και
αυτοκινήτων εκινείτο για μεταφορά ψαριών. Εξάλλου , αν έπρεπε να ασχοληθούν με
τέτοια κοινωνική δράση , θα είχαν οπωσδήποτε ενημερωθεί λίγες ώρες πριν όταν
άπαντες βρίσκονταν στα γραφεία της Τοπικής. Όπως άλλωστε προκύπτει από το
ηλεκτρονικό υλικό της δικογραφίας , τα μηνύματα που έστελνε ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ προς
τα μέλη της , όταν επρόκειτο για συνήθεις πολιτικές δράσεις , όπως διανομές
εντύπων, ομιλίες κ.λ.π. , ανέγραφαν ρητά τη συγκεκριμένη δράση , για την οποία
εντέλλονταν. Αντίθετα , τα μηνύματα που αφορούσαν εντολές για βίαιες δράσεις,
περιείχαν μόνον την εντολή κλήσης , χωρίς περιεχόμενο , πολλές φορές δε είαν το
χαρακτηρισμό του απορρήτου. Συνεπώς , ακόμη και ο εν λόγω κατηγορούμενος δεν
γνώριζε εξαρχής το λόγο της αιφνίδιας και άμεσης κινητοποίησης της Τοπικής
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Οργάνωσης , λόγω της μεγάλης εμπειρίας του ως εκ της θητείας του σε αυτή ,
ασφαλώς και αντελήφθη , χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία , ότι κατευθύνονταν προκειμένου
να εκτελέσουν κάποια βίαιη δράση. Περαιτέρω , όπως ο ίδιος αναφέρει , έφτασε στο
σημείο της συμπλοκής «… ένα τέταρτο με δέκα λεπτά πριν τις 12 » , προκειμένου
δε να απεμπλακεί από κάθε ευθύνη , ισχυρίστηκε ότι αυτός καθώς και ο εξάδελφός
του Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ , ουδόλως ενεπλάκησαν με οποιοδήποτε τρόπο στο
επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Π. ΦΥΣΣΑ.
Στην από 9-12-2013 αίτησή του για την αντικατάσταση της προσωρινής του
κράτησης με περιοριστικούς όρους , μεταξύ των άλλων , αναφέρει « Με το που
προσεγγίσαμε τον πολύ κόσμο και πριν να καταλάβω τι συμβαίνει , άκουσα τη
φράση ‘‘ Σπάστε αστυνομία ’’ και όλοι άρχισαν να τρέχουν και έφυγα κι εγώ μαζί
με το Νίκο… πήρα τηλέφωνο τον Γιώργο Ρουπακιά , του οποίου είχα αναγνωρίσει
το αυτοκίνητο , να τον ρωτήσω τι είχε συμβεί και μου είπε… μετά από λίγη ώρα με
πήρε ο Γιώργος ο Ρουπακιάς και μου είπε ‘‘ Με έχουν για εξακρίβωση , πάρε
τον Γιώργο τον Πατέλη να του το πεις ’’ ». Τους ίδιους ισχυρισμούς προβάλλει και
με το σχετικό , με ημερομηνία 4-2-2014 , Απολογητικό Υπόμνημά του ενώπιον της
Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη. Επιχειρώντας να δικαιολογήσει την παρουσία του
στον τόπο των επεισοδίων και της δολοφονίας του Π. ΦΥΣΣΑ , κατά την ίδια
απολογία του , στις 4-2-2014 , ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε εκεί « Από καθαρή
περιέργεια για να μάθω τι έχει γίνει. Στην αρχή φαντάστηκα ότι γινόταν φασαρία
για τις ομάδες. Μετά είδα ότι έπεφτε ξύλο και από ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
που ακολουθούσα , δηλαδή τις μηχανές και τα δύο αυτοκίνητα , χωρίς να ξέρω ποιοί
ήταν μπροστά , αλλά γνωρίζοντας ότι είναι άτομα από τη Χρυσή Αυγή της Νίκαιας ,
γι’ αυτό και πλησίασα. Στις μηχανές δεν αναγνώρισα τους επιβαίνοντες γιατί
φορούσαν κράνη..απλά θεώρησα σωστό να πάω κοντά και να τραβήξω κάποιους
ανθρώπους που γνωρίζω για να τους απομακρύνω από εκεί…». Οι ισχυρισμοί του
αυτοί , κατά την άποψή μας , είναι ήκιστα πειστικοί , καθόσον , σε συνδυασμό με τη
στενή σχέση του με την Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας και την ιδιότητά του ως
μέλος της « Ασφάλειας « » του κτιρίου αυτής , δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι
έφθασε στο σημείο των επεισοδίων , αντιλήφθηκε ότι σ’ αυτά είχαν εμπλακεί τα μέλη
της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας και παρενέβη με σκοπό και μόνο να χωρίσει τους
εμπλεκόμενους. Συνεπής δε και αυτός με την υπερασπιστική γραμμή , όλων σχεδόν ,
των συγκατηγορουμένων του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στα επεισόδια ,
παρά το γεγονός ότι , όπως ο ίδιος ομολογεί , γνώριζε ότι συμμετείχαν σε αυτά άτομα
από την Τοπική της Νίκαιας , τους οποίους , φυσικά , υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει ,
παρά ταύτα όμως έσπευσε στον τόπο της συμπλοκής μόνο και μόνο για να τους
χωρίσει.
Μετά το θανάσιμο τρυματισμό του Π. ΦΥΣΣΑ , ο κατηγορούμενος Αθανάσιος
ΤΣΟΡΒΑΣ , τα πρώτα λεπτά της 18-9-2013 , συνομίλησε τηλεφωνικά με τους
εξής κατηγορουμένους α) Νικόλαο ΤΣΟΡΒΑ , στις 00:20:56 και 01:01:07
β) Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ στις 00:24:59 γ) Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ στις 00:34:55
δ) Ιωάννη - Βασίλειο ΚΟΜΙΑΝΟ στις 00:42:55 και ε) Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ
στις 00:20:05 και 00:35:10 , ενώ ο Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ τηλεφώνησε σε αυτόν
στις 00:33:39 και 00:35:40.
Η μάρτυρας Χρυσούλα ΡΟΥΠΑΚΙΑ , αδελφή του Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , κατά την
ένορκη εξέτασή της , στις 8-11-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη ,
στην ερώτηση που της έγινε « Έχετε την άποψη ότι ήταν και ο Αθανάσιος
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ΤΣΟΡΒΑΣ στο αυτοκίνητο του αδελφού σας το βράδυ της δολοφονίας του Π.
Φύσσα ; » απάντησε « Το έχω πληροφορηθεί από άλλους μέσω facebook ». Η
ίδια δε μάρτυρας σε τηλεφωνική συνομιλία της , στις 25-9-2013 , με άγνωστο
στην ανάκριση πρόσωπο , το περιεχόμενο της οποίας νόμιμα έχει καταγραφεί και
απομαγνητοφωνηθεί με βάση την υπ’ αριθ. 6456/21-9-2013 Διάταξή μας και
επεκτάθηκε με την υπ’ αριθ. 6649.27-9-2013 όμοια , για το ίδιο θέμα , μεταξύ των
άλλων , αναφέρει στη συνομιλήτριά της « Που να ξέρω εγώ ; Εγώ ξέρω τρία
διαφορετικά πρόσωπα, οι δύο είναι σου λέω οι ΤΣΕΡΒΑΔΕΣ … » , εννοώντας
προδήλως ότι στο αυτοκίνητο του αδελφού της Γεώργιου ΡΟΥΠΑΚΙΑ ήταν
συνεπιβάτες και οι Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ και Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ. Πρέπει επίσης
να επισημανθεί ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος , μόλις πληροφορήθηκε ότι
εκκρεμούσε σε βάρος του Ένταλμα Συλλήψεως έσπασε και πέταξε το κινητό
τηλέφωνό του, ώστε να μην ερευνηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενέργεια
στην οποία οπωσδήποτε δεν θα προέβαινε αν δεν είχε ενεργή συμμετοχή στην ως άνω
εγκληματική δράση. Όπως δε ανέφερε επί του θέματος αυτού , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , κατά την απολογία του ενώπιόν της στις 4-2-2014 « Δεν
ήθελα να κρύψω κάτι και γι’ αυτό επικοινώνησα με το δικηγόρο μου για να
εμφανιστώ. Μόλις έμαθα από το τηλέφωνο ότι έχει εκδοθεί Ένταλμα το έσπασα ».
Ενόψει τούτων , φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του εν
λόγω κατηγορουμένου , οι οποίες δικαιολογούν την παραπομπή του στο ακροατήριο
του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος των παραπάνω αξιοποίνων
πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας , γεν. στον
Κορυδαλλό Αττικής , στις 23-2-1976 , κάτοικος Νίκαιας Αττικής ( Ρούμελης
79 ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος από 27-3-2014 , με βάση το υπ’ αριθ.
21/2014 Ε.Π.Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη Αθηνών
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 47
παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
Η πρώτη κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του , κατά τα κύρια σημεία
της , συνίσταται στο ότι « … στην Αθήνα , οπωσδήποτε από το έτος 2010 ,
εντάχθηκες και συμμετέχεις ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα
πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων
κακουργημάτων , που προβλέπονται περιοριστικά στη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 187 του Π. Κ., όπως αυτών του … Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω
τόπο και χρόνο εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις
σε αυτήν , αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ
δε , ως μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δη
μέλος της Τοπικής Οργάνωσης ( πυρήνα ) Νίκαιας , εν γνώσει σου μετείχες σε
διάφορες βίαιες και εγκληματικές δράσεις , που οργανώνονταν από τους ιεραρχικά
ανωτέρους σου… ».
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Πέραν όμως αυτής , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη απαγγέλθηκε σε βάρος
του συμπληρωματική κατηγορία για απλή ( ψυχική ) συνέργεια σε ανθρωποκτονία
από πρόθεση ( άρθρ. 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. ). Πιο συγκεκριμένα , η κατηγορία
αυτή , κατά τα κύρια σημεία της , συνίσταται στο ότι « … παρέσχες με πρόθεση
σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της
άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχες από κοινού με άλλους
συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ πριν και κατά την εκ
μέρους του διάπραξη του εγκλήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του
Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , ευθύς ως περί τις 23. 30 της 17-9-2013 και
μετά από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) που εστάλη από τα γραφεία της τοπικής
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια , πυρηνάρχης της οποίας είναι ο
συγκατηγορούμενός σου Γεώργιος Πατέλης και αφού επικοινώνησες τηλεφωνικά με
το συγγενή και συγκατηγορούμενό σου Αθανάσιο ΤΣΟΡΒΑ , συμμορφούμενος και
υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης
σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη ημέρα… μετέβης βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια
‘‘ Κοράλλι’’ , στον τόπο όπου σε ανέμεναν οι επίσης συγκατηγορούμενοί σου
Ιωάννης ΑΓΓΟΣ και Λέων ΤΣΑΛΙΚΗΣ , ομοίως μέλη της Χρυσής Αυγής και του
παραπάνω Τάγματος Εφόδου και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες
ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη
κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο
σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα… καθώς και της ολιγομελούς παρέας
του , στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες , με τον προπηλακισμό
τούτων , με ιαχές και ύβρεις , καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους
κάποιων από το ως άνω Τάγμα Εφόδου - τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν
εξακριβωθεί ακόμη από την ανάκριση - με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να
εγκλωβιστεί από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί
ευάλωτος , ενώ , παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά σου ως και
των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος … με ένα μαχαίρι που
έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής , έπληξε τον
Παύλο Φύσσα . αιφνιδιαστικά και απρόκλητα , επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του…».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 27-3-2014 , αρνήθηκε τις ως άνω κατηγορίες που τον
βαρύνουν. Ειδικότερα , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Εγώ δεν έχω καμία
σχέση με όλα αυτά. Εγώ δεν πήγαινα και πολύ συχνά στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής. Αρνούμαι τις κατηγορίες… Μου έδιναν τρόφιμα , μου έβγαζαν μεροκάματο
για ξεφόρτωμα , κ.λ.π. για να πληρώνω το ενοίκιό μου και έτσι πήγαινα… Έχω
πάει στα Ίμια , στις Θερμοπύλες και στη Νίκαια που έκαναν διανομές και σε
διανομή με τρικάκια… Έχω συμμετάσχει σε δύο - τρεις μηχανοκίνητες πορείες στην
περιοχή της Νίκαιας… Εγώ δεν ασχολήθηκα με τη Χρυσή Αυγή , όπως το λένε. Εγώ
πήγα για να πάρω τρόφιμα και να εξυπηρετηθώ… ».
Όπως προκύπτει όμως από σχετικό έγγραφο , το οποίο είναι καταχωρημένο
στον πρώτο σκληρό δίσκο του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ ( παράρτημα 2. 3 με αριθμό
18 ), το όνομά του περιλαμβάνεται στο « Παρουσιολόγιο Πυρήνα Νίκαιας », ενώ
ήταν και μέλος της ομάδας « Ασφάλειας » του κτιρίου της Τοπικής Οργάνωσης της
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Νίκαιας. Σε σχετική δε ερώτηση της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη « Από τα
μηνύματα που υπάρχουν φαίνεται ότι καλείται η ‘‘Ασφάλεια ’’ όχι μόνο για τη
φύλαξη των γραφείων αλλά και για τη συμμετοχή σε δράσεις της Χρυσής Αυγής.
Αυτό τι σήμαινε ; » ο κατηγορούμενος απάντησε ότι « Έπρεπε να πάμε στα γραφεία
και εκεί θα μας έλεγαν τι θα κάναμε και πού θα πηγαίναμε » , επιβεβαιώνοντας
πλήρως όσα εκτίθενται ανωτέρω σχετικά με το περιεχόμενο των μηνυμάτων εντολών που έστελνε ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ προς τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης , και δη
της « Ασφάλειας » αυτής. Ενόψει των ανωτέρω , καταδεικνύεται ότι ο εν λόγω
κατηγορούμενος είχε ενταχθεί στην ως άνω Τοπική Οργάνωση της Χρυσής
Αυγής , εν γνώσει των αρχών και των εγκληματικών μεθόδων δράσης της , στις
οποίες, άλλωστε και ο ίδιος μετείχε.
Περαιτέρω και όσον αφορά την παρουσία του στον τόπο της δολοφονίας του
Π. ΦΥΣΣΑ , κατά την ίδια , ως άνω , απολογία του , μεταξύ των άλλων , ανέφερε
ότι « Την ώρα που πηγαίναμε να φύγουμε , γύρισα το κεφάλι μου αριστερά και είδα
στο φανάρι της οδού Μούγλων 3 - 4 μηχανές και ένα αυτοκίνητο.. Το αυτοκίνητο
που είδαμε το αναγνώρισε ο ξάδερφός μου ότι ήταν του Ρουπακιά. Του είπα να
πάμε να τους προλάβουμε. Εγώ είδα μόνο το ασημί αυτοκίνητο που οδηγούσε ο
Ρουπακιάς. Εγώ άλλο αυτοκίνητο δεν είδα , όπως με ρωτάτε. Στις μηχανές επέβαιναν
δύο άτομα ανά μηχανή. Επειδή φορούσαν κράνη δεν μπόρεσα να δω ποιοί ήταν.
Τους ακολουθούσαμε επειδή ο ξάδερφός μου αναγνώρισε το αυτοκίνητο του
Ρουπακιά… Εμείς νομίσαμε ότι θα πηγαίναμε στην Ιχθυόσκαλα… Οι μηχανές και
το αυτοκίνητο του Ρουπακιά κατευθύνθηκαν προς το ‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’… Τα
μηχανάκια και το αμάξι του Ρουπακιά είδαμε ότι έστριψε στο στενάκι που
υπήρχε η καφετέρια ‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’.
Εμείς όμως φύγαμε ευθεία , δεν
ακολουθήσαμε τους υπόλοιπους. Δεν τους ακολουθήσαμε γιατί φοβηθήκαμε , γιατί
είδαμε πολύ κόσμο έξω από την καφετέρια ‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’ και πίσω από το αμάξι
μας ακολουθούσε η ΔΙ. ΑΣ , περίπου έξι μηχανές… βλέπω πολλά άτομα , δηλαδή
τους θαμώνες που είχαν φύγει από το ‘‘ ΚΟΡΑΛΛΙ ’’ , μεταξύ αυτών ήταν και τα
παιδιά με τα κράνη που ήταν στα μηχανάκια που είχαμε ακολουθήσει από την
Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας. Δεν τους αναγνώρισα γιατί φορούσαν κράνη…
Λογικά από ότι εγώ κατάλαβα , στο μπουλούκι αυτό των 100 ατόμων ήταν και άτομα
της Χρυσής Αυγής… Τα 100 άτομα ήταν θαμώνες από την καφετέρια , κόσμος που
είχε μαζευτεί , κόσμος που είχε κατέβει από τα αυτοκίνητα και παρακολουθούσε ,
όπως και αυτοί με τα κράνη που ακολουθούσαμε από την Τ. Ο. Νίκαιας Όταν
φτάσαμε εμείς λογικά πρέπει να είχε γίνει το μαχαίρωμα γιατί είδαμε και ανθρώπους
που ήταν τρομαγμένοι ». Τέλος , όπως ισχυρίζεται , δεν είδε τη σκηνή του θανάσιμου
τραυματισμού του Π. ΦΥΣΣΑ , ούτε και τη σκηνή της συμπλοκής μεταξύ μελών
της Χρυσής Αυγής και της παρέας του ( δηλ. του Π. ΦΥΣΣΑ ) επί της οδού
Παν. Τσαλδάρη .
Από το ανακριτικό υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί , αλλά όπως και ο ίδιος ο
κατηγορούμενος ανέφερε κατά την ως άνω απολογία του ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , κατά καιρούς , συμμετείχε σε μοτοπορείες που οργάνωνε η
Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας , κατά τη διάρκεια των οποίων , πλην των άλλων ,
απειλούσαν και τρομοκρατούσαν τους αλλοδαπούς της περιοχής. Επίσης , μαζί με
άλλους , πήγαιναν όπου τους έδιναν εντολή οι υπεύθυνοι της Τοπικής Οργάνωσης ,
οσάκις τους καλούσαν και εμφανίζονταν εκεί. Το μοιραίο βράδυ της 17-9-2013 και
περί ώρα 23.30 έλαβε και αυτός το μήνυμα της Τοπικής Οργάνωσης της
Νίκαιας , το οποίο εστάλη από τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ. Υπακούοντας στη σχετική εντολή
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του πυρηνάρχη ( δηλ. του Γ. ΠΑΤΕΛΗ ) , όπως άλλωστε και ο ίδιος παραδέχεται ,
πήγε μαζί με τους άλλους κατηγορουμένους στην Αμφιάλη , στην καφετέρια
« ΚΟΡΑΛΛΙ » , όπου βρισκόταν ο Π. ΦΥΣΣΑΣ. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτά τα
οποία ισχυρίζεται , αλλά μαζί με αυτούς δημιούργησε κλίμα γενικότερης σύγχυσης
και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του Π. ΦΥΣΣΑ και ενθάρρυνε και
ενδυνάμωσε ψυχικά τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , ο οποίος στη συνέχεια τον τραυμάτισε
θανάσιμα πλήττοντας τον με μαχαίρι. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι από τα
γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας ακολούθησε τους λοιπούς με το
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του , επειδή νόμιζε ότι επρόκειτο να παραλάβουν ψάρια από την
Ιχθυόσκαλα ή να μοιράσουν έντυπο υλικό , δεν είναι αληθής. Και τούτο επειδή
ασφαλώς για τέτοιου είδους εργασίες δεν απαιτείται η κατοχή οπλισμού , όπως
σιδηρογροθιές , κοντάρια , ρόπαλα , κλπ , τον οποίο εμφανώς κατείχαν οι υπόλοιποι
επιβαίνοντες στις μοτοσυκλέτες και ασφαλώς και αυτός είδε. Επιπλέον , ο ίδιος
δεν αποχώρησε όταν αντιλήφθηκε ότι το κομβόι των μοτοσυκλετών και των
αυτοκινήτων που τις ακολουθούσαν δεν είχε κατεύθυνση την Ιχθυόσκαλα ούτε και
στη συνέχεια όταν είχε πλέον σαφή εικόνα για τον τόπο του προορισμού τους και οι
υπόλοιποι είχαν εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο. Αντίθετα μάλιστα , όπως
ισχυρίζεται , πλησίασε ακόμη περισσότερο , δήθεν από περιέργεια. Ετράπη δε σε
φυγή , μόνο όταν άκουσε ότι πλησίαζε η Αστυνομία και ενώ πλέον ο Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ είχε μαχαιρώσει τον Π. ΦΥΣΣΑ.
Με βάση όσα ανέφερε ο ίδιος καθώς και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία ,
φρονούμε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παρουσία του εν λόγω
κατηγορουμένου Νικολάου ΤΣΟΡΒΑ στην Αμφιάλη , στον τόπο των επεισοδίων έξω
από την καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » καθώς και στη Λεωφ. Παν. Τσαλδάρη , την
εμπλοκή του σε αυτά , και την τέλεση εκ μέρους του αξιοποίνων πράξεων , τόσο
ως φυσικός αυτουργός , όσο και με τη μορφή της συμμετοχικής δράσεως για την
οποία και κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Δήμος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Φωτεινής , γεν. στο Κερατσίνι ,
στις 6-6-1996 , κάτοικος Πειραιά ( Δογάνης 71 )
ΠΡΑΞΗ
Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
Η ως άνω κατηγορία , η οποία έχει απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών ,
συνίσταται στο ότι «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και
σήμερα , ομού μετά των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης ως μέλος και
συμμετείχες αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα ,
αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει
τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των
άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , ενετάγης και
συμμετείχες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ η οποία είχε τη μορφή κλειστής
ολιγαρίθμου ομάδος ιδεολογικής πεομορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών )
και εξέδιδε το περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της
οποίας εξ’ αρχής ήταν ο συγκατηγοεούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ,
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μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’.
Ήδη κατά το χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’ τμήματος της
οργανώσεως ( το οποίο πλέον έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ )
από το ‘‘ επειχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η δια της βίας
αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του ενώπιον του ως άνω Ανακριτή , στις
1-10-2013 , αρνήθηκε την κατηγορία που τον βαρύνει και , μεταξύ των άλλων ,
ισχυρίστηκε ότι « Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση με το κόμμα της Χρυσής
Αυγής , το οποίο δεν ψηφίζω…». Η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση
οφείλεται στο γεγονός ότι το βράδυ της 17-9-2013 και ώρα 21. 35 , δέχθηκε
τηλεφωνική κλήση από τον αριθμό 6977 - 034165 , ο οποίος ανήκει στην αδελφή της
συζύγου του Κωνσταντίνα ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ , σύζυγο του Ιωάννη ΑΓΓΟΥ , ο
οποίος και χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση Όπως δε
αναφέρει στο σχετικό με ημερομηνία 1-10-2013 απολογητικό υπόμνημά του ,
ενώπιον του ίδιου Ανακριτή «… με κάλεσε και μου ζήτησε να τον βοηθήσω σε ένα
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Συγκεκριμένα , δουλεύουμε και οι δύο ως
σιδηρουργοί στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και λίγες ώρες πριν ο
Άγγος είχε πάθει ατύχημα , καθώς του είχε μπει ‘‘ γρέζι ’’ ( σιδηρουργικό
υπόλειμμα ) στο μάτι και με κάλεσε για να με ρωτήσει εγώ πώς το είχα
αντιμετωπίσει , όταν είχε συμβεί και σε εμένα στο παρελθόν. Η συνομιλία μας δεν
κράτησε παρά μερικα δευτερόλεπτα. Ως εκ τούτου , μου είναι τουλάχιστον
αδιανόητο το πώς εμπλέκομαι σε μία εγκληματική οργάνωση από ένα και μόνο
τηλεφώνημα… Εξάλλου , καθίσταται απολύτως εμφανές από το σύνολο της έρευνας
και από το διάγραμμα των τηλεφωνικών κλήσεων ότι ουδέποτε επικοινώνησα με
οποιονδήποτε από τους φερόμενους ως άμεσα εμπλεκόμενους… Η μόνη μου
επικοινωνία ήταν με συγγενικό μου πρόσωπο ήτοι τον Ιωάννη ΑΓΓΟ ( σύζυγο της
αδελφής της συζύγου μου ) , οποίος και με κάλεσε για προσωπικό θέμα με μία κλήση
που έλαβε χώρα για προσωπικό λόγο την 17-9-2013 και ώρα 21.35… Το γεγονός ότι
δεχθηκα μία τηλεφωνική κλήση και μάλιστα από πρόσωπο με το οποίο συνδέομαι με
συγγένεια εξ’ αγχιστείας , δεν με καθιστά μέλος της εγκληματικής οργανώσεως εξ’
αυτού του λόγου…».
Ανεξάρτητα όμως από τους παραπάνω ισχυρισμούς του κατηγορουμένου , από τα
στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει η συμμετοχή του στην ως άνω εγκληματική
οργάνωση , με οποιονδήποτε τρόπο , ούτε οποιαδήποτε σχέση του με μέλη ή
στελέχη της. Επομένως , επειδή δεν προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις ,
δεν πρέπει να γίνει κατ’ αυτού κατηγορία για την παραπάνω αξιόποινη πράξη για
την οποία κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Ιωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του Γεωργίου και της Σταματίνας , γεν. στο
Χολαργό Αττικής , στις 3-2-1996 , κάτοικος Πειραιά ( Κατσαντώνη 94 Καμίνια )
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ΠΡΑΞΕΙΣ
1)
2)

Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π.Κ. )
Απλή συνέργεια , από κοινού , σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρ. 45 , 47
παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
Σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου έχει απαγγελθεί από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη κατηγορία για τις παρακάτω αξιόποινες πράξεις , η οποία κατά
τα κύρια και ουσιώδη σημεία της , για κάθε μία από αυτές , έχει ως εξής:
Α) «… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 1987 έως και σήμερα , ομού
μετά των συγκατηγορουμένων σου… ενετάγης
ως μέλος και συμμετείχες
αδιαλείπτως σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από τρία
ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη
περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων…
Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο , ενετάγης και συμμετείχες στην
οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ η οποία είχε τη μορφή κλειστής ολιγαρίθμου
ομάδος ιδεολογικής πεομορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών ( ναζιστών ) και εξέδιδε το
περιοδικό ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Η εν λόγω ομάδα , επικεφαλής της οποίας εξ’ αρχής
ήταν ο συγκατηγορούμενός σου Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , μετεξελίχθηκε σε
πολιτικό σχηματισμό υπό την αυτή επωνυμία ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’. Ήδη κατά το
χρόνο αυτό επήλθε διαχωρισμός του ‘‘ πολιτικού ’’ τμήματος της οργανώσεως ( το
οποίο πλέον έφερε την επωνυμία ‘‘ ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ’’ ) από το
‘‘ επειχειρησιακό ’’ τμήμα αυτής , σκοπός του οποίου ήταν η δια της βίας
αντιμετώπιση των θεωρουμένων ως εχθρών της οργανώσεως… Στο πλαίσιο αυτό ,
κατ’ εφαρμογήν των ‘‘ καταστατικών αρχών ’’ και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως , διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις , εκ των οποίων
ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι…» και
Β) «… παρέσχες συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά
πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , έχοντας ενημερωθεί κατά
τις βραδινές ώρες της 17-9-2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα
από τις 23.00 μέχρι τις 23.45 , περίπου , ότι οι συγκατηγορούμενοί σου , μέλη της
‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ Λέων Τσαλίκης και Ιωάννης Άγγος , ο οποίος ήταν και
υπεύθυνος της ασφάλειας των γραφείων της Οργάνωσης στη Νίκαια , βρίσκονταν
στο Κερατσίνι Αττικής και δη εντός της καφετέριας ‘‘ Κοράλλι ’’ , στη συμβολή
των οδών Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας , εντός του οποίου είχε εισέλθει , ως
θαμώνας , ο Παύλος Φύσσας , γνωστός σε εσένα για την αντίθετη προς τη
‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ ιδεολογία του και μετά από τηλεφωνικό μήνυμα ( sms ) , που
εστάλη , περί την 23. 30 της 17-9-2013 , από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης
της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ στη Νίκαια… συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς
καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη
ώρα σε εργάσιμη ημέρα… μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ,
μαζί με τους επίσης συγκατηγορουμένους σου Αναστάσιο Μιχάλαρο , Γεώργιο Χρήστο Τσακανίκα , Σταύρο Σαντοριναίο , Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη ,
Ελπιδοφόρο Καλαρίτη , Ιωάννη Καζαντζόγλου , Δημήτριο Χρυσαφίτη , Γεώργιο
Σταμπέλο , Κωνσταντίνο Κορκοβίλη , Γεώργιο Πατέλη και άλλα άγνωστα μέχρι
στιγμής στην ανάκριση άτομα , στο Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια
‘‘ Κοράλλι ’’ , στο τόπο όπου σε ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοί σου Ιωάννης
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Άγγος και Λέων Τσαλίκης , ομοίως μέλη της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και μέλη του
παραπάνω τάγματος εφόδου και μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησες
ευνοικές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη
κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο
σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα , γνωστού σε εσένα για τις αντίθετες
προς τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ , της οποίας είσαι μέλος , ιδεολογικές του απόψεις ,
καθώς και της ολιγομελούς παρέας του , στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές
γυναίκες , με τον προπηλακισμό τούτων , με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον
ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω τάγμα εφόδου , τα στοιχεία των
οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη από την ανάκριση , με συνέπεια αυτός
( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου
και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ , παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη
συμπεριφορά σου ως και των συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και
ενεθάρρυνες ψυχικά το συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος …
με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της
υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα , αιφνιδιαστικά και απρόκλητα
,
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θανατός του
, στη συνέχεια δε εσύ μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους σου ,
εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε διέφυγες τη σύλληψη από τους
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ , που προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο
Ρουπακιά ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , στις 12-3-2014 , ενώπιον
της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.
Ειδικότερα , ισχυρίστηκε ότι « Δεν έχω καμία σχέση με τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ . ούτε
είχα ποτέ , δεν έχω παρευρεθεί σε καμία εκδήλωση ή πορεία της ‘‘ Χρυσής
Αυγής ’’ , ούτε ως περαστικός. Δεν έχω περάσει ούτε απ’ έξω. Δεν ξέρω καν που
είναι τα γραφεία της στη Νίκαια ». Όμως , ο επίσης κατηγορούμενος Ιωάννης
ΑΓΓΟΣ , κατά την απολογία του , δήλωσε ότι τον γνωρίζει , ενώ , αντίθετα , ο εν
λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ , στον οποίο επιδείχθηκαν από την
Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη φωτογραφίες του Ιωάννη ΑΓΓΟΥ , δήλωσε ότι δεν τον
γνωρίζει. Περαιτέρω και όσον αφορά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου του από τον
Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ , ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ , σε
σχετική ερώτηση της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , απάντησε « … ο Τέλης μας
ζήτησε ποιός έχει what’s up και του απάντησα ‘‘ εγώ ’’. Του έδωσα το κινητό μου
τηλέφωνο και επειδή μέσα στο δωμάτιο είχαμε μουσική και ακουγόταν ο Σπύρος με
το Νίκο που έπαιζαν παιχνίδι , ο Τέλης βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει τηλέφωνο…
Δεν μας είπε ο Τέλης ποιόν ήθελε να πάρει τηλέφωνο , ούτε ακούσαμε κάτι γιατί
είχε βγει στο μπαλκόνι… Ο Τέλης σε κάποια στιγμή το ξαναπήρε , αλλά δεν ξέρω αν
έκανε κλήση…». Ο κατηγορούμενος , προσπαθώντας να αιτιολογήσει τη χρήση του
δικού του κινητού τηλεφώνου από τον Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ , ισχυρίστηκε ότι
«… επειδή είχε πρόβλημα με τα οικονομικά του δεν είχε μονάδες στο κινητό του
τηλέφωνο… Εκείνη τη στιγμή έτυχε εγώ να έχω μονάδες και έτυχε να του το δώσω
και μίλησε… ».
Περαιτέρω , με το σχετικό και με ημερομηνία 12-3-2014 απολογητικό Υπόμνημά
του , το οποίο κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , κατά την
απολογία του , ισχυρίζεται , μεταξύ των άλλων , ότι «… ουδεμία σχέση είχα ή
έχω είτε εγώ είτε η οικογένειά μου με την παράταξη της Χρυσής Αυγής , ουδέποτε
υπήρξα μέλος της παράταξης αυτής , είτε εγώ είτε κάποιο μέλος της οικογενείας
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μου , με την πολιτική και ιδεολογία της οποίας ούτως ή άλλως διαφωνώ
ολοκληρωτικά. Δεν υπήρξα ούτε καν υποστηρικτής της εν λόγω παρατάξεως και
δεν έχω ποτέ παρευρεθεί σε καμία συγκέντρωση ή εκδήλωση αυτής , ούτε φυσικά
έχω ποτέ μεταβεί σε κάποιο από τα γραφεία της… όλα τα ονόματα που αναφέρονται
στο κατηγορητήριο μού είναι παντελώς άγνωστα και δεν είχα ποτέ την οποιαδήποτε
επαφή μαζί τους… Καμία φυσική παρουσία δεν είχα στον επίμαχο χώρο και χρόνο ,
καθώς από τις 11.15 μ. μ. βρισκόμουν στο σπίτι του φίλου μου Νίκου
Κουρκουλάκου… Κανένας μάρτυρας και ουδείς συγκατηγορούμενός μου σε
ολόκληρη τη δικογραφία δεν αναφέρει την οιαδήποτε συμμετοχή μου στην
ανωτέρω ανθρωποκτονία… Σε μία δικογραφία που αριθμεί πολλές χιλιάδες βίντεο
και φωτογραφίες δεν υπάρχει το παραμικρό που θα μπορούσε να αποτελέσει έστω
και ένδειξη ότι συμμετείχα στην οργάνωση της Χρυσής Αυγής…» , ενώ
αναφερόμενος και πάλι στον Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ , ισχυρίζεται ότι
« Δυστυχώς , τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που δανείστηκε το κινητό μου
κάλεσε άτομα τα οποία όταν διάβασα τη δικογραφία κατάλαβα ότι σχετίζονται με τη
Χρυσή Αυγή , αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν την οιαδήποτε σχέση με εμένα ,
ούτε τα γνωρίζω εγώ ». Τέλος , συμπερασματικά , στο εν λόγω Υπόμνημά του
αναφέρει ότι : « ι) το τηλέφωνο με αριθμό κλήσης 6986-081753 κατείχε και
χρησιμοποιούσε ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος ιι) ουδέποτε δέχθηκα είτε γραπτό
μήνυμα είτε τηλεφωνική κλήση , στο ένα και μοναδικό τηλέφωνο που είχα με
αριθμό
κλήσης
6988-326017 , είτε
από τους άγνωστους σε εμένα
συγκατηγορουμένους μου , είτε από οποιοδήποτε μέλος της παράταξης της
Χρυσής Αυγής , είτα από τα κεντρικά γραφεία της εν λόγω παράταξης , τόσο κατά
την ημέρα της δολοφονίας του Π. Φύσσα όσο και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα
που η Αστυνομία παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου ιιι) οι δύο τηλεφωνικές
κλήσεις που έλαβαν χώρα την 18-9-2013 από το τηλέφωνό μου προς τον Γ.
Πατέλη και Α. Τσόρβα πραγματοποιήθηκαν από το φίλο μου Τέλη Χρυσαφίτη
μετά από στιγμιαία παραχώρηση του κινητού μου και ιv) κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα , είτε λίγο πριν τη δολοφονία του π. Φύσσα , είτε κατά τη στιγμή αυτής ,
βρισκόμουν στην οικία του φίλου μου Νίκου Κουρκουλάκου…».
Από τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας ( μάρτυρες , έγγραφα , βίντεο ,
φωτογραφίες και όλο εν γένει το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό ) , δεν προκύπτει η .
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή του εν λόγω κατηγορουμένου στις , πάσης φύσεως
δραστηριότητες του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος , ούτε και η εμφάνισή του
στα γραφεία της Τοικής Οργάνωσης της Νίκαιας και η συμμετοχή του στις δράσεις
της , πολύ δε περισσότερο η συμμετοχή του στα δραματικά επεισόδια , τα οποία είχαν
ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Παύλου ΦΥΣΣΑ. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να
γίνει σε βάρος του κατηγορία για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις για τις οποίες
κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας ,
γεν στο Μαρούσι Αττικής , στις 29-4-1988 , κάτοικος Περάματος Αττικής
( Κωνσταντινουπόλεως 42 ) και ήδη προσωρινά κρατούμενος στο κατάστημα
Κράτησης Μαλανδρίνου με το υπ’ αριθ. ΑΝΕ/ΕΠΚ/16/11-10-2013 Ένταλμα
Προσωρινής Κράτησης του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , καθώς και με το
υπ’ αριθ. 3/16-12-2013 Ε. Π. Κ. της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
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ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Απόπειρα ανθρωποκτονίας , από κοινού και κατά συρροή ( άρθρ. 42 παρ.
1 , 45 , 94 παρ. 2 , 299 παρ. 1 Π. Κ . )
β) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
γ) Διατάραξη της κοινής ειρήνης , από άτομα τα οποία συμμετείχαν σε
δημόσια συνάθροιση πλήθους , διέπραξαν βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και
πραγμάτων και είχαν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη ( άρθρ. 189 παρ. 1 , 2 , 3 Π. Κ )
δ) Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , η οποία έγινε χωρίς πρόκληση
από τον παθόντα , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι και η οποία τελέσθηκε
από άτομα που ενήργησαν με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους ( άρθρ. 381 , 382 παρ. 1 , 3 , 5 Π. Κ ).
ε) Παράνομη οπλοφορία ( άρθρ. 1 παρ. 2 περιπτ. β , γ, δ, 10 παρ. 13 β Ν.
2168/1993
στ) Παράνομη οπλοχρησία ( άρθρ. 1 παρ. 2 περιπτ. β , γ, δ, 14 Ν. 2168/1993
ζ) Κακόβουλη βλασφημία ( άρθρ. 198 παρ. 1 Π. Κ. )
Πιο συγκεκριμένα , ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται ότι :
α) Στο Πέραμα , στις 12-9-2013 , συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα
( 50 ) περίπου ατόμων , επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας , έξω από τα ναυπηγεία
« Παπίλα » , κάποια από τα οποία είχαν καλυμμένα και αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους , όλοι δε μαζί επιτέθηκαν εναντίον είκοσι ( 20 )
περίπου ατόμων , μελών της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος του ΚΚΕ , τα οποία
προέβαιναν σε αναγραφή πολιτικών συνθημάτων στην ευρύτερη περιοχή.
β) Κατά τη διάρκεια των παραπάνω επεισοδίων , μαζί με άλλα άτομα , οπαδούς
του κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , τα οποία συμμετείχαν στην
ως άνω συνάθροιση , αποπειράθηκε να δολοφονήσει άτομα της αντίπαλης
πολιτικής παράταξης. Ειδικότερα , όπως αναφέρεται στο σχετικό σε βάρος του
κατηγορητήριο «… αφού περικύκλωσες τα ανωτέρω άτομα , χωρίς να αφήσεις
κανένα περιθώριο διαφυγής τους , επιτέθηκες εναντίον τους , χτυπώντας τα ως άνω
άτομα σε διάφορα σημεία του σώματός τους , με τα χέρια και με τα πόδια σου αλλά
και με ρόπαλα , τσεκούρι , λοστούς , στην άκρη των οποίων υπήρχαν πρόκες και
βίδες , στειλιάρια και ελαστικά γκλομπ και ξύλινα κοντάρια με μεταλλική απόληξη
και στρεβλή μεταλλική προσθήκη , έχοντας πρόθεση να τα σκοτώσεις , χωρίς όμως
να ολοκληρώσεις την ανωτέρω πράξη σου , διότι επενέβησαν τα αρμόδια
αστυνομικά όργανα…».
γ) Κατά την ίδια ως άνω συνάθροιση έφερε μαζί του τα παραπάνω όπλα , τα
οποία και χρησιμοποίησε για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων
δ) Κατά τη διάρκεια των ίδιων επεισοδίων προξένησε υλικές ζημίες σε ξένες
περιουσίες και συγκεκριμένα κατέστρεψς , καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση τους ,
δύο αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα.
ε) Βλασφήμησε κακόβουλα τα θεία και πάλι κατά τα ίδια επεισόδια.
Πέραν όμως των προαναφερομένων κατηγοριών , από την Ειδική Ανακρίτρια Εφέτη απαγγέλθηκε σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου κατηγορία και για την
αξιόποινη πράξη της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και ειδικότερα ότι:
«… στην Αθήνα , τουλάχιστον από του έτους 2008 , εντάχθηκες και συμμετέχεις
ως μέλος μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με διαρκή δράση
ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα (οργάνωση) , η οποία
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επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων , προβλεπομένων από τις
διατάξεις των άρθρων… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ,
εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν
αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε
εντάχθηκες στην Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα και ανέλαβες
τα καθήκοντα της πολιτικής οργάνωσης και επιπλέον συμμετείχες επανειλημμένως
σε δράσεις - επιθέσεις της οργάνωσης. Ενδεικτικά , την 12-9-2013 , στο Πέραμα
Αττικής και επί της Λεωφ. Δημοκρατίας αριθ. 72 , έξω από τα Ναυπηγεία «
Παπίλα » , με βάση καλά οργανωμένο σχέδιο που είχε εκπονηθεί από το στενό
ηγετικό πυρήνα της Οργάνωσης… συμμετείχες , ως επικεφαλής , σε ‘‘ Τάγμα
Εφόδου ’’ ( ιδιότητα για την οποία επαιρόσουν ) αποτελούμενο από εκατό ( 100 )
περίπου άτομα , συγκροτούμενο από δύο ομάδες και δη μιας από την Τοπική
Οργάνωση Περάματος και την αντίστοιχη της Σαλαμίνας… επιτέθηκες , κρατώντας
μεταξύ άλλων , καδρόνια , πτυσσόμενα γκλομπ και κοντάρια , τα οποία είχαν
προσαρμοσμένα στο επάνω μέρος τους μεταλλικά ελάσματα , σε βάρος είκοσι
( 20 ) τουλάχιστον ατόμων - μελών της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος ΚΚΕ ,
τα οποία προέβαιναν σε αφισοκόλληση στην περιοχή…».
Η αρχική θέση του κατηγορουμένου επί των κατηγοριών που τον βαρύνουν και
συγκεκριμένα ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , στις 11-10-2013 και ώρα
10.00 , ήταν ότι « Η παρουσία μου στο χώρο των επεισοδίων ήταν εντελώς
συμπτωματική… Εγώ , η γυναίκα μου , η αδελφή της γυναίκας μου και με τον
αρραβωνιαστικό της πηγαίναμε για νυχτερινή έξοδο στον Πειραιά. Την ώρα που
βγήκαμε στο φανάρι πριν βγούμε στη Λεωφ. Δημοκρατίας , ήταν ένα προπορευόμενο
όχημα μπροστά μου και περίμενε το φανάρι. Άναψε το φανάρι αλλά το πρώτο
αυτοκίνητο δεν ξεκίνησε. Οι άλλοι περίμεναν από πίσω και κόρναραν. Κατέβηκα από
απλή περιέργεια να δω τι συμβαίνει και είδα έναν διαπληκτισμό. Ήταν γύρω στα 40 50 άτομα , τα οποία τσακώνονταν μεταξύ τους. Η Λεωφ. Δημοκρατίας είχε κλείσει
όλη γιατί είχε κατέβει ο κόσμος και κοιτούσε. Στη συνέχεια κάθισα κοντά και μετά
από 10 - 15 λεπτα είχε αδειάσει το φανάρι και αποχώρησα και εγώ. Είδα κάποιους να
κρατάνε ξύλα και σπασμένα καδρόνια » , ισχυρισμοί οι οποίοι στη συνέχεια
αποδείχθηκαν εντελώς ψευδείς. Αμέσως μετά , ενώπιον του ίδιου Ανακριτή , την ίδια
ημερομηνία και ώρα 10.30 , ισχυρίστηκε , μεταξύ των άλλων , ότι
«…
Αποφασίσαμε να κάνουμε μία διανομή φυλλαδίων και δώσαμς ραντεβού στη
διαστάυρωση της Λεωφ. Ειρήνης στο ωράριο μεταξύ 12 παρά τέταρτο μέχρι δώδεκα
και τέταρτο και ξεκινήσαμε τη διανομή των φυλλαδίων…Αρνούμαι τις
αποδιδόμενες πράξεις που μου καταλογίζονται , δεν αρνούμαι την παρουσία μου
στο χώρο. Όμως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα καταθέτουν οι μάρτυρες του
ΠΑΜΕ… Εγώ δεν κρατούσα όπλο , ούτε και είπα σε κάποιο από τα άτομα που
ήταν μαζί μου να έχουν όπλο… Μπορεί να έχουμε διαφορές στις ιδεολογικές μας
απόψεις , αλλά εγώ προσωπικά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να χειροδικήσω ή
να υπάρξει συμπλοκή… Άρχισαν να γίνονται διαπληκτισμοί ανεξάρτητα από εμάς
που διαπραγματευόμασταν , μεταξύ των άλλων ατόμων , για το θέμα του σωματείου
που πάμε να κάνουμε στη ζώνη… Μέσα στο πλήθος το συγκεντρωμένο δεν
μπόρεσα να διακρίνω ποιος ξεκίνησε τα επεισόδια. Το σίγουρο είναι ότι την ίδια
στιγμή δέχτηκα ανάμεσα στα μάτια μου μία πέτρα η οποία μου άφησε σημάδι και η
οποία είχε προφανώς εκτοξευθεί από την πλευρά του ΠΑΜΕ ».

389

Κατά την απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 16-122013 , δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή του στα επεισόδια της 12-9-2013 , στο
Πέραμα , επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Μεταξύ δε των άλλων , ισχυρίστηκε ότι
« Όλα αυτά που μου αποδίδονται σχετικά με την κατηγορία της εγκληματικής
οργάνωσης τα αρνούμαι. Είμαι ψηφοφόρος και υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής
και κάναμε μία πολιτική δράση για διανομή εντύπων φυλλαδίων , δηλαδή τα
λεγόμενα τρικάκια - φέιγ βολάν , τα οποία θέλαμε να διανείμουμε εκείνο το βράδυ
σε κεντρικούς δρόμους του Περάματος , σε παρ μπριζ αυτοκινήτων , κ.λ.π. Είμαστε
περίπου 15-20 άτομα » , ενώ στη συνέχεια αναφέρει « Είμαι στο πενταμελές
συμβούλιο της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα… Διευκρινίζω
ότι στα καθήκοντά μου στην πολιτική οργάνωση ήταν να συμπληρώνω αιτήσεις
υποστηρικτών , να σηκώνω τα τηλέφωνα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής , να
συμμετέχω σε διανομή τροφίμων και ρουχισμού , να βοηθάω στην αιμοδοσία . Ο
Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης ορίζει τα μέλη του 5μελούς
ανάλογα με τη δράση τους… Εμένα μου ανατέθηκαν τα παραπάνω καθήκοντα τον
Αύγουστο του 2013 , αφού με ρωτήσανε πρώτα ». Επίσης για το ίδιο θέμα , κατά
την αρχική απολογία του ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , κατέθεσε
ότι « Έχω έντονη δραστηριότητα στις διανομές τροφίμων , στις ομιλίες , στις
διανομές ρουχισμού και παρευρίσκομαι στη λειτουργία των γραφείων. Μου έχουν
ανατεθεί τα καθήκοντα της πολιτικής οργάνωσης στην Τοπική Οργάνωση της
Χ.Α. στο Πέραμα ». Περαιτέρω , σε σχετική ερώτηση της Ειδικής Ανακρίτριας Εφέτη πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών της δικής του
ομάδας και μάλιστα πολύ μεγαλύτερης σε αριθμό ατόμων από εκείνη του ΠΑΜΕ ,
αν πράγματι , όπως ισχυρίστηκε , δεν κρατούσαν κανένα απολύτως αντικείμενο
στα χέρια τους , ούτε φορούσαν κράνη , απάντησε « Δεν μπορώ εγώ να κρίνω
γιατί έγινε αυτό το πράγμα ». Αρνείται ότι τα μέλη της ομάδας του κρατούσαν
κοντάρια με σημαίες της Χρυσής Αυγής και Ελληνικές σημαίες , ενώ σε αμέσως
επόμενη συναφή ερώτηση απάντησε « Μπορεί η δική μου ομάδα να είχε πάρει , από
κάτω , από οπουδήποτε , ξύλα ή πέτρες για να προστατευτεί. Μπορεί και να
έφεραν μαζί τους και να μην τα είχα δει. Εγώ ξέρω ότι δεν χρησιμοποίησα τίποτα ,
ήμουν με γυμνά χέρια και δεν χτύπησα κανέναν ».
Όμως , ο επίσης κατηγορούμενος Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , κατά την
απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , κατέθεσε ότι τα μέλη της
Χρυσής Αυγής κρατούσαν στρογγυλά στειλιάρια , μήκους ενός περίπου μέτρου ,
τα οποία απέληγαν σε σημαίες. Τέλος , σε σχετική ερώτηση της Ανακρίτριας , με
ποιόν τρόπο έγιναν τόσο σοβαρές υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα μελών του
ΠΑΜΕ , απάντησε « … δεν ξέρω πώς γίνανε ».
Παρά τους σχετικούς αντιφατικούς και ψευδείς ισχυρισμούς του ως άνω
κατηγορουμένου Χρήστου - Αντώνιου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, κατά την απολογία του
ενώπιον των Ανακριτών , η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή του στα
συγκεκριμένα επεισόδια της 12-9-2013 , στο Πέραμα , επί της Λεωφόρου
Δημοκρατίας , καθώς και η ηγετική παρουσία του εκεί , ενισχύεται και από τις
ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα και ηγέτη αντίπαλης συνδικαλιστικής παράταξης
Σωτήριου
ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
α) στις 27-11-2013 ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη β) στις 2-10-2013 και 30-9-2013 ενώπιον του Ανακριτή του
Ε Τμήμ. Πειραιά γ) στις 25-9-2013 ενώπιον του Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Χαράλαμπου ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ και δ) στις 13-9-2013 , ενώπιον του
Υπαστυνόμου
Β Γεωργίου
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
του 2ου Τμήματος
της
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Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Ειδικότερα , ο εν λόγω μάρτυρας ως προς το συγκεκριμένο θέμα έχει καταθέσει ότι
« … ήρθα σε άμεση επαφή με τον ΠΑΝΤΑΖΗ και τον ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ… Κάποια
στιγμή ο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ κοιτώντας κάπου πίσω μου λέει ‘‘ τι με κοιτάς ’’ και
επιτίθεται προς αυτόν και στην ουσία έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει η όλη επίθεση.
Σαν να έδωσε το παράγγελμα. Εκείνη την ώρα λοιπόν άρχισε η επίθεση… Εκεί οι
ΠΑΝΤΑΖΗΣ και ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ μου συστήθηκαν ως επικεφαλής της Χρυσής
Αυγής στο Πέραμα και μεταξύ άλλων μου είπαν ‘‘ Εμείς κάνουμε κουμάντο τώρα
εδώ . Εσείς τελειώσατε από το λιμάνι και να σηκωθείτε να φύγετε ’’… ο
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ξεκίνησε να έρχεται προς το μέρος μας και πίσω από αυτόν όλοι οι
υπόλοιποι , περίπου 50 άτομα , με αντικείμενα που κρατούσαν και άρχισαν να μας
κτυπούν ανηλεώς και αδιάκριτα ». Επίσης κατέθεσε ότι « Λίγες μέρες μετά την
έκδοση του Δελτίου Τύπου με επισκέφθηκε στο παράρτημα του συνδικάτου , εντός
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης , ο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αντώνιος , μου συστήθηκε
ως επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Χ. Α. ( ήταν πολύ περήφανος γι’ αυτό ) , μου
είπε ότι θα ήθελε να με συναντήσει ο ΛΑΓΟΣ ».
Πέραν τούτου , ο μάρτυρας Παναγιώτης ΓΚΟΥΤΗΣ , κατά την ένορκη κατάθεσή
του , στις 2-12-2013 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των
άλλων , κατέθεσε ότι « Επαναλαμβάνω ότι αναγνώρισα με βεβαιότητα μεταξύ των
δραστών της σε βάρος μας επίθεσης τους Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ , Χρήστο
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και Κυριάκο ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ… Τόσο ο Πανταζής όσο και
ο Χατζηδάκης γύρισαν την πλάτη τους προς εμάς και πλησίασαν τους δικούς τους.
Αυτό πρέπει να ήταν το σύνθημα γιατί αμέσως άρχισαν να πετάνε μεγάλες πέτρες
προς εμάς , με αποτέλεσμα να διασπαστούμε για να φυλαχτούμε από τα
χτυπήματα ».
Επίσης , ο μάρτυρας Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ , κατά την ένορκη εξέτασή του ,
στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , κατέθεσε ότι « Με
βεβαιότητα καταθέτω ότι στο πλήθος των ανθρώπων που μας επιτέθηκαν
πρωτοστατούσαν
οι Αναστάσιος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ και
Χρήστος - Αντώνιος
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ » ενώ ο μάρτυρας Θεόδωρος ΤΗΛΙΑΚΟΣ , κατά την ένορκη
εξέτασή του , στις 1-10-2013 , ενώπιον του ίδιου Ανακριτή , κατέθεσε ότι «
Αναγνώρισα μεταξύ του πλήθους που μας επιτέθηκε τον Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ και
τον Χρήστο - Αντώνιο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ , οι οποίοι πρωτοστατούσαν και ήταν
επικεφαλής ». Επιπλέον , την ενεργό συμμετοχή του κατηγορουμένου Χρήστου Αντώνιου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
στα επεισόδια επιβεβαιώνουν και οι μάρτυρες
α) Νικόλαος ΖΥΜΑΡΗΣ , κατά την ένορκη εξέτασή του , στις 1-10-2013 , ενώπιον
του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 13-9-2013 , ενώπιον των αρμόδιων
Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας β) Αθανάσιος
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και
στις 13-9-2013 , ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης
Κρατικής Ασφάλειας και γ) Ιορδάνης ΠΟΥΝΤΙΔΗΣ , κατά την ένορκη εξέτασή
του στις 1-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά και στις 13-92013 , ενώπιον των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων της Υποδιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας.
Πλην όμως των προαναφερομένων προσώπων , ο επίσης κατηγορούμενος Ιωάννης
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ , κατά την απολογία του , στις 11-10-2013 , ενώπιον του Ανακριτή του
Ε Τμήμ. Πειραιά , αναφερόμενος στα πρόσωπα που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο
391

