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Ερώτηση: Θα θέλαµε να µας καταθέσετε αν υπέπεσαν στην 
αντίληψή σας είτε ως ιδιώτης είτε ως µέλος του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου περιστατικά σχετικά που αφορούν στην οµαδική 
δράση υποστηρικτών, µελών ή βουλευτών της Χρυσής Αυγής. 
 
Απάντηση: Εγώ πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή µε τη Χρυσή 
Αυγή, πέρα από τα διαβάσµατά µου και πέρα από την όποια 
γνώση είχα για τις δραστηριότητές της, η πρώτη προσωπική µου 
εµπειρία ανάγεται στο 2011, όταν άρχισε να προβάλλεται στον 
ΣΚΑΪ το ιστορικό ντοκυµαντέρ «1821» όπου εκεί ήµουν 
παρουσιαστής και από ένα σηµείο και έπειτα συγκεντρώνονταν 
έξω από τον σταθµό µέλη της Χρυσής Αυγής, 50-60 άτοµα, που 
έφεραν διακριτικά της Χρυσής Αυγής, µε φωνές, ενταγµένα σε 
ένα ευρύτερο σχήµα που ονοµάζονταν ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ 
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ και είχε δηµιουργηθεί ένα κλίµα το προσέβαλε τους 
ήρωες της Επανάστασης. Η στάση τους ήταν απειλητική, αλλά 
δεν γνώριζαν ότι εµείς δεν ήµασταν εντός του σταθµού. 
Πετούσαν µπουκάλια και τροµοκρατούσαν κυρίως του 
υπαλλήλους του σταθµού. Εγώ δεν ήµουν µέσα. Τα συνθήµατα 
που φώναζαν µεταξύ των άλλων ήταν «Τατσόπουλε, Βερέµη, να 
δούµε πού θα κρυφτείτε όταν η γη θα τρέµει», γενικά έβριζαν 
ασύστολα.  
 
Αυτό ήταν και το εναρκτήριο λάκτισµα στοχοποίησής µου, µέσω 
του διαδικτύου, µε απειλές θανάτου πέραν του υβρεολόγιου 
αλλά και µε στοχευόµενες απειλές, για οµιλίες µου, να πάνε να 
µου δώσουν «συγχαρητήρια». Εγώ δεν ήξερα τότε αν είναι µια 
απειλή που πρέπει να πάρω στα σοβαρά ή αν ήταν κάποιος 
έφηβος που περνούσε την ώρα του. Στράφηκα στη ∆ίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, στον κ. Σφακιανάκη, ο οποίος εκείνες 
τις ηµέρες έλειπε στο Λονδίνο, µίλησα µε συνεργάτες του και 
ζήτησα να γίνεται να αρθεί το απόρρητο των προσωπικών 
δεδοµένων για να µάθουµε ποιοι είναι, αφού υπέγραφαν µε 
ψευδώνυµα, όπως ενδεικτικά αναφέρω «300 του Λεωνίδα», 
«Μακεδονοµάχοι» κ.λπ. Μου είπαν ότι δεν γίνεται µε την κείµενη 
νοµοθεσία, παρά µόνο αν γίνει αξιόποινη πράξη. Επίθεση δεν 
έγινε ποτέ. Μόνο προπηλακισµοί από «αδέσποτους» πολίτες, 



γίνεται όµως στοχοποίηση, η οποία συνεχίζεται διαχρονικά επί 
δύο έτη και βασίζονταν και σε ένα αστείο που λέει ένας φίλος 
µου στο facebook «και πού να δείτε τι θα γίνει για τον τούρκο 
γκόµενο του Κολοκοτρώνη». Αυτή ήταν µια πλάκα, την οποία 
πήραν οι εφηµερίδες της ακροδεξιάς, την ξέπλυναν, δηλαδή 
έσβησαν µε µπλάνκο τα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι διάλογος 
µε φίλο, και την παρουσίασαν ότι είναι δική µου άποψη µέσα 
στην εκποµπή. Το χρησιµοποίησαν ως δική µου δήλωση γιατί 
ήταν τόσο τρελό και ακραίο που τους βοηθούσε σε µια 
συλλογιστική που ανέπτυξαν στα έντυπά τους, ότι «αν αυτοί οι 
άνθρωποι», δηλαδή εγώ, ο Βερέµης, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης και 
όλοι οι συνεργάτες ξένοι και έλληνες ιστορικοί, «λένε αυτά τα 
πράγµατα, φανταστείτε τι θα λένε και για τα άλλα». Για τον λόγο 
αυτό γράφτηκαν διάφορα για µένα περί οµοφυλοφιλίας κ.λπ.  
 
Θέλω να σας δείξω το κλίµα που επικρατούσε την περίοδο 
εκείνη. Για να αποδοµήσω το ψέµα σχετικά µε τη σεξουαλική 
ζωή του Κολοκοτρώνη, έπρεπε να αποκαταστήσω την αλήθεια. 
Από τότε ήµουν στοχοποιηµένος από τη Χρυσή Αυγή µε 
διαρκείς απειλές κατά της ζωής µου. Όταν η ΧΑ µπήκε στο 
ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Μάιο του 2012, σε ανακοίνωση - 
«ευχαριστήρια επιστολή» που έβγαλε η ΧΑ, νοµίζω ότι την 
έβγαλε ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, είχε έναν κατάλογο ειρωνικό 
προς τα άτοµα που την έστειλαν στο Κοινοβούλιο, και αν 
θυµάµαι καλά ήταν 10-12 άτοµα, και µέσα σε αυτά ήταν και το 
δικό µου όνοµα. Ήταν επίσης η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, ο Βενιζέλος, 
ο Σαµαράς, ο Γρηγόρης Βαλιανάτος κ.ά.  
 
Από τη στιγµή που εκλέχτηκα και εγώ βουλευτής, την ίδια 
περίοδο, αρχίζω µία έντονη αντιπαράθεση µε τη ΧΑ, µέσα από 
συνεντεύξεις κυρίως και άρθρα, και προσπαθώ να καταδείξω ότι 
η ΧΑ στην ουσία είναι µία µεταµφιεσµένη οργάνωση, το πιο 
πετυχηµένο πείραµα µεταµφίεσης στη µεταπολιτευτική περίοδο, 
είναι µία ναζιστική οργάνωση, που εκµεταλλεύεται το κατά τη 
γνώµη µου λάθος του Αρείου Πάγου να τους επιτρέψει να 
κατεβούν στον κοινοβουλευτικό στίβο. Όσο καιρό δεν 
κατέβαιναν δεν έκρυβαν την εθνικοσοσιαλιστική τους ταυτότητα. 
Συνεχίζουν να τη διακηρύσσουν µέχρι και ένα χρόνο πριν από 
τις εκλογές του 2012, υπάρχει και κείµενο του κ. Ηλία Κασιδιάρη 
στις 20.4.2011, µέρα γενεθλίων του Χίτλερ, που µιλάει για τον 
µεγάλο αναµορφωτή Χίτλερ και θρηνεί που χάσανε τον πόλεµο 



οι Γερµανοί. Αντίστοιχα κείµενα είναι του Χρήστου Παππά, 
διαχρονικά, όταν ήταν 40 ετών όπως και όταν ήταν 20 ετών. 
Υπάρχουν κείµενα που θρηνεί για τους τελευταίους µαχητές 
τους Βερολίνου, να θρηνεί για τον Στράινχερ, ο οποίος ήταν ένα 
από τα µεγαλύτερα καθάρµατα του ναζισµού, επειδή χαιρέτησε 
ναζιστικά κατά τον απαγχονισµό του.  
 
Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο γιατί η ΧΑ απέσυρε όλα 
αυτά, στην προσπάθεια µεταµφίεσής της. Το πιο επαίσχυντο 
µέρος της µεταµφίεσης ήταν µε τις θρησκευτικές αντιλήψεις, 
όπου µία παγανιστική οργάνωση, µε ποίηµα για τον θεό Πάνα 
του ιδίου του Μιχαλολιάκου, µε σατανιστικά τραγούδια του 
Γερµενή, αυτή η οργάνωση µεταµφιέζεται σε χριστιανική και 
βγαίνει ως υπερασπιστής της ορθοδοξίας. Αυτό το κάνουν όλα 
τα νεοναζιστικά κόµµατα. Στη Ρουµανία οι αντίστοιχοι φασίστες 
µεταµφιέστηκαν σε ορθόδοξους, στην Ισπανία, Κροατία σε 
καθολικούς κ.λπ. Υπάρχουν ιεράρχες που κατέκριναν ευθύς 
εξαρχής τη µεταµφίεσή τους, ενώ άλλοι πήραν το µέρος τους και 
καθ' οδόν κάποιοι από αυτούς άλλαξαν ρότα.  
 
Φτάνουµε στην περίπτωση του θεάτρου Χυτηρίου, όπου σε µία 
παράσταση του «Corpus Christi», όπου προηγήθηκαν δύο 
ασφαλιστικά µέτρα από πολίτες, φτάνει µία οµάδα 
παραθρησκευτική, νοµίζω παλαιοηµερολογίτες, και έρχεται προς 
υποστήριξη αυτής της οµάδας η ΧΑ οργανωµένη, µε τα τάγµατα 
εφόδου της, µε επικεφαλής πέντε βουλευτές της, τον Λαγό, 
Παππά, Παναγιώταρο, Μίχο και Γερµενή, οι οποίοι ασκούν 
καθαρή τροµοκρατία στους ηθοποιούς που ήταν εντός του 
θεάτρου. Ούτε και εµείς µπορούσαµε να µπούµε µέσα στο 
θέατρο. Τροµοκρατούσαν µε απειλές. Υπήρχε µία διµοιρία των 
ΜΑΤ ανάµεσά µας. Οι ηθοποιοί έτρεµαν σε σηµείο που δεν 
ήθελαν να αποχωρήσουν ούτε µε τη συνοδεία των ΜΑΤ. Τα 
µέλη της ΧΑ έπαιρναν τηλέφωνα ακόµα και την οικογένειά τους 
και τους απειλούσαν λέγοντας: «Θα σπάσουµε τα πόδια των 
παιδιών σας και θα σας τα στείλουµε κοµµάτι - κοµµάτι». Οι 
βουλευτές της ΧΑ, δεν θυµάµαι αν ήταν 4 ή 5 παρατίθενται εν 
είδει νταβατζήδων όπως είπα και σε συνέντευξή µου, 
κυριολεκτικά το είπα, παράχθηκαν στην πόρτα ως προστάτες 
των δικών τους ανθρώπων και δεν άφηναν να περάσει κανείς. 
Έλεγαν ότι «η παράσταση δεν θα γίνει γιατί το λέµε εµείς, που 
έχουµε τη βουλευτική ασυλία και δεν µας εµποδίζει κανείς», συν 



την απίστευτη πράξη του Παππά που πήγε και απελευθέρωσε 
άτοµο κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και πήγε και τον 
έβγαλε έξω από την κλούβα, εικόνες που είναι γνωστές στο 
πανελλήνιο. Σηµειωτέον ότι το πρωί της ίδιας µέρας είχε 
δηµοσιευθεί η δεύτερη απόφαση του µονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, που απέρριψε αίτηση πολιτών για απαγόρευση της 
παράστασης. Όλο αυτό το τροµαχτικό κλίµα είχε σαν 
αποτέλεσµα να µη γίνει η παράσταση εκείνο το βράδυ, αλλά 
κρυφά άλλο βράδυ. Μιλάµε για παράσταση µε εισιτήριο σε 
κλειστό χώρο. ∆εν ήταν παράσταση σε πλατεία για να 
προκαλέσει το δηµόσιο αίσθηµα. Λίγες ηµέρες µετά και αφού 
έδωσα συνέντευξη σε περιοδικό που τους αποκάλεσα 
νταβατζήδες, ο Παππάς µού υπέβαλε µήνυση και αγωγή για τον 
χαρακτηρισµό µου αυτόν. Εκείνη τη βραδιά έκαναν δηλώσεις 
όλα τα κόµµατα κατά της Χρυσής Αυγής, συµπεριλαµβανοµένου 
του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισµού κ. Τζαβάρα.  
 
Όταν φτάνει µετά από µερικούς µήνες στη Βουλή το αίτηµα της 
ΧΑ για άρση της δικής µου ασυλίας, για πρώτη φορά όλα τα 
κόµµατα, πλην της ΧΑ, συναινούν στο να µην αρθεί η ασυλία 
µου, θεωρώντας ότι πρόκειται για απόπειρα ποινικοποίησης του 
προφορικού λόγου. Επισηµαίνω ότι οι βουλευτές της ΧΑ έχουν 
µία πλούσια παραβατική δράση λόγω της ασυλίας τους και για 
τον λόγο αυτό υπάρχουν δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη ο οποίος 
απαριθµεί µε ωµότητα το πώς εκµεταλλεύονται τα προνόµια του 
βουλευτή λέγοντας ότι µπορούν να οπλοφορούν, να «ρίχνουν 
και καµιά σφαλιάρα». 
 
Η σχέση του κόµµατος µε την εγκληµατική οργάνωση, κατά τη 
γνώµη µου, είναι άρρηκτη. Η δοµή της είναι στρατιωτική. 
Αντιγράφουν τη δοµή των ταγµάτων εφόδου του Ερνστ Ρεµ που 
ο ίδιος ο Χίτλερ, τον Ιούνιο του 1934, υποχρεώθηκε να 
«αποκεφαλίσει» για να δώσει διαπιστευτήρια µετριοπάθειας και 
στη Βέρµαχτ και στην υπόλοιπη ∆ύση. Αυτή τη δοµή 
αντιγράφουν. Την εποχή που συζητήθηκε η άρση της δικής µου 
ασυλίας είχε δηµοσιευθεί στο περιοδικό της ΧΑ ένα άρθρο που 
λεγόταν η «Αρχή του ηγέτη». Είναι η αρχή του Φύρερ και δείχνει 
την πυραµιδοειδή δοµή. ∆εν µπορούσε να γίνει κάτι χωρίς να το 
γνωρίζει ο κ. Μιχαλολιάκος.  
 
Υπάρχουν πολύ πριν από τη δολοφονία του Π. Φύσσα εκθέσεις 



και του επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Συµβούλιο 
της Ευρώπης, στην οποία µετέχω και εγώ µε τον κ. ∆ραγασάκη 
και τον κ. Παπαδηµούλη εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η 
εκπρόσωπος της ΧΑ κυρία Ζαρούλια, η οποία όµως είναι υπό 
επιτήρηση στο Συµβούλιο της Ευρώπης λόγω των ρατσιστικών 
της σχολίων στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου χαρακτήρισε τους 
µετανάστες υπάνθρωπους και τον Συνήγορο του Πολίτη, όπου 
και οι δύο αυτές εκθέσεις µιλούν εκτενώς για όλη την 
εγκληµατική δράση της ΧΑ, που συµπεριλαµβάνει τέσσερις 
ανθρωποκτονίες µεταναστών. Σας προσκοµίζω την, από 
Σεπτέµβριο 2013 ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη και 
την από 16.4.2013 έκθεση του Νιλς Μούιζνιεκς, επιτρόπου του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.  
 
Πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα η εγκληµατική 
δράση ήταν απροκάλυπτη. ∆εν γινόταν προσπάθεια να 
συγκαλυφθεί, αντίθετα υπήρχε και δηµόσιος κοµπασµός, θυµίζω 
και τις δηλώσει του υποψήφιου της ΧΑ κ. Πλωµαρίτη και τις ίδιες 
ηµέρες υπήρχαν και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που είχαν µεγάλη 
έκταση, όπου έλεγαν ότι εµένα και άλλους θα µας στείλουν στη 
Μακρόνησο να περάσουµε αναµόρφωση και εάν δεν ήµασταν 
καλά παιδιά θα µας εκτελούσαν.  
 
Ο κοµπασµός σε συνδυασµό µε τη δράση-επιθέσεις και µε την 
ίδια τη δοµή της ΧΑ (όπως π.χ. όταν κατεβαίνουν στον Μελιγαλά 
σε στρατιωτικούς σχηµατισµούς, οι ναζιστικές τελετές στις 
Θερµοπύλες µε πυρσούς παρατεταγµένοι στο σχήµα του 
µαιάνδρου κ.λπ.), είναι καθαρά στρατιωτική προετοιµασία. ∆εν 
ετοιµάζονται ούτε για γυµναστικές επιδείξεις, ούτε για τα 
καλλιστεία του Mister Υφήλιος. Θέλω να προσθέσω ότι είναι ένα 
δηλωµένο αντικοινοβουλευτικό κόµµα, όχι µόνο δεν σέβεται τον 
κοινοβουλευτισµό, αλλά είναι µέσα στις προγραµµατικές τους 
δεσµεύσεις να τον ανατρέψει, µε σωρεία δηλώσεων, είτε που 
υµνούν την 21η Απριλίου, όπως π.χ. του κ. Παναγιώταρου και 
µε λοιδορία του κοινοβουλευτισµού ως ενός συστήµατος 
κλεπτοκρατίας. Ένα µέρος της ρητορικής τους, αλλά και των 
πράξεών τους, είναι η κάλυψη του κενού από την πλευρά της 
έννοµης τάξης. ∆ηλαδή υποκαθιστούσαν και υποδύονταν τις 
αρχές του κράτους. 


