Mάρτυρας Ε'
"Στην Αθήνα σήμερα ημέρα Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7:19 μμ ενώπιον των Ανακριτών
του Ν. 4022/2011 Σπυρίδωνα Γεωργουλέα και Χρήστου Παπακώστα και της Γραμματέως
Ευαγγελίας Σκαλτσογιάννη εμφανίστηκε ο μάρτυρας, ο οποίος απάντησε ότι ονομάζεται ...
Κατ' άρθρο 31 παρ. 1β ΚΠΔ κατά την εξέταση του μάρτυρα παρίσταται και ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
Ο μάρτυρας ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά τα άρθρα 218 παρ. 1 και 219 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας και κατέθεσε τα ακόλουθα:
"Υπήρξα οργανωμένο στέλεχος της Χ.Α. μέχρι πρόσφατα. Εντάχθηκα στην οργάνωση σε νεαρή
ηλικία. Η πρώτη μου θέση για εκπαίδευση ήταν στα κεντρικά των Αθηνών, που τότε ήταν στην οδό
Σολωμού.
Εκεί γνώρισα για πρώτη φορά όλα τα ηγετικά στελέχη της Χ.Α. πολλά από τα οποία κατέχουν
νευραλγικές θέσεις μέχρι και σήμερα.
Τότε γνώρισα τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος ήταν πυρηνάρχης, τον Ηλία Παναγιώταρο, σημαντικό
στέλεχος ήδη από την εποχή αυτή, τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο σε χαμηλότερη βαθμίδα, τον
Γερμενή, ο οποίος ήταν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο με τον Ηλιόπουλο, τον Κώστα και Αλέξανδρο
Κασιδιάρη, μικρότερα αδέρφια του Ηλία Κασιδιάρη, τον Γιάννη Λαγό, τον Νίκο Μίχο, τον
Μισιάκα, τώρα υπάλληλο της Βουλής, ενώ στην πορεία έμαθα ότι πολύ ιστορικό στέλεχος της Χ.Α.
και πραγματικά δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου ήταν ο Γιάννης Βουλδής, ήδη δημοτικός σύμβουλος
της Χ.Α. στον δήμο Αθηναίων.
Τα πρόσωπα αυτά, αλλά και άλλα που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ, έπαιζαν σημαντικό
ρόλο στην οργάνωση και τη δράση της φαινομενικά μικρής τότε Χ.Α.".
Ερωτηθείς αν πέρασε κάποια στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση ή ιδεολογική διαπαιδαγώγηση στη
Χρυσή Αυγή απάντησε πως "αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο δεν είναι η στρατιωτική
εκπαίδευση που γινόταν στα στελέχη της Χ.Α."
"Διδάσκονταν πολεμικές τέχνες, γίνονταν πεζοπορίες, εκπαιδεύσεις αναρριχήσεων, εκπαιδεύσεις με
όπλα αλλά κυρίως με μαχαίρια.
Γνωρίζω ότι στελέχη της Χ.Α. εκπαιδεύονταν από τον Νίκο Μίχο, νυν βουλευτή Ευβοίας της Χ.Α.,
εκδοροσφαγέα στο επάγγελμα, στην εξουδετέρωση αντιπάλων με τη χρήση μαχαιριών, για τον λόγο
αυτό, πραγματοποιούνταν σε μαντριά περιοχών της Αττικής, Μαλακάσα κλπ "εκπαιδευτικές"
μαζικές σφαγές αμνοεριφίων σε στάνες προκειμένου να διδαχθεί η τεχνική των χτυπημάτων με
μαχαίρι στην καρωτίδα.

Έχω μάθει ότι ο Μίχος προωθούσε όπλα σε διάφορα μέλη της οργάνωσης και όταν λέω προωθούσε
δεν εννοώ διέθετε δωρεάν αλλά πωλούσε έναντι τιμήματος.
Έχω ακούσει επίσης ότι γίνονταν βολές με πυροβόλα όπλα σε ερημική περιοχή στην Παλαιά
Πεντέλη. Αυτό όμως που για μένα είναι πιο σημαντικό δεν είναι η στρατιωτική εκπαίδευση αλλά η
ιδεολογική κατήχηση και η πλύση εγκεφάλου των νεοσύλλεκτων στελεχών.
Διδάσκονταν αμέσως για την είσοδό μας σε πυρήνα ο ναζιστικός χαιρετισμός. Ήταν συνηθισμένο
και επιθυμητό από την οργάνωση να γίνονται τατουάζ στο ένα χέρι το σύμβολο των SS, η
νεκροκεφαλή δηλαδή tottenkopf, και στο άλλο χέρι η σβάστικα σε διάφορες παραλλαγές.
Τα νεοσύλλεκτα στελέχη ήταν υποχρεωμένα να αγοράζουν σειρά βιβλίων ναζιστικού περιεχομένου,
"Ο Αγών μου" του Χίτλερ, το ημερολόγιο του Γκαίμπελς και άλλα, αλλά και τα πρωτόκολλα της
Σιών, ώστε να γνωρίζουν οι νεοσύλλεκτοι ποιος είναι ο εχθρός τους, δηλαδή οι Εβραίοι, οι
Σιωνιστές, αλλά και οι κομμουνιστές. Κατ' επέκταση διότι ο Μαρξ ήταν κομμουνιστής, οπότε
μοιραία Εβραίοι και κομμουνιστές ήταν το ίδιο.