επεισόδιο , κατέθεσε , μεταξύ των άλλων , ότι « Είδα τον κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ , τον
Κούλη , δηλαδή τον κ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ και τον ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ».
Τέλος , κορυφαία απόδειξη για την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του
κατηγορουμένου Χρήστου - Αντώνιου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ στο συγκεκριμένο περιστατικό
προκύπτει και από το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των Ιωάννη
ΛΑΓΟΥ και Σωτηρίου ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ , στις 13-9-2013 και ώρα 00:34:34 ( αριθ.
συνομιλίας 8491/ΖΙ 33669149 ) , κατά την οποία ο Ι. ΛΑΓΟΣ , μεταξύ των άλλων ,
λέει στο συνομιλητή του « Σε μια φάση ήταν αυτοί κάτω ανάσκελα και τέτοια να
πούμε. Χωρίς τίποτα κέρατα και τέτοια , φάγανε ξύλο , τους δείραμε για τα καλά.
Και από μέσα ήταν ο Αντωνάκης… Ναι , φάγανε πολύ ματσούκι. Και υπήρξε μόνο
ο Αντωνάκης από εμάς , που είναι στο Πενταμελές έφαγε μία πέτρα από μακριά
ποτ του ρίξανε. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι , έχει φάει μία πέτρα , έχει πάει στο
νοσοκομείο…» , υπονοώντας ασφαλώς το συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
Όμως , πέραν της συμμετοχής του στα επεισόδια και της διάπραξης εκ μέρους του
βιαιοπραγιών , δεν προκύπτει ότι είχε καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου του. Τούτο συνάγεται εμμέσως πλην σαφώς από το περιεχόμενο των
ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων Σωτηρίου ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗ , Παναγιώτη
ΓΚΟΥΤΗ , Ιορδάνη ΠΟΥΝΤΙΔΗ , Μιχαήλ ΒΑΞΕΒΑΝΗ και Αθανάσιου
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ , οι οποίοι δηλώνουν ότι τον αναγνώρισαν και συνομίλησαν μαζί του
πριν την έναρξη των επεισοδίων. Κατά συνέπεια , η αξιόποινη αυτή πράξη για την
οποία επίσης κατηγορείται , κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας , τιμωρείται σε
βαθμό πλημμελήματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 1 , 2 του
Ποινικού Κώδικα και όχι σε βαθμό κακουργήματος.
Από την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού , στο σύνολό του , προκύπτει ότι εν
λόγω κατηγορούμενος ήταν ενεργό και δραστήριο μέλος της « Χρυσής Αυγής » ,
ενταγμένος στην Τοπική Οργάνωση αυτής στο Πέραμα , επικεφαλής της οποίας
ήταν ο συγκατηγορούμενός του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ. Είχε οριστεί μέλος της
πενταμελούς διοίκησης της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος , υπεύθυνος για την
πολιτική οργάνωση , δράση και εκπαίδευση των μελών της , για την αγωνιστική και
οργανωτική δραστηριότητά της και την υλοποίηση των εντολών της κεντρικής
διοίκησης του κόμματος - εγκληματικής οργάνωσης. Ως εκ τούτων και εκ των
πραγμάτων ηγείτο της επιχειρησιακής δράσεως της Τοπικής Οργάνωσης του
Περάματος και ασφαλώς συντόνιζε τις ομάδες κρούσεως - « Τάγματα Εφόδου » που
λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της. Η επιχειρησιακή αυτή δράση συνίστατο σε
επιθέσεις
εναντίον στοχοποιημένων ημεδαπών και αλλοδαπών , οι οποίες
εντάσσονταν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό στρατηγικής , λήψεως και εκτελέσεως
αποφάσεων από την ηγεσία του κόμματος. Στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής
δραστηριότητας και σε εκτέλεση των εντολών της ηγεσίας της οργάνωσης και δη του
βουλευτή και « Περιφερειάρχη » Πειραιώς Ι. ΛΑΓΟΥ , ο οποίος , στις 8-8-2012 ,
είχε διακηρύξει τον εξοβελισμό των συνδικαλιστών του ΚΚΕ από το Πέραμα ,
οργάνωσε από κοινού με το ως άνω συγκατηγορούμενό του Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ
την προπεριγραφείσα επίθεση σε βάρος των ως άνω πολιτικών αντιπάλων της
« Χρυσής Αυγής » , όπως περιγράφεται αναλυτικά σε άλλα κεφάλαια της
παρούσης , έχοντας , ως εκ των συνθηκών που τελέστηκε και των μέσων που
χρησιμοποιήθηκαν , ανθρωποκτόνο σκοπό , ο οποίος τελικά δεν επιτεύχθηκε ,,
καθόσον έληξε ο προκαθορισμένος χρόνος δράσης.
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Συντρέχουν, λοιπόν, κατά την άποψή μας, σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του
εν λόγω κατηγορουμένου για τα ως άνω εγκλήματα και πρέπει να παραπεμφθεί στο
ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος τούτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αναστάσιος ΧΙΛΙΟΣ του Νικολάου και της Σοφίας , γεν. στην Αθήνα , στις
17-10-1971 , κάτοικος Νικαίας ( Λάμπρου Κατσώνη 24 )
ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ( παράβ. άρθρ. 15 Ν. 2168/1993 )
β) Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικής ουσίας προς ιδίαν αποκλειστική
χρήση , από μη τοξικομανή ( παράβ. άρθρ. 29 Ν. 4139/2013 )
Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου ,
από τον Ανακριτή του Ε Τμήμ. Αθηνών , κατά τα κύρια σημεία τους συνίστανται
στο ότι:
α) « Στο Πέραμα Αττικής , την 30-9-2013 , και σε αποθήκη που βρίσκεται επί
της οδού Ποντίων αριθ. 9 , κατείχες παράνομα πιστόλια και πυρομαχικά , με σκοπό
τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων , οργανώσεων , σωματείων ή ενώσεων προσώπων
και ειδικότερα των ατόμων - μελών του πολιτικού κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή » ( μεταξύ των οποίων ήταν και οι Ιωάννης Καστρινός του
Δημητρίου , Αναστάσιος Πανταζής του Νικολάου , Χρήστος – Αντώνιος
Χατζηδάκης του Ευαγγέλου και Κυριάκος Αντωνακόπουλος του Αναστασίου ) που
επιτέθηκαν τη 12-9-2013 , στο Πέραμα Αττικής , επί της Λεωφόρου
Δημοκρατίας , αριθ. 72 , έξω από τα ναυπηγεία ‘‘ Παπίλα ’’ κατά είκοσι ατόμων μελών της Τοπικής Οργάνωσης ΚΚΕ Περάματος…» και
β) « Στον ανωτέρω υπό στοιχ. α τόπο και χρόνο , κατείχες ναρκωτικές ουσίες που
επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εγκεφάλου και προκαλούν εξάρτηση
για δική σου αποκλειστική χρήση , ήτοι κατείχες και… προμηθεύτηκες από άγνωστο
από την ανάκριση άτομο τις ανωτέρω περιγραφόμενες ποσότητες ναρκωτικών
ουσιών , τις οποίες προόριζες για δική σου αποκλειστική χρήση ».
Κατά την απολογία του ενώπιον του ως άνω Ανακριτή , στις 6-11-2013 , αρνήθηκε
τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Δεν έχω
καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή , ούτε συμμετείχα ποτέ σε δραστηριότητες της
Χρυσής Αυγής… Η ανάμειξή μου σε αυτήν την υπόθεση είναι απολύτως συγκυριακή
και προφανώς να μπλέχτηκα από πληροφορίες λανθασμένες που έδωσαν
επιχειρηματικοί μου ανταγωνιστές. Από τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας
στην επίθεση που έκαναν τα μέλη της Χρυσής Αυγής κατά των μελών του ΠΑΜΕ ,
δεν αναφέρεται ότι τα όπλα που υπήρχαν στην αποθήκη χρησιμοποιήθηκαν ή έχουν
καμία σχέση με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Άλλωστε 12-92013 , εγώ βρισκόμουν για δουλειές στην Κωνσταντινούπολη… Μερικές φορές
όταν επιστρέφω στην Ελλάδα και πηγαίνω στο Πέραμα που και που κάνω
περιστασιακά , από βλακεία τέλος πάντων , κανένα τσιγαράκι , χωρίς να είμαι
τοξικομανής , ούτε να ασχολούμαι με το εμπόριο ναρκωτικών…».
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Για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο , ο μάρτυρας Σωτήριος ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
κατά τη συμπληρωματική ένορκη κατάθεσή του , στις 3-11-2013 , ενώπιον του
Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά , ανέφερε ότι ουδεμία απολύτως σχέση έχει με τη
« Χρυσή Αυγή ». Επίσης από ουδέν άλλο αποδεικτικό στοιχείο προέκυψε
οποιαδήποτε σχέση του με την εγκληματική οργάνωση - πολιτικό κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΉ ΑΥΓΗ » , με οποιαδήποτε από τις Τοπικές Οργανώσεις της
ή με οποιοδήποτε στέλεχός της , σε οποιαδήποτε βαθμίδα της ιεραρχίας της.
Ανεξάρτητα όμως από το γεγονός της μη συμμετοχής του , καθ’ οιονδήποτε
τρόπο , στην εγκληματική οργάνωση - πολιτικό κόμμα « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , προκύπτουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή
του στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος των ως
άνω αξιοποινων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται. Όμως , η ως άνω υπό στοιχ. α
αξιόποινη πράξη του , επειδή δεν προκύπτει οποιαδήποτε σχέση του με την εν λόγω
εγκληματική οργάνωση , κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας , πρέπει να
θεωρηθεί ως απλή περίπτωση οπλοκατοχής για την οποία και πρέπει να
παραπεμφθεί για να δικαστεί και όχι τοιαύτη διακεκριμένη για την οποία και
κατηγορείται.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Αριστοτέλης ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης , γεν. στον
Πειραιά , στις 16-1-1990 , κάτοικος Κερατσινίου ( Σκουφά 30 ) , ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 26-3-2014 , με το υπ’ αριθ. 19/2014 Ένταλμα
Προσωρινής Κρατήσεως που εκδόθηκε από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη.
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια από κοινού σε ανθρωποκτονία
( άρθρ. 45 , 47 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )

με πρόθεση

Οι κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του εν λόγω
κατηγορουμένου , από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη , κατά τα κύρια σημεία τους ,
συνίστανται στο ότι:
Α) « Στην Αθήνα , οπωσδήποτε από το έτος 2010 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που
προβλέπονται περιοριστικά στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του
Π. Κ. , όπως αυτών… Πλέον συγκεκριμένα , στον ως άνω τόπο και χρόνο ,
εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και συμμετέχεις σε αυτήν ,
αδιαλείπτως , μέχρι σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων σου… Εσύ δε , ως
μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και δη μέλος της
Τοπικής Οργάνωσης ( πυρήνα ) Νίκαιας , εν γνώσει σου μετείχες σε διάφορες βίαιες
και εγκληματικές δράσεις που οργανώνονταν από τους ιεραρχικά ανωτέρους σου ,
εναντίον των προαναφερομένων προσώπων , με σκοπό τη δια της βίας επιβολή των
ιδεολογικών αρχών και της βιοθεωρίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης.
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Ενδεικτικά δε , στις 17-9-2013 και κατά το χρονικό διάστημα από τις 23. 30 μέχρι
τις 23. 55 περίπου , μετέσχες στην οργανωμένη επίθεση του Τάγματος Εφόδου
της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας , από σαράντα ( 40 ) , περίπου , άτομα , στο
Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’ , όπου βρισκόταν ο
Παύλος Φύσσας , γνωστός στην οργάνωση για τις αντίθετες προς αυτή ( ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ) ιδεολογικές του αντιλήψεις , κατά την οποία επίθεση τραυματίστηκε
θανάσιμα από το συγκατηγορούμενό σου , μέλος του ίδιου Τάγματος Εφόδου ,
Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ » και
Β) « Στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω εγκληματικής
οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης … παρέσχες με
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχες από
κοινού με άλλους συνδρομή στο συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά πριν
και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως
ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα , εσύ , ευθύς ως περί τις 23. 30
της 17-9-2013 και μετά από τηλεφωνικό μήνυμα (sms ) που εστάλη από τα
γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια…
συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της
κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα και εργάσιμη ημέρα , έφθασες στα ως
άνω γραφεία και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου
σου Γεωργίου Πατέλη , αρμόδιου για την ενεργοποίηση των ‘‘ Ταγμάτων
Εφόδου ’’ , σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής του συγκατηγορουμένου σου
Ιωάννη Λαγού …, μετέβης , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου , στο
Κερατσίνι Αττικής , έξω από την καφετέρια ‘‘ Κοράλλι ’’… και μαζί με όλους
τους ανωτέρω
δημιούργησες
ευνοικές
συνθήκες
για την τέλεση του
κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας , έντασης και εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκόμενου
Παύλου Φύσσα … με συνέπεια αυτός ( Παύλος Φύσσας ) να εγκλωβιστεί από
εσένα και τους συγκατηγορουμένους σου και έτσι να καταστεί ευάλωτος , ενώ
παράλληλα , με την προπεριγραφόμενη
συμπεριφορά σου ως και των
συγκατηγορουμένων σου , ενδυνάμωσες και ενεθάρρυνες ψυχικά το
συγκατηγορούμενό σου Γεώργιο Ρουπακιά , ο οποίος , αφού εισήλθε με το ως
άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη… εξήλθε από αυτό βιαστικά και
με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του , έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της
υπεροχής , έπληξε τον Παύλο Φύσσα , αιφνιδιαστικά και απρόκλητα ,
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο , με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός
του…».
Ο κατηγορούμενος , κατά την απολογία του , στις 26-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής
Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ των άλλων , ανέφερε ότι « Είμαι υποστηρικτής της
Χρυσής Αυγής , ψηφοφόρος. Υποστηρικτής εννοώ ότι έχω συμμετάσχει σε κάποιες
κοινωνικές δράσεις της Χρυσής Αυγής… Επίσης έχω συμμετάσχει στην
κατασκήνωση στη Νέδα τον Αύγουστο του 2013. Ανήκω ως υποστηρικτής , όπως
προαναφέρω , στην Τοπική Οργάνωση της Νίκαιας. Εμένα δεν μου είχαν πει να
κάνω κάτι συγκεκριμένο. Πήγαινα , άκουγα τις ομιλίες και έφευγα. Δεν μου είχε
ζητηθεί να κάνω κάτι. Κάποιες φορές εθελοντικά βοηθούσα σε φέιγ βολάν , σε
διανομή έντυπου υλικού… Δεν ανήκα σε ομάδα ασφαλείας. Δεν ήμουν στην ομάδα
περιφρούρησης ».
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Επίσης , με το από 26-3-2014 απολογητικό υπόμνημά του , το οποίο κατέθεσε
ενώπιον της ως άνω Ανακρίτριας , μεταξύ των άλλων , ισχυρίστηκε ότι « Τις
αποδιδόμενες στο πρόσωπό μου πράξεις , επί των οποίων εδράζεται η σε βάρος μου
δίωξη , αρνούμαι κατηγορηματικώς και καθ’ ολοκληρίαν… το τραγικό γεγονός της
18-9-2013 αποτελεί μία εξέλιξη , την οποία ουδόλως ήμουν σε θέση να προβλέψω ,
αποδεχθώ ή επιδιώξω , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , στην οποία αδιαμφισβήτητα δεν είχα
έστω φυσική παρουσία αλλά ούτε καν την παραμικρή γνώση και για την οποία
ενημερώθηκα πολύ μετά το χρόνο γένεσής της… ουδείς εκ των μαρτύρων με
αναγνωρίζει , όχι απλώς ως εμπλεκόμενο , αλλά , έστω , ως παριστάμενο στο
περιστατικό της δολοφονίας του Παύλου ΦΥΣΣΑ και γενικώς ουδέν απολύτως
στοιχείο περί του προσώπου μου προκύπτει… ουδόλως μπορώ να χαρακτηριστώ ως
απλός συνεργός της εν λόγω ανθρωποκτονίας , καθώς η απουσία μου από το
σημείο , ήτοι η μόνη και αληθινή πραγματικότητα , επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις
καταθέσεις των μαρτύρων αλλά και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.
Περαιτέρω δε και δεδομένου του γεγονότος ότι τελούσα σε πλήρη άγνοια των ως
άνω δραματικών περιστατικών , ουδόλως θα μπορούσα να χαρακτηριστώ ως απλός
συνεργός του Γ. Ρουπακιά , καθώς αυτή η άγνοιά μου προφανώς δεν θα μου
επέτρεπε , υποθετικώς πάντοτε , να παράσχω στο δράστη απλή συνδρομή , υλική ή
ψυχική , προ της ανεξηγήτου πράξεώς του ή κατά τη διάρκεια αυτής … θεωρώ
ανυποστήρικτη την αποστροφή του κατηγορητηρίου , καθ’ όσον ουδείς αναφέρει
τυχόν παρουσία μου στο χώρο. Ως εκ τούτου θα ήταν αδύνατον εν τη απουσία μου
να παράσχω οιουδήποτε είδους συνδρομή στο Γ. Ρουπακιά. Εξάλλου και παρών
να ήμουν δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετάσχω σε μια δολοφονία ή να την
επιδοκιμάσω έστω… από κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει η
δήθεν συμμετοχή μου σε εγκληματική οργάνωση. Δεν υπήρξα ούτε είμαι μέλος
‘‘ εγκληματικής οργάνωσης ’’ , ουδέποτε μου ‘‘ ανετέθησαν ’’ καθήκοντα και
ουδέποτε ‘‘ συνεισέφερα ’’ , γενικώς , καθ’ οιονδήποτε τρόπο , σε οποιαδήποτε
έκνομη ενέργεια… ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό
συμβάν της του Π. Φύσσα , την 18-9-2013 , ουδόλως μπορώ να συνεισφέρω. Και
τούτο , διότι προ του συμβάντος και κατά τη διάρκεια αυτού , δεν είχα οιουδήποτε
είδους επαφή ή παρουσία στο σημείο. Αγνοούσα δε εντελώς τα τεκταινόμενα και
προφανώς δεν είχα καμία ανάμειξη στην πρόκλησή τους. Οι γνώσεις μου
περιορίζονται μόνο στα όσα μετέδωσαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα
όσα γνωρίζω εκ της δικογραφίας. Τα νύκτα της 17-9-2013 , βρισκόμουν στο σπίτι της
θείας μου Παναγιώτας Χρυσαφίτη , η οποία μας είχε καλέσει οικογενειακώς σε
γιορτή λόγω των γενεθλίων της. Κάποια στιγμή άκουσα για ένα επεισόδιο στο
Κερατσίνι και την επομένη πληροφορήθηκα από τα ΜΜΕ το τραγικό περιστατικό
της δολοφονίας του Π. Φύσσα και έμεινα κυριολεκτικά άναυδος… Ουδόλως
γνώριζα το θύμα , ούτε καν κατ’ όνομα , πολλώ δε μάλλον τις απόψεις του και την
προσωπικότητά του. Η περί του αντιθέτου παραδοχή τυγχάνει όλως αυθαίρετη και
αστήρικτη ενώ από κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο προκύπτει… σε κάθε
περίπτωση ουδείς συμμέτοχος καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναφέρεται στο συμβάν…
είμαι αθώος και ουδεμία σχέση με συνδέει με την εν λόγω υπόθεση…».
Παρά τους παραπάνω ισχυρισμούς του , στις υπ’ αριθ. 19 και 20 φωτογραφίες
που βρέθηκαν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ , ο
κατηγορούμενος εμφανίζεται στην κατασκήνωση στο ποταμό της Νέδα , κρατώντας
ένα όπλο , τύπου Καλάζνικοφ , μπροστά από τρεις σημαίες και συγκεκριμένα μία
ελληνική , μία της Χρυσής Αυγής και μία μαύρη με τον Κέλτικο Σταυρό. Τα
στοιχεία αυτά μαρτυρούν αδιάψευστα ότι , ως μέλος της Τοπικής Οργάνωσης της
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Νίκαιας, συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στις δράσεις της. Έλαβε επίσης μέρος
στις στρατιωτικές ασκήσεις , στην εκπαίδευση και στις βολές ( βλ. στο έγγραφο 127
Παρ. 1. 3 Files στο κινητό τηλέφωνο του Ιωάννη ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ , ΙΙ δίσκος ) ,
καθώς και σε μαθήματα εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας , κατά τη διάρκεια
κατασκήνωσης , αλλά και στη διαδικασία του όρκου ( βλ. φωτογραφία και βίντεο 831
και 833 του ηλεκτρονικού υλικού του Γ. ΠΑΤΕΛΗ , Παρ. 2.2 ) , ενώ του χορηγήθηκε
και σχετικό αναμνηστικό έγγραφο για τη συμμετοχή του στην ως άνω εθνικιστική
κατασκήνωση και για την ορκοδοσία ( βλ. το υπ’ αριθ. 7234 έγγραφο στο
ηλεκτρονικό αρχείο του Γ. ΠΑΤΕΛΗ ). Μετέχοντας δε σε όλες τις δραστηριότητες
της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης , αλλά και ως μέλος της « Ασφάλειας » αυτής ,
ασφαλώς και είχε πλήρη επίγνωση τόσο των θέσεων και των σκοπών της
εγκληματικής Οργάνωσης , όσο και του τρόπου επιβολής τους. Σαφέστατο δείγμα
της πλήρους υποταγής του στα κελεύσματα της οργάνωσης , όπως άλλωστε
προστάζει η αυστηρή πειθαρχία που τη διέπει , αποτελεί και το γεγονός ότι όταν
αδυνατούσε να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της , ενημέρωνε , αμελλητί , τον
υπεύθυνο της πολιτικής της δράσης Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ. Ενδεικτικά ,
μνημονεύονται τα εξής μηνύματά του προς το συγκεκριμένο στέλεχος: α) 25-5-2013
« Ο Τέλης είμαι. Δεν έχω σχολάσει ακόμα. Δεν θα προλάβω να έρθω » β) 7-6-2013
« Καλησπέρα Γιάννη. Ο Τέλης είμαι. Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο. Είναι για να
πάω για ένα μεροκάματο » γ) 11-6-2013 « Καλησπέρα Γιάννη. Ο Τέλης είμαι. Θα
καθυστερήσω λίγο να έρθω τώρα. Γυρνάω από δουλειά ».
Ως εκ τούτων , είναι εντελώς απίθανο ο εν λόγω κατηγορούμενος Αριστοτέλης
ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ να μην ανταποκρίθηκε στο μήνυμα της 17-9-2013 που εστάλη ,
αδιαμφισβήτητα , σε όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης , με το οποίο καλούνταν
να εμφανιστούν αμέσως στα γραφεία της. Από εκεί , όσοι εμφανίστηκαν στα
γραφεία , με μοτοποδήλατα μετέβησαν όλοι μαζί στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ ».
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι , αρχικά , αρνήθηκε ότι γνώριζε τον
Ι. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , προσποιούμενος ότι απλά κάτι του θυμίζει το όνομα. Όταν
όμως του επιδείχθηκαν από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη φωτογραφίες από το
ανακριτικό υλικό , αναγκάστηκε να παραδεχθεί τη γνωριμία του μαζί του. Επίσης ,
απεικονίζεται και σε άλλες φωτογραφίες , κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης ,
ασκούμενος μαζί με άλλους ( κάμψεις , τρέξιμο , αναρρίχηση , καταρρίχηση , μποξ ) ,
αλλά και έχοντας στα χέρια του το παραπάνω όπλο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το όπλο
αυτό δεν ήταν αληθινό. Ο ισχυρισμός του όμως αυτός , όπως άλλωστε και οι
περισσότεροι από όσους έχει προβάλλει , είναι αναπόδεικτος , αφού σε σχετικές
ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν από την ως άνω Ανακρίτρια , απάντησε ότι , δήθεν ,
δεν γνώριζει σε ποιόν ανήκε το όπλο αυτό , ούτε και ήταν σε θέση να το προσκομίσει
προκειμένου αυτό να ελεγχθεί από αρμόδιους πραγματογνώμονες. Περαιτέρω , το
ίδιο βράδυ της 17-9-2013 , στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό 6980-970221 και με
στοιχεία συνδρομητή Δημήτριος ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ , τον κάλεσαν ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ
στις 23:18:24 , 23:34:26 , 23:36:42 και 23:42:04 , ο Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
στις 23:39:58 και 23:46:27. και ο Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ στις 00:24:50 της 18-92013. Ο ίδιος , δηλ. ο Αριστοτέλης ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ , τηλεφώνησε στον Ιωάννη
ΑΓΓΟ στις 23:29:36 και 23:35:11. , ενώ στον Αθανάσιο ΤΣΟΡΒΑ στις 00:29:09
από το τηλέφωνο 6988-326017 , με συνδρομήτρια τη Σταματίνα ΨΥΛΛΑ , το οποίο
χρησιμοποιούσε ο γιός της Ιωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.

397

Όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος , ο Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ , κατά την ως άνω
τηλεφωνική συνομιλία τους , του είπε «… Κάτι για τον Ολυμπιακό , επειδή είμαι
και εγώ Ολυμπιακός και λόγω της ήττας που είχαμε εκείνο το βράδυ. Ίσως να
μου είπε και για κάποια δράση για φειγ βολάν επειδή θα ερχόταν ο Γενικός
Γραμματέας κ. Μιχαλολιάκος στη Νίκαια να μιλήσει… Εγώ θυμάμαι ότι μιλούσαμε
για τον Ολυμπιακό ». Όμως ο Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ , κατά την απολογία του
ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , στις 4-2-2014 , ανέφερε για τον παρόντα
κατηγορούμενο «… τον ξέρω ως Τέλη , το επίθετό του δεν το γνωρίζω… μιλήσαμε
για τη φασαρία που έγινε εκεί. Του είπα για τη φασαρία στην Αμφιάλη και είπε ότι
το είχε μάθει από κάποιους άλλους ». Για το ίδιο θέμα , δηλ. για το επεισόδιο στην
καφετέρια , μίλησε , κατά την άποψή μας και με τον Ιωάννη ΑΓΓΟ ο οποίος ήταν
στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » και μάλιστα , κατά την γνώμη του , σε δεινή θέση
κατά τη στιγμή εκείνη και η μόνη λογική εξήγηση των τηλεφωνικών κλήσεών του
ήταν η αναζήτηση βοήθειας από πρόσωπα τα οποία γνώριζε από την Τοπική
Οργάνωση της Νίκαιας και ασφαλώς τους είχε εμπιστοσύνη ή η ενημέρωσή τους για
το τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Πέραν όμως των προαναφερομένων στις 23:31:00 και
23:31:51 της 17-9-2013 τον κάλεσε ο Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ και στις 00:53:43 της
18-9-2013 κάλεσε αυτός τον Γεώργιο ΠΑΤΕΛΗ. Όπως δε αναφέρει σχετικά «…
τον πήρα και είχα μιλήσει για κάποια θέματα προσωπικά , οικογενειακά… Με πήρε
τηλέφωνο , μιλήσαμε πολύ λίγο και δεν μου ανέφερε κάτι. Δεν γνωρίζω για ποιό λόγο
δεν μου το ανέφερε ». Ενόψει όμως του γεγονότος ότι , με βεβαιότητα , στις
00:53:43 της 18-9-2013 , ο Γ. ΠΑΤΕΛΗΣ είχε ήδη ενημερωθεί πλήρως για την
παρουσία του Π. ΦΥΣΣΑ στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » και το θανάσιμο
τραυματισμό του Π. ΦΥΣΣΑ από το Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ , αποκλείεται να συζήτησαν
προσωπικά και οικογενειακά του θέματα. Επομένως , είναι απολύτως ψευδής και
αυτός ο ισχυρισμός του Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ, όπως και οι λοιποί. Τέλος και
παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς του , από ουδέν αποδεικτικό στοιχείο προκύπτει
ότι ο κατηγορούμενος κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέβησαν
τα δραματικά γεγονότα στην καφετέρια « ΚΟΡΑΛΛΙ » και πέριξ αυτής στην περιοχή
της Αμφιάλης Κερατσινίου , ο ίδιος βρισκόταν σε συγγενικό του σπίτι σε
εορτασμό των γενεθλίων της θείας του. Κατά την άποψή μας , έχοντας τόσες
κομματικές περγαμηνές και διακρίσεις , κρίνεται απίθανο να μην προσέτρεξε στα
γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης στη Νίκαια , ευθύς μόλις έλαβε το πρώτο μήνυμα
που εστάλη από τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ και εντεύθεν να μη μετέβη στο σημείο των
επεισοδίων, αφού άλλωστε κανείς δεν παρέμεινε εκεί , δηλ. στα γραφεία. Στη
συνέχεια , όπως οι συγκατηγορούμενοί του , αμέσως μετά την επίθεση του Γ.
ΡΟΥΠΑΚΙΑ στον Π. ΦΥΣΣΑ , έφυγαν τάχιστα από τον τόπο του εγκλήματος προς
διάφορες κατευθύνσεις για να αποφύγουν την επ’ αυτοφώρω σύλληψη , έτσι και ο
ίδιος κατέφυγε στο σπίτι του Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ , στην περιοχή Ταμπούρια του
Πειραιά , γνωρίζοντας ότι εκεί βρίσκονταν διάφοροι γνωστοί και φίλοι του ,
λέγοντάς τους ότι προηγουμένως βρισκόταν στα γενέθλια της θείας του.
Ενόψει ανωτέρω , κατά την άποψή μας , προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος
του συγκεκριμένου κατηγορουμένου για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις για τις
οποίες κατηγορείται και ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του
αρμόδιου Δικασητρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.
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ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης , γεν. στη
Χαλκίδα , στις 25-11-1979 , κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης ( Τριανταφυλλίδη
19 ).
ΠΡΑΞΕΙΣ
1) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Εμπρησμός από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για άνθρωπο ( άρθρ. 264 περ. β Π. Κ. )
Σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου , απαγγέλθηκαν από την Ειδική
Ανακρίτρια - Εφέτη οι παρακάτω κατηγορίες , οι οποίες , κατά τα κύρια σημεία
τους , έχουν ως εξής:
Α) « Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από του έτους 2010 , εντάχθηκες και
συμμετέχεις ως μέλος , μέχρι και σήμερα , αδιαλείπτως , σε δομημένη και με
διαρκή δράση ομάδα , αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα
( οργάνωση ) , η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων ,
μεταξύ των οποίων τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις… Πλέον συγκεκριμένα ,
στον ως άνω τόπο και χρόνο εντάχθηκες στην οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ και
συμμετέχεις σ’ αυτήν αδιαλείπτως , μέχρι και σήμερα , μετά των συγκατηγορουμένων
σου … Εσύ δε ενταχθείς στην ως άνω εγκληματική οργάνωση ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’
και δη στην Τοπική Οργάνωση Ιεράπετρας Κρήτης , μετείχες ως μέλος στο
αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ σε διάφορες βίαιες επιθέσεις , που οργανώνονταν
από τη ‘‘ Χρυσή Αυγή ’’ εναντίον ημεδαπών που στοχοποιούνταν ως άτομα
διαφορετικών πολιτικών , ιδεολογικών κ.λ.π . αντιλήψεων , ξένων μεταναστών
κ.λ.π , ενδεικτικώς δε , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής σου
δραστηριότητας: α) στη Βαινιά Ιεράπετρας Κρήτης , στις 13-2-2013 και περί ώρα
19. 50 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , εσύ , ως ταμίας και μέλος του πενταμελούς
Συμβουλίου της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα , μαζί με τους
συγκατηγορουμένους σου… αλλά και άλλα , άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση
άτομα , περίπου δώδεκα ( 12 ) συνολικά , αφού αρχικά επισκεφθήκατε το
Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαινιάς Κεντρίου Ιεράπετρας και απαιτήσατε
επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να σας χορηγήσει δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου
για την ευόδωση , δήθεν , ‘‘ κοινωνικού έργου ’’ της Χρυσής Αυγής και αυτός
αρνήθηκε , τον ρωτήσατε δε στη συνέχεια αν απασχολούνται στο Ελαιουργείο
αλλοδαποί εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί , μετά δε την αρνητική του απάντηση
εσείς κατευθυνθήκατε σε κατοικία που βρίσκεται στην άκρη του χωριού , όπου και
διέμεναν οι αλλοδαποί… άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και αφού ζητήσατε από
αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή , τους επιτεθήκατε με ξύλα και ρόπαλα
στο κεφάλι και στο σώμα , προκαλώντας τους σωματικές βλάβες και δη…» και
β) Το Νοέμβριο του 2012 και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία , μαζί
με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους σου , μερικοί των οποίων φορούσατε
μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής , επιτέθηκες σε βάρος των…
ομοίως Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία , στους
οποίους προξενήσατε σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και κλωτσιές
και μπουνιές , ενώ τους απειλήσατε ότι αν κατήγγειλαν οτιδήποτε θα τους
σκοτώνατε » και
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Β) « Περαιτέρω , στα πλαίσια της δραστηριότητάς σου ως μέλος της ως άνω
εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης δια της
ασκήσεως των ανατεθέντων σε εσένα ‘‘ καθηκόντων ’’ , συνεισφέροντας στην
πραγμάτωση των δεσμευτικών για σένα , όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης
αυτής στόχων της , που αφορούν , μεταξύ , άλλων … στη Βαινιά Ιεράπετρας
Κρήτης , το Δεκέμβριο του 2012 , βάσει οργανωμένου σχεδίου , εσύ ως ταμίας και
μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην
Ιεράπετρα , μαζί με τους συγκατηγορουμένους σου… αλλά και άλλα , άγνωστα
μέχρι στιγμής στην ανάκριση , άτομα , περίπου δέκα ( 10 ) συνολικά , ενεργώντας
από κοινού και έχοντας πρόθεση να προξενήσετε πυρκαγιά , μεταβήκατε στην
προαναφερθείσα οικία των παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενόσω αυτοί
ευρίσκοντο εντός αυτής και πετάξατε εντός της οικίας μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη ,
στα οποία είχατε βάλει φωτιά , με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά στην οικία , από
την πράξη σας δε αυτή , που τελέσατε από μίσος φυλετικό σε βάρος των παραπάνω
προσώπων , μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ».
Ο εν λόγω κατηγορούμενος ήταν ο ταμίας της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος
« Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , στην περιοχή της Ιεράπετρας. Κατά την
απολογία του ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , αρνήθηκε τις κατηγορίες
που τον βαρύνουν. Ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ενταγμένος στη « Χρυσή Αυγή » ως
πολιτικό σχηματισμό , αλλά απλά έκανε παρέα με τους υπόλοιπους
συγκατηγορουμένους του , με τόπο συνάντησής τους ένα μικρό γραφείο που είχαν
μισθώσει στην περιοχή της Ιεράπετρας. Όπως δε ανέφερε σχετικά « Εμείς δεν
είχαμε καν επαφές με το κόμμα. Εμείς δεν το βλέπαμε σαν κόμμα. Το βλέπαμε
σαν καφενείο. Συζητούσαμε. Εγώ είχα δει ένα κοινωνικό έργο και είπα να πάω να
βοηθήσω τον τόπο μου… Όταν είχα πάει εκεί πέρα γνώρισα τον κ. Δασκαλάκη και
κ. Μαυρικάκη και αργότερα τον κ. Πετράκη που τον είχα δει μια δύο φορές εκεί στο
γραφείο που ήταν παλιός μου γυμναστής , αποκτήσαμε μία οικειότητα μεταξύ μας
και παρέμεινα εκεί. Μου άρεσε η παρέα που κάναμε , είχαμε μια ωραία
συνεννόηση. Το είχαμε κάνει σαν στυλ παρεάκι ». Όσον αφορά δε τη μετάβασή
τους στο ελαιουργείο στη Βαινιά ανέφερε ότι
« Ήμασταν εγώ , ο κ.
Δασκαλάκης , ο κ. Μαυρικάκης και ο κ. Πετράκης …» , επισημαίνοντας ότι « Εμείς
σαν άτομα πήγαμε εκεί. Εκείνη τη στιγμή στο γραφείο πάρθηκε αυτή η απόφαση .
Να πάμε πρώτα στο ελαιοτριβείο να μας δώσει μια μεγάλη ποσότητα και μετά να
κάνουμε γύρο σε άλλους για να μαζέψουμε ότι μπορούμε.. Εμείς πάντα πηγαίναμε
όλοι μαζί σαν παρέα. Έτσι αποφασίσαμε να πάμε πάλι όλοι μαζί. Δεν ξέραμε και
τι ποσότητα λαδιού θα μας έδινε ». Ο ισχυρισμός του αυτός επιβεβαιώνεται από
το συγκατηγορούμενό του Γέωργιο ΠΕΤΡΑΚΗ , ο οποίος κατά την απολογία του ,
στις 31-3-2014 , ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη , μεταξύ άλλων , ανέφερε
ότι « Μέσα στο εργοστάσιο μπήκε ο Μαυρικάκης με τον Ψυλλάκη ». Όμως ο
κατηγορούμενος αρνείται τον ισχυρισμό του εργάτη του ελαιοτριβείου Πέτρου
ΚΑΠΟΥΑ ότι κατά την επίσκεψή τους εκεί τον ρώτησαν αν απασχολούνταν
αλλοδαποί , καθώς και του επίσης εργαζόμενου εκεί Ανδρέα ΜΠΙΛΑΛΗ ότι
βγαίνοντας ο ίδιος από το ελαιουργείο είδε άτομα να πηγαίνουν προς την οικία των
αλλοδαπών και μάλιστα με ξύλα στο χέρι , ενώ το αυτοκίνητο τόσο του Γεωργίου
ΠΕΤΡΑΚΗ όσο και του Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ήταν ακόμη παρκαρισμένα έξω
από το ελαιοτριβείο και ασφαλώς και οι επιβάτες τους. Ειδικότερα δε , επί του
θέματος αυτού ισχυρίζεται ότι « Δεν είδα κανέναν εγώ προσωπικά να ανεβαίνει προς
το αντλιοστάσιο. Όλη η διαδικασία στο εργοστάσιο ήταν 2-3 λεπτά
και
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αποχωρήσαμε προς τα γραφεία. Δεν μπορώ να ξέρω τι λέει ο καθένας… Το
εργοστάσιο από το αντλιοστάσιο είναι ένα χιλιόμετρο…». Όμως οι σχετικές
καταθέσεις των παραπάνω μαρτύρων ενισχύονται και από το περιεχόμενο των
ισχυρισμών του επίσης κατηγορουμένου Σάββα ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ.
Με βάση τα προαναφερόμενα και σε συνδυασμό με όσα εκτίθενται αναλυτικά σε
προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης προτάσεως , φρονούμε ότι προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου και ως εκ τούτου πρέπει να
παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος
των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται.
Κατόπιν όσων εκτίθενται αναλυτικά παραπάνω και επειδή με βάση τη συνολική
εκτίμηση όλων , ανεξαιρέτως , των αποδεικτικών στοιχείων προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις , πρέπει , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 περίπτ. ε και
313 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , να παραπεμφθούν στο ακροατήριο του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών οι κατηγορούμενοι οι οποίοι
αναφέρονται παρακάτω στο διατακτικό της παρούσης υπό στοιχ. Α για να
δικαστούν ως υπαίτιοι των παρακάτω αξιοποίνων πράξεων:
1) Ανθρωποκτονία από πρόθεση , τετελεσμένη και σε απόπειρα , από κοινού και
κατά συρροή ( άρθρ. 42 παρ. 1 , 45 , 94 παρ. 1 , 299 παρ. 1 Π. Κ. )
2) Απλή ( ψυχική ) συνέργεια στο ως άνω έγκλημα ( άρθρ. 47 παρ. 1 Π. Κ )
3) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής ( άρθρ. 1 , 13 περίπτ.
στ , 14 , 16 , 17 , 26 παρ. 1 εδάφ. α , 27 παρ. 1 , 51 , 52 , 79 , 187 παρ. 1 , 3 Π. Κ. ,
όπως η παράγρ. 1 της τελευταίας διατάξεως ετέθη δια του άρθρου 11 παράγρ. 3
του Ν. 3064/2002 και στη συνέχεια τροποπ. με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 7
Ν. 3536/2007 , 11 Ν. 3658/2008 , άρθρου δεύτερου παρ. 1 περιπτ. α και β Ν.
3875/2010 , 8 παράγρ. 1 Ν. 4042/2012 , 4 παράγρ. 1 , 12 παράγρ. 1 Ν. 4049/2012
και 320 παράγρ. 9. α. Ν. 4072/2012 )
4) Απρόκλητη σωματική βλάβη , η οποία έχει το χαρακτήρα της επικίνδυνης
σωματικής βλάβης , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι , τελεσθείσα από άτομα
που ενήργησαν με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη , από κοινού και κατά συρροή , τετελεσμένη και εν αποπείρα ( άρθρ.
308 Α παράγρ. 1 ,2 , 3 σε συνδ. με τα άρθρ. 309 και 308 Π. Κ. ).
5) Παράνομη οπλοφορία ( άρθρ. 1 παράγρ. 1 περιπτ. α , β , δ , 2 περίπτ. α , β γ
δ , ε , 10 παράγρ. 13 α. , β. Ν. 2168/1993 )
6) Παράνομη οπλοχρησία ( άρθρ. 1 παράγρ. 1 περιπτ. α , β , δ , 2 περίπτ. α , β , γ
δ , ε , 14 Ν. 2168/1993 )
7) Παράνομη οπλοκατοχή ( άρθρ. 1 παρ. 1 περ. α , β, δ , η και 2 , 2 α , γ , ε , 3
ε , 7 παράγρ. 1 , 8 α Ν. 2168/1993 , όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους
με το Ν. 3944/2011 )
8) Διακεκριμένη περίπτωση κατοχής όπλων και πυρομαχικών , με σκοπό τον
παράνομο εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης ( άρθρ. 1 παράγρ. 1 περ. α , β , δ ,
2 εδάφ. α , 3 εδάφ. ε , 7 παρ. 1 , 8 α , 15 παράγ. 1 εδάφ. α Ν. 2168/1993 , όπως
το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 15 προστ. με την παράγρ. 6 του
άρθρου 10 Ν. 3944/2011 και αντικ. ως άνω με το άρθρ. 73 Ν. 4139/2013 )
9) Παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 , 5 παρ. 1 και 6 παράγρ . 2 του Ν. 456/1976
10) Ψευδορκία μάρτυρα ( άρθρ. 224 παράγρ. 2 - 1 Π. Κ. )
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11) Διατάραξη της κοινής ειρήνης , από συμμετέχοντες σε δημόσια συνάθροιση
και από άτομα τα οποία τέλεσαν βιαιοπραγίες είχαν δε καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη ( άρθρ. 189 παράγρ. 1 , 3 Π. Κ. )
12) Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας , η οποία έγινε χωρίς πρόκληση από
τον παθόντα , στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι των δύο και τελέστηκε από
άτομα που ενήργησαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και
μη , από κοινού ( άρθρ. 45 , 381 παρ. 1 σε συνδ. με το άρθρο 382 παρ . 5 , 3 , 1 Π.
Κ. )
13) Διατάραξη οικιακής ειρήνης ( άρθρ. 334 παρ. 1 Π. Κ )
14) Εκβίαση , από δράστη που μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης της επιχείρησης του
εξαναγκαζόμενου , ενεργεί δε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια ( άρθρ. 385
παράγρ. 1 περίπτ. β εδάφ. α , β Π. Κ ).
15) Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικής ουσίας προς ιδίαν χρήση ( παράβ. άρθρ. 1
παράγρ. 1 , 2 , 29 παράγρ. 1 περίπτ. α Ν. 4139/2013 σε συνδ. με το άρθρ. 1
παράγρ. 2 ΠΙΝ Α αριθ. 6 Ν. 3459/2006 )
16) Εμπρησμός από πρόθεση , από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο ( άρθρ. 264 περίπτ. β Π. Κ. ).
17) Παράβ. άρθρ. 1 παράγρ. 1, 2 και 2 του Ν. 927/1979 και
18) Κακόβουλη βλασφημία ( άρθρ. 198 παρ. 1 Π. Κ. ).
19) Παράβ. άρθρ. 20 παρ. 1 περ. β , 21 , 23 , 54 Ν. 3028/2002.
Αντίθετα , δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων
1) Δημητρίου ΜΠΙΝΟΥ του Αποστόλου 2) Γεωργίου ΜΠΟΛΑΝΗ του Παναγιώτη
και 3) Δημητρίου ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ για την αξιόποινη πράξη της ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση ( άρθρ. 187 παρ. 1 Π. Κ ) , επειδή δεν προέκυψαν
παντάπασι ενδείξεις σε βάρος τους , με αποτέλεσμα ως προς αυτούς η ανάκριση να
περατωθεί με την έκδοση τυπικών κλήσεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
270 παρ. 1 του ΚποινΔ. 4) Θεοδώρου ΣΤΕΦΑ του Βασιλείου για την αξιόποινη
πράξη της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση
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ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ : Α) Να παραπεμφθούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών οι παρακάτω κατηγορούμενοι:
1) Ιωάννης ΑΓΓΟΣ του Ζήση και της Νίκης , γεν. στην Αθήνα, στις 189-1973, κάτοικος Κερατσινίου ( Παύλου Μελά 40-42 ), για να δικαστεί ως
υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου

Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ ζ) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε

περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στ
πολιτικό κόμμα – εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της
οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
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2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
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αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων

αποκλειστικά

και

Ο εν λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης

μόνο

των

αλλοδαπών

ΑΓΓΟΣ, εντάχθηκε ως

μεταναστών.

μέλος στην εν λόγω

εγκληματική οργάνωση από τις αρχές του έτους 2012 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με
σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε , πλην της παρούσης, από κοινού
με άλλα μέλη της και τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω
υπό στοιχ. Β και Γ.
Β) Στο Κερατσίνι , στις 17-9-2013 , παρέσχε συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του
Γεώργιο Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Ειδικότερα, αυτός ( ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ ) παρακολουθώντας,
μαζί με το συγκατηγορούμενό του Λέοντα Τσαλίκη, στην καφετέρια «Κοράλλι » , που
βρίσκεται στο Κερατσίνι , στη συμβολή των

οδών Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά,

ποδοσφαιρικό αγώνα, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία εντός του ως άνω καταστήματος
του Παύλου Φύσσα , γνωστού στην περιοχή για τις αντίθετες προς τη « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
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πολιτικές απόψεις του και της ολιγομελούς παρέας του, στις 23:19:20, μέσω του κινητού
του τηλεφώνου, με αριθμό 6977034165, που ανήκει στη σύζυγό του Κωνσταντίνα
Μπαξεβανάκη,

ενημέρωσε το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου, μέλος της

ίδιας εγκληματικής

οργάνωσης,

για την παρουσία εκεί των ως

άνω

προσώπων,

προκειμένου αυτός με τη σειρά του να ενημερώσει τον υπεύθυνο πυρηνάρχη της Τοπικής
Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια Γεώργιο Πατέλη, ο οποίος και κινητοποίησε αμέσως
το μηχανισμό των «Ταγμάτων Εφόδου» της Τοπικής Οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» της
περιοχής Νίκαιας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που
εστάλη, περί τις 23.30 της 17-9-2013, από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια σε όλα τα μέλη του οικείου Τάγματος Εφόδου. Τα μέλη αυτού

του

«Τάγματος Εφόδου » , στο οποίο , μεταξύ των άλλων , συμμετείχαν οι Αναστάσιος
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ , Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ , Σταύρος ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ , Ιωάννης
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ , Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ, Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , Δημήτριος
ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ , Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ , Κων/νος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ και Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΗΣ,

μετέβησαν βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, στο σημείο, που

βρίσκονταν τόσο ο κατηγορούμενος Ιωάννης ΑΓΓΟΣ όσο και ο Παύλος Φύσσας ( με την
παρέα του ). Ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ ενώθηκε με αυτούς και όλοι μαζί δημιούργησαν ευνοϊκές
συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο αυτό
Παύλου Φύσσα , καθώς και της ολιγομελούς παρέας του , με τον προπηλακισμό τούτων, με
ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου» , τα στοιχεία των οποίων δεν εξακριβώθηκαν, με αποτέλεσμα ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί και έτσι να καταστεί ευάλωτος. Παράλληλα δε ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ, με την
προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του καθώς και των συγκατηγορουμένων του, ενδυνάμωσε
και ενεθάρρυνε

ψυχικά το Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος, αφού εισήλθε με το ως άνω

αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το επιτρεπόμενο
ρεύμα κυκλοφορίας, το ‘‘παράτησε’’ στο μέσον της οδού, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε
απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την
αίσθηση της υπεροχής, έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα,
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια, εξ’ αιτίας των τραυμάτων αυτών να
επέλθει ο θάνατός του. ως μόνης και αποκλειστικής αιτίας, Στη συνέχεια ο Ιωάννης ΑΓΓΟΣ,
μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος

τη σύγχυση που

δημιουργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη σύλληψη από
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τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ,

οι

οποίοι

προσέτρεξαν να συλλάβουν το Γ.

Ρουπακιά.
Γ. Στο Κερατσίνι Αττικής, στις 28-9-2013, κατελήφθη να κατέχει , από κοινού με τη
σύζυγό του Κωνσταντίνα Μπαξεβανάκη, εντός της επί της οδού Π. Μελά αριθ. 40 - 42
κατοικίας τους , όπλα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2168/1993, και δη μαχαίρια,
των οποίων η κατοχή δεν δικαιολογείτο για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση,
τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση. Πλέον συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρόνο
κατελήφθη να κατέχει : α ) ένα (1) μαχαίρι (στιλέτο), συνολικού μήκους είκοσι δύο (22)
εκατοστών και λάμας μήκους εννέα και μισού (9,5) εκατοστών, β ) ένα (1) μαχαίρι (στιλέτο),
συνολικού μήκους δεκατριών και μισού (13,5) εκατοστών και λάμας μήκους επτά και μισού
(7,5 ) εκατοστών εντός δερμάτινης θήκης, γ ) ένα (1) μαχαίρι, συνολικού μήκους επτά (7)
εκατοστών και λάμας μήκους τεσσάρων ( 4 ) εκατοστών εντός της ίδιας θήκης και δ ) ένα (1)
μαχαίρι, συνολικού μήκους δέκα ( 10 ) εκατοστών και λάμας μήκους πέντε ( 5 ) εκατοστών
εντός δερμάτινης θήκης
2) Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ του Κυριάκου και της Ολυμπίας, γεν. στο
Μαρούσι Αττικής, στις 22-1-1990, κάτοικος Νίκαιας ( Ολύμπου 29 ) για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται κατά το νόμο
με στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ ζ) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στ πολιτικό κόμμα
– εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια
χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
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εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
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ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος
ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
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Ο εν λόγω κατηγορούμενος Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το έτος 2010 , με την ιδιότητά του δε αυτή
και με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, στις 10-7-2013 και περί ώρα
19.30, μετείχε στο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της Τ.Ο Νίκαιας της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, το οποίο
συνέπραξε με τα αντίστοιχα Τάγματα Εφόδου της Τ.Ο Πειραιώς και της Τ.Ο Νοτίων
Προαστίων της ιδίας εγκληματικής οργάνωσης και βάσει οργανωμένου σχεδίου,
επιβαίνοντας, ως συνεπιβάτης, στην υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΕΝΑ-0141 δίκυκλη μοτοσυκλέτα
του Χρήστου Γαλανάκη και με επικεφαλής το βουλευτή Β΄ Περιφέρειας Πειραιώς της
‘‘Χρυσής Αυγής’’ και κατηγορούμενο Ιωάννη Λαγό, που επέβαινε στο υπ’ αριθ.
κυκλοφορίας ΙΜΧ 7284 αυτοκίνητο,

συμμετείχε σε οργάνωμένη και συντεταγμένη

μοτοπορεία και μετέβη στην Ηλιούπολη Αττικής μαζί με τους συγκατηγορουμένους του
Μπαρέκα Θωμά, Καλπιτζή Γεώργιο, Σταμπέλο Γεώργιο καθώς και με άλλα άγνωστα ακόμα
στην ανάκριση άτομα, επιβαίνοντα όλα σε πενήντα (50) περίπου δίκυκλες μοτοσυκλέτες,
φορώντας μπλούζες με τα διακριτικά της ‘Χρυσής Αυγής’ και κάποιοι και παντελόνια
παραλλαγής, κρατώντας ξύλινα ρόπαλα, κοντάρια, σιδερένιους λοστούς και kryptonite,
φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ΑΙΜΑ –ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και αρχικά κατευθύνθηκαν
στην Πλατεία Εθν. Αντίστασης. Στη συνέχεια μετέβησαν στη συμβολή των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μαρ. Αντύπα στο ύψος του αριθμού 4 Α, όπου σε ημιϋπόγειο διαμέρισμα
στεγαζόταν ο Ελεύθερος

Κοινωνικός

Χώρος

Ηλιούπολης

‘‘ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ’’ , στις

εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της Ηλιούπολης και κατά την συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα ανήλικα παιδιά (΄Ελληνες) παρακολουθούσαν, δωρεάν, μαθήματα
Αγγλικής γλώσσας, ο ίδιος δε ο Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ , με τους ως άνω
συγκατηγορουμένους του, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, με προκαθορισμένους ρόλους και
σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα λίγων λεπτών, με τα παραπάνω όπλα που
κρατούσαν, όλως αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, κατέστρεψαν τον παραπάνω χώρο και
επιτέθηκαν στον ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου Παναγιώτη Δριμυλή, επ’ ονόματι του
οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου, κτυπώντας τον και
προκαλώντας του σωματικές βλάβες (κακώσεις και μώλωπες).
3) Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη και της Ειρήνης , κάτοικος
Περάματος Αττικής ( 3 ης Σεπτεμβρίου 34 ) για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα
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Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2011 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου
Παναγιώταρου

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

ε) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της
δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
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εφαρμογή των « καταστατικών αρχών »

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος
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ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων

αποκλειστικά

και

μόνο

των

αλλοδαπών

μεταναστών.

Ο ίδιος δε στο πλαίσιο της παράνομης και εγκληματικής δράσης του και υπό την αιγίδα της
εγκληματικής αυτής οργάνωσης , τέλεσε , πλην των άλλων και τις αξιόποινες πράξεις οι
οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ. Β , Γ και Δ.
Β) Στο Πέραμα Αττικής, στις 12-6-2012, ως μέλος του Τάγματος Εφόδου της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
συγκροτούμενο από είκοσι, τουλάχιστον, άτομα, μεταξύ των οποίων και

οι

συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως επικεφαλής, Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , η ανήλικη Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Μάρκος

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ , καθώς και με άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα, έχοντας, από
κοινού, αποφασίσει να τελέσει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
επιχείρησε από κοινού με αυτούς , πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως
αυτού , δεν ολοκλήρωσε όμως την ενέργειά του από λόγους ανεξάρτητους της
θελήσεώς του. Συγκεκριμένα,

με το ως άνω Τάγμα Εφόδου, την παραπάνω

ημρομηνία και περί ώρα 03.10 , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μετέβη
στην οδό Θεμ. Σοφούλη, στο ύψος του οικοδομικού αριθμού

32 και αφού

προηγουμένως προκάλεσε μαζί με τους λοιπούς ( Τάγμα Εφόδου ) εκτεταμένες
φθορές στα επαγγελματικά αυτοκίνητα ( φορτηγό τύπου ΒΑΝ και τρίκυκλο ) των
παρακάτω Αιγύπτιων αλιεργατών, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από τη
μονοκατοικία που

διέμεναν,

επιχείρησε να εισβάλει βιαίως

εντός της οικίας,

σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των παραθύρων της και ρίχνοντας το
περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον πυροσβεστήρα που το περιείχε
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μέσα στο δωμάτιο, όπου διέμεναν και την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν οι αλλοδαποί,
υπήκοοι Αιγύπτου: 1) ( επ ) ΑBOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και
της TORKIA 2) ABOU IIAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA
3) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της TORKIA. Επειδή όμως
δεν κατόρθωσε να σπάσει την πόρτα καθ’ όσον ήταν σιδερένια, ανέβηκε στην
ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος εξ’ αυτών EMBARAK

( επ ) ABOUZID ( ον )

του EMBARAK ABOUZID και της FATME, του επιτέθηκε βιαίως αιφνιδιάζοντάς
τον και με σκοπό να τον σκοτώσει, τον χτύπησε μαζί με τους λοιπούς, με ξύλα και
σιδερένιους λοστούς, σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου, όπως στο
κεφάλι και το πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω
γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα, βαθειά θλαστικά
τραύματα προσώπυ και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαγχνικού
κρανίου, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία. Τελικά
όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό του, καθόσον είχε παρέλθει ο
χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα, όπως αυτό είχε
προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος Πανταζής ,
έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης, πριν εμφανιστούν
Αστυνομικές Δυνάμεις ή άλλες ομάδες αντιφρονούντων και συλληφθούν. Από τον
τρόπο που ενήργησε αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του και το μέσον επίθεσης που
χρησιμοποίησε, προκύπτει σαφώς ότι είχε ανθρωποκτόνο σκοπό , αφού κτύπησε
τον παθόντα με επικίνδυνο όπλο σε εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο του σώματος του
και συγκεκριμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπό του , την ώρα που αυτός κοιμόταν και
δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα να αμυνθεί για να αποφύγει το χτύπημα ,
προξενώντας του κατ' αυτόν τον τρόπο άμεσο και σοβαρό κίνδυνο της ζωής του.
Γ) Στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, με συμμετοχή περισσοτέρων των δύο
δραστών, χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, με πρόθεση, έβλαψε ξένα ( ολικά )
πράγματα. Ειδικότερα, έθραυσε την πόρτα, τα ξύλινα πατζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας ιδιοκτησίας
αγνώστου και άδειασε το περιεχόμενο ενός πυροσβεστήρα εντός της εν λόγω οικίας,
με αποτέλεσμα να γεμίσει το εσωτερικό αυτής με σκόνη. Επιπλέον, έθραυσε τους
υαλοπίνακες και προξένησες βαθουλώματα στα υπ' αριθ. Κυκλοφορίας ΕΜΗ-9506
ΙΧΕ και EMI-9421 ΙΧΕ, αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας του ABOU HAMED ( επ )
AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA, καθώς και στο υπ' αριθ. κυκλοφορίας
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ΑΕΜ-5702 δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής « PIAGGIO ». ιδιοκτησίας του ( επ )
ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA.
Δ ) Στον προαναφερόμενο τύπο και χρόνο, αφού έθραυσε βίαια την πόρτα εισόδου
της υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας, εισήλθε παράνομα σε αυτήν και παρέμεινε
εκεί. χωρίς τη θέληση

tcov

δικαιούχων: 1 ) ( επ ) ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED

του SAAD και της TORKIA. 2 ) ABOU HAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD
και της TORKIA, 3 ) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της
TORKIA και 4 ) EMBARAK ( επ ) ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και
της FATME, οι οποίοι νόμιμα διέμεναν στην εν λόγω κατοικία.
4)

Χρυσοβαλάντης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Βασιλικής

γεν. στη Λάρισα , στις

25-1-1971 , κάτοικος Λάρισας

( Ρεθύμνου 8 ) ,

Βουλευτής , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι :
Στο παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται με στερητική
της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων ,
γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία , εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση
« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν
λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της,
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής

και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της

Κοινοβουλευτικής

της ομάδας

ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
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δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως , ενεργώντας πάντα , με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά, μεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο,
Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη,
Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι
στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη
416

Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά
συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
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οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Χρυσοβαλάντης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ , από τότε που
εντάχθηκε στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο
τις επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής
των

θέσεων

,

των

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή
ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως
βουλευτής Λάρισας , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012 , στις οποίες η εν
λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή» , διευθύνοντας την πλέον ως Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους
Βουλευτές , δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των
οποίων και οι προαναφερόμενες
5) Αναστάσιος - Μάριος ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ του Αθανασίου και της Ελένης, γεν.
στο Χολαρχό Αττικής, στις 8-1-1990, κάτοικος Αμφιάλης ( Κασομούλη 35), για
να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
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Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος
συγκατηγορουμένων του

2008 και εντεύθεν ,

α) Νικολάου

Μιχαλολιάκου

Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου

ομού μετά των

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ)

ε) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου

Μπούκουρα ζ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου η) Γεωργίου Γερμενή θ) Κων/νου
Μπαρμπαρούση ι) Νικολάου Κούζηλου

και διαφόρων άλλων , γνωστών και

άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας

κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο,

τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
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3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα , με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
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Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αναστάσιος - Μάριος Αναδιώτης, εντάχθηκε ως μέλος στην
εν λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με
σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της,
πλην της παρούσης και την αξιόποινη πράξη, η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Β) Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς
της, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε
συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του
διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου
Φύσσα.

