
Η κατάθεση του κ. Γιώργου Καµίνη, δηµάρχου Αθηναίων 
 
 
Ερώτηση: Θα θέλαµε να µας καταθέσετε αν υπέπεσαν στην 
αντίληψή σας είτε ως ιδιώτης είτε ως δήµαρχος Αθηναίων, 
περιστατικά σχετικά που αφορούν στην οµαδική δράση 
υποστηρικτών, µελών ή βουλευτών της Χρυσής Αυγής. 
 
Απάντηση: Άµεση γνώση περιστατικών δεν έχω. Εκτός από τη 
γνωστή υπόθεση µε τον βουλευτή Γερµενή, ο οποίος µου 
επιτέθηκε τη Μεγάλη Πέµπτη στον Κόµβο Αλληλοβοήθειας του 
∆ήµου Αθηναίων, εξαιτίας της απαγόρευσης να διεξαχθεί συσσίτιο 
µόνο για Έλληνες από τη Χρυσή Αυγή, την ίδια ηµέρα, στην 
Πλατεία Συντάγµατος. Από δηµοτικούς συµβούλους, ειδικότερα, 
κατοίκους περιοχών στο 6ο ∆ιαµέρισµα, είχα κατά καιρούς 
καταγγελίες για επιχειρήσεις πογκρόµ από µέλη της ΧΑ, ότι δηλαδή 
επιτίθεται κυρίως σε µετανάστες, και λυπάµαι γιατί τότε δεν είχα 
δώσει τη σηµασία που έπρεπε.  
Έχω δει ο ίδιος τον κ. Μιχαλολιάκο να απευθύνει ναζιστικό 
χαιρετισµό µέσα στο δηµοτικό συµβούλιο. Συγκεκριµένα, όταν 
πρωτοεξελέγη ως δηµοτικός σύµβουλος διαπληκτίστηκε µε τον κ. 
Πέτρο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
στο δηµοτικό συµβούλιο και µετά ταύτα χαιρέτισε µε τον ναζιστικό 
χαιρετισµό. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες και εικόνες που 
µεταδόθηκαν τόσο από τα ΜΜΕ όσο και στο διαδίκτυο. Επίσης 
έχω δει και τη χειροδικία του κ. Κασιδιάρη στην κυρία Λιάνα 
Κανέλλη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκποµπής και που είχε 
εκτοξεύσει το περιεχόµενο ποτηριού νερού στην κυρία ∆ούρου.  
Ο κ. Βουλδής, που αντικατέστησε τον κ. Μιχαλολιάκο, δεν έρχεται 
τακτικά στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, και όταν µία 
φορά έκανε φασαρία και προκάλεσε επεισόδιο, είπα «πάρτε τον 
από εδώ µέσα» απευθυνόµενος στις δυνάµεις ασφαλείας. Τότε 
σηκώθηκε όρθιος, βγήκε από το έδρανο και είπε απευθυνόµενος 
σε εµένα: «Αν τολµάς έλα να µε βγάλεις εσύ».  
Έχω ακούσει κατά τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου να 
απευθύνονται επανειληµµένα και να καταφέρονται µε µειωτικούς 
χαρακτηρισµούς για τα µέλη κοινοτήτων αλλοδαπών. ∆εν θυµάµαι 
ακριβώς τους χαρακτηρισµούς. Την ιστορία από τα πογκρόµ µού 



την είχε αναφέρει η δηµοτική σύµβουλος κυρία Μαρία Κουβέλη και 
θεωρώ πιθανόν να γνωρίζει περισσότερα. Επίσης πολλά πρέπει 
να γνωρίζει ο κ. Κουφόπουλος, δηµοσιογράφος, ο οποίος διαµένει 
στο 4ο δηµοτικό διαµέρισµα στο οποίο έχει την επιχείρησή του ο κ. 
Παναγιώταρος. Άλλοι επίσης που γνωρίζουν επεισόδια και 
επιθέσεις της ΧΑ είναι η κυρία Νέλη Παπαχελά και ο κ. Φώτης 
Προβατάς, ο κ. Φίλιππος ∆ραγούµης και η κυρία Άννα 
Χατζηγιαννάκη, άπαντες δηµοτικοί σύµβουλοι.  
Αυτόπτης µάρτυρας στο επεισόδιο µε τον Γερµενή ήταν ο πατέρας 
του κοριτσιού ονόµατι ... Σηµειώνω επίσης ότι µετά το παραπάνω 
περιστατικό ο κ. Μιχαλολιάκος έκανε δήλωση στην οποία 
καταφέρθηκε απειλητικά εναντίον µου επισηµαίνοντας ότι θα 
πρέπει να προσέχω πολύ όταν κυκλοφορώ στην Αθήνα. 
Στο 6ο διαµέρισµα θεωρείται ένας από τους πρωταγωνιστές της 
ΧΑ, τον οποίο είχε εµφανίσει η τηλεόραση στο BBC, ο κ. 
Πλωµαρίτης, ο οποίος κατά τις καταγγελίες που έχω λάβει 
θεωρείτο πολύ δραστήριος. Επίσης από καταγγελίες γνωρίζω ότι 
όταν κάποιος έχει µισθώσει το διαµέρισµά του σε κάποιον 
αλλοδαπό, και δεν πλήρωνε, αναλάµβανε η ΧΑ να τον εκδιώξει, 
εισπράττοντας τα οφειλόµενα ενοίκια και παραδίδοντάς το µάλιστα 
και βαµµένο.  
Έβλεπα ότι οι άνθρωποι αυτοί αποπνέουν αέρα υποκόσµου. Η 
συµπεριφορά τους στα δηµοτικά συµβούλια είχε κάτι το απειλητικό. 
Υπάρχουν πολίτες στον Άγιο Παντελεήµονα που λένε ότι 
υπάρχουν «βιτρίνες» της ΧΑ, όπως το ζεύγος Γιαννάτου και αν δεν 
κάνω λάθος είχαν εµφανιστεί στον ΑΝΤ1 το 2010, και 
απευθύνθηκαν σε εµένα και ρωτούσαν γιατί δεν πατάω στον Άγιο 
Παντελεήµονα. Τους απάντησα «γιατί για να µε κάνετε οµελέτα;» 
έχοντας υπόψη µου προηγούµενο περιστατικό κατά το οποίο 
πέταξαν αυγά στον κ. Αλέκο Αλαβάνο.  
Είναι λογικό η ΧΑ να κινείται και µε ανθρώπους που δεν 
εµφανίζονται ως µέλη της, αλλά στην ουσία είναι. Έχω ακούσει για 
διείσδυση της ΧΑ στα σχολεία. Επίσης σε αυτό το δηµοτικό 
διαµέρισµα εκλέγεται και ο κ. Παναγιώτης Μπέης, επίσης 
δηµοτικός σύµβουλος, ο οποίος γνωρίζει περιστατικά σχετικά µε 
την περιοχή, όπως και ο Πρωτοσύγκελος ιερέας Μάξιµος του Αγίου 
Παντελεήµονα. 


