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Ερώτηση: Θα θέλαµε να µας καταθέσετε αν υπέπεσαν 
στην αντίληψή σας είτε ως ιδιώτης είτε ως δηµάρχου 
Κορίνθου περιστατικά σχετικά που αφορούν στην οµαδική 
δράση υποστηρικτών, µελών ή και βουλευτών της Χρυσής 
Αυγής. 
 
Απάντηση: Αρκετές φορές υπήρξαν «παρελάσεις» µε 20 ή 
και παραπάνω άτοµα της Χρυσής Αυγής µέσα στην πόλη 
της Κορίνθου, σε κεντρικούς δρόµους, φωνάζοντας 
συνθήµατα και σε µία από αυτές τις περιπτώσεις υπήρξαν 
βιαιοπραγίες εναντίον µεταναστών και µάλιστα σε κάποια 
από αυτές κυνηγώντας µετανάστες, αυτοί έπεσαν στη 
θάλασσα για να σωθούν, από ό,τι µου είπαν οι συµπολίτες 
µου. Σε κάποιες από αυτές τις παρελάσεις επικεφαλής ήταν 
ο βουλευτής κ. Μπούκουρας. Ήταν οµοιόµορφα ντυµένοι 
που έφεραν το λογότυπο της Χρυσής Αυγής στις µπλούζες 
τους και κρατούσαν σηµαίες µε κοντοστείλιαρα, δηλαδή 
µέρος από στειλιάρια από αξίνα κ.λπ. Φώναζαν τα γνωστά 
συνθήµατα «Αίµα Τιµή Χρυσή Αυγή» και γενικά τα γνωστά. 
Επίσης φώναζαν «Αλήτες προδότες πολιτικοί». 
 
Οι «παρελάσεις» γίνονταν χωρίς κάποια αιτία και µάλιστα 
σταµατούσαν την κυκλοφορία του δρόµου. Τα περισσότερα 
άτοµα που µετείχαν στις «παρελάσεις» δεν τα γνώριζα, 
ενδεχοµένως να έρχονταν και από άλλα µέρη. Επίσης 
έκαναν και µαζική διανοµή τροφίµων µερικές φορές, στις 
οποίες εγώ δεν θέλησα να αντιδράσω, χωρίς την άδεια του 
δήµου, αλλά σε κοινόχρηστους χώρους. Πιο σοβαρά 
επεισόδια έγιναν στα ∆ερβενάκια στις 22.6.2012, στην 
επέτειο της νικηφόρου µάχης των Ελλήνων απέναντι στους 
Τούρκους, και εκεί στο µνηµείο του Κολοκοτρώνη, σε ένα 
επεισόδιο που υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό αναρτηµένο 
στο διαδίκτυο και µπορείτε να δείτε τις λεπτοµέρειες που 
ήµουν παρών, είναι και πάλι συντεταγµένα περίπου 30 
άτοµα κρατώντας πάλι ελληνικές σηµαίες, µε επικεφαλής 
τον κ. Μπούκουρα, και από ό,τι είδαµε εκ των υστέρων 



ήταν και ο κ. Ρουπακιάς, του οποίου η µητέρα ζει στην 
Κόρινθο, και απεικονίζεται σε φωτογραφίες µε τον κ. 
Μπαρµπαρούση. Επισηµαίνω ότι παρόντες εκτός από τον κ. 
Μπούκουρα ήταν και οι κκ. Μπαρµπαρούσης κα 
Κουκούτσης. Η ατµόσφαιρα ήταν τεταµένη εκεί, αµέσως 
µετά την αποχώρησή µας από το εκκλησάκι του Αγίου 
Σώστη, ένα µικρό εκκλησάκι, µε συνθήµατα για τους 
πολιτικούς «Αλήτες, προδότες πολιτικοί» και «Αίµα Τιµή 
Χρυσή Αυγή». Εκεί είχαν έρθει συντεταγµένοι 20-30 
άτοµα, κάποιοι από Κόρινθο και κάποιοι ίσως από αλλού, 
δεν τους γνώριζα. Είχε έρθει επίσης και ένα πούλµαν µε 
οπαδούς τους χωρίς τη «στολή» της Χρυσής Αυγής, οι 
οποίοι και δεν µετείχαν στα επεισόδια αυτά. Μόνο 
χειροκροτούσαν τις εκδηλώσεις των συντεταγµένων - 
µελών της Χρυσής Αυγής. Κάποια στιγµή όλοι εµείς η 
δηµοτική αρχή, ο βουλευτής της περιοχής, περάσαµε δια 
µέσου του «αγήµατος» της Χρυσής Αυγής, απέναντι δε 
ήταν το άγηµα του Στρατού και της Φιλαρµονικής 
Κορινθίων. 
 