Πάντως αυτό που μας έλεγαν στις κατηχήσεις είναι ότι σκοπός της Χ.Α. είναι η κατάλυση του
δημοκρατικού πολιτεύματος. Χαρακτηριστικά έλεγαν ότι θα μπούμε στη Βουλή με τανκς".
Σε ερώτηση για το πώς γίνεται κανείς τακτικό μέλος της Χρυσής Αυγής, απάντησε πως "πρέπει να
αποδείξεις ότι είσαι τυφλά πιστός στο κίνημα, στον αρχηγό και στις ιδέες του εθνικοσοσιαλισμού".
"Όταν σου ανακοινώσει ο επικεφαλής ότι έγινες τακτικό μέλος, αυτό το έκανε συχνά ο Ηλίας
Κασιδιάρης ως πυρηνάρχης απευθυνόμενος στα νέα μέλη, αναλάμβανες καθήκοντα σύμφωνα με τις
εντολές του πυρηνάρχη, αλλά και του ιδεολογικού υπευθύνου καθοδηγητή στα χαμηλά κλιμάκια,
του Γιώργου Γεωργακάκη ή "χημικού".
Τα καθήκοντα αυτά δεν περιλάμβαναν μόνο την επιχειρησιακή δράση, αλλά και διοικητικής
φύσεως θέματα, λόγω χάρη καθαριότητα των χώρων της οργάνωσης, τακτοποίηση και μεταφορά
υλικού, δακτυλογράφηση κειμένων κλπ.
Βέβαια όταν γίνεις στέλεχος της οργάνωσης στον βαθμό του δοκίμου μέλους, παίρνεις κομματική
ταυτότητα, με σύμβολο τον μαίανδρο, το λογότυπο του κόμματος της Χ.Α. και τα στοιχεία σου.
Φημολογείται ότι τα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης είχαν άλλου τύπου ταυτότητες
πανομοιότυπες με τις ταυτότητες των στελεχών του Γερμανικού ναζιστικού κόμματος του NSPD,
και μάλιστα λέγεται ότι η αρίθμηση άρχιζε από τον αριθμό 17, που ήταν ο πρώτος αριθμός των
ταυτοτήτων και ανήκε στον Γιόζεφ Γκαίμπελς. Σημειώνω για την ιστορία ότι ο Αδόλφος Χίτλερ
δεν είχε αριθμό ταυτότητας, δεν ξέρω αν έχει ο Νίκος Μιχαλολιάκος".
Σε ερώτηση αν ήταν 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 τον Μάιο του 2009.
Όπως είναι γνωστό, μετά τη μεταστέγαση του εφετείου σε νέα κτίρια, το παλιό ξενοδοχείο
Ambassador, έμεινε ανεκμετάλλευτο.
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 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.
Επίσης γίνονταν συνεχώς επιθέσεις κατά αλλοδαπών με γενική κεντρική εντολή. Αυτό σημαίνει ότι
πολλές φορές δεν δινόταν συγκεκριμένη εντολή επίθεσης αλλά ακόμα και αν γινόταν μια 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".
Ερωτηθείς ποια σημασία έχει στη λειτουργία της Χ.Α. η πειθαρχία σημείωσε πως "η πειθαρχία
είναι το παν και το μόνο που χρειάζεται για τη λειτουργία της Χ.Α.
Κάθε περέκκλιση 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, ξέρω μάλιστα
ότι σε κάποιες περιπτώσεις βάζουν πολύ δυνατά μουσική για να μην ακούγονται οι φωνές αυτών
που τρώνε ξύλο".
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει μηχανισμός ειδικών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την
προώθηση της προπαγάνδας μέσω του internet ή ακόμα και για διεξαγωγή "ηλεκτρονικού" πολέμου
σε βάρος των αντιπάλων τους τόνισε πως "υπάρχει οργανωμένη βάση δεδομένων της οργάνωσης,
τα οποία διαχειρίζονται ικανοί και έμπειροι περί τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ
υπάρχουν ικανότατοι χάκερς οι οποίοι συχνά επιτίθενται στην ιστοσελίδα του αναρχικού χώρου
indymedia, αλλά και σε άλλες εχθρικές προς αυτούς ιστοσελίδες".
Ανέφερε τέλος πως "λυπάμαι πολύ γιατί έκανα μεγάλο κακό συμμετέχοντας σε αυτή την

εγκληματική οργάνωση. Παρασύρθηκα όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Κάποιοι
εκμεταλλεύτηκαν για δικό τους όφελος και μόνο την ανάγκη πολλών από εμάς να ανήκουμε κάπου.
Ελπίζω η έρευνα που έχει αρχίσει αυτή τη φορά να οδηγήσει σε κάποιο πραγματικό αποτέλεσμα
και στην εξάλειψη του κινδύνου που λέγεται Χ.Α.".

