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Ερώτηση: Θα θέλαµε να µας καταθέσετε αν υπέπεσαν στην 
αντίληψή σας είτε ως ιδιώτης είτε ως µέλος της Οργάνωσης - 
Σωµατείου «Γιατροί του Κόσµου» περιστατικά σχετικά που 
αφορούν στην οµαδική δράση υποστηρικτών, µελών ή και 
βουλευτών της Χρυσής Αυγής. 
 
Απάντηση: Είµαι κοινωνικός λειτουργός και εργάζοµαι στους 
«Γιατρούς του Κόσµου» στην Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία, έχω 
master στην ιατρική σχολή, διαχείριση κρίσεων υγείας - διεθνής 
ιατρική και εργάζοµαι σε αποστολές εσωτερικού και ένα εξ αυτών 
είναι το πρόγραµµα Enough το οποίο σκοπεί στην υποστήριξη 
τόσο την ιατρική όσο και την ψυχοκοινωνική θυµάτων ρατσιστικής 
βίας καθώς και στη νοµική υποστήριξη όσων εξ αυτών µπορούν 
να καταγγείλουν επίσηµα τις σε βάρος τους επιθέσεις.  
 
Από τη θέση αυτή καταθέτω: έχουµε ένα πολυϊατρείο στον οδό 
Σαπφούς αρ. 12 στην πλατεία Κουµουνδούρου, που δεχόµαστε 
ασθενείς ανασφάλιστους και δίχως έγγραφα. Πριν από 2,5 
περίπου χρόνια παρατηρήσαµε αυξητική τάση προσέλευσης 
ασθενών µε θλαστικά τραύµατα, που σηµαίνει «ανοιχτά 
τραύµατα». Στην αρχή δεν γινόταν συστηµατική καταγραφή της 
προέλευσης της πρόκλησης των τραυµάτων αυτών. Κατόπιν και 
σε συνεννόηση και µε άλλες ΜΚΟ υπό την πρωτοβουλία και 
εποπτεία του γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ στην 
Ελλάδα και της Εθνικής Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
συνεστήθη ένα δίκτυο καταγραφής των περιπτώσεων αυτών όπου 
και συµµετείχα. Έγινε ένα σεµινάριο της οργάνωσης ODIR, µας 
δόθηκε κάποιο υλικό και στη συνέχεια στήθηκε µια φόρµα που 
διανεµήθηκε σε όλες τις οργανώσεις και µε βάση αυτή κάναµε µια 
καταγραφή των περιπτώσεων, η οποία ήταν ανώνυµη, οπότε 
ερχόταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε χτυπηθεί και το 
καταγράφαµε. Μετά το στέλναµε στην Ύπατη Αρµοστεία και στην 
ΕΕ∆Α. 
 
Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώσαµε από τον χειµώνα του 2012 µέχρι 
και την άνοιξη του 2013 µια µεγάλη αύξηση των κρουσµάτων 
αυτών, κυρίως από πρόσωπα προερχόµενα από το Αφγανιστάν, 
Μπαγκλαντές, Πακιστάν κ.α. Εµείς στήσαµε ένα πρόγραµµα και 
συνεργαζόµαστε µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. 



Εµείς κάνουµε επώνυµες καταγραφές και έχει ξεκινήσει από τον 
Φεβρουάριο του 2013 και παράλληλα κάνουµε και την ανώνυµη 
που πάει στο δίκτυο. ∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι πάντα οι επιθέσεις 
είναι µαζικές µε οµάδες υπέρτερες των παθόντων, συνήθως το 
θύµα είναι ένα ή δύο άτοµα και υφίσταται επίθεση από τρεις ως και 
είκοσι - είκοσι πέντε άτοµα.  
 
