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Αριθ.  584/9.12.2013Αριθ.  584/9.12.2013

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  
Απών το μέλος Άρης Σταθάκης. 

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ,  με  διακριτικό  τίτλο  ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2013.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίον  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 5 του Π. Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο ο κατηγορούμενος 
τεκμαίρεται  αθώος  μέχρι  την  αμετάκλητη  καταδίκη  του  και  συνεπώς  δεν 
προεξοφλείται το αποτέλεσμα της δίκης ούτε οι κατηγορούμενοι αναφέρονται άμεσα 
ή έμμεσα ως ένοχοι ενώ εξάλλου ο φερόμενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται 
με απαξιωτικούς για το πρόσωπό του χαρακτηρισμούς.  

III. Το άρθρο 11 και 6  του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο δεν δημοσιοποιούνται 
έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές, κατά το στάδιο 
της  προκαταρκτικής  εξέτασης,  της  έκτακτης  προανάκρισης  και  γενικότερα  της 
προανακριτικής διαδικασίας.

IV.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ,  με  διακριτικό  τίτλο  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, του 
υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας 
μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, των κεντρικών δελτίων ειδήσεων που μεταδόθηκαν 
κατά την 5,6 και 7.10.2013,  προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου 2013, 17:53 – 18:35
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  17:55΄:26΄΄  –  17:59΄:56΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Αδόλφος  Χίτλερ  –  Χρήστος  Παππάς.  Μιμητής  του  Φύρερ  ο  βουλευτής 
Επικρατείας στα νιάτα του. Η φωτογραφία που βρέθηκε στο σπίτι του φερόμενου ως 
υπαρχηγού της οργάνωσης στα Ιωάννινα προκαλεί ανατριχίλα. Φοράει την αυθεντική 
καμπαρντίνα των Ες-Ες,  ποζάρει  μπροστά από τον αγκυλωτό σταυρό και  χαιρετά 
ναζιστικά.  Σε  μεταγενέστερη  φωτογραφία  ο  Χρήστος  Παππάς  φορά  στρατιωτική 
στολή του επίλεκτου σώματος των αλεξιπτωτιστών του Γ΄ Ράιχ και περιβραχιόνιο με 
τον αγκυλωτό σταυρό, που φορούσαν οι πιο αφοσιωμένοι αξιωματικοί στον Χίτλερ. 
Στους ανακριτές μπορεί να αποποιήθηκε το ναζιστικό του παρελθόν. Πηγαίνοντας να 
παραδοθεί όμως στη ΓΑΔΑ δεν το έκρυψε. (πλάνο του Χ. Παππά που μπαίνει στο 
αστυνομικό κτίριο χαιρετώντας ναζιστικά). Στην απολογία του ο Χρήστος Παππάς 
αποκήρυξε τη ναζιστική ιδεολογία, τις φωτογραφίες του τις είχε όμως κρεμασμένες 
στους τοίχους του σπιτιού του ως παράσημα. Αναγνώρισε το γραφικό του χαρακτήρα 
στο χειρόγραφο κείμενο με τίτλο: Όρκος Χρυσή Αυγή 30-6-1983, δε θυμάται όμως 
-όπως είπε- την ύπαρξή του. Στο κείμενο αυτό οι συντάκτες ορκίζονται πίστη μέχρι 
τελευταίας ρανίδας του αίματός τους στο σύνταγμα και στο γερμανικό Ράιχ.  
Εμφανίζεται στην οθόνη το παραπάνω κείμενο και διαβάζεται απόσπασμα του:
«Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ με φανατισμό και αποφασιστικότητα για την εξόντωση 
του βδελυρού, μισερού και αηδιαστικού εχθρού της φυλής, του παντοτινού ενόχου 
της ιστορίας, του μοναδικού υπεύθυνου για την παρακμή της ράτσας μου και για τον 
εκφυλισμό του πολιτισμού.».
Σπηκάζ: Ερωτηθείς για ιδεολογική συνάφεια του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού με 
θέσεις και απόψεις της Χ.Α. ο Χ. Παππάς είπε…
Εμφανίζεται σε καρτέλα φωτογραφία του Χ. Παππά και δίπλα τα λεγόμενά του που 
διαβάζονται από δημοσιογράφο:
«Δεν  υπάρχει  ουδεμία  πολιτική  συνάφεια…  Ο Χίτλερ  πέθανε  στο  τέλος  του  2ου 

παγκοσμίου πολέμου και ουδεμία σχέση μπορεί να έχει πολιτικά με την Ελλάδα του 
21ου αιώνα».
Σπηκάζ: Η φωτογραφία όμως του Χίτλερ με λεζάντα «Χρυσή Αυγή» που είχε στο 
σπίτι του τον διαψεύδει.
Εμφανίζεται  φωτογραφία  του  Ν.  Μιχαλολιάκου  και  δίπλα  η  φράση 
«ΑΠΟΤΑΣΣΟΜΑΙ … ΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ».  
Σπηκάζ: Και ο αρχηγός της Χ.Α. αποπειράθηκε να βγάλει από πάνω του την ταμπέλα 
του ναζιστή και αποκήρυξε τα κείμενα που έγραφε σε νεότερη ηλικία. 
Εμφανίζεται σε καρτέλα φωτογραφία του Ν. Μιχαλολιάκου δίπλα τα λεγόμενά του 
που διαβάζονται από δημοσιογράφο: 
«Απηχούσαν  αντιλήψεις  εθνικοσοσιαλιστικές  τότε  δηλαδή  προ  35ετίας  τις  οποίες 
σήμερα δεν αποδέχομαι. Η Χρυσή Αυγή σε ιδεολογικό επίπεδο δεν έχει σχέση με τον 
γερμανικό  εθνικοσοσιαλισμό  του  μεσοπολέμου,  αλλά  εκφράζει  ένα  γνήσιο 
εθνικιστικό κίνημα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η Χρυσή Αυγή ουδέποτε υιοθέτησε 
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επίσημα εθνικοσοσιαλιστικά σύμβολα, αλλά μόνο αρχαιοελληνικά, το σύμβολό της 
δε είναι ο αρχαιοελληνικός μαίανδρος». 
Σπηκάζ: Στις συγκεντρώσεις πάντως άλλα λέει. 
Προβάλλεται απόσπασμα παλαιότερης συγκέντρωσης της Χ.Α. με ομιλητή τον Νίκο 
Μιχαλολιάκο. 
Σπηκάζ: Ο Νίκος Μιχαλολιάκος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι η Χ.Α. δεν είναι 
στρατός για να διαθέτει στολή και καταδικάζει την αμφίεση και τον συγκεκριμένο 
βηματισμό.  Οι  εικόνες  όμως  τον  διαψεύδουν.  Παραγγέλματα,  πειθαρχία, 
ομοιομορφία,  συνθήματα.  Όλα  οργανωμένα.  Ο  Μιχαλολιάκος  σύμφωνα  με  το 
εισαγγελικό πόρισμα ήλεγχε και συντόνιζε τα πάντα. Τη δική του εξήγηση επιχειρεί 
να δώσει και ο Κασιδιάρης.    
Εμφανίζεται σε καρτέλα φωτογραφία του Η. Κασιδιάρη δίπλα τα λεγόμενά του που 
διαβάζονται από δημοσιογράφο: 
«Στις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής δεν προβλέπεται παράταξη τύπου στρατιωτικού 
αγήματος. Στα εκατοντάδες βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να 
δει  πως  η  διάταξη  των  συγκεντρωμένων  είναι  κανονική.  Σε  κάποιες  ειδικές 
περιπτώσεις όπως στο μνημόσυνο του Μελιγαλά προσφάτως όπου κατόπιν δικής  μου 
προτροπής βαδίσαμε συντεταγμένα προς το μνημείο, επιβάλλεται οι συμμετέχοντες 
για  να  επιδείξουν  σεβασμό  να  μην  προσέρχονται  σε  ένα  χώρο  μνήμης  όπως 
πηγαίνουν στην εργασία τους ή σε άλλες ασχολίες τους».
Σπηκάζ: Ό,τι  λέγεται  για  τα τάγματα εφόδου ο Γενικός  Γραμματέας  της  Χ.Α.  τα 
χαρακτηρίζει συκοφαντικά.  
Εμφανίζεται σε καρτέλα φωτογραφία του Ν. Μιχαλολιάκου δίπλα τα λεγόμενά του 
που διαβάζονται από δημοσιογράφο: 
«Τάγματα εφόδου η Χρυσή Αυγή δε διαθέτει και δεν έχει βρεθεί ούτε ένα έγγραφο σε 
όλες τις έρευνες των πολιτικών μας γραφείων και στις εκατοντάδες οικείες που να 
αναφέρει τάγματα εφόδου».
Σπηκάζ: Να θυμηθούμε όμως τι έλεγε σε εκδήλωση στις Θερμοπύλες ένα χρόνο πριν. 
Προβάλλεται απόσπασμα παλαιότερης συγκέντρωσης της Χ.Α. με ομιλητή τον Νίκο 
Μιχαλολιάκο. 
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ – ΝΤΥΜΕΝΟΣ SS Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΟΛΕΘΡΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Ο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ «ΧΗΝΑΣ»
«ΝΑΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ»
Παρουσιάστρια: Στο  πεδίο  των  ανακρίσεων,  προφυλακιστέος  κρίθηκε  ο  Γιάννης 
Άγγος που θεωρείται κλειδί για την υπόθεση της δολοφονίας του Π. Φύσσα καθώς 
ήταν στην ίδια καφετέρια το μοιραίο βράδυ και πιθανότατα αυτός που ειδοποίησε 
τηλεφωνικά τους εμπλεκομένους. Η Άννα Κανδύλη έχει όλες τις πληροφορίες. Θα 
ξεκινήσουμε όμως Άννα με μία εξαιρετικά σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής 
καθώς φαίνεται ότι άνοιξαν και άλλα στόματα. 
Ά. Κανδύλη: Έτσι, Ανδριάνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω δύο πρόσωπα, 
δύο μάρτυρες-κλειδιά  εμφανίστηκαν  ενώπιον  των ειδικών ανακριτών  Γεωργουλέα 
και Παπακώστα, ο ένας χθες και μία γυναίκα σήμερα και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες 
πηγές δώσανε σημαντικές πληροφορίες. Φαίνεται να ήξεραν πολλά για τη δράση της 
οργάνωσης. Όπως σας είπα, ο ένας εμφανίστηκε χθες και σήμερα η δεύτερη ήταν 
γυναίκα και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες τέθηκε και σε καθεστώς προστασίας, 
προστατευόμενου μάρτυρα. Τώρα όπως είπες και εσύ είχαμε άλλη μία προφυλάκιση 
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σήμερα. Ο Γιάννης Άγγος, ο οποίος φέρεται να ήταν μπροστά και στη δολοφονία 
Φύσσα. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται αυτός να κάλεσε το 
τάγμα εφόδου για τη δολοφονία  ενώ επίσης  πρέπει  να σας  πω ότι  το  όνομα του 
αναφέρεται και σε αυτήν την ανώνυμη επιστολή που έφτασε στον Άρειο Πάγο πριν 
καταθέσουν ακόμη οι προστατευόμενοι μάρτυρες δηλαδή μία ημέρα αφότου ξεκίνησε 
η έρευνα του εισαγγελέα Βουρλιώτη και μέσα σε αυτήν την επιστολή το πρώην μέλος 
της Χ.Α. που την είχε αποστείλει  ανέφερε μερικά ονόματα με τα τηλέφωνα τους. 
Μέσα σε αυτά τα ονόματα ήταν και  ο Γιάννης  Άγγος και  μάλιστα σε αυτήν την 
επιστολή  έκανε  λόγο  το  συγκεκριμένο  πρώην  μέλος  για  διάφορες  δράσεις  της 
οργάνωσης,  μεταξύ  αυτών  και  εμπόριο  όπλων.  Ο Γ.  Άγγος  είναι  ο  έβδομος  που 
προφυλακίζεται για αυτήν την υπόθεση.
Παρουσιάστρια: Τώρα Άννα ποια θα είναι η πορεία των ανακρίσεων από εδώ και 
πέρα;
Ά.  Κανδύλη: Όπως  δείχνουν  όλα  τουλάχιστον  για  δύο  υποθέσεις  έχουμε  κοινά 
πρόσωπα. Έχουμε κοινούς δράστες. Και μιλάω για τη δολοφονία Φύσσα και για την 
επίθεση  στους  αφισοκολλητές  του  Κ.Κ.Ε.  στο  Πέραμα.  Βλέπουμε  να  υπάρχουν 
κοινοί δράστες. Όπως δείχνουν όλα οι υποθέσεις θα πάνε στους ειδικούς ανακριτές, 
δηλαδή αφού έχουμε κοινά πρόσωπα και αφού έχουμε πρόσωπα που έχουμε και στην 
εγκληματική  οργάνωση  που  διερευνούν  οι  ειδικοί  ανακριτές,  αυτές  οι  υποθέσεις 
τουλάχιστον  αυτές  οι  δύο  μέχρι  στιγμής,  θα  πάνε  σε  αυτούς.  Στην  πορεία  δεν 
αποκλείεται να πάνε όλες οι υποθέσεις και οι 32 υποθέσεις που είχε στείλει αρχικώς 
και ο υπουργός δημόσιας τάξης, ο κύριος Δένδιας. …
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:08΄:22΄΄  –  18:12΄:40΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Κατηγορητήρια  φωτιά  για  τον  σκληρό  πυρήνα  της  παραστρατιωτικής 
δράσης  της  Χ.Α.  έχουν  συντάξει  οι  ανακριτές  Σπύρος  Γεωργουλέας  και  Χ. 
Παπακώστας. Σύμφωνα με αυτά ο προφυλακισμένος Γενικός Γραμματέας της Χ.Α. 
Νίκος Μιχαλολιάκος, ο υπαρχηγός Χ. Παππάς αλλά και οι άλλοι τέσσερις βουκευτές 
του  κόμματος  συμμετείχαν  σε  εγκληματική  οργάνωση  που  συνδέεται  με 
κακουργηματικές  πράξεις  όπως  ανθρωποκτονίες,  απόπειρες  ανθρωποκτονιών  και 
εκβιασμούς.  
Εμφανίζεται σε καρτέλα απόσπασμα του κατηγορητηρίου και δεξιά και αριστερά οι 
φωτογραφίες  των  Χ.  Παππά  και  Ν.  Μιχαλολιάκου  αντίστοιχα.  Διαβάζεται  από 
δημοσιογράφο:
«Από  το  έτος  1987  έως  και  σήμερα  ομού  μετά  των  συγκρατουμένων  σου  και 
προσώπων  εισέτι  αγνώστων  στην  ανάκριση,  ενετάγης  ως  μέλος  και  συμμετείχες 
αδιαλείπτως  σε  δομημένη  και  με  διαρκή  δράση  οργάνωση  η  οποία  επιδιώκει  τη 
διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων».  
Σπηκάζ: Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια ακόμη και όταν η Χ.Α. μετεξελίχθηκε σε 
πολιτικό κόμμα, το επιχειρησιακό τμήμα συνέχισε να δρα με σκοπό τη δια της βίας 
αντιμετώπιση των θεωρούμενων ως εχθρών της οργάνωσης.  
Εμφανίζεται σε καρτέλα απόσπασμα του κατηγορητηρίου και δεξιά και αριστερά οι 
φωτογραφίες  των  Χ.  Παππά  και  Ν.  Μιχαλολιάκου  αντίστοιχα.  Διαβάζεται  από 
δημοσιογράφο:
«Από  το  έτος  1987  άρχισαν  να  εκδηλώνονται  επιθέσεις,  κατ’  αρχάς  εναντίον 
αλλοδαπών  και  εν  συνεχεία  και  μέχρι  σήμερα  κατά  ημεδαπών,  οι  οποίοι 
στοχοποιήθηκαν ως άτομα διαφορετικών πολιτικών, ιδεολογικών κλπ. αντιλήψεων, 
και ως εκ τούτου έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες της διαφορετικότητας τους».     
Σπηκάζ: Σύμφωνα με τους ανακριτές και τα μέλη της οργάνωσης οι μη Άριοι ήταν 
υπάνθρωποι. 
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Εμφανίζεται σε καρτέλα απόσπασμα του κατηγορητηρίου και δεξιά και αριστερά οι 
φωτογραφίες  των  Χ.  Παππά  και  Ν.  Μιχαλολιάκου  αντίστοιχα.  Διαβάζεται  από 
δημοσιογράφο:
«Σε ιδεολογικό επίπεδο, η οργάνωση υπεραμύνεται της φυλετικής καθαρότητας της 
Αρίας  φυλής  και  της  ανωτερότητας  αυτής  έναντι  των  «μη  Αρίων»  πληθυσμών 
δηλαδή  θεωρεί  ότι  η  μη  ανήκοντες  στη  «λαϊκή  κοινότητα  της  φυλής»  είναι 
υπάνθρωποι, στους υπανθρώπους δε καταλέγονται οι αλλοδαποί, οι μετανάστες, οι 
Ρομά,  οι  ομοφυλόφιλοι,  οι  έχοντες  νοητικά  ή  κινητικά  προβλήματα  αλλά  και  οι 
διαφωνούντες με τις θέσεις και απόψεις της οργανώσεως».
Σπηκάζ: Με σαφή τρόπο οι ανακριτές αποδίδουν στον Νίκο Μιχαλολιάκο ηγετικό 
ρόλο στην οργάνωση. 
Εμφανίζεται σε καρτέλα απόσπασμα του κατηγορητηρίου του Ν. Μιχαλολιάκου και 
δεξιά φωτογραφία του. Διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Υπό  την  ιδιότητα  του  αρχηγού  της  οργανώσεως  και  Προέδρου  της 
κοινοβουλευτικής ομάδας της Χ.Α. διηύθυνες αυτήν, παρέχων διαταγές, οδηγίες και 
εντολές προς τα μέλη της οργανώσεως, ελέγχων απολύτως τη δράση αυτής και προς 
επίτευξη των παράνομων σκοπών της».
Σπηκάζ: Το σκεπτικό δε ανακριτών και εισαγγελέων για την προφυλάκιση του Ν. 
Μιχαλολιάκου είναι απαξιωτικό ακόμη και για μη αρχηγό κόμματος.  
Εμφανίζεται  σε  καρτέλα  απόσπασμα  του  σκεπτικού  προφυλάκισης  και  δεξιά  και 
αριστερά  οι  φωτογραφίες  των  Χ.  Παππά  και  Ν.  Μιχαλολιάκου  αντίστοιχα. 
Διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  ενοχής  και  από  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της 
πράξεως,  συνεχής  και  αδιάλειπτος  έλεγχος  της  οργάνωσης  και  δυνατότητα 
κατεύθυνσης των εναπομεινάντων, μη εισέτι εντοπισθέντων μελών αυτής, κρίνεται 
πιθανό, αν αφεθεί ελεύθερος να τελέσει νέα εγκλήματα». 
Σπηκάζ: Ρόλος  υπαρχηγού  στην  οργάνωση  αποδίδεται  στον  προφυλακισμένο 
βουλευτή Επικρατείας της Χ.Α. Χρήστο Παππά.   
Εμφανίζεται σε καρτέλα απόσπασμα του κατηγορητηρίου του Χ. Παππά και δεξιά 
φωτογραφία του. Διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Υπό την ιδιότητα του μέλους της στενής ηγετικής ομάδος της οργανώσεως και δη 
του υπαρχηγού  και  του  βουλευτού  της  Χ.Α.  διηύθυνες  αυτήν,  παρέχων  διαταγές, 
οδηγίες  και  εντολές  προς  τα μέλη της  οργανώσεως,  ελέγχων απολύτως τη δράση 
αυτής και προς επίτευξη των παράνομων σκοπών της».   
Σπηκάζ: Καταπέλτης για τον Χρήστο Παππά, όμως, είναι και οι λόγοι προφυλάκισής 
του σύμφωνα με τους δικαστικούς λειτουργούς. 
Εμφανίζεται  σε  καρτέλα  απόσπασμα  του  σκεπτικού  προφυλάκισης  και  δεξιά 
φωτογραφία του Χ. Παππά. Διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Από τα στοιχεία  της  δικογραφίας,  τα κατασχεθέντα  στην οικία  του έγγραφα,  τη 
συμπεριφορά  του  κατηγορουμένου  και  ειδικότερα  την  εμφάνιση  αυτού  στις 
αστυνομικές αρχές μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από τη σύλληψη των λοιπών 
κατηγορουμένων, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, προκύπτει η εξακολουθητική, 
συστηματική και συντονισμένη δράση του, με τη θέση του ηγετικού στελέχους στην 
οργάνωση  και  η  δυνατότητα  καθοδήγησης  και  κρίνεται  με  βάση  τα  ανωτέρω 
χαρακτηριστικά  ότι  αν  αφεθεί  ελεύθερος  είναι  πολύ  πιθανό  να  διαπράξει  νέα 
εγκλήματα». 
Σπηκάζ: Ως  ικανός  να  διαπράξει  και  νέα  αδικήματα  θεωρείται  και  ο  βουλευτής 
Γιάννης Λαγός.    
Εμφανίζεται  σε  καρτέλα  απόσπασμα  του  σκεπτικού  προφυλάκισης  και  δεξιά 
φωτογραφία του Γ. Λαγού. Διαβάζεται από δημοσιογράφο:
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«Υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  ενοχής  και  από  τα  χαρακτηριστικά  της  πράξης, 
διεύθυνσης  εγκληματικής  οργάνωσης  με  δυνατότητα  συνέχισης  με  τη  διοχέτευση 
εντολών και διαταγών προς τέλεση πράξεων βίας -τουλάχιστον σκοπούμενης βαριάς 
σωματικής βλάβης- στα μέλη της οργάνωσης που ακόμη παραμένουν σε ετοιμότητα 
δράσης  και  υπακοής  στις  εντολές  του,  κρίνεται  πιθανό  εάν  αφεθεί  ελεύθερος  να 
τελέσεις νέα ομοειδή εγκλήματα».   
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ  ΦΩΤΙΑ  –  Η  ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ  ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΜΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ «ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΦΥΛΗΣ»
ΑΡΧΗΓΟΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ – ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ 
ΝΕΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ …
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:13΄:00΄΄  –  18:16΄:55΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Η δικογραφία σε βάρος μελών του Κ.Κ.Ε. στο Πέραμα φαίνεται να δένει το 
κατηγορητήριο  σε  βάρος  στελεχών  και  μελών  της  Χ.Α.  για  την  εγκληματική 
οργάνωση. Ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής φέρεται να συνδέεται με 
κάποιο τρόπο στη δολοφονική επίθεση του Παύλου Φύσσα καθώς δυο ώρες μετά το 
έγκλημα   τηλεφώνησε στον πυρηνάρχη Νίκαιας Γ. Πατέλη. Στην επίθεση με λοστούς 
και  ρόπαλα  κατά  συνδικαλιστών  του  Κ.Κ.Ε.  όπου  του  αποδίδεται  συντονιστικός 
ρόλος σε τάγμα εφόδου που επιτέθηκε αλλά και  στον άγριο ξυλοδαρμό κατά τον 
αιγύπτιων  ψαράδων  τον  περασμένο  Ιούνιο  στην  ιχθυόσκαλα  Κερατσινίου.  Η 
απολογία  του  αναμένεται  την  επόμενη  εβδομάδα.  Ένα  δεύτερο  πρόσωπο  που 
εμπλέκεται  στη  δολοφονία  Φύσσα  και  στην  υπόθεση  Περάματος  είναι  ο 
προφυλακισμένος  βουλευτής της Χ.Α. Γιάννης Λαγός,  ο οποίος ενημέρωσε το Ν. 
Μιχαλολιάκο μισή ώρα μετά τη δολοφονία Φύσσα. Της συνομιλίας είχαν προηγηθεί 
αλλεπάλληλες  κλήσεις  του  βουλευτή  Πειραιά  της  Χ.Α.  με  τον  επικεφαλής  της 
τοπικής  οργάνωσης  Νίκαιας  Γ.  Πατέλη.  Στο  Πέραμα  ο  Λαγός  εμφανίστηκε 
προσπαθώντας να διώξει τους αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στην τοπική ύστερα 
από καταγγελίες για την επίθεση στους συνδικαλιστές ενώ η δράση του μέσα στη 
ζώνη είναι γνωστή από ομιλίες του για την ίδρυση σωματείου μέσα στο Πέραμα και 
για τους χαρακτηρισμούς των μελών του Κ.Κ.Ε. 
Προβάλλονται παλαιότερες δηλώσεις του κ. Λαγού από το ΧΑgr.net
Σπηκάζ:  Ανάλογες ομιλίες μέσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη έχουν γίνει από 
βουλευτές και για τους αιγύπτιους ψαράδες οι οποίοι, όπως αναφέρουν σε ομιλίες 
τους,  πλέον  θα  λογοδοτούν  στη  Χ.Α.  …  Από  τις  δικογραφίες  που  εξελίσσονται 
παράλληλα  γίνεται  έλεγχος  για  ταυτοποίηση  προσώπων.  Η  κοπέλα  του  Παύλου 
Φύσσα τις επόμενες  ημέρες αναμένεται  να υποδείξει  στις Αρχές τα πρόσωπα των 
αστυνομικών,  τους  οποίους  κάλεσε  σε  βοήθεια  και  όπως  κατέθεσε  δεν 
ανταποκρίθηκαν.  Με ενδιαφέρον αναμένεται  η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου 
των τεσσάρων που αναγνώρισαν τα θύματα της επίθεσης στο Πέραμα. Την ώρα που 
οι έρευνες και οι αποκαλύψεις για τη Χ.Α. συνεχίζονται οι δικηγόροι της οικογένειας 
Φύσσα  επισημαίνουν  κενά  στη  δικογραφία.  Σε  συνάντηση  που  είχαν  με  τον 
Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Πειραιά  ζήτησαν  να  κληθούν  άμεσα  για  να  δώσουν 
εξηγήσεις πρόσωπα που σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές 
τους  συνομιλίες,  βρίσκονταν  στο  Κερατσίνι  το  βράδυ  της  δολοφονίας  και  έχουν 
αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την εγκληματική οργάνωση. 
Γ. Μαραγκός – δικηγόρος οικογένειας Π. Φύσσα: Εμφανίζεται το αυτοκίνητο στο 
συγκεκριμένο σημείο,  κατεβαίνει  ο  οδηγός-δράστης… Αλλά δεν είναι  μόνο αυτό. 
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Συνοδεύεται  από  πρόσωπα…  Πως  έφτασε  εκεί  το  αυτοκίνητο  με  τέσσερις 
ανθρώπους, πως κατέβηκε ο οδηγός να σκοτώσει ενώ αυτοί ήτανε μέσα… Πρόσωπα 
εμπλεκόμενα την ημέρα της δολοφονίας και την ώρα της δολοφονίας δεν έχουν έρθει  
ακόμη στον Πειραιά, να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις ή να καταθέσουν ως 
μάρτυρες. 
Σπηκάζ: Οι δικηγόροι της οικογένειας έχουν ζητήσει από τους ανακριτές Πειραιά να 
πάρουν στα χέρια τους τη φωτογραφία του «Πρώτου Θέματος» που απεικονίζει τον 
Παύλο Φύσσα στην αγκαλιά της κοπέλας του μετά το μαχαίρωμα και να σταλεί στα 
εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι 
φωτογραφία ή στιγμιότυπο από βίντεο, ποιος την έχει τραβήξει και ποιος την έδωσε 
στην εφημερίδα. 
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ  –  Η  ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ  ΣΕ  ΠΕΡΑΜΑ-
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΛΑΓΟΣ, ΠΑΤΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Παρουσιάστρια: Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις έρευνες για τον οπλισμό της Χ.Α… 
Γιατί Νίκο Κουντούρη στο πόρισμα του αντιεισαγγελέα ήταν απολύτως σαφές, ότι 
οπλοστάσιο υπάρχει και μάλιστα βαρύ οπλοστάσιο, το οποίο φαίνεται να κρύβεται σε 
κάποιες αποθήκες. Τι λέει το ρεπορτάζ σου για την εξέλιξη των ερευνών; 
Νίκος  Κουντούρης: Μάλιστα  Ανδριάνα,  πέρα  από  αυτό  που  ανέφερες  για  τις 
αποθήκες οπλισμού, στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται ότι μέλη της Χ.Α. έκαναν 
στρατιωτικού  τύπου  εκπαίδευση  χρησιμοποιώντας  πραγματικά  πυρά  σε  περιοχές 
όπως η Μαλακάσα, η Μάνδρα και η Σαλαμίνα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες μας, 
τις  τελευταίες  μέρες  η  Ασφάλεια  Αττικής  αξιοποιώντας  πληροφορίες  που  είχε 
πραγματοποίησε  έρευνες  σε  τρία-τέσσερα  σημεία  στην  Αθήνα  χωρίς  όμως 
αποτέλεσμα και για αυτό λόγο οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και βέβαια αναζητούνται 
άλλα πέντε πρόσωπα για εμπλοκή στην οργάνωση, σύμφωνα και με τα εντάλματα 
σύλληψης που έχουν εκδοθεί.
Παρουσιάστρια: Τώρα  Νίκο,  η  Εισαγγελία  Εφετών  έχει  αναλάβει  να  διερευνήσει 
κάποιες  καταγγελίες  που  έγιναν  για  διακίνηση  4000  όπλων  κι  εκεί  φαίνεται  να 
εμπλέκεται ένας καταζητούμενος επιχειρηματίας και να συνδέεται μία κατάθεση. Τι 
ακριβώς γίνεται σε αυτήν την υπόθεση;     
Νίκος Κουντούρης: Οι δικαστικές πηγές λοιπόν Ανδριάνα διερευνούν για διαπλοκές 
της οργάνωσης με επιχειρηματικά κέντρα ύστερα από μία καταγγελία για διακίνηση 
οπλισμού από έναν επιχειρηματία που είναι καταζητούμενος για τραπεζικό σκάνδαλο. 
Πρώην συνεργάτης λοιπόν του εν λόγω επιχειρηματία με αναφορά που έκανε στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά να συσχετιστούν με την έρευνα για τη Χ.Α. οι 
καταγγελίες που έκανε ο ίδιος για αποθήκευση 4000 πολεμικών όπλων σε κοντέινερ 
του επιχειρηματία στην Αττική,. Μετά από αυτήν την εξέλιξη λοιπόν η Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου, η κ. Κουτζαμάνη διαβίβασε το φάκελο σε Εισαγγελέα Εφετών για 
να  εξετάσει  αν  όντως  υπάρχει  διασύνδεση  της  Χ.Α.  με  τις  καταγγελίες  για  την 
παράνομη διακίνηση όπλων. 
Παρουσιάστρια: Υπάρχει, όμως ακόμη μία πτυχή στην υπόθεση αυτή και αφορά την 
έρευαν που γίνεται για τυχόν εμπλοκή αστυνομικών σε δραστηριότητες της Χ.Α. 
Νίκος Κουντούρης: Οι εσωτερικές υποθέσεις λοιπόν, οι Αδιάφθοροι της αστυνομίας 
ερευνούν  κάθε  καταγγελία  για  πιθανή  ανάμειξη  αστυνομικού.  Μάλιστα  έχουν 
ξανανοίξει  φακέλους  με  περισσότερες  από ενενήντα  υποθέσεις  με  πρωταγωνιστές 
κατηγορούμενους αστυνομικούς για αδικήματα όπως ληστείες ή εκβιάσεις σε βάρος 
αλλοδαπών…  Έγιναν  και  έρευνες  στην  Θεσσαλονίκη,  στο  τμήμα  της  πλατείας 
Δημοκρατίας  και  της  Καλαμαριάς  και  κάτι  τελευταίο…  Πριν  από  πέντε  μέρες 
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θυμάσαι  ότι  είχε  συλληφθεί  ο  πρώην  συνοδός  του  βουλευτή  της  Χ.Α.  Γιώργου 
Γερμενή… Είχαν βρεθεί διάφορα στην κατοχή του, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος 
από τον εισαγγελέα όμως έγινε έρευνα στο γραφείο του, στο αστυνομικό τμήμα της 
Λούτσας εκεί που ανήκει οργανικά από τους Αδιάφθορους της αστυνομίας και εκεί 
βρέθηκε ένα  τσαντάκι  του,  που περιείχε  10000 ευρώ και  δύο δόσεις  με άγνωστη 
ουσία σε σκόνη πιθανότατα ηρωίνη, λένε οι αστυνομικοί.    
Στο επόμενο ρεπορτάζ, που ασχολείται με τα οικονομικά της Χ.Α., η δημοσιογράφος 
αναφέρει  (18:21΄:23΄΄)  ότι  ο Ν. Μιχαλολιάκος  στην απολογία του ανέφερε ότι το 
κόμμα του έχει ξοδέψει μόλις τα μισά από τον κρατικό προϋπολογισμό και μάλιστα 
έχει πλεόνασμα 400.000 ευρώ.  
 Δελτίο ειδήσεων της Κυριακής 6 Οκτωβρίου 2013, 17:56 – 19:10
Παρουσιάστρια: Χιονοστιβάδα γίνονται πλέον οι αποκαλύψεις για την εγκληματική 
δράση  της  Χ.Α.  με  νέα  μαρτυρίες  φωτιά.  Μάρτυρες  υπό  καθεστώς  προστασίας 
καταθέτουν ότι πίσω από το προκάλυμμα του πολιτικού κόμματος λειτουργούσε στην 
πραγματικότητα  μία  παραστρατιωτική  οργάνωση  με  δομή,  ιεραρχία,  σκληρούς 
κανόνες και εγκληματικούς στόχους. Οι βουλευτές ήταν υπεύθυνοι για τους πυρήνες 
και  για  τα  τάγματα εφόδου.  Η Άννα Κανδύλη έχει  το αποκαλυπτικό  ρεπορτάζ… 
Άννα, πρόκειται για τρία νέα πρόσωπα. Προστατευόμενοι μάρτυρες που δίνουν νέα 
στοιχεία  στις  καταθέσεις  τους  στους  ανακριτές  που  χειρίζονται  την  υπόθεση.  Τα 
είπαν λοιπόν όλα την Παρασκευή και το Σάββατο. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ; 
Ά. Κανδύλη: Καταρχάς να σου πω Ανδριάνα, ότι σύμφωνα με δικαστικές πηγές, όπως 
έλεγαν χαρακτηριστικά μετά και από αυτές τις καταθέσεις, η ανάκριση τώρα αρχίζει. 
Οι  τρεις  μάρτυρες  πήγαν  στην  Ευελπίδων  κάτω  από  άκρα  μυστικότητα  και 
μεταμφιεσμένοι,  καλυμμένα  τα  πρόσωπα  όσο  μπορούσαν  με  τζόκεϊ  και  μαύρα 
γυαλιά, προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί από κάποιον ο οποίος μπορούσε να 
ήταν στην Ευελπίδων. Όπως είπαν, ήθελαν να μιλήσουν νωρίτερα αλλά δεν ήξεραν 
που  να  πάνε.  Γιατί  αν  πήγαιναν  στην  αστυνομία,  φοβόντουσαν  μήπως  τελικά 
αποκαλυφθούν και δεν προχωρήσει περαιτέρω η έρευνα. Κάποιοι είπαν ότι έτρωγαν 
και πολύ ξύλο στην οργάνωση. Ότι ήταν ένας πραγματικός στρατός,  ότι  υπήρχαν 
κανόνες συμπεριφοράς και συνωμοτικοί κανόνες μάλιστα και τους είχαν υποδείξει 
ότι ό,τι και να γινότανε αυτοί θα έλεγαν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Όπως χαρακτηριστικά 
φέρονται να λένε «μας εκπαίδευαν για να γίνουμε δολοφονικές μηχανές». Να σας πω 
τώρα… Ο πρώτος προστατευόμενος μάρτυρας…
Παρουσιάστρια: Να  τα  δούμε  ένα-ένα  όλα  τα  κομμάτια  Άννα,  γιατί  έχεις 
αποκαλυπτικό  ρεπορτάζ.  Να  μπορέσουμε  λοιπόν  να  τα  δούμε  αναλυτικά.  Να 
ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο πρώτος προστατευόμενος μάρτυρας. 
Ά. Κανδύλη: Στη σειρά ο τρίτος από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Και 
μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα. «Πήγα λέει στα κεντρικά της Χ.Α. και 
μπήκα στο πρόγραμμα Κένταυρος από το 2006. Ήμουν υπό τις εντολές του Γερμενή, 
ο οποίος ήταν επικεφαλής της εκπαίδευσης. Μετά την απόλυσή μου από τις ένοπλες 
δυνάμεις το 2010μπήκα στον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης». 
Ά. Κανδύλη: Τον σκληρό πυρήνα, όπως λέει, τον αποτελούσαν 300-400 άτομα, όχι 
παραπάνω.  Σύμφωνα  με  τον  μάρτυρα  υπήρχαν  σωματικές  δοκιμασίες  που 
περιλάμβαναν άμυνα και επίθεση. Λοχαγός ήταν ο Γερμενής, καθώς όπως λέει στη 
Χ.Α. χρησιμοποιούσαν στρατιωτικούς βαθμούς στην ιεραρχία. Εκπαιδευτής μεταξύ 
άλλων ήταν ο Πατέλης, τον οποίο έχουμε ως κατηγορούμενο ενώ κατονομάζει και 
άλλο  ένα  πρόσωπο,  που  δεν  είναι  κατηγορούμενος,  δεν  έχει  περάσει  από  την 
ανάκριση και για αυτόν λέει ότι δεχόταν εντολές απευθείας από τον Κασιδιάρη και 
μάλιστα υποστηρίζει ο μάρτυρας ότι προκάλεσαν λέει  πολλά κακουργήματα όπως 
απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τελικός κριτής των δοκιμασιών ήταν ο Γερμενής, για τα 
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γυμνάσια  μιλάει… Η εκπαίδευση γινόταν σε  σκοπευτήριο  στο Χαϊδάρι  ενώ στον 
Ασπρόπυργο  υπάρχει  και  αποθηκευτικός  χώρος,  όπου  εκεί  φύλασσαν  γκλομπς, 
ασπίδες και κοντάρια. Τώρα… κατά τον μάρτυρα «η τακτική των ταγμάτων έμοιαζε 
με εκείνη των ΜΑΤ. Στις πρώτες σειρές της διμοιρίας ήταν οι Κέρβεροι, οι οποίοι 
ήταν  για  την  άμυνα.  Περίμεναν  πάντα  την  επίθεση  των  αντιπάλων.  Μόλις  αυτή 
γινόταν έβγαιναν από τις πίσω σειρές οι Πύργοι.  
Παρουσιάστρια: Κατέθεσαν,  λοιπόν,  συγκεκριμένα στοιχεία  τα οποία φαίνεται  ότι 
αποκαλύπτουν και μία πολύ συγκεκριμένη διάταξη, μία δομή. Φαίνεται όμως ότι στη 
συνέχεια  αποκαλύπτεται  οι  βουλευτές  να  είχαν  προχωρήσει  ακόμη  και  σε  ένα 
λεγόμενο μοίρασμα των περιοχών. 
Ά. Κανδύλη: Έτσι… Και Ανδριάννα, όπως λέει ο συγκεκριμένος μάρτυρας, όλοι οι 
βουλευτές του νομού Αττικής ήξεραν. Ήξεραν και για τα τάγματα εφόδου, ήξεραν αι 
για την ιεραρχία. Λέει μάλιστα, ότι «οι βουλευτές ήταν υπεύθυνοι για τους πυρήνες 
και τα τάγματα εφόδου. Ο Λαγός είχε αναλάβει τον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, ο 
Παναγιώταρος  με  τον  Γερμενή  τη  Β΄  Αθήνας,  ο  Παναγιώταρος  είχε  τα  νότια 
προάστια. Όλοι ήταν υπό την αρχηγία του Κασιδιάρη», όπως καταλήγει. Μάλιστα 
λέει  ότι  ο  Γερμενής  ήταν  ο  επιχειρησιακός  εκπαιδευτής,  ο  Κασιδιάρης  έκανε 
ιδεολογικού  προσανατολισμού  ομιλίες  ενώ ο  Παναγιώταρος  ήταν  ο  προμηθευτής, 
αυτός που προμήθευε ρούχα και γκλομπς. Τον Παππά μεταξύ των μελών, όπως λέει, 
τον αποκαλούσαν «Ταξίαρχο». Για τον Νίκο Μίχο τώρα, σας υπενθυμίζω ότι είναι 
ένας από τους έξι βουλευτές που είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος… Λέει ότι 
δεν  τον  γνώριζε…  Υποστηρίζει  επίσης  ότι  είχε  δοθεί  εντολή  από  τον  ίδιο  τον 
Μιχαλολιάκο, όπου βρουν δύο πρώην στελέχη της Χ.Α. …. Μάλιστα ο ένας ήταν 
γνωστός και ως «Λοχαγός» να τους «καθαρίσουν».
Παρουσιάστρια: Φαίνεται  λοιπόν,  ότι  ήταν  όλοι  απολύτως  ενήμεροι  με  πολύ 
συγκεκριμένες οδηγίες. Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη αποκαλυπτικό στοιχείο, το οποίο 
έχεις και αφορά στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Ά.  Κανδύλη: Είναι  πραγματικά  αποκαλυπτικό  Ανδριάνα…  Λέει  λοιπόν  ο 
συγκεκριμένος  μάρτυρας,  ότι  «ξέρω  ότι  ο  Φύσσας  ήταν  στόχος  της  Χ.Α.  στον 
Πειραιά. Υπήρχε κεντρική εντολή από τον Λαγό να τον φάνε. Αυτό ήταν σε γνώση 
του Κασιδιάρη και είχε την έγκριση Μιχαλολιάκου».
Ά. Κανδύλη:  Μάλιστα λέει, ότι όσον αφορά την Νίκαια, όποιον προσέγγιζαν για να 
γίνει  μέλος,  κοίταγαν  πρώτα  και  το  κομματικό  του  παρελθόν.  Στη  Νίκαια  λέει 
πήγαιναν με εντολή του Λαγού σε καταστήματα, που διατηρούσαν μετανάστες με 
μεταχειρισμένα κινητά και  τους απειλούσαν για να κλείσουν τα στόματα τους.  Ο 
συγκεκριμένος  μάρτυρας  αναφέρεται  και  στο  Παγκράτι.  Και  εδώ  είναι  κάτι 
συγκλονιστικό Ανδριάνα, αυτό το οποίο λέει…
Παρουσιάστρια: Γιατί αφορά εφήβους αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.
Ά. Κανδύλη:  Ακριβώς. Λέει ποιος ήταν υπεύθυνος εκεί στην τοπική οργάνωση και 
θεωρεί,  όπως  καταθέτει,  ότι  τα  φροντιστήρια  τα  οποία  είχε  η  μητέρα  του  ήταν 
«φυτώρια»  για  τους  ανηλίκους.  Λέει  συγκεκριμένα:  «Ο Κ.Π.  εκμεταλλευόταν  το 
γεγονός ότι στα φροντιστήρια της μητέρας του φοιτούν παιδιά εφηβικής ηλικίας, τα 
οποία προσπαθούσε να προσηλυτίσει».
Παρουσιάστρια: Τώρα…  Ο  λεγόμενος  δεύτερος  μάρτυρας  ξέρει  πολλά  για  όσα 
γίνονταν στην Κορινθία και τα αποκαλύπτει και αυτά. 
Ά.  Κανδύλη:  Έτσι… Και θυμίζουμε Ανδριάνα ότι  η  Κορινθία  είναι  μία από τις 
περιοχές  που  η  Χ.Α.  έχει  μεγάλη  δύναμη.  Αν  θυμάμαι  καλά  πρέπει  να  είναι  η 
δεύτερη. Λέει λοιπόν, ότι ήταν στέλεχος εκεί στην τοπική οργάνωση μέχρι το 2012. 
Υπεύθυνος λέει για την περιφέρεια της Κορίνθου είναι ο Παναγιώταρος, υπαρχηγός ο 
Κασιδιάρης αλλά οι σχέσεις λέει Κασιδιάρη – Μπούκουρα, που είναι ο βουλευτής 
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της περιοχής, δεν ήταν καλές. Λέει ότι γνωρίζει για επιθέσεις σε μετανάστες στην 
περιοχή  αλλά  δεν  γνωρίζει  εάν  σε  κάθε  περίπτωση  υπήρχε  ειδική  εντολή.  Όπως 
καταθέτει,  ο  βουλευτής  της  περιοχής  διαθέτει  πάρα  πολλά  όπλα  Ζάσταβα  ενώ 
υποστηρίζει  ότι  και  κάποια  στελέχη  πουλούσαν προστασία  σε καταστήματα στην 
Κόρινθο και στο Ξυλόκαστρο. Στην κατοικία μάλιστα του πυρηνάρχη της Κορίνθου 
λέει ότι υπάρχουν αφίσες του Χίτλερ, όπως επίσης υπάρχουν και κράνη των Ες-Ες. 
Αποκαλύπτει  δε  και  κάτι  ακόμη…  Ότι  το  καλοκαίρι  του  2012  στο  λιμάνι  της 
Κορίνθου  έγινε  επίθεση  εναντίον  μεταναστών  και  στο  σημείο  αυτό  λέει  υπήρχαν 
αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκανα τίποτα αλλά έβλεπαν 
αυτό  που  γινόταν  και  γελούσαν.  Λέει  επίσης  Ανδριάνα  να  σου  πω,  ότι  σε  ένα 
εγκαταλελειμμένο μοναστήρι στις Κλεονές υπάρχουν κρυμμένα όπλα και τρόφιμα. 
Μένει τώρα να δούμε βέβαια όλα αυτά τι θα κάνουν οι Αρχές και τι θα βρουν από 
όλα αυτά που αποκαλύπτουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Και εδώ πρέπει να σου 
σημειώσω, ότι έχουν εκδηλώσει και άλλοι ενδιαφέρον να μιλήσουνε. Δηλαδή αυτή τη 
στιγμή έχουμε φτάσει στους πέντε προστατευόμενους μάρτυρες ενώ δικαστικές πηγές 
λένε ότι υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Θέλουν να ανοίξουν το στόμα 
τους. …
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:06΄:45΄΄  –  18:10΄:44΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής:
Σπηκάζ:  Από τα πλοκάμια που κόβονται φυτρώνουν άλλα. Τα στόματα όμως έχουν 
ανοίξει. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες δείχνουν με τις καταθέσεις τους νέα πρόσωπα 
και αποκαλύπτουν στοιχεία για τις παράνομες άγριες δραστηριότητες των μελών της 
Χ.Α.  Δύο  ακόμη  βουλευτές  της  οργάνωσης  βρίσκονται  στο  στόχαστρο  της 
αντιτρομοκρατικής και της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές εξετάζονται 
για  κακουργήματα.  Όπως  έχει  γίνει  γνωστό ένας  άνδρας  έχει  καταθέσει  στοιχεία 
εναντίον τους το βράδυ της Παρασκευής ενώ μία γυναίκα προσήλθε αυτοβούλως στο 
ανακριτικό  γραφείο  το  Σάββατο.  Ο  αποκαλούμενος  ως  «απόστρατος»  ο  οποίος 
παραδόθηκε την Παρασκευή το βράδυ «καίει»  τους  συντρόφους  του,  τον σκληρό 
πυρήνα της Νίκαιας. Ομολόγησε ότι μία ώρα πριν από την άγρια δολοφονία του Π. 
Φύσσα τα μέλη της τοπικής καλούσαν μέσω μηνυμάτων τα τάγματα εφόδου. Ο ίδιος 
έλαβε γραπτό μήνυμα από τον πυρηνάρχη Γ. Πατέλη. 
Εμφανίζεται  στην  οθόνη  απόσπασμα  από  την  ομολογία  του  «απόστρατου»  και 
διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Στις 11 το βράδυ παρακολουθούσα τηλεόραση, όταν έλαβα γραπτό μήνυμα όπου με 
καλούσαν στην τοπική. Μου έκανε εντύπωση η ώρα. Τηλεφώνησα στον Ρουπακιά 
και του ανέφερα το μήνυμα, τον ρώτησα τι μας θέλουν και μου απάντησε «δεν ξέρω, 
κλείσε θα σε πάρω». Τηλεφώνησα στον Πατέλη: «Τι μας θέλετε τέτοια ώρα;» Μου 
ζήτησε επιτακτικά να πάω σε δέκα λεπτά στην τοπική, χωρίς να μου απαντήσει. Μου 
τηλεφώνησε  ο  Ρουπακιάς  και  μου  είπε:  «πήγαινε  στην  τοπική,  δεν  ξέρω  τι  μας 
θέλουν». 
Σπηκάζ: Τα  γραφεία  της  τοπικής  στη  Νίκαια  ήταν  κλειστά.  Όπως  κατέθεσε  ο 
«απόστρατος», όπως έφευγε είδε έτοιμα τα τάγματα εφόδου.
Εμφανίζεται  στην  οθόνη  απόσπασμα  από  την  ομολογία  του  «απόστρατου»  και 
διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Προχωρώντας  πιο  κάτω  βρήκαμε  επτά  μοτοσυκλέτες  με  άτομα  της  τοπικής  με 
στρατιωτικά παντελόνια και τους ρώτησα: «υπάρχει κάποιο όχημα να μοιράσουμε 
τρόφιμα;»  Εκείνοι  μου απάντησαν:  «τι  τρόφιμα ρε;  Εδώ πάμε να δώσουμε μάχη. 
Πιάσανε  δυο  άτομα  του  πυρήνα  της  ασφάλειας,  δικούς  μας,  πάμε  να  τους 
ελευθερώσουμε». Είπα στον Σ.: «Πάμε να φύγουμε. Αυτοί εδώ είναι συμμορία. Τι 
δουλειά έχουμε εμείς;»
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Σπηκάζ: Η ομολογία του 52χρονου «απόστρατου» αποδεικνύει ότι είχε στηθεί ενέδρα 
θανάτου.  Ο  52χρονος  είχε  υπηρετήσει  ως  έφεδρος  στην  αεροπορία  και  είναι 
συνταξιούχος  οδηγός  των  ΕΛ.ΤΑ.  Η  κατάθεση  της  27χρονης  συντρόφου  του  Π. 
Φύσσα είναι συγκλονιστική. Καρέ-καρέ ξεδίπλωσε ενώπιον της έκτης ανακρίτριας 
Πειραιά, τα όσα συνέβησαν το βράδυ της άγριας δολοφονίας. 
Εμφανίζεται  στην οθόνη απόσπασμα από την κατάθεση της κοπέλας του Παύλου 
Φύσσα και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Είδα  7-8  άτομα,  ηλικίας  35-40  ετών  περίπου,  όλοι  εύσωμοι,  φορούσαν  μαύρα 
ρούχα,  κάποιοι  με  ξυρισμένα  κεφάλια,  κάποιοι  όχι.  Με  δυνατές  φωνές 
κατευθύνθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα αγόρια της παρέας».
Σπηκάζ: Η 27χρονη άρχισε να ψάχνει για βοήθεια. Πλησίασε τους άνδρες της ομάδας 
ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν στην οδό Κεφαλληνίας.  
Εμφανίζεται  στην οθόνη απόσπασμα από την κατάθεση της κοπέλας του Παύλου 
Φύσσα και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Ούρλιαζα λέγοντας πως οι φίλοι μου κινδυνεύουν και τους παρακαλούσα να έρθουν 
να βοηθήσουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν αστυνομικό ψηλό και πολύ σωματώδη, 
άγρια φυσιογνωμία, τετράγωνο πρόσωπο να μου λέει:  «Δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα. Είναι πάρα πολλοί». 
Σπηκάζ: Όταν  γύρισε  στο  σημείο  στην  Παναγή  Τσαλδάρη,  ο  Π.  Φύσσας  είχε 
μαχαιρωθεί. Λίγο αργότερα ξεψυχούσε στην αγκαλιά της. […] 
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ 
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο  ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ  ΦΥΣΣΑ  –  Ο  ΠΥΡΗΝΑΣ  ΤΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ SMS ΣΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ
Η  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΠΕΛΑΣ  ΤΟΥ  ΦΥΣΣΑ  -   ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
«ΜΑΤΑΙΑ  ΖΗΤΟΥΣΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ»
Ν.  ΔΕΝΔΙΑΣ –  «Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ  ΩΣ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ»…
Από  τις  18:15΄:50΄΄  έως  τις  18:19΄:08΄΄  μεταδίδεται  ρεπορτάζ  αναφορικά  με  το 
εγχειρίδιο της Χ.Α. που δημοσίευσε ο «Τύπος της Κυριακής».
Από τις 18:31΄:40΄΄ έως τις 18:33΄:54΄΄ μεταδίδεται ρεπορτάζ σχετικά με διάφορες 
ομάδες που κινούνται στις παρυφές της Χ.Α. 
Από  τις  18:45΄:05΄΄  έως  τις  18:47΄:25΄΄  μεταδίδεται  ρεπορτάζ  σχετικά  με  τον 
αντίκτυπο της υπόθεσης της Χ.Α. στα ξένα μέσα ενημέρωσης. 
Δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου 2013, 17:56 – 19:16
SUPER  :   ΖΗΤΟΥΝ  ΑΡΣΗ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΓΙΑ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ,  ΓΕΡΜΕΝΗ  ΚΑΙ 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
Παρουσιαστής: …Και η απορία είναι  γιατί  για  αυτούς  τους  βουλευτές  ζητείται  η 
άρση ασυλίας και το αδίκημα δεν είναι αυτόφωρο. Η Άννα Κανδύλη θα μας δώσει 
όλες τις πληροφορίες που έχει. Άννα… 
Ά.  Κανδύλη: Καταρχάς  να  σου  πω  γιατί  ζητείται  για  αυτούς  τους  βουλευτές… 
Έχουμε νέα στοιχεία… Έχουμε τις μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων, που 
αναφέρουν τα ονόματα των συγκεκριμένων βουλευτών, τους οποίους συνδέουν και 
με συγκεκριμένες  πράξεις… Και για αυτό το λόγο λοιπόν οι ανακριτές  υπέβαλαν 
αυτό το αίτημα για την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας στη Βουλή. Γιατί τώρα 
έχουμε την υποβολή του αιτήματος. Έχουμε την υποβολή του αιτήματος Προκόπη, 
γιατί η ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση δεν είναι διαρκές αδίκημα. 
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Δηλαδή θεωρείται ότι εξαρθρώθηκε η εγκληματική ομάδα το προηγούμενο Σάββατο, 
όταν τα ξημερώματα ξεκίνησαν οι συλλήψεις. Για αυτό το λόγο τώρα για οτιδήποτε 
πρέπει να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας. 
Παρουσιαστής: Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό… Να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο 
κατανοητό  στους  τηλεθεατές  μας  και  θα  έχουμε  τη  συνδρομή  και  νομικού  στη 
συνέχεια για να είναι  όλα σαφή. Θεωρεί  λοιπόν η δικαιοσύνη ότι  το διαρκές  του 
εγκλήματος  της  ένταξης  και  της  διεύθυνσης  της  εγκληματικής  οργάνωσης  δεν 
υφίσταται πια, άρα για να εξετάσει το αδίκημα ζητάει την άδεια της Βουλής γιατί το 
αδίκημα δεν είναι πια αυτόφωρο. Το λέω σωστά;
Ά. Κανδύλη: Ακριβώς… Δεν είναι διαρκές το αδίκημα της εγκληματικής ομάδας. 
Παρουσιαστής: Δεν είναι πια διαρκές.
Ά. Κανδύλη: Δεν είναι διαρκές. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική ομάδα με τις συλλήψεις 
οι οποίες έγιναν για αυτό τώρα ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας των τριών 
αυτών βουλευτών. Για αυτό το λόγο. Και όπως είπαμε τα στοιχεία είναι αυτά που 
προέκυψαν  μέσα  από  τις  καταθέσεις  των  προστατευόμενων  μαρτύρων  που 
τουλάχιστον για αυτούς τους τρεις βουλευτές σε πρώτη φάση λένε ότι συμμετείχαν 
σε  διάφορες  παράνομες  ενέργειες  σε  σχέση  με  τη  δράση  της  εγκληματικής 
οργάνωσης, σε σχέση με τη δράση της Χ.Α. Τώρα Προκόπη,  να σου πω ότι  δεν 
αποκλείεται τις επόμενες ώρες να δούμε και άλλες ανακριτικές πράξεις και γιατί το 
λέω αυτό… Πάντα  βάσει  των  καταθέσεων  που  έχουν  δώσει  οι  προστατευόμενοι 
μάρτυρες, περιγράφονται και άλλα αδικήματα μέσα σε αυτές τις καταθέσεις, οπότε 
δεν αποκλείεται να δούμε και συμπληρωματική ποινική δίωξη για άλλα αδικήματα. 
Αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  μόνο  για  το  αδίκημα  της  ένταξης  και  διεύθυνσης  σε 
εγκληματική  οργάνωση.  Δεν  αποκλείεται  λοιπόν,  επειδή  περιγράφονται  και  άλλα 
αδικήματα, όπως εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονιών, ξέπλυμα… Δεν αποκλείεται 
λοιπόν τις επόμενες ώρες να δούμε συμπληρωματική ποινική δίωξη και …
Παρουσιαστής: Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και μάρτυρες που κατέθεσαν περί 
κατάλυσης πολιτεύματος και αυτό αν μετατραπεί σε δίωξη είναι ένα άλλο αδίκημα 
πάρα πολύ σοβαρό που λέγεται εσχάτη προδοσία.
Ά.  Κανδύλη: Όχι,  είναι  προπαρασκευαστικές  ενέργειες  για  κατάλυση  του 
πολιτεύματος. Βεβαίως και το βλέπουμε αυτό στην κατάθεση του ενός μάρτυρα, του 
πέμπτου  προστατευόμενου  μάρτυρα  που  κατέθεσε  το  Σάββατο  που  λέει 
χαρακτηριστικά ότι «αυτοί είχαν σκοπό να καταλύσουν το δημοκρατικό … έλεγαν 
μάλλον ότι θέλουν να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα και να μπουν με τανκς 
στη Βουλή». Δεν αποκλείεται λοιπόν Προκόπη να δούμε συμπληρωματική δίωξη και 
για αυτό το αδίκημα τις επόμενες ώρες. 
Παρουσιαστής: Πες μας τώρα για τις άλλες προφυλακίσεις.
Ά. Κανδύλη: Όπως επίσης να σου πω κάτι πριν πάμε για την άλλη προφυλάκιση που 
είχαμε σήμερα… Να σου πω επίσης ότι θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να διευρυνθεί ο 
κύκλος των κατηγορουμένων γιατί βλέπουμε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες λένε 
και για άλλα πρόσωπα μέσα στις καταθέσεις τους, που μέχρι τώρα δεν τα γνώριζε η 
ανάκριση.  Πάμε  και  στην  προφυλάκιση…  Άλλη  μία  προφυλάκιση  που  είχαμε 
σήμερα…  Είναι  η  όγδοη  στη  σειρά  σε  αυτή  την  υπόθεση…  Πρόκειται  για  τον 
πυρηνάρχη του Περάματος,  ο οποίος φαίνεται  να εμπλέκεται  σύμφωνα με τα έως 
τώρα στοιχεία όχι μόνο στη δολοφονία του Π. Φύσσα αλλά και στην επίθεση στους 
αφισοκολλητές  του  Κ.Κ.Ε.  και  στην  επίθεση  σε  αλλοδαπούς  στην  ιχθυόσκαλα. 
Κρίθηκε  λοιπόν  προφυλακιστέος  μετά  την  απολογία  του  με  τη  σύμφωνη  γνώμη 
ανακριτή και εισαγγελέα… Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται και 
είπε  συγκεκριμένα  ότι  στο  Πέραμα  δεν  ήταν  ενώ  για  το  τηλεφώνημα  το  οποίο 
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φαίνεται να κάνει μετά τη δολοφονία στον Πατέλη για αυτό λέει ότι τηλεφώνησε για 
να δει τι συμβαίνει όταν έμαθε για τη δολοφονία του Π. Φύσσα. 
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:04΄:40΄΄  –  18:09΄:42΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ:  Η  βιτρίνα  κατέρρευσε.  Δυσωδία  αναδύεται  από  το  μπαράζ  των 
αποκαλύψεων  για  το  εθνικιστικό  κόμμα  Χ.Α.  που  δεν  φλέρταρε  μόνο  με  την 
παρανομία αλλά δρούσε σαν συμμορία κοινών ποινικών εγκληματιών. Οι καταθέσεις 
των προστατευόμενων μαρτύρων καίνε και συνθέτουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για 
τα  ηγετικά  πρόσωπα του  ομοφοβικού,  ρατσιστικού,  ναζιστικού  μορφώματος.  Του 
μορφώματος που στόχο είχε να καταλύσει το πολίτευμα.   
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Ε΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«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».  
Σπηκάζ: Όλοι οι βουλευτές της Χ.Α. στην Αττική ήταν ενήμεροι για τις εγκληματικές 
πράξεις, οι περισσότερες από τις οποίες ούτως ή άλλως γίνονταν με δική τους εντολή 
καταθέτουν οι μάρτυρες. 
Σπηκάζ: Το πρόσωπο πίσω από κάθε εντολή. Ο αρχηγός δε δίσταζε. «Καθαρίστε» 
όποιον στρέφεται κατά της Χ.Α.  
 Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Είχε δοθεί εντολή από τον ίδιο τον Μιχαλολιάκο όπου βρούμε Ανδρουτσόπουλο ή 
«Περίανδρο»  καθώς  και  τον  Πλαπούτα,  παλιός  λοχαγό  της  Χ.Α.  να  τους 
καθαρίσουμε… Και οι επιθέσεις προς τους μετανάστες δεν είχαν σκοπό εκφοβιστικό 
αλλά δολοφονικό».   
Σπηκάζ: Μέσω  σκληρού  προσηλυτισμού  ο  Νίκος  Μιχαλολιάκος  έβρισκε  τους 
υποψήφιους  θύτες.  Ιδεολογική  πλύση  εγκεφάλου  για  του  στρατιωτικού  τύπου 
μαχητές του κόμματος. 
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Μιχαλολιάκος και Παππάς μας προέτρεπαν αν είμαστε βίαιοι, να εξοντώσουμε τους 
εχθρούς  μας  και  να  μην  φοβόμαστε  κανέναν.  Άλλωστε,  όπως  είπα,  τίποτα  δεν 
μπορούσε  να  γίνει  εν  αγνοία  του  αρχηγού  και  χωρίς  την  άδεια  του.  Αυτό  που 
χαρακτηρίζει τη Χ.Α. είναι η απόλυτη πειθαρχία, η υπακοή στον Αρχηγό». 
Σπηκάζ: Ο  υπαρχηγός  Χρήστος  Παππάς  ή  αλλιώς  Ταξίαρχος,  ο  εραστής  της 
σβάστικας δεν έκρυβε το μίσος του για κάθε έναν που δεν ανήκε στην Αρία φυλή.
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Ο  Χρήστος  Παππάς  με  προέτρεπε  κατά  τις  επισκέψεις  του  στα  γραφεία  της 
οργάνωσης με τα εξής λόγια: γ…τους (μπιπ), σκοτώστε τους, σφάξτε τους, σπάστε 
τους τα κεφάλια και μη χαμπαριάζετε. Για ό,τι συμβεί εμείς είμαστε εδώ».  
Σπηκάζ: Ο υπαρχηγός, όπως και η υπόλοιπη ηγετική ομάδα, ήταν αμείλικτος και με 
τα μέλη που παρέβαιναν τον κώδικα του κόμματος.  
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Ε΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Κάθε παρέκκλιση από τις αρχές της οργάνωσης, τις επιθυμίες και τις διαταγές του 
αρχηγού  και  των  ηγετικών  στελεχών,  επέφερε  αυτόματα  σκληρότατη  τιμωρία, 
άγριους ξυλοδαρμούς και δημόσιους εξευτελισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις βάζουν 
πολύ δυνατά μουσική για να μην ακούγονται οι φωνές αυτών που τρώνε ξύλο».
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Σπηκάζ: Ο Ηλίας Κασιδιάρης ήταν ο Γκαίμπελς της οργάνωσης. Επισήμως ο πρώτος 
υπαρχηγός. Όσα κάνει πράξη μπροστά στις κάμερες (προβάλλονται πλάνα από τις 
κλωτσιές και τις χειρονομίες του κ. Κασιδιάρη κατά δημοσιογράφων και τεχνικών 
έξω από τα δικαστήρια), τα δίδασκε στα νεοσύλλεκτα στελέχη με ιερό σεβασμό στα 
πρότυπα της Γερμανίας του Φύρερ.
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Ο  Κασιδιάρης  μας  έκανε  ιδεολογικού  προσανατολισμού  ομιλίες  με  ναζιστικό 
προσανατολισμό  και  μας  δίδαξε  βηματισμό  στρατιωτικού  τύπου  και  ναζιστικούς 
χαιρετισμούς».
Σπηκάζ: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε την εξουσία να δίνει και εντολές για εφόδους ως 
διοικητής διμοιριών. Όπως στη διμοιρία του Γ.Α.    
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Ο Γ.Α. λαμβάνοντας εντολές από τον Ηλία Κασιδιάρη, διοικητή της ομάδας του 
(του Α.) προκάλεσαν σωρεία κακουργημάτων όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας και 
πρόκληση  σοβαρών  σωματικών  βλαβών,  κατά  τη  διάρκεια  4-5  επιθέσεων,  σε 
περιοχές  της  Ανατολικής  Αττικής  (π.χ.  επίθεση  σε  μετανάστες,  υπαλλήλους 
βενζινάδικου στο Λαύριο τον Οκτώβριο του 2012, όπου άτομα κατέβηκαν από βαν 
και τους ξυλοκόπησαν)».
Σπηκάζ: Ο  βουλευτής  Νίκος  Μίχος,  εκδοροσφαγέας  –  βουλευτής  της  Χ.Α 
χρησιμοποιούσε  την  τέχνη  του  επαγγέλματος  του  στην πολεμική  εκπαίδευση των 
νεοσύλλεκτων.
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Ε΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Γνωρίζω  ότι  στελέχη  της  Χ.Α.  εκπαιδεύονταν  από  τον  Νικο  Μίχο  στην 
εξουδετέρωση  αντιπάλων  με  χρήση  μαχαιριών,  για  το  λόγο  δε  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». 
Σπηκάζ:  Όταν  δεν  έσφαζε  αμνοερίφια,  ο  Νίκος  Μίχος  έκανε  εσωτερικό  εμπόριο 
όπλων. 
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Ε΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Έχω μάθει ότι ο Μίχος προωθούσε όπλα σε διάφορα μέλη της οργάνωσης και όταν 
λέω προωθούσε δεν εννοώ δωρεάν αλλά πωλούσε έναντι τιμήματος». 
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΑΠΟΓΥΜΝΩΝΕΤΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – «ΚΑΙΝΕ» ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
«ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ»
«ΕΞΟΝΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ»
ΧΡ. ΠΑΠΠΑΣ: «ΣΚΟΤΩΣΤΕ, ΣΦΑΞΤΕ, ΜΗΝ ΧΑΜΠΑΡΙΑΖΕΤΕ»
«ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΑΣΤΑΝ ΣΕ ΑΡΝΙΑ, ΝΑ ΧΤΥΠΑΜΕ ΚΑΡΩΤΙΔΑ»…
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:10΄:03΄΄  –  18:13΄:16΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Κατακεραυνώνει την πυραμίδα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χ.Α. νέος 
προστατευόμενος  μάρτυρας  που  κατέθεσε  στη  δικαιοσύνη  και  αποκαλύπτει  πως 
υπήρχε κεντρική εντολή να «φάνε» τον Π. Φύσσα. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ήταν 
στον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης καθώς είχε υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις 
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και  γνώριζε  πρόσωπα και  πράγματα  για  την  εγκληματική  δράση του  πυρήνα της 
Νίκαιας.  Υποστήριξε  ενώπιον  του  δικαστικού  λειτουργού,  ότι  η  δολοφονία  του 
34χρονου μουσικού ήταν αποφασισμένη και με έγκριση του αρχηγού του κόμματος. 

Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
 «Ξέρω ότι ο Παύλος Φύσσας ήταν στόχος της Χ.Α. στην περιοχή του Πειραιά και 
υπήρχε κεντρική εντολή από τον βουλευτή της Χ.Α. Ιωάννη Λαγό να τον φάνε όπου 
τον  βρούνε  εν  γνώσει  του  Ηλία  Κασιδιάρη  και  πάντοτε  με  την  έγκριση  του  Ν. 
Μιχαλολιάκου».  
Σπηκάζ: Ο μάρτυρας τόνισε πως ο ίδιος δεν είχε σχέση με τη δολοφονία Φύσσα αλλά 
συμμετείχε σε άλλα βασανιστήρια ατόμων που είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη του 
με συνέπεια να πετάγεται στον ύπνο του και να αισθάνεται τύψεις. Ο μάρτυρας με το 
παρατσούκλι  «απόστρατος»  που  είχε  τηλεφωνικές  επαφές  με  το  δολοφόνο  Γ. 
Ρουπακιά και του πυρηνάρχη Νίκαιας Γ. Πατέλη πριν και μετά τη δολοφονία του 
34χρονου δέχτηκε απειλές για να κρατήσει το στόμα του κλειστό για τον φόνο. 
Σπηκάζ: Αρχικά το άτομο που του τηλεφώνησε δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του 
ζήτησε να πάει στα κεντρικά στη Μεσογείων μετά από εντολή Λαγού. Μετά από νέες 
τηλεφωνικές επαφές το ραντεβού δόθηκε στους Αγίους Αναργύρους στη Νίκαια.
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του «απόστρατου» και διαβάζεται 
από δημοσιογράφο:
«Ήρθε με ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια αδύνατη, ξανθιά κοπέλα Κατέβηκε 
από  το  αυτοκίνητο  και  μου  είπε:  έλα  λίγο  να  μιλήσουμε  και  συνέχισε:  δώσε  το 
τηλέφωνο σου. Του το έδωσα αμέσως γιατί ήταν αγριεμένος και μάλιστα όπως τον 
θυμήθηκα ήταν ένα από τα άτομα της ομάδας με τα στρατιωτικά ρούχα». 
Σπηκάζ: Στη συνέχεια  ο «απόστρατος» αναφέρει  τις  απειλές  που δέχτηκε από το 
μέλος των πυρήνων της Νίκαιας.  
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του «απόστρατου» και διαβάζεται 
από δημοσιογράφο:
«Άκου να δεις Δήμου είσαι ο μόνος που πήρες τηλέφωνο τον Ρουπακιά, θα πεις ότι 
ήσουν τυχαία στο Κερατσίνι εκείνο το βράδυ και είδες φασαρία και πήρες τηλέφωνο 
τον Ρουπακιά και του είπες: «έλα γιατί γίνεται φασαρία». Άκου να δεις, πιο καλά να 
πας φυλακή εσύ, παρά να πιάσουν τον πυρήνα της Νίκαιας. Αν δεν πεις αυτά που σου 
λέω, να ξέρεις ότι θα σε κάνουμε να υποφέρεις μέχρι να σε σκοτώσουμε. Στο λέω να 
το καταλάβεις καλά, τους προδότες εμείς τους σκοτώνουμε. Το κατάλαβες;» 
Σπηκάζ: Μετά τη συνάντηση όπως κατέθεσε ο Δήμου, δέχονταν τηλεφωνήματα και 
αναπάντητες κλήσεις και αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του και να εγκαταλείψει  
την οικογένεια του.   
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του «απόστρατου» και διαβάζεται 
από δημοσιογράφο:
«Πίστεψα ότι θα μου κάνουν κακό και φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν. Είχε θολώσει 
το μυαλό μου. Πήρα τα φάρμακα μου και έφυγα χωρίς να πω σε κανέναν τίποτα. Στη 
σύζυγό μου που με ρώτησε που πηγαίνω, είπα ότι πάω σε μια δουλειά και έκτοτε 
κοιμόμουν σε παγκάκια στην Αθήνα και τον Πειραιά».
Σπηκάζ: Ο μάρτυρας είπε πως γυρνούσε στους δρόμους ώσπου ζήτησε τη βοήθεια 
του  δικηγόρου  του,  ο  οποίος  τον  προέτρεψε  να  καταθέσει  όσα  γνωρίζει  στις 
ανακριτικές αρχές.    
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΜΑΡΤΥΡΙΑ  «ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ»  -  «ΥΠΗΡΧΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΝΤΟΛΗ  ΝΑ 
«ΦΑΝΕ» ΤΟΝ ΦΥΣΣΑ» 
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«ΜΕ ΑΠΕΙΛΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΝ ΜΙΛΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ» …
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:13΄:35΄΄  –  18:17΄:25΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Εντολές από τον βουλευτή Κορινθίας της Χ.Α. Στάθη Μπούκουρα πριν από 
κάθε τους δράση, έπαιρναν οι πυρήνες της οργάνωσης στην Κόρινθο και τη Νεμέα. Ο 
βουλευτής  αναφερόταν προς  τον  αρχηγό Ν.  Μιχαλολιάκο  ενώ υπεύθυνος  για την 
περιφέρεια Κορινθίας είναι ο βουλευτής Η. Παναγιώταρος. Αυτά και άλλα πολλά για 
τη δράση της  Χ.Α.  στην Κορινθία  κατέθεσε  στους  ανακριτές  ο προστατευόμενος 
μάρτυρας Δ΄, μέλος της οργάνωσης στο νομό μέχρι πέρσι το καλοκαίρι.
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Δ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
«Οι  πυρηνάρχες  Κορίνθου  και  Νεμέας  αναφέρονται  ευθέως  στο  βουλευτή  Στάθη 
Μπούκουρα  και  μεριμνούν  για  στρατιωτική  εκπαίδευση  των  μελών  της,  η  οποία 
γίνεται στο φράγμα Φενεού (Γκούρα)».
Σπηκάζ: Ο  Στάθης  Μπούκουρας  εμφανίστηκε  στα  δικαστήρια  της  Ευελπίδων, 
αποκάλυψε  το  όνομα  του  προστατευόμενου  μάρτυρα  και  τον  χαρακτήρισε 
ψευδομάρτυρα ενώ δήλωσε ότι θέτει τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης … Το 
καλοκαίρι  του  2012  κατά  τη  διάρκεια  πυρκαγιάς  στα  Εξαμίλια  Κορινθίας  στην 
κατάσβεση  της  οποίας  πήραν  μέρος  και  μέλη  της  Χ.Α.,  ο  Στάθης  Μπούκουρας 
απείλησε και έριξε στο έδαφος τον δήμαρχο Κορινθίων.
Α. Πνευματικός – δήμαρχος Κορινθίων: Όταν προσπάθησα να απομακρυνθώ, με μία 
λαβή στρατιωτικού τύπου με πέταξε κάτω ο ίδιος ο βουλευτής. Με σηκωμένες τις 
γροθιές  περίμενε  την  αντίδραση μου και  βεβαίως  δε  θα  είχα  καμία  τύχη  αν είχα 
αντιδράσει γιατί γύρω ήταν περίπου 30 φουσκωτοί…
Σπηκάζ: Απειλές και προκλήσεις σε βάρος του δημάρχου, είχαν εκτοξεύσει μέλη της 
Χ.Α. και σε εκδήλωση για τη μάχη στα Δερβενάκια τον Ιούλιο του 2012. 
Προβάλλονται τα αντίστοιχα πλάνα, κατά τα οποία κατά την κατάθεση στεφάνου από 
τον  δήμαρχο  Κορινθίας,  ομάδα  της  Χ.Α.  φωνάζει:  «Αλήτες  –  Προδότες  – 
Πολιτικοί…»
Α. Πνευματικός – δήμαρχος Κορινθίων: Να δουν και να καμαρώσουν έναν βουλευτή 
να κάνει χειρονομία ότι θα μου κόψει το λαρύγγι. Αυτή είναι η Χ.Α.
Σπηκάζ: Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Στάθης Μπούκουρας και στα επεισόδια έξω 
από  το  κέντρο  κράτησης  μεταναστών  στο  παλιό  στρατόπεδο  της  Κορίνθου.  Οι 
επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών στην Κόρινθο ήταν πάμπολλες και όπως καταθέτει ο 
προστατευόμενος  μάρτυρας  υπήρχε  μία  γενική  κατεύθυνση  από  τη  Χ.Α.  να 
τιμωρούνται οι λαθρομετανάστες. 
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Δ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Το καλοκαίρι  του 2012 ήμουν παρών στο λιμάνι  της  Κορίνθου,  σε μια  επίθεση 
τριάντα  μελών  της  οργάνωσης  εναντίον  αλλοδαπών  (περίπου  5-6),  τους  οποίους 
πέταξαν στη θάλασσα έτσι για πλάκα. Μετά από πέντε λεπτά έφτασε στο σημείο η 
ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία δεν έκανε τίποτα και γελούσε με αυτό που έβλεπε». 
Σπηκάζ: Σε ερώτηση του ανακριτή για την κατοχή οπλισμού από στελέχη της Χ.Α 
στην Κορινθία ο προστατευόμενος μάρτυρας απαντά:
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Δ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Γνωρίζω ότι ο Μπούκουρας διατηρεί άγνωστο αριθμό πιστολιών ZASTAVA 635… 
Έχω ακούσει ακόμη για διατήρηση οπλισμού σε κάποιο εγκαταλελειμμένο μοναστήρι 
στις Αρχαίες Κλεωνές. Στο ίδιο σημείο έχουν κρύψει και τρόφιμα για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. Ξέρω ακόμη ότι κάποια στελέχη, εν γνώσει της ηγετικής ομάδας 
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του νομού  (βουλευτή  –  πυρηναρχών)  πουλούσαν προστασία  σε  καταστήματα της 
Κορίνθου, Κιάτου και Ξυλοκάστρου». 
Σπηκάζ: Συχνά  ήταν  τα  επεισόδια  στο  δημοτικό  συμβούλιο  Κορινθίων  με 
πρωταγωνιστή τον βουλευτή Στάθη Μπούκουρα.
Προβάλλεται φραστικό επεισόδιο από δημοτικό συμβούλιο και αντίστοιχες δηλώσεις 
παρευρισκόμενου. 
Σπηκάζ: Σε  τηλεοπτική  εκπομπή  ο  Στάθης  Μπούκουρας  έχει  δηλώσει  ότι  οδηγεί 
χωρίς να έχει δίπλωμα.    
Προβάλλεται το αντίστοιχο απόσπασμα τηλεοπτικής εκπομπής.
Σπηκάζ: Ο αστυνομικός που ήταν συνοδός του Στάθη Μπούκουρα είχε συλληφθεί 
από τις εσωτερικές υποθέσεις  της ΕΛ.ΑΣ για κατοχή φυσιγγίων και είχε τεθεί  σε 
διαθεσιμότητα πριν από μερικές μέρες.         
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΦΩΤΙΑ
«ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ»
ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – Ο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ 
ΣΤ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: «ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΑΣ»
ΤΑ «ΑΝΔΡΑΓΑΘΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ…
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:17΄:36΄΄  –  18:18΄:49΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Οι αδύναμοι δεν μπορούσαν να έχουν την τιμή να γίνουν μέλη της Χ.Α. Τις 
δοκιμασίες περνούσαν μόνο όσοι άξιζαν. 
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Γ΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Στις  δοκιμασίες  αυτές  μας  γρονθοκοπούσαν,  μας  χτύπαγαν  με  glops και  μας 
μάθαιναν τακτικές επίθεσης, άμυνας και διάφορες μεθόδους διάπραξης εγκλημάτων 
(π.χ.  πώς  να  ρίχνουμε  μαχαιριές  με  θανατηφόρο  αποτέλεσμα,  πως  μπορούμε  να 
κάψουμε ανθρώπους ζωντανούς με καπνογόνα)».
Σπηκάζ: Η  ξεκούραση  των  χρυσαυγιτών  στο  τέλος  της  εβδομάδας  το  Σάββατο 
περιελάμβανε ώρα διήγησης ιστοριών για το πόσους αλλοδαπούς είχε  χτυπήσει  ο 
καθένας μέσα στην εβδομάδα και τι τους έκανε. Όπως στα επεισόδια τον Μάιο του 
2009 όταν δεκάδες λαθρομετανάστες είχαν βρει καταφύγιο στο κτίριο του παλιού 
Εφετείου στην οδό Σωκράτους. Η Χ.Α. αποφάσισε να τους εκδιώξει.   
Εμφανίζεται στην οθόνη απόσπασμα κατάθεσης του προστατευόμενου μάρτυρα Ε΄ 
και διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Στα  επεισόδια  αυτά  μετείχαν  οι  Κασιδιάρης,  Παναγιώταρος,  Γερμενής,  Μίχος, 
Λαγός. 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  διασκορπίζονταν  κτύπαγαν  περισσότερους 
στόχους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών αλλοδαπών». 
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΑΠΟΓΥΜΝΩΝΕΤΑΙ  Η  ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ   -  «ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ  … 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»
«ΚΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ»
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ…
Παρουσιαστής: Πάμε τώρα στη Γ.Α.Δ.Α. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι εκεί  με πολλά 
στοιχεία για αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι του Χ. Παππά… Για αυτά που ερευνώνται 
σε  σχέση  με  τα  όπλα  και  πολλές  άλλες  πληροφορίες.  Και  μια  αποκάλυψη  της 
Δημόσιας Τηλεόρασης. Γιώργο…
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Γιώργος Σιδέρης: Καταρχήν Προκόπη, να πούμε το εξής… Δεν ξέρουμε πως μπορεί 
η ελληνική σημαία σε αυτόν εδώ τον φάκελο που δείχνουμε στη ΔΤ μαζί με την 
σβάστικα και τον ναζιστικό αετό να βρίσκονται μαζί. Αυτό μόνο ο Χ. Παππάς θα 
μπορούσε να το πει…
Παρουσιαστής: Δείξ’ το πάλι Γιώργο γιατί δεν το είδαμε καθαρά. 
Γιώργος Σιδέρης: Γιατί στο σπίτι του Χ. Παππά βρέθηκε αυτός ο μαύρος φάκελος 
που έχει την ελληνική σημαία, γράφει Χ.Α. και από κάτω έχει το ναζιστικό σύμβολο, 
τον αετό και τη σβάστικα. 
Γιώργος  Σιδέρης: Από εκεί  και  πέρα… Η έκπληξη  δεν  ήταν  όμως  εδώ για  τους 
αστυνομικούς,. Η έκπληξη ήταν όταν άνοιξαν αυτόν τον φάκελο και μέσα τι βρήκαν; 
Την «σκιώδη»| κυβέρνηση που είχε φτιάξει η Χ.Α. με τον γραφικό χαρακτήρα του Χ. 
Παππά όπως λένε από την αντιτρομοκρατική. Τα υπουργεία ονομάζονται «εφορίες» 
και  καλύπτουν  όλους  του  τομείς  του  κράτους,  της  δημόσιας  διοίκησης,  όπως 
ανάπτυξης-φροντίδας, επιβολής μάλιστα το υπουργείο δημόσιας τάξης, λειτουργίας 
και κράτους… Στην κεφαλή όλων βέβαια, της σκιώδους αυτής κυβέρνησης είναι ο 
Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Σε άλλο κομμάτι του σχεδιαγράμματος, το οποίο 
πρέπει  να  σας  πω  ότι  είναι  ένα  ενιαίο  χαρτί  περίπου  ενός  μέτρου,  υπάρχει  η 
διάρθρωση  του  κόμματος.  Εμφανίζεται  μάλιστα  η  λέξη  «διοικηταί».  Γραμματείς 
συντονιστές, μέλη και δόκιμα μέλη. Μάλλον τα δόκιμα μέλη είναι αυτά τα οποία θα 
περνούν  τις  δοκιμασίες  που  έχουν  καταθέσει  οι  υπό  προστασία  μάρτυρες.  Ο  Χ. 
Παππάς επίσης, παρά την αντιπάθεια του την οποία έχει εκφράσει κατά διαστήματα 
προς τα Μ.Μ.Ε. είχε φροντίσει σε αυτό το έγγραφο να φτιάξει και γραφείο τύπου 
αλλά  και  γραφείο  δημοσίων  σχέσεων,  που  είχε  ως  αποστολή,  εκτός  των  άλλων, 
ακόμη και ευχαριστήριες επιστολές.
Παρουσιαστής: Μάλιστα…  
Γιώργος Σιδέρης: Σε ό,τι αφορά τώρα Προκόπη το ρεπορτάζ για τις έρευνες για τα 
όπλα τα οποία έχουμε ακούσει για την Χ.Α. οι έρευνες έχουν φτάσει τουλάχιστον 
20… Πρέπει να τις έχουν ξεπεράσει τις 20 αυτή τη στιγμή… Σε διάφορα σημεία της 
Επικράτειας, ανάμεσα σε αυτές είναι και 6 μοναστήρια πρέπει να σας πω, κάποια από 
αυτά εγκαταλελειμμένα. Βέβαια οι περιοχές που επικεντρώνονται είναι η Αττική, η 
Πελοπόννησος  και  η  Στερεά  Ελλάδα.  Αυτό  το  οποίο  τονίζουν  πάντως  από  την 
αντιτρομοκρατική είναι ότι περιμένουν να βρουν διάσπαρτο οπλισμό ακόμη και στις 
κρύπτες που πιθανότατα να βρουν, ο οπλισμός αυτός θα είναι διάσπαρτος. Επίσης, 
κάτι  το  οποίο  μαθαίνουμε  τις  τελευταίες  ώρες  είναι  ότι  οι  αστυνομικοί  από  την 
αντιτρομοκρατική ψάχνουν μήπως μπορέσουν να εντοπίσουν φορτηγό κρυμμένο ή 
φορτηγά κρυμμένα. Γιατί φορτηγά; Γιατί τις τελευταίες μέρες πριν τις αποκαλύψεις 
και τις συλλήψεις για την Χ.Α. οι βουλευτές του κόμματος, οι κύριοι Παναγιώταρος 
και  Παππάς  είχαν  μετακομίσει.  Έτσι  λοιπόν  με  βάση  αυτή  τη  συλλογιστική,  οι 
αστυνομικοί λένε ότι μπορεί μέσα σε φορτηγά τα οποία θα είναι καλυμμένα, ίσως και 
σε κάποιο χώρο στάθμευσης κλειστό, να είναι κρυμμένα μέσα σε αυτά τα φορτηγά 
αντικείμενα τα οποία θα είναι  άξια για τις  έρευνες  που πραγματοποιούν αυτή τη 
στιγμή. 
Παρουσιαστής: Γιώργο, πες μας σε παρακαλώ για αυτό το ντοκουμέντο που έχεις στα 
χέρια σου και είναι μία λίστα που πρώτη φορά έρχεται στη δημοσιότητα με ονόματα 
και διευθύνσεις, κυρίