
τη δικαστική µάχη ενάντια στη ναζιστική εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή!

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
Η καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων είναι υπόθεση όλων µας.
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Η πρωτοβουλία δικηγόρων για την Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήµατος στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε τη δράση της τον Οκτώβριο του 2013, λίγες µέρες µετά την 
έναρξη της ποινικής δίωξης των ηγετικών στελεχων και µελών της Χρυσής Αυγής για διεύ-
θυνση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση. Η ποινική δίωξη ήταν αποτέλεσµα της αντιφα-
σιστικής έκρηξης που ακολούθησε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγµα εφόδου της 
Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι το βράδυ της 17-18/9/2013.
Στα τρία χρόνια που µεσολάβησαν, η πρωτοβουλία µας κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει 
τον στόχο της παράστασης πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και να επεκτείνει 
τη δράση της στα ακόλουθα πεδία: 

Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής (εκπροσώπηση Αιγύπτιων αλιεργατών για τα 
αδικήµατα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της εγκληµατικής οργάνωσης).

Συνεργασία µε το παρατηρητήριο GoldenDawnWatch και µε ΜΜΕ για την εξασφάλιση 
της δηµοσιότητας της δίκης.

Πολιτική αγωγή σε περιφερειακές δίκες στελεχών, µελών και υποστηρικτών της ΧΑ 
(∆ολοφονία Σαχζάτ Λουκµάν-Στεργιόπουλος/Λιακόπουλος, εµπρησµός καταστηµατος 
στην Πλ. Αµερικής-Παπαβασιλείου/Περρής, επιθέσεις στον Αγ. Παντελεήµονα-Σκορδέλη, 
επίθεση στον κοινωνικό χώρο Συνεργείο-Λαγός/Μίχος, επίθεση στην Αντιναζιστική Πρω-
τοβουλία Πειραιά-Αποστόλου/Σαλούφας,κλπ).

Παρακολούθηση-monitoring δικών στελεχών, µελών και υποστηρικτών της ΧΑ (απόπειρα 
ανθρωποκτονίας µελών του στεκιού Αντίπνοια-Στράτος/Σιατούνης, επίθεση σε µαθητή 
στο Π. Φάληρο-Αποστολόπουλος, ρατσιστική ληστεία στο Μεταξουργείο-Μπαντέµης,  
κλπ).

Συγκέντρωση και ανάδειξη δικαστικών αποφάσεων κατά στελεχών και µελών της ΧΑ.

Εξασφάλιση νοµιµοποίησης αλλοδαπών θυµάτων/µαρτύρων κατά την κείµενη νοµοθε-
σία.

∆ηµόσιες παρεµβάσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάδειξη της φασιστικής 
και ρατσιστικής βίας.

Συνεργασία µε ερευνητικές οµάδες για το φαινόµενο της φασιστικής/ρατσιστικής βίας.

Μετάφραση κειµένων σε ξένες γλώσσες για την γνωστοποίηση στο εξωτερικό της 
δράσης της ΧΑ και της στάσης των διωκτικών και δικαστικών αρχών.



>1000
αναρτήσεις

80
συνεδριάσεις δικαστηρίου

2
εκδόσεις βιβλίων

1500
επισκέψεις/ηµέρα

7000
φίλοι στο facebook

ΒΟΗΘΗΣΕ
την πρωτοβουλία µας για να κάνουµε ακόµα περισσότερα

Παρά την αναστολή της εκλογικής χρηµατοδότησης της Χρυσής Αυγής, η ηγεσία της οργά-
νωσης εξακολουθεί να διαθέτει παχυλή χρηµατοδότηση µέσα από τις βουλευτικές αποζηµι-
ώσεις και τα βουλευτικά προνόµια. Ο πυρήνας της υπερασπιστικής οµάδας της Χρυσής 
Αυγής στη µεγάλη δίκη χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Βουλής, αφού οι παρι-
στάµενοι δικηγόροι υπεράσπισης εργάζονται ως “επιστηµονικοί συνεργάτες” των υπόδικων 
βουλευτών. Αντίθετα τα θύµατα της δολοφονικής δράσης της Χρυσής Αυγής δεν διαθέτουν 
καµία ενισχυση από το κράτος για να παραστούν στη δίκη.

Γι' αυτό και απευθυνόµαστε στη µεγάλη δηµοκρατική αντιφασιστική πλειοψηφία που 
θέλει να δει την καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων. 

Η εξασφάλιση χρηµατοδότησης της πρωτοβουλίας µας σηµαίνει την ενίσχυση και επέκταση 
των παραπάνω δράσεων. Κάθε ευρώ οικονοµικής ενίσχυσης πηγαίνει σε: πληρωµή παραβό-
λων και δικαστικών εξόδων για παράσταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής καθώς και σε περι-
φερειακές δίκες φασιστικής/ρατσιστικής βίας, κάλυψη λειτουργικών εξόδων για διατήρηση 
ιστοσελίδας, νοµικού προσώπου και τραπεζικού λογαρισµού, διοργάνωση εκδηλώσεων και 
εκδόσεων, πραγµατοποίηση επιλεγµένων νοµικών και πολιτικών παρεµβάσεων, κλπ.

Η οικονοµική ενίσχυση µπορεί να γίνει:

Μέσω τραπεζικού λογαριασµού της αστικής µη-κερδοσκοπικής εταιρείας “ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
θυµάτων φασιστικής και ρατσιστικής βίας”
(στοιχεία λογαριασµού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αρ.: 5032-072245-251, στο όνοµα “ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ”, 
IBAN: GR25 0172 0320 0050 3207 2245 251, SWIFT-BIC: PIRBGRAA. Στην αιτιολογία γράψτε: 
“Για την Πολιτική Αγωγή“). 

Μέσω paypal, στο jailgoldendawn.com
Με αυτοπρόσωπη επικοινωνία µέσω email: jailgoldendawn@yahoo.gr

Αν είστε συλλογικότητα και θέλετε να ενισχύσετε οικονοµικά, επικοινωνήστε µαζί µας για να 
δηµοσιοποιήσουµε την ενίσχυσή σας και να σας αποστείλουµε την έκδοσή µας “Η ναζιστική 
εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή”.
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