
Η κατάθεση του κ. Κωνσταντίνου Γεωργούση, σκηνοθέτη 
 
 
Ερώτηση: Ποια είναι η ειδικότητά σας; 
 
Απάντηση: Είµαι σκηνοθέτης το επάγγελµα. Κατοικώ µόνιµα στη 
Μεγάλη Βρετανία. Σπούδασα στην Ελλάδα και µετά στη Μεγάλη 
Βρετανία οπτική ανθρωπολογία και κινηµατογράφο και στο 
πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας τον Απρίλιο - Μάιο του 
2012 κινηµατογράφησα την ταινία για τη Χρυσή Αυγή µε τίτλο 
«The cleaners», επειδή ήξερα για την οργάνωση αυτή από την 
εφηβική µου ηλικία, ότι δηλαδή είναι µια νεοναζιστική οργάνωση 
και τους συναντούσα στην περιοχή της Κυψέλης, στην οδό 
Φωκίωνος Νέγρη, σε εµφανίσεις που έκαναν τότε, τη δεκαετία του 
1990, µε νεοναζιστική περιβολή.  
 
Επειδή την άνοιξη του 2012 έπρεπε να εκπονήσω τη διπλωµατική 
µου εργασία, που είναι ένα ντοκυµαντέρ, αποφάσισα να τους 
προσεγγίσω, ώστε να κάνω µια ταινία µε αυτούς. Και επειδή δεν 
κάνω «ντοκυµαντέρ τεκµηρίωσης» αλλά «ντοκυµαντέρ 
παρατήρησης», ήθελα να κάνω µια ταινία µε αυτούς και όχι χωρίς 
αυτούς. Ήθελα δηλαδή να συµµετέχουν και οι ίδιοι ενεργά, τα µέλη 
της οργάνωσης. Προσέγγισα ηγετικά στελέχη, τον κ. Παναγιώταρο 
και τον κ. Λύρη, ο οποίος είναι ασφαλιστής και διατηρεί 
ασφαλιστικό γραφείο στο Μαρούσι και είναι στέλεχός τους 
ιδεολογικό.  
 
Στην αρχή υπήρχε ενθουσιασµός από την πλευρά τους, αλλά 
αργότερα απερρίφθη προφορικά η πρότασή µου από τον ίδιο τον 
κ. Μιχαλολιάκο, µε τη φράση «Κώστα µου, καλές οι ιδέες σου, 
αλλά τώρα έχουµε εκλογές». Στη συνέχεια, έκανα µια έρευνα στην 
περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα Αθηνών, όπου γνωρίστηκα µε 
τοπικά τους στελέχη, µε τοπικά µέλη της ΧΑ µε πρώτο τον κ. 
Γεώργιο Βάθη. Ακολούθως ο κ. Βάθης µε γνώρισε στην υπόλοιπη 
παρέα του, η οποία ήταν όλοι µέλη της ΧΑ.  
 
Μου δόθηκε κινηµατογραφική πρόσβαση στην προεκλογική τους 
εκστρατεία, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα αλλά και σε 
άλλους χώρους περιήγησης και εργασίας, όπως στον ∆ήµο 
Αθηναίων που έκαναν προεκλογική καµπάνια, στην Ιερά Οδό π.χ. 
Η συγκατάθεσή τους αποδεικνύεται µε κινηµατογραφικό υλικό το 
οποίο επιφυλάσσοµαι να σας προσκοµίσω. Τους 
κινηµατογράφησα για περίπου έναν µήνα, µε κάποιες µικρές 



διακοπές, και στη συνέχεια µετέβην µε το υλικό αυτό στην Εθνική 
Σχολή Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης της Μεγάλης Βρετανίας, 
όπου και µονταρίστηκε το υλικό και παρήχθη η ταινία. 
 
Στην ταινία αυτή προβάλλονται οι κκ. Γεώργιος Βάθης, µέλος της 
ΧΑ, ο υποψήφιος Α' Αθηνών ΧΑ Αλέξανδρος Πλωµαρίτης, ο 
Γεώργιος Σµυρνιώτης, µέλος της ΧΑ που κατοικεί σε άλλη περιοχή 
από τον Άγιο Παντελεήµονα αλλά συχνάζει εκεί γιατί θεωρεί την 
περιοχή πιο δραστήρια και πιο ενδιαφέρουσα επειδή στη γειτονιά 
του υπάρχει ησυχία. 
 