Συνήθως φωνάζουν τον άνθρωπο που διασχίζει τον δρόµο, 
κάνουν έλεγχο των εγγράφων του, κατόπιν τον ρωτάνε σε 
περίπτωση που δεν έχει έγγραφα από πού είναι, και στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται η επίθεση, η οποία συνίσταται σε γροθιές, 
µπουνιές, κλωτσιές και λεκτικές εξυβρίσεις. Σε περίπτωση που ο 
αλλοδαπός κατέχει έγγραφα, τα καταστρέφουν. Κάποια από τα 
θύµατα καταλαβαίνουν ελληνικά και αναγνωρίζουν τις ύβρεις, π.χ. 
µαύρε, να πας στη χώρα σου, λαθροµετανάστη, µη σε ξαναδούµε 
εδώ, θα πεθάνεις. Η βία αρχίζει µε κλωτσιές, µπουνιές και εφόσον 
δεν αποτραπούν από κάποιο τυχαίο εµπόδιο, π.χ. κάποιος 
περαστικός, εντείνεται η βία µε χρήση όπλων, όπως από 
µπουκάλια µπίρας, τα οποία κάποιες φορές σπάνε στο πρόσωπο 
των θυµάτων, ξύλινα ρόπαλα του µπέιζµπολ, σιδερογροθιές, 
αλυσίδες και αιχµηρά αντικείµενα που δεν προσδιορίζονται από το 
θύµα, µάλλον από µαχαίρι, αλλά δεν µπορεί να το καταλάβει το 
θύµα, όπως και από taser, µε το οποίο τους χτυπάνε στο λαιµό, 
και κοντάρια σηµαίας. Επίσης σε τέσσερις-πέντε επιθέσεις έχουµε 
επίθεση από σκύλο, τον οποίο έχουν οι οµάδες και δεν είναι 
αδέσποτος, αλλά τον χειρίζεται κάποιος εκ της οµάδας.  
 
Υπάρχει και άλλη τακτική µε µηχανάκια στα οποία επιβαίνουν 
επτά-οκτώ άτοµα, όπου πλησιάζουν το θύµα και ακολουθούν την 
ίδια τακτική µε τον έλεγχο εγγράφων, αλλά εκεί η επίθεση είναι 
ακαριαία. Τον χτυπάνε και φεύγουν. Μόνο στην περίπτωση της 
επίθεσης του πάρκου Φιξ οι επιτιθέµενοι κατέβηκαν από τα 
µηχανάκια και χτύπησαν το θύµα και αφού οι οµοεθνείς του 
κάλεσαν βοήθεια γύρισαν στα µηχανάκια και έφυγαν.  
 
Σε ό,τι αφορά τους δράστες, τα θύµατα αναγνωρίζουν κυρίως το 
ντύσιµο, µαύρα ρούχα, στρατιωτικού τύπου ντύσιµο, µε αρβύλες ή 
παντελόνια µε τσέπες στο πλάι και φοράνε φούτερ µε κουκούλα 
την οποία φοράνε συνήθως κατά την επίθεση. Κάποιοι από τους 
δράστες, όπως έχει αναφερθεί, φέρουν µπλούζες µε το λογότυπο 
της Χρυσής Αυγής. Τα περιστατικά αυτά αναφέρονται εγγράφως. 
 
Ερώτηση: Σε ποιες περιοχές της Αθήνας ή και αλλού 



παρουσιάζονται οι περισσότερες τέτοιες επιθέσεις, όπως 
περιγράφετε; 
 
Απάντηση: Κατά µήκος της οδού Αχαρνών, από την πλατεία 
Αττικής µέχρι την πλατεία Βικτωρίας. Εκεί και στον σταθµό 
Λαρίσης, όπως και στο Πεδίον του Άρεως, που διαµένουν άστεγοι, 
έχουµε διαπιστώσει τη µεγαλύτερη συχνότητα επιθέσεων. Ο 
πληθυσµός που δέχεται επίθεση συνήθως είναι άστεγα άτοµα, 
ανυπεράσπιστα. Και πολλές φορές το θύµα έχει θεωρήσει την 
προσέγγιση από τον επιτιθέµενο ότι είναι αστυνοµικός και γι' αυτό 
τον πλησιάζουν και δεν αντιδρούν στο να διαφύγουν. Σηµαντική 
είναι και µια µαρτυρία από τον άστεγο που διέµενε στο τούνελ του 
σταθµού Λαρίσης, όπου µας είπε ότι υπάρχουν δύο Fiat Uno 
παλαιού τύπου, το ένα γκρι χρώµατος και το άλλο λευκό ή µπλε 
που έφερε και φάρους στην οροφή, όπου αντίστοιχα είχε δεχθεί 
επίθεση αφού πλησίασε ένα από αυτά τα οχήµατα.  
 
Υπάρχουν και επιθέσεις που έχουν γίνει και σε περιοχές ∆υτικών 
Προαστίων, όπως στο Κερατσίνι, στο Αιγάλεω, στο Πέραµα, στη 
Νίκαια. Ως προς την ώρα που δέχονται τις επιθέσεις είναι κυρίως 
νυχτερινές αλλά έχουµε και περιπτώσεις που έγιναν νωρίς όπως 
σε µια περίπτωση αργά το µεσηµέρι στην πλατεία Αττικής στη 
λαϊκή αγορά και µία στον σταθµό Λαρίσης, σε διερχόµενο. 
Υπάρχουν και ανήλικα θύµατα, καθώς και γυναίκες. Μέχρι στιγµής 
στο πρόγραµµα έχουµε δει δύο ασυνόδευτους ανηλίκους που 
έχουν δεχθεί επίθεση, εκ των οποίων ο ένας έχει τραυµατιστεί 
σοβαρά στο πρόσωπο και ενηµερώθηκε ο εισαγγελέας και έγινε 
προστασία του θύµατος που περιέγραψε το λογότυπο της 
οργάνωσης. 
 
Ερώτηση: Αν στα γραφεία των Αθηνών έχετε δεχθεί επιθέσεις, 
απειλές, αν ναι από ποιους; 
 
Απάντηση: Στα γραφεία της Αθήνας όχι. Όµως αν έχουν γίνει δύο 
πορείες - διαδηλώσεις έξω από το πολυϊατρείο στο Πέραµα, όπως 
µου το είπε συνάδελφος που φοβήθηκαν και έκλεισαν το ιατρείο, 
τη δεύτερη φορά. Μου είπαν ότι οµάδα ατόµων, µέλη της τοπικής 
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, πάνω από 20 άτοµα, έκαναν 
πορεία. ∆ιέρχονταν έξω από το ιατρείο, σταµάτησαν έξω από το 
ιατρείο φωνάζοντας συνθήµατα. Την περαιτέρω συµπεριφορά τους 
δεν τη γνωρίζω. Επισηµαίνω ότι στο ιατρείο µας προσέρχονται 
ανασφάλιστα άτοµα που µπορεί να είναι και µέλη της ΧΑ.  
 



Ένα άλλο σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα µε έναν εθελοντή µας, 
αλβανικής καταγωγής, στο ιατρείο µας στο Πέραµα, που βοηθούσε 
ως διερµηνέας αλλά και σε διοικητικές εργασίες. Κάποια µέρα το 
συγκεκριµένο άτοµο µετά την εργασία του, µπήκε στο λεωφορείο 
και δέχτηκε επίθεση 14-15 ατόµων, οι οποίοι αρχικά τον 
στρίµωξαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν και στη συνέχεια ο οδηγός 
άνοιξε την πόρτα, αυτοί αποβιβάστηκαν, όχι όµως σε στάση, και 
κατόπιν ο οδηγός στην επόµενη στάση ανάγκασε να κατέβει το 
θύµα. Το θύµα αυτής της επίθεσης έφυγε από το σπίτι που διέµενε 
γιατί οι συγκάτοικοί του, αλβανικής καταγωγής, φοβόντουσαν 
συνέχιση της επίθεσης λόγω στοχοποίησης. Για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, όντας τραυµατίας, διέµενε σε µια αποθήκη οικοδοµικών 
υλικών στην περιοχή της Ελευσίνας. Όπως µας είπε εκ των 
υστέρων το θύµα, πριν από το προαναφερόµενο περιστατικό, 
κάποια µέρα προσήλθε στο ιατρείο ένα άτοµο για την παροχή 
υλικής στήριξης που εµείς επιπλέον προσφέρουµε, αναγνώρισε ότι 
ήταν Αλβανός και στρεφόµενος απειλητικά προς το µέρος του τού 
είπε: «Εµείς θα τα πούµε». Ο ίδιος µας είπε επίσης ότι αναγνώρισε 
ότι οι επιτιθέµενοι ήταν µέλη της τοπικής οργάνωσης της ΧΑ. Όταν 
κάναµε επικοινωνία µαζί του, περαιτέρω, για το αν θέλει νοµική 
υποστήριξη, φοβούµενος λόγω εκκρεµότητάς του µε τα έγγραφα, 
δεν µπήκε σε διαδικασία γιατί φοβήθηκε στοχοποίησή του και έτσι 
εµείς δεν συνεχίσαµε.  
 
