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Την 7/9/2012, 30 άτοµα πεζή µε επικεφαλής τους βουλευτές της
Χρυσής Αυγής ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη και ΓΕΡΜΕΝΗ Γεώργιο
σταµάτησαν µπροστά από πάγκο µικροπωλητή αλλοδαπού και τον
αναποδογύρισαν.
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Την 11/9/2012, 7 άτοµα µέλη της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε
κοµµωτήριο αλλοδαπού. Έριξαν µολότοφ και µαχαίρωσαν πελάτη
Την 22/9/2012 µέλος της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε µε µαχαίρι σε 2
αλλοδαπούς που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου στη Λ. Ηρακλείου,
τραυµατίζοντας τον έναν σοβαρά. Συνελήφθη ο δράστης.
Την 22/9/2012, µέλη της Χρυσής Αυγής έκοψαν την πορεία σε
µοτοσικλέτα που επέβαιναν αλλοδαποί και τους την αφαίρεσαν.
Συνελήφθη ο ένας δράστης.
Την 22/9/2012, µέλος της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν µε µαχαίρι σε 3
αλλοδαπούς και τραυµάτισαν 2 απο αυτούς. Συνελήφθη ο ένας δράστης.
Την 05-10-2012 Ι.Χ.Φ. αυτ/το, προσέγγισε πλυντήριο-λιπαντήριο
αυτοκινήτων, εξήλθαν περίπου δέκα (10) άτοµα, οι οποίοι φορούσαν
µαύρα ρούχα, εκ των οποίων οι δύο (2) µπλούζες που έφεραν τα
διακριτικά ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, και επιτέθηκαν στους αλλοδαπούς
εργαζόµενους
Την 17/1/2013, 2 µέλη της Χρυσής Αυγής επέφεραν µε µαχαίρι
θανάσιµο τραυµατισµό σε υπήκοο Πακιστάν. ∆ράστες
συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν. Ο ένας εκ των οποίων ήταν
πυροσβέστης.
Την 06-03-2013 υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθηνών, οπτικοαουστικό υλικό της τηλεοπτικής εκποµπής «ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ»
η οποία προβλήθηκε µεσηµβρινές ώρες της 06-03-2013 δια του
τηλεοπτικού σταθµού «ΣΚΑΪ» και που προέβαλε απόσπασµα ντοκιµαντέρ
του Βρετανικού τηλεοπτικού σταθµού « channel 4» στο οποίο εµφανίζεται
υποψήφιος βουλευτής του πολιτικού κόµµατος της Χρυσής Αυγής, να
εκφράζει προφορικά ιδέες προσβλητικές κατά αλλοδαπών, λόγω της
φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. Όπως προέκυψε πρόκειται για τον
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υποψήφιο βουλευτή ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ – ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Αλέξανδρο του
Νικολάου και της Εριφίλης , γεν. 10/08/1959 στην Αθήνα , κατ.
Αθηνών.
Την 2/5/2013 στην πλατεία Συντάγµατος, ο Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής Γ. Γερµενής συνεπλάκη µε άντρες τις φρουράς του ∆ηµάρχου Γ.
Καµίνη, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί ένα κοριτσάκι
Ενορκη καταγγελία εκπαιδευτικού δέχθηκε κλήση µε απόκρυψη
αριθµού από κάποιον άγνωστο άνδρα ο οποίος της είπε τα εξής «…Χρυσή
Αυγή … να διώξετε τα παιδιά από το Πακιστάν και την Ινδία και τους
άλλους αλλοδαπούς διότι έχει δοθεί εντολή να κόψουν τα αυτιά και να
απαγάγουν τους εκπαιδευτικούς και τους συνοδούς τους. Ευχαριστώ
πολύ.». Στο ανωτέρω Νηπιαγωγείο φοιτούν συνολικά σαράντα επτά (47)
νήπια εκ των οποίων τα τρία (3) κατάγονται απ’ την Αλβανία, το ένα (1)
από Ουκρανία και τα υπόλοιπα είναι ηµεδαπά. Στο Νηπιαγωγείο
εργάζονται συνολικά τρείς εκπαιδευτικοί ενώ στο παρελθόν δεν είχαν
ποτέ δεχθεί ξανά απειλή ούτε είχε δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα µε τα
αλλοδαπά νήπια ενώ το Νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κάποιο σχολικό
λεωφορείο και τα νήπια τα παραλαµβάνουν οι γονείς τους ή άτοµα που οι
γονείς έχουν υποδείξει.
Την 12.06.2013 και ώρα 11.30 η ……. µας κατήγγειλε ενόρκως ότι την
05.06.2013 και περί ώρα 11.00 άγνωστος άνδρας ηλικίας τηλεφώνησε
στο 2ο και της είπε "Χρυσή Αυγή", αν υπάρχουν παιδιά από το
Πακιστάν και την Ασία στο νηπιαγωγείο, θα σας κάνουµε ντου και έφοδο,
πλην όµως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πρότασή του καθώς αυτή
του έκλεισε το τηλέφωνο.

ΓΑ∆Α

…………

Πέντε (5) άτοµα, τα οποία επέβαιναν σε τρεις µοτ/τες, και φορούσαν
µαύρες µπλούζες µε τα διακριτικά της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», χτύπησαν µε
ένα ρόπαλο στην πλάτη αλλοδαπό , και εν συνεχεία αφού τον έριξαν
στο έδαφος άπαντες τον χτυπούσαν µε γροθιές στο πρόσωπο και στον
σβέρκο του, και ένας εξ αυτών συνέχισε να τον χτυπάει µε το ρόπαλο
στον αριστερό του αγκώνα µε αποτέλεσµα να του προκαλέσει εκδορές.
Αυτεπάγγελτη προανάκριση κατόπιν καταγγελίας του ανωτέρω. ∆ράστες
άγνωστοι.
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Την 18/9/2013 και ώρα 00.13 45χρονος µέλος της Χρυσής Αυγής
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τραυµάτισε θανάσιµα µε µαχαίρι 34χρονο ηµεδαπό.
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Την 7/11/2012 συνελήφθησαν 2 ηµεδαποί µέλη της Χρυσής Αυγής για
επίθεση κατά 2 φοιτητών µελών της ΚΝΕ που βρίσκονταν στον εξωτερικό
χώρο του ΕΠΑΛ
Την 27/5/2013, 10 άτοµα που φορούσαν µπλουζάκια της Χ.Α
τραυµάτισαν µε µαχαίρι αλλοδαπό
Την 26/8/13 συνελήφθη ηµεδαπός ο οποίος δήλωσε ότι είναι πρώην
µέλος της Χρυσής Αυγής διότι εξύβρισε και απείλησε αλλοδαπούς.
Την 6/8/2012, 40 µέλη της Χρυσής Αυγής εκφώνησαν συνθήµατα
έξωθεν οικίας βουλευτή Αλ. ΚΟΝΤΟΥ. Προσήχθη ένα άτοµο, αλλά ο
βουλευτής δεν επιθυµούσε την ποινική δίωξη.
Την 10/3/2013 κατά τη διάρκεια συµπλοκής 50 ατόµων του Α/Α χώρου
και 20 µελών της Χ.Α. τραυµατίστηκε ένας µαθητής λυκείου που ανήκε
στον Α/Α χώρο και 2 µέλη της Χ.Α.
Την 3/10/2012, 2 άτοµα που φορούσαν µπλούζες της Χρυσής Αυγής
επιτέθηκαν σε ηµεδαπό τραυµατίζοντάς τον ελαφρά.
Την 9/6/2012, 25 άτοµα της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε άτοµα που
βρισκόντουσαν σε κατάστηµα, προκαλώντας σωµατικές βλάβες.
Την 15/12/12, 3 ηµεδαποί που βρίσκονταν σε καφετέρια στέκι ατόµων
του Α/Α χώρου δέχθηκαν επίθεση από άτοµα που φορούσαν µπλούζες
της Χρυσής Αυγής
Την 28/3/2013, 2 µέλη της Χρυσής Αυγής πέταξαν πέτρα και µολότοφ
σε τράπεζα.
Την 26/11/2012 ερωτήσεις µελών Χρυσής Αυγής σε καταστήµατα και
µικροπωλητές γιατί απασχολούν αλλοδαπούς.
Κατά την επιστροφή ατόµων της Χ.Α από το µνηµείο Θερµοπυλών σε
στάση τους σε καφετέρια κτύπησαν θαµώνα που πέταξε εναντίον τους
µπουκάλι.
∆έκα ηµεδαποί, µεταξύ των οποίων Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου "
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ " και ένας Αρχιφύλακας, προσωπικής ασφάλειας
προέβησαν σε διενέργεια ελέγχων σε αλλοδαπούς µετανάστες
µικροπωλητές προκαλώντας ζηµιές σε βάρος τους.
Την 6/4/2013 µέλη του ΠΑΜΕ κατά τη διάρκεια διανοµής συσσιτίου
από µέλη της Χρυσής Αυγής συνεπλάκησαν µε αστυνοµικές δυνάµεις
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Την 8/5/2013 δηµοσιογράφος τοπικών µέσων ενηµέρωσης, κατήγγειλε
ότι απογευµατινές ώρες της χθες 08-05-2013 , τον εξύβρισε και τον
απείλησε τηλεφωνικά ο ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Κων/νος
Την 25/2/13 κατά την κατάθεση στεφάνου στην πλατεία ηρώων οµάδα
αριστεριστών επιχείρησε να εµποδίσει τον βουλευτή της Χ.Α
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ. Επενέβη η αστυνοµία συλλαµβάνοντας 2 µέλη της
Χρυσής Αυγής και 2 αριστεριστές.
Την 15/9/2013 κατά τη διάρκεια µνηµοσύνου για τα θύµατα της
Πηγάδας, µέλη της Χρυσής Αυγής, προκάλεσαν επεισόδιο µε µέλη του
ΛΑΟΣ και του Πατριωτικού Εθνικού Συνδέσµου
Την 10/10/2012 Πακιστανός δέχθηκε απειλές από οµάδα 9 ατόµων που
µπήκαν στο σπίτι του έλεγαν ότι ήταν µέλη της Χρυσής Αυγής και να
φύγει από το νησί. Αναγνωρίστηκε από τον παθόντας 1 Λιµενικός.
Την 26/7/2013 µέλος της Χρυσής Αυγής υπέβαλε µήνυση στις
26/7/13 κατά 4 ατόµων τα οποία τον εξύβρισαν και τον κτύπησαν
Την 13/2/2013 µέλη της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε 3 αλλοδαπούς
προκαλώντας τους σωµατικές βλάβες. Συνελήφθη ένας εκ των δραστών
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