Κατά τη διάρκεια του ντοκυµαντέρ που γύρισα είναι προφανές και 
σαφές ότι τα παραπάνω άτοµα εκθέτουν στον φακό τις απόψεις 
τους ως µελών της ΧΑ, δηλαδή τις απόψεις της ίδιας της 
οργάνωσης τους. Τονίζω ότι δεν πρόκειται δηλαδή περί ρόλων, 
απλώς εκφέρουν τις απόψεις τους και µάλιστα µου υποδείκνυαν 
να γυρίσω συγκεκριµένες δηλώσεις τους.  
 
Ας σηµειωθεί ότι όταν εγώ τους κινηµατογραφούσα, τους 
επισκέπτονταν δηµοσιογραφικές κάµερες πολλών ξένων χωρών, 
όπως από την Αγγλία, Ρωσία, Βραζιλία, Γαλλία κ.λπ. Τονίζω και 
πάλι και το αποδεικνύω από το αµοντάριστο υλικό που θα σας 
προσκοµίσω ότι είχα τη ρητή και πλήρη συναίνεσή τους. Εξάλλου 
η κάµερα µε την οποία κινηµατογραφούσα είναι µεγάλη, 
επαγγελµατική µοντέλου Panasonic 151, και συνεπώς ήταν 
εµφανής. Εξάλλου λόγω του µεγέθους της ήταν αδύνατον να 
κρυφτεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως και τα µικρόφωνα που ήταν 
επίσης µεγάλα. 
 
Ο δε Γεώργιος Βάθης ήταν τις περισσότερες φορές καλωδιωµένος 
µε τη συγκατάθεσή του, µε ασύρµατο µικρόφωνο, εκ των 
προτέρων, για την ηχοληψία της ταινίας. Εποµένως οι δηλώσεις 
που εξέθεσαν εκ των υστέρων, µετά την προβολή της ταινίας, ότι 
πρόκειται δηλαδή περί παράνοµα αποκτηθέντος υλικού µε κρυφή 
κάµερα είναι απολύτως ψευδείς. 
 
Η ταινία αυτή άρχισε την καριέρα της στοπ ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκυµαντέρ του Άµστερνταµ, που είναι το µεγαλύτερο του 
κόσµου, τον Νοέµβριο του 2012. Έχει παιχτεί σε διάφορα άλλα 
φεστιβάλ, κάποια ασήµαντα και κάποια σηµαντικά, έχει όµως 
παιχτεί στο κέντρο του Βερολίνου, στο µουσείο των Ες Ες που 
ονοµάζεται «Τοπογραφία του Τρόµου». 
 



Η ταινία πήρε το ειδικό βραβείο της επιτροπής στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Σαράγεβου και έχει παιχτεί και 
απόσπασµά της στο βρετανικό κανάλι Channel 4. Επίσης 
προβλήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωµένη η ταινία, 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 26.10.2013 και ακόµα 
ακολουθεί µια φεστιβαλική και άλλη καριέρα. Σας εγχειρίζω ένα 
µικρό απόσπασµα αποµαγνητοφωνηµένο, του τµήµατος που ήδη 
είναι αναρτηµένο στο ∆ιαδίκτυο στο YouTube. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vHG6Bt6_Hm0 
 
Σκηνή στη λαϊκή αγορά (οδός Αλκαµένους) 
 