Ειδικότερα,

συγκεκριμένα

κατά

αυτός,

κατά τις νυκτερινές

ώρες

το χρονικό διάστημα από 23.00

της 17-9-2013 και

μέχρι 23.45, περίπου,

ενημερώθηκε ότι οι συγκατηγορούμενοί του και επίσης μέλη της «Χρυσής Αυγής»
Λέων Τσαλίκης και Ιωάννης Άγγος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος της ασφάλειας των
γραφείων της οργάνωσης στη Νίκαια, βρίσκονταν στο Κερατσίνι Αττικής και δη
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εντός της καφετέριας

«Κοράλλι»,

στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και

Κεφαλληνίας, στην οποία βρισκόταν ως θαμώνας και ο Παύλος Φύσσας, γνωστός
για την αντίθετη προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογία του, ενώ ενημερώθηκε και με
τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που εστάλη, περί τις 23.30 της 17-9-2013, από τα γραφεία
της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, πυρηνάρχης της οποίας ήταν
ο συγκατηγορούμενός του Γεώργιος Πατέλης. Κατόπιν τούτων, συμμορφούμενος
και υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης
σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη ημέρα, μετά από ενεργοποίηση των
«Ταγμάτων Εφόδου» της «Χρυσής Αυγής» της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής,
κατόπιν εντολής του αρμόδιου Πυρηνάρχη της Νίκαιας Γεώργιου Πατέλη και του
επίσης κατηγορουμένου Ιωάννη Λαγού, Βουλευτή της «Χρυσής Αυγής» στη Β΄
Περιφέρεια Πειραιώς, υπεύθυνου όπως το αντίστοιχο τάγμα εφόδου της Νίκαιας
είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να δράσει συλλογικά και να πλήξει πολιτικούς του
αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση σωματικής ή ένοπλης
βίας, μαζί με τους επίσης κατηγορουμένους Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Σταύρο Σαντοριναίο, Ιωάννη Φραγκούλη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο Σταμπέλο, Κωνσταντίνο
Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη και άλλα άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλες
μοτοσικλέτες με κράνη και κοντάρια, περί τα σαράντα (40), καθώς και με τους
κατηγορουμένους , μέλη του ίδιου «Τάγματος Εφόδου», Αθανάσιο Τσόρβα, με το
ΙΧ.Ε αυτοκίνητό του και Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος ακολουθούσε, οδηγώντας το
ΥΖΗ 2724 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συγκροτώντας όλοι το αντίστοιχο ‘‘Τάγμα Εφόδου
Νίκαιας’’ μετέβη, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, στο Κερατσίνι
Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο, όπου τον ανέμεναν οι
συγκατηγορούμενοί του Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης, ομοίως μέλη της
«Χρυσής Αυγής» και μέλη του παραπάνω «Τάγματος Εφόδου». Εκεί μαζί με όλους
τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος
της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και
εκφοβισμού του στο σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα, καθώς και της
ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον
προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους
κάποιων από το ως άνω τάγμα εφόδου, τα στοιχεία των οποίων δεν εξακριβώθηκαν
από την ανάκριση,

με συνέπεια ο Παύλος Φύσσας να εγκλωβιστεί από το

συγκεκριμένο κατηγορούμενο αλλά και τους κατηγορουμένους και έτσι να καταστεί
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ευάλωτος. Παράλληλα, με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του ως και των
συγκατηγορουμένων του και την εν γένει παρουσία του στον τόπο των επεισοδίων,
ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού εισήλθε με το

αυτοκίνητο του επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη

κινούμενος αντίθετα προς το επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το ‘‘παράτησε’’ στο
μέσον της οδού, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα
μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής,
έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο
αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια εκ των τραυμάτων που υπέστη, ως μόνης και
αποκλειστικής αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του.
6) Κυριάκος ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου και της Ασημίνας,
γεν. στη Νίκαια Αττικής, στις 1-3-1982, κάτοικος Περάματος Αττικής ( Αγ.
Τριάδος 12 ) , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος

2008 και εντεύθεν , ομού μετά των

συγκατηγορουμένων του α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ)
Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
Μπούκουρα

ε) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου

ζ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου η) Γεωργίου Γερμενή θ) Κων/νου

Μπαρμπαρούση

ι) Νικολάου Κούζηλου και διαφόρων άλλων , γνωστών και

άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο,

τους

Βουλευτές – Περιφερειάρχες

και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
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έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα , με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Ιωάννη
Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και
μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας,
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που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του
Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού
και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012
και περί ώρα 03.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του

Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους,
άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»

γ) απρόκλητες

επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση,
από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από
φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά
Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar
του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του
Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους

συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη,
Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην
ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα

Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη από το

συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και
αλλοδαπών μεταναστών.
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μόνο των

Ο εν λόγω κατηγορούμενος Κυριάκος Αντωνακόπουλος, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό
την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και τις αξιόποινες πράξεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Β. Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση
πλήθους,

που

προσώπων
Αττικής

ή

και

με

ενωμένες

πραγμάτων
επί

της

δυνάμεις

και

διέπραττε

ειδικότερα

Λεωφόρου

στις

βιαιοπραγίες

12.9.2013,

Δημοκρατίας

αριθ.

72,

εναντίον

στο

Πέραμα

έξω

από

τα

ναυπηγεία «Παπίλα», συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα ( 50 ) περίπου
ατόμων - μελών του πολιτικού κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή»,
κάποια

από

τα

οποία

είχαν

καλυμμένα

ή

αλλοιωμένα

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και επιτέθηκε κατά είκοσι ( 20 ) περίπου
ατόμων

-

μελών

προέβαιναν
περιοχή

σε

του

της

Τοπικής

αναγραφή

Περάματος,

Οργάνωσης
πολιτικών

τέλεσε

δε

Περάματος

ΚΚΕ,

συνθημάτων
βιαιοπραγίες

τα

στην
σε

οποία

ευρύτερη

βάρος

αυτών

χτυπώντας τα ως άνω άτομα σε διάφορα σημεία του σώματος τους, με
τα χέρια και με τα πόδια του αλλά και με ρόπαλα, τσεκούρι, λοστούς στην άκρη
των

οποίων

γκλομπ

και

μεταλλική
τέλεσε

υπήρχαν
ξύλινα

προσθήκη.

βιαιοπραγίες

μεταφέρθηκαν

πρόκες

κοντάρια

με

Μεταξύ

των

ήταν

στο

και

και

Γενικό

οι

βίδες,

στυλιάρια,

μεταλλική
ατόμων

απόληξη
σε

αναφερόμενοι

Νοσοκομείο

ελαστικά

και

βάρος

στρεβλή

των

παρακάτω,

Ελευσίνας

οποίων

οι

οποίοι

«ΘΡΙΑΣΙΟ»,

προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και συγκεκριμένα οι
1)

Μιχαήλ

Βαξεβάνης,

μοίρας

σπονδυλικής

ωμικής

ζώνης,

στήλης

ο

οποίος

και

αριστερού

2)

υπέστη
ώμου

Σωτήριος

κάκωση
και

αυχενικής

κάκωση

δεξιάς

Πουλικόγιαννης

ο

οποίος υπέστη θλαστικό τραύμα κεφαλής, 3) Σταύρος Λεκοδημήτρης, ο οποίος
υπέστη
μαλακών

κάκωση
μορίων,

δεξιού
4)

αγκώνα
Αθανάσιος
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και
Καραμπέρης,

οίδημα
ο

οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς άκρας χειρός 5) Νικόλαος Ζύμαρης , ο οποίος
υπέστη θλαστικό τραύμα δεξιού αγκώνα,
6)

Θεόδωρος

δεξιού

Τηλιακός,

ώμου,

θλαστικό

7)

τραύμα

ο

οποίος

Ιορδάνης

τριχωτού

υπέστη

κάκωση

Πουντίδης,

κεφαλής

8)

ο

γόνατος

οποίος

KARAGJOZΙ

και

υπέστη

SPETIM

του

GEZIM, ο οποίος υπέστη κάκωση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης
και 9) Δημήτριος Διαμαντάκος του Εμμανουήλ, ο οποίος υπέστη τραύμα
κατώτερου ημιθωρακίου δεξιού υπογαστρίου.
Γ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, τέλεσε πράξη που
περιέχει

τουλάχιστον

ανθρωποκτονίας
δική

του

στον

από

ανωτέρω

εκτελέσεως

πρόθεση,

βούληση,

συνάθροιση

αρχή

αλλά

τόπο

κάι

πλήθους

βιαιοπραγίες

εναντίον

αναφερόμενα

στην

για

δεν

λόγους

χρόνο

που

ανεξάρτητους

με

στοιχ.

Β

ενώ

κατά

επιχείρησε

από

Ειδικότερα

σε

δημόσια
διέπραττε

τα

να

της

όχι

αυτής.

δυνάμεις

πραγμάτων,
πράξη,

όμως

συμμετείχε

ενωμένες

ή

εγκλήματος

ολοκλήρωσε

και

προσώπων

υπό

την

του

ειδικότερα

σκοτώσει

τα

προαναφερόμενα ως άνω άτομα, δεν ολοκλήρωσε όμως την εν λόγω πράξη του,
επειδή επενέβησαν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, τα δε ως άνω άτομα
διακομίστηκαν

στο

συγκεκριμένα,

αφού

αφήσει

κανένα

χτυπώντας

αυτά

Γενικό

Νοσοκομείο

περικύκλωσε

περιθώριο
σε

τα

διαφυγής

διάφορα

Ελευσίνας
ανωτέρω

τους,

σημεία

«ΘΡIΑΣIΟ».
άτομα,

επιτέθηκε
του

χωρίς

εναντίον

σώματος

τους,

Πιο
να
τους,
με

τα χέρια και με τα πόδια του αλλά και με ρόπαλα, τσεκούρι, λοστούς,
στην

άκρη

ελαστικά

των

γκλομπ

οποίων
και

υπήρχαν

ξύλινα

πρόκες

κοντάρια

και
με

βίδες,

μεταλλική

στυλιάρια

και

απόληξη

και

στρεβλή μεταλλική προσθήκη, έχοντας πρόθεση να τα σκοτώσει. Δεν ολοκληρωσε
όμως την πράξη του αυτή , επειδή επενέβησαν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.
Δ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, με πρόθεση, κατέστρεψε
ξένα κινητά πράγματα, χωρίς να προηγηθεί πρόκληση από τους ιδιοκτήτες τους και
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παθόντες
χρήση

και

τους

συγκεκριμένα

τα

κάτωθι

κατέστρεψε

αναφερόμενα

καθιστώντας

κινητά,

ήτοι

:

ανέφικτη

α) το

υπ'

τη
αριθ.

κυκλοφορίας ΥΝΗ - 6572 ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του Παναγιώτη
Γκούτη του Γεωργίου, β) το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΥΝΖ - 8764 ΙΧΕ
αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της Γεωργάρα Ρουθ του Σάββα και την γ) υπ'
αριθ.

κυκλοφορίας

Θεοδώρου

ΒΖΗ

Τηλιακού

-

0618

του

δίκυκλη

Ηλία,

μοτοσικλέτα,

τα

οποία

ιδιοκτησίας
(οχήματα)

του
ήταν

σταθμευμένα στο χώρο εκείνο των επεισοδίων.
Ε. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, έφερε όπλα κατά την
έννοια του νόμου, τα οποία ήταν πρόσφορα για άμυνα και επίθεση και
ειδικότερα
υπήρχαν

έφερε
πρόκες

κοντάρια

με

ρόπαλα,
και

τσεκούρι,

βίδες,

μεταλλική

λοστούς

στυλιάρια,

απόληξη

και

στην

ελαστικά
στρεβλή

άκρη

των

οποίων

γκλομπ

και

ξύλινα

μεταλλική

προσθήκη,

χωρίς την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή.
ΣΤ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, στα πλαίσια επίθεσης σε
βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως
λεπτομερώς

αναφέρεται

παραπάνω,

έκανε

χρήση

των ως άνω προαναφερομένων στην υπό στοιχ. Ε πράξη όπλων, χωρίς
την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή.
Ζ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, στα πλαίσια επίθεσης σε
βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως λεπτομερώς
αναγράφεται παραπάνω,

απευθυνόμενος

στα

ανωτέρω άτομα, δημόσια και

κακόβουλα, έβρισε τα Θεία, λέγοντας τη φράση : « Γαμώ το Χριστό σας, Γαμώ την
Παναγία σας ».

7) Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Πούλιας , γεν.
στο Χολαργό Αττικής , στις 20-12-1992 , κάτοικος Παλ. Φαλήρου ( Φλέμινγκ
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13 ) , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:

Στην Αθήνα , από το έτος 2011 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή

ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα

η) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση θ) Αρτέμιου Ματθαιόπολου και διαφόρων άλλων ,
γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε

περίπτωση πολύ

περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της
οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
1)

ήταν:

Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον

αρχηγό της Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον
υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα
Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική
κόμμα,

αυτή

οργάνωση, ως

πολιτικό

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον

τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση
για

την

εκδήλωση

οποιασδήποτε

αξιοποίνου

δράσεως

ή

την

τέλεση

οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την
αντιμετώπιση δια της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων
θεωρούνταν
επιβολή

των

σοβαροί

ιδεολογικοί εχθροί

πολιτικών

ιδεών

της,

της

και κατ’ επέκταση τη

εκδηλωνόταν

μέσω

των

βίαιη

Τοπικών

Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν τα μέλη των
ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν
υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων είχαν ιδιαίτερα
σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των
ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας,
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δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές
εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008
μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις
αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες του Κράτους και 3) Η επιδίωξή της για την
τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την επίτευξη των
προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της
βαρειάς σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και
κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών
υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των « καταστατικών αρχών» και
επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση

οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα
ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες,
με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και
οπλοχρησία

κ.λ.π.,

στις

12-9-2013,

στο

Πέραμα

Αττικής,

σε

βάρος

συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και
άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και
μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και
Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας
από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη
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φθορά ξένης

ιδιοκτησίας

από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής

ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο
Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του

Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του
Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και
άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της « Χρυσής Αυγής » στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου » γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει
κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος
των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian,
Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul
και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad,
συγκατηγορουμένους

του

Αριστόδημο

με φυσικούς αυτουργούς τους
Δασκαλάκη,

Γεώργιο

Πετράκη,

Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και
άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα

Κρήτης, που έδρασαν ως

«Τάγμα Εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή
Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του
υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό
του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά
Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και
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διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013,
με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους

του

Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και
του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με
σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών
μεταναστών.
Ο Ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , εντάχθηκε ως
μέλος στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2011 , με την ιδιότητά
του δε αυτή και με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε
από κοινού με άλλα μέλη της , πλην της παρούσης και την αξιόποινη πράξη της
απόπειρας ανθρωποκτονίας : Ειδικότερα , με την ως άνω ιδιότητα του μέλους
της εγκληματικής οργάνωσης « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή » , συμμετείχες
στο αντίστοιχο « Τάγμα Εφόδου » , συγκροτούμενο , στην περίπτωσή του , από
πέντε ( 5 ) , τουλάχιστον , μέλη της « Χρυσής Αυγής » , ντυμένα με στολές
παραλλαγής και με τη συνοδεία σκύλων pit bull , το οποίο σύχναζε στο πάρκο
επί της οδού Ανδρομάχης στο Παλ. Φάληρο , δίπλα στο Γ Λύκειο Παλαιού
Φαλήρου , όπου και τρομοκρατούσε με απειλές μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου , οι οποίοι είχαν διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από αυτόν. Στα
πλαίσια αυτά και συγκεκριμένα στις 28-1-2013 και περί ώρα 08.15 , έχοντας
αποφασίσει με βάση συγκεκριμένο σχέδιο , με προκαθορισμένους ρόλους , να
τελέσει , το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση , επιτέθηκε κατά του
μαθητή Φοίβου - Γεωργίου ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , ο οποίος εκδήλωνε την αντίθεσή του
στη » Χρυσή Αυγή » και του κατάφερε με μαχαίρι αλεπάλληλα χτυπήματα στο
λαιμό και στο κεφάλι , με συνέπεια να του προκαλέσει θλαστικό τραύμα στην
κροταφική χώρα , δεξιό βαθύ τραύμα που έκοβε την κορυφή της μύτης έως την
κάτω γνάθο

και τη δεξιά ρινοπαρεική αύλακα μήκους οκτώ ( 8 ) εκατ. και

θλαστικό τραύμα μήκους έξι ( 6 ) εκατοστών στην αριστερή πλάγια τραχηλική
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υπογνάθιο χώρα με κατεύθυνση στην καρωτίδα , με σκοπό να επιφέρει το
θάνατό του. Η ανωτέρω πράξη του δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξαρτήτους
της θελήσεώς του και συγκεκριμένα επειδή ο παθών μεταφέρθηκε έγκαιρα στο
νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε.

8) Νικόλαος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Λάμπρου και της Ζωής, γεν. στο Μαρούσι
Αττικής, στις 7-8-1988, κάτοικος Περάματος ( Μαβίλη 9 ), για να δικαστεί ως
υπαίτιος του ότι: Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία
πράξεις, τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα: Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008
και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β)
Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά στ)
Γεωργίου

ΓΕΡΜΕΝΗ

ζ)

Ευστάθιου

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

η)

Κωνσταντίνου

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ θ) Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ και διαφόρων άλλων ,
γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε

περίπτωση πολύ

περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της
οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
1)

ήταν:

Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον

αρχηγό της Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον
υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα
Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική
κόμμα,

αυτή

οργάνωση, ως

πολιτικό

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον

τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση
για

την

εκδήλωση

οποιασδήποτε

αξιοποίνου

δράσεως

ή

την

τέλεση

οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την
αντιμετώπιση δια της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων
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θεωρούνταν
επιβολή

των

σοβαροί

ιδεολογικοί εχθροί

πολιτικών

ιδεών

της,

της

και κατ’ επέκταση τη

εκδηλωνόταν

μέσω

των

βίαιη

Τοπικών

Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν τα μέλη των
ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα

« Τάγματα

Εφόδου »,

που

λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων
είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα
με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως. 2)

Η διαρκής

δράση της,

η

οποία εκδηλώθηκε

τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε
και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της

για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που

αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού
Κώδικα, με στόχο την επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε
των εγκλημάτων του εμπρησμού ( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ),
της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που προβλέπονται στη
νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή
των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες
πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων
τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται
οι κάτωθι: α) απόπειρα

ανθρωποκτονίας

από

κοινού

και

κατά συρροή,

απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη
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οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε
βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και
άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και
μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και
Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας
από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη
φθορά ξένης

ιδιοκτησίας

από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής

ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο
Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του

Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του
Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και
άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της « Χρυσής Αυγής » στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου » γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει
κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος
των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian,
Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul
και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad,
συγκατηγορουμένους

του

Αριστόδημο

με φυσικούς αυτουργούς τους
Δασκαλάκη,

Γεώργιο

Πετράκη,

Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και
άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα

Κρήτης, που έδρασαν ως

«Τάγμα Εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή
Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
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προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του
υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό
του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά
Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και
διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013,
με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους

του

Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και
του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με
σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών
μεταναστών.
Ο Ο εν λόγω κατηγορούμενος Νικόλαος Αποστόλου, εντάχθηκε ως μέλος στην
εν λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή
και με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με
άλλα μέλη της, πλην της παρούσης και την αξιόποινη πράξη,

η οποία

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ. Β και συγκεκριμένα :

Β) Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , από κοινού με άλλα πρόσωπα, άγνωστα στην
ανάκριση, με σκοπό να αποκομίσει τόσο ο ίδιος όσο και άλλος παράνομο περιουσιακό
όφελος, εξανάγκασε άλλον σε πράξη με βία ή με απειλή. Πιο συγκεκριμένα, στην
Κρήτη, σε άγνωστη επακριβώς περιοχή, πιθανότατα όμως στα Μάλλια, κατά το
χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως

20-9-2013 και σε ημερομηνία που δεν

κατορθώθηκε να εξακριβωθεί, για την εξόφληση χρέους άγνωστου οφειλέτη -
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καταστηματάρχη , σε άγνωστο δανειστή, καθ’ ομολογία του

κατά τη διάρκεια

τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τρίτο πρόσωπο, μαζί με άλλα, επίσης άγνωστα στην
ανάκριση, άτομα, μετέβη ο ίδιος στο κατάστημα ειδών αλιείας του οφειλέτη και με βία
και απειλή σε πράξη τον εξανάγκασε να του παραδώσει για την εξόφληση του χρέους
ένα καλάμι και ένα ψαροντούφεκο.

9) Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας ,
γεν. στην Αθήνα , στις 13-7-1946 , κάτοικος Πατρών ( Γεωργίου Ρούφου 142 Α ),
για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στο παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται με στερητική
της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων ,
γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση
« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν
λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της,
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής

και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της

Κοινοβουλευτικής

της ομάδας

ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
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επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά, μεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο,
Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη,
Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι
στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη
Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά
συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
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προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
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οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Μιχαήλ Αρβανίτης - Αβράμης , από τότε που εντάχθηκε
στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας

και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο

τις

επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των
θέσεων

της

,

των

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή
ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως
βουλευτής Αχαίας, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω
οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή»,
διευθύνοντας την πλέον ως Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές ,
δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και
οι προαναφερόμενες.
10) Χρήστος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ του Βασιλείου και της Λευκοθέας, γεν. στο
Χολαργό Αττικής, στις 24-12-1989 , κάτοικος Πειραιά ( Σαλαμίνος 57 ), για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται κατά το νόμο
με στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα:
Στην Αθήνα, από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
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ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ ζ) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
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αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά, μεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο,
Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη,
Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι
στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη
Νίκαια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και
κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
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Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Χρήστος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το έτος 2010 , με την ιδιότητά του δε αυτή και
με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, στις 10-7-2013 και περί ώρα 19.30΄,
μετείχε στο

‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της Τ.Ο

Νίκαιας της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, το οποίο

συνέπραξε με τα αντίστοιχα Τάγματα Εφόδου της Τ.Ο Πειραιώς και της Τ.Ο Νοτίων
Προαστίων της ιδίας εγκληματικής οργάνωσης και βάσει οργανωμένου σχεδίου, επιβαίνοντας
στην υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΕΝΑ-0141 δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του, με συνεπιβάτη το
Διονύσιο ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ και με επικεφαλής το βουλευτή Β΄ Περιφέρειας Πειραιώς της
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‘‘Χρυσής Αυγής’’ και κατηγορούμενο
κυκλοφορίας ΙΜΧ 7284 αυτοκίνητο,

Ιωάννη Λαγό,

που επέβαινε στο υπ’ αριθ.

συμμετείχε σε οργάνωμένη και συντεταγμένη

μοτοπορεία και μετέβη στην Ηλιούπολη Αττικής μαζί με τους συγκατηγορουμένους του
Μπαρέκα Θωμά, Καλπιτζή Γεώργιο, Σταμπέλο Γεώργιο καθώς και με άλλα άγνωστα ακόμα
στην ανάκριση άτομα, επιβαίνοντα όλα, ανά δύο,

σε πενήντα (50) περίπου δίκυκλες

μοτοσυκλέτες, φορώντας μπλούζες με τα διακριτικά της ‘‘ Χρυσής Αυγής ’’ και κάποιοι και
παντελόνια παραλλαγής, κρατώντας ξύλινα ρόπαλα, κοντάρια, σιδερένιους λοστούς και
kryptonite,

φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ΑΙΜΑ –ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ’’ και

αρχικά

κατευθύνθηκαν στην Πλατεία Εθν. Αντίστασης. Στη συνέχεια μετέβησαν στη συμβολή των
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρ. Αντύπα στο ύψος του αριθμού 4 Α, όπου σε ημιϋπόγειο
διαμέρισμα στεγαζόταν ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης ‘‘ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ’’ ,
στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της Ηλιούπολης και κατά την συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα ανήλικα παιδιά (΄Ελληνες) παρακολουθούσαν, δωρεάν, μαθήματα
Αγγλικής γλώσσας, ο ίδιος δε ο Χρήστος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ , με τους ως άνω
συγκατηγορουμένους του, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, με προκαθορισμένους ρόλους και
σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα λίγων λεπτών, με τα παραπάνω όπλα που
κρατούσαν, όλως αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, κατέστρεψαν τον παραπάνω χώρο και
επιτέθηκαν στον ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου Παναγιώτη Δριμυλή, επ’ ονόματι του
οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου, κτυπώντας τον και
προκαλώντας του σωματικές βλάβες (κακώσεις και μώλωπες).
11) Σάββας ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, γεν. στο
Ηράκλειο Κρήτης, στις 27-7-1978, κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης ( Κεντρί ),
για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία
πράξεις, τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται κατά το νόμο
με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα.
Α) Στην Ιεράπετρα Κρήτης, τουλάχιστον από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη
Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου
Μπούκουρα και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε
κάθε

περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε

αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας

κύρια

εγκληματικής της δράσεως ήταν:
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χαρακτηριστικά

κατά την εκδήλωση της

1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
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συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του,
βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του
χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο
Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα
μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των
τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

δ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή,

Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής»,
που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές
της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις

,

με

σκοπό

το

κλείσιμο

των

καταστημάτων

των

αλλοδαπών.

Ο ως άνω κατηγορούμενος Σάββας ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση και δη στην Τοπική Οργάνωση Ιεράπετρας Κρήτης και μετείχε στο
αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’, σε βίαιες επιθεσεις που έγιναν σε βάρος στοχοποιημένων
ατόμων, ημεδαπών και αλλοδαπών, μεταξύ δε αυτών: Ι) Στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης,
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στις 13-2-2013 και περί ώρα 19.50, βάσει οργανωμένου σχεδίου, με την ως άνω κομματική
ιδιότητά του, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Πετράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ,
επίσης ηγετικό στέλεχος

στην Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής

στην Ιεράπετρα

Κρήτης, Μαυρικάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Ψυλλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου
(ταμία και μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην
Ιεράπετρα) , Αριστόδημο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Εμμανουήλ ( υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής
Αυγής στο Νομό Λασηθίου ) αλλά και με άλλα, άγνωστα στην ανάκριση, άτομα, περίπου
δώδεκα (12) συνολικά, επισκέφθηκαν το Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαϊνιάς Κεντρίου
Ιεράπετρας και απαίτησαν επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να τους χορηγήσει δωρεάν
ποσότητα ελαιολάδου, για την ευόδωση του ‘‘κοινωνικού έργου’’ της Χρυσής Αυγής και
όταν αυτός αρνήθηκε, τον ερώτησαν

αν απασχολούνται στο ελαιουργείο αλλοδαποί

εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί. Μετά δε την αρνητική του απάντηση, όλοι μαζί,
κατευθύνθηκαν σε κατοικία, που βρίσκεται στην άκρη του χωριού, όπου και διέμεναν οι
αλλοδαποί: 1) (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR του SOBAKIAN και της ALLAH RAKHI 2)
(επ.) LAQKAT (ον.) ALI του BARKAT ALI και της KAUBRA BIBI

3) (επ.)

MOHAMMAD (ον.) HANIF του SOBAKHAN και της ALLAH RAKHI, και τους είχαν
επισκεφθεί

οι: HUSSAIN KABIR του ABDUL, και AHMED INTIAZ του GUL

MOHAMMAD, άπαντες υπήκοοι Πακιστάν

και αφού

ζήτησαν από

αυτούς να

εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, τους επιτέθηκαν με ξύλα και ρόπαλα στο κεφάλι και στο
σώμα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες και δη στον (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR
θλαστικό τραύμα δεξιάς βρεγματοϊνιακής χώρας, άλγος και οίδημα δεξιού αντιβραχίου και
στον (επ.) MOHAMMAD (ον.) HANIF θλαστικό τραύμα βρεγματικής χώρας αριστερά,
άλγος και οίδημα αριστερού αγκώνα (απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες) και στον
(επ.) LAQKAT (ον.) ALI εκδορές και εκχυμώσεις στην αριστερή κνήμη, στο αριστερό
γόνατο, στον αριστερό αγκώνα, στο αριστερό πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και στην αριστερή
ωμοπλάτη και ΙΙ) Το Νοέμβριο του 2012, και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία,
μαζί με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους του, μερικοί των οποίων φορούσαν μαύρες
μπλούζες με το λογότυπο της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, επιτέθηκαν σε βάρος των ASIF
MOHAMMAD του ASHIQ και MAZHAR HUSSAIN του TALIB, ομοίως Πακιστανών
υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία, στους οποίους προξένησαν
σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και με κλωτσιές και μπουνιές ενώ τους απείλησαν
ότι αν κατήγγειλαν ο,τιδήποτε στις αρμόδιες Αρχές θα τους σκότωναν.
Β) Πλέον των ανωτέρω εγκληματικών ενεργειών του, στα πλαίσια της
δραστηριότητάς του

ως

μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και
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αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε
αυτόν «καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για
αυτόν, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που αφορούν,
μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία, με
βάση τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες -

και, εντεύθεν, την

εξουδετέρωση των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ,
θεωρουμένων ως ‘‘υπανθρώπων’’ αλλά και των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις
αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, στη Βαϊνιά
Ιεράπετρας Κρήτης, το Δεκέμβριο του 2012, βάσει οργανωμένου σχεδίου, μαζί με
τους συγκατηγορουμένους του Πετράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ (ηγετικό στέλεχος
στην τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής), Δασκαλάκη Αριστόδημο του Εμμανουήλ
(υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής Αυγής στο νομό Λασιθίου),

Μαυρικάκη

Εμμανουήλ του Γεωργίου, Ψυλλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (ταμία και μέλος του
πενταμελούς συμβουλίου της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα) αλλά
και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα, περίπου δέκα (10) συνολικά,
ενεργώντας από κοινού και έχοντας πρόθεση να προξενήσουν πυρκαγιά, μετέβησαν
στην προαναφερθείσα οικία των παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενόσω αυτοί
ευρίσκοντο εντός αυτής πέταξαν εντός της οικίας μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη, στα
οποία είχαν βάλει φωτιά, με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά στην οικία, από την
πράξη τους δε αυτή, που τέλεσαν από μίσος φυλετικό σε βάρος των παραπάνω
προσώπων, μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.
12) Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ του Σπυρίδωνα και της Ουρανίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 12-6-1978 , κάτοικος Ραφήνας Αττικής ( Μακεδονομάχων 4 ),
Βουλευτής , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις ,
τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη
Παναγιώταρου

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

ε) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου

Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε
περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στην εγκληματική οργάνωση

« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία

αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική
οργάνωση και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία, κύρια
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δε

χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της

εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
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αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό σου Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο
Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,
Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και
άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές
βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
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διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών. Ο
εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος ΓΕΡΜΕΝΗΣ , από τότε που εντάχθηκε στην
παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο, τις
επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής
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των

θέσεων

των

παράνομων

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις

της με δημόσια ρητορική μίσους

εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της, με ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες
η εν λόγω οργάνωση μετέσχε

ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός

Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή», διευθύνοντας την πλέον ως Βουλευτής, μαζί με τον
Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές , δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές
δράσεις - επιθέσεις, με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή»
εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική του περιφέρεια, όσο και σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια, διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα και προβαίνοντας και ο
ίδιος, μαζί με άλλους, σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος
των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και αλλοδαπών

σε διάφορες

περιοχές της χώρας.
Β) Στις 5-12-2013, στην οικία του επί της οδού Μακεδονομάχων αριθ. 4 στη
Ραφήνα Αττικής, κατείχε ενεργά πυρομαχικά

ήτοι εφόδια βολής,

καθώς και

φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη από το νόμο
άδεια και συγκεκριμένα: 1)

Μία πλαστική θήκη που περιείχε δέκα οκτώ (18)

φυσίγγια πυροβόλου όπλου, με ενδείξεις πυθμενίου «32 AUTO CBC» και ένα
φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «7.65 ΠΠΥ-91». 2) τριάντα
τέσσερα (34) φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «40 S.W CBC» και
δύο (2) φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «Geco 40 S.W» 3)
πενήντα (50) φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «40 S & W CBC»
4) είκοσι (20) φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «40 S & W CBC»
5) πενήντα (50) φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «40 S & W CBC»
καθώς και 6) είκοσι πέντε (25) φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, με ενδείξεις πυθμενίου
«12 NOBEL 12 SPORT» .Τα ως άνω πυρομαχικά κατείχε με σκοπό τον παράνομο
εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ’’ στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος της και ως μέλος της
ηγετικής της ομάδας, αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης, δια της ασκήσεως
των ανατεθέντων σε αυτών «καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των
δεσμευτικών για τον ίδιο, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων
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της, ήτοι της εξόντωσης των, κατά την άποψή της,

«εχθρών του έθνους» και

συγκεκριμένα των ατόμων με διαφορετικές από τις υποστηριζόμενες από αυτήν
πολιτικές, ιδεολογικές κ.λ.π. θέσεις, αντιλήψεις και επιλογές, ως και των ξένων
μεταναστών, ρομά και γενικά όσων δεν ανήκουν στη (Αρία) Λευκή Φυλή.
13) Αντώνιος ΓΡΕΓΟΣ του Βασιλείου και της Εριέττας , γεν. στη
Θεσσαλονίκη, στις 19-10-1966 , κάτοικος Θεσσαλονίκης ( Αρχιγένους 1 - Νέοι
Επιβάτες ), Βουλευτής , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται από το νόμο
με στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου

Γερμενή

στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά η) Αρτέμιου

Ματθαιόπουλου και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων,
σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε
αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως
πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια

ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η

ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη
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των ομάδων κρούσεως,

επονομαζόμενα

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
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Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας,

κατά

συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
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όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αντώνιος Γρέγος , από τότε που εντάχθηκε στην παραπάνω
οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο,

τις

επιδιώξεις

της

ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των θέσεων της , των
δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή
ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως
Βουλευτής Θεσσαλονίκης, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν
λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή», διευθύνοντας

την ως

μέλος της

Κεντρικής

Επιτροπής

του κόμματος

ως

Βουλευτής , μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές και ως « Περιφερειάρχης »
Μακεδονίας - Θράκης, δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις,
μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες.
14) Αριστόδημος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Ιωάννας, γεν. στο
Περιστέρι Αττικής, στις 21-10-1072, κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης ( Κοπάνες
Μύρτους ), για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Ιεράπετρα Κρήτης, τουλάχιστον από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη
Λαγού

δ ) Ηλία Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ

ζ)

Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση ,
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προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και
συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση
της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
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επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του,
βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του
χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο
Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα
μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των
τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

δ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή,

Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής»,
που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές
της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις,

με

σκοπό

το

κλείσιμο
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των

καταστημάτων

των

αλλοδαπών.

Ο ως άνω κατηγορούμενος Αριστόδημος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2010 και δη στην Τοπική Οργάνωση
Ιεράπετρας Κρήτης, ως επικεφαλής αυτής αλλά και ως υποψήφιος Βουλευτής του κόμματος,
κατά τις Βουλευτικές εκλογές του έτους 2012, με την ιδιότητά του δε αυτή, αλλά και ως
μέλος στο αντίστοιχο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’, με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών
της, μετείχε σε βίαιες επιθεσεις που έγιναν σε βάρος στοχοποιημένων ατόμων, ημεδαπών
και αλλοδαπών, μεταξύ δε αυτών: Ι) Στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, στις 13-2-2013 και
περί ώρα 19.50, βάσει οργανωμένου σχεδίου, με την ως άνω κομματική ιδιότητά του, μαζί με
τους συγκατηγορουμένους του Πετράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, επίσης ηγετικό στέλεχος
στην Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα Κρήτης, Μαυρικάκη Εμμανουήλ
του Γεωργίου, Ψυλλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (ταμία και μέλος του πενταμελούς
συμβουλίου της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα), Γαροφαλάκη Σάββα του
Ιωάννη αλλά και με άλλα, άγνωστα στην ανάκριση, άτομα, περίπου δώδεκα (12) συνολικά,
επισκέφθηκαν το Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαϊνιάς Κεντρίου Ιεράπετρας και απαίτησαν
επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να τους χορηγήσει δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου, για την
ευόδωση του ‘‘κοινωνικού έργου’’ της Χρυσής Αυγής και όταν αυτός αρνήθηκε, τον
ερώτησαν αν απασχολούνται στο ελαιουργείο αλλοδαποί εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί.
Μετά δε την αρνητική του απάντηση, όλοι μαζί, κατευθύνθηκαν σε κατοικία, που βρίσκεται
στην άκρη του χωριού, όπου και διέμεναν οι αλλοδαποί: 1) (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR του
SOBAKIAN και της ALLAH RAKHI 2) (επ.) LAQKAT (ον.) ALI του BARKAT ALI και
της KAUBRA BIBI 3) (επ.) MOHAMMAD (ον.) HANIF του SOBAKHAN και της ALLAH
RAKHI, και τους είχαν επισκεφθεί

οι: HUSSAIN KABIR του ABDUL, και AHMED

INTIAZ του GUL MOHAMMAD, άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και αφού

ζήτησαν από

αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, τους επιτέθηκαν με ξύλα και ρόπαλα στο
κεφάλι και στο σώμα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες και δη στον (επ.) IQBAL (ον.)
MAZHAR

θλαστικό τραύμα δεξιάς βρεγματοϊνιακής χώρας, άλγος και οίδημα δεξιού

αντιβραχίου και στον (επ.) MOHAMMAD (ον.) HANIF θλαστικό τραύμα βρεγματικής
χώρας αριστερά, άλγος και οίδημα αριστερού αγκώνα (απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες) και στον (επ.) LAQKAT (ον.) ALI εκδορές και εκχυμώσεις στην αριστερή κνήμη,
στο αριστερό γόνατο, στον αριστερό αγκώνα, στο αριστερό πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και
στην αριστερή ωμοπλάτη και ΙΙ) Το Νοέμβριο του 2012, και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς
ημερομηνία, μαζί

με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους του, μερικοί των οποίων

φορούσαν μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, επιτέθηκαν σε βάρος των
ASIF

MOHAMMAD του ASHIQ

και MAZHAR HUSSAIN του TALIB, ομοίως
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Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία, στους οποίους
προξένησαν σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και με κλωτσιές και μπουνιές ενώ
τους απείλησαν ότι αν κατήγγειλαν ο,τιδήποτε στις αρμόδιες Αρχές θα τους σκότωναν και
Β) Στον ίδιο ως άνω τόπο, κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2012 και σε ημέρα η οποία
δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί από την άνάκριση, με πρόθεση προξένησε πυρκαγιά,
από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
της δραστηριότητάς του ως μέλος της ως άνω υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και
αποδεχόμενος

πλήρως τους σκοπούς της,

συνεισφέροντας

στην πραγμάτωση των

δεσμευτικών για τον ίδιο, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που
αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία,
με βάση τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες -

και, εντεύθεν, την

εξουδετέρωση των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ,
θεωρουμένων ως ‘‘υπανθρώπων’’,

αλλά και των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις

αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, κατά τον παραπάνω τόπο και
χρόνο, βάσει οργανωμένου σχεδίου, αυτός ως ηγετικό στέλεχος στην Τοπική Οργάνωση και
υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο νομό Λασιθίου κατά τις εκλογές του έτους
2012, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Πετράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, επίσης
ηγετικό στέλεχος στην τοπική οργάνωση της ‘‘Χρυσής Αυγής ’’ στην Ιεράπετρα Κρήτης,
Μαυρικάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Ψυλλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (ταμία και μέλος
του πενταμελούς συμβουλίου της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα),
Γαροφαλάκη Σάββα του Ιωάννη αλλά και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση
άτομα, περίπου δέκα (10) συνολικά, ενεργώντας από κοινού και έχοντας πρόθεση να
προξενήσουν

πυρκαγιά, μετέβησαν στην προαναφερθείσα υπό στοιχ. ( Α ) οικία των

παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενώ αυτοί ευρίσκοντο εντός αυτής πέταξαν εντός της
οικίας μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη, στα οποία είχαν βάλει φωτιά, με συνέπεια να προκληθεί
πυρκαγιά στην οικία, από την πράξη τους δε αυτή, που τέλεσαν από μίσος φυλετικό σε
βάρος των παραπάνω προσώπων, μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.
15) Γεώργιος ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη και της Αστερόπης , γεν . στον Πειραιά ,
στις 16-11-1961 , κάτοικος Νίκαιας ( Νισύρου 39 ) , για να δικαστεί ως υπαίτιος
του ότι :
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται κατά το νόμο
με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
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Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και

άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από
τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα -

εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
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Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω
οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά, άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο,, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές
βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο
Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή
και από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
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προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», στ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)
εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των αλλοδαπών μεταναστών. Ο εν λογω

κατηγορούμενος Γεώργιος ΔΗΜΟΥ , εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω εγκληματική
οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την επίτευξη των
εγκληματικών σκοπών της , τέλεσε , από κοινού με άλλα μέλη της , πλην της παρούσης και
την αξιόποινη πράξη η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπόστοιχ. Β.
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, παρέσχε
με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης
πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε

συνδρομή στο

συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
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κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα,
ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που
εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με
το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της , συμμορφούμενος πλήρως και
υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της
κινητοποίησης,

κατέφθασε εκεί

μαζί

με το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο

Σκάλκο, επιβαίνοντας στη δίκυκλη μοτοσικλέτα τούτου και στη συνέχεια μετά από
εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την
ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του
Βουλευτή Ιωάννη Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους
επίσης κατηγορουμένους

Γεώργιο Σκάλκο, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-

Μάριο Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη
Φραγκούλη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη,
Γεώργιο Σταμπέλο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, καθώς και άλλα άγνωστα άτομα,
που επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες φέροντα κράνη και κοντάρια, περίπου
σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι»,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφορά του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον
Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό
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ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής
αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος Γ.
ΔΗΜΟΥ, μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος τη
σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη σύλληψη από τους
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο
Ρουπακιά.
16) Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ του Δημητρίου και της Αθηνάς , κάτοικος
Κορυδαλλού Αττικής ( Χαρ. Τρικούπη 95 ) , για να δικαστεί ως υπαίτιος του
ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα
Α)

Στην Αθήνα , από το έτος

συγκατηγορουμένων του

α) Νικολάου

Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου

2011 και εντεύθεν ,
Μιχαλολιάκου

ομού μετά των

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ)

ε) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων ,

γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία,
οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε στην εγκληματική
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας

κύρια

χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της
Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο
κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του
έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή –
Περιφερειάρχη

και

αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια
της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί
ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών
της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων

της και πάντοτε υπό την

καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το
οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα
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« Τάγματα

Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη
των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση

προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της
εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008
μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες
προς τούτο Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των

προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του

εμπρησμού ( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299
Π.Κ. ), της βαρειάς σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς
επίσης και κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία

περί όπλων,

εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών
αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση
οργανωμένο

σχέδιο

δράσης,

κατανομή

ρόλων

και

αυστηρά

καθορισμένο

χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές

δράσεις),

όλως

ενδεικτικώς,

αναφέρονται

οι

κάτωθι:

α)

ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το
συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του
Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους του
Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο
- Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο,, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με
καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
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στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή,

Κωνσταντίνο

Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος των
Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου
κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας

ισπανικής

γλώσσας,

με

συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη

φυσικούς
και

αυτουργούς,

τους

Αθανάσιο Στράτο και με

τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
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ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα.
Ο ίδιος δε στο πλαίσιο της παράνομης και εγκληματικής δράσης του και υπό την
αιγίδα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης , τέλεσε , πλην των άλλων και τις
αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ. Β , Γ
και Δ.
Β) Στο Πέραμα Αττικής, στις 12-6-2012, ως μέλος του Τάγματος Εφόδου της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
συγκροτούμενο από είκοσι, τουλάχιστον, άτομα, μεταξύ των οποίων και

οι

συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως επικεφαλής, Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , η ανήλικη Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, Δημήτριος
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, καθώς και με άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα, έχοντας,
από κοινού, αποφασίσει να τελέσει

το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από

πρόθεση, επιχείρησε από κοινού με αυτούς , πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή
εκτελέσεως αυτού, δεν ολοκλήρωσε

όμως την ενέργειά του από λόγους

ανεξάρτητους της θελήσεώς του. Συγκεκριμένα, με το ως άνω Τάγμα Εφόδου, την
παραπάνω ημρομηνία και

περί ώρα

03.10 , βάσει οργανωμένου εγκληματικού

σχεδίου, μετέβη στην οδό Θεμ. Σοφούλη, στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 32 και
αφού προηγουμένως προκάλεσε μαζί με τους λοιπούς ( Τάγμα Εφόδου ) εκτεταμένες
φθορές στα επαγγελματικά αυτοκίνητα ( φορτηγό τύπου ΒΑΝ και τρίκυκλο ) των
παρακάτω Αιγύπτιων αλιεργατών, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από τη
μονοκατοικία που

διέμεναν,

επιχείρησε να εισβάλει βιαίως
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εντός της οικίας,

σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των παραθύρων της και ρίχνοντας το
περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον πυροσβεστήρα που το περιείχε
μέσα στο δωμάτιο, όπου διέμεναν και την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν οι αλλοδαποί,
υπήκοοι Αιγύπτου: 1) ( επ ) ΑBOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και
της TORKIA 2) ABOU IIAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA
3) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της TORKIA. Επειδή όμως
δεν κατόρθωσε να σπάσει την πόρτα καθ’ όσον ήταν σιδερένια, ανέβηκε στην
ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος εξ’ αυτών EMBARAK

( επ ) ABOUZID ( ον )

του EMBARAK ABOUZID και της FATME, του επιτέθηκε βιαίως αιφνιδιάζοντάς
τον και με σκοπό να τον σκοτώσει, τον χτύπησε μαζί με τους λοιπούς, με ξύλα και
σιδερένιους λοστούς, σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου, όπως στο
κεφάλι και το πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω
γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα, βαθειά θλαστικά
τραύματα προσώπυ και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαγχνικού
κρανίου, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μακρά νοσηλεία. Τελικά
όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό του, καθόσον είχε παρέλθει ο
χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα, όπως αυτό είχε
προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος Πανταζής ,
έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης, πριν εμφανιστούν
Αστυνομικές Δυνάμεις ή άλλες ομάδες αντιφρονούντων και συλληφθούν. Από τον
τρόπο που ενήργησε αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του και το μέσον επίθεσης που
χρησιμοποίησε, προκύπτει σαφώς ότι είχε ανθρωποκτόνο σκοπό , αφού κτύπησε
τον παθόντα με επικίνδυνο όπλο σε εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο του σώματος του
και συγκεκριμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπό του , την ώρα που αυτός κοιμόταν και
δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα να αμυνθεί για να αποφύγει το χτύπημα ,
προξενώντας του κατ' αυτόν τον τρόπο άμεσο και σοβαρό κίνδυνο της ζωής του .
Γ) Στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, με συμμετοχή περισσοτέρων των δύο
δραστών, χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, με πρόθεση, έβλαψε ξένα ( ολικά )
πράγματα. Ειδικότερα, έθραυσε την πόρτα, τα ξύλινα πατζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας ιδιοκτησίας
αγνώστου και άδειασε το περιεχόμενο ενός πυροσβεστήρα εντός της εν λόγω
οικίας, με αποτέλεσμα να γεμίσει το εσωτερικό αυτής με σκόνη. Επιπλέον, έθραυσε
τους υαλοπίνακες και προξένησε βαθουλώματα στα υπ' αριθ. Κυκλοφορίας ΕΜΗ-
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9506 ΙΧΕ και EMI-9421 ΙΧΕ, αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας του ABOU HAMED ( επ )
AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA, καθώς και στο υπ' αριθ. κυκλοφορίας
ΑΕΜ-5702 δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής « PIAGGIO ». ιδιοκτησίας του ( επ )
ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA.
Δ ) Στον προαναφερόμενο τύπο και χρόνο, αφού έθραυσε βίαια την πόρτα εισόδου
της υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας, εισήλθε παράνομα σε αυτήν και παρέμεινε
εκεί. χωρίς τη θέληση

tcov

δικαιούχων: 1 ) ( επ ) ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED

του SAAD και της TORKIA. 2 ) ABOU HAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD
και της TORKIA, 3 ) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της
TORKIA και 4 ) EMBARAK ( επ ) ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και
της FATME, οι οποίοι νόμιμα διέμεναν στην εν λόγω κατοικία
17) Ελένη ΖΑΡΟΥΛΙΑ του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας , σύζ. Νικολάου
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , γεν. στην Αθήνα, στις 21-5-1961, κάτοικος Αθηνών ( 25ης
Μαρτίου 26 - Πεύκη ), Βουλευτής, για να δικαστεί ως υπαίτια του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα: Στην Αθήνα , από το έτος
2008

και εντεύθεν ,

ομού μετά των συγκατηγορουμένων της: α) Νικολάου

Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα

ε)

ζ) Χρήστου Παππά και διαφόρων

άλλων, γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση
πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία
αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως
πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια
ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά
την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και
εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική

αυτή

οργάνωση, ως

πολιτικό κόμμα,
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συμμετέχει στο Ελληνικό

Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και
αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και
ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου
δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η
οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών,
αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη
βίαιη

επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών

Οργανώσεων

της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση

ανώτερου στην ιεραρχία

στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων
κρούσεως, επονομαζόμενα

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την

αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων είχαν ιδιαίτερα σωματικά
προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των
επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε
οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και
οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008
μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες
προς τούτο Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των

προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του

εμπρησμού ( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299
Π.Κ. ), της βαρειάς σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς
επίσης και κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων,
εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, μεσο
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συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους
Τσαλίκη, Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο
Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,
Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και
άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές
βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
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συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Η εν λόγω κατηγορουμένη Ελένη ΖΑΡΟΥΛΙΑ , από τότε που εντάχθηκε στην
παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο τις
επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε
εκφραστής

των

θέσεων

της,

των

επίσημος
παράνομων

δράσεών της και στόχων της , αναφερόμενη απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις
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της με δημόσια ρητορική μίσους

εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της, με ομιλίες της σε διάφορες εκδηλώσεις , αλλά ακόμη και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως βουλευτής , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου
2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία
«Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή», διευθύνοντας την πλέον ως βουλευτής, μαζί με
τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές ,

δίνοντας

εντολές ή εγκρίνοντας

εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες.
Ενδεικτικά, στις 23-7-2013, κατά την αγόρευσή της στη Βουλή των Ελλήνων, μεταξυ
των άλλων,

αναφερόμενη στους αλλοδαπούς

που διαμένουν στη χώρα, υπό

οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τους χαρακτήρισε, συλλήβδην, « υπανθρώπους που
έχουν εισβάλλει στην πατρίδα μας με τις κάθε είδους αρρώστιες που κουβαλάνε »,
ενώ εγκωμιάζοντας και επαινώντας την εγκληματικη δράση του Τάγματος Εφόδου
της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας και παροτρύνοντας τα μέλη του στην τέλεση
και άλλων αξιοποίνων πράξεων, στο πλαίσιο της παράνομης δράσης της
εγκληματικής οργάνωσης, σε σχετική επετειακή - εορταστική εκδήλωση στα γραφεία
της εν λόγω Τοπικής Οργάνωσης, μεταξύ των άλλων, δήλωσε «…Και είμαστε με
όλη τη δύναμη της Ελληνικής μας καρδιάς, στο πλευρό σας. Εμείς οι γυναίκες της
Χρυσής Αυγής, στεκόμαστε ισάξιες δίπλα στα παλληκάρια με τις μαύρες μπλούζες,
στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στη μάχη για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους
Έλληνες.