Γραφεία διατηρούµε εκτός από την Αθήνα, στο Πέραµα, στα Χανιά, 
στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κατερίνη και Καβάλα. Έχουµε 
δυο-τρεις περιπτώσεις ξυλοδαρµών από τη Θεσσαλονίκη και 
κυρίως στην Πάτρα και ιδιαίτερα από την περιοχή του λιµανιού. 
Έχουµε και σε νησιωτικές χώρες προγράµµατα, αλλά δεν έχουµε 
τέτοιου είδους επιθέσεις. Θέλω να προσθέσω ότι την άνοιξη του 
2012 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, µια µονάδα 
κινητή για τον άστεγο πληθυσµό, που απαρτίζεται από γιατρό, 
νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό και έναν οδηγό, 
δραστηριοποιούµασταν στον σταθµό Λαρίσης που εκεί έµεναν 
πάνω από 50 αλλοδαποί και κοιµόντουσαν εντός του τούνελ, 
δίπλα από τις γραµµές του τρένου. Αφού ολοκληρώσαµε την 
επίσκεψή µας, κατεβήκαµε και ανεβήκαµε δηλαδή, ένα άτοµο, 
ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του 
(σ.σ. πλησίασε) και µας είπε ότι «έρχονται χρυσαυγίτες, 
προσέχετε». Εµείς είχαµε σταθµεύσει το αυτοκίνητο λίγα µέτρα πιο 
πέρα από τα γραφεία της ΧΑ. Η νοσηλεύτριά µας είναι Νιγηριανή 
και η γιατρός Παλαιστίνια. Η κινητή µονάδα φέρει διακριτικό το 
λογότυπό µας. Είδα πολλούς ανθρώπους σε µηχανοκίνητη 



πορεία, µε µηχανάκια άνω των 50-60, µε αναβάτες κρατώντας 
ελληνικές σηµαίες και σηµαίες της ΧΑ, πέρασαν δίπλα µας, 
κάνοντας προσβλητικές χειρονοµίες, εξύβρισαν και είπαν 
απειλητικά ότι µας ξέρουν και θα δούµε, ανθέλληνες. 
Τροµοκρατήθηκε η νοσηλεύτρια και µπήκε στο βαν. Εµείς δεν 
αντιδράσαµε κα το συµβάν τελείωσε εκεί. Ήταν νωρίς και δεν έγινε 
κάτι άλλο. Το αναφέρω ως περιστατικό. ∆εν έχουµε όµως δεχθεί 
απειλή όσον αφορά το ιατρείο στην Αθήνα. 
 
Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι στην οδό Αχαρνών τον χειµώνα του 
έτους 2012, και µάλιστα τον Νοέµβριο του 2012, προσήλθε στο 
ιατρείο µας ένας άνθρωπος ιρανικής καταγωγής, που διέθετε 
νόµιµα ταξιδιωτικά έγγραφα και σε άσχηµη ψυχολογική 
κατάσταση, φοβισµένος, ο οποίος µας κατήγγειλε ότι σε εστιατόριο 
µε παραδοσιακή τοπική κουζίνα, όπου συνέτρωγε µε άλλους 
οµοεθνείς του, οµάδα άνω των 100 ατόµων εισέβαλε στον χώρο, 
έσπασε το κατάστηµα και τα τραπέζια και χτύπησε τους πελάτες. 
Ο ίδιος µάς ανέφερε ότι είδε διακριτικά της οργάνωσης της ΧΑ, 
αλλά και οι ίδιοι οι επιτιθέµενοι το δήλωσαν κατά την επίθεσή τους. 
Επίσης έγινε και σε σειρά καταστηµάτων επί της οδού Αχαρνών. 
Έξω από το κατάστηµα, στον δρόµο, υπήρχε οµάδα ∆ΙΑΣ, 
συγκεκριµένα δύο µηχανές, όπως ο ίδιος µας το δήλωσε, και 
παρατηρούσε το συµβάν. ∆εν συµµετείχε. Στο σηµείο αυτό σας 
εγχειρίζω αντίγραφα µηνιαίων αναφορών µου του 2013 από µήνα 
Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο προς το ∆Σ των Γιατρών του Κόσµου. 