Αλέκος Πλωµαρίτης: Εσύ τι είσαι, Έλληνας; 
Άνθρωπος: Ναι. 
Α.Π.: Άσε ρε φύγε από 'δω. Φύγε ρε που είσαι Έλληνας. Μην του 
δώσεις ρε. Άντε ρε φύγε από δω ρε. 
Πωλητής Α: ∆ε µου λες, πόσο θα πάρουµε λες; 
Α.Π.: ∆εκατρία. ∆εκατρία από... 
Πωλητής Α: Με τα στειλιάρια. 
Α.Π.: Με τα στειλιάρια και τις κλωτσιές. [...] Κοιτάς κιόλας, µη σου 
βγάλω µαλλί. Σκατ... Αϊ ρε, µε κοιτάει κιόλας ο λεχρίτης. Ήρθε από 
το Πακιστάν να µε κοιτάξει. [...] Πάρτε κάνα ψηφοδέλτιο. Χρυσή 
Αυγή µαντάµ, θέλετε κανένα ψηφοδέλτιο; Πάρτε κι άλλο ένα. [...] 
Χρυσή Αυγή παντού. 
Γυναίκα: ∆εν είναι. 
Α.Π.: ∆εν είναι; (προς άντρα:) Έλα ρε, άντε. Με τα σκόρδα από 
'δω. Αϊ στο διάολο από 'δω. 
 
Σκηνή σε καφενείο (τυροπιτάδικο - καφενείο στην οδό 
Πιπίνου) 
 
Α.Π.: Τίποτα, οικονοµικό θέµα θα λυθεί απ' τη στιγµή που θα 
φύγουν οι λαθροµετανάστες. Μόλις ξαλαφρώσουµε από τρία 
εκατοµµύρια χαραµοφάηδες που µας πίνουν το νερό, µας τρώνε 
το φαΐ, µας αναπνέουν τον αέρα τον δικό µας τον ελληνικό... και 
µας σκοτώνουν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί, να µείνουν τα λεφτά σε 
µας, να µπορέσουν και οι συ6ντάξεις να ανέβουν και οι µισθοί να, 
να µην έχουµε ανέργους. Είναι πρωτόγονοι, είναι µιάσµατα, είναι 
υπάνθρωποι, δε µας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί 
είµαστε έτοιµοι να ανοίξουµε τους φούρνους. Σαπούνια, γιατί είναι 
και ωραίο, ξέρεις, όχι για ανθρώπους, γιατί είναι χηµικοί αυτοί, 
µπορεί να πάθουµε κάνα, να βγάλουµε κάνα καντήλα, κάνα τέτοιο. 



Θα τα 'χουµε σαπούνια για τα αµάξια, σαπούνια να πούµε για τα 
πεζοδρόµια. Συµφωνείτε, κύριε Γιώργο; Θα φτιάχνουµε κτίρια να 
πούµε, κάνα λαµπατέρ θα φτιάξουµε µε το δέρµα τους, τα µαλλιά 
θα τα παίρνει ο Γιώργος, θα τα πουλάει στο Μοναστηράκι να 
πούµε, να τα κλάνουν µπεγλέρια οι ξένοι. Τι άλλο, ρε Γιώργο, θα 
πάρεις από τους Αριστερούς; Ε;  
Κύριος Γιώργος: Τα δόντια θα πάρουµε για κοµπολόγια (γέλια). 
Άντρας: Και όσοι έχουνε χρυσά.  
Α.Π.: Χρυσά δεν επιτρέπεται. 
ΆΝτρας: Τα χρυσά πάνε στο κράτος. Πού 'σαι, δεσποινίς, από πού 
είστε; Έλα 'δω. Τα παιδάκια, έλα 'δω. Χαµογελάτε, παιδιά, όλοι. 
Μπράβο, µπράβο, ωραία. Έλα 'δώ, κούκλα µου, έλα 'δω. 
Α.Π.: Εµείς τους αγαπάµε τους ξένους, τους φίλους µας (γέλια). 
Άντρας: Είναι από το Μπανγκλαντές. OK; Εδώ που πέσατε σε 
χρυσαυγίτες, εδώ. Τη γλιτώσατε στο, στο µη. Στο µη τη γλιτώσατε. 
Άντρας: Κοίταξε καµιά µέρα µη βρεθούν αυτά σε καµιά Ασφάλεια 
Αττικής όλα αυτά που λέµε. 
 
Σκηνή σε πλατεία Αττικής 
 
Γυναίκα Α: Στα παγκάκια δεν µπορούµε. Κοιµόντουσαν, 
κουβέρτες, χαρτόκουτα κάτω, ένα τι να σου πω, τι να σου πω. ∆εν 
περιγράφεται αυτό που υπήρχε εδώ. Με τίποτα. 
Άντρας: Αφγανοί, Πακιστανοί. 
Γυναίκα Α: Αφγανοί, ναι. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Οι Έλληνες δεν είν' 
το ίδιο βέβαια µε τους Αφγανούς. Οι Αφγανοί είναι βρωµιά και ούτε 
µπήκαν λαθραία οι Έλληνες εκεί πέρα που πήγανε. Οι Έλληνες 
πέρασαν από γιατρούς για να πάνε στο κάθε κράτος που έχουν 
πάει τώρα. 
Γυναίκα Β: Αµέ! 
Γυναίκα Α: Είτε Γερµανία λέγεται αυτό είτε Αυστραλία ή οτιδήποτε. 
Γυναίκα Β: Φύγαµε έξω, κύριοι πήγαµε, κύριοι γυρίσαµε. 
 
Σκηνή στον δρόµο (οδός Πιπίνου) 
 
Άντρας (Α.Π.): (γέλια) Τον κακοµοίρη τον µπαµπουίνο. Σαν 
πίθηκος είναι ο µπαγάσας. Να πώς έχει καταντήσει η Ελλάδα. 
Καρότσια και θερµοσίφωνες στον δρόµο. Έλα ρε. Έλα 'δώ ρε. Τι 
κοιτάς, µη σε χώσω στο καροτσάκι· έχει λάιβ. Τελείωσε το 
πανηγύρι. Άµα είναι µελαψοί, θα τους ασπρίσουµε πρώτα. Και 
µετά θα τους ασπρίσουµε στις κλωτσιές. 
 



Σκηνή στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Αθηναίων (∆ιεύθυνση 
µηχανικού καθαριότητας) 
 
Άντρας Α: Ο Χίτλερ και η εποχή του, δε χαιρέταγαν το ίδιο. Κάνε 
κάποιο λάθος. Το χαιρέτισµα, ο δωρικός χαιρετισµός –αυτό είναι 
έτσι για την ιστορία, γιατί είναι η αλήθεια, η αποκατάσταση της 
αλήθειας– είναι το χέρι τεντωµένο φτάνει στο ύψος των µατιών. Οι 
Γερµανοί της εποχής του Χίτλερ. 
Άντρας Β: Το δικό µας αρχαίο. 
Άντρας Α: Το αρχαιοελληνικό. Έχουνε γωνία 980 µοιρών αυτό, όχι 
αυτό. Μπερδευόµαστε πάρα πολύ. Όπως και οι αριστεροί έχουν 
τον εβραϊκό χαιρετισµό, τον σιωνισµό χαιρετισµό, την αριστερή 
γορ- γροθιά η οποία πάει έτσι. Αυτός είναι σιωνιστικός 
χαιρετισµός. Για να το ξεκαθαρίσουµε και αυτά, οποιοσδήποτε 
θέλει µπορεί να µπει µέσα στο Ίντερνετ στο γκουγκλ να κάνει 
αναζήτηση και να τα βρει. Εµείς είµαστε εκεί (σ.σ. δείχνει 
χαιρετισµό), οι ∆ωριείς, όχι εµείς οι χρυσαυγίτες, να το 
ξεκαθαρίσουµε. Ο αρχαιοελληνικός χαιρετισµός που χαιρετάγαν οι 
πρόγονοί µας και η σηµερινή Χεσµπολάχ και άλλες χώρες έτσι. 
Άντρας Β: Αν αυτό το πράγµα λέγεται εθνικισµός, το επικροτώ και 
θα ήθελα κι εγώ να λέγοµαι εθνικιστής µαζί σας, όµως όχι µε βάση 
το δόγµα του Χίτλερ – αυτό λέω. Αν είµαστε εθνικιστές χωρίς ως 
δόγµα ή πρότυπο να έχουµε τον Χίτλερ, κανένα πρόβληµα. 
 
Σκηνή βράδυ σε εξωτερικό χώρο ακούγεται από τα µεγάφωνα 
τύπος εµβατηρίου: «Χρυσαυγίτες στον δρόµο περνάνε, / µε βήµα 
γοργό, στιβαρό, / σηµαίες στα χέρια κρατάνε / για ένα σκοπό 
ιερό». 