Ζήτω η Εθνικιστική Νίκαια ». Στις δηλώσεις αυτές προέβη παρά το

γεγονός ότι

ασφαλώς γνώριζε τις παραπάνω εγκληματικές πράξεις που είχαν

διαπραχθεί από το συγκεκριμένο « Τάγμα Εφόδου » σε βάρος των πολιτικών και
ιδεολογικών αντιπάλων, καθώς και σε βάρος κάθε άλλου στοχοποιημένου προσώπου,
Έλληνα ή αλλοδαπού.
18) Πολύβιος ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη και της Ιωάννας, γεν.
στην Αθήνα, στις 9-11-1969 , κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής ( Γεωργ. Κοτζιά
20 ), Βουλευτής , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται με
στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2011 και εντεύθεν , μετά την αποστράτευσή του από το
Στρατό Ξηράς όπου και υπηρετούσε ως μόνιμος Αξιωματικός, ομού μετά των
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συγκατηγορουμένων του:
Ιωάννη Λαγού
Μπούκουρα

α) Νικολάου

δ) Ηλία Παναγιώταρου

Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη
ε) Γεωργίου Γερμενή

γ)

στ) Ευστάθιου

ζ) Χρήστου Παππά η) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου και διαφόρων άλλων

, γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην
εγκληματική οργάνωση

« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία

αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως
πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια
ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά
την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η

ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
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3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, μεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους
Τσαλίκη, Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο

Ελπιδοφόρο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο,

Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο
Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο
Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες
σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
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κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
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φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών. Ο
εν λόγω κατηγορούμενος

Αρτέμιος Πολύβιος Ζησιμόπουλος ,

από

τότε που

εντάχθηκε στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο
και μέσο τις επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της κατέχοντας τη θέση του
μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής
των

παράνομων

δράσεων

και

στόχων της ,

θέσεων

,

αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο

Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις

της με δημόσια ρητορική μίσους

εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της, με ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως Βουλευτής της Β Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, μετά τις
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως
πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή», διευθύνοντας
την ως Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές, αλλά και ως
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος , δίνοντας εντολές και εγκρίνοντας
εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες.
19) Παναγιώτης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Δάφνης, γεν. στο
Μαρούσι Αττικής, στις 30-3-1978, για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα, το οποίο τιμωρείται από το νόμο
με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος

2008

και εντεύθεν ,

ομού μετά των

συγκατηγορουμένων του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη
Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ)
Χρήστου Παππά η) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση θ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου
και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε
περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία,
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εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε

αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη
δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε

πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω
εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της,
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και
εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική

αυτή

οργάνωση, ως

πολιτικό κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό

Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και
αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και
ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου
δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η
οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών,
αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη
βίαιη

επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών

Οργανώσεων

της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση

ανώτερου στην ιεραρχία

στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων
κρούσεως, επονομαζόμενα

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την

αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων είχαν ιδιαίτερα σωματικά
προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των
επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε
οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και
οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008
μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες
προς τούτο Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των

προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του
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εμπρησμού ( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299
Π.Κ. ), της βαρειάς σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς
επίσης και κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων,
εκρηκτικών υλών, κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών

αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση
οργανωμένο

σχέδιο

δράσης,

κατανομή

ρόλων

και

αυστηρά

καθορισμένο

χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές

δράσεις),

όλως

ενδεικτικώς,

αναφέρονται

οι

κάτωθι:

α)

ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το
συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, μεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του
Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους του
Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο
- Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη,
Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση,
όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που
έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά
συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας,
κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής,
σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και
άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη
στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος
του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από
κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή,
στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
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τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,
Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
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του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών. Ο
εν λόγω κατηγορούμενος

Παναγιώτης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ , από τότε που εντάχθηκε

στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο τις
επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής
των

θέσεων

της

,

των

παράνομων

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις

της με δημόσια ρητορική μίσους

εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της, με ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως βουλευτής Μαγνησίας, μετά τις βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την
επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή», διευθύνοντας την πλέον ως
Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές , δίνοντας εντολές ή
εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι
προαναφερόμενες.
20) Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Ευθυμίου και της Βασιλικής, γεν. στο
Χολαργό Αττικής, στις 11-11-1981, κάτοικος Νικαίας ( Ακροπόλεως 136 Β), για
να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

Παναγιώταρου

Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ

ε ) Χρήστου

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
ζ) Ευστάθιου

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ η) Κωνσταντίνου ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ θ) Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε

περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
482

στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργάνωσης,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
483

δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
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όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό
την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και τις αξιόποινες πράξεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω υπό
στοιχ. Β και Γ.
Β) Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς
της, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε άμεση
συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά πριν και κατά την εκ
μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του
Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα, ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013,
τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία
της , συμμορφούμενος πλήρως και υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή
ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά
από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την
ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του
Βουλευτή Ιωάννη Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους
επίσης κατηγορουμένους Γεώργιο Σκάλκο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, ΑναστάσιοΜάριο Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη
Φραγκούλη, Γεώργιο Δήμου, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Σταμπέλο, Ελπιδοφόρο

Καλαρίτη, Γεώργιο

Πατέλη, Αριστοτέλη

Χρυσαφίτη,

Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα άγνωστα

άτομα, που

επέβαιναν σε δίκυκλες

φέροντα κράνη

μοτοσικλέτες
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και κοντάρια, περίπου

σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια « Κοράλλι »,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
Τσαλίκης, ομοίως μέλη της « Χρυσής Αυγής » και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον
Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής
αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος
Ιωάννης Καζαντζόγλου,

μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του,

εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη
σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και
συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά και
Γ) Στη Νίκαια Αττικής, στις 28-9-2013, κατελήφθη να κατέχει εντός της επί της
οδού Ακροπόλεως 136 Β οικίας του, εννέα ( 9 ) κροτίδες χρώματος ροζ , οι οποίες
έφεραν φυτίλι χρώματος πράσινου 0, 83 γραμμαρίων και οι οποίες , μεταξύ άλλων,
έφεραν σε εμφανές σημείο τυποποιημένες ενδείξεις « CE 0589 », οι οποίες ήταν
εντός συσκευασίας αρώματος.
21) Ελπιδοφόρος ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Μαγδαληνής , γεν.
στον Πειραιά , στις 7-1-1974 , κάτοικος Κερατσινίου ( Υψηλάντου 113 ) για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
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Στους κατωτέρω αναφερομένους τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία
πράξεις, τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο
με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων
στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
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( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των « καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως
άνω οργάνωσης, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων
και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από

κοινού

και

κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με

καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος

συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»

γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές

βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
488

εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την
επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και την αξιόποινη πράξη η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ.
Β και δη:
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, παρέσχε
με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης
πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε

συνδρομή στο

συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα,
ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που
εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με
το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της , συμμορφούμενος πλήρως και
υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της
κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως άνω
συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την ενεργοποίηση των
«Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του Βουλευτή Ιωάννη
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Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους επίσης
κατηγορουμένους

Γεώργιο Σκάλκο, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-Μάριο

Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη Φραγκούλη,
Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο Σταμπέλο,
Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Αθανάσιο
Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, καθώς και άλλα άγνωστα άτομα, που επέβαιναν σε
δίκυκλες

μοτοσικλέτες

φέροντα κράνη

και κοντάρια, περίπου σαράντα (40)

συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας, μετέβη μαζί
με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο
όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης,
ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και του παραπάνω «Τάγματος Εφόδου» της
Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την
τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης
και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του

ευρισκομένου στο σημείο αυτό

Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και
δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και
τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα Εφόδου», τα στοιχεία
των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την ανάκριση. Αποτέλεσμα της
συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να εγκλωβιστεί από αυτόν και τους
συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί ευάλωτος, ενώ, παράλληλα,
ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο οποίος, αφού στάθμευσε το
αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’
αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την
αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά
και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των
τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη
συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, μαζί με τους ως
άνω συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε,
ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,
που προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
22) Γεώργιος ΚΑΛΠΙΤΖΗΣ του Ιωάννη και της Δήμητρας, γεν. στον
Πειραιά, στις 16-9-1983, κάτοικος Κερατσινίου ( Νυμφών 2 ), για να δικαστεί ως
υπαίτιος του ότι:
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Στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο τέλεσε με πρόθεση έγκλημα που
προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας
ποινή και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων
στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
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( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των « καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως
άνω οργάνωσης, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων
και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από

κοινού

και

κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με

καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος

συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»

γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές

βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
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εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος μετείχε, ως μέλος, στο ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Τ.Ο Νίκαιας σε
διάφορες βίαιες επιθέσεις, που οργανώνονταν από τη ‘‘Χρυσή Αυγή’’ εναντίον ημεδαπών,
που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών, ιδεολογικών κλπ. αντιλήψεων,
ξένων μεταναστών, κλπ.

Ενδεικτικώς, στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής

δραστηριότητάς του, στις 10-7-2013 και περί ώρα 19.30΄, μετέχοντας στο ως άνω «Τάγμα
Εφόδου » της Τ.Ο Νίκαιας της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, το οποίο συνέπραξε με τα αντίστοιχα της
Τ.Ο Πειραιώς και της Τ.Ο Νοτίων Προαστίων της ιδίας εγκληματικής οργάνωσης,
επιβαίνοντας στην υπ’ αριθ. κυκλοφορίας

ΖΜΖ 0390 δίκυκλη μοτοσυκλέτα, βάσει

οργανωμένου σχεδίου και με επικεφαλής το βουλευτή Β΄ Περιφέρειας Πειραιώς της «Χρυσής
Αυγής» και ήδη κατηγορούμενο

Ιωάννη Λαγό που επέβαινε στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας

ΙΜΧ 7284 αυτοκίνητο, μετέβη στην Ηλιούπολη Αττικής μαζί με τους συγκατηγορουμένους
του Μπαρέκα Θωμά, Γαλανάκη Χρήστο, Αγιοβλασίτη Διονύσιο, Σταμπέλο Γεώργιο καθώς
και με άλλα άγνωστα ακόμα στην ανάκριση άτομα, επιβαίνοντας όλοι σε πενήντα (50)
περίπου δίκυκλες μοτοσικλέτες - με δύο επιβαίνοντες σε καθεμία εξ’ αυτών- φορώντας
μπλούζες με τα διακριτικά της ‘‘Χρυσής Αυγής’’ και κάποιοι και παντελόνια παραλλαγής,
κρατώντας ξύλινα ρόπαλα, κοντάρια, σιδερένιους λοστούς και kryptonite, σε οργανωμένη και
συντεταγμένη

μοτοπορεία,

μέσω των οδών

Μ. Αντύπα,

Πλ. Καραϊσκάκη, Ανδρ.

Παπανδρέου, Λεωφ. Ειρήνης, φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ΑΙΜΑ - ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’,
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κατευθύνθηκαν στην Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως και στη συνέχεια, μετέβησαν στη συμβολή
των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρ. Αντύπα, στο ύψος του αριθμού 4 Α, όπου σε
ημιϋπόγειο διαμέρισμα στεγαζόταν ο ‘‘ Ελεύθερος

Κοινωνικός

Χώρος

Ηλιούπολης

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ’’, στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της Ηλιούπολης και κατά
την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα , ανήλικα παιδιά (΄Ελληνες ) παρακολουθούσαν,
δωρεάν, μαθήματα Αγγλικής γλώσσας. Ο εν λόγω κατηγορούμενος

Γεώργιος

ΚΑΛΠΙΤΖΗΣ, με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, με
προκαθορισμένους ρόλους και μέσα σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα λίγων
λεπτών,

με τα παραπάνω όπλα που κρατούσαν,

όλως αιφνιδιαστικά και απρόκλητα,

κατέστρεψαν τον παραπάνω χώρο και επιτέθηκαν στον ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου
Παναγιώτη Δριμυλή, επ’ ονόματι του οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου
ακινήτου, κτυπώντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες (κακώσεις και μώλωπες),
ενώ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης και των βιαιοπραγιών τους, η καθηγήτρια της Αγγλικής
γλώσσας μαζί με τους ανήλικους μαθητές κρύφτηκαν και κλειδώθηκαν σε δωμάτιο,
προκειμένου να διασωθούν.
23) Ηλίας ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ του Παναγιώτη και της Βασιλικής , γεν. στον
Πειραιά, στις 29-11-1980, κάτοικος Πικερμίου Αττικής ( Θρακών 13 ) για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις ,
τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση γ) Νικολάου Μίχου δ)
Ηλία Παναγιώταρου ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά
η) Ιωάννη Λαγού

και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση ,

προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και
συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση

« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη
δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε πολιτικό
κόμμα, με την ίδια ονομασία,

κύρια

δε

χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής

οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική

δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
494

της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
επιχειρησιακή

εγκλήματος. Η

δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της
και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
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το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,
Κωνσταντίνο

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο

Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο

Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 , στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας
φυσικούς αυτουργούς

ισπανικής γλώσσας,

με

τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο

Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή
και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
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Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο
Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Ηλίας Κασιδιάρης , από τότε που εντάχθηκε στην παραπάνω
οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο
ανελίχθηκε στην ιεραρχία της

τις

επιδιώξεις

της,

και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των θέσεων της ,

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή
ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως
Βουλευτής , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω
οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή»,
διευθύνοντας την πλέον ως Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές ,
δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και
οι προαναφερόμενες.
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Β) Στις 28-9-2013, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα στην οικία του, επί της οδού
Θρακών αριθ.13, στο Πικέρμι Αττικής, κατείχε λειτουργικά πυροβόλα όπλα, χωρίς να
διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια, ήτοι τα κάτωθι δύο (2) κυνηγετικά όπλα,
τα οποία, όμως, είχε μετασκευάσει και τροποποιήσει, κατά τρόπο ώστε να
χαρακτηρίζονται πυροβόλα όπλα και συγκεκριμένα : α) Ένα (1) λειόκαννο
επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα- Pump action), με πτυσσόμενο κοντάκιο, μήκους
κάνης 53,2 cm και συνολικά (με κοντάκιο πλήρως ανεπτυγμένο) 102,4cm., ενώ η
αποθήκη του είναι χωρητικότητας επτά (7) φυσιγγίων και το όπλο του μπορεί να
δεχθεί συνολικά οκτώ (8) φυσίγγια, με συνέπεια, το όπλο τούτο να μη χαρακτηρίζεται
κυνηγετικό, αλλά πυροβόλο όπλο, καθόσον φέρει πτυσσόμενο, αντί σταθερού,
κοντακίου, έχει συνολικό μήκος μικρότερο του ενός (1) μέτρου (με κοντάκιο πλήρως
συντετμημένο) και μπορεί να δεχτεί περισσότερο από τρία φυσίγγια και β) Ένα (1)
λειόκαννο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα-Pump action), διαμετρήματος (GAUGE)
12, μοντέλο DEFENDER, κατασκευής της εταιρείας “WINCHESTER REPEATING
ARMS COMPANY”/Η.Π.Α., με αριθμό σειράς “L 1576245”, το οποίο έχει σταθερό
κοντάκιο, με μήκος κάνης 47,6 cm και συνολικό μήκος 98,7 cm, η δε αποθήκη του
είναι χωρητικότητας επτά (7) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί συνολικά οκτώ
(8) φυσίγγια, ήτοι πρόκειται για πυροβόλο όπλο. Το ως άνω όπλα, όπως
περιγράφονται ανωτέρω, είχε μετασκευάσει και κατείχε, με σκοπό τον παράνομο
εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης ‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’, στα πλαίσια της
δραστηριότητάς του ως

μέλος της ηγετικής της ομάδας και Βουλευτής αυτής,

αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε
αυτόν «καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον
ίδιο - όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής - στόχων της, ήτοι της
εξόντωσης των στοχοποιημένων απ’ αυτήν « πολιτικών και φυλετικών της εχθρών ».
24) Ιωάννης ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, γεν. στην
Καλαμάτα, στις 21-9-1984, κάτοικος Περάματος Αττικής ( Περικλέους 53 ), για
να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Αθήνα , τουλάχιστον από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των
συγκατηγορουμένων του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη
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Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου
Μπούκουρα η) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση θ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»
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και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο

Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»
β) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό
από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη
τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη
Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal
Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain
Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη,
Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην
ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα

Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» γ) οργανωμένη από το

συγκατηγορούμενό του, Βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και δ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
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περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος

Ιωάννης Καστρινός, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω

εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 και συγκεκριμένα στην Τοπική Οργάνωση της
Χρυσής Αυγής στο Πέραμα και ανέλαβε τα καθήκοντα της ‘‘Πολιτικής Οργάνωσης’’ αυτής
και επιπλέον συμμετείχε,

επανειλημμένως,

σε

δράσεις - επιθέσεις της Οργάνωσης.

Ενδεικτικά, στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής και επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθ.
72, έξω από τα Ναυπηγεία «Παπίλα», με βάση καλά οργανωμένο σχέδιο που είχε εκπονηθεί
από το στενό ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του
Ιωάννη Λαγού, ο οποίος ως Βουλευτής στη Β΄ περιφέρεια Πειραιώς, ήταν υπεύθυνος
«Περιφερειάρχης» για όλες τις συνοικίες του Πειραιά και του οποίου σχεδίου περίγραμμα
και στόχους είχε προαναγγείλει δημόσια σε κομματική συγκέντρωση της ‘‘Χρυσής Αυγής’’
ήδη από την 8-8-2013, συμμετείχε σε ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ , αποτελούμενο από εκατό (100)
περίπου άτομα, συγκροτούμενο από δύο ομάδες και δη μιας από την Τοπική Οργάνωση
Περάματος και την αντίστοιχη της Σαλαμίνας, με επικεφαλής τον «Πυρηνάρχη» του
Περάματος Αναστάσιο Πανταζή και έχοντας

ανθρωποκτόνο σκοπό, μαζί

με τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο καθώς και άλλα πρόσωπα, άγνωστα ακόμα στην ανάκριση, επιτέθηκε,
κρατώντας, μεταξύ άλλων, καδρόνια, πτυσσόμενα γκλομπ και κοντάρια, τα οποία είχαν
προσαρμοσμένα στο επάνω μέρος

τους μεταλλικά ελάσματα, σε βάρος είκοσι (20)

τουλάχιστον ατόμων-μελών της Τοπικής

Οργάνωσης

Περάματος

ΚΚΕ, τα οποία

προέβαιναν σε αφισοκόλληση στην περιοχή.
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση
πλήθους

που

προσώπων
Αττικής

με

και
και

ενωμένες

πραγμάτων.

επί

της

δυνάμεις

διέπραττε

Ειδικότερα,

Λεωφόρου

στις

Δημοκρατίας

βιαιοπραγίες

12.9.2013,
αριθ.

72,

εναντίον

στο

Πέραμα

έξω

από

τα

ναυπηγεία «Παπίλα», συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα ( 50 ) περίπου
ατόμων

-

μελών

Αυγή»,

κάποια

του
εκ

πολιτικού
των

κόμματος

«Λαϊκός

είχαν

καλυμμένα

οποίων

Σύνδεσμος
ή

-

Χρυσή

αλλοιωμένα

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και επιτέθηκε κατά είκοσι ( 20 ), περίπου,
ατόμων

-

μελών

προέβαιναν
περιοχή

σε
του

της

Τοπικής

αναγραφή
Περάματος,

Οργάνωσης
πολιτικών

τέλεσε
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δε

Περάματος

ΚΚΕ,

συνθημάτων
βιαιοπραγίες

τα

στην
σε

βάρος

οποία

ευρύτερη
αυτών

χτυπώντας

τα

ως

άνω

τα

και

με

τα

χέρια

στην

άκρη

γκλομπ

των

και

μεταλλική
τέλεσε

ξύλινα

μοίρας

σπονδυλικής
υπέστη

μαλακών

θλαστικό
4)

ρόπαλα,

και

βίδες,

βάρος

οι

κάτωθι

αναγραφόμενοι,

ο

αριστερού

Πουλικόγιαννης
3)

υπέστη

κάκωση

δεξιού

δεξιάς

Κωνσταντίνου,

Σταύρος

Καραμπέρης

αυχενικής

κάκωση

του

κεφαλής,

Αθανάσιος

«ΘΡΙΑΣΙΟ»,

κάκωση

και

τραύμα

οποίοι

βοήθειες

υπέστη

ώμου

οποίων

οι

πρώτες

οποίος

στρεβλή

των

Ελευσίνας
οι

ελαστικά

και

σε

με

λοστούς

στυλιάρια,

απόληξη

Νοσοκομείο

τους,

τσεκούρι,

ατόμων

και

οποίος

σώματος

των

Σωτήριος

μορίων,

με

του

μεταλλική

Γεωργίου,

στήλης

ο

και

παρασχεθούν

του

2)

Σωτηρίου,

με

και

τους

σημεία

πρόκες

Γενικό

Βαξεβάνης

οποίος
του

ήταν

να

ζώνης,

αλλά

υπήρχαν

στο

ωμικής

του

Μεταξύ

βιαιοπραγίες

Μιχαήλ

διάφορα

κοντάρια

προσθήκη.

προκειμένου

σε

πόδια

οποίων

μεταφέρθηκαν
1)

άτομα

Λεκοδημήτρης

αγκώνα

του

ο

και

οίδημα

Κωνσταντίνου,

ο

οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς άκρα χειρός, 5) Νικόλαος Ζύμαρης του Χρήστου, ο
οποίος υπέστη θλαστικό τραύμα δεξιού αγκώνα
6)

Θεόδωρος

δεξιού

Τηλιακός

ώμου,

θλαστικό

7)

τραύμα

GEZIM,

ο

και

Δημήτριος

9)

του

Ηλία,

ο

οποίος

υπέστη

κάκωση

Ιορδάνης

Πουντίδης

του

Παύλου,

τριχωτού

κεφαλής,

8)

KARAGJOZI

οποίος

υπέστη

κάκωση

Διαμαντάκος

αυχενικής

του

ο

μοίρας

Εμμανουήλ,

ο

γόνατος

οποίος

υπέστη

SPETIM

σπονδυλικής

οποίος

και
του

στήλης

υπέστη

τραύμα

κατώτερου ημιθωρακίου δεξιού υπογαστρίου.
Γ). Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο τέλεσε πράξη η οποία
περιείχε

τουλάχιστον

ανθρωποκτονίας
δική
στον

του

αρχή

από

πρόθεση,

βούληση,

ανωτέρω

συνάθροιση

αλλά

τόπο

εναντίον

αναφερόμενα

στην

προαναφερόμενα

προσώπων

ως

στοιχ.

άνω

άτομα,

μερικά

δεν

ολοκλήρωσε

υπό

στοιχ.

Β

πράξη,

διότι

επενέβησαν

τα

αρμόδια

στο

πράξη,

Γενικό

αστυνομικά

δημόσια

τα

Ελευσίνας

δε

ειδικότερα

σκοτώσει

οποία
την

διέπραττε

τα

να

τα

όμως

όργανα,

Νοσοκομείο
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επιχείρησε
από

σε

κατά

από

Ειδικότερα,

δυνάμεις

πραγμάτων,

της

όχι

αυτής.

συμμετείχε

ενωμένες

και
Β

ενώ

πράξης

όμως

ανεξάρτητους

και

με

αξιόποινης

ολοκλήρωσε

λόγους

που

υπό

της

την

χρόνο

στην

διαμετακομίσθηκαν

δεν

για

και

πλήθους

βιαιοπραγίες

εκτελέσεως

εν
ως

τα

αναφέρονται
λόγω

πράξη,

άνω

άτομα

«ΘΡΙΑΣΙΟ».

Πιο

συγκεκριμένα, αφού περικύκλωσε, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του για την ίδια
υποθεση,

τα

αφήσει

ανωτέρω

κανένα

αναφερόμενα

περιθώριο

υπό

διαφυγής

στοιχ.

τους,

Β

άτομα,

επιτέθηκε

χωρίς

εναντίον

να
τους,

χτυπώντας αυτά σε διάφορα σημεία του σώματος τους καθώς και σε ευαίσθητα, με
τα

χέρια

στην

και

με

άκρη

τα

των

ελαστικά

γκλομπ

στρεβλή

μεταλλική

πόδια

του

οποίων
και

αλλά

υπήρχαν

ξύλινα

προσθήκη,

και

με

πρόκες

κοντάρια
έχοντας

ρόπαλα,
και

με

πρόθεση

τσεκούρι,

λοστούς,

βίδες,

στυλιάρια

και

μεταλλική

απόληξη

και

να

τα

σκοτώσει,

χωρίς

όμως να ολοκληρώσεις και να επιτύχει την ανωτέρω πράξη του, διότι επενέβησαν τα
αρμόδια αστυνομικά όργανα και απέτρεψαν τα χειρότερα τα δε ως άνω άτομα που δέχθηκαν
την επίθεση του, διαμετακομίσθηκαν στο ανωτέρω Νοσοκομείο.
Δ) Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, με πρόθεση κατέστρεψε
ξένα

κινητά

πράγματα,

χωρίς

να

προηγηθεί

πρόκληση

από

τους

παθόντες ιδιοκτήτες τους και συγκεκριμένα κατέστρεψε, καθιστώντας ανέφικτη τη
χρήση

τους

τα

κάτωθι

κυκλοφορίας

ΥΝΗ

Γκούτη

Γεωργίου,

του

αυτοκίνητο,
αριθ.

-

ιδιοκτησίας

κυκλοφορίας

Θεοδώρου

αναφερόμενα

6572
β)

το

της

ΒΖΗ

Τηλιακού

ΙΧΕ
υπ'

αριθ.

το

υπ'

ιδιοκτησίας

του

Παναγιώτη

του

δίκυκλη

Ηλία,

α)

κυκλοφορίας

Γεωργάρα

0618

του

ήτοι:

αυτοκίνητο,

Ρουθ
-

κινητά,

τα

ΥΝΖ

Σάββα

και

μοτοσικλέτα,

οποία

-

αριθ.

8764
γ)

ΙΧΕ

την

υπ'

ιδιοκτησίας

(οχήματα)

του

βρίσκονταν

σταθμευμένα στο χώρο των επεισοδίων.
Ε) Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο έφερε όπλα κατά την
έννοια

του

ειδικότερα
υπήρχαν

νόμου,
έφερε

πρόκες

κοντάρια

με

τα

οποία

ρόπαλα,
και

ήταν
τσεκούρι,

βίδες,

μεταλλική

πρόσφορα
λοστούς

στυλιάρια,

απόληξη

για

και

άμυνα

στην

και

επίθεση

και

άκρη

των

οποίων

ελαστικά

γκλομπ

και

ξύλινα

στρεβλή

μεταλλική

προσθήκη,

χωρίς την άδεια η οποία απαιτείται από την αρμόδια αρχή.
ΣΤ) Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο στα πλαίσια επίθεσης σε
βάρος

των

λεπτομερώς
των

ως

προαναφερομένων
αναγράφεται

άνω

στις

ατόμων
υπό

προαναφερομένων

με

στοιχ.
στην

σκοπό
Β

υπό

και
στοιχ.

να
Γ
Ε

τα

σκοτώσει,

όπως

πράξεις,

έκανες

χρήση

πράξη

όπλων,

χωρίς

την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή και
Ζ) Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, στα πλαίσια επίθεσης σε
βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως λεπτομερώς
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αναγράφεται
απευθυνόμενος

στις
στα

προαναφερόμενες
ανωτέρω

υπό

άτομα

στοιχ.
δημόσια

Α
και

και

Β

πράξεις,

κακόβουλα

έβρισε

τα Θεία, λέγοντας τη φράση : « γαμώ το Χριστό σας, γαμώ την Παναγία
σας ».
25)

Ιωάννης - Βασίλειος ΚΟΜΙΑΝΟΣ του Φιλίππου και της Ευρυδίκης,

γεν. στην Κέρκυρα, στις 28-4-1970, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, για να δικαστεί
ως υπαίτιος του ότι:
Στους

παρακάτω

τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το μήνα Ιανουάριο του έτους 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των
συγκατηγορουμένων του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη
Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ ζ) Ευστάθιου
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ η) Κωνσταντίνου ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ θ) Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε

περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων
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είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
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Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Ιωάννης - Βασίλειος Κομιανός, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση από τον Ιανουάριο του έτους 2012 , με την ιδιότητά του δε
αυτή και με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα
μέλη της, πλην της παρούσης και την αξιόποινη πράξη, η οποία περιγράφεται αναλυτικά
παρακάτω υπό στοιχ. Β.
Β) Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς
της, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
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τέλεση της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε
συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του
διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου
Φύσσα. Ειδικότερα, ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό
μήνυμα (sms), που εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια, με το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της ,
συμμορφούμενος πλήρως και υπακούοντας

απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή

ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά
από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την
ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του
Βουλευτή Ιωάννη Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους
επίσης κατηγορουμένους Γεώργιο Σκάλκο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, ΑναστάσιοΜάριο Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη
Φραγκούλη, Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Σταμπέλο, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα άγνωστα

επέβαιναν σε δίκυκλες

φέροντα κράνη

μοτοσικλέτες

άτομα, που

και κοντάρια, περίπου

σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι»,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον
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Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής
αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος
Ιωάννης - Βασίλειος ΚΟΜΙΑΝΟΣ , μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του,
εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη
σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και
συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακι
26) Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ του Δημοσθένη και της Βασιλικής , γεν.
στον Πειραιά

, στις

27-5-1966 , κάτοικος Πειραιά ( Χίου 30 ) και ήδη

προσωρινά κρατούμενος από 28-4-2014 , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους κατωτέρω αναφερομένους τόπους και χρόνους , με περισσότρες από μία
πράξεις, τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο
με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου
Παναγιώταρου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

ε ) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Γεωργίου Γερμενή,

καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε
περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
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στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012

και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα

Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
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Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος
ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό
την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
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παρούσης και την αξιόποινη πράξη η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ.
Β και δη:
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, παρέσχε
με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης
πράξεως

που

αυτός

διέπραξε

και

συγκεκριμένα

παρέσχε

συνδρομή

στο

συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα,
ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που
εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με
το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της , συμμορφούμενος πλήρως και
υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της
κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως άνω
συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την ενεργοποίηση των
«Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του Βουλευτή Ιωάννη
Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους επίσης
κατηγορουμένους

Γεώργιο Σκάλκο, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-Μάριο

Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη Φραγκούλη,
Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο Σταμπέλο,
Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Αθανάσιο Τσορβά,
Νικόλαο Τσορβά, καθώς και άλλα άγνωστα άτομα, που επέβαιναν σε δίκυκλες
μοτοσικλέτες

φέροντα κράνη

και κοντάρια, περίπου σαράντα (40) συνολικά,

συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας, μετέβη μαζί με αυτούς
στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο όπου τον
ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης, ομοίως
μέλη της «Χρυσής Αυγής» και του παραπάνω «Τάγματος Εφόδου» της Νίκαιας.
Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του
κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο αυτό Παύλου
Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και δύο
νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον
ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα Εφόδου», τα στοιχεία
των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την ανάκριση. Αποτέλεσμα της
συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να εγκλωβιστεί από αυτόν και τους
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συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί ευάλωτος, ενώ, παράλληλα,
ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο οποίος, αφού στάθμευσε το
αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’
αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την
αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά
και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των
τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη
συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος Κωνσταντίνος Κορκοβιλης, μαζί με τους ως
άνω συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε,
ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,
που προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
27) Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, γεν. στην
Αθήνα , στις 16-8-1977 , κάτοικος Δραπετσώνας Πειραιά ( Κυπριών Ηρώων
24 ) , Βουλευτής , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά η) Κωνσταντίνου
Μπαρμπαρούση και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων,
σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε
αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η
οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως
πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια

ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
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στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο,

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο
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Ελπιδοφόρο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο,

Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο
Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο
Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες
σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη,
Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαριά, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου»

ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και

κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει
κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και
το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
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του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών
που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Ο ίδιος δε ο κατηγορούμενος Νικόλαος ΚΟΥΖΗΛΟΣ, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως Βουλευτής της Α Εκλογικής Περιφέρειας Πειραιά, μετά
τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε
ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή»,

τη

διηύθυνε ως Βουλευτής, μαζί και με τους άλλους Βουλευτές , δίνοντας εντολές ή
εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση
«Χρυσή Αυγή» εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική του περιφέρεια όσο και σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια, διαπράττοντας

τα προαναφερόμενα εγκλήματα και

προβαίνοντας και ο ίδιος, μαζί με άλλους, σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου
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επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και αλλοδαπών
σε διάφορες περιοχές της χώρας.
28) Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ του Νικολάου και της Ευτέρπης, γεν. στην
Καλαμάτα, στις 6-5-1965, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας ( οδός Αγ. Ραφαήλ ),
για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά η) Κωνσταντίνου
Μπαρμπαρούση και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων,
σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε
αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η
οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως
πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια

ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη
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εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό σου Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,
Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο

Ελπιδοφόρο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο,

Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο
Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο
Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες
σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
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στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
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στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και
διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών
που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Ο ίδιος δε ο κατηγορούμενος Δημήτριος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ , με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως βουλευτής Μεσσηνίας, μετά τις βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την
επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή», τη διηύθυνε ως Βουλευτής, μαζί με
τον Αρχηγό και

τους άλλους

Βουλευτές

,

δίνοντας

εντολές ή εγκρίνοντας

εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση «Χρυσή
Αυγή» εμφανιζόταν τόσο στην εκλογική του περιφέρεια ( Μεσσηνία) όσο και σε όλη
την Ελληνική Επικράτεια, διαπράττοντας

τα προαναφερόμενα εγκλήματα και

προβαίνοντας και ο ίδιος, μαζί με άλλους, σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου
επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων ατόμων , ημεδαπών και αλλοδαπών
σε διάφορες

περιοχές της χώρας αλλά και συγκεκριμένα σε αλλοδαπούς που

εργάζονταν στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.
29) Ιωάννης ΛΑΓΟΣ του Ευαγγέλου και της Διονυσίας , γεν. στον
Πειραιά , στις 7-9-1972 , κάτοικος Περάματος ( Τραπεζούντος 3 ), για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη
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γ) Νικολάου Μίχου

δ) Ηλία

Παναγιώταρου ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά και
διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση
πολύ περισσότερων από τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην

εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε
ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και
στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία,

κύρια

δε

χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της
εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
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( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, μεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους
Τσαλίκη, Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο

Ελπιδοφόρο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο,

Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο
Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο
Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες
σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10 , στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,
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Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013

και το

Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν
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ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος

Ιωάννης ΛΑΓΟΣ , από τότε που εντάχθηκε στην

παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο τις
επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής
των

θέσεων

της

,

των

παράνομων

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις

της με δημόσια ρητορική μίσους

εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της, με ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως βουλευτής της Β Εκλογικής Περιφέρειας Πειραιά, μετά
τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε
ως πολιτικό

κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή»,

διευθύνοντας την πλέον ως

Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους

Βουλευτές , δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις,
μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες , επιπλέον δε δίνοντας σχετικές εντολές
και έχοντας την πλήρη ευθύνη της εγκληματικής δράσεως των Τοπικών Οργανώσεων
του κόμματος - εγκληματικής οργάνωσης στην ευρύτερη εκλογική περιφέρεια του
Πειραιά και συγκεκριμένα εκείνων του Πειραιά , της Νίκαιας και του Περάματος.
Β) Ι) Στις 30-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, κατελήφθη να κατέχει, κατά τη
νομοτύπως διενεργηθείσα έρευνα στην οικία του επί της οδού Τραπεζούντος αριθμ.
3 και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο αυτής (οικίας) και δεξιά της εισόδου στην
κουζίνα, εντός λευκής αλουμινένιας κατασκευής, η οποία περιείχε λέβητα πορτοκαλί
χρώματος, και πάνω στο λέβητα ένα (1) λειτουργικό πυροβόλο όπλο, χωρίς να
διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια και δη ένα (1) ημιαυτόματο πιστόλι,
μοντέλο ΙΖΗ-79-8, κατασκευής της εταιρείας “Izhevsky Mekhanichesky/Zavoοd”/
Ρωσίας, που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις “Baikal-Made in Russia” 79-8, τον αριθμό
ΤΡΒ 2826 (στον κορμό) και ΤΡΒ 2812 06 στο κλείστρο, το οποίο και μετασκεύασε.
Ειδικότερα, το όπλο αυτό εκ κατασκευής

έφερε κάνη με εσωτερικό μεταλλικό

διάφραγμα και προοριζόταν να βάλλει ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια «κρότου-αερίων»,
διαμέτρου (Cal) 8mm. Πλην όμως ο κατηγορούμενος το μετασκεύασε και
συγκεκριμένα από το πιστόλι αυτό αφαίρεσε την εργοστασιακή του κάνη και στη
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θέση της τοποθέτησε και προσάρμοσε κάνη μέσης εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mm,
η οποία φέρει 4 δεξιόστροφες ραβδώσεις-αυλακώσεις, με αποτέλεσμα το πιστόλι να
έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό ραβδωτό πυροβόλο όπλο, διαμετρήματος (Cal)
7,65 mm A.C.P.

(.32 AUTO). Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

ενεργά

πυρομαχικά ήτοι εφόδια βολής, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη κατά νόμο
άδεια και δη: (α) Τέσσερα (4) φυσίγγια, εφόδια βολής πιστολίων και υποπολυβόλων
ιδίου διαμετρήματος 7,65 mm και (β) Τέσσερα (4) ενεργά φυσίγγια, τα οποία
βάλλονται κυρίως από λειόκαννα όπλα ιδίου διαμετρήματος ΙΙ) Στην Αθήνα, στις
28-9-2013 και κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας που έλαβε χώρα σε βάρος του,
κατείχε ενεργά πυρομαχικά, ήτοι εφόδια βολής, για τα οποία δεν διέθετε την
απαιτούμενη κατά νόμο άδεια

και δη ένα (1)

ενδείξεις πυθμενίου «ΗΡ 7.65». Το εν λόγω
περιγράφονται

φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με
όπλο και τα πυρομαχικά, όπως

ανωτέρω, κατείχε με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της

εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του
ως μέλος της και ως μέλος της ηγετικής της ομάδας, αποδεχόμενος τους σκοπούς
της οργάνωσης, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν «καθηκόντων»,
συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον ίδιο - όπως και για όλα
τα μέλη της οργάνωσης αυτής - στόχων της, ήτοι της εξόντωσης των στοχοποιημένων
απ’ αυτήν «πολιτικών και φυλετικών της εχθρών». ΙΙΙ) Στον ίδιο παραπάνω τόπο και
χρόνο, κατείχε χωρίς νόμιμη άδεια, μέρος όπλου, ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο
για τη λειτουργία του ήτοι ένα (1) λειτουργικό γεμιστήρα, χωρητικότητας οκτώ (8)
φυσιγγίων, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (.32 AUTO) και
IV) Στις 29-9-2013, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα στην οικία του, επί της οδού
Τραπεζούντος αριθ. 3 στο Πέραμα Αττικής, κατείχε , χωρίς να έχει το προς τούτο
δικαίωμα, α) μία (1) φωτοβολίδα αλεξιπτώτου μάρκας “PROTEUS”, το οποίο και
χαρακτηρίζεται ως φωτοβολίδα αλεξιπτώτου καθώς και β) δύο (2) βεγγαλικά χειρός
μάρκας “JUPITER K2” γ) τέσσερα (4) βεγγαλικά μάρκας IKAROS δ) πέντε (5)
βεγγαλικά

χειρός

χρώματος πορτοκαλί με την έντυπη ένδειξη μεταξύ άλλων

COMET ε) πέντε (5) βεγγαλικά χειρός χρώματος ερυθρού και κιτρίνου με την έντυπη
ένδειξη μεταξύ άλλων «RED MK7 HANDFLARE», χαρακτηριζόμενα όλα ως
φωτοβολίδες χειρός.
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30) Διονύσιος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Ευφροσύνης , γεν.
στην Αθήνα, στις 12-2-1988, κάτοικος Αθηνών ( Αιγαίου 31 - Νέα Σμύρνη ),
για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στην Αθήνα, τουλάχιστον από το έτος 2010, ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Γεωργίου Γερμενή, καθώς και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
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( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012

και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα

Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
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εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος
ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων

αποκλειστικά

και

μόνο

των

αλλοδαπών.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος, ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή »,
μετείχε σε

διάφορες

βίαιες επιθέσεις, που οργανώνονταν από την εγκληματική αυτή

οργάνωση εναντίον ημεδαπών, που στοχοποιούνταν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών,
ιδεολογικών κλπ. αντιλήψεων, ξένων μεταναστών κλπ. Ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, από
κοινού με το Χρήστο Στεργιόπουλο του Κωνσταντίνου, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα
Κάτω Πετράλωνα, επί της οδού Τριών Ιεραρχών αριθ. 65, στις 17-1-2013 και περί ώρα
03.25, έχοντας αποφασίσει, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, που συνίστατο σε απρόκλητες
επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών μεταναστών αποκλειστικά και μόνο λόγω φυλετικού
μίσους, με προκαθορισμένους ρόλους, να τελέσουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας
από πρόθεση, επιτέθηκε

κατά του (επ.) SHAZAD

(ον.) LUQMAN του KHADAM

HUSSAIN και της SUGHRAN BIBI, υπηκόου Πακιστάν, ο οποίος εκινείτο στην ίδια οδό με
ένα κίτρινο ποδήλατο. Οι εν λόγω δράστες, αφού αποβιβάστηκαν από τη μοτοσυκλέτα που
επέβαιναν και η οποία δεν έφερε πινακίδα με αριθμό κυκλοφορίας, επειδή την είχαν
αποκρύψει στον αποθηκευτικό

χώρο κάτω από τη σέλα,

ο εν λόγω κατηγορούμενος

Διονύσιος Λιακόπουλος

με στιλέτο τύπου ‘‘πεταλούδα’’ και ο επίσης κατηγορούμενος

Χρήστος Στεργιόπουλος

με άλλο στιλέτο, με ανθρωποκτόνο σκοπό, του κατάφεραν

αλλεπάλληλα χτυπήματα στο στήθος, στη προστερνική και θωρακική χώρα καθώς και στη
θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα, εξαιτίας ακριβώς αυτών των
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χτυπημάτων, να επέλθει ο θάνατος αυτού, περί ώρα 03.50, περίπου, στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο Νικαίας, όπου είχε μεταφερθεί από μονάδα του Ε.Κ.Α.Β.
31) Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης , κάτοικος
Περάματος Αττικής ( Καραολή - Δημητρίου 40) , για να δικαστεί ως υπαίτιος
του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2011 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του

α) Νικολάου

Μιχαλολιάκου

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην
ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της
δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
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2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012

και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα

Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
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αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος
ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

ε)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο
των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών, ο ίδιος δε στο πλαίσιο της
παράνομης

και

εγκληματικής

δράσης

του

και υπό την αιγίδα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης , τέλεσε , πλην των άλλων και τις
αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ. Β , Γ και Δ.
Β) Στο Πέραμα Αττικής, στις 12-6-2012, ως μέλος του Τάγματος Εφόδου της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
συγκροτούμενο από είκοσι, τουλάχιστον, άτομα, μεταξύ των οποίων και

οι

συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως επικεφαλής, Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , η ανήλικη Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, Δημήτριος
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μάρκος ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, καθώς και με άλλα

άγνωστα στην

ανάκριση άτομα, έχοντας, από κοινού, αποφασίσει να τελέσει το κακούργημα της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, επιχείρησε από κοινού με αυτούς , πράξη που περιείχε
τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως αυτού, δεν ολοκλήρωσε όμως την ενέργειά του από
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λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του.
Εφόδου, την παραπάνω ημρομηνία και

Συγκεκριμένα,
περί ώρα

με το ως άνω Τάγμα

03.10 , βάσει οργανωμένου

εγκληματικού σχεδίου, μετέβη στην οδό Θεμ. Σοφούλη, στο ύψος του οικοδομικού
αριθμού 32 και αφού προηγουμένως προκάλεσε μαζί με τους λοιπούς ( Τάγμα
Εφόδου ) εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά αυτοκίνητα ( φορτηγό τύπου ΒΑΝ
και τρίκυκλο ) των παρακάτω Αιγύπτιων αλιεργατών, τα οποία ήταν σταθμευμένα
έξω από τη μονοκατοικία που διέμεναν, επιχείρησε να εισβάλει βιαίως εντός της
οικίας, σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των παραθύρων της και
ρίχνοντας το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον πυροσβεστήρα που
το περιείχε μέσα στο δωμάτιο, όπου διέμεναν και την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν οι
αλλοδαποί, υπήκοοι Αιγύπτου: 1) ( επ ) ΑBOU HAMED ( ον ) MOHAMED του
SAAD και της TORKIA 2) ABOU IIAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD και
της TORKIA 3) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της
TORKIA. Επειδή όμως δεν κατόρθωσε να σπάσει την πόρτα καθ’ όσον ήταν
σιδερένια, ανέβηκε στην ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος εξ’ αυτών EMBARAK
( επ ) ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και της FATME, του επιτέθηκε
βιαίως αιφνιδιάζοντάς τον και με σκοπό να τον σκοτώσει, τον χτύπησε μαζί με τους
λοιπούς, με ξύλα και σιδερένιους λοστούς, σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια
σημεία τούτου, όπως στο κεφάλι και το πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί
διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα,
βαθειά θλαστικά τραύματα προσώπυ και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και
σπλαγχνικού κρανίου, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μακρά
νοσηλεία. Τελικά όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό του, καθόσον είχε
παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα,
όπως αυτό είχε προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος
Πανταζής , έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης, πριν
εμφανιστούν Αστυνομικές Δυνάμεις ή άλλες ομάδες αντιφρονούντων και
συλληφθούν. Από τον τρόπο που ενήργησε αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του και
το μέσον επίθεσης που χρησιμοποίησε, προκύπτει σαφώς ότι είχε ανθρωποκτόνο
σκοπό , αφού κτύπησε τον παθόντα με επικίνδυνο όπλο σε εξαιρετικά ευαίσθητο
σημείο του σώματος του και συγκεκριμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπό του , την
ώρα που αυτός κοιμόταν και δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα να αμυνθεί για να
αποφύγει το χτύπημα , προξενώντας του κατ' αυτόν τον τρόπο άμεσο και σοβαρό
κίνδυνο της ζωής του.
531

Γ) Στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, με συμμετοχή περισσοτέρων των δύο
δραστών, χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, με πρόθεση, έβλαψε ξένα ( ολικά )
πράγματα. Ειδικότερα, έθραυσε την πόρτα, τα ξύλινα πατζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας ιδιοκτησίας
αγνώστου και άδειασε το περιεχόμενο ενός πυροσβεστήρα εντός της εν λόγω
οικίας, με αποτέλεσμα να γεμίσει το εσωτερικό αυτής με σκόνη. Επιπλέον, έθραυσε
τους υαλοπίνακες και προξένησε βαθουλώματα στα υπ' αριθ. Κυκλοφορίας ΕΜΗ9506 ΙΧΕ και EMI-9421 ΙΧΕ, αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας του ABOU HAMED ( επ )
AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA, καθώς και στο υπ' αριθ. κυκλοφορίας
ΑΕΜ-5702 δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής « PIAGGIO ». ιδιοκτησίας του ( επ )
ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA.
Δ ) Στον προαναφερόμενο τύπο και χρόνο, αφού έθραυσε βίαια την πόρτα εισόδου
της υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας, εισήλθε παράνομα σε αυτήν και παρέμεινε
εκεί. χωρίς τη θέληση

tcov

δικαιούχων: 1 ) ( επ ) ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED

του SAAD και της TORKIA. 2 ) ABOU HAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD
και της TORKIA, 3 ) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της
TORKIA και 4 ) EMBARAK ( επ ) ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και
της FATME, οι οποίοι νόμιμα διέμεναν στην εν λόγω κατοικία.
32) Αρτέμιος ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ του Παύλου και της Σεβαστής, γεν.
στη Θεσσαλονίκη, στις 14-3-1984, κάτοικος Αθηνών ( Κωνσταντινουπόλεως
63 - Άνω Πεύκη ), για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική
οργάνωση

« ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί

από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη
συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία,

κύρια

δε

χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της
εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
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1) Η

ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο

Νικόλαο

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και

εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος, τους Βουλευτές Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της
ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης,
κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
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αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, μεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους
Τσαλίκη, Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο
Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,
Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και
άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές
βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
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τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση
στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη
Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και
σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του

Θωμά

Μπαρέκα,

Γεώργιο

Καλπιτζή,

Διονύσιο

Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον
άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη
και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και
Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές
σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012
έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Νικόλαο
Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αρτέμιος Ματθαιόπουλος , από τότε που εντάχθηκε
στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο
τις

επιδιώξεις

εκφραστής

της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της
των

θέσεων

της

,

και αναδείχθηκε επίσημος
των

παράνομων

δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
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Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις

της με δημόσια ρητορική μίσους

εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και
εναντίον ομάδων ή ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί
της, με ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της
Βουλής των Ελλήνων, ως βουλευτής Σερρών, μετά τις βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την
επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή», διευθύνοντας την ως μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος , Βουλευτής ,
μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές , υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης
Θεσσαλονίκης και

« Περιφερειάρχης »

της

Περιφερειακής

Διοίκησης

Θεσσαλονίκης και Νήσων του Βορείου Αιγαίου, δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας
εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες.
33) Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Ελένης, γεν. στην
Ιεράπετρα Κρήτης, στις 13-10-1971, κάτοικος Ιεράπετρας ( Ψιλλικάκη 23),
για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις,
τέλεσε με πρόθεση περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από
το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από το έτος 2010 και εντεύθεν ,
ομού μετά των συγκατηγορουμένων του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία
Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ)
Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ ζ) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ η) Κωνσταντίνου
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ θ) Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ και διαφόρων άλλων ,
γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο
πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής
της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της
Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο
κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του
έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής
οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια
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της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί
ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών
της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την
καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το
οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα
Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη
των οποίων είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση
προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της
εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

εγκληματικής

οργάνωσης, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα
ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με
καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος

συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
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συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα , που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου γ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό
του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του
χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο
Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα
μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των
τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

δ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή,

Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής»,
που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις

περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο

εν

λόγω

κατηγορούμενος

Εμμανουήλ

Μαυρικάκης:

α) στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, στις 13-2-2013 και περί ώρα 19.50, βάσει
οργανωμένου σχεδίου, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Εμμανουήλ Ψυλλάκη,
ταμία και μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα Κρήτης,
Αριστόδημο Δασκαλάκη, ηγετικό στέλεχος της

Τοπικής Οργάνωσης

και υποψήφιο

βουλευτή της Χρυσής Αυγής στο Νομό Λασιθίου, Γεώργιο Πετράκη, ηγετικό στέλεχος της
Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα, Σάββα Γαροφαλάκη

αλλά και

άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα, περίπου δώδεκα (12) συνολικά, αρχικά
επισκέφθηκαν το Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαϊνιάς Κεντρίου Ιεράπετρας και απαίτησαν
επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να τους χορηγήσει δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου, για την
ευόδωση του δήθεν ‘‘κοινωνικού έργου’’ της Χρυσής Αυγής. Όταν αυτός αρνήθηκε, τον
ερώτησαν

αν απασχολούνται στο ελαιουργείο αλλοδαποί εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί,
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μετά δε την αρνητική του απάντηση κατευθύνθηκαν σε κατοικία, που βρίσκεται στην άκρη
του χωριού, όπου και διέμεναν οι Πακιστανοί αλλοδαποί: 1) (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR
του SOBAKIAN και της ALLAH RAKHI 2) (επ.) LAQKAT (ον.) ALI του BARKAT ALI
και της KAUBRA BIBI 3) (επ.) MOHAMMAD (ον.) HANIF του SOBAKHAN και της
ALLAH RAKHI, βρίσκονταν δε εκεί ως επισκέπτες και οι HUSSAIN KABIR του ABDUL,
και AHMED INTIAZ του GUL MOHAMMAD άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και

αφού

ζήτησαν από αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή, τους επιτέθηκαν με ξύλα και
ρόπαλα στο κεφάλι και στο σώμα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες και δη στον (επ.)
IQBAL (ον.) MAZHAR θλαστικό τραύμα δεξιάς βρεγματοϊνιακής χώρας, άλγος και οίδημα
δεξιού αντιβραχίου και στον (επ.) MOHAMMAD

(ον.) HANIF θλαστικό

τραύμα

βρεγματικής χώρας αριστερά, άλγος και οίδημα αριστερού αγκώνα (απρόκλητες επικίνδυνες
σωματικές βλάβες) και στον

(επ.) LAQKAT (ον.) ALI εκδορές και εκχυμώσεις στην

αριστερή κνήμη, στο αριστερό γόνατο, στον αριστερό αγκώνα, στο αριστερό πρόσθιο
θωρακικό τοίχωμα και στην αριστερή ωμοπλάτη και β) Το Νοέμβριο του έτους 2012, και σε
μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία, μαζί με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους του,
μερικοί εκ των οποίων φορούσαν μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της ‘‘Χρυσής Αυγής’’,
επιτέθηκε μαζί με αυτούς σε βάρος των ASIF MOHAMMAD του ASHIQ και MAZHAR
HUSSAIN του TALIB, ομοίως Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα
αγροικία, στους οποίους προξένησαν σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και με
κλωτσιές και μπουνιές, ενώ ταυτόχρονα τους απείλησαν ότι αν κατήγγειλαν ο,τιδήποτε στις
αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές θα τους σκότωναν και
Β) Στο πλαίσιο της ίδιας , όπως και παραπάνω , δραστηριότητάς του ως μέλος της ως
άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της , δια της ασκήσεως των
ανατεθέντων σε αυτόν «καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών
για τον ίδιο, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που αφορούν,
μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία, με
βάση τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και, εντεύθεν, την εξουδετέρωση
των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ, θεωρουμένων ως
‘‘υπανθρώπων’’ αλλά και των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις αντίθετες προς τη
«Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές

τους

πεποιθήσεις,

στη

Βαϊνιά

Ιεράπετρας Κρήτης, το

Δεκέμβριο του 2012, βάσει οργανωμένου σχεδίου, ο ίδιος, μαζί με τα πρόσωπα που
αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω υπό στοιχ. Α, καθώς και άλλα, άγνωστα μέχρι στιγμής
στην ανάκριση, άτομα, περίπου δέκα (10) συνολικά, ενεργώντας από κοινού με αυτούς και
έχοντας

πρόθεση

να

προξενήσει πυρκαγιά, μετέβη στην προαναφερθείσα οικία των
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παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενώ αυτοί ευρίσκονταν εντός αυτής, πέταξε στο
εσωτερικό της μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη, στα οποία είχαν βάλει φωτιά, με συνέπεια
να προκληθεί πυρκαγιά στην οικία, από την πράξη του δε αυτή, που τέλεσε από μίσος
φυλετικό σε βάρος των παραπάνω προσώπων, μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
ανθρώπους και συγκεκριμένα για τους παραπάνω ενοίκους.
34) Μαργαρίτα ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Ευαγγέλου και της Ανθής, γεν. στην
Αθήνα, στις 21-4-1971, κάτοικος Αθηνών ( Θράκης 4 - Ταύρος ), για να δικαστεί
ως υπαίτια του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται με στερητική
της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στη Νίκαια Αττικής, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 09.30, εξεταζόμενη
ενόρκως ως μάρτυρας, ενώπιον αρχής αρμόδιας για ένορκη εξέταση, εν γνώσει της
κατέθεσε ψέματα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο,
εξεταζόμενη ενόρκως ως μάρτυρας, ενώπιον του Υπαστυνόμου Β Χρήστου
Τσολάκου, υπηρετούντος στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, παρισταμένου και του
Υπαστυνόμου Α Δημητρίου Φούκα, της ίδιας Υπηρεσίας, προσληφθέντος ως Β
Ανακριτικού Υπαλλήλου, στο πλαίσιο διενεργούμενης αστυνομικής προανάκρισης
για κακουργηματική πράξη (ανθρωποκτονία), τελεσθείσα στον Πειραιά, στις 17-9201, από το σύζυγό της Γεώργιο ΡΟΥΠΑΚΙΑ, κατέθεσε εν γνώσει της ψευδώς ότι η
Θεώνη ΣΚΑΡΠΕΛΗ είναι εξαδέλφη της ενώ η αλήθεια είναι ότι με το ως άνω
πρόσωπο δεν έχει καμία συγγενική σχέση. Επίσης, κατέθεσε, εν γνώσει της ψευδώς,
ότι τα πράγματα τα οποία ο σύζυγός της Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ είχε στο σπίτι τους
κρυμμένα και συγκεκριμένα ένα γκλομπ, μια εφημερίδα με το όνομα « ΕΜΠΡΟΣ »
και δύο μικρά βιβλία με την εξωτερική αναγραφή « ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ », τα οποία
περιείχαν την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, τα πήγε στο σπίτι της

Θεώνης

Σκαρπέλη, ενώ η αλήθεια είναι ότι, όπως η ίδια ανασκεύασε σε μεταγενέστερη
κατάθεσή της, την τσάντα με τα πράγματα του συζύγου της την έδωσε στο σύζυγο
της Θεώνης Σκαρπέλη, τον οποίο συνάντησε το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου 2013,
σε πάρκο απέναντι από το σπίτι της.
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για

35) Αναστάσιος ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ του Αργυρίου και της Φωτεινής, γεν. στον
Πειραιά , στις 3-8-1965,

κάτοικος Κερατσινίου ( Αναξαγόρα

24 ), για να

δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα η)

Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση θ) Αρτέμιου Ματαθιόπουλου ι) Νικολάου Κούζηλου και
διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση
πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
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2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
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Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αναστάσιος Μιχάλαρος, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την
επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και τις αξιόποινες πράξεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω υπό
στοιχ. Β και Γ.
Β) Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς
της, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε
συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του
διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου
Φύσσα. Ειδικότερα, ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό
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μήνυμα (sms), που εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια, με το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της ,
συμμορφούμενος πλήρως και υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή
ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά
από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την
ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του
Βουλευτή Ιωάννη Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους
επίσης κατηγορουμένους Γεώργιο Σκάλκο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, ΑναστάσιοΜάριο Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη
Φραγκούλη, Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Σταμπέλο, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα άγνωστα

επέβαιναν σε δίκυκλες

φέροντα κράνη

μοτοσικλέτες

άτομα, που

και κοντάρια, περίπου

σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι»,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον
Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής
αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος
Αναστάσιος

Μιχάλαρος,

μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του,
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εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη
σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και
συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά και
Γ. Στο Κερατσίνι Αττικής την 28.9.2013 κατελήφθη να κατέχει εντός της επί της
οδού Αναξαγόρα αριθ. 24 κατοικίας του, όπλα κατά την έννοια των διατάξεων του
Ν. 2168/1993, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας
σου, και ειδικότερα κατείχε α ) μαχαίρι συνολικού μήκους περίπου 24 εκ., με μήκος
λάμας 10, 5 εκ., χρώματος μαύρου, μάρκας shark knife, το οποίο βρισκόταν εντός
μαύρης θήκης ιδίων περίπου διαστάσεων με το μαχαίρι και β ) πτυσσόμενη ράβδος
μήκους 18, 6 εκ. και σε πλήρη ανάπτυξη μήκους περίπου 50 εκ., χρώματος μαύρου με
την ένδειξη στο κορδόνι της βάσης « made in China ».

36) Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Ουρανίας , γεν.
στην Αθήνα , στις 11-12-1957 , κάτοικος Πεύκης Αττικής ( 25 ης Μαρτίου 26 )
και ήδη προσωρινά κρατούμενος από 28-9-2013 , για να δικαστεί ως υπαίτιος
του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις ,
τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Ηλία Κασιδιάρη β) Ιωάννη Λαγού γ) Ηλία Παναγιώταρου δ) Χρήστου Παππά ε)
Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα

και διαφόρων άλλων , γνωστών και

άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία,
εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από τον ίδιο κατά τη δεκαετία
του 1980 ως πολιτκή οργάνωση και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την
ίδια ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1)

Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό
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Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
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Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου » γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
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επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ , ως ιδρυτής και κατ΄ουσία
Αρχηγός και ηγέτης της διηύθυνε αυτήν, καθ΄όλο το διάστημα της λειτουργίας της ως
εγκληματικής οργάνωσης , ήτοι κατ΄ουσίαν από το έτος 2008, οπότε εκδηλώθηκε εμφανώς
η σωρευτική και εξακολουθητική εγκληματική της δράση , ενώ κατά το χρονικό διάστημα
από 20-9-2010 μέχρι της συλλήψεώς του, στις 28-9-2013, και τύποις , σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα , όπως αυτή προστέθηκε
με το Ν. 3875/20-9-2010 , παρέχοντας οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της, γνωρίζοντας
πλήρως τις ενέργειές τους και ελέγχοντας απολύτως τη δράση τους , με στόχο την επίτευξη
των παρανόμων

σκοπών της

και

με μέσον τη

διάπραξη εκ μέρους των μελών της

διαφόρων, ιδιαίτερα σοβαρών, εγκλημάτων.
Β) Στην Αθήνα , στις 28-9-2013 , κατά τη νομοτύπως διενεργηθείσα έρευνα στην
ιοκία του , επί της οδού 25ης Μαρτίου , στην Πεύκη Αττικής , κατείχε , χωρίς να
διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια 1) Ένα ( 1 ) ημιαυτόματο πιστόλι ,
διαμετρήματος 7,65 ( Cal ) A.C.P. ( 32 AUTO ) , μοντέλο « VZOR 70 » ,
εργοστασίου « CESKA ZBROJOVKA » /πρώην Τσεχοσλοβακίας. Συνοδεύεται από
λειτουργικό γεμιστήρα και η κάννη του φέρει έξι (6) δεξιόστροφες ραβδώσειςαυλακώσεις. 2) ΄Ένα (1) περίστροφο διαμετρήματος (Cal.) .38 SPECIAL,
κατασκευής της εταιρείας “AMADEO ROSSI S.A.”/Βραζιλίας για την εταιρεία
“INTERARMS ALEX. VA”/Η.Π.Α., με αριθμό W 011566 και πέντε (5) φυσίγγια.
Φέρει βυκίο αριστερόστροφης κίνησης, πέντε (5) θαλαμών και η κάνη του έχει στο
εσωτερικό της έξι (6) δεξιόστροφες ραβδώσεις-αυλακώσεις. 3) ΄Ένα (1) Λειόκαννο
επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα- Pump action), διαμετρήματος (GAUGE) 12,
μοντέλο MAVERICK MODEL 88, κατασκευής της εταιρείας “MOSSBERG O.F. &
SONS INC”/Η.Π.Α., με αριθμό σειράς “MV90882 D”. Έχει σταθερό (μη
πτυσσόμενο) κοντάκιο 60,8 cm και συνολικό μήκος 111 cm. Η αποθήκη του είναι
χωρητικότητας πέντε (5) φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί συνολικό έξι (6)
φυσίγγια. ( Χαρακτηρίζεται όπλο, κατ΄ άρθρο 1 § 1 περ. α΄ του ν. 2168/1993, όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3944/2011 και όχι κυνηγετικό όπλο, δεδομένου ότι μπορεί να
δεχθεί περισσότερα από τρία ( 3 ) φυσίγγια.). Επίσης , ενεργά πυρομαχικά ήτοι
εφόδια βολής, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια και δη:
(α) Πέντε (5) φυσίγγια, που φέρουν στο πυθμένιό τους τις ενδείξεις “-38 SPL-MRP”,
τα οποία χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής κυρίως περιστρόφων ιδίου
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διαμετρήματος και περιστρόφων διαμετρήματος (Cal.).357 MAGNUM. (β) Εκατόν
τριάντα τέσσερα (134) φυσίγγια πυροβόλων όπλων, διαμετρήματος 7,65 mm, που
χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής κυρίως πιστολίων και υποπολυβόλων. (γ)
Τριάντα (30) φυσίγγια πυροβόλων όπλων, διαμετρήματος (Cal.) .38 SPECIAL, που
χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής κυρίως περιστρόφων ιδίου διαμετρήματος και
περιστρόφων διαμετρήματος (Cal.).357 MAGNUM. (δ) Εκατόν δέκα τέσσερα (114)
φυσίγγια, που βάλλονται κυρίως από λειόκαννα.
Τα ως άνω όπλα και πυρομαχικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, κατείχε με σκοπό
τον παράνομο εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης ‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’, στα
πλαίσια της δραστηριότητάς του ως αρχηγός της , αποδεχόμενος τους σκοπούς της
και επιδιώκοντας την επίτευξή τους δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν
«καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον ίδιο όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής - στόχων της, ήτοι της εξόντωσης
των στοχοποιημένων απ’ αυτήν «πολιτικών και φυλετικών της εχθρών». Επίσης, στον
προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, κατείχε, επίσης χωρίς νόμιμη άδεια, μια συσκευή
εκτόξευσης σταγονιδίων με έντυπες ενδείξεις “Defend CS KO! SUPER”, το οποίο
αποτελεί όπλο, κατ’ άρθρο 1§2 α του Ν. 2168/1993.
Γ) Κατά τον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο , κατείχε , επίσης χωρίς νόμιμη άδεια
και για τον ίδιο , μία συσκευή εκτόξευσης σταγονιδίων , με έντυπες ενδείξεις «
Defend CS KO SUPER » , το οποίο αποτελεί όπλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 περίπτ. α του Ν. 2168/1993.

37) Νικόλαος ΜΙΧΟΣ του Αντωνίου και της Αικατερίνης , γεν. στη
Χαλκίδα , στις 3-3-1969 , κάτοικος Πεντέλης Αττικής ( Δήμητρας 8 ) για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις ,
τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη
Παναγιώταρου

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

ε) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά και

διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση
πολύ περισσότερων από τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην
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εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε
ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και
στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία,

κύρια

δε

χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της
εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
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εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, μεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο
Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
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αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που

έδρασαν

ως «Τάγμα Εφόδου» και

ζ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013,

με φυσικούς

αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

‘‘αστυνομεύοντας’’ και

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Νικόλαος Μίχος , από τότε που εντάχθηκε στην παραπάνω
οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο

τις

επιδιώξεις

της,

ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των θέσεων της , των
δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή
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ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως
βουλευτής Ευβοίας, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω
οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή»,
διευθύνοντας την πλέον ως Βουλευτής, μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές ,
δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι
προαναφερόμενες.
Β) Στην οικία του, επί της οδού Δήμητρας αριθ. 8, στη θέση Καλλιθέα, στην
Παλαιά Πεντέλη Αττικής, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, κατείχε: (Ι) Τα κάτωθι
λειτουργικά πυροβόλα όπλα, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη κατά νόμο
άδεια και δη ειδικότερα: α) Ένα λειόκαννο επαναληπτικό όπλο (καραμπίνα - pump
action), μοντέλο MODEL 88, διαμετρήματος (GAUGE) 12, κατασκευής

της

εταιρείας “MOSSBERG”/Η.Π.Α., με αριθμό σειράς MV 75927F, το οποίο

είχε

μετασκευάσει έτσι ώστε, αντί σταθερού, τούτο να φέρει πιστολοειδή λαβή και τμήμα
της κάνης του να έχει αποκοπεί με μηχανικό μέσο, ενώ το μήκος της (κάνης) είναι
44,5 cm και το συνολικό μήκος του όπλου τούτου 71 cm, η δε αποθήκη του είναι
χωρητικότητας 5 φυσιγγίων και το όπλο μπορεί να δεχθεί συνολικά έξι (6) φυσίγγια
και β) Ένα ημιαυτόματο πιστόλι, διαμετρήματος (Cal) 9 mm, LUGER
PARABELLUM (9 X 19), μοντέλο “CZ99”, κατασκευής της εταιρείας “ZASTAVA
ARMS”/Γιουγκοσλαβίας, με αριθμό σειράς «150254», το οποίο (πιστόλι)
συνοδεύεται από δύο (2) γεμιστήρες και (ΙΙ) ενεργά πυρομαχικά ήτοι εφόδια βολής
για τα οποία δεν διέθετες την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια και δη ενενήντα τέσσερα
(94) φυσίγγια, διαμετρήματος (Cal) 9 mm PARABELLUM , και ειδικότερα: 49
τούτων με ενδείξεις πυθμενίου «CBC 9mm πυθμενίου «LE 9 mm LUGER», τα 2
τούτων με ενδείξεις πυθμενίου «G.F.L 9 mm LUGER», τα 2 τούτων με ενδείξεις
πυθμενίου «S&B 9 mm LUGER», το 1 με ενδείξεις πυθμενίου SF 77 Ι 9 mm»
διαφόρων κατασκευαστών και προέλευσης, που χρησιμοποιούνται ως εφόδια βολής
ραβδωτών πυροβόλων όπλων, κυρίως πιστολίων και υποπολυβόλων. Τα ως άνω όπλα
και πυρομαχικά (όπως περιγράφονται ανωτέρω), κατείχε με σκοπό τον παράνομο
εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’, στα πλαίσια της
δραστηριότητάς του

ως μέλος της και ως μέλος της ηγετικής της ομάδας,

αποδεχόμενος τους σκοπούς της οργάνωσης, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε
αυτόν «καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον
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ίδιο - όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής - στόχων της, ήτοι της
εξόντωσης των στοχοποιημένων απ’ αυτήν «πολιτικών και φυλετικών της εχθρών».
Γ) Στην Αθήνα, στις 28-9-2013, κατείχε , χωρίς νόμιμη άδεια, μέρη όπλου ειδικά
σχεδιασμένα και απαραίτητα για τη λειτουργία του ήτοι τρεις (3), πανομοιότυπους
γεμιστήρες, χωρητικότητας 13 φυσιγγίων, κατασκευής της εταιρείας «HS PRODUKT
d.o.o.»/Κροατίας, οι οποίοι εκ κατασκευής προορίζονται για προσαρμογή-χρήση σε
πιστόλια τύπου “XD M-45 ACP”, ιδίου διαμετρήματος, τις οποίες και έφερες πάνω
σου και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διενεργηθείσα σε βάρος σου σωματική
έρευνα και
Δ)

Στην οικία του (μεζονέτα), επί της οδού Δήμητρας αριθ. 8, στη θέση

Καλλιθέα, στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, την 30 Σεπτεμβρίου 2013, για δική του
αποκλειστικά χρήση, κατείχε υπό την έννοια της φυσικής εξουσίασής της, ποσότητα
ναρκωτικών κατά την έννοια του νόμου και δη ινδικής κάνναβης σε ποσότητες που
δικαιολογούνται για την ατομική του χρήση και ειδικότερα: α) ποσότητα ινδικής
κάνναβης, τοποθετημένης εντός πλαστικής σακούλας, μεικτού βάρους 2,6
γραμμαρίων, η οποία συσκευασία ήταν επιμελώς κρυμμένη πάνω από το φωτιστικό
του ‘πάσου’ της κουζίνας στο ισόγειο της μεζονέτας - κατοικίας του και β) ένα
μισοτελειωμένο τσιγάρο, ινδικής κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 0,2
γραμμαρίων, το οποίο βρισκόταν ακουμπισμένο σε τασάκι πάνω σε καλοριφέρ, μέσα
στο πρώτο δωμάτιο αριστερά ανεβαίνοντας τη σκάλα στον πρώτο όροφο της
μεζονέτας - κατοικίας του
.
38) Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ του Κωνσταντίνου και της Αννούλας, γεν. στη
Θεσσαλονίκη,
στις
30-11-2007,
κάτοικος
Κορυδαλλού
Αττικής
( Δημητρακοπούλου 45 )
Στους παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
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ΣΥΝΔ ΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση
της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
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Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο
Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές

βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του

προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο

Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής
απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
κατά

συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
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αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που

έδρασαν

ως «Τάγμα Εφόδου» και

ζ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013,

με φυσικούς

αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

‘‘αστυνομεύοντας’’ και

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων

αποκλειστικά

Ο εν λόγω κατηγορούμενος

και

μόνο

των

αλλοδαπών

μεταναστών.

Θωμάς ΜΠΑΡΕΚΑΣ εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω

εγκληματική οργάνωση από το έτος 2010 , και στη συνέχεια κατέλαβε τη θέση του
Γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Με τις ιδιότητές
του αυτές και για την επίτευξη των παράνομων σκοπών της εγκληματικής οργάνωσης, στις
10-7-2013 και περί ώρα 19.30΄, μετείχε στο ‘‘ Τάγμα Εφόδου ’’ της Τοπικής Οργάνωσης
Πειραιά, το οποίο συνέπραξε με τα αντίστοιχα Τάγματα Εφόδου της Τ. Ο Νίκαιας και της
Τ.Ο Νοτίων Προαστίων, της

ιδίας

εγκληματικής οργάνωσης

και βάσει οργανωμένου

σχεδίου, επιβαίνοντας στην υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΖΧΥ - 0170 δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με
επικεφαλής το βουλευτή Β΄ Περιφέρειας Πειραιώς της ‘‘Χρυσής Αυγής’’ και κατηγορούμενο
Ιωάννη Λαγό, που επέβαινε στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΙΜΧ 7284 αυτοκίνητο, έλαβε μέρος
σε οργάνωμένη και συντεταγμένη μοτοπορεία και μετέβη στην Ηλιούπολη Αττικής μαζί με
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τους συγκατηγορουμένους του Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Γεώργιο Καλπιτζή,

Χρήστο

Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο καθώς και με άλλα άγνωστα ακόμα στην ανάκριση άτομα,
επιβαίνοντα όλα σε πενήντα (50) περίπου δίκυκλες μοτοσυκλέτες, φορώντας μπλούζες με τα
διακριτικά της ‘‘Χρυσής Αυγής’’ και κάποιοι παντελόνια παραλλαγής, κρατώντας ξύλινα
ρόπαλα, κοντάρια, σιδερένιους λοστούς και kryptonite, φωνάζοντας συνθήματα ‘‘ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’. Αρχικά κατευθύνθηκαν στην Πλατεία Εθν. Αντίστασης και στη
συνέχεια μετέβησαν στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρ. Αντύπα στο
ύψος του αριθμού 4Α, όπου σε ημιϋπόγειο διαμέρισμα στεγαζόταν ο Ελεύθερος Κοινωνικός
Χώρος Ηλιούπολης ‘‘ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ’’ , στις εκδηλώσεις του οποίου μετείχαν δημότες της
Ηλιούπολης και κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ανήλικα παιδιά (΄Ελληνες)
παρακολουθούσαν, δωρεάν, μαθήματα Αγγλικής γλώσσας. Ο ίδιος δε ο Θωμάς
ΜΠΑΡΕΚΑΣ, με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, με
προκαθορισμένους ρόλους και σε αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα λίγων λεπτών, με
τα παραπάνω όπλα που κρατούσαν, όλως αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, κατέστρεψαν τον
παραπάνω χώρο και επιτέθηκαν στον ευρισκόμενο στην είσοδο του χώρου

Παναγιώτη

Δριμυλή, επ’ ονόματι του οποίου είχε γίνει και η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου,
κτυπώντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες ( κακώσεις και μώλωπες ) και
Β) Με πρόθεση κατείχε όπλο και συγκεκριμένα στον Πειραιά, στις 18-9-2013, κατείχε
ένα πτυσσόμενο μεταλλικό ρόπαλο ( γκλομπ ), με μαύρη λαβή και μήκους, σε πλήρη
ανάπτυξη, σαράντα ( 40 ) εκατοστών, πρόσφορο να χρησιμοποιηθεί για άμυνα ή επίθεση, του
οποίου η κατοχή απαγορεύεται.
39) Κωνσταντίνος ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ του Ηλία και της Αλεξάνδρας,
γεν. στην Αθήνα , στις 30-10-1980 , που κατοικεί στο Μπαμπίνι Ξηρόμερου
Αιτωλοακαρνανίας , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι :
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Γεωργίου Γερμενή

στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά η) Δημητρίου

Κουκούτση και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε
κάθε

περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε

αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η
οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως
πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια
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ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον
κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
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βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου », δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
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εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με
ομιλίες του σε διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των
Ελλήνων, ως βουλευτής Αιτωτολοακαρνανίας, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου
2012, στις οποίες η εν λόγω οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία
«Λαϊκός Σύνδεσμος- Χρυσή Αυγή», διευθύνοντας την πλέον ως Βουλευτής, μαζί με τον
Αρχηγό και τους άλλους Βουλευτές , δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας εγκληματικές δράσεις
- επιθέσεις, με τις οποίες η εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή» εμφανιζόταν τόσο στην
εκλογική του περιφέρεια (Αιτωλοακαρνανία) όσο και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,
διαπράττοντας τα προαναφερόμενα εγκλήματα και προβαίνοντας και ο ίδιος, μαζί με άλλους,
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σε βίαιες και ρατσιστικού περιεχομένου επιθέσεις σε βάρος των ως άνω στοχοποιημένων
ατόμων , ημεδαπών και αλλοδαπών σε διάφορες περιοχές .
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Κωνσταντίνος ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ , από τότε που
εντάχθηκε στην παραπάνω οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο
τις επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των
δράσεών της και των στόχων της , αφού επελέγη να μετάσχει και όντως μετείχε στις
αυτοδιοικητικές

εκλογές

του έτους

2010 ως

υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος,

αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις
επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος της
χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή ατόμων, της χώρας, από την ημέρα δε
της εκλογής του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, τον Ιούνιο του έτους 2012, μαζί με τους
άλλους Βουλευτές του κόμματος του, διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση.

40) Νικολέτα ΜΠΕΝΕΚΗ του Δημητρίου και της Αναστασίας , γεν. στην
Αθήνα , στις 22-3-1988 , κάτοικος Αθηνών ( Φθιώτιδος 46 ) για να δικαστεί ως
υπαίτια του ότι :
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα;
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων της
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα καθώς και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
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των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
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απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας
από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου », δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
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του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή και άλλα, άγνωστα στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και
του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν
στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.

41) Αντώνιος ΜΠΟΛΕΤΗΣ του Αλεξίου και της Ελένης - Φανής , γεν. στην
Κωνσταντινούπολη , στις 21-4-1959 , κάτοικος Αθηνών ( Λεμεσού 4 ) , για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα το οποίο τιμωρείται από το νόμο
με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:

Στην Αθήνα , από το έτος 2008

και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου
β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου

Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα καθώς και διαφόρων άλλων
, γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο

πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής
της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
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αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
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Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας
από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου », δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
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«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή και άλλα, άγνωστα στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και
του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν
στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Ο ως άνω κατηγορούμενος Αντώνιος ΜΠΟΛΕΤΗΣ, ως μέλος της εν λόγω
εγκληματικής οργάνωσης , με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της ,
μετείχε σε διάφορες βίαιες επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών της περιοχής του Αγίου
Παντελεήμονα, τις οποίες οργάνωσε το «Τάγμα Εφόδου Κυψέλης - Πατησίων » ,
προκαλώντας σε αυτούς σωματικές βλάβες, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του
Γεώργιο Περρή και Νικόλαο Παπαβασιλείου, καθώς και άλλα τριάντα (30) περίπου
άτομα, των οποίων τα στοιχεία δεν εξακριβώθηκαν από την ανάκριση. Ενδεικτικά ,
στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητας του, επιτέθηκε από κοινού με
τα προαναφερθέντα άτομα, κατά των καταστημάτων-μπαρ, με τους διακριτικούς
τίτλους

“COINTREAU”, επί της οδού Λεμεσού αριθ.14, ιδιοκτησίας του

AMOUGOU (επ.) CYPRIEΝ (ον.) του MAURICE, υπηκόου Καμερούν), «Africana»
(συνιδιοκτησίας της Τανζανικής Κοινότητας), επί της οδού Νιόβης και «Africa» επί
της οδού Σταυροπούλου, καθώς και του κτηρίου που στεγαζόταν η «Τανζανική
Κοινότητα της Ελλάδος», επί οδού

Λεμεσού αριθ.1-3, στην πλατεία Αμερικής,

προβαίνοντας, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 2012 έως και Μαΐου
2013, σε εμπρησμούς και διακεκριμένες φθορές καθώς σε βαρειές σωματικές βλάβες
των ιδιοκτητών αλλά και των θαμώνων τους.
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42) Ευστάθιος ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας , γεν.
στο Περιστέρι Αττικής , στις 22-3-1973 , κάτοικος Κορίνθου ( περιοχή Κυρά
Βρύση ) , ήδη προσωρινά κρατούμενος από 12-1-2014 , για να δικαστεί ως
υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία
πράξεις , τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται κατά το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη
Παναγιώταρου

ε) Γεωργίου Γερμενή

γ) Ιωάννη Λαγού

στ) Χρήστου Παππά

δ) Ηλία

ζ) Κωνσταντίνου

Μπαρμπαρούση η) Ιωάννη Λαγού και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην
ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο Μιχαλολιάκο, κατά τη
δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε πολιτικό
κόμμα, με την ίδια ονομασία,

κύρια

δε χαρακτηριστικά της εν λόγω εγκληματικής

οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της, ήταν:
1)

Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο Μιχαλολιάκο, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο της
Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες
και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα
Μάιο του έτους

2012, οπότε η εγκληματική

αυτή

οργάνωση, ως

πολιτικό κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από
την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε
αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η
οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και
όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή
των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε
υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το
οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου »,
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που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων είχαν
ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των
ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε
οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του
επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Μετά την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση, του ανατέθηκε αρχικά η
συμμετοχή σε δράσεις - επιθέσεις σε βάρος μεταναστών στην πλατεία του Αγ.
Παντελεήμονα Αττικής και στη συνέχεια, ανελισσόμενος, του ανατέθηκε ο ρόλος
της στρατολόγησης νέων υποστηρικτών - μελών στην περιοχή της Κορινθίας και της
ευρύτερης περιοχής, όπου και δημιούργησε αντίστοιχους «Πυρήνες», επικεφαλής
των οποίων ήταν ο ίδιος,

στον οποίο

αυτοί αναφέρονταν και εκτελούσαν

απαρέγκλιτα τις εντολές του, ενώ μεριμνούσε και για την στρατιωτικού τύπου
«εκπαίδευση» των «Ταγμάτων Εφόδου» της Κορινθίας και της ευρύτερης περιοχής.
Λόγω δε των ως άνω θέσεών του στην οργάνωση αλλά και στη συνέχεια, μετά την
εκλογή του στις 17-6-2012 ως Βουλευτής Κορινθίας, μαζί με τους άλλους
Βουλευτές της « Χρυσής Αυγής », αναφερόμενος, όπως και εκείνοι, απευθείας στον
αρχηγό Νικόλαο Μιχαλολιάκο, διηύθυνε αυτήν στην εν λόγω περιοχή, δίνοντας
εντολές για εγκληματικές δράσεις ή εγκρίνοντας αυτές, ενίοτε δε μετέχοντας και ο
ίδιος σε βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος ημεδαπών, στοχοποιημένων ως
ατόμων διαφορετικών πολιτικών, ιδεολογικών κλπ. αντιλήψεων, ξένων μεταναστών,
ρομά ,κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και
επιδιώξεων της ως άνω εγκληματικής οργανώσεως, ενεργώντας πάντα, με βάση
οργανωμένο

σχέδιο

δράσης,

κατανομή

ρόλων

και

αυστηρά

καθορισμένο

χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν από μέλη , οπαδούς και στελέχη της, δεκάδες
αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή
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μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς,
αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου
Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο
συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς
τους ομοίως συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα

Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο

Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο
Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,
Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και
άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές
βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη,
διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη,

Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα
στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-62012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά
Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους
στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από
κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους
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συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά
συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος
για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το
Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του
Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz
του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του

Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ
Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση
άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής,
από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον
ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές
στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην
ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών
οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και
διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου,

Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση,
μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Β) Στην περιοχή της Κυρά Βρύσης Κορινθίας, στις 5-12-2013, κατείχε παράνομα
και χωρίς άδεια της αρμόδιας Αστυνομική Αρχής ένα (1) λειόκαννο ημιαυτόματο
όπλο (καραμπίνα), διαμετρήματος (GAUGE) 12, μοντέλο “Μ2”, κατασκευής
“Benelli Armi S.p.A./Ιταλίας, με αριθμό σειράς Μ781286C, με σταθερό κοντάκιο,
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μήκους κάνης 50 cm και συνολικό μήκος 104,5 cm, το οποίο και μετασκεύασε, έτσι
ώστε η αποθήκη του να είναι χωρητικότητας πέντε (5) φυσιγγίων και το όπλο να
μπορεί να δεχθεί συνολικά έξι (6) φυσίγγια, με συνέπεια το ως άνω λειόκαννο να μην
χαρακτηρίζεται κυνηγετικό όπλο, αλλά όπλο, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.1
περ. β΄ του Ν. 2168/1993, δοθέντος ότι είχε τη δυνατότητα να δεχθεί περισσότερα
από τρία (3) φυσίγγια, ενώ επίσης έφερε επ’ αυτού προσαρμοσμένες, μια (1)
πλαστική φυσιγγιοθήκη, χωρητικότητας έξι (6) φυσιγγίων και μια (1) συσκευή
σκόπευσης ερυθράς κουκίδας (Red Dot Sight), η οποία ήταν προσαρμοσμένη στο
άνω μέρος του όπλου μέσω κατάλληλης βάσης και έφερε επ’ αυτής, μεταξύ άλλων,
τις ενδείξεις “L3 EOTech FOR LAW ENFORCEMENT/MILITARY USE”,
λειτουργούσε δε με μπαταρία λιθίου και η λειτουργία της βασιζόταν στην εκπομπή
ενός εσωτερικού φωτεινού στόχαστρου, υπό μορφή ερυθράς κουκίδας, παρέχοντας
στο σκοπευτή-χρήστη του όπλου τη δυνατότητα για καλύτερη σκόπευση και ακρίβεια
βολής, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη

χρησιμοποίησης των συνήθων σκοπευτικών

οργάνων του όπλου. Το ως άνω όπλο κατείχε και με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό
της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ’’ στα πλαίσια της δραστηριότητάς
του ως μέλος της και ως μέλος της ηγετικής της ομάδας, αποδεχόμενος τους σκοπούς
της οργάνωσης, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν «καθηκόντων»,
συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον ίδιο, όπως και για όλα τα
μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της.

43)

Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Τερέζας, γεν.

στην Αθήνα, στις

19-3-1973,

κάτοικος

Γέρακα Αττικής ( Κριεζή 33 ),

Βουλευτή, για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Αντωνίου Γρέγου
ε) Γεωργίου

Γερμενή

στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Χρήστου Παππά η) Αρτέμιου

Ματθαιόπουλου ι) Νικολάου Μίχου και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην
ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως

στην εγκληματική οργάνωση
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« ΛΑΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », η οποία
Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980

ως

αρχικά

είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο

πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια

μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν
λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της,
ήταν:
1) Η

ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο
της Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος,

τους

Βουλευτές -

Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης ,
από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό
κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό

Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του

στην ηγεσία της εγκληματικής

οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή
δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των

αντιφρονούντων,

αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’
επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών
Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με
βάση οργανωμένο
επονομαζόμενα

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων κρούσεως,

« Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών

Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη

εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας
απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής
δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
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εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο

Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας,

κατά

συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
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αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,

Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως

«Τάγμα Εφόδου»

και

ζ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

‘‘αστυνομεύοντας’’ και

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης

και

Εφόδου»,
του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο
των καταστημάτων αποκλειστικά και
κατηγορούμενος

μόνο των αλλοδαπών μεταναστών. Ο εν λόγω

Ηλίας Παναγιώταρος ,

από

τότε που εντάχθηκε

στην παραπάνω

οργάνωση, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο, τις επιδιώξεις και τους
στόχους της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της και αναδείχθηκε επίσημος εκφραστής των
δράσεών της και των στόχων της , αναφερόμενος απ’ ευθείας στον αρχηγό Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, διακηρύσσοντας τις επιδιώξεις της με δημόσια ρητορική μίσους εναντίον του
δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και των θεσμών, αλλά και εναντίον ομάδων ή
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ατόμων, που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της, με ομιλίες του σε
διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά ακόμη και από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ως
Βουλευτής , μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012, στις οποίες η εν λόγω
οργάνωση μετέσχε ως πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή», διευθύνοντας αυτήν ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και του
Πολιτικού Συμβουλίου αυτού, ως

Βουλευτής , μαζί με τον Αρχηγό και τους άλλους

Βουλευτές αλλά και ως

« Περιφερειάρχης » Μεσσηνίας - Λακωνίας -

Αργολίδας - Αρκαδίας - Κορινθίας - Νεμέας - Πάτρας - Κυπαρισσίας - Βάρδα Ηλείας Αμαλιάδας - Αιγίου - Μάνης - Νοτίων Προαστίων Αττικής, δίνοντας εντολές ή εγκρίνοντας
εγκληματικές δράσεις - επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενες.

44) Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Νικολάου και της Γεωργίας, γεν. στον
Πειραιά, στις 12-7-1979, κάτοικος Περάματος ( Αγ. Τριάδος 13 ) για να δικαστεί
ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία
πράξεις, τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται κατά το νόμο
με στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου
Παναγιώταρου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

ε ) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση
της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
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της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες ( εγκληματικές δράσεις ),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην
ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή,
απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
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προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη
Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και
μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που
έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του
Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και
κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και
περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα
Νικητοπούλου, Θωμά

Μαριά, Μάρκο

Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην

ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και
από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του
ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», στ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
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του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και
εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες

ζ)

και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το

Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους
εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης

και

του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο
των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ , εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από το έτος 2012, στη συνέχεια δε και υπό την ιδιότητα του
επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης του πολιτικού κόμματος « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή
Αυγή »

στο Πέραμα, διηύθυνε αυτήν σε τοπικό επίπεδο , παρέχων οδηγίες και δίδων

εντολές τόσο στα μέλη της ως άνω Τοπικής Οργάνωσης όσο και στα μέλη του Τάγματος
Εφόδου που λειτουργούσε υπό την αιγίδα της, ελέγχων απολύτως τη δράση τους και
ενεργών προς επίτευξη των παράνομων και εγκληματικών σκοπών τους.
Β)
πλήθους,

το

οποίο

με

Συμμετείχε

ενωμένες

δυνάμεις

σε

δημόσια

διέπραξε

συνάθροιση

βιαιοπραγίες

εναντίον

προσώπων και πραγμάτων, επιπλέον δε εισέβαλε παράνομα σε ξένα σπίτια και κατοικίες
Ειδικότερα,
Αττικής

στις

και

επί

της

12-9-2013,
Λεωφόρου

στο

Δημοκρατίας

αριθ.

Πέραμα

72,

έξω

από

τα

ναυπηγεία «Παπίλα», συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα ( 50 ) περίπου
ατόμων - μελών του πολιτικού κόμματος «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ», ως επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης αυτού στο Πέραμα, εκ των οποίων κάποια
είχαν

καλυμμένα

και

κάποια

άλλα

αλλοιωμένα

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους , όχι όμως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος Αναστάσιος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ , ο οποίος μαζί με τα άτομα αυτά, ως επικεφαλής τους, επιτέθηκε κατά είκοσι
(20), περίπου, ατόμων - μελών της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος ΚΚΕ, τα οποία
προέβαιναν

σε

αναγραφή

πολιτικών

συνθημάτων

στην

ευρύτερη

περιοχή του Περάματος, τέλεσε δε βιαιοπραγίες σε βάρος των ατόμων αυτών
χτυπώντας

αυτά

σε

διάφορα
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σημεία

του

σώματος

τους,

με

τα

χέρια

στην

και

άκρη

γκλομπ

με

τα

των

και

μεταλλική

πόδια

οποίων

ξύλινα

υπήρχαν

ήταν

στο

και

πρόκες
με

Μεταξύ

βιαιοπραγίες

μεταφέρθηκαν

αλλά

κοντάρια

προσθήκη.

τέλεσες

του

οι

Γενικό

ρόπαλα,

και

βίδες,

μεταλλική

των

και

με

τσεκούρι,
στυλιάρια,

απόληξη
σε

κάτωθι

αναγραφόμενοι,

Νοσοκομείο

ελαστικά

και

ατόμων

βάρος

λοστούς
στρεβλή

των

Ελευσίνας

οποίων

οι

οποίοι

«ΘΡΙΑΣΙΟ»,

προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και συγκεκριμένα οι : 1) Μιχαήλ
Βαξεβάνης
μοίρας

του

σπονδυλικής

ωμικής

ζώνης

οποίος

υπέστη

του

ο

στήλης

και

2)

Σωτήριος

θλαστικό

Σωτηρίου,

μαλακών

Γεωργίου,

ο

μορίων

υπέστη

αριστερού

ώμου

Πουλικόγιαννης

του

κεφαλής,

3)

υπέστη

κάκωση

δεξιού

Αθανάσιος

κάκωση
και

τραύμα

οποίος
4)

οποίος

κάκωση

δεξιάς

Κωνσταντίνου,

Σταύρος

Καραμπέρης

αυχενικής

Λεκοδημήτρης

αγκώνα

του

ο

και

οίδημα

Κωνσταντίνου,

ο

οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς άκρας χειρός 5) Νικόλαος Ζύμαρης του Χρήστου, ο
οποίος υπέστη θλαστικό τραύμα δεξιού αγκώνα 6) Θεόδωρος Τηλιακός του Ηλία, ο οποίος
υπέστη

κάκωση

δεξιού

ώμου

θλαστικό

και

7)

Ιορδάνης

Πουντίδης

του

Παύλου,

τραύμα

τριχωτού

κεφαλής,

8)

KARAGJOZI

GEZIM,

ο

και

Δημήτριος

9)

γόνατος

οποίος

υπέστη

κάκωση

Διαμαντάκος

αυχενικής

του

Εμμανουήλ,

μοίρας
ο

ο

οποίος
SPETIM

σπονδυλικής

οποίος

υπέστη

υπέστη

του
στήλης
τραύμα

κατώτερου ημιθωρακίου δεξιού υπογαστρίου. Η επίθεση αυτή έγινε με επικεφαλής τον
ίδιο τον κατηγορούμενο Αναστάσιο ΠΑΝΤΑΖΗ, υπό την αιγίδα, κατόπιν σχετικής εντολής
και με την έγκριση των ηγετικών στελεχών του κόμματος - εγκληματικής οργάνωσης «
ΛΑΙΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », κυρίως

δε

του

βουλευτή και

‘‘

Περιφεριεάρχη ’’ αυτού στην ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά Ιωάννη ΛΑΓΟΥ, ο οποίος
μάλιστα την είχε προαναγγείλλει σε σχετική κομματική εκδήλωση, η οποία είχε γίνει στις
8-8-2013.
Γ) Στον παραπάνω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, μαζί με άλλα άτομα τέλεσε
πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως της αξιόποινης πράξης της
ανθρωποκτονίας
δική

του

συμμετείχε

από

βούληση,

πρόθεση,
αλλά

δεν

την

ολοκλήρωσε,

όμως

όχι

από

για λόγους ανεξάρτητους αυτής. Ειδικότερα, ενώ
σε
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συνάθροιση

πλήθους,

το

οποίο

με

ενωμένες

δυνάμεις

διέπραττε

βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων ή πραγμάτων, υπό τις συνθήκες και περιστάσεις οι
οποίες αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω υπό στοιχ. Β , επιχείρησε να σκοτώσει τα
αναφερόμενα ως άνω υπό στοιχ. Β άτομα, καθώς και άλλα τα οποία ανήκαν σε
αντίθετη πολιτική παράταξη και συγκεκριμένα στην Τοπική Οργάνωση του ΚΚΕ
στο Πέραμα. Δεν ολοκλήρωσε όμως την εν λόγω πράξη του όχι από δική του
βούληση

αλλά

από

εμπόδια

εξωτερικά

και

συγκεκριμένα,

επειδή επενέβησαν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, τα δε ως άνω άτομα
διαμετακομίσθηκαν

στο Γενικό Νοσοκομείο

περίθαλψη

και

Ελευσίνας

« ΘΡΙΑΣΙΟ

νοσηλεία.

περικύκλωσε

τα

»

για

χωρίς

να

Πιο

συγκεκριμένα,

αφού

ανωτέρω

άτομα,

αφήσει κανένα

περιθώριο διαφυγής τους, επιτέθηκε μαζί με τα άλλα μέλη της

ομάδας εναντίον χτυπώντας αυτά σε διάφορα σημεία του σώματος τους, με
τα χέρια και με τα πόδια του αλλά και με ρόπαλα, τσεκούρι, λοστούς,
στην

άκρη

ελαστικά

των

γκλομπ

οποίων
και

υπήρχαν

ξύλινα

πρόκες

κοντάρια

και
με

βίδες,

μεταλλική

στυλιάρια

και

απόληξη

και

στρεβλή μεταλλική προσθήκη, έχοντας πρόθεση να τα σκοτώσει, χωρίς
όμως να ολοκληρώσει την ανωτέρω πράξη του για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω.
Δ) Στο Πέραμα Αττικής, ενεργώντας από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς
του Κων/νο Παπαδόπουλο, Ελένη-Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά , Μάρκο
Ευγενικό, Δημήτριο Αγριογιάννη, αλλά και με άλλα άτομα, των οποίων τα στοιχεία
είναι άγνωστα ακόμα στην ανάκριση, έχοντας, από κοινού, αποφασίσει να τελέσει το
κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, επιχείρησε, από κοινού με αυτά,
πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως αυτού, δεν ολοκλήρωσε όμως
την ενέργειά του από λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του. Συγκεκριμένα, ενώ
ήταν μέλος

του πενταμελούς συμβουλίου διοίκησης της Τοπικής Οργάνωσης
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Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή », ως

επικεφαλής

αντιστοίχου ‘‘Τάγματος Εφόδου’’, συγκροτούμενου από είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον
άτομα ( δηλ. τους ως άνω συγκατηγορουμένους του και άλλα άγνωστα άτομα), βάσει
οργανωμένου σχεδίου, μετέβη στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο ύψος του
οικοδομικού αριθμού 32, τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-6-2012 και δη περί ώρα
03.10΄ και, αφού, προηγουμένως, προκάλεσε μαζί με τους λοιπούς ( ‘‘ Τάγμα
Εφόδου’’ ) εκτεταμένες φθορές στα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγό τύπου ΒΑΝ
και ένα τρίκυκλο) των Αιγυπτίων αλιεργατών: 1) (επ.) ABOU HAMED (ον.)
MOHAMED του SAAD και της TORKIA, 2) (επ.) ABOU HAMED (ον.) AHMED
του SAAD και της TORKIA, 3) (επ.) ABOU HAMED (ον.) SAAD του SAAD και
της TORKIA και 4) EMBARAK (επ.) ABOUZID (ον.) του EMBARAK ABOUZID
και της FATME, που ήταν σταθμευμένα έξω από τη μονοκατοικία, στην οποία αυτοί
διέμεναν, στην ως άνω διεύθυνση, επιχείρησε να εισέλθει εντός αυτής, σπάζοντας
τα ξύλινα παντζούρια και ρίχνοντας το περιεχόμενο (σκόνη) ενός πυροσβεστήρα και
τον πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο δωμάτιο, όπου κοιμόντουσαν οι τρεις
πρώτοι εξ αυτών, αφού δε δεν κατάφερε να σπάσει την εξώθυρα της οικίας γιατί ήταν
σιδερένια, ανέβηκε στην ταράτσα, όπου κοιμόταν ο τέταρτος των άνω Αιγυπτίων,
EMBARAK ABOUZID, του επιτέθηκε, αιφνιδιαστικά, με ιδιαίτερη βιαιότητα και,
μαζί με τους λοιπούς, τον χτύπησε, με ξύλα και σιδερένιους λοστούς, σε όλο του το
σώμα, ακόμη και σε καίρια σημεία τούτου, όπως στο κεφάλι και το πρόσωπο, με
συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών,
καθώς και θλάση πνεύμονα, βαθειά θλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και
μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαχνικού κρανίου. Πλην όμως, δεν ολοκλήρωσε
τον ανθρωποκτόνο σκοπό του, επειδή είχε παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου
χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς τα θύματα, όπως αυτό είχε προκαθορισθεί και ο
ίδιος ο κατηγορούμενος Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως επικεφαλής του ‘‘ Τάγματος
Εφόδου ’’, έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν όλοι από τον τόπο της επίθεσης.
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Ε. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Δ τόπο και χρόνο με πρόθεση κατέστρεψε
ξένα

κινητά

παθόντες.

πράγματα,

Πιο

χωρίς

συγκεκριμένα

να

προηγηθεί

κατέστρεψε,

πρόκληση

καθιστώντας

από

τους

ανέφικτη

τη

χρήση τους, τα κάτωθι αναφερόμενα κινητά πράγματα, ήτοι: α) το υπ' αριθ.
κυκλοφορίας ΥΝΗ - 6572 ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του Παναγιώτη
Γκούτη του Γεωργίου, β) το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΥΝΖ - 8764 ΙΧΕ
αυτοκίνητο,
αριθ.

ιδιοκτησίας

κυκλοφορίας

Θεοδώρου

της

ΒΖΗ

Τηλιακού

-

Ρουθ
0618

του

Γεωργάρα
δίκυκλη

Ηλία,

τα

του

Σάββα

μοτοσικλέτα,
οποία

και

την

υπ'

ιδιοκτησίας

του

(οχήματα)

εβρίσκοντο

συαθμευμένα στο χώρο εκείνο.
ΣΤ. Στους ανωτέρω υπό στοιχ. Γ και Δ τόπους και χρόνους, έφερε όπλα κατά την
έννοια του νόμου τα οποία ήταν πρόσφορα για άμυνα και επίθεση.
Ειδικότερα,
υπήρχαν
κοντάρια

έφερε

πρόκες
με

ρόπαλα,
και

τσεκούρι,

βίδες,

μεταλλική

λοστούς

στυλιάρια,

απόληξη

και

στην

ελαστικά
στρεβλή

άκρη

των

οποίων

γκλομπ

και

ξύλινα

μεταλλική

προσθήκη,

χωρίς την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή.
Ζ. Στους ανωτέρω υπό στοιχ. Γ και Δ τόπους και χρόνους, στα πλαίσια επίθεσης
σε βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως
λεπτομερώς αναγράφεται στις υπό στοιχ. Γ και Δ πράξεις, έκανε χρήση
των ως άνω προαναφερομένων στις υπό στοιχ. Γ και Δ πράξεις όπλων, χωρίς
την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή και
Η. Στους ανωτέρω υπό στοιχ. Γ και Δ τόπους και χρόνους, στα πλαίσια επίθεσης
σε βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως
λεπτομερώς αναγράφεται στις παραπάνω υπό στοιχ. Γ και Δ αξιόποινες πράξεις,
απευθυνόμενος

στα

ανωτέρω

άτομα
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και

κακόβουλα

έβρισε

τα Θεία, λέγοντας τη φράση : « γαμώ το Χριστό σας, γαμώ την Παναγία
σας ».

45)

Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας ,

γεν. στην Αθήνα , στις 15-1-1979 , κάτοικος Αθηνών ( Νιόβης 1 ) ήδη προσωρινά
κρατούμενος από 19-12-2013 , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:

Στους παρακάτω αναφερόμενους

τόπο και χρόνο, με περισσότερες από μία

πράξεις, τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο
με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα.

Α) Στην Αθήνα , από το έτος

2008

και

εντεύθεν ,

ομού μετά των

συγκατηγορουμένων του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ )
Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων ,
γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία,

εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο

πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής
της δράσεως ήταν:

1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της
Νικόλαο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο
κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του
έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει
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στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης
, από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση
οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η
επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των
αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί
εχθροί

της

και κατ’ επέκταση τη

βίαιη

επιβολή των πολιτικών ιδεών της,

εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση
ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο

εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου »,
που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων
είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με
εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της
Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις
σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.

2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή

των «καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες ( εγκληματικές
586

δράσεις ), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε
βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο
Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά,
άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους
ομοίως συγκατηγορουμένους
Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη,

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη

Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, ΓεώργιοΧρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο

Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην

ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)

απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά

συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και
οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική
συγκατηγορουμένους του

Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους

Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη, Κυριάκο

Αντωνακόπουλο,

Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους
στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και
Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε
βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από
κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 126-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους

του

Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του

Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά, Μάρκο Ευγενικό και άλλους,
άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»

δ) απόπειρα

ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και
Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα
Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς,
τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον
δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε)
απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από
πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα
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από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά
Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar
του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του
Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους

συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη,
Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην
ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,

Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως

«Τάγμα Εφόδου»

και

ζ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τον ίδιο και τους συγκατηγορουμένους του , Γεώργιο
Περρή, Αντώνιο Μπολέτη καθώς και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της
«Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και
‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης

και

του Αγίου

Παντελεήμονα

και

προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων
αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο ως άνω κατηγορούμενος Νικόλαος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως μέλος της εν
λόγω εγκληματικής οργάνωσης , με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών
της , μετείχε σε διάφορες βίαιες επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών της περιοχής του
Αγίου Παντελεήμονα, τις οποίες

οργάνωσε το «Τάγμα Εφόδου

Κυψέλης -

Πατησίων » , όπως άλλωστε είχε συμμετάσχει και σε ανάλογες επιθέσεις που είχαν
οργανωθεί κατά το παρελθόν από το « Τάγμα Εφόδου » της Νίκαιας, προκαλώντας
σε αυτούς σωματικές

βλάβες,

μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Γεώργιο

Περρή και Αντώνιο Μπολέτη, καθώς και άλλα τριάντα (30) περίπου άτομα, των
οποίων τα στοιχεία δεν εξακριβώθηκαν από την ανάκριση. Ενδεικτικά , στα πλαίσια
της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητας του, επιτέθηκε από κοινού με τα
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προαναφερθέντα άτομα, κατά των καταστημάτων-μπαρ, με τους διακριτικούς τίτλους
“COINTREAU”, επί της οδού Λεμεσού αριθ.14, ιδιοκτησίας του AMOUGOU (επ.)
CYPRIEΝ (ον.) του MAURICE, υπηκόου Καμερούν, «Africana» (συνιδιοκτησίας
της Τανζανικής Κοινότητας), επί της οδού Νιόβης και «Africa» επί της οδού
Σταυροπούλου, καθώς και του κτηρίου που στεγαζόταν η

«Τανζανική Κοινότητα

της Ελλάδος», επί της οδού Λεμεσού αριθ.1-3, στην πλατεία

Αμερικής,

προβαίνοντας, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 2012 έως και Μαΐου
2013, σε εμπρησμούς και διακεκριμένες φθορές καθώς σε βαρειές σωματικές βλάβες
των ιδιοκτητών αλλά και των θαμώνων τους.
46) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Βασιλικής,
γεν. στον Πειραιά, στις 27-12-1992, κατοικος Περάματος ( Ποντίων 6 ), για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2011 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του

α) Νικολάου

Μιχαλολιάκου

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην
ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της
δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
589

Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή

των «καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες ( εγκληματικές
δράσεις ), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε
βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο
Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά,
άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους
ομοίως συγκατηγορουμένους
Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη,

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη

Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, ΓεώργιοΧρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο

Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην

ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)

απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά

συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με
590

καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και
οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική
συγκατηγορουμένους του

Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους

Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη, Κυριάκο

Αντωνακόπουλο,

Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους
στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και
Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε
βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από
κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 126-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
συγκατηγορουμένους του

τους

Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά, Μάρκο

Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»
απόπειρα ανθρωποκτονίας,

κατά

συρροή και από κοινού, σε βάρος

δ)

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,

Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
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είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως

«Τάγμα Εφόδου»

και

ζ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς

τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου , Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη καθώς και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης

και

του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο
των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο ίδιος δε ο κατηγορούμενος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο της παράνομης
και εγκληματικής δράσης του, υπό την αιγίδα της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης ,
τέλεσε , πλην των άλλων και τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω υπό στοιχ. Β , Γ και Δ.
Β) Στο Πέραμα Αττικής, στις 12-6-2012, ως μέλος του Τάγματος Εφόδου της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
συγκροτούμενο από είκοσι, τουλάχιστον, άτομα, μεταξύ των οποίων και

οι

συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος Πανταζής, ως επικεφαλής, Ελένη - Χριστίνα
Νικητοπούλου, Θωμάς Μαριάς,
καθώς και με άλλα

Δημήτριος Αγριογιάννης, Μάρκος

Ευγενικός,

άγνωστα στην ανάκριση άτομα, έχοντας, από κοινού,

αποφασίσει να τελέσει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, επιχείρησε
από κοινού με αυτούς , πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως αυτού, δεν
ολοκλήρωσε όμως την ενέργειά του από λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς της.
Συγκεκριμένα, με το ως άνω Τάγμα Εφόδου, την παραπάνω ημερομηνία και περί
ώρα

03.10 , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μετέβη στην οδό Θεμ.

