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Ερώτηση: Θα θέλαµε να µας καταθέσετε αν υπέπεσαν 
στην αντίληψή σας είτε ως ιδιώτης είτε ως δήµαρχος 
Νεµέας περιστατικά σχετικά που αφορούν στην οµαδική 
δράση υποστηρικτών, µελών ή και βουλευτών της Χρυσής 
Αυγής. 
 
Απάντηση: Είµαι δήµαρχος Νεµέας και έχω να σας 
καταθέσω τα εξής: Το βράδυ των εκλογών της 6.5.2012 
και ενώ βρισκόµουν στο γραφείο του δήµου, παίρνοντας 
αποτελέσµατα από την εκλογική διαδικασία µαζί µε φίλους, 
δέχτηκα ένα τηλεφώνηµα, κατά την ώρα που ήµασταν 
έτοιµοι να φύγουµε, περί ώρα 00.30 περίπου, στο κινητό 
µου τηλέφωνο, όπου καταγράφεται επακριβώς η ώρα, από 
τον αριθµό 698625..., το οποίο εκ των υστέρων 
διαπίστωσα ότι ανήκει στον Μπούκουρα. Σήκωσα το 
τηλέφωνο και άκουσα µια φωνή να λέει: «Βουλευτής 
Κορινθίας Χρυσής Αυγής Μπούκουρας Ευστάθιος». Από 
την πρώτη στιγµή αντιλήφθηκα ύφος στην οµιλία. Του είπα 
«συγχαρητήρια, ξέρω ότι βγάζει βουλευτή στην Κορινθία η 
Χρυσή Αυγή, δεν ήξερα ότι είσαι εσύ πρώτος» και µετά απ' 
αυτό τον διάλογο, µου είπε την εξής φράση: «Από δω και 
πέρα είσαι υφιστάµενός µου». Κατάλαβα από το 
τηλεφώνηµα ότι ήταν µαζί µε άλλους και κόµπαζε. Του 
είπα µε ήπιο ύφος ότι «∆εν καταλαβαίνω γιατί νιώθεις την 
ανάγκη να µου το πεις αυτό. Είσαι µικρός ακόµη, δεν σ' τα 
έχουν πει καλά, έχεις καιρό µπροστά σου να µάθεις». Και 
µε πιο έντονο πια ύφος είπε: «Από εδώ και στο εξής θα 
γίνω η σκιά σου και θα σε κάνω να πετάγεσαι στον ύπνο 
σου».  
 
Περιττό να σας πω ότι µετά από αυτό του απάντησα µε 
απαξιωτική φράση και του έκλεισα το τηλέφωνο. Εκεί 
έληξε αυτό το περιστατικό. Κατόπιν αυτού, άµεσα, αλλά 
δεν θυµάµαι αν ήταν η επόµενη ηµέρα ή η µεθεπόµενη, 
επισκέφτηκα τον εισαγγελέα Κορίνθου και τον αστυνοµικό 
διευθυντή Κορινθίας, και τους γνωστοποίησα το γεγονός, 



στον δε εισαγγελέα άφησα και ένα έγγραφο µε το οποίο 
κατήγγειλα το περιστατικό εγγράφως. Ο λόγος για τον 
οποίο το έκανα αυτό ήταν γιατί ήθελα να καταδείξω ότι 
ακόµη στην Ελλάδα όσα προβλήµατα και να έχει η χώρα 
µας, υπάρχουν αρχές και ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί στην 
τύχη η πορεία της χώρας µας και µετά από αυτό, έδωσα 
και µια συνέντευξη τύπου στα τοπικά µέσα όπου έκανα 
αναφορά στο γεγονός και φυσικά έκανα και κάποιες 
πολιτικές εκτιµήσεις επ' αυτού. Θέλοντας κυρίως να στείλω 
το µήνυµα ότι ούτε εγώ προσωπικά, αλλά ούτε και ο 
κόσµος µπορεί να φοβηθεί τέτοιες συµπεριφορές. Και το 
λέω αυτό, επειδή αντιλήφθηκα ότι το τηλεφώνηµα αυτό 
έγινε παρουσία και άλλων, αυτό που ήθελε να περάσει 
µέσα από το τηλεφώνηµα αυτό ήταν να τροµοκρατήσει 
εµένα και µέσα από εµένα τους συµπολίτες µου. Γιατί αν 
εγώ θα πήγαινα στις αρχές και δεν το δηµοσιοποιούσα, θα 
έδειχνα ότι εγώ φοβόµουν και άρα και όλος ο κόσµος. 
 
Εγώ κατάλαβα ότι ήθελε να δώσει ένα µήνυµα και στους 
δικούς του ότι πλέον µπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας µου µια φορά, οµάδα 
χρυσαυγιτών, συντεταγµένοι κρατώντας σηµαίες και 
φωνάζοντας συνθήµατα της Χρυσής Αυγής, έκαναν 
«παρέλαση» µέσα στην πόλη της Νεµέας. Εγώ 
ειδοποιήθηκα γιατί ήµουν στο χωριό µου και έστειλα τον 
αντιδήµαρχο, ο οποίος τους βρήκε προς το τέλος της 
«παρέλασης» και τους ζήτησε να το σταµατήσουν. Στην 
οµάδα αυτή ήταν λίγα άτοµα από τη Νεµέα και οι 
περισσότεροι συµµετέχοντες ήταν ξένοι προς την πόλη.  
 
Η Χρυσή Αυγή άνοιξε γραφεία στη Νεµέα πριν από τις 
εκλογές του 2012. Φάνηκε να µαζεύουν κάποιους 
ανθρώπους. Μετά τις πρώτες και δεύτερες εκλογές, 
άφησαν τα γραφεία αυτά που είχαν ενοικιάσει. Άνοιξαν εν 
τω µεταξύ γραφεία στην Κόρινθο. Εµειναν για ένα 
διάστηµα και επανήλθαν και άνοιξαν γραφείο σε άλλο 
µέρος της πόλης. Νοµίζω ότι έγινε µέσα στο 2013, αν 
θυµάµαι καλά. Ο Μιχαλολιάκος είχε έρθει στα εγκαίνια του 
πρώτου γραφείου και έβγαλε και λόγο, και ακόµα µια φορά 
πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αρχές 
Σεπτεµβρίου 2013, και έκανε µια οµιλία στον χώρο του 



δηµαρχείου που του είχα παραχωρήσει, όπως είχα κάνει 
και άλλες φορές.  
 
Εγώ υπήρξα µάρτυρας σε ένα γεγονός, αλλά προς το τέλος 
του. Το γεγονός έλαβε χώρα µετά τις εκλογές του 2012. 
Μου είπαν ότι είχαν έρθει κάποιοι χρυσαυγίτες και χτυπάνε 
αλλοδαπούς στην Ευαγγελίστρια. Πράγµατι πήγα εκεί και 
είδα ότι υπήρχαν κάποιοι µε κράνη και ξύλα, αλλά το 
επεισόδιο είχε τελειώσει. ∆εν είδα να χτυπάνε. Μίλησα µε 
έναν από αυτούς που ήταν ντόπιος, γιατί οι περισσότεροι 
ήταν ξένοι, και τον ρώτησα «τι είναι εδώ, δεν ντρέπεστε;» 
και εκεί τελείωσε το γεγονός. Αυτό που έµαθα εκ των 
υστέρων όµως είναι ότι το γεγονός προκάλεσαν κάποιοι 
χρυσαυγίτες από την περιοχή και φέρνοντας και άλλους, 
και αφορούσε κάποιους Ρουµάνους που ζούσαν και 
εργάζονταν στην περιοχή και δεν τους είχαν πληρώσει και 
οι οποίοι όταν ζήτησαν τα χρήµατά τους από τη δουλειά 
που έκαναν, οι χρυσαυγίτες τους επιτέθηκαν. Αυτό όµως 
το άκουσα, δεν ήµουν παρών. 