Σε όλη την παραπάνω διαδικασία εµφάνιζαν µια 
στρατιωτική δοµή και λειτουργία µιας συντεταγµένης 
οµάδας, όπου λειτουργούσε µε στρατιωτικά παραγγέλµατα. 
Κάποια στιγµή όταν κλήθηκε να καταθέσει στεφάνι ο 
βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ταγαράς, άρχισαν να 
φωνάζουν «Αλήτες προδότες πολιτικοί», να δηµιουργείται 
µια τεταµένη ατµόσφαιρα, υπήρξε δική µου αντίδραση 
παίρνοντας το µικρόφωνο και λέγοντας αναφερόµενος στα 
παρατεταγµένα µέλη της Χρυσής Αυγής και στον βουλευτή 
ότι «είναι φοβισµένα ανθρωπάκια µε έναν δειλό 
επικεφαλής βουλευτή». Υπήρξε όξυνση και κάποια στιγµή 
φαίνεται καθαρά στο βίντεο ότι υπάρχει κίνηση του 
βουλευτή κ. Μπούκουρα απευθυνόµενος προς εµένα µε 
την κλασική κίνηση που κάνουµε στον λαιµό, 
αναπαριστώντας την απειλή «θα σε σφάξω». Εκεί 
παρενέβη η Αστυνοµία και έληξε εκεί το επεισόδιο αυτό. 
Επίσης και εγώ όταν πήγα να καταθέσω στεφάνι βρίζανε, 
κανένας σεβασµός προς το µνηµείο δεν υπήρχε, και εγώ 
απευθυνόµενος στο άγαλµα του Κολοκοτρώνη είπα: «Τι θα 
γινόταν µε αυτούς, αν ζούσες;». 
 



Αντίστοιχη συµπεριφορά µετά από λίγο καιρό υπήρξε και 
στο Χιλιοµόδι, στο µνηµείο του Νικηταρά, που πάλι ήρθαν 
συντεταγµένοι. Εκεί είχαµε φωνές αλλά όχι κάποιο 
επεισόδιο µε επικεφαλής πάλι τον κ. Μπούκουρα. Την ώρα 
που (σ.σ. εννοεί εκπρόσωποι) των δηµοτικών αρχών και 
βουλευτές πήγαιναν να καταθέσουν στεφάνι, εδίδετο το 
στρατιωτικό παράγγελµα «µεταβολής» αυτοί γύριζαν τις 
πλάτες τους. Αυτοί θεωρούν ότι είναι πιο εθνικόφρονες 
από εµάς και µε τον τρόπο αυτό, συντεταγµένα γυρίζοντας 
τις πλάτες τους, απαξίωναν τις αρχές.  
 
Μετά το 2012 ερχόντουσαν στις παραπάνω εκδηλώσεις 
συντεταγµένα. Το 2011 έρχονταν και πάλι αλλά όχι 
συντεταγµένα. Στις 28 Ιουνίου 2012 έγινε κάποιο 
επεισόδιο, παραµονές του Αποστόλου Παύλου. Ενώ 
ήµασταν σε µια καφετέρια µαζί µε άλλους, εγώ, ο 
περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο αστυνοµικός 
υποδιευθυντής και δηµοτικοί σύµβουλοι, προκειµένου να 
πάµε για τη δοξολογία στην εκκλησία, εµφανίστηκε ο 
βουλευτής κ. Μπούκουρας, µε µια οµάδα εργαζοµένων στο 
λατοµείο κ. Μπάτερη αλλά και κάποια µέλη της Χρυσής 
Αυγής που τον συνόδευαν µε ιδιαίτερα σωµατικά προσόντα 
και µε φωνές. Εκεί ο βουλευτής κ. Μπούκουρας ήρθε και 
αναιτιολόγητα απαίτησε να σηκωθώ από την καρέκλα µε 
τρόπο βίαιο, διέλυσε ουσιαστικά την παρέα, γιατί 
περικυκλωθήκαµε από όλους αυτούς που ανέφερα, και 
µετά από πολλή ώρα καταλάβαµε γιατί είχαν έρθει. Ήθελαν 
να ζητήσουν τον λόγο από τον περιφερειάρχη για την 
άδεια του λατοµείου του Μπάτερη, η οποία δεν είχε δοθεί 
ακόµα. Στη συνέχεια βέβαια η άδεια δόθηκε, αλλά 
ανακλήθηκε γιατί το λατοµείο γειτνίαζε άµεσα µε 
αρχαιολογικό χώρο. 
 
Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν στα Εξαµίλια στις 27 
Ιουλίου του 2012. Ήταν 16.30 ώρα απογευµατινή και 
ήµουν σε επιχείρηση κατασβέσεως µιας φωτιάς, όπου 
συνέβη ένα επεισόδιο µε τον βουλευτή κ. Μπούκουρα και 
τους συνοδούς του, το οποίο περιγράφεται λεπτοµερώς 
στην από 28 Ιουλίου 2012 ένορκη κατάθεσή µου στο ΑΤ 
Κορίνθου, αντίγραφο της οποίας σε εγχειρίζω, όπως και 
την από 31.3.2013 ένορκη εξέταση του µάρτυρα Μ. Χ. και 



την από 31.3.2013 ένορκη εξέταση του µάρτυρα Β. Α. 
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αυτού θέλω να επισηµάνω 
ότι ήρθαν αποκλειστικά για να δηµιουργήσουν σε εµένα 
πρόβληµα και δεν ασχολήθηκαν καθόλου µε την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ούτε στην πλευρά που 
ευρισκόµουν στα Εξαµίλια αλλά ούτε προς την πλευρά του 
Σολωµού που την είχαν επισκεφθεί για λίγα λεπτά πριν 
έρθουν στο σηµείο που ήµουν εγώ. 