Σοφούλη, στο ύψος του οικοδομικού

αριθμού

32

και

αφού

προηγουμένως

προκάλεσε μαζί με τους λοιπούς ( Τάγμα Εφόδου ) εκτεταμένες φθορές

στα

επαγγελματικά αυτοκίνητα ( φορτηγό τύπου ΒΑΝ και τρίκυκλο ) των παρακάτω
Αιγύπτιων αλιεργατών, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από τη μονοκατοικία που
διέμεναν, επιχείρησε να εισβάλει βιαίως εντός της οικίας, σπάζοντας τα ξύλινα
παντζούρια

και τα τζάμια των παραθύρων της και ρίχνοντας το περιεχόμενο

( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα και τον πυροσβεστήρα που το περιείχε μέσα στο
δωμάτιο, όπου διέμεναν και την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν οι αλλοδαποί, υπήκοοι
Αιγύπτου 1) ( επ ) ΑBOU HAMED

( ον ) MOHAMED του SAAD και της
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TORKIA 2) ABOU IIAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA 3)
ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της TORKIA. Επειδή όμως
δεν κατόρθωσε να σπάσει την πόρτα επειδή ήταν σιδερένια, ανέβηκε στην
ταράτσα όπου κοιμόταν ο τέταρτος εξ’ αυτών EMBARAK
( ον ) του

EMBARAK ABOUZID και της FATME, του

αιφνιδιάζοντάς

( επ ) ABOUZID
επιτέθηκε

βιαίως

τον και με σκοπό να τον σκοτώσει, τον χτύπησε μαζί με τους

λοιπούς, με ξύλα και σιδερένιους λοστούς, σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια
σημεία τούτου, όπως στο κεφάλι και το πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί
διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα,
βαθειά θλαστικά τραύματα προσώπυ και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και
σπλαγχνικού κρανίου, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μακρά
νοσηλεία. Τελικά όμως δεν ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό του, καθόσον είχε
παρέλθει ο χρόνος του οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα,
όπως αυτό είχε προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος
Πανταζής , έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης, πριν
εμφανιστούν Αστυνομικές Δυνάμεις ή άλλες ομάδες αντιφρονούντων και
συλληφθούν. Από τον τρόπο που ενήργησε αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του και
το μέσον επίθεσης που χρησιμοποίησε, προκύπτει σαφώς ότι είχε ανθρωποκτόνο
σκοπό , αφού κτύπησε τον παθόντα με επικίνδυνο όπλο σε εξαιρετικά ευαίσθητο
σημείο του σώματος του και συγκεκριμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπό του , την
ώρα που αυτός κοιμόταν και δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα να αμυνθεί για να
αποφύγει το χτύπημα , προξενώντας του κατ' αυτόν τον τρόπο άμεσο και σοβαρό
κίνδυνο της ζωής του.
Γ) Στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, με συμμετοχή περισσοτέρων των δύο
δραστών, χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, με πρόθεση, έβλαψε ξένα ( ολικά )
πράγματα. Ειδικότερα ι) έθραυσε την πόρτα, τα ξύλινα πατζούρια και τα τζάμια των
παραθύρων της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας ιδιοκτησίας
αγνώστου και άδειασε το περιεχόμενο ενός πυροσβεστήρα εντός της εν λόγω
οικίας, με αποτέλεσμα να γεμίσει το εσωτερικό αυτής με σκόνη και ιι) έθραυσε τους
υαλοπίνακες και προξένησε βαθουλώματα στα υπ' αριθ. Κυκλοφορίας ΕΜΗ-9506
ΙΧΕ και EMI-9421 ΙΧΕ, αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας του ABOU HAMED ( επ )
AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA, καθώς και στο υπ' αριθ. κυκλοφορίας
ΑΕΜ-5702 δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής « PIAGGIO ». ιδιοκτησίας του ( επ )
ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA.
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Δ ) Στον προαναφερόμενο τύπο και χρόνο, αφού έθραυσε βίαια την πόρτα εισόδου
της υπό στοιχείο « Β » μονοκατοικίας, εισήλθε παράνομα σε αυτήν και παρέμεινε
εκεί. χωρίς τη θέληση

των

δικαιούχων: 1 ) ( επ ) ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED

του SAAD και της TORKIA. 2 ) ABOU HAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD
και της TORKIA, 3 ) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της
TORKIA και 4 ) EMBARAK ( επ ) ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και
της FATME, οι οποίοι νόμιμα διέμεναν στην εν λόγω κατοικία.
47)

Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ

του Ηλία και της Φωτεινής , γεν. στην Αθήνα ,

στις 18-6-1962 , κάτοικος Παπάγου Αττικής ( Μιχ. Γρηγορίου 21 ) , ήδη
προσωρινά κρατούμενος από 29-9-2014, για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις ,
τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με
στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη
Παναγιώταρου ε) Γεωργίου Γερμενή

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

ε) Ευστάθιου Μπούκουρα και διαφόρων άλλων ,

γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στην εγκληματική οργάνωση «
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή », η οποία αρχικά είχε ιδρυθεί από το Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, κατά τη δεκαετία του 1980 ως πολιτική οργάνωση και στη συνέχεια
μετεξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα, με την ίδια ονομασία, κύρια δε χαρακτηριστικά της εν
λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως της,
ήταν:
1)

Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον

κατηγορούμενο Νικόλαο Μιχαλολιάκο, ως Γενικό Γραμματέα - Αρχηγό και εκπρόσωπο της
Κοινοβουλευτικής της ομάδας ως πολιτικού κόμματος, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες
και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα
Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική

αυτή

οργάνωση, ως

πολιτικό κόμμα,

συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από
την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε
αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η
οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και
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όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή
των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε
υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το
οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου »,
που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων είχαν
ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των
ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε
οργανωμένα και συντεταγμένα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του
επικεφαλής της εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή

των «καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες ( εγκληματικές
δράσεις ), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε
βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο
Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά,
άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους
ομοίως συγκατηγορουμένους
Αναστάσιο

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη,

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη

Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, ΓεώργιοΧρήστο Τσακανίκα, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη
Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο

Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην

ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β)

απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά

συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά
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του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και
οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική
συγκατηγορουμένους του

Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους

Χρήστο - Αντώνιο

Χατζηδάκη, Κυριάκο

Αντωνακόπουλο,

Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους
στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και
Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε
βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από
κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 126-2012 και περί ώρα 3.10
συγκατηγορουμένους του

στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς

τους

Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά, Μάρκο

Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»
απόπειρα ανθρωποκτονίας,

κατά

συρροή και από κοινού, σε βάρος

δ)

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», στ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς

τους
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συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,

Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως

«Τάγμα Εφόδου»

και

ζ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς

τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου , Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη καθώς και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης

και

του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο
των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Χρήστος Παππάς , διηύθυνε αυτήν, τουλάχιστον
από 20-9-2010 μέχρι της συλλήψεώς του, στις 28-9-2013, παρέχοντας οδηγίες και
εντολές προς τα μέλη της, γνωρίζοντας πλήρως τις ενέργειές τους και ελέγχοντας
απολύτως τη δράση τους, με στόχο την επίτευξη των παρανόμων σκοπών της και
με μέσον τη διάπραξη εκ μέρους των μελών της διαφόρων, ιδιαίτερα σοβαρών,
εγκλημάτων, μεταξύ

των

οποίων, βαρειά

κατηγορούμενο τον Αναστάσιο

σκοπουμένη σωματικη βλάβη με

Πανταζή , κλπ, απόπειρα ανθρωποκτονίας με

κατηγορούμενο το Βασίλειο Σιατούνη, κλπ και ανθρωποκτονία με πρόθεση με
κατηγορούμενο τον Γεώργιο Ρουπακιά.
Β) Στην Ανατολή Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στην οικία του επί της οδού
Δωδώνης αριθ. 23 , στις 29-9-2013 , ιδιοποιήθηκε παράνομα ξένα κινητά πράγματα
ήτοι λειτουργικά αντικείμενα που συνιστούν , κατά την έννοια του νόμου , κινητά
μνημεία , τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του με άγνωστο στην ανάκριση τρόπο.
Ειδικότερα,

ιδιοποιήθηκε

παράνομα δύο εκκλησιαστικά βιβλία τυπωθέντα σε

ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας και συγκεκριμένα: α) Μηναίο Φεβρουαρίου με
δερματόδετη στάχωση (διαστάσεων 29,4 Χ 20,1 εκ.), κολοβωμένο, χρονολογούμενο
στα τέλη του 18ου αρχές του 19ου αιώνα. Στο τέλος του κειμένου του βιβλίου
υπάρχουν ενθυμήσεις που αναφέρουν το χωριό Μελίχοβο (σημερινή Μελιά του
Δήμου Δωδώνης) καθώς και τη Μονή Θεοτόκου. και 2) Ευαγγέλιο με δερματόδετη
στάχωση (διαστάσεων 31,4 χ 24,4 εκ.) τυπογραφείο Δημητρίου Θεοδοσίου. Βενετία
1773. Τα βιβλία αυτά αποτελούν λειτουργικά αντικείμενα χρονολογούμενα πριν το
1830 που με βάση ενθυμήσεις που φέρουν
εκκλησιαστικά πράγματα» και
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ανήκαν στα «καθαγιασμένα

Γ) Στον ίδιο παραπάνω τόπο και χρόνο, κατείχε όπλα κατά την έννοια του νόμου,
για το οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια και δη μια (1) μεταλλική
σιδερογροθιά, συνολικού μήκους 11 εκ., η οποία αποτελείται από το κύριο τμήμα της
και β) τέσσερις (4) δακτυλίους, μέσης διαμέτρου 2,2 εκ. ο καθένας (το σώμα της
προσαρμόζεται στο εσωτερικό της παλάμης του χεριού του χρήστη, ενώ στους
τέσσερις δακτυλίους προσαρμόζονται τα τέσσερα δάκτυλα, πλην του αντίχειρα).
48) Γεώργιος

ΠΑΤΕΛΗΣ του Βασιλείου και της Γεωργίας, γεν. στην

Αθήνα, στις 2-7-1981, κάτοικος Νίκαιας ( Αχιλλέως 4 - 8 ), για να δικαστεί ως
υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
με

πρόθεση

περισσότερα

από ένα εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και

τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων, γνωστών και άγνωστων
στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης
- Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή
οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’
ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η
επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των
αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της
και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,
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το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της

για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, εξ’ εκείνων που αναλυτικά

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και
κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με

καλυμμένα ή αλλοιωμένα

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες,

όλους

στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,
απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα
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Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και
από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του
ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» ε) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και στ)
εμπρησμοί, βαριές σωματικές

βλάβες

και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το

Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους
εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της

Κυψέλης

και

του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των αλλοδαπών μεταναστών. Ο

εν λόγω

κατηγορούμενος Γεώργιος Πατέλης, ως επικεφαλής του πενταμελούς συμβουλίου της
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Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια, διηύθυνε αυτήν, δίνοντας οδηγίες, εντολές
και διαταγές προς τα μέλη της, ελέγχοντας απολύτως τη δράση της και ενεργώντας με
σκοπό

την επίτευξη των παράνομων και εγκληματικών επιδιώξεών της, οι οποίες

αναφέρονται

αναλυτικά

παραπάνω.

Β Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης
και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν
«καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον ίδιο, όπως και
για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην
υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία, με βάση τις αρχές της
οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και, εντεύθεν, την εξουδετέρωση των μη ανηκόντων
σε αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ, θεωρουμένων ως ‘‘υπανθρώπων’’ αλλά και
των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους
πεποιθήσεις, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε συνδρομή στο
συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
κακουργήματος της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα, έχοντας
ενημερωθεί, κατά τις βραδινές ώρες της 17-9-2013 και συγκεκριμένα κατά το χρονικό
διάστημα από τις 23.00 μέχρι τις 23.30 , περίπου, ότι οι συγκατηγορούμενοί του Λέων
Τσαλίκης και Ιωάννης Άγγος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος της ασφάλειας των γραφείων
της οργάνωσης στη Νίκαια, βρίσκονταν στο Κερατσίνι Αττικής και δη εντός της
καφετέριας «Κοράλλι», στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας, εντός του
οποίου είχε εισέλθει, ως θαμώνας, ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και στον ίδιο για την
αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή»

ιδεολογικές του απόψεις,

ο ήδη κατηγορούμενος

Γεώργιος Πατέλης, ως επικεφαλής - «πυρηνάρχης» της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας της «
Χρυσής Αυγής » και ως αρμόδιος προς τούτο, ενεργοποίησε , άμεσα, με τηλεφωνικό
μήνυμα (sms), που έστειλε περί τις 23.30 της 17-9-2013, από τα γραφεία της Τοπικής
Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που
χειριζόταν αποκλειστικά ο ίδιος, σαράντα (40) άτομα, περίπου, τα οποία συγκροτούσαν το
‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της «Χρυσής Αυγής» της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής. Στα άτομα
αυτά έδωσε εντολή να μεταβούν, πάραυτα και βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου,
στον ως άνω τόπο, όπου βρισκόταν ο προαναφερόμενος Παύλος Φύσσας, τους ανέμεναν δε
οι συγκατηγορούμενοί του, μέλη της ίδιας ως άνω οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής», Ιωάννης
Άγγος και Λέων Τσαλίκης, όπως και πράγματι έπραξαν, συμμορφούμενα και υπακούοντας,
χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη
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ώρα σε εργάσιμη ημέρα και σε εκτέλεση προηγούμενης εντολής του συγκατηγορουμένου
του Ιωάννη Λαγού, ο οποίος

ως Βουλευτής της «Χρυσής Αυγής» στη Β΄ Περιφέρεια

Πειραιώς, ήταν υπεύθυνος «περιφερειάρχης» για όλες τις συνοικίες του Πειραιώς, όπως το
αντίστοιχο τάγμα εφόδου της Νίκαιας είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να δράσει συλλογικά και
να πλήξει πολιτικούς του αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση
σωματικής ή ένοπλης βίας. Όλα αυτά τα άτομα,

μεταξύ των οποίων και οι

συγκατηγορούμενοί του Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γεώργιος-Χρήστος Τσακανίκας, Γεώργιος
Σταμπέλος, Αναστάσιος-Μάριος Αναδιώτης, Σταύρος Σαντοριναίος, Ιωάννης Καζαντζόγλου,
Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, Ιωάννης Φραγκούλης ,

ο ίδιος ο

κατηγορούμενος Γεώργιος Πατέλης, άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα, που
επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες με κράνη και κοντάρια, καθώς και τα μέλη του ίδιου
«Τάγματος

Εφόδου», Αθανάσιος

Ρουπακιάς, ο οποίος τους

Τσόρβας,

με το ΙΧΕ αυτοκίνητό του και Γεώργιος

ακολουθούσε οδηγώντας το ΥΖΗ 2724 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

συγκροτώντας όλοι μαζί το αντίστοιχο ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας, μετέβησαν ταχέως
στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο, όπου πράγματι τους
ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοί του Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης, ομοίως μέλη της
«Χρυσής Αυγής» και μέλη του παραπάνω «Τάγματος Εφόδου ». Εκεί, μαζί με όλους τους
ανωτέρω, δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας με πρόθεση και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης
και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο αυτό Παύλου Φύσσα και της ολιγομελούς
παρέας του, στην οποία μετείχαν και δύο γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές
και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου» - τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την ανάκριση με

συνέπεια

αυτός

(Παύλος

Φύσσας) να

εγκλωβιστεί

από αυτόν

συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί ευάλωτος.

και τους

Παράλληλα, με την

προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του ως και των συγκατηγορουμένων του, ενδυνάμωσε και
ενεθάρρυνε ψυχικά το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος, αφού εισήλθε με
το ως άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη, κινούμενος αντίθετα προς το
επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το εγκατέλειψε στο μέσον της οδού, στο ύψος του
αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον
αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής, έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και
απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός
του, στη συνέχεια δε, ο ίδιος ο Γεώργιος Πατέλης, μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους
του, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, διέφυγε τη σύλληψη από τους
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αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,

οι οποίοι

προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο

Ρουπακιά και
Γ) Στη Νίκαια Αττικής, στις 28-9-2013, κατελήφθη να κατέχει , από κοινού με τη σύζυγό
του Θεώνη Σκαρπέλη,

εντός της επί της οδού

Αχιλλέως 4-8 οικίας τους, όπλα

( πυρομαχικά ) κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2168/1993, χωρίς την άδεια της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και ειδικότερα κατείχε έξι ( 6 ) φυσίγγια των 7,65 χιλ. έκαστο.
49) Γεώργιος ΠΕΡΡΗΣ του Στυλιανού και της Θεραπείας , γεν. στη Χίο ,
στις 11-7-1979 , κάτοικος Αθηνών ( Λεμεσού 12-14 ) ή Χαλκουτσίου Ωρωπού
( Δαφνιάδος 16 ), για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε αξιόποινη πράξη η οποία τιμωρείται με
στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα.
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του
α) Νικολάου Μιχαλολιάκου β) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου
ε) Χρήστου

Παππά στ)

Γεωργίου

Γερμενή στ) Ευστάθιου Μπούκουρα, καθώς

και

διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση
πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης
- Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή
οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’
ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η
επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των
αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της
και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
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Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και
κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με

καλυμμένα ή αλλοιωμένα

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες,

όλους

στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου»

β) απόπειρα

ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,
απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα
Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και
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από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του
ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων

Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του

Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» ε) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο

Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,

Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της
«Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» και στ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από
κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και
άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως
«Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και
του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το
κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο ως άνω κατηγορούμενος

Γεώργιος Περρής, ως μέλος

της

εν λόγω

εγκληματικής οργάνωσης , με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της ,
μετείχε σε διάφορες βίαιες επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών της περιοχής του Αγίου
Παντελεήμονα, τις οποίες οργάνωσε το «Τάγμα Εφόδου Κυψέλης - Πατησίων » ,
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προκαλώντας σε αυτούς σωματικές βλάβες, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου και Αντώνιο Μπολέτη, καθώς και άλλα τριάντα (30)
περίπου άτομα, των οποίων τα στοιχεία δεν εξακριβώθηκαν από την ανάκριση.
Ενδεικτικά , στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητας του, επιτέθηκε
από κοινού με τα προαναφερθέντα άτομα, κατά των καταστημάτων-μπαρ, με τους
διακριτικούς τίτλους “COINTREAU”, επί της οδού Λεμεσού αριθ.14, ιδιοκτησίας
του AMOUGOU (επ.) CYPRIEΝ (ον.) του MAURICE, υπηκόου Καμερούν,
«Africana», συνιδιοκτησίας της Τανζανικής Κοινότητας,

επί της οδού Νιόβης και

«Africa» επί της οδού Σταυροπούλου, καθώς και του κτηρίου που στεγαζόταν η
«Τανζανική Κοινότητα της Ελλάδος», επί της οδού Λεμεσού αριθ.1-3, στην πλατεία
Αμερικής, προβαίνοντας, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτεμβρίου 2012 έως
και Μαΐου 2013, σε εμπρησμούς και διακεκριμένες φθορές

καθώς σε βαρειές

σωματικές βλάβες των ιδιοκτητών αλλά και των θαμώνων τους.
50) Γεώργιος

ΠΕΤΡΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Άννας, γεν. στην

Ιεράπετρα Κρήτης, στις 28-4-1961, κάτοικος Ιεράπετρας ( Μ. Δαμηλά 6 ), για
να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις,
τέλεσε με πρόθεση περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το
νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από το έτος 2010 και εντεύθεν ,
ομού μετά των συγκατηγορουμένων του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία
Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ)
Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα η) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση
θ) Αρτέμιου Ματθαιόπολου και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην
ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική
οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια
χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της
Νικόλαο Μιχαλολιάκο, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε
Τοπικής Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους
2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της εγκληματικής
οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
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εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια
της βίας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί
ιδεολογικοί εχθροί της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών
της, εκδηλωνόταν μέσω των Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την
καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους, με βάση οργανωμένο σχέδιο, το
οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα
Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη
των οποίων είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση
προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών Μονάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της
εκάστοτε εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

εγκληματικής

οργάνωσης, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα
ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με
καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος

συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας
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από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό
του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του
χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο
Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα
μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των
τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που
έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

δ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και

διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή,

Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής»,
που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις

περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών.
Ο

εν

λόγω

κατηγορούμενος

Γεώργιος

ΠΕΤΡΑΚΗΣ

α) στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, στις 13-2-2013 και περί ώρα 19.50, βάσει
οργανωμένου σχεδίου, ο ίδιος, ηγετικό στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
στην Ιεράπετρα Κρήτης, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗ,
ταμία και μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα Κρήτης,
Αριστόδημο Δασκαλάκη, ηγετικό στέλεχος της

Τοπικής Οργάνωσης

και υποψήφιο

βουλευτή της Χρυσής Αυγής στο Νομό Λασιθίου, Εμμανουήλ Μαυρικάκη του Γεωργίου,
Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα, περίπου
δώδεκα (12) συνολικά, αρχικά επισκέφθηκαν το Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαϊνιάς
Κεντρίου Ιεράπετρας και απαίτησαν επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να τους χορηγήσει
δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου, για την ευόδωση του δήθεν ‘‘κοινωνικού έργου’’ της Χρυσής
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Αυγής. Όταν αυτός αρνήθηκε, τον ερώτησαν αν απασχολούνται στο ελαιουργείο αλλοδαποί
εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί, μετά δε την αρνητική του απάντηση κατευθύνθηκαν σε
κατοικία, που βρίσκεται στην άκρη του χωριού, όπου και διέμεναν οι Πακιστανοί αλλοδαποί:
1) (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR του SOBAKIAN και της ALLAH RAKHI

2) (επ.)

LAQKAT (ον.) ALI του BARKAT ALI και της KAUBRA BIBI 3) (επ.) MOHAMMAD
(ον.) HANIF του SOBAKHAN και της ALLAH RAKHI, βρίσκονταν δε εκεί ως επισκέπτες
και οι HUSSAIN KABIR του ABDUL, και AHMED INTIAZ του GUL MOHAMMAD
άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και, αφού

ζήτησαν από αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την

περιοχή, τους επιτέθηκαν με ξύλα και ρόπαλα στο κεφάλι και στο σώμα προκαλώντας τους
σωματικές βλάβες και δη στον (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR

θλαστικό τραύμα δεξιάς

βρεγματοϊνιακής χώρας, άλγος και οίδημα δεξιού αντιβραχίου και στον (επ.) MOHAMMAD
(ον.) HANIF θλαστικό τραύμα βρεγματικής χώρας αριστερά, άλγος και οίδημα αριστερού
αγκώνα (απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες) και στον

(επ.) LAQKAT (ον.) ALI

εκδορές και εκχυμώσεις στην αριστερή κνήμη, στο αριστερό γόνατο, στον αριστερό αγκώνα,
στο αριστερό πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και στην αριστερή ωμοπλάτη και β) Το Νοέμβριο
του έτους 2012, και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς ημερομηνία, μαζί με τους παραπάνω
συγκατηγορουμένους του, μερικοί εκ των οποίων φορούσαν μαύρες μπλούζες με το
λογότυπο της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, επιτέθηκε μαζί με αυτούς

σε βάρος των ASIF

MOHAMMAD του ASHIQ και MAZHAR HUSSAIN του TALIB, ομοίως Πακιστανών
υπηκόων που

διέμεναν

στην προαναφερθείσα αγροικία, στους οποίους προξένησαν

σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ ταυτόχρονα
τους απείλησαν ότι αν κατήγγειλαν ο,τιδήποτε στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές θα τους
σκότωναν και
Β) Περαιτέρω, στα πλαίσια της ίδιας , όπως και παραπάνω , δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της , δια της ασκήσεως
των ανατεθέντων σε αυτόν

«καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των

δεσμευτικών για τον ίδιο, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που
αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην
οποία, με βάση τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και, εντεύθεν, την
εξουδετέρωση των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ,
θεωρουμένων ως ‘‘υπανθρώπων’’

αλλά

και

των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις

αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας
Κρήτης, το Δεκέμβριο του 2012, βάσει οργανωμένου σχεδίου, ο ίδιος, μαζί με τα πρόσωπα
που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω υπό στοιχ. Α, καθώς και άλλα, άγνωστα μέχρι
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στιγμής στην ανάκριση, άτομα, περίπου δέκα (10) συνολικά, ενεργώντας από κοινού με
αυτούς και έχοντας πρόθεση να προξενήσει πυρκαγιά, μετέβη στην προαναφερθείσα οικία
των παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενώ αυτοί ευρίσκονταν εντός αυτής, πέταξε στο
εσωτερικό της μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη, στα οποία είχαν βάλει φωτιά, με συνέπεια
να προκληθεί πυρκαγιά στην οικία, από την πράξη του δε αυτή, που τέλεσε από μίσος
φυλετικό σε βάρος των παραπάνω προσώπων, μπορούσε να προκύψει κίνδυνος

για

ανθρώπους και συγκεκριμένα για τους παραπάνω ενοίκους.
51) Βενετία ΠΟΠΟΡΗ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεν. στην
Αθήνα, στις 11-5-1967, κάτοικος Πειραιά ( Ευαγγελιστρίας 42 ), Αστυνομικός ,
για να δικαστεί ως υπαίτια του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα του ενός εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και με με χρηματική ποινή. Ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
της α) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ) Ιωάννη Λαγού

δ) Ηλία

Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή στ) Ευστάθιου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ,
καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε
περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,
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το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
εφαρμογή των

Στο πλαίσιο αυτό, κατ’

« καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω εγκληματικής

οργάνωσης, ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και
αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και
εγκληματικές επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες
(εγκληματικές δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα
ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με
καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος

συνδικαλιστών του

ΠΑΜΕ

στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
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Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό
του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο
«Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση)
προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου
του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή,
Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον
άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και
μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια
Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

δ) εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Β) Στον Πειραιά, στις 28-9-2013, κατελήφθη να κατέχει εντός της επί της οδού
Ευγγελιστρίας 42 κατοικίας της , όπλα και πυρομαχικά, κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του
τόπου της κατοκίας της και ειδικότερα κατείχε: 1) Πέντε αποσυναρμολογημένα
μέρη όπλου ήτοι έναν υποfυλακτήρα μαύρου χρώματος, φέροντα την έντυπη ένδειξη,
μεταξύ άλλων, « KARTAL », ένα σώμα - κυρίως μέρος όπλου, στην άκρη του
οποίου φέρει τον εγχάρακτο αριθμό « 5113 », πλαστικό κοντάκι μαύρου χρώματος,
στη βάση του οποίου αναγράφεται η ένδειξη « KARTAL », μία πλαστική ράβδος
μαύρου χρώματος και μία μεταλλική ράβδος. Τα περιγραφόμενα μέρη ήταν επιμελώς
περιτυλιγμένα με φύλλα εφημερίδων και αυτά εξωτερικά με ναίλον σακούλα
αποριμμάτων, μπλε χρώματος, με αυτοκόλλητη διαφανή ταινία 2) ένα πιστόλι
χρώματος ασημί, με μαύρη πλαστική επικάλυψη στην πιστολοειδή λαβή του, φέρον,
μεταξύ άλλων, εντυπωμένη ένδειξη « Μ-1911 Α1-67 », μετά ενός κενού
μεταλλικού γεμιστήρα 3) ΄Ένα περίστροφο, χρώματος μαύρου, φέρον εγχάρακτη
ένδειξη, μεταξύ άλλων, « ΜΕ 38 Compact », με χωρητικότητα βυκίου πέντε
φυσιγγίων, τα οποία και έφερε για λόγους ασφαλείας, αφαιρέθηκαν από αυτό και
όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, στην κεφαλή αυτών έφεραν πλαστικό πώμα 4)
είκοσι τέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια, χρώματος ερυθρού , με ενδείξεις πυθμενίου «
ELEY 12 » 5) Μία χάρτινη συσκευασία λευκού χρώματος, φέρουσα, μεταξύ άλλων,
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ενδειξη « UMAREX », περιέχουσα εννέα επί μέρους πλαστικές συσκευασίες
στρογγυλού σχήματος, με ένδειξη, μεταξύ άλλων, « Kal. 6mm Flobert », στο
εσωτερικό των οποίων περιέχεται πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων μπρούτζινου
χρώματος 6) Έναν ηλεκτρικό εκκενωτή μαύρου χρώματος, άνευ μπαταρίας, στο
εσωτερικό χάρτινης συσκευασίας μαύρου χρώματος, η οποία ανγράφει, μεταξύ
άλλων, την ένδειξη « Elektroschock » 7) Μία πλαστική λαβή όπλου, μαύρου
χρώματος, στο εσωτερικό και άνω μέρος της οποίας αναγράφεται η ένδειξη « RS6
GP » 8) Μία μεταλλική σιδερογροθιά μικρού μεγέθους 9) Μία μεταλλική
σιδερογροθιά μεγάλου μεγέθους 10) Ένα μεταλλικό πιστόλι εκτόξευσης
βεγγαλικών , με καφέ πλαστική επικάλυψη στην πιστολοειδή λαβή του, σε
αμφότερες της πλευρές της οποίας έφερε εγχάρακτη ένδειξη « 200 » 11) Ένα μεγάλο
μεταλλικό μαχαίρι με ενσωματωμένη σιδερογροθιά στη λαβή του, στο εσωτερικό
καφέ δερμάτικης θήκης 12) Ένα μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα 28.5 εκατοστών, στη
μία πλευρά της οποίας υπάρχουν τέσσερα εγχάρακτα σύμβολα, στο εσωτερικό
μαύρης θήκης 13) Ένα μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα, μήκους 22.5 εκατοστών, στη
βάση της μίας πλευράς της οποίας υπάρχει εγχάρακτη ένδειξη « 440 STAINLESS »
και με ξύλινη λαβή στο εσωτερικό καφέ δερμάτινης θήκης με προσαρμοσμένο
δερμάτινο αορτήρα, χρώματος μαύρου 14) Ένα μεταλλικό μαχαίρι με πλαστική
λαβή χρώματος μαύρου, όπου στη μία πλευρά της λεπίδας φέρει εγχάρακτη, μεταξύ
άλλων, την ένδειξη « Μαχαίρι Κρητικό κρατώ », στο εσωτερικό δερμάτινης θήκης,
μαύρου χρώματος 15) Ένα μαχαίρι, χρώματος μαύρου - πράσινου, στη μία πλευρά
του οποίου φέρει την ένδειξη « NATO MILITARY », με πτυσσόμενη μεταλλική
λεπίδα 16) Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και λαβή χρώματος
μαύρο - πράσινου - λευκού 17) Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική λεπίδα και
με ανάγλυφη λαβή χρώματος καφέ 18) Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική
λεπίδα και με λαβή λευκού χρώματος 19) Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική
λεπίδα και με λαβή χρώματος καφέ - χρυσαφί 20) Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με
μεταλλική λεπίδα και ξύλινη λαβή 21) Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με μεταλλική
λεπίδα και πλαστική λαβή χρώματος καφέ - ασημί - κίτρινου 22) Τρεις κάλυκες
πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « ΗΧΡ 75 », ένα κάλυκα πυροβόλου
όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « ΗΧΡ-89 », δύο κάλυκες όπλου άνευ ενδείξεων, με
εμβύθισμα στο πυθμένιο, τρεις κάλυκες πυροβόλου όπλου με ανάγλυφη ένδειξη
πυθμενίου «S», ένα κάλυκα πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « L C 70 »,
ένα κάλυκα πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « FEDERAL SPECIAL 38 »,
ένα κάλυκα πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου μεταξύ άλλων « C C I 357
MAGNUM », ένα κάλυκα πυροβόλου όπλου με εμδείξεις πυθμενίου, μεταξύ άλλων,
« 9mm Luger », δύο φυσίγγια με ενδείξεις πυθμενίου « ΗΧΡ-75 », το ένα εκ των
οποίων εμφανώς μη λειτουργικό με εμβύθισμα στο καψύλλιο, δύο φυσίγγια με
ενδείξεις πυθμενίου « norma 308 », ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις
πυθμενίου « RWS 308W », ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου «
MS-69-201 », ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου μεταξύ άλλων
« SMI », ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « E C 43 », ένα
φυσίγγιο πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « F N » εντός [πλαστικής
σακούλας 23) Ένα μεταλλικό μαχαίρι τύπου πεταλούδα χρώματος ασημί 24) Ένα
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μεταλλικό μαχαίρι τύπου πεταλούδα χρώματος ασημί με κυκλικές οπές στη λαβή του
25) Ένα μεταλλικό μαχαίρι τύπου πεταλούδα χρώματος μαύρου - ασημί 26) ένα
μεταλλικό μαχαίρι τύπου πεταλούδα χρώματος ασημί - γκρι 27) Μία μεταλλική
πτυσσόμενη ράβδο με μαύρη χειρολαβή 28) Μία χάρτινη συσκευασία, η οποία
έφερε, μεταξύ άλλων, την έντυπη ένδειξη « 45 ACP » περιέχουσα διάφανη
πλαστική βάση με είκοσι πέντε ( 25 ) φυσίγγια με ενδείξεις πυθμενίου « L E 45
A.C.P. » 29) Ένα πλαστικό κουτί κίτρινου χρώματος με εξωτερική αυτοκόλλητη
ταινία με ενδείξεις, μεταξύ άλλων, « CCI OMARK INDUSTRIES », περιέχον
πλαστική βάση μπλέ χρώματος είκοσι ( 20 ) φυσιγγίων πυροβόλου όπλου εκ των
οποίων έξι φυσίγγια ασημί χρώματος με ενδείξεις πυθμενίου « AGUILA 38 SPL »,
έξι φυσίγγια ασημί χρώματος με ενδείξεις πυθμενίου « RP 38 SPL » τρία φυσίγγια
χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου « 38SPL-CBC », ένα φυσίγγιο χρώματος
χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου « LAPUA 38 SPL » , ένα φυσίγγιο χρώματος
χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου « Geco 357 Magnum », ένα φυσίγγιο χρώματος
χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου , μεταξύ άλλων, « 30 Μ1 Κ7.62 », ένα φυσίγγιο
χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου « LAPUA 38 S & W », ένα φυσίγγιο
χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου « ΠΠΥ 38 S & W » 30) Μία χάρτινη
συσκευασία η οποία έφερε, μεταξύ άλλων, την έντυπη ένδειξη « 45 AUTO »
λευκού-κόκκινου-πράσινου χρώματος περιέχουσα δύο πλαστικές βάσεις μαύρου
χρώματος με σύνολο πενήντα ( 50 ) φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις
πυθμενίου « S&B 45 AUTO » 31) Μία χάρτινη συσκευασία η οποία έφερε, μεταξύ
άλλων, την έντυπη ένδειξη « 45 AUTO » λευκού - κόκκινου - πράσινου χρώματος
περιέχουσα δύο πλαστικές βάσεις μαύρου χρώματος με σύνολο σαράντα εννέα ( 49 )
φυσίγγια πυροβόλου όπλου με ενδείξεις πυθμενίου « S&B 45 AUTO » 32) Μία
δερμάτινη θήκη με ανάγλυφη ένδειξη, μεταξύ άλλων « MAVERIC » μαύρου
χρώματος, μεταφοράς έξι ( 6 ) φυσιγγίων, με τοποθετημένα σε αντίσοιχα θυλάκια,
συνολικά έξι φυσίγγια πυροβόλου όπλου εκ των οποίων δύο χρώματος ασημί με
ενδείξεις πυθμενίου « CCI 357 MAGNUM », τρία χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις
πυθμενίου « Geco 357 Magnum» και ένα χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου
« HP 357 MAGNUM » 33) Μία δερμάτινη θήκη με ανάγλυφη ένδειξη , μεταξυ
άλλων,
« MAVERI », μαύρου χρώματος, μεταφοράς
έξι φυσιγγίων, με
τοποθετημένα σε αντίστοιχα θυλάκια συνολικά έξι φυσίγγια πυροβόλου όπλου εκ των
οποίων δύο χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις πυθμενίου « 8 S F M 8 357 MG », ένα
χρώματος ασημί με ενδείξεις πυθμενίου « R P 38 SPL + P », ένα χρώματος ασημί με
ενδείξεις πυθμενίου « FEDERAL 38 SPL+P », ένα χρώματος χρυσαφί με ενδείξεις
πυθμενίου « G.F.L. 357 MAGNUM » και ένα χρώματος ασημί με ενδείξεις
πυθμενίου « C C I 357 MAGMUM » 34) Ένα πιστόλι μάρκας « CLOCK »,
χρώματος μαύρου, με σειριακό αριθμό « CPG913 », ο οποίος αναγράφεται
εγχάρακτα τόσο στο κύριο σώμα του όπλου όσο και στη μία όψη του κλείστρου
αυτού, ενώ στην έτερη όψη του κλείστρου υπάρχουν οι εγχάρακτες ενδείξεις «
GLOCK 30 AUSTRIA 45 AUTO » άνευ φυσιγγίου στη θαλάμη και άνευ γεμιστήρα
35) Τρεις πλαστικοί γεμιστήρες πιστολιού, μάρκας « GLOCK », χρώματος μαύρου,
εκ των οποίων οι δύο ίδιου τύπου περιέχοντες ο ένας εννέα φυσίγγια ( εκ των οποίων
οκτώ με ενδείξεις πυθμενίου « L E 45 A.C.P. » και ένα με ενδείξεις πυθμενίου «
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S&B 45 AUTO ») ο έτερος οκτώ φυσίγγια ( εκ των οποίων τέσσερα με ενδείξεις
πυθμενίου « L E 45 A.C.P. » και τα υπόλοιπα τέσσερα με ενδείξεις πυθμενίου «
S&B 45 AUTO » ) και ο τρίτος δώδεκα φυσίγγια ( εκ των οποίων εννέα με
ενδείξεις πυθμενίου « L E 45 ACP » και τρία με ενδείξεις πυθμενίου « S&B 45
AUTO ») και
Γ) Στον ίδιο , όπως και παραπάνω τόπο και χρόνο ( δηλ. στον Πειραιά , στις 289-2013 , στην οικία της επί της οδού Ευαγγελιστρίας 42 ), κατελήφθη να κατέχει
παράνομα: 1) Σαράντα τέσσερις κροτίδες ερυθρού χρώματος, φέρουσες ενδείξεις ,
μεταξύ άλλων, « SUPER BLOW » και δώδεκα κροτίδες, χρώματος μωβ, άνευ
ενδείξεων 2) Ένα βεγγαλικό με πλαστική λαβή λευκού χρώματος, με έντυπη
ένδειξη, μεταξύ άλλων, « Art No 9132800 » στο εσωτερικό νάιλον διάφανης
συσκευασίας 3) Τρεις φωτοβολίδες φέρουσες ενδείξεις, μεταξύ άλλων, « FUOCO
A MANO-HAND FLARE » με πλαστικό πώμα, χρώματος ερυθρού, στο εσωτερικό
νάιλον διάφανης συσκευασίας και 4) Ένα καπνογόνο με εξωτερικό χάρτινο
περιτύλιγμα, μαύρου - κίτρινου χρώματος, το οποίο φέρει εξωτερική αυτοκόλλητη
ταινία λευκού χρώματος, στην οποία με μαύρα γράμματα αναγράφονται, μεταξύ
άλλων, οι ενδείξεις « 0716 ( Α ) ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ ».
52) Γεώργιος ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ του Σταύρου και της Ευτυχίας, γεν. στην
Αθήνα, στις 24-1-1968, κάτοικος Ταύρου Αττικής ( Θράκης 4 ), για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
με πρόθεση περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και
τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και με χρηματική
ποινή και συγκεκριμένα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων, γνωστών και άγνωστων
στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
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έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της

για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, εξ’ εκείνων που αναλυτικά

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και
κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
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Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»
απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού, σε βάρος

γ)

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» δ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» ε) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

στ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
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του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

‘‘αστυνομεύοντας’’ και

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος Ρουπακιάς, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση περί τα μέσα του έτους 2012 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με
σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της,
πλην της παρούσης και τις

αξιόποινες πράξεις

οι οποίες

περιγράφονται

αναλυτικά

παρακάτω υπό στοιχ. Β , Γ , Δ και Ε και δη:
Β) Στο Κερατσίνι Αττικής, τα μεσάνυχτα της 17/18-9-2013, με πρόθεση σκότωσε άλλον
και συγκεκριμένα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 60, με ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, με ξύλινη επένδυση στη λαβή - μαχαίρι, το
οποίο έφερε μαζί του, επιτέθηκε στον Παύλο Φύσσα και τον έπληξε με τρία χτυπήματα στο
αριστερό ημιθωράκιο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και να του προξενήσει
α) τραύμα 8 εκατ., περίπου, δεξιόθεν και 1 εκατ., περίπου, άνωθεν της αριστερής μαστικής
θηλής (παραστερνικά), διαστάσεων 3,5 επί 1 εκατ. περίπου β) στην κατώτερη θωρακική
χώρα αριστερά και σε απόσταση 9 εκατ., περίπου, κάτωθεν και αριστερόθεν του τραύματος
Νο 1 ( στην αριστερή μεσοκλειδική γραμμή ) τραύμα διαστάσεων 2,5 επί 1,5 εκατ.,
περίπου, με χείλη αιμορραγικώς διηθημένα, προκληθέν από νύσσον κα τέμνον όργανο και γ)
τραύμα στο άνω τριτημόριο της αριστερής έξω πλάγιας μηριαίας χώρας, διαστάσεων 1,7 επί
0,7 εκατ., περίπου, με χείλη αιμορραγικώς διηκημένα, προκληθέν από τέμνον και νύσσον
όργανο, από τα τραύματα δε αυτά ως αποκλειστικής και μόνης αιτίας επήλθε ο θάνατος του
ως άνω παθόντα
Γ) Στο Κερατσίνι Αττικής , τα μεσάνυχτα της 17/18-9-2013, έφερε μαζί του παράνομα,
όπλο, κατά την έννοια του νόμου, πρόσφορο για επίθεση και άμυνα και συγκεκριμένα ένα
μαχαίρι αναδιπλούμενο, τύπου στιλέτο, με ξύλινη επένδυση στη λαβή, παρά το γεγονός ότι
απαγοερευόταν από το νόμο να το φέρει μαζί του
Δ) Στο Κερατσίνι Αττικής, τα μεσάνυχτα της 17/18-9-2013 παράνομα χρησιμοποίησε
αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου στιλέτο, με ξύλινη επένδυση στη λαβή, το οποίο έφερε μαζι
του, τελώντας την αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος του Παύλου
Φύσσα, η οποία περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω με το στοιχ. Β και
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Ε)

Στις 18-9-2013, στην οικία του, επί της οδού Βρυούλων 69 , στη Νίκαια, κατέιχε

παράνομα όπλο, κατά την έννοια του Νόμου και συγκεκριμένα έναν ηλεκτρικό εκκενωτή
(taser), του οποίου η κατοχή απαγορεύεται.
53) Σταύρος ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , γεν. στο
Μαρούσι Αττικής , στις 4-4-1991 , κάτοικος Κερατσινίου Αττικής , για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
με πρόθεση

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και

τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και με χρηματική
ποινή και συγκεκριμένα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων
στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
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τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της

για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και
κατά συρροή, απρόκλητες

σωματικές

βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10’, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους

του Αναστάσιο

Πανταζή, Κωνσταντίνο

Παπαδόπουλο,

Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά,
Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας,

κατά

συρροή και από κοινού, σε βάρος

των Γεωργίου

Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι
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Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς
αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με
τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της «Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» δ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» ε) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

στ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

‘‘αστυνομεύοντας’’ και

«Χρυσής

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Σταύρος ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την
επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και την αξιόποινη πράξη η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ.
Β και δη:
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Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, παρέσχε
με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης
πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε
συγκατηγορούμενό του Γεώργιο

συνδρομή στο

Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του

διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου
Φύσσα. Ειδικότερα, ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό
μήνυμα (sms), που εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στη Νίκαια, με το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της ,
συμμορφούμενος πλήρως και υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή
ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά
από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την
ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του
Βουλευτή Ιωάννη Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους
επίσης κατηγορουμένους

Γεώργιο Σκάλκο, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-

Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη
Φραγκούλη, Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Σταμπέλο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα άγνωστα

επέβαιναν σε δίκυκλες

φέροντα κράνη

μοτοσικλέτες

άτομα, που

και κοντάρια, περίπου

σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι»,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο
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οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον
Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής
αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος
Σταύροε

Σαντοριναίος,

μαζί

με

τους

ως

άνω

συγκατηγορουμένους

του,

εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη
σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και
συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
Γ) Στο Κερατσίνι Αττικής , στις 28.9.2013 , κατελήφθη να κατέχει εντός της επί
της οδού Κισσάβου αριθ. 21 οικίας του, όπλα και πυρομαχικά κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.
Ειδικότερα

κατείχε παράνομα: α ) ένα πιστόλι μεταλλικό με πλαστική λαβή,

χρώματος μαύρου, μάρκας « EKOL Sara Magnum », στη μία πλευρά του οποίου
φέρει την ένδειξη “ GUIZZLY ”, το οποίο έφερε κενό γεμιστήρα ιδίου χρώματος με
κενή θαλάμη και β ) Ένδεκα ( 11 ) αβολίδωτα φυσίγγια στον πυθμένα των οποίων
αναγράφεται μεταξύ άλλων η ένδειξη « UMA »
54) Βασίλειος ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μηλιάς, γεν. στο
Μοσχάτο Αττικής, στις 19-1-1982, κάτοικος Ελληνικού Αττικής ( Τιτάνων 10 ), για
να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε με πρόθεση έγκλημα, το οποίο
προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και
συγκεκριμένα :
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων, γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση ,
προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και
συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση
της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης
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- Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή
οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’
ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η
επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των
αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της
και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της

για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, εξ’ εκείνων που αναλυτικά

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και
κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
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ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»

γ)

απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από
πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα
από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά
Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar
του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του
Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους

συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη,
Εμμανουήλ Μαυρικάκη

και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην

ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα

Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη από το

συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
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Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και
αλλοδαπών

μόνο των
μεταναστών.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος

Βασίλειος Σιατούνης , εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω

εγκληματική οργάνωση , αμέσως μετά την ίδρυσή της , το έτος 2008 , με την ιδιότητά του
δε αυτή και με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με
άλλα μέλη της,
συγκεκριμένα δε

πλην της

παρούσης

συμμετείχε

και

διάφορες άλλες αξιόποινες πράξεις , πιο

στο αντίστοιχο « Τάγμα Εφόδου » συγκροτούμενο

τουλάχιστον από δέκα (10) μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία επιβαίνοντας σε δίκυκλες
μοτοσικλέτες και φέροντας κράνη, στις 30-6-2008 και περί ώρα 19.10΄, εισέβαλαν σε
ημιυπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας, στα Κάτω Πετράλωνα στη συμβολή των οδών
Αριστοβούλου και Πυλάδου

όπου στεγαζόταν ο

ανοιχτός

κοινωνικός χώρος «

ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ », όπου, μεταξύ άλλων, παραδιδόταν μάθημα Ισπανικής γλώσσας και έχοντας
αποφασίσει, με βάση συγκεκριμένο εγκληματικό σχέδιο, με προκαθορισμένους ρόλους και
μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, να τελέσει, μαζί με τον συγκατηγορούμενό του Αθανάσιο
Στράτο και άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα, το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, επιτέθηκε κατά των Γεωργίου Μηλιαράκη του Γεωργίου και Ruben Sant του Hulio,
που βρίσκονταν στον παραπάνω χώρο, κρατώντας ένα σκεπάρνι με ξύλινη λαβή καθώς και
ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκ. με μήκος λάμας 8,5 εκ. και έπληξε τους παραπάνω, με
σκοπό την αφαίρεση της ζωής τους και ειδικότερα τον Γεώργιο Μηλιαράκη σε πολλαπλά
μέρη του σώματός του (μέτωπο, δεξιό γλουτό, δεξιό εξωμηριαίας επιφανείας), με αποτέλεσμα
να πληγεί η μηριαία αρτηρία και να απωλέσει μεγάλη ποσότητα αίματος, να χειρουργηθεί εν
συνεχεία και να νοσηλευθεί επί εικοσαήμερο και τον Ruben Sant του Hulio, στοχεύοντας
στο θώρακα αυτού πλην όμως αυτός αμυνόμενος σήκωσε τον μηρό του σε αμυντική στάση
με αποτέλεσμα να πληγεί στον αριστερό μηρό. Οι ανωτέρω δε πράξεις του δεν
ολοκληρώθηκαν για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του και ειδικότερα επειδή ο
επικεφαλής του «Τάγματος Εφόδου» έδωσε εντολή αποχωρήσεως με την προσταγή « Τέλος
χρόνου », οπότε και συντεταγμένα αποχώρησαν.

55) Γεώργιος ΣΚΑΛΚΟΣ του Δρακούλη και της Ιφιγένειας , γεν. στο
Χολαργό Αττικής , στις 18-8-1980 , κάτοικος Νίκαιας ( πατρών 17 ) για ν
αδικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
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Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
με πρόθεση

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και

τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και με χρηματική
ποινή και συγκεκριμένα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων
στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε
ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση «
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την
εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
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3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος ΣΚΑΛΚΟΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από το έτος 2010 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την
επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και την αξιόποινη πράξη η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ.
Β και δη:
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, παρέσχε
με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης
πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε

συνδρομή στο

συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα,
ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που
εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με
το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της , συμμορφούμενος πλήρως και
υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της
κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως άνω
συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την ενεργοποίηση των
«Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του Βουλευτή Ιωάννη
Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους επίσης
κατηγορουμένους

Σταύρο ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-

Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη
Φραγκούλη, Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Σταμπέλο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα άγνωστα

επέβαιναν σε δίκυκλες

φέροντα κράνη

μοτοσικλέτες

άτομα, που

και κοντάρια, περίπου

σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι»,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
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Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το Γ. Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος
του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον
Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό
ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής
αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος
Σταύρος Σαντοριναίος,

μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του,

εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη
σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και
συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
56) Θεώνη

ΣΚΑΡΠΕΛΗ του Λάζαρου και της Μαρίας , σύζ. Γεωργίου

ΠΑΤΕΛΗ , γεν. στη Νίκαια , στις 19-2-1979 , κάτοικος Νίκαιας ( Αχιλλέως 4-8) ,
για να δικαστεί ως υπαίτια του ότι:
Στους

παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και με χρηματική ποινή και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων της:
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα και η) Αρτέμιου
Ματθαιόπουλου και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων,
σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
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της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω εγκληματικής
οργανώσεως, την οποία και η ίδια, μαζί με άλλους, διηύθυνε σε τοπικό επίπεδο ( Τοπική
Οργάνωση Νίκαιας ) , με διαταγές, οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
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βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες ( εγκληματικές δράσεις ),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό της Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό της Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους της Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο
Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Αθανάσιο Τσορβά,
Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο
Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από

κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με

καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου
αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή
και από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
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προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», στ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ζ)
εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους της
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση δράστες, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν στοχοποιηθεί
ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Β) Στην Αθήνα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, εξεταζόμενη ενόρκως ως μάρτυρας
ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση, εν γνώσει της κατέθεσε ψέματα.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο , εξεταζόμενη ενόρκως ως
μάρτυρας, ενώπιον του Υπαστυνόμου Α Ευάγγελου ΔΗΜΟΓΛΟΥ της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, ενεργούντος ως προανακριτικού υπαλλήλου και της επίσης
Υπαστυνόμου Α Αθανασίας ΒΛΑΧΟΥ, της ίδιας Υπηρεσίας, προσληφθείσης ως Β
Ανακριτκής υπαλλήλου, παρισταμένης και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιά
Ζωής ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης που διενερεγείτο για
την αξιόποινη πράξη της δολοφονίας του Π. Φύσσα από τον Γ. Ρουπακιά,
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κατέθεσε, εν γνώσει της ψευδώς, ότι την ίδια ημέρα είχε μόνο μία τηλεφωνική
επικοινωνία με την Μαργαρίτα Μικελάτου, περί ώρα 10.30 πρωινή, ενώ η αλήθεια
είναι ότι την ημέρα αυτή είχε με το εν λόγω πρόσωπο επανειλημμένες τηλεφωνικές
συνομιλίες και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 06:53, 07:01, 07:09, 07:14, 07:59 και
08:41 και
Γ) Στη Νίκαια Αττικής, στις 28-9-2013, κατελήφθη να κατέχει από κοινού με το
σύζυγό της Γεώργιο Πατέλη, εντός της επί της οδού Αχιλλέως 4-8 κατοικίας τους ,
όπλα ( πυρομαχικά ) , κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2168/1993, χωρίς την
άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας της και ειδικότερα
κατείχε έξι φυσίγγια των 7,65 χιλιοστών.
57) Θέμις - Ευαγγελία ΣΚΟΡΔΕΛΗ του Κωνσταντίνου - Παναγιώτη και της
Μαριάνθης, γεν. στην Αθήνα, στις 1-1-1963, κάτοικος Α θηνών ( Αμορίου 3 ),
για να δικαστεί ως υπαίτια του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το νόμο με
στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα:
Στην Αθήνα , από το έτος 2009 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων της
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου

Παππά

στ) Γεωργίου Γερμενή

ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα η) Αρτέμιου

Ματθαιόπουλου και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων,
σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
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Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών » και
οργάνωσης,

με βάση

επιδιώξεων της

ως άνω εγκληματικής

οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά

καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις

σε

βάρος

ομάδων ατόμων, ή

μεμονωμένων

τοιούτων, από

τις

οποίες

( εγκληματικές δράσεις ), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό της Γεώργιο
Ρουπακιά, άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό της Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους της Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και
μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από

κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες

σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και
μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά
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του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο
Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«Τάγμα Εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε

βάρος

του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους της
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή
και από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», στ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό της βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
της

Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,
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Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της
«Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού,
από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο του έτους 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους της Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και
άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση δράστες, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που
ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές
της Κυψέλης

και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές

επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Η ίδια η κατηγορουμένη Θέμις - Ευαγγελία Σκορδέλη εντάχθηκε στην παραπάνω
εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το έτος 2009 και έκτοτε συμμετείχε ενεργώς στις
εκδηλώσεις και στις δράσεις της, τόσο με δημόσια προπαγάνδα όσο και δια της ασκήσεως
των ανατεθέντων σε

αυτήν «καθηκόντων», συνεισφέροντας

στην πραγμάτωση των

δεσμευτικών για την ίδια, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που
αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία,
με βάση τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και, εντεύθεν, την
εξουδετέρωση των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ,
θεωρουμένων ως υπανθρώπων αλλά και των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις αντίθετες
προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Αναδείχθηκε

δε

ως εκ των

επικεφαλής μελών του αντίστοιχου « Τάγματος Εφόδου » των περιοχών Αγίου
Παντελεήμονα Αχαρνών - Κυψέλης - Πλατείας Αττικής,

το οποίο

προέβαινε σε «

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις » σε βάρος κυρίως αλλοδαπών μεταναστών, χρησιμοποιώντας
βία, προκειμένου να πραγματωθούν, με τον τρόπο αυτό, τα προαναφερόμενα σχέδια και οι
στόχοι της εγκληματικής οργάνωσης

« Χρυσή Αυγή », υπό την καθοδήγηση και με τη

συνδρομή του συγκατηγορουμένου της , Ηλία Παναγιώταρου, ήδη βουλευτή της Β΄
Περιφέρειας Αθηνών, ο οποίος, εκ της θέσεώς του, ανήκε στο διευθυντικό πυρήνα της
οργάνωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, αποδεχόμενη τους παραπάνω σκοπούς της οργάνωσης,
συμμετείχε ενεργά προς πραγμάτωσή τους με επιθέσεις σε βάρος καταστημάτων αλλοδαπών
υπηκόων - ακόμα και αυτών που διέθεταν νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας προκαλώντας σ’ αυτά φθορές και εμπρησμούς καθώς και με επιθέσεις σε βάρος αλλοδαπών
μεταναστών κυρίως άστεγων. Επιπλέον, για την ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη
πραγμάτωση των σκοπών της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή », απέκτησε σχέσεις
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συνεργασίας με τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Αθανάσιο Σκάρα, Διοικητή στο Τμήμα
Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, όπου, αφ’ ενός μεν όταν πολίτες κατέφευγαν στο
συγκεκριμένο τμήμα ή με οποιονδήποτε τρόπο και

ζητούσαν συνδρομή, εκείνος

τους

παρέπεμπε, «λόγω αδυναμίας» και δήθεν για «καλύτερη εξυπηρέτηση» στα γραφεία της «
Χρυσής Αυγής », αφ’ ετέρου δε όποτε προσήγοντο αλλοδαποί και εμφανίζονταν δικηγόροι
προς υπεράσπισή τους, έσπευδε, πάντα επικεφαλής του αντίστοιχου « Τάγματος Εφόδου »
της

« Χρυσής Αυγής », ενίοτε και με την παρουσία του προαναφερθέντος Ηλία

Παναγιώταρου, που του είχε ανατεθεί, από την εγκληματική οργάνωση το « έργο » της
εκκαθάρισης

της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα από τους ξένους και κρατώντας

συνήθως, τηλεβόα προπηλάκιζε, εξύβριζε, απειλούσε τους αλλοδαπούς και τους δικηγόρους
τους, έχοντας παράλληλα και ευχέρεια κινήσεως μέσα στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου
Παντελεήμονα καθώς και ανεπίτρεπτη πρόσβαση στις σχηματιζόμενες εκάστοτε δικογραφίες,
ενώ όταν κατηγορούνταν ΄Ελληνες
αλλοδαπών, ασκούσε

για αντίστοιχες ρατσιστικές

πιέσεις, ώστε οι αλλοδαποί

επιθέσεις

σε βάρος

παθόντες να αποτρέπονται από την

άσκηση νομίμων δικαιωμάτων τους, υπό την απειλή είτε της απέλασης τους, είτε της
λήψεως άλλων δυσμενών σε βάρος τους μέτρων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω
δραστηριότητας της και για την ευχερέστερη πραγμάτωση των «καθηκόντων» που της είχαν
κατατεθεί, με την ιδιότητά της ως ενεργού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή
Αυγή», είχε

καταρτίσει και διατηρούσε

χειρόγραφο κατάλογο με συγκεκριμένες

διευθύνσεις ( οδοί και αριθμοί ) καθώς και ειδικότερη καταγραφή των συγκεκριμένων
διαμερισμάτων, όπου διέμεναν αλλοδαποί μετανάστες και Ρομά στην περιοχή Αχαρνών, με
την εθνικότητα καθενός, προκειμένου να οργανωθούν επιθέσεις εναντίον τους και αυτοί να
εκδιωχθούν, με κάθε τρόπο, από την περιοχή και τη χώρα. Επιπλέον,
κρατώντας

η ίδια

κυκλοφορούσε

ή άλλος, που ανήκε πάντως στο ίδιο ως άνω « Τάγμα Εφόδου »,

ηλεκτρονική συσκευή χειρός - πομποδέκτη ραδιοσημάτων πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF),
με πολλές τεχνικές δυνατότητες (φορητός ασύρματος), προκειμένου να συνεννοείται με άλλα
μέλη της οργάνωσης κατά την εκτέλεση «περιπολίας» προς εντοπισμό αλλοδαπών καθώς
και εφόδων, επιθέσεων και δράσεών σε βάρος τους. Ήδη όμως, από το έτος 2010, ενδεικτικά,
στα πλαίσια της ως άνω εγκληματικής δραστηριότητάς της, ως επικεφαλής ομάδας μελών της
«Χρυσής Αυγής» ι) εμφανιζόταν, μεταξύ άλλων, στις λαϊκές αγορές της οδού Μιχ. Βόδα,
στην πλατεία Αττικής και αλλού, όπου προπηλάκιζε αλλοδαπούς μικροπωλητές ή τους
εκφόβιζε με απέλαση ή με άλλα δυσμενή σε βάρος τους μέτρα. ιι) στην Αθήνα (περιοχή
Αχαρνών) και συγκεκριμένα στην οδό Περγάμου στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 23,
στις 16-9-2011 και περί ώρα 21.25΄ ενεργώντας από κοινού, ως
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« Ομάδα Εφόδου » στην

οποία συμμετείχαν, πλην των άλλων και οι

Ιωάννης

Λουκιανός

και Γεώργιος

Μαρκουλάκης, κινούμενη αποκλειστικά και μόνον από έντονο φυλετικό μίσος για την
καταγωγή, το χρώμα του δέρματός τους και τις εικαζόμενες θρησκευτικές πεποιθήσεις τους,
με το οποίο η «Χρυσή Αυγή» εμφορεί τα μέλη της, επιτέθηκε
ευρισκόμενους

στο

με βιαιότητα στους

σημείο αυτό ανύποπτους αλλοδαπούς, υπηκόους Αφγανιστάν

Mohammadi Mohammad Ali, Rahimi Ali και Raza Mohamad και τους τραυμάτισε σοβαρά,
χτυπώντας τους με κλωτσιές και γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός και του προσώπου
τους, το δεύτερο δε εξ αυτών επιπλέον και με ένα αιχμηρό αντικείμενο, προφανώς μαχαίρι,
έπληξε στο θώρακα και στον τράχηλο, στο αριστερό αντιβράχιο και στο αριστερό πλάγιο
τοίχωμα, με συνέπεια αυτός να υποστεί αιμοπνευμονοθώρακα και να νοσηλευθεί από 16-92011 έως 21-9-2011 στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος « Η ΣΩΤΗΡΙΑ » και ιιι)
Στην Αθήνα (πλατεία Αττικής) και δη στην οδό Αριστομένους, στις 30-10-2011 και περί ώρα
21.00΄, ούσα εκ των επικεφαλής του αντίστοιχου πολυπληθούς « Τάγματος Εφόδου »,
ενεργώντας από κοινού με άγνωστους

στην ανάκριση δράστες, κρατώντας ξύλα και

κοντάρια, επιτέθηκε με φωνές και ιαχές "Εξω οι ξένοι από την Ελλάδα, κανένα τζαμί ποτέ
και πουθενά"» και, αφού, στη συνέχεια, έσπασε, μαζί με τους λοιπούς, τους υαλοπίνακες των
παραθύρων ημιϋπογείου οικήματος, το οποίο χρησιμοποιούσαν αλλοδαποί, Μουσουλμάνοι
στο θρήσκευμα, ως χώρο προσευχής, και εντός αυτού ευρίσκονταν, εκτελώντας τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα, σαράντα (40) περίπου άτομα, υπήκοοι Μπαγκλαντές,
σφράγισε με λουκέτο την εξώπορτα, ώστε να είναι αδύνατη η διαφυγή τους, πέταξε εντός
του οικήματος

βρεγμένα με οινόπνευμα στουπιά και έβαλε φωτιά, προξενώντας

από

πρόθεση πυρκαγιά, από την οποία μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για πολλούς ανθρώπους,
ενώ οι εγκλωβισμένοι διασώθηκαν τελικά χρησιμοποιώντας νερό από νιπτήρα που υπήρχε
εντός του οικήματος, κατά την αποχώρησή τους δε γέμισαν τους εξωτερικούς τοίχους και
την πρόσοψη του οικήματος με συνθήματα και αυτοκόλλητα της «Χρυσής Αυγής», ενώ τις
επόμενες ημέρες μέχρι και την 17-11-2011, κάθε βράδυ, η ίδια ως επικεφαλής ομάδας της
«Χρυσής Αυγής», αποτελούμενης τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα, προέβαινε

σε

προπηλακισμούς και ύβρεις εναντίον του Ελγαντούρ Ναϊμ, Προέδρου της Μουσουλμανικής
΄Ενωσης Ελλάδος, ο οποίος παρίστατο καθημερινώς στον προαναφερθέντα τόπο προσευχής
προσπαθώντας να προασπίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των
ομόθρησκών του αλλοδαπών. Ενόψει όλης αυτής της άκρως επιθετικής και εγκληματικής
δραστηριότητάς της , η οργάνωση «Χρυσή Αυγή», ως κόμμα, την επέλεξε και την πρότεινε
ως υποψηφία βουλευτή της Α΄ Περιφερείας Αθηνών κατά τις βουλευτικές εκλογές του
Μαΐου - Ιουνίου του έτους 2012.
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58) Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ του Δημητρίου και της Λεμονιάς , γεν. στην
Αθήνα , στις 30-8-1979 , κάτοικος Μοσχάτου ( Καποδιστρίου 62 )
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα :
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Γεωργίου Γερμενή,

καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε
περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
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2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών » και
οργάνωσης,

με βάση

επιδιώξεων της

ως άνω εγκληματικής

οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά

καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις

σε

βάρος

ομάδων ατόμων, ή

μεμονωμένων

τοιούτων, από

τις

οποίες

( εγκληματικές δράσεις ), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό της Γεώργιο
Ρουπακιά, άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό της Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους της Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και
μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από

κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες

σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και
μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο
Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε

βάρος

του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
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συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους της
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή
και από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός
του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους του
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», στ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό της βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
της

Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,

Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της
«Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού,
από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο του έτους 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους της Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και
άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση δράστες, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που
ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές
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της Κυψέλης

και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές

επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των
αλλοδαπών μεταναστών που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος Σταμπέλος, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την
επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και την αξιόποινη πράξη η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ.
Β και συγκεκριμένα:
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της, παρέσχε
με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης
πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε

συνδρομή στο

συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του
κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα,
ευθύς ως έλαβε, περί τις 23.30 της 17-9-2013, τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που
εστάλη από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, με
το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της , συμμορφούμενος πλήρως και
υπακούοντας απόλυτα, χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της
κινητοποίησης, κατέφθασε εκεί και στη συνέχεια μετά από εντολή του ως άνω
συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την ενεργοποίηση των
«Ταγμάτων Εφόδου» και κατόπιν προηγούμενης εντολής του Βουλευτή Ιωάννη
Λαγού, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους επίσης
κατηγορουμένους

Γεώργιο Σκάλκο, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-Μάριο

Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη Φραγκούλη,
Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Χρυσαφίτη, Κωνσταντίνο
Κορκοβίλη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο Πατέλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα άγνωστα

επέβαιναν σε δίκυκλες

φέροντα κράνη

μοτοσικλέτες

άτομα, που

και κοντάρια, περίπου

σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα Εφόδου’’ της Νίκαιας,
μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι»,
στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι Ιωάννης Άγγος και Λέων
Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και

του παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας. Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες
για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης
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σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο
αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία
συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και
ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα
Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν από την
ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν ο Παύλος Φύσσας να
εγκλωβιστεί από αυτόν και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί
ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά τον Γεώργιο
Ρουπακιά, ο οποίος, αφού στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν.
Τσαλδάρη, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι,
που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της
ασφάλειας

,

έπληξε

τον

Παύλο

Φύσσα,

αιφνιδιαστικά

και

απρόκλητα,

επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως
μόνης και αποκλειστικής αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν
λόγω

κατηγορούμενος

Γεώργιος

Σταμπέλος,

μαζί

με

τους

ως

άνω

συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, ετράπη
σε φυγή και διέφυγε τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που
προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
59)

Χρήστος

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

του

Κωνσταντίνου

και

της

Αλεξάνδρας, γεν. στην Αθήνα, στις 12-4-1984, κάτοικος Αθηνών ( Αμβροσίου
Μοσχονησίων 11 - Νέα Σμύρνη ) για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο , τέλεσε έγκλημα , το οποίο τιμωρείται από το
νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και ειδικότερα;
Στην Αθήνα , από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Γεωργίου Γερμενή,
καθώς και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε
περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής
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Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των
οργάνωσης,

« καταστατικών αρχών »
με βάση

και

επιδιώξεων της

ως άνω εγκληματικής

οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά

καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις

σε

βάρος

ομάδων ατόμων, ή

μεμονωμένων

τοιούτων, από

τις

οποίες

( εγκληματικές δράσεις ), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-92013, στο Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά, άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό της Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς
συνεργούς τους ομοίως συγκατηγορουμένους της Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα
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Τσαλίκη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη,
Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο,
Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο
Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και
μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας

από

κοινού

και κατά συρροή, απρόκλητες

σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και
μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο
Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους
άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές
οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως
«τάγμα εφόδου» γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε

βάρος

του Αιγύπτιου

αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά
συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί
ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη,
Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαριά, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους
ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής»
στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε
να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» ε) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
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τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του

Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,

Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της
«Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» και στ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από

κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο του έτους 2013, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο

Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση δράστες, μέλη της «Χρυσής Αυγής»,
που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις

περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των
αλλοδαπών μεταναστών που είχαν στοχοποιηθεί ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος, ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης ‘‘Χρυσή Αυγή’’,
μετείχε σε διάφορες βίαιες επιθέσεις, που οργανώνονταν από τη ‘‘Χρυσή Αυγή’’ εναντίον
ημεδαπών, που

στοχοποιούνταν

ως άτομα διαφορετικών πολιτικών, ιδεολογικών κλπ.

αντιλήψεων, ξένων μεταναστών κλπ και ενδεικτικώς, μεταξύ άλλων, από κοινού με το
συγκατηγορούμενό του Διονύσιο Λιακόπουλο του Γεωργίου, στην Αθήνα και συγκεκριμένα
στα Κάτω Πετράλωνα, επί της οδού Τριών Ιεραρχών αριθ. 65, την 17-1-2013 και περί ώρα
03.25΄, έχοντας αποφασίσει, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, που συνίστατο σε απρόκλητες
επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών μεταναστών αποκλειστικά και μόνον λόγω φυλετικού μίσους,
με προκαθορισμένους ρόλους, να τελέσουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, επιτέθηκαν κατά του (επ.) SHAZAD (ον.) LUQMAN του KHADAM HUSSAIN
και της SUGHRAN BIBI υπηκόου Πακιστάν, ο οποίος έβαινε στην παραπάνω οδό
κινούμενος σε ένα κίτρινο ποδήλατο, αφού δε αποβιβάστηκαν από τη μοτοσυκλέτα που
επέβαιναν ,

χωρίς πινακίδα με αριθμό κυκλοφορίας, την οποία είχαν αποκρύψει στον

αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ο ίδιος μεν με στιλέτο και ο συγκατηγορούμενός του
με άλλο στιλέτο τύπου ‘‘πεταλούδα’’, του κατάφεραν αλλεπάλληλα χτυπήματα στο στήθος,
στη προστερνική και θωρακική χώρα καθώς και στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής
στήλης με σκοπό να επιφέρουν το θάνατο του, με αποτέλεσμα, εξαιτίας ακριβώς των
χτυπημάτων που του κατάφεραν, να επέλθει ο θάνατος αυτού, περί ώρα 03.50΄ περίπου, στο
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας, όπου αυτός είχε μεταφερθεί από μονάδα του Ε.Κ.Α.Β.
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60) Θεόδωρος ΣΤΕΦΑΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης , γεν. στη
Νίκαια , στις 31-10-1960 , κάτοικος Σαλαμίνας ( περιοχή Ρέστη - Αγ.
Γεωργίου 12 ) , για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στη Σαλαμίνα Αττικής, στις 29-9-2013, κατελήφθη να κατέχει εντός της επί της
οδού Αγ. Γεωργίου 12 κατοικίας του, όπλα και πυρομαχικά, κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 2168/1993, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής του
τόπου της κατοικίας του και ειδικότερα κατελήφθη να κατέχει :
Α) 1) Δύο ( 2 ) μεταλλικές λάμες, εμφανώς σκουριασμένες, οι οποίες και στις
δύο άκρες έχουν τροποποιηθεί σε αιχμηρές 2) Μία ( 1 ) μεταλλική σιδηρογροθιά ,
χρώματος ασημί 3) Ένδεκα ( 11 ) κυνηγετικά φυσίγγια , εκ των οποίων το πρώτο
χρώματος μαύρου και στο μεταλλικό πυθμένα του οποίου αναφέρεται η ένδειξη
FIOCCHI 12 και στο πλαστικό του σώμα αναγραφεται η ένδειξη 34 ΜΕΤΕΟ , το
δεύτερο χρώματος ασημί και στο μεταλλικό πυθμένα του οποίου αναφέρεται η
ένδειξη CHEDDITE 12 και στο πλαστικό του σώμααναγράφεται η ένδειξη SPECIAL
BALLISTIC, το τρίτο χρώματος ερυθρού και στο μεταλλικό πυθμένα του οποίου
αναφέρεται η ένδειξη NOBEL 12 SPORT 12 και στο πλαστικό του σώμα
αναγράφεται η ένδειξη 32 MAX το τέταρτο χρώματος μαύρου και στο μεταλλικό
πυθμένα του οποίου αναφέρεται η ένδειξη NOBEL 12 SPORT 12 με δυσδιάκριτες
ενδείξεις λόγω σκουριάς, το πέμπτο χρώματος μαύρου και στο μεταλλικό πυθμένα
του οποίου αναφέρεται η ένδειξη FIOCCHI 12 και στο πλαστικό του σώμα
αναγράφεται η ένδειξη 34 METEO MAX
το έκτο χρώματος μαύρου και στο
μεταλλικό πυθμένα του οποίου αναφέρεται η ένδειξη FIOCCHI 12 και στο πλαστικό
του σώμα αναγράφεται η ένδειξη 34 ΜΕΤΕΟ ΜΑΧ και ο αριθμός επτά ( 7 ) σε
κύκλο, το έβδομο χρώματος πρασίνου και στο μεταλλικό πυθμένα του οποίου
αναφέρεται η ένδειξη 12 και στο πλαστικό του σώμα αναγράφεται η ένδειξη DIANA
CASA 32 , το όγδοο χρώματος πρασίνου και στο μεταλλικό πυθμένα του οποίου
αναφέρεται η ένδειξη 12 και στο πλαστικό του σώμα αναγράφεται η ένδειξη
IMPERIAL FIELD LOAD, το ένατο χρώματος πρασίνου και στο μεταλλικό
πυθμένα του οποίου αναφέρετασι η ένδειξη 12 MAVRULL 12 και στο πλαστικό
του σώμα αναγράφεται η ένδειξη FOX
και ο αριθμός οκτώ ( 8 ) σε κύκλο, το
δέκατο χρώματος πρασίνου στο μεταλλικό πυθμένα του οποίου αναφέρεται η ένδειξη
12 και στο πλαστικό του σώμα αναγράφεται η ένδειξη FOX
και ο αριθμός οκτώ
( 8 ) σε κύκλο και το ενδέκατο χρώματος ερυθρού στο μεταλλικό πυθμένα του
οποίου αναγράφεται η ένδειξη 12 και στο πλαστικό αυτού σώμα αναγράφεται η
ένδειξη DIANA 4) ένα ( 1 ) πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι, χρώματος γκρι και
μαύρου, επί του οποίου αναγράφεται η ένδειξη STAINLESS STEEL 5) ένα ( 1 )
μεταλλικό σπαθί, χρώματος ασημί, με λαβή χρώματος μαύρου και πλαστική θήκη,
επί της οποίας είναι δεμένο σχοινί χρώματος μαύρου με γκρι κηλίδες 6) τρία ( 3 )
μεταλλικά αντικείμενα σε σχήμα αστεριού , με τέσσερις αιχμηρές άκρες έκαστο,
χρώματος ασημί, φέροντα σημάδια από κόκκινη βαφή και στη μέση του σώματός
τους έχουν τρύπα 7) ένα ( 1 ) κυνηγετικό φυσίγγιο άδειο, χρώματος μαύρου, στο
μεταλλικό πυθμένα του οποίου ανφέρεται η ένδειξη CHEDDITE 12
και στο
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πλαστικό του σώμα αναγράφεται η ένδειξη ΤΑΣΚΩΦ 8) μία ( 1 ) θήκη κυνηγετικού
όπλου, χρώματος πράσινου – καφέ , με ετικέτα επί της οποίας ανγράφεται η ένδειξη
ZARKADI εντός της οποίας υπήρχε μία κυνηγετική καραμπίνα χρώματος καφέ και
μαύρου, χωρίς κάνη, με υφασμάτινη θήκη καπακιού μάρκας P BERETTA
και
Ε
αριθμό Ν 29101 , με δερμάτινο αορτήρα και μία κάνη κυνηγετικού όπλου μαύρου
χρώματος , η οποία φέρει στη μία άκρη της δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά 9) Μία ( 1 )
θήκη λυνηγετικού όπλου , χρώματος πράσινου-καφέ-κίτρινου, με ετικέτα, επί της
οποίας ανγράφεται η ένδειξη DISPAN, εντός της οποίας υπήρχε μία κυνηγετική
καραμπίνα επαναληπτική , χρώματος μαύρου, μάρκας MAVERICK MODEL 88
και αριθμό 88-12GA - με αριθμό MV30063F με υφασμάτινο αορτήρα πράσινου καφέ χρώματος και 10) Μία ( 1 ) κάνη κυνηγετικού όπλου χρώματος γκρι- μαύρου,
στο σώμα της οποίας υπάρχουν εγχάρακτες οι ενδείξεις CHAMBERED FOR 2
AND 3 IN SHELLS και
Β) Μία ( 1 ) κροτίδα χρώματος ερυθρού, στο σώμα της οποίας αναγράφεται,
μεταξύ άλλων, η ένδειξη MEFISTO MANA.

61) Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΟΣ του Θωμά και της Μαρίας, γεν. στην Αθήνα,
στις 23-6-1976, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής ( Αγ. Βασιλείου 44-46 ), για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, τέλεσε με πρόθεση έγκλημα, το οποίο
προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή και
συγκεκριμένα :
Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων του:
α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου
ε ) Χρήστου Παππά καθώς και διαφόρων άλλων, γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση ,
προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και
συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση
της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
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εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της

για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, εξ’ εκείνων που αναλυτικά

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
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ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη

και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα

άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Θωμά

Μπαρέκα,

Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και
αλλοδαπών
Ο εν λόγω κατηγορούμενος

μόνο των
μεταναστών.

Αθανάσιος Στράτος , εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
650

εγκληματική οργάνωση , αμέσως μετά την ίδρυσή της , το έτος 2008 , με την ιδιότητά του
δε αυτή και με σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με
άλλα μέλη της,
συγκεκριμένα δε

πλην της

παρούσης

συμμετείχε

και

διάφορες άλλες αξιόποινες πράξεις , πιο

στο αντίστοιχο « Τάγμα Εφόδου » συγκροτούμενο

τουλάχιστον από δέκα (10) μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία επιβαίνοντας σε δίκυκλες
μοτοσικλέτες και φέροντας κράνη, στις 30-6-2008 και περί ώρα 19.10΄, εισέβαλαν σε
ημιυπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας, στα Κάτω Πετράλωνα στη συμβολή των οδών
Αριστοβούλου και Πυλάδου

όπου στεγαζόταν ο

ανοιχτός

κοινωνικός χώρος «

ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ », όπου, μεταξύ άλλων, παραδιδόταν μάθημα Ισπανικής γλώσσας και έχοντας
αποφασίσει, με βάση συγκεκριμένο εγκληματικό σχέδιο, με προκαθορισμένους ρόλους και
μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, να τελέσει, μαζί με τον συγκατηγορούμενό του Βασιλειο
Σιατούνη και άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα, το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, επιτέθηκε κατά των Γεωργίου Μηλιαράκη του Γεωργίου και Ruben Sant του Hulio,
που βρίσκονταν στον παραπάνω χώρο, κρατώντας ένα σκεπάρνι με ξύλινη λαβή καθώς
και ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκ. με μήκος λάμας 8,5 εκ., έπληξε τους παραπάνω,
με σκοπό την αφαίρεση της ζωής τους και ειδικότερα τον Γεώργιο Μηλιαράκη σε πολλαπλά
μέρη του σώματός του (μέτωπο, δεξιό γλουτό, δεξιό εξωμηριαίας επιφανείας), με αποτέλεσμα
να πληγεί η μηριαία αρτηρία και να απωλέσει μεγάλη ποσότητα αίματος, να χειρουργηθεί εν
συνεχεία και να νοσηλευθεί επί εικοσαήμερο και τον Ruben Sant του Hulio, στοχεύοντας
στο θώρακα αυτού πλην όμως αυτός αμυνόμενος σήκωσε τον μηρό του σε αμυντική στάση
με αποτέλεσμα να πληγεί στον αριστερό μηρό. Οι ανωτέρω δε πράξεις του δεν
ολοκληρώθηκαν για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του και ειδικότερα επειδή ο
επικεφαλής του «Τάγματος Εφόδου» έδωσε εντολή αποχωρήσεως με την προσταγή « Τέλος
χρόνου » , οπότε και συντεταγμένα αποχώρησαν.
62) Γεώργιος - Χρήστος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ του Σαίντ και της Αντωνίας , γεν.
στο Μαρούσι Αττικής , στις 21-4-1989 , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής
( Ασκληπιού 89 ), για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

Παναγιώταρου

Παππά στ) Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ

ε ) Χρήστου
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γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
ζ) Ευστάθιου

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων,
σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε
αδιαλείπτως στ πολιτικό κόμμα – εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας

κύρια

χαρακτηριστικά

κατά την εκδήλωση της

εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω εγκληματικής
οργανώσεως, την οποία και ο ίδιος, μαζί με άλλους, διηύθυνε σε τοπικό επίπεδο ( Τοπική
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Οργάνωση Νίκαιας ) , παρέχων διαταγές, οδηγίες και εντολές προς τα μέλη της, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό σου Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους

του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο

Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Αθανάσιο Τσορβά,
Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο
Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από

κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με

καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες
φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα
Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους
μέχρι σήμερα στην ανάκριση δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
«Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ)
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,
απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα
Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
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αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου», ε) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και στ)
εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν στοχοποιηθεί
ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Β) Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως
μέλος της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς της,
παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση
της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε συνδρομή στο
συγκατηγορούμενό του Γεώργιο

Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του

διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου
Φύσσα. Ειδικότερα, έχοντας ενημερωθεί, κατά τις βραδινές ώρες της 17-9-2013, και
συγκεκριμένα κατά το χρονικό διαστημα από 23.00 μέχρι 23.45, περίπου, ότι οι
συγκατηγορούμενοί του και μέλη της εγκληματικής οργάνωσης « Χρυσή Αυγή »
Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης, βρίσκονταν στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα
στην καφετέρια « Κοράλλι », στη συμβολή των οδών Π. Μελά και Κεφαλληνίας,
654

εντός της οποίας βρισκόταν ως θαμώνας και ο Π. Φύσσας, γνωστός στον ίδιο και
στην ευρύτερη περιοχή για την αντίθετη προς τη « Χρυσή Αυγή » ιδεολογία του και
μετά και από τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που εστάλη περί τις 23.30 της ίδιας ως
άνω ημερομηνίας , από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη
Νίκαια, Πυρηνάρχης της οποίας ήταν ο συγκατηγορούμενός του Γεώργιος Πατέλης,
με το οποίο κλήθηκε να μεταβεί άμεσα στα γραφεία της, κατέφθασε στα εν λόγω
γραφεία της και στη συνέχεια, μετά από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του
Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου για την ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» και
κατόπιν προηγούμενης εντολής του Βουλευτή Ιωάννη Λαγού, βάσει οργανωμένου
εγκληματικού σχεδίου, μαζί με τους επίσης κατηγορουμένους

Γεώργιο Σκάλκο,

Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-Μάριο Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο
Σταμπέλο, Ιωάννη Φραγκούλη, Γεώργιο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο
Χρυσαφίτη, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Γεώργιο Πατέλη,
Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,

καθώς και άλλα

άγνωστα άτομα, που επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες φέροντα κράνη και
κοντάρια, περίπου σαράντα (40) συνολικά, συγκροτώντας όλοι τους το ‘‘Τάγμα
Εφόδου’’ της Νίκαιας, μετέβη μαζί με αυτούς στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την
καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο όπου τον ανέμεναν οι επίσης κατηγορούμενοι
Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και του
παραπάνω «Τάγματος

Εφόδου» της Νίκαιας.

Μαζί με όλους τους ανωτέρω

δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και
εκφοβισμού του ευρισκομένου στο σημείο αυτό Παύλου Φύσσα, καθώς και της
ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον
προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους
κάποιων από το ως άνω «Τάγμα Εφόδου», τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη
εφικτό να εξακριβωθούν από την ανάκριση. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του
αυτής

ήταν

ο

Παύλος

Φύσσας

να

εγκλωβιστεί

από

αυτόν

και

τους

συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί ευάλωτος, ενώ, παράλληλα,
ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά τον Γεώργιο

Ρουπακιά, ο οποίος, αφού

στάθμευσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος του αριθμού
62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον
αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής και της ασφάλειας , έπληξε τον Παύλο Φύσσα,
αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με
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συνέπεια, εκ των τραυμάτων αυτών ως μόνης και αποκλειστικής αιτίας, να επέλθει ο
θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω κατηγορούμενος Γεώργιος Σταμπέλος, μαζί
με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που
προκλήθηκε, ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
Γ) Στη Γλυφάδα Αττικής, στις 28-9-2013, κατελήφθη να κατέχει εντός της επί της
οδού Ασκληπιού 89 κατοικίας του, όπλο, κατά την έννοια του Ν. 2168/1993, χωρίς
την άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και ειδικότερα κατείχε ένα γεμιστήρα
χρώματος μαύρου, κενό φυσιγγίων, με εγχάρακτες ενδείξεις, μεταξύ άλλων,
« CALIBER , 4,5 mm »
63) Λέων

ΤΣΑΛΙΚΗΣ

του Αριστάρχου και της Αντωνίας , γεν. στο

Κερατσίνι Αττικής , στις 21-11-1971 , κάτοικος Σκιάθου ( θέση Αμμουδιά Μύλου 98 ), για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπο και χρόνο , με περισσότερες από μία
πράξεις τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται από το νόμο
με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα
και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε

περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως
στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως
ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
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της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω εγκληματικής
οργανώσεως,

με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά

καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε
βάρος του Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο
Κερατσίνι Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά,
άμεσο συνεργό το συγκατηγορούμενό σου Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους
ομοίως συγκατηγορουμένους του Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Αναστάσιο Μιχάλαρο,
Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο

Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά,
Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, Γεώργιο Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα
άτομα, άγνωστα, εισέτι στην ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» β) απόπειρα ανθρωποκτονίας
από κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
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συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα,
Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», γ) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid, απρόκλητη φθορά ξένης
ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού και κατά
συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς
τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο
Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο
Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» δ)
απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από
πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα
από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά
Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar
του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του
Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους

συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη,
Εμμανουήλ

Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην

ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην
Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», ε) οργανωμένη από το
συγκατηγορούμενό

σου, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον

ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και στ)

εμπρησμοί, βαριές

σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
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Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο

Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην
ανάκριση,

μέλη

της

«Χρυσής

‘‘αστυνομεύοντας’’ και

Αυγής»,

που

ενεργούσαν

ως

«Τάγμα

Εφόδου»,

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν στοχοποιηθεί
ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Λέων Τσαλίκης, εντάχθηκε ως μέλος στην εγκληματική αυτή
οργάνωση από το έτος 2008 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό την επίτευξη των
εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε , πλην της παρούσης, από κοινού με άλλα μέλη της και
την αξιόποινη πράξη, η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ. Β και
συγκεκριμένα
Β) Στο Κερατσίνι , στις 17-9-2013 , παρέσχε συνδρομή στο συγκατηγορούμενό
του

Γεώργιο

Ρουπακιά

πριν

και

κατά την εκ μέρους του

τέλεση

του

κακουργήματος της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Ειδικότερα, αυτός ( ο Λέων
Τσαλίκης ) παρακολουθώντας, μαζί με το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη ΑΓΓΟ,
στην καφετέρια «Κοράλλι » , που βρίσκεται στο Κερατσίνι , στη συμβολή των
οδών Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά, την τηλεοπτική μετάδοση

ποδοσφαιρικό

αγώνα, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία εντός του ως άνω καταστήματος του
Παύλου Φύσσα , γνωστού στην περιοχή για τις αντίθετες προς τη « Χρυσή Αυγή »
πολιτικές απόψεις του και της ολιγομελούς παρέας του, στις 23:19:20, μέσω του
κινητού του τηλεφώνου, με αριθμό 6977034165, που ανήκει στη σύζυγό του
Κωνσταντίνα Μπαξεβανάκη,

ενημέρωσε το συγκατηγορούμενό του Ιωάννη

Καζαντζόγλου, μέλος της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, για την παρουσία εκεί των
ως

άνω

προσώπων, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να ενημερώσει τον

υπεύθυνο πυρηνάρχη της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη Νίκαια Γεώργιο
Πατέλη, ο οποίος και κινητοποίησε αμέσως το μηχανισμό των «Ταγμάτων Εφόδου»
της Τοπικής Οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» της περιοχής Νίκαιας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, με τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που εστάλη, περί τις 23. 30 της
17-9-2013, από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια
σε όλα τα μέλη του οικείου Τάγματος Εφόδου. Τα μέλη του «Τάγματος» αυτού ,
στο οποίο , μεταξύ των άλλων , συμμετείχαν οι Αναστάσιος Μιχάλαρος , Γεώργιος Χρήστος Τσακανίκας , Σταύρος Σαντοριναίος , Ιωάννης Φραγκούλης , Ελπιδοφόρος
Καλαρίτης, Ιωάννης Καζαντζόγλου , Δημήτριος Χρυσαφίτης , Γεώργιος Σταμπέλος
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, Κων/νος

Κορκοβίλης και Γεώργιος Πατέλης,

μετέβησαν βάσει οργανωμένου

εγκληματικού σχεδίου, στο σημείο, που βρίσκονταν τόσο ο κατηγορούμενος Λέων
Τσαλίκης όσο και ο Παύλος Φύσσας ( με την παρέα του ). Ο συγκεκριμένος
κατηγορούμενος Λέων Τσαλίκης ενώθηκε με αυτούς και όλοι μαζί δημιούργησαν
ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη
κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του
ευρισκομένου στο σημείο αυτό Παύλου Φύσσα , καθώς και της ολιγομελούς παρέας
του , με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό
τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «Τάγμα Εφόδου» , τα στοιχεία των οποίων
δεν εξακριβώθηκαν, με αποτέλεσμα ο Παύλος Φύσσας να εγκλωβιστεί και έτσι να
καταστεί ευάλωτος. Παράλληλα δε ο Λέων Τσαλίκης, με την προπεριγραφόμενη
συμπεριφορά του καθώς
ενεθάρρυνε

ψυχικά τον

και των συγκατηγορουμένων του, ενδυνάμωσε
Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος, αφού σταμάτησε

και
το

αυτοκίνητο του επί της οδού Παν. Τσαλδάρη, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’
αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την
αίσθηση της υπεροχής, έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα,
επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια αυτών, ως μόνης και
αποκλειστικής αιτίας να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε ο εν λόγω
κατηγορούμενος Λέων Τσαλίκης, μαζί με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους του,
εκμεταλλευόενος τη σύγχυση που δημιουργήθηκε ετράπη σε φυγή και διέφυγε τη
σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ. ΑΣ, οι οποίοι προσέτρεξαν και
συνέλαβαν τον Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑ.

64) Αθανάσιος ΤΣΟΡΒΑΣ του Δημητρίου και της Καλλιόπης, γεν. στην
Αθήνα, στις 12-5-1977 , κάτοικος Κερατσινίου ( Κυζίκου 48 ), για να δικαστεί
ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους

και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε

περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία

Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου Μπούκουρα η)
Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση

θ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου
660

και διαφόρων άλλων ,

γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία,

εντάχθηκε

εγκληματική

ως

μέλος

και συμμετείχε αδιαλείπτως στο

οργάνωση « Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή

πολιτικό κόμμα -

Αυγή », της

οποίας

κύρια

χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο,

τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
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επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου»

γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και

εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
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είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών και στ) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος Παύλου Φύσσα ,
στην Αμφιάλη, στις 17-9-2013.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αθανάσιος Τσορβάς, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από τις αρχές του έτους 2012 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με
σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της,
πλην της παρούσης και την αξιόποινη πράξη, η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω
υπό στοιχ. Β.
Β) Στο Κερατσίνι Αττικής, στις 17-9-2013, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του
ως μέλος της ως άνω αναφερόμενης υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και
αποδεχόμενος τους σκοπούς της, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν
« καθηκόντων », συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον ίδιο,
όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που αφορούν, μεταξύ
άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία, με βάση
τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και εντεύθεν, την εξουδετέρωση
των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ, θεωρουμένων ως
‘‘υπανθρώπων’’ αλλά και των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις αντίθετες προς τη
«Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον
συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της άδικης πράξεως

που

διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα, αμέσως μετά την
αποστολή, περί την 23.30 ώρα της 17-9-2013, τηλεφωνικού μήνυματος (sms) από
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τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, πυρηνάρχης της
οποίας ήταν ο συγκατηγορούμενός του Γεώργιος Πατέλης, συμμορφούμενος και
υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε
τόσο προχωρημένη ώρα και σε εργάσιμη ημέρα, έφθασε στα ως άνω γραφεία,
οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΥΖΗ - 2724 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στη συνέχεια,
μετά από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του Γεωργίου Πατέλη, αρμόδιου
για την ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» - σε εκτέλεση προηγούμενης
εντολής του επίσης συγκατηγορουμένου του Ιωάννη Λαγού, ο οποίος ως Βουλευτής
της «Χρυσής

Αυγής» στη

Β΄ Περιφέρεια

Πειραιώς, ήταν υπεύθυνος

«περιφερειάρχης» για όλες τις συνοικίες του Πειραιώς, όπως το αντίστοιχο τάγμα
εφόδου της Νίκαιας είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να δράσει συλλογικά και να
πλήξει πολιτικούς του αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση
σωματικής ή ένοπλης βίας - οδηγώντας το παραπάνω αυτοκίνητο, με συνεπιβάτη τον
εξάδελφό του Νικόλαο Τσορβά, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο
Μιχάλαρο, Αναστάσιο-Μάριο Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα, Ιωάννη Φραγκούλη, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Καζαντζόγλου,
Γεώργιο Σταμπέλο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη και άλλα άγνωστα
μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες
με κράνη και κοντάρια, περίπου σαράντα (40) , καθώς και με το συγκατηγορούμενό
του Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος τους ακολουθούσε, οδηγώντας το υπ’ αριθ.
κυκλοφ. ΥΖΗ - 2724 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συγκροτώντας όλοι μαζί το αντίστοιχο
‘‘Τάγμα Εφόδου Νίκαιας’’ μετέβη, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, στο
Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο, όπου τους
ανέμεναν οι επίσης συγκατηγορούμενοί του Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης,
ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και μέλη του παραπάνω ‘‘Τάγματος Εφόδου’’.
Μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του
κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και
οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του ευρισκόμενου στο σημείο αυτό Παύλου
Φύσσα - γνωστού στον ίδιο για τις αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή», ιδεολογικές
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του απόψεις - καθώς και της ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και
δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και
τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω ‘‘Τάγμα Εφόδου’’, τα
στοιχεία των οποίων δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθούν κατά την ανάκριση - με
συνέπεια αυτός (Παύλος Φύσσας) να εγκλωβιστεί από τον ίδιο και τους
συγκατηγορουμένους του και έτσι να καταστεί ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, με την
προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του καθώς και των συγκατηγορουμένων του,
ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού εισήλθε με το ως άνω αυτοκίνητο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη
κινούμενος αντίθετα προς το επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το εγκατέλειψε στο
μέσον της οδού, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα
μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής,
έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο
αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε, ο
ίδιος ο Αθανάσιος Τσορβάς, μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του,
εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που προκλήθηκε, διέφυγε τη σύλληψη από τους
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο
Ρουπακιά.

65) Νικόλαος ΤΣΟΡΒΑΣ του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας , γεν. στον
Κορυδαλλό Αττικής , στις 23-2-1976 , κάτοικος Νίκαιας ( Ρούμελης 79 ) , για
να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:
Α. Στην Αθήνα , από το έτος 2012 και εντεύθεν , ομού με τους συγκατηγορουμένους
του: α ) Νικόλαο

Μιχαλολιάκο

β ) Ηλία Κασιδιάρη

γ ) Ιωάννη Λαγό

δ ) Ηλία

Παναγιώταρο ε) Χρήστο Παππά στ) Γεώργιο Γερμενή ζ) Ευστάθιο Μπούκουρα η)
Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση θ) Αρτέμιο Ματθαιόπουλο και με διάφορα άλλα , γνωστά
και άγνωστα στην ανάκριση , πρόσωπα, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερα από τρία,
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εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική
οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας

κύρια

χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο,

τους

Βουλευτές – Περιφερειάρχες

και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
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δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία, κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου»

γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και

εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση στον
ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από την
οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου, ήτοι
του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
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όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών και στ) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος Παύλου Φύσσα ,
στην Αμφιάλη, στις 17-9-2013.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Νικόλαος Τσορβάς, εντάχθηκε ως μέλος στην εν λόγω
εγκληματική οργάνωση από τις αρχές του έτους 2012 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με
σκοπό την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της,
πλην της παρούσης και την αξιόποινη πράξη, η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Β) Στο Κερατσίνι Αττικής, στις 17-9-2013, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως
μέλος της ως άνω αναφερόμενης υπό στοιχ. Α

εγκληματικής οργάνωσης και

αποδεχόμενος τους σκοπούς της, δια της ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν
« καθηκόντων », συνεισφέροντας στην πραγμάτωση των δεσμευτικών για τον ίδιο,
όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της, που αφορούν, μεταξύ
άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην οποία, με βάση
τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και εντεύθεν, την εξουδετέρωση
των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ, θεωρουμένων ως
‘‘υπανθρώπων’’ αλλά και των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις αντίθετες προς τη
«Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον
συνδρομή πριν από την τέλεση

και κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που

διέπραξε. Πιο συγκεκριμένα, παρέσχε συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γεώργιο
Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του διάπραξη του κακουργήματος της
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως του Παύλου Φύσσα. Ειδικότερα, αμέσως μετά την
αποστολή, περί την 23.30 ώρα της 17-9-2013, τηλεφωνικού μήνυματος (sms) από
τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, πυρηνάρχης της
οποίας ήταν ο συγκατηγορούμενός του Γεώργιος Πατέλης, συμμορφούμενος και
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υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό της κινητοποίησης σε
τόσο προχωρημένη ώρα και σε εργάσιμη ημέρα, έφθασε στα ως άνω γραφεία και
στη συνέχεια, μετά από εντολή του ως άνω συγκατηγορουμένου του

Γεωργίου

Πατέλη, αρμόδιου για την ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» - σε εκτέλεση
προηγούμενης εντολής του επίσης συγκατηγορουμένου του Ιωάννη Λαγού, ο οποίος
ως Βουλευτής της «Χρυσής Αυγής» στη Β΄ Περιφέρεια Πειραιώς, ήταν υπεύθυνος
«περιφερειάρχης» για όλες τις συνοικίες του Πειραιώς, όπως το αντίστοιχο τάγμα
εφόδου της Νίκαιας είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να δράσει συλλογικά και να πλήξει
πολιτικούς του αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με χρήση
σωματικής ή ένοπλης βίας - επιβαίνοντας στο υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΥΖΗ - 2724 Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο εξάδελφός του Αθανάσιος Τσορβάς, μαζί με αυτόν
και τους επίσης

κατηγορουμένους

Αναστάσιο Μιχάλαρο, Αναστάσιο-Μάριο

Αναδιώτη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Ιωάννη Φραγκούλη,
Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Γεώργιο Σταμπέλο, Κωνσταντίνο
Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα,
τα οποία επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες με κράνη και κοντάρια, περί τα
σαράντα (40) άτομα καθώς και με το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, ο
οποίος τους ακολουθούσε, οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΥΖΗ - 2724 Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο, συγκροτώντας όλοι μαζί το αντίστοιχο ‘‘Τάγμα Εφόδου Νίκαιας’’
μετέβη, βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από
την καφετέρια «Κοράλλι», στον τόπο, όπου τους

ανέμεναν οι επίσης

συγκατηγορούμενοί του Ιωάννης Άγγος και Λέων Τσαλίκης, ομοίως μέλη της
«Χρυσής Αυγής» και μέλη του παραπάνω ‘‘Τάγματος Εφόδου’’. Μαζί με όλους
τους ανωτέρω δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος
της ανθρωποκτονίας και δη κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και
εκφοβισμού του ευρισκόμενου στο σημείο αυτό Παύλου Φύσσα - γνωστού στον ίδιο
για τις αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή», ιδεολογικές του απόψεις - καθώς και της
ολιγομελούς παρέας του, στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον
προπηλακισμό τούτων, με ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους
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κάποιων από το ως άνω ‘‘Τάγμα Εφόδου’’, τα στοιχεία των οποίων δεν κατέστη
εφικτό να εξακριβωθούν κατά την ανάκριση - με συνέπεια αυτός, δηλ. ο Παύλος
Φύσσας, να εγκλωβιστεί από τον ίδιο και τους συγκατηγορουμένους του και έτσι να
καταστεί ευάλωτος, ενώ, παράλληλα, με την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του
καθώς και των συγκατηγορουμένων του, ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το
συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος, αφού εισήλθε με το ως άνω
αυτοκίνητο

επί

της οδού Παναγή Τσαλδάρη κινούμενος αντίθετα προς το

επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το εγκατέλειψε στο μέσον της οδού, στο ύψος του
αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα μαχαίρι, που έφερε μαζί του,
έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής, έπληξε τον Παύλο Φύσσα,
αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο αριστερό ημιθωράκιο, με
συνέπεια να επέλθει ο θάνατός του, στη συνέχεια δε, ο ίδιος ο Νικόλαος Τσορβάς,
μαζί με τους ως άνω συγκατηγορουμένους του, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση που
προκλήθηκε, διέφυγε τη σύλληψη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που
προσέτρεξαν και συνέλαβαν το Γεώργιο Ρουπακιά.
66) Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας
γεν. στο Μαρούσι Αττικής , στις 29-4-1988 , κάτοικος Περάματος
( Κωνσταντινουπόλεως 42 )
Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε περισσότερα από
ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και
συγκεκριμένα:
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2008 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη Λαγού δ ) Ηλία
Παναγιώταρου

ε ) Χρήστου Παππά και διαφόρων άλλων , γνωστών και άγνωστων στην

ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως
μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση
της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο, τους Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής Οργάνωσης
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- Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η εγκληματική αυτή
οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφερόταν απ’
ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την
εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η
επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας των
αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί της
και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία, κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
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ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «Τάγμα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

«Χρυσής Αυγής» στο

Εφόδου»

β) απόπειρα

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατά συρροή και
εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους,
πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013 και το Νοέμβριο του 2012,
αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των αλλοδαπών εργατών, υπηκόων
Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat, Mohammad Hanif του
Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul Mohammad, με φυσικούς
αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη,
Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα
άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της
«Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου» δ) οργανωμένη
από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος ήταν παρών, επίθεση
στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην Ηλιούπολη Αττικής, από
την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός τουλάχιστον ατόμου,
ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό του
οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Θωμά Μπαρέκα,
Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα
είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο,
όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια
και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και ε) εμπρησμοί, βαριές σωματικές
βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με
φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους

του Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο

Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής
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Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου», ‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις
περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των καταστημάτων αποκλειστικά και

μόνο των

αλλοδαπών μεταναστών και στ) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος Παύλου Φύσσα ,
στην Αμφιάλη, στις 17-9-2013.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Χρήστος - Αντώνιος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ , εντάχθηκε ως
μέλος στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2008, και συγκεκριμένα στην
Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό
την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, συμμετείχε, επανειλημμένα, σε δράσεις επιθέσεις υπό την αιγίδα της εγκληματικής οργάνωσης και σε εκτέλεση σχετικής εντολής
ηγετικών στελεχών της, μεταξύ των οποίων και σε εκείνη η οποία περιγράφεται αναλυτικά
παρακάτω υπό στοιχ. Β , στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής και επί της Λεωφόρου
Δημοκρατίας αριθ. 72, έξω από τα Ναυπηγεία «Παπίλα», με βάση καλά οργανωμένο σχέδιο
που είχε εκπονηθεί από το στενό ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης, την

οποία είχε

προαναγγείλλει ήδη από 8-8-2013, ο βουλευτής και ‘‘ Περιφερειάρχης ’’ του κόμματος
Ιωάννης Λαγός σε δημόσια σε κομματική συγκέντρωση οπαδών , στελεχών και φίλων της
‘‘Χρυσής Αυγής’’.
Β.

Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο,

πλήθους

που

προσώπων
Αττικής

με

ή

και

ενωμένες

πραγμάτων.
επί

της

δυνάμεις
Ειδικότερα,

Λεωφόρου

συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση
διέπραττε
στις

Δημοκρατίας

βιαιοπραγίες

12-9-2013,
αριθ.

72,

εναντίον

στο

Πέραμα

έξω

από

τα

ναυπηγεία «Παπίλα» συμμετείχε σε δημόσια συνάθροιση πενήντα ( 50 ) περίπου
ατόμων - μελών του πολιτικού κόμματος «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ»,

κάποια

από

τα

οποία

είχαν

καλυμμένα

ή

αλλοιωμένα

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους, όχι όμως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος
Χρήστος - Αντώνιος Χατζηδάκης και επιτέθηκε κατά είκοσι ( 20 ) περίπου ατόμων μελών

της

προέβαιναν
περιοχή

του

Τοπικής
σε

Οργάνωσης

αναγραφή

Περάματος,

πολιτικών
τέλεσε

δε

Περάματος

ΚΚΕ,

συνθημάτων
βιαιοπραγίες

τα

στην
σε

βάρος

οποία
ευρύτερη
αυτών

χτυπώντας τα ως άνω άτομα σε διάφορα σημεία του σώματος τους, με
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τα χέρια και με τα πόδια του αλλά και με ρόπαλα, τσεκούρι, λοστούς
στην άκρη των οποίων υπήρχαν πρόκες και βίδες, στυλιάρια, ελαστικά
γκλομπ

και

μεταλλική
τέλεσες

ξύλινα

προσθήκη.
βιαιοπραγίες

μεταφέρθηκαν

κοντάρια

με

Μεταξύ

των

ατόμων

οι

κάτωθι

ήταν

στο

και

Γενικό

μεταλλική

απόληξη
σε

και

βάρος

των

αναγραφόμενοι,

Νοσοκομείο

στρεβλή

Ελευσίνας

οποίων

οι

οποίοι

«ΘΡΙΑΣΙΟ»,

προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και συγκεκριμένα οι :
1) Μιχαήλ Βαξεβάνης του Γεωργίου, ο οποίος υπέστη κάκωση αυχενικής
μοίρας

σπονδυλικής

ωμικής

ζώνης

οποίος

υπέστη

του

Σωτηρίου,

μαλακών

στήλης

2)

και

Σωτήριος

αριστερού

Πουλικόγιαννης

θλαστικό

τραύμα

κεφαλής,

ο

υπέστη

κάκωση

μορίων

οποίος
4)

ώμου

Αθανάσιος

και

του

3)

δεξιάς

Κωνσταντίνου,

Σταύρος

δεξιού

Καραμπέρης

κάκωση

Λεκοδημήτρης

αγκώνα

του

ο

και

οίδημα

Κωνσταντίνου,

ο

οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς άκρας χειρός 5) Νικόλαος Ζύμαρης του
Χρήστου,

ο

οποίος

υπέστη

θλαστικό

τραύμα

δεξιού

αγκώνα

6) Θεόδωρος Τηλιακός του Ηλία, ο οποίος υπέστη κάκωση γόνατος και
δεξιού
θλαστικό

ώμου

7)

Ιορδάνης

Πουντίδης

του

Παύλου,

ο

τραύμα

τριχωτού

κεφαλής,

8)

KARAGJOZI

οποίος

υπέστη

SPETIM

του

GEZIM, ο οποίος υπέστη κάκωση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης
και 9) Δημήτριος Διαμαντάκος του Εμμανουήλ, ο οποίος υπέστη τραύμα
κατώτερου ημιθωρακίου δεξιού υπογαστρίου. Η επίθεση αυτή έγινε υπό την
αιγίδα, κατόπιν σχετικής εντολής και με την έγκριση των ηγετικών στελεχών του
κόμματος - εγκληματικής οργάνωσης « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
», κυρίως του βουλευτή και ‘‘ Περιφεριεάρχη ’’ αυτού στην ευρύτερη περιφέρεια
του Πειραιά Ιωάννη ΛΑΓΟΥ, ο οποίος μάλιστα την είχε προαναγγείλλει σε σχετική
κομματική εκδήλωση, η οποία είχε γίνει στις 8-8-2013.
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Γ) Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, τέλεσε πράξη που
περιείχε

τουλάχιστον

ανθρωποκτονίας
δική

του

αρχή

από

πρόθεση,

βούληση,

αλλά

ενώ
συνάθροιση

πλήθους

βιαιοπραγίες

εκτελέσεως

εναντίον

δεν

για

της

την

αξιόποινης

ολοκλήρωσε,

λόγους

ανεξάρτητους

συμμετείχε

σε

που

με

προσώπων

ενωμένες

ή

πράξης

όμως
αυτής.

από

Ειδικότερα,
δημόσια

δυνάμεις

πραγμάτων,

όχι

της

κατά

διέπραττε

τα

ειδικότερα

αναφερόμενα στην ως άνω υπό στοιχ. Β πράξη, επιχείρησε να σκοτώσει τα
αναφερόμενα ως άνω υπό στοιχ. Β άτομα, καθώς και άλλα τα οποία ανήκαν σε
αντίθετη πολιτική παράταξη και συγκεκριμένα στην Τοπική Οργάνωση του ΚΚΕ
στο Πέραμα. Δεν ολοκλήρωσε όμως την εν λόγω πράξη του όχι από δική του
βούληση

αλλά

από

εμπόδια

εξωτερικά

και

συγκεκριμένα,

επειδή επενέβησαν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, τα δε ως άνω άτομα
διαμετακομίσθηκαν

στο Γενικό Νοσοκομείο

περίθαλψη

και

Ελευσίνας

« ΘΡΙΑΣΙΟ

νοσηλεία.

περικύκλωσε

τα

»

για

χωρίς

να

Πιο

συγκεκριμένα,

αφού

ανωτέρω

άτομα,

αφήσει κανένα

περιθώριο διαφυγής τους, επιτέθηκε μαζί με τα άλλα μέλη της

ομάδας εναντίον χτυπώντας αυτά σε διάφορα σημεία του σώματος τους, με
τα χέρια και με τα πόδια του αλλά και με ρόπαλα, τσεκούρι, λοστούς,
στην

άκρη

ελαστικά

των

γκλομπ

οποίων
και

υπήρχαν

ξύλινα

πρόκες

κοντάρια

και
με

βίδες,

μεταλλική

στυλιάρια

και

απόληξη

και

στρεβλή μεταλλική προσθήκη, έχοντας πρόθεση να τα σκοτώσει, χωρίς
όμως να ολοκληρώσει την ανωτέρω πράξη του για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω.
Δ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο με πρόθεση κατέστρεψε
ξένα

κινητά

παθόντες.

Πιο

πράγματα,

χωρίς

συγκεκριμένα

να

προηγηθεί

κατέστρεψε,
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πρόκληση

καθιστώντας

από
ανέφικτη

τους
τη

χρήση τους, τα κάτωθι αναφερόμενα

κινητά, ήτοι : α) το υπ' αριθ.

κυκλοφορίας ΥΝΗ - 6572 ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του Παναγιώτη
Γκούτη του Γεωργίου, β) το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΥΝΖ - 8764 ΙΧΕ
αυτοκίνητο,
αριθ.

ιδιοκτησίας

κυκλοφορίας

Θεοδώρου

της

ΒΖΗ

Τηλιακού

-

Ρουθ
0618

του

Γεωργάρα
δίκυκλη

Ηλία,

τα

του

Σάββα

μοτοσικλέτα,
οποία

και

την

υπ'

ιδιοκτησίας

του

(οχήματα)

εβρίσκοντο

συαθμευμένα στο χώρο εκείνο.
Ε. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, έφερε όπλα κατά την
έννοια του νόμου; τα οποία ήταν πρόσφορα για άμυνα και επίθεση.
Ειδικότερα,
υπήρχαν
κοντάρια

έφερε

πρόκες
με

ρόπαλα,
και

τσεκούρι,

βίδες,

μεταλλική

λοστούς

στυλιάρια,

απόληξη

και

στην

ελαστικά
στρεβλή

άκρη

των

οποίων

γκλομπ

και

ξύλινα

μεταλλική

προσθήκη,

χωρίς την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή.
ΣΤ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Α τόπο και χρόνο στα πλαίσια επίθεσης σε
βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως
λεπτομερώς αναγράφεται στις υπό στοιχ. Β και Γ πράξεις, έκανε χρήση
των ως άνω προαναφερομένων στην υπό στοιχ. Δ πράξη όπλων, χωρίς
την άδεια που απαιτείται από την αρμόδια αρχή και
Ζ. Στον ανωτέρω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο στα πλαίσια επίθεσης σε
βάρος των προαναφερομένων ατόμων με σκοπό να τα σκοτώσει, όπως λεπτομερώς
αναγράφεται

στις

απευθυνόμενος

στα

υπό
ανωτέρω

στοιχ.
άτομα

Β
δημόσια

και
και

Γ
κακόβουλα

πράξεις,
έβρισε

τα Θεία, λέγοντας τη φράση : « γαμώ το Χριστό σας, γαμώ την Παναγία
σας »
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67)

Αναστάσιος ΧΙΛΙΟΣ του Νικολάου και της Σοφίας , γεν. στην Αθήνα ,

στις 17-10-1971 , κάτοικος Νικαίας ( Λ. Κατσώνη 24 ) , για να δικαστεί ως
υπαίτιος του ότι :

Στο Πέραμα Αττικής , στις 30-9-2013 , με περισσότρες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσοτερα του ενός εγκλήματα , τα οποία τιμωρούνται κατά

το νόμο , με

στερητικές της ελευθερίας ποινές και με χρηματική ποινή και ειδικότερα :

Α) Σε αποθήκη η οποία βρίσκεται επί της οδού Ποντίων 9 , κατείχε παράνομα
όπλα , ήτοι

μέσα πρόσφορα για άμυνα και επίθεση

, χωρίς να κατέχει την

απαιτούμενη από το νόμο άδεια αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και συγκεκριμένα:
1) Ένα ( 1 ) πιστόλι χρώματος ασημί , με μαύρη πλαστική χειρολαβή , μάρκας
ZASTAVA , το οποίο ανέγραφε ανάγλυφα στην κάνη τον αριθμό « ΕΤ - 831237 » ,
εντός του οποίου

υπήρχε

ενσωματωμένη μία μεταλλική γεμιστήρα

, μαύρου

χρώματος , η οποία περιείχε 6 φυσίγγια , χρώματος χρυσαφί , των 25 mm , πέντε εκ
των οποίων αναγράφουν ανάγλυφες ενδείξεις πυθμενίου « 25 AUTO CBC » και
ένα φυσίγγιο , το οποίο , μεταξύ των άλλων , αναγράφει ανάγλυφα « 25 AUTO »
καθώς και άλλες δυσανάγνωστες ενδείξεις 2) 45 φυσίγγια χρώματος χρυσού των
25 mm , στα οποία

αναγράφονται , μεταξύ άλλων ,

οι ανάγλυφες ενδείξεις

πυθμενίου « 25 AUTO CBC » , εντός μίας χάρτινης συσκευασίας χρώματος μπλε
- χρυσού 3) 50 φυσίγγια χρώματος χρυσού των 25 mm , στα οποία αναγράφονται ,
μεταξύ άλλων , οι ανάγλυφες ενδείξεις πυθμενίου « 25 AUTO CBC » , εντός μιάς
χάρτινης συσκευασίας χρώματος μπλε - χρυσού 4) ένα πιστόλι ρέπλικα , χρώματος
μαύρου , στο κλείστρο του οποίου αναγράφονται ανάγλυφα στη μία του πλευρά
« COLT

GOVERMENT 1911 A1 »

και στην έτερη όψη του οι ενδείξεις

« F 7385571 ». Επίσης κατείχε 1) Ένα πλαστικό ηλεκτρικό εκκενωτή , χρώματος
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μαύρου , εντός του οποίου υπήρχαν τρεις μπαταρίες χρώματος λευκού - μπλε , οι
οποίες έφεραν , μεταξύ άλλων , τις ενδείξεις « CR123A

Lithium » 2) Έναν

πλαστικό ηλεκτρικό εκκενωτή , χρώματος μαύρου - ασημί , ο οποίος προσομοιάζει
με κινητό τηλέφωνο , στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφονται με μαύρο
χρώμα οι έντυπες ενδείξεις « KELIN » και « Κ95 » και 3) έναν πλαστικό
ηλεκτρικό εκκενωτή , χρώματος μαύρου , μήκους 21 εκατοστών , ο οποίος έφερε
κόκκινο κουμπί και δακτύλιο επίσης κόκκινου χρώματος , στον οποίο αναγράφονται
με λευκό χρώμα , μεταξύ άλλων , οι έντυπες ενδείξεις « 797-106 » και

Β) Κατείχε ναρκωτικές ουσίες που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του
εγκεφάλου

και προκαλούν εξάρτηση , για δική

Ειδικότερα , κατείχε

α) εντός νάιλον

του

αποκλειστική χρήση.

διαφανούς σακούλας

ποσότητα 3 ,1

γραμμαρίων ινδικής κάνναβης β) εντός νάιλον διαφανούς σακούλας ποσότητα
τριών ( 3 ) γραμμαρίων ινδικής κάνναβης και γ) εντός νάιλον διαφανούς σακούλας
ποσότητα

11,8 γραμμαρίων ινδικής κάνναβης. Τις ποσότητες αυτές

προμηθεύτηκε

σε άγνωστη ημερομηνία

, οπωσδήποτε όμως

τις

κατά το μήνα

Σεπτέμβριο του έτους 2013 και σε ημέρα που δεν κατορθώθηκε να εξακριβωθεί από
την ανάκριση , από άγνωστο πρόσπωο και τις προόριζε για δική του αποκλειστική
χρήση.

68) Αριστοτέλης ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης, γεν. στον
Πειραιά, στις 16-1-1990, κάτοικος Κερατσινίου ( Σκουφά 30 ), για να δικαστεί
ως υπαίτιος του ότι:
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Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα:

Α) Στην Αθήνα , από το έτος
συγκατηγορουμένων του

α) Νικολάου

2010 και εντεύθεν, ομού μετά των
Μιχαλολιάκου

Ιωάννη Λαγού δ) Ηλία Παναγιώταρου

β) Ηλία Κασιδιάρη

γ)

ε) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου

Μπούκουρα ζ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου η) Γεωργίου Γερμενή θ) Κων/νου
Μπαρμπαρούση

ι) Νικολάου

Κούζηλου

και διαφόρων άλλων , γνωστών και

άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων
από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό κόμμα εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο,

τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες

και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
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2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των

« καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της
Πέραμα, Νίκαιας
ανθρωποκτονίας

και

Σαλαμίνας,

από κοινού, σε

που

«Χρυσής Αυγής» στο

έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου»

β) απόπειρα

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 03.10 στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη

του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα

Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» γ) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
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αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «τάγμα
εφόδου» δ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και
εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες

και διακεκριμένες φθορές

από

ε)

κοινού, από το

Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο εν λόγω κατηγορούμενος Αριστοτέλης ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ, εντάχθηκε ως μέλος στην εν
λόγω εγκληματική οργάνωση από το έτος 2010 , με την ιδιότητά του δε αυτή και με σκοπό
την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, τέλεσε από κοινού με άλλα μέλη της, πλην της
παρούσης και την αξιόποινη πράξη, η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Β) Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω υπό στοιχ. Α εγκληματικής οργάνωσης και αποδεχόμενος τους σκοπούς
της, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την
τέλεση της άδικης πράξεως που αυτός διέπραξε και συγκεκριμένα παρέσχε
συνδρομή στο συγκατηγορούμενό του Γ. Ρουπακιά πριν και κατά την εκ μέρους του
διάπραξη του κακουργήματος της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας του Παύλου
Φύσσα.

Ειδικότερα,

συγκεκριμένα

κατά

αυτός,

κατά τις νυκτερινές

ώρες

το χρονικό διάστημα από 23.00
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της 17-9-2013 και

μέχρι 23.45, περίπου,

ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι οι συγκατηγορούμενοί του και επίσης μέλη της
«Χρυσής Αυγής» Λέων Τσαλίκης και Ιωάννης Άγγος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος
της Ασφάλειας των γραφείων της οργάνωσης στη Νίκαια, βρίσκονταν στο Κερατσίνι
Αττικής και δη εντός της καφετέριας «Κοράλλι», στη συμβολή των οδών Παύλου
Μελά και Κεφαλληνίας, στην οποία βρισκόταν ως θαμώνας και ο Παύλος Φύσσας,
γνωστός για την αντίθετη προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογία του, ενώ ενημερώθηκε
και με τηλεφωνικό μήνυμα (sms), που εστάλη, περί τις 23.30 της 17-9-2013, από τα
γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, πυρηνάρχης της
οποίας ήταν ο συγκατηγορούμενός του Γεώργιος Πατέλης. Κατόπιν τούτων,
συμμορφούμενος και υπακούοντας χωρίς καμία αντίδραση ή ερώτηση για το σκοπό
της κινητοποίησης σε τόσο προχωρημένη ώρα σε εργάσιμη ημέρα, μετά από
ενεργοποίηση των «Ταγμάτων Εφόδου» της «Χρυσής Αυγής» της Νίκαιας και της
ευρύτερης περιοχής,

κατόπιν εντολής του αρμόδιου Πυρηνάρχη της Νίκαιας

Γεώργιου Πατέλη και του επίσης κατηγορουμένου Ιωάννη Λαγού, Βουλευτή της
«Χρυσής Αυγής» στη Β΄ Περιφέρεια Πειραιώς, υπεύθυνου όπως το αντίστοιχο
τάγμα εφόδου της Νίκαιας είναι ετοιμοπόλεμο και ικανό να δράσει συλλογικά και
να πλήξει πολιτικούς του αντιπάλους και γενικότερα ανεπιθύμητα πρόσωπα με
χρήση σωματικής ή ένοπλης βίας, μαζί με τους επίσης κατηγορουμένους Αναστάσιο
Μιχάλαρο, Γεώργιο-Χρήστο Τσακανίκα, Σταύρο Σαντοριναίο, Ιωάννη Φραγκούλη,
Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Δημήτριο Αναστάσιο - Μάριο
Αναδιώτη, Γεώργιο Σταμπέλο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Γεώργιο Πατέλη και άλλα
άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλες μοτοσικλέτες με κράνη και κοντάρια,
περί τα σαράντα (40), καθώς και με τους κατηγορουμένους , μέλη του ίδιου
«Τάγματος Εφόδου», Αθανάσιο Τσόρβα, με το ΙΧ.Ε αυτοκίνητό του και Γεώργιο
Ρουπακιά, ο οποίος

ακολουθούσε, οδηγώντας το ΥΖΗ 2724 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

συγκροτώντας όλοι

το αντίστοιχο ‘‘Τάγμα Εφόδου Νίκαιας’’ μετέβη, βάσει

οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, στο Κερατσίνι Αττικής, έξω από την καφετέρια
«Κοράλλι», στον τόπο, όπου τον ανέμεναν οι συγκατηγορούμενοί του Ιωάννης
Άγγος και Λέων Τσαλίκης, ομοίως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και μέλη του
παραπάνω «Τάγματος Εφόδου». Εκεί μαζί με όλους τους ανωτέρω δημιούργησε
ευνοϊκές συνθήκες για την τέλεση του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και δη
κλίμα γενικότερης σύγχυσης και οχλαγωγίας, έντασης και εκφοβισμού του στο
σημείο αυτό ευρισκομένου Παύλου Φύσσα, καθώς και της ολιγομελούς παρέας του,
στην οποία συμμετείχαν και δύο νεαρές γυναίκες, με τον προπηλακισμό τούτων, με
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ιαχές και ύβρεις καθώς και τον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους κάποιων από το ως άνω «
Τάγμα Εφόδου », τα στοιχεία των οποίων δεν εξακριβώθηκαν από την ανάκριση, με
συνέπεια ο Παύλος Φύσσας να εγκλωβιστεί από το συγκεκριμένο κατηγορούμενο
αλλά

και τους λοιπούς

Παράλληλα,

με

την

κατηγορουμένους και έτσι να καταστεί ευάλωτος.

προπεριγραφόμενη

συμπεριφορά

του

ως

και

των

συγκατηγορουμένων του και την εν γένει παρουσία του στον τόπο των επεισοδίων,
ενδυνάμωσε και ενεθάρρυνε ψυχικά το συγκατηγορούμενό του Γεώργιο Ρουπακιά, ο
οποίος, αφού εισήλθε με το

αυτοκίνητο του επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη

κινούμενος αντίθετα προς το επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας, το ‘‘παράτησε’’ στο
μέσον της οδού, στο ύψος του αριθμού 62, εξήλθε απ’ αυτό βιαστικά και με ένα
μαχαίρι, που έφερε μαζί του, έχοντας πλέον αποκτήσει την αίσθηση της υπεροχής,
έπληξε τον Παύλο Φύσσα, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επανειλημμένως στο
αριστερό ημιθωράκιο, με συνέπεια εκ των τραυμάτων που υπέστη, ως μόνης και
αποκλειστικής αιτίας, να επέλθει ο θάνατός του.
69) Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεν. στη
Χαλκίδα, στις 25-11-1979, κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης ( Τριανταφυλλίδη 19), για να
δικαστεί ως υπαίτιος του ότι:
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις, τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο, με στερητικές της
ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα:
Α. Στην Ιεράπετρα Κρήτης , τουλάχιστον από το έτος 2010 και εντεύθεν , ομού μετά
των συγκατηγορουμένων του: α ) Νικολάου Μιχαλολιάκου β ) Ηλία Κασιδιάρη γ ) Ιωάννη
Λαγού δ ) Ηλία Παναγιώταρου ε ) Χρήστου Παππά στ) Γεωργίου Γερμενή ζ) Ευστάθιου
Μπούκουρα η) Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση θ) Αρτέμιου Ματθαιόπουλου και διαφόρων
άλλων , γνωστών και άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ
περισσότερων από τρία, εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε αδιαλείπτως στο πολιτικό
κόμμα - εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της οποίας
κύρια χαρακτηριστικά κατά την εκδήλωση της εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
Μιχαλολιάκο,

τους

Βουλευτές – Περιφερειάρχες

και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
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στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των « καταστατικών αρχών»

και επιδιώξεων της

ως

άνω

οργανώσεως,

ενεργώντας πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές
επιθέσεις σε βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές
δράσεις), όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας από
κοινού και κατά συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά
συρροή, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία κ.λ.π., στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
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δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις τοπικές οργανώσεις της

«Χρυσής Αυγής» στο

Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου», β) απόπειρα
ανθρωποκτονίας

από κοινού, σε

βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10 στο Πέραμα Αττικής,
με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του Αναστάσιο Πανταζή, Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα Νικητοπούλου,
Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην ανάκριση, όλους στελέχη
και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» γ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό του, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
του Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη, Γεώργιο
Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση άτομα, που
εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής»
στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου» και

δ)

εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού, από το
Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους του
Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή, Αντώνιο Μπολέτη και άλλους, άγνωστους εισέτι
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και ‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου
Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστών.
Ο

εν λόγω

κατηγορουμένους
α)

στη Βαϊνιά

κατηγορούμενος Εμμανουήλ
οι
Ιεράπετρας

οποίοι
Κρήτης, στις

ΨΥΛΛΑΚΗΣ,

μαζί με τους επίσης

αναφέρονται
13-2-2013 και

περί

παρακάτω:
ώρα 19.50,

βάσει

οργανωμένου σχεδίου, ο ίδιος, ως ταμίας και μέλος του πενταμελούς συμβουλίου της
Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα Κρήτης, μαζί με τους συγκατηγορουμένους του Αριστόδημο
Δασκαλάκη, ηγετικό στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης και υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής
Αυγής στο Νομό Λασιθίου, Γεώργιο Πετράκη, ηγετικό στέλεχος της Τοπικής Οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα Κρήτης, Εμμανουήλ Μαυρικάκη του Γεωργίου,
Σάββα Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα μέχρι στιγμής στην ανάκριση άτομα, περίπου
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δώδεκα (12) συνολικά,

αρχικά επισκέφθηκαν το Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Βαϊνιάς

Κεντρίου Ιεράπετρας και απαίτησαν επιτακτικά από τον εκεί υπεύθυνο να τους χορηγήσει
δωρεάν ποσότητα ελαιολάδου, για την ευόδωση του δήθεν ‘‘κοινωνικού έργου’’ της Χρυσής
Αυγής. Όταν αυτός αρνήθηκε, τον ερώτησαν αν απασχολούνται στο ελαιουργείο αλλοδαποί
εργαζόμενοι και δη Πακιστανοί, μετά δε την αρνητική του απάντηση κατευθύνθηκαν σε
κατοικία, που βρίσκεται στην άκρη του χωριού, όπου και διέμεναν οι Πακιστανοί αλλοδαποί:
1) (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR του SOBAKIAN και της ALLAH RAKHI

2) (επ.)

LAQKAT (ον.) ALI του BARKAT ALI και της KAUBRA BIBI 3) (επ.) MOHAMMAD
(ον.) HANIF του SOBAKHAN και της ALLAH RAKHI, βρίσκονταν δε εκεί ως επισκέπτες
και οι HUSSAIN KABIR του ABDUL, και AHMED INTIAZ του GUL MOHAMMAD
άπαντες υπήκοοι Πακιστάν και, αφού

ζήτησαν από αυτούς να εγκαταλείψουν άμεσα την

περιοχή, τους επιτέθηκαν με ξύλα και ρόπαλα στο κεφάλι και στο σώμα προκαλώντας τους
σωματικές βλάβες και δη στον (επ.) IQBAL (ον.) MAZHAR

θλαστικό τραύμα δεξιάς

βρεγματοϊνιακής χώρας, άλγος και οίδημα δεξιού αντιβραχίου και στον

(επ.)

MOHAMMAD (ον.) HANIF θλαστικό τραύμα βρεγματικής χώρας αριστερά, άλγος και
οίδημα αριστερού αγκώνα (απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές βλάβες) και στον

(επ.)

LAQKAT (ον.) ALI εκδορές και εκχυμώσεις στην αριστερή κνήμη, στο αριστερό γόνατο,
στον αριστερό αγκώνα, στο αριστερό πρόσθιο

θωρακικό

τοίχωμα και στην αριστερή

ωμοπλάτη και β) Το Δεκέμβριο του έτους 2012, και σε μη διακριβωθείσα επακριβώς
ημερομηνία, μαζί με τους παραπάνω συγκατηγορουμένους του, μερικοί εκ των οποίων
φορούσαν μαύρες μπλούζες με το λογότυπο της ‘‘Χρυσής Αυγής’’, επιτέθηκε μαζί με
αυτούς σε βάρος των ASIF MOHAMMAD του ASHIQ και MAZHAR HUSSAIN του
TALIB, ομοίως Πακιστανών υπηκόων που διέμεναν στην προαναφερθείσα αγροικία, στους
οποίους προξένησαν

σωματικές βλάβες χτυπώντας τους με ξύλα και με κλωτσιές και

μπουνιές, ενώ ταυτόχρονα τους απείλησαν ότι αν κατήγγειλαν ο,τιδήποτε στις αρμόδιες
Αστυνομικές Αρχές θα τους σκότωναν και
Β) Περαιτέρω, στα πλαίσια της ίδιας , όπως και παραπάνω , δραστηριότητάς του ως μέλος
της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης και

αποδεχόμενος τους σκοπούς της , δια της

ασκήσεως των ανατεθέντων σε αυτόν «καθηκόντων», συνεισφέροντας στην πραγμάτωση
των δεσμευτικών για τον ίδιο, όπως και για όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής, στόχων της,
που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση της ανωτερότητας της Αρίας φυλής - στην
οποία, με βάση τις αρχές της οργάνωσης, ανήκουν και οι Έλληνες - και, εντεύθεν, την
εξουδετέρωση των μη ανηκόντων σ’ αυτήν αλλοδαπών, μεταναστών, ρομά κλπ,
θεωρουμένων ως ‘‘υπανθρώπων’’

αλλά
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και

των ημεδαπών, στοχοποιημένων για τις

αντίθετες προς τη «Χρυσή Αυγή» ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας
Κρήτης, το Δεκέμβριο του 2012, βάσει οργανωμένου σχεδίου, ο ίδιος, μαζί με τους ίδιους
αναφερόμενους ως άνω υπό στοιχ. Α συγκατηγορουμένους του, καθώς και άλλα, άγνωστα
μέχρι στιγμής στην ανάκριση, άτομα, περίπου δέκα (10) συνολικά, ενεργώντας από κοινού με
αυτούς και έχοντας πρόθεση να προξενήσει πυρκαγιά, μετέβη στην προαναφερθείσα οικία
των παραπάνω Πακιστανών υπηκόων και ενώ αυτοί ευρίσκονταν εντός αυτής, πέταξε στο
εσωτερικό της μπουκάλια γεμάτα με βενζίνη, στα οποία είχαν βάλει φωτιά, με συνέπεια
να προκληθεί πυρκαγιά στην οικία, από την πράξη του δε αυτή, που τέλεσε από μίσος
φυλετικό σε βάρος των παραπάνω προσώπων, μπορούσε να προκύψει κίνδυνος

για

ανθρώπους και συγκεκριμένα για τους παραπάνω ενοίκους.
Β) Να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών , η
κατηγορουμένη Ελένη - Χριστίνα ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, του Σταύρου και της Βασιλικής , γεν.
στην Αθήνα , στις 15-10-1994 , κάτοικος Αθηνών ( Ταυγέτου 23 - Πατήσια ) , για να
δικαστεί ως υπαίτια του ότι :
Στους παρακάτω τόπους και χρόνους , με περισσότερες από μία πράξεις , τέλεσε
περισσότερα από ένα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές
της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα
Α) Στην Αθήνα , από το έτος 2011 και εντεύθεν , ομού μετά των συγκατηγορουμένων
της

α) Νικολάου

Μιχαλολιάκου

β) Ηλία

Κασιδιάρη

γ) Ιωάννη

Λαγού

δ) Ηλία

Παναγιώταρου ε) Χρήστου Παππά στ) Ευστάθιου Μπούκουρα ζ) Νικολάου Κούζηλου η)
Αρτέμιου Ματθαιόπουλου θ) Πολύβιου Ζησιμόπουλου και διαφόρων άλλων , γνωστών και
άγνωστων στην ανάκριση , προσώπων, σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερων από τρία,
εντάχθηκε ως μέλος και συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ », της

οποίας

κύρια

χαρακτηριστικά

κατά την εκδήλωση της

εγκληματικής της δράσεως ήταν:
1) Η ιεραρχική δομή της , με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον αρχηγό της Νικόλαο
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, τους

Βουλευτές - Περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε Τοπικής

Οργάνωσης - Πυρηνάρχη. Ο Πυρηνάρχης , από το μήνα Μάιο του έτους 2012, οπότε η
εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
αναφερόταν απ’ ευθείας στον τοπικό Βουλευτή - Περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του
στην ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης , από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την
έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε
εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βίας
των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί
687

της και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών ιδεών της, εκδηλωνόταν μέσω των
Τοπικών Οργανώσεων της και πάντοτε υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία
στελέχους, με βάση οργανωμένο

σχέδιο,

το οποίο εκτελούσαν τα μέλη

των ομάδων

κρούσεως, επονομαζόμενα « Τάγματα Εφόδου », που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των
Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων

είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και

κατάλληλη εκπαίδευση προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών των επίλεκτων Ειδικών
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, δρούσαν δε οργανωμένα και συντεταγμένα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις σχετικές εντολές και οδηγίες του επικεφαλής της εκάστοτε
εγκληματικής δράσεως.
2) Η διαρκής δράση της, η οποία εκδηλώθηκε τουλάχιστον από το έτος 2008 μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους 2013, οπότε και εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες προς τούτο
Υπηρεσίες του Κράτους και
3) Η επιδίωξή της για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων εξ’ εκείνων που αναλυτικά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, με στόχο την
επίτευξη των προαναφερόμεων σκοπών της, κυρίως δε των εγκλημάτων του εμπρησμού
( άρθρ. 264 Π.Κ ) , της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ( άρθρ. 299 Π.Κ. ), της βαρειάς
σωματικής βλάβης ( άρθρ. 310 Π.Κ ), της εκβίασης , καθώς επίσης και κακουργημάτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’
εφαρμογή των «καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων της ως άνω οργανώσεως, ενεργώντας
πάντα, με βάση οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατανομή ρόλων και αυστηρά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα, διαπράχθηκαν δεκάδες αξιόποινες πράξεις και εγκληματικές επιθέσεις σε
βάρος ομάδων ατόμων, ή μεμονωμένων τοιούτων, από τις οποίες (εγκληματικές δράσεις),
όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι: α) ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του
Παύλου Φύσσα , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, στις 17-9-2013, στο Κερατσίνι
Αττικής, με φυσικό αυτουργό το συγκατηγορούμενό της Γεώργιο Ρουπακιά, άμεσο συνεργό
το συγκατηγορούμενό της Ιωάννη Καζαντζόγλου και απλούς συνεργούς τους ομοίως
συγκατηγορουμένους της Γεώργιο Πατέλη, Ιωάννη Άγγο, Λέοντα Τσαλίκη, Αναστάσιο
Μιχάλαρο, Αναστάσιο - Μάριο Αναδιώτη,

Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό,

Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Σταύρο Σαντοριναίο, Γεώργιο Σταμπέλο, Γεώργιο-Χρήστο
Τσακανίκα,

Αθανάσιο Τσορβά, Νικόλαο Τσορβά, Ιωάννη Φραγκούλη, Αριστοτέλη

Χρυσαφίτη, Γεώργιο

Δήμου, Γεώργιο Σκάλκο και άλλα άτομα, άγνωστα, εισέτι στην

ανάκριση, όλα στελέχη και μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στη Νίκαια,
που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», β) απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά
συρροή, απρόκλητες σωματικές βλάβες, με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του
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προσώπου τους και μη, διακεκριμένες φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κ.λ.π.,
στις 12-9-2013, στο Πέραμα Αττικής, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη
Ναυπηγοεπισκευαστική

Ζώνη

Περάματος,

με

φυσικούς

αυτουργούς

τους

συγκατηγορουμένους της Αναστάσιο Πανταζή, Χρήστο - Αντώνιο Χατζηδάκη, Κυριάκο
Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και άλλους άγνωστους μέχρι σήμερα στην ανάκριση
δράστες, όλους στελέχη και μέλη στις Τοπικές Οργανώσεις της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, Νίκαιας και Σαλαμίνας, που έδρασαν ως «τάγμα εφόδου»
ανθρωποκτονίας

γ)

απόπειρα

από κοινού, σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη Embarak Abousid,

απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και κατά συρροή, διατάραξη οικιακής
ειρήνης από κοινού και κατά συρροή, στις 12-6-2012 και περί ώρα 3.10, στο Πέραμα
Αττικής, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους της Αναστάσιο Πανταζή,
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δημήτριο Αγριογιάννη του Παναγιώτη, Ελένη - Χριστίνα
Νικητοπούλου, Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και άλλους, άγνωστους ακόμη στην
ανάκριση, όλους στελέχη και μέλη της τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στο
Πέραμα, που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου », δ) απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και
από κοινού, σε βάρος των Γεωργίου Μηλιαράκη και Ruben Sand, στις 30-6-2008, εντός του
ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Στέκι Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια
διδασκαλίας ισπανικής γλώσσας, με φυσικούς αυτουργούς, τους συγκατηγορουμένους της
Βασίλειο Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο και με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα, μέλη όλα της
«Χρυσής Αυγής», που έδρασαν ως «Τάγμα Εφόδου», ε) απρόκλητες επικίνδυνες σωματικές
βλάβες από κοινού και κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να
προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη τελεσθείσα από φυλετικό μίσος, στις 13-2-2013
και το Νοέμβριο του 2012, αντίστοιχα, στη Βαϊνιά Ιεράπετρας Κρήτης, σε βάρος των
αλλοδαπών εργατών, υπηκόων Πακιστάν, Iqbal Mazhar του Sobakian, Laqkat Ali του Barkat,
Mohammad Hanif του Sobakhan, Hussain Kabir του Abdul και Ahmed Intiaz του Gul
Mohammad,

με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους της Αριστόδημο

Δασκαλάκη, Γεώργιο Πετράκη, Εμμανουήλ Ψυλλάκη, Εμμανουήλ Μαυρικάκη και Σάββα
Γαροφαλάκη αλλά και άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση άτομα, όλα στελέχη και μέλη της
τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» στην Ιεράπετρα Κρήτης, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου», στ) οργανωμένη από το συγκατηγορούμενό της, βουλευτή Ιωάννη Λαγό, ο οποίος
ήταν παρών, επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», στις 10-7-2013, στην
Ηλιούπολη Αττικής, από την οποία (επίθεση) προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε βάρος ενός
τουλάχιστον ατόμου, ήτοι του υπεύθυνου του χώρου, Παναγιώτη Δριμυλή και σοβαρές
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φθορές στον εξοπλισμό του οικήματος, με φυσικούς αυτουργούς τους συγκατηγορουμένους
της

Θωμά Μπαρέκα, Γεώργιο Καλπιτζή, Διονύσιο Αγιοβλασίτη, Χρήστο Γαλανάκη,

Γεώργιο Σταμπέλο και άλλα είκοσι τουλάχιστον άγνωστα μέχρι σήμερα στην ανάκριση
άτομα, που εισέβαλαν στο χώρο, όλα στελέχη και μέλη των τοπικών οργανώσεων της
«Χρυσής Αυγής» στον Πειραιά, Νίκαια και Νότια Προάστια, που έδρασαν ως «Τάγμα
Εφόδου» και ζ) εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές από κοινού,
από το Σεπτέμβριο 2012 έως το Μάιο 2013, με φυσικούς αυτουργούς τους
συγκατηγορουμένους της Νικόλαο Παπαβασιλείου, Γεώργιο Περρή και άλλα, άγνωστα
στην ανάκριση, μέλη της «Χρυσής Αυγής», που ενεργούσαν ως «Τάγμα Εφόδου»,
‘‘αστυνομεύοντας’’ και

‘‘περιπολώντας’’ τις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου

Παντελεήμονα και προβαίνοντας σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με σκοπό το κλείσιμο των
καταστημάτων αποκλειστικά και μόνο των αλλοδαπών μεταναστώνπου είχαν στοχοποιηθεί
ως πολιτικοί ή φυλετικοί εχθροί της,
Η ίδια η κατηγορουμένη, στο πλαίσιο της παράνομης και εγκληματικής δράσης της και
υπό την αιγίδα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης , τέλεσε , πλην των άλλων και τις
αξιόποινες πράξεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω υπό στοιχ. Β , Γ και Δ.
Β) Στο Πέραμα Αττικής, στις 12-6-2012, ως μέλος του Τάγματος Εφόδου της
Τοπικής Οργάνωσης Περάματος της εγκληματικής οργάνωσης « ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »,
συγκροτούμενο από είκοσι, τουλάχιστον, άτομα, μεταξύ των οποίων και

οι

συγκατηγορούμενοί της Αναστάσιος ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ως επικεφαλής, Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , Θωμάς ΜΑΡΙΑΣ,

Δημήτριος ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μάρκος

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, καθώς και με άλλα άγνωστα στην ανάκριση άτομα, έχοντας, από
κοινού, αποφασίσει να τελέσει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
επιχείρησε από μαζί με αυτούς , πράξη που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως
αυτού, δεν ολοκλήρωσε
θελήσεώς της.

όμως την ενέργειά της από λόγους ανεξάρτητους της

Συγκεκριμένα,

με το ως άνω Τάγμα Εφόδου, την παραπάνω

ημερομηνία και περί ώρα 03.10 , βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου,
μετέβη στην οδό Θεμ. Σοφούλη, στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 32 και αφού
προηγουμένως

προκάλεσε

εκτεταμένες φθορές

μαζί με τους λοιπούς δράστες ( Τάγμα Εφόδου )

στα επαγγελματικά αυτοκίνητα ( φορτηγό τύπου ΒΑΝ και

τρίκυκλο ) των παρακάτω Αιγύπτιων αλιεργατών, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω
από τη μονοκατοικία που διέμεναν, επιχείρησε να εισβάλει βιαίως εντός της οικίας,
σπάζοντας τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια των παραθύρων της και ρίχνοντας
το περιεχόμενο ( σκόνη ) ενός πυροσβεστήρα καθώς και τον πυροσβεστήρα που το
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περιείχε μέσα στο δωμάτιο, όπου διέμεναν και την ώρα εκείνη κοιμόντουσαν οι
αλλοδαποί, υπήκοοι Αιγύπτου: 1) ( επ ) ΑBOU HAMED ( ον ) MOHAMED του
SAAD και της TORKIA 2) ABOU ΗAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD και
της TORKIA 3) ABOU HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της
TORKIA. Επειδή όμως
σιδερένια, ανέβηκε
EMBARAK

δεν κατόρθωσε

στην ταράτσα

να σπάσει

όπου

την πόρτα, επειδή

κοιμόταν ο τέταρτος

ήταν

εξ’ αυτών

( επ ) ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και της FATME,

του επιτέθηκε βιαίως αιφνιδιάζοντάς τον και με σκοπό να τον σκοτώσει, τον
χτύπησε μαζί με τους λοιπούς κατηγορουμένους, με ξύλα και σιδερένιους λοστούς,
σε όλο του το σώμα και δη σε καίρια σημεία τούτου, όπως στο κεφάλι και το
πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των
ρινικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα, βαθειά θλαστικά τραύματα προσώπου
και κεφαλής και μεγάλο οίδημα προσωπικού και σπλαγχνικού κρανίου, για την
αποκατάσταση

των

οποίων απαιτήθηκε μακρά

νοσηλεία.

Τελικά όμως

δεν

ολοκλήρωσε τον ανθρωποκτόνο σκοπό της, καθόσον είχε παρέλθει ο χρόνος του
οργανωμένου χρονοδιαγράμματος επίθεσης προς το θύμα,

όπως αυτό είχε

προκαθοριστεί και ο επικεφαλής του Τάγματος Εφόδου Αναστάσιος Πανταζής ,
έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν από τον τόπο της επίθεσης, πριν εμφανιστούν
Αστυνομικές Δυνάμεις ή άλλες ομάδες αντιφρονούντων και συλληφθούν. Από τον
τρόπο που ενήργησε αυτή και οι συγκατηγορούμενοί της και το μέσον επίθεσης που
χρησιμοποίησε, προκύπτει σαφώς ότι είχε ανθρωποκτόνο σκοπό , αφού κτύπησε
τον παθόντα με επικίνδυνο όπλο σε εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο του σώματος του
και συγκεκριμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπό του , την ώρα που αυτός κοιμόταν και
δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα να αμυνθεί για να αποφύγει το χτύπημα ,
προξενώντας του κατ' αυτόν τον τρόπο άμεσο και σοβαρό κίνδυνο της ζωής του.
Γ) Στους αναφερόμενους παραπάνω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, με συμμετοχή
περισσοτέρων των δύο δραστών, χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, με πρόθεση,
έβλαψε ξένα ( ολικά ) πράγματα. Ειδικότερα ι) έθραυσε την πόρτα, τα ξύλινα
πατζούρια και τα τζάμια των παραθύρων της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο « Β »
μονοκατοικίας ιδιοκτησίας αγνώστου και άδειασε

το περιεχόμενο

ενός

πυροσβεστήρα εντός της εν λόγω οικίας, με αποτέλεσμα να γεμίσει το εσωτερικό
αυτής με σκόνη και β) έθραυσε τους υαλοπίνακες και προξένησε βαθουλώματα
στα υπ' αριθ. κυκλοφ. ΕΜΗ - 9506 ΙΧΕ

και

ιδιοκτησίας του ABOU HAMED ( επ ) AHMED
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ΙΧΕ,

αυτοκίνητα,

( ον ) του SAAD και της

TORKIA, καθώς και στο υπ' αριθ. κυκλοφ. ΑΕΜ - 5702 δίκυκλο μοτοποδήλατο,
εργοστασίου κατασκευής « PIAGGIO » , ιδιοκτησίας του ( επ ) ABOU HAMED
( ον ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA.
Δ) Στους αναφερόμενους παραπάνω υπό στοιχ. Β τόπο και χρόνο, αφού έθραυσε
βίαια την πόρτα εισόδου της αναφερόμενης

στο στοιχείο Β

μονοκατοικίας,

εισήλθε παράνομα σε αυτήν και παρέμεινε εκεί, χωρίς τη θέληση

των

δικαιούχων:

1) ( επ ) ABOU HAMED ( ον ) MOHAMED του SAAD και της TORKIA. 2 )
ABOU HAMED ( επ ) AHMED ( ον ) του SAAD και της TORKIA, 3 ) ABOU
HAMED ( επ ) SAAD ( ον ) του SAAD και της TORKIA και 4 ) EMBARAK ( επ )
ABOUZID ( ον ) του EMBARAK ABOUZID και της FATME, οι οποίοι νόμιμα
διέμεναν στην εν λόγω κατοικία.
Γ) Να μη γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων :
1) Αθανάσιου ΚΑΡΑΤΖΑ του Ιωάννη , για την αξιόποινη πράξη της ένταξης στην
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , την οποία
κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1987
μέχρι 28-9-2013
2) Χρήστου ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου , για την αξιόποινη πράξη της
ένταξης στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το
έτος 1987 μέχρι 28-9-2013
3) Ανθής ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Νικολάου , για την αξιόποινη πράξη της ένταξης
στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , την
οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος
1987 μέχρι 28-9-2013
4) Μαργαρίτας ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Ευαγγέλου , για την αξιόποινη πράξη της
ένταξης στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ »
την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το
έτος 1987 μέχρι 28-9-2013
5) Κωνσταντίνας ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ του Στέφανου για τις αξιόποινες πράξεις
α) της ένταξης στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » , την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό
διάστημα από το έτος 1987 μέχρι 28-9-2013 και β) της παράνομης οπλοκατοχής ,
την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στο Κερατσίνι Αττικής , στις 28-9-2013
6) Δημητρίου ΜΠΙΝΟΥ του Αποστόλου για την αξιόποινη πράξη της ένταξης
στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , την
οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος
2008 μέχρι 28-9-2013
7) Γεωργίου ΜΠΟΛΑΝΗ του Παναγιώτη για το έγκλημα της ένταξης στην
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , το οποίο
κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2008
έως 28-9-2013
8) Σάββα ΣΠΥΡΙΔΗ του Νικολάου , για το έγκλημα της ένταξης στην
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , το οποίο
κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2009
μέχρι 28-9-2013
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9) Θεόδωρου ΣΤΕΦΑ του Βασιλείου , για την αξιόποινη πράξη της ένταξης στη
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , το οποίο
κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1987
έως 28-9-2013
10) Δήμου ΦΡΑΓΚΑΚΗ του Γεωργίου για την αξιόποινη πράξη της ένταξης
στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , το
οποίο κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος
1987 έως 28-9-2013
11) Ιωάννη ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του Γεωργίου για τις αξιόποινες πράξεις α) της
ένταξης στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » ,
το οποίο κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το
έτος 1987 έως 28-9-2013 και β) της απλής συνέργειας , από κοινού , σε
ανθρωποκτονία με πρόθεση , το οποίο κατηγορείται ότι τέλεσε , στην Αμφιάλη
Κερατσινίου Αττική , στις 17-9-2013
12) Αλέξανδρου ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ του Εμμανουήλ , για την αξιόποινη πράξη της
ένταξης στην εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ » , την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα
τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι της συλλήψεώς του , στις 28-1-2013 , για άλλη
αξιόποινη πράξη και
13) Δημητρίου ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ για την αξιόποινη πράξη της ένταξης στη
εγκληματική οργάνωση « ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ » , την οποία
κατηγορείται ότι τέλεσε στην Αθήνα , κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1987
έως 28-9-2013
Δ) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Ενταλμάτων Προσωρινής
Κρατήσεως , τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη
Υπ’ αριθ. 18/2014 σε βάρος του Ιωάννη ΑΓΓΟΥ του Ζήση
Υπ’ αριθ. 2/2013 σε βάρος του Κυριάκου ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του
Αναστασίου
Υπ’ αριθ. 1/2013 σε βάρος του Νικολάου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Λάμπρου
Υπ’ αριθ. 8/2014 σε βάρος του Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ του Σπυρίδωνα
Υπ’ αριθ. 22/2014 σε βάρος του Αριστόδημου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Εμμαν.
Υπ’ αριθ. 9/2014 σε βάρος του Παναγιώτη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου
Υπ’ αριθ. 26/2014 σε βάρος του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ του Παναγιώτη
Υπ’ αριθ. 4/2013 σε βάρος του Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ. 20/2014 σε βάρος του Ιωάννη - Βασίλειου ΚΟΜΙΑΝΟΥ του
Φιλίππου
Υπ’ αριθ. 24/2014 σε βάρος του Νικολάου ΚΟΥΖΗΛΟΥ του Παναγιώτη
Υπ’ αριθ. 10/2014 σε βάρος του Ευσταθίου ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ του Νικολάου
Υπ’ αριθ. 7/2013 σε βάρος του Νικολάου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κων/νου
Υπ’ αριθ. 14/2014 σε βάρος του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ του Βασιλείου
Υπ’ αριθ. 5/2013 σε βάρος του Βασιλείου ΣΙΑΤΟΥΝΗ του Κων/νου
Υπ’ αριθ. 6/2013 σε βάρος του Αθανάσιου ΣΤΡΑΤΟΥ του Θωμά
Υπ’ αριθ. 17/2014 σε βάρος του Γεώργιου - Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ του
Σαίντ
Υπ’ αριθ. 13/2014 σε βάρος του Αθανάσιου ΤΣΟΡΒΑ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ. 21/2014 σε βάρος του Νικολάου ΤΣΟΡΒΑ του Ευαγγέλου
Υπ’ αριθ. 3/2013 σε βάρος του Χρήστου - Αντώνιου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ του
Ευαγγέλου
Υπ’ αριθ. 19/2014 σε βάρος του Αριστοτέλη ΧΡΥΣΑΦΙΤΗ του Δημητρίου
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Ε) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Ενταλμάτων Προσωρινής
Κρατησεως , τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο
Πρωτοδικείο Αθηνών
Υπ’ αριθ. 17/2013 σε βάρος του Ιωάννη ΑΓΓΟΥ του Ζήση
Υπ’ αριθ. 2/2013 σε βάρος του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ του Ευαγγέλου
Υπ’ αριθ. 5/2013 σε βάρος του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ του Γεωργίου
Υπ’ αριθ. 8/2013 σε βάρος του Αναστάσιου ΠΑΝΤΑΖΗ του Νικολάου
Υπ’ αριθ. 6/2013 σε βάρος του Χρήστου ΠΑΠΠΑ του Ηλία
Υπ’ αριθ. 4/2013 σε βάρος του Γεωργίου ΠΑΤΕΛΗ του Βασιλείου
Υπ’ αριθ. 10/2013 σε βάρος του Γεωργίου ΡΟΥΠΑΚΙΑ του Σταύρου
ΣΤ) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Ενταλμάτων Προσωρινής
Κρατήσεως , τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά
Υπ’ αριθ. ΑΝΕ/ΕΠΚ/18/2013 σε βάρος του Κυριάκου ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
του Αναστασίου
Υπ’ αριθ. ΑΝΕ/ΕΠΚ/17/2013 σε βάρος του Αναστάσιου ΠΑΝΤΑΖΗ του
Νικολάου
Υπ’ αριθ. ΑΝΕ/ΕΠΚ/16/2013 σε βάρος του Χρήστου - Αντώνιου
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ του Ευαγγέλου
Ζ) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Ενταλμάτων Προσωρινής
Κρατήσεως , τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Ανακριτή του ΣΤ Τμήμ. Πειραιά
Υπ’ αριθ. ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/15/2013 σε βάρος του Γεώργιου ΡΟΥΠΑΚΙΑ του
Σταύρου
Υπ’ αριθ. ΑΝΣΤ/ΕΠΚ/18/2013 σε βάρος του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
του Ευθυμίου
Η) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Διατάξεων Επιβολής Περιοριστικών
Όρων , της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη.
Υπ’ αριθ. 29/2014 σε βάρος του Διονυσίου ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ του Κυριάκου
Υπ’ αριθ. 17/2014 σε βάρος του Δημητρίου ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη
Υπ’ αριθ. 8/2013 σε βάρος του Γεωργίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του
Δημητρίου , η οποία τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 227/2014 Βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών
Υπ’ αριθ. 43/2014 σε βάρος του Μιχαήλ ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΑΒΡΑΜΗ
Υπ’ αριθ. 47/2014 σε βάρος του Αντώνιου ΓΡΕΓΟΥ του Βασιλείου
Υπ’ αριθ. 18/2014 σε βάρος του Μάρκου ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ. 51Α/2014 σε βάρος της Ελένης ΖΑΡΟΥΛΙΑ του Βασιλείου και της
υπ’ αριθ. 61/2014 τροποποιητικής αυτής Διατάξεως.
Υπ’ αριθ. 46/2014 σε βάρος του Πολύβιου ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ του
Παναγιώτη
Υπ’ αριθ. 20/2014 σε βάρος του Ελπιδοφόρου ΚΑΛΑΡΙΤΗ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ. 31/2014 σε βάρος του Γεωργίου ΚΑΛΠΙΤΖΗ του Ιωάννη
Υπ’ αριθ. 41/2014 σε βάρος του Δημητρίου ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ του Νικολάου
και της υπ’ αριθ. 50/2014 τροποποιητικής αυτής Διατάξεως
Υπ’ αριθ. 53/2014 σε βάρος του Ιωάννη ΛΑΓΟΥ του Νικολάου
Υπ’ αριθ. 21/2014 σε βάρος του Θωμά ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
Υπ’ αριθ. 26/2014 σε βάρος του Εμμανουήλ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ του Γεωργίου
Υπ’ αριθ. 52/2014 σε βάρος του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ του Γεωργίου
Υπ’ αριθ. 59Α/2014 σε βάρος του Νικολάου ΜΙΧΟΥ του Αντωνίου
Υπ’ αριθ. 44/2014 σε βάρος του Κων/νου ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ του Ηλία
Υπ’ αριθ. 22/2014 σε βάρος του Κων/νου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου
Υπ’ αριθ. 27/2014 σε βάρος του Γεωργίου ΠΕΤΡΑΚΗ του Εμμανουήλ
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Υπ’ αριθ. 34/2014 σε βάρος του Γεωργίου ΣΚΑΛΚΟΥ του Δρακούλη
Υπ’ αριθ. 30/2014 σε βάρος του Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ του Αριστάρχου , με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 29/2013 Διάταξη του Ανακριτή του Ν.
4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και η υπ’ αριθ. 19/2014 Διάταξη της ως
άνω Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
Υπ’ αριθ. 19/2014 σε βάρος του Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ του Αριστάρχου , η οποία
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 30/2014 νεότερη Διάταξή της.
Υπ’ αριθ. 7/2013 σε βάρος του Αλέξανδρου ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ του
Εμμανουήλ , η οποία τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 227/2014 Βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Υπ’ αριθ. 28/2014 σε βάρος του Εμμανουήλ ΨΥΛΛΑΚΗ του Νικολάου
Θ) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Διατάξεων Επιβολής Περιοριστικών
Όρων του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 στο Πρωτοδικείο Αθηνών .
Υπ’ αριθ. 33/2013 σε βάρος του Αναστάσιου - Μάριου ΑΝΑΔΙΩΤΗ
Υπ’ αριθ. 38/2013 σε βάρος του Γεωργίου ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη
Υπ’ αριθ. 26/2013 σε βάρος του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ του Ευθυμίου
Υπ’ αριθ. 27/2013 σε βάρος του Ελπιδοφόρου ΚΑΛΑΡΙΤΗ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ. 23/2013 σε βάρος του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ του Παναγιώτη
Υπ’ αριθ. 30/2013 σε βάρος του Κωνσταντίνου ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ του Δημοσθένη
Υπ’ αριθ. 28/2013 σε βάρος του Αναστάσιου ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ του Αργυρίου
Υπ’ αριθ. 22/2013 σε βάρος του Νικολάου ΜΙΧΟΥ του Αντωνίου
Υπ’ αριθ. 23/2013 σε βάρος του Ηλία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ του Κων/νου
Υπ’ αριθ. 32/2013 σε βάρος της Θεώνης ΣΚΑΡΠΕΛΗ του Λαζάρου.
Υπ’ αριθ. 25/2013 σε βάρος του Γεωργίου ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ 34/2013 σε βάρος του Γεωργίου - Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ του
Υπ’ αριθ. 29/2013 σε βάρος του Λέοντα ΤΣΑΛΙΚΗ του Αριστάρχου , η οποία
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 19/2013 Διάταξη της Ειδικής Ανακρίτριας –
Εφέτη
Ι) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Διατάξεων Επιβολής Περιοριστικών
Όρων της Ανακρίτριας του Δ Τμήμ. Πειραιά
Υπ’ αριθ. ΑΝΔ/Δ/37/2012 σε βάρος του Δημητρίου ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ του
Παναγιώτη
Υπ’ αριθ. ΑΝΔ/Δ/36/2012 σε βάρος του Μάρκου ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ του Δημητρίου
Υπ’ αριθ. ΑΝΔ/Δ/35/2012 σε βάρος του Θωμά ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
Υπ’ αριθ. ΑΝΔ/Δ/33/2013 σε βάρος του Αναστάσιου ΠΑΝΤΑΖΗ του
Νικολάου
Υπ’ αριθ. ΑΝΔ/Δ/34/201 σε βάρος του Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
του Νικολάου.
ΙΑ) Να διατηρηθεί η ισχύς των παρακάτω Διατάξεων Επιβολής Περιοριστικών
Όρων του Ανακριτή του Ε Τμήμ. Πειραιά
Υπ’ αριθ. ΑΝΕ/Δ/55/2013 σε βάρος του Ιωάννη ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ του Δημητρίου
ΙΒ) Να διατηρηθεί η ισχύς των περιοριστικών όρων οι οποίοι έχουν επιβληθεί
σε βάρος των κατηγορουμένων:
Αναστάσιου - Μάριου ΑΝΑΔΙΩΤΗ με το υπ’ αριθ. 537/2014 Βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Κωνσταντίνου ΚΟΡΚΟΒΙΛΗ του Δημοσθένη με το υπ’ αριθ. 1505/2014
Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου με το υπ’ αριθ. 1502/2014
Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών
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Αναστάσιου ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ του Αργυρίου με το υπ’ αριθ. 787/2014 Βούλευμα
του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών
Θωμά ΜΠΑΡΕΚΑ του Κων/νου με το υπ’ αριθ. 1600/2014 Βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών
Θέμιδας - Ευαγγελίας ΣΚΟΡΔΕΛΗ του Κωνσταντίνου - Παναγιώτη με το υπ’
αριθ. 1469/2014 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Γεωργίου ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ του Δημητρίου με το υπ’ αριθ. 875/2014 Βούλευμα
του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών
ΙΓ) Να καταργηθεί η ισχύς των παρακάτω Διατάξεων Επιβολής Περιοριστικών
Όρων της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη
Υπ’ αριθ. 40/2014 σε βάρος του Σάββα ΣΠΥΡΙΔΗ του Νικολάου
ΙΔ) Να καταργηθεί η ισχύς των παρακάτω Διατάξεων Επιβολής Πειροριστικών
Όρων των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 , στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Υπ’ αριθ. 31/2013 σε βάρος του Χρήστου ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου
Υπ’ αριθ. 36/2013 σε βάρος της Κων/νας ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ του Στέφανου
Υπ’ αριθ. 35/2013 σε βάρος του Θεόδωρου ΣΤΕΦΑ του Βασιλείου
Υπ’ αριθ. 37/2013 σε βάρος της Μαργαρίτας ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ του Γεωργίου
Υπ’ αριθ. 20/2013 σε βάρος του Δήμου ΦΡΑΓΚΑΚΗ του Γεωργίου
ΙΕ) Να καταργηθεί η ισχύς των παρακάτω Ενταλμάτων Συλλήψεως , τα οποία
έχουν εκδοθεί από την Ειδική Ανακρίτρια - Εφέτη και συγκεκριμένα των:
Υπ’ αριθ. 3/2014 σε βάρος του Χρήστου ΓΑΛΑΝΑΚΗ του Βασιλείου
ΙΣΤ) Να απορριφθούν :
1) Η από 8-8-2014 αίτηση του Κυριάκου ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του
Αναστασίου , με την οποία ζητεί την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του
με περιοριστικούς όρους
2) Η από 8-8-2014 αίτηση του Γεωργίου - Χρήστου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ του Σαίντ ,
με την οποία ζητεί την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με
περιοριστικούς όρους
3) Η από 12-8-2014 ένσταση ακυρότητας διαδικασίας , κατ’ άρθρ. 176 του
ΚΠοινΔ , του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , ως απαράδεκτη , άλλως επικουρικά ως
νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη
4) Η από 12-8-2014 ένσταση ακυρότητας διαδικασίας , κατ’ άρθρ. 176 του
ΚΠοινΔ , των κατηγορουμένων Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , Χρήστου ΠΑΠΠΑ ,
Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ , ως απαράδεκτη , άλλως ,
επικουρικά , ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.
5) Η από 28-8-2014 ένσταση ακυρότητας διαδικασίας , κατ’ άρθρ. 176 του
ΚΠοινΔ , του Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.
6) Η από 28-8-2014 ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας , κατ’ άρθρ. 176 του
ΚποινΔ , των κατηγορουμένων Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , Χρήστου ΠΑΠΠΑ ,
Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ,ως νομικά και ουσιαστικά
αβάσιμη.
7) Η από 3-9-2014 ένσταση ακυρότητας διαδικασίας , κατ’ άρθρ. 176 του
ΚΠοινΔ , του κατηγορουμένου Νικολάου ΚΟΥΖΗΛΟΥ του Παναγιώτη
8) Η από 3-9-2014 αίτηση του Νικόλαου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κων/νου ,
με την οποία ζητεί την άρση της προσωρινής του κράτησης ή την αντικατάστασή
τους με περιοριστικούς ΄΄ορους.
9) Η από 9-9-2014 αίτηση της Ελένης ΖΑΡΟΥΛΙΑ του Βασιλείου , με την οποία
ζητεί την τροποποίηση των περιοριστικών όρων , οι οποίοι της έχουν επιβληθεί με
την υπ’ αριθ. 51 Α/ 2014 Διάταξη της Ειδικής Ανακρίτριας - Εφέτη και
τροποποιήθηκαν περαιτέρω με την υπ’ αριθ. 61/2014 Διάταξη της ίδιας Ανακρίτριας.
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10) Η από 16-9-2014 αίτηση του Γεωργίου ΓΕΡΜΕΝΗ του Σπυρίδωνα , με την
οποία ζητεί την άρση της προσωρινής κράτησής του ή την αντικατάστασή της με
περιοριστικούς όρους
11) Η από 20-9-2014 αίτηση του Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ του Παναγιώτη , με την οποία
ζητεί την άρση της προσωρινής κράτησής του ή την αντικατάστασή της με
περιοριστικούς όρους.
12) Η από 7-10-2014 ένσταση ακυρότητας διαδικασίας , κατ’ άρθρ. 176 του
ΚΠοινΔ , του Ιωάννη ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη
13) Η από 13-10-2014 ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας κατ’ άρθρ. 176 του
ΚΠοινΔ των κατηγορουμένων Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ,
Χρήστου
ΠΑΠΠΑ , Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και Αρτέμιου ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΖ) Να γίνει δεκτή η από 10-9-2014 αίτηση του κατηγορουμένου Σταύρου
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ του Κων/νου και να καταργηθεί η υπ’ αριθ. 21/2013 Διάταξη
Επιβολής Περιοριστικών Όρων του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 του Πρωτοδικείου
Αθηνών , με την οποία έχουν επιβληθεί στον εν λόγω κατηγορούμενο οι
περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και της εμφάνισής του
στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου της κατοικίας του την 1 η , 10η και 20η ημέρα
εκάστου ημερολογιακού μηνός , λόγω κατάταξής του στις τάξεις του Ελληνικού
Στρατού για να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του.
ΙΗ) Να γίνει εν μέρει δεκτή
Η από 8-9-2014 αίτηση του Νικολάου ΜΙΧΟΥ και να τροποποιηθούν οι
περιοριστικοί όροι οι οποίοι του έχουν επιβληθεί με βάση το υπ’ αριθ. 1311/2014
Βούλευμα του Συμβουλίου Σας ως εξής α) απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα
και β) κατ[ οίκον περιορισμός με 24ωρη Αστυνομικί φρούρηση με δυνατότητα
μετάβασής του ι) στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς άσκηση των Βουλευτικών του
καθηκόντων και ιι) μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα , σε
Φαρμακεία , Τράπεζες και λοιπά καταστήματα πώλησης τροφίμων , ποτών και
ενδυμάτων προς ικανοποιηση στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του , απορριπτομένων
κατά τα λοιπά των αιτημάτων του για δυνατότητα μετάβασής του ι) στην οικία του
στην Αμάρυνθο Ευβοίας και ιι) σε Εκκλησίες και εν γένει θρησκευτικές εκδηλώσεις
και πανηγύρεις καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισής του ενώπιον του
Συμβουλίου Σας.
ΙΘ) Να διαταχθεί:
1) Η απόδοση στον κατηγορούμενο Σάββα ΣΠΥΡΙΔΗ του Νικολάου και της
Αικατερίνης , γεν. στη Νυρμβέργη της Γερμανίας , κατοίκου Ρόδου ( Νικηταρά
23 ) , του υπ’ αριθ. κυκλοφ. ΙΜΡ 3995 ΙΧΕ αυτοκινήτου , μάρκας BMW , χρώματος
μπλε , ιδιοκτησίας του , το οποίο κατασχέθηκε στη Ρόδο , στις 27-9-2013 και
περιγράφεται στην με ίδια ημερομηνία ‘Εκθεση Ερεύνης Αυτοκινήτου Κατασχέσεως.
2) Η απόδοση στον κατηγορούμενο ιδιοκτήμονα Δήμο ΦΡΑΓΚΑΚΗ του
Γεωργίου των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων τα οποία αναφέρονται στη από
28-9-2013 Έκθεση Έρευνας σε οικία κατά την ημέρα , παρόντος ενοίκου και
Κατασχέσεως
3) Η αποδέσμευση του οπλισμού του κατηγορουμένου Αθανάσιου ΚΑΡΑΤΖΑ
του Ιωάννη , αστυνομικού της Ελληνικής Αστυνομίας , ο οποίος περιγράφεται
αναλυτικά στην από 28-9-2013 Έκθεση Προσωρινής Δέσμευσης Οπλισμού.
4) Η απόδοση στον κατηγορούμενο
Χρήστο ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ του
Κωνσταντίνου όλων των κινητών πραγμάτων τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην
από 28-9-2013 Έκθεση Έρευνας σε οικία κατά την ημέρα , παρόντος ενοίκου και
Κατασχέσεως και
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5) Η κατάσχεση , δήμευση και καταστροφή μίας ( 1 ) συσκευής ηλεκτρικήςς
εκκένωσης ( taser ) , η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε στην επί της οδού Βρυούλων
Έκθεση κατ’ οίκον Έρευνας και Κατάσχεσης
Κ)
Να κηρύξει το Συμβούλιό Σας το πέρας της κυριάς ανακρίσεως επί της
παρούσης υποθέσεως και
ΚΑ) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα και τέλη της ως άνω υπό στοιχ. Β , επί
μέρους , απαλλακτικής Διατάξεως σε βάρος του Δημοσίου.
Τέλος , σημειώνεται ότι στην υπ’ αριθ. Φ 13/1580 δικογραφία , δεν απαγγέλθηκε
κατηγορία για την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ( άρθρ. 309 σε συνδ.
με το άρθρ. 308 του Ποινικού Κώδικα ) , σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου ,
επειδή δεν κατέστη εφικτή η εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών και ως εκ
τούτου , ως προς το σκέλος αυτό , με σχετική πράξη μας τέθηκε στο αρχείο
αγνώστων δραστών.
Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2014
Ο Εισαγγελέας Εφετών

ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ε. ΝΤΟΓΙΑΚΟΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
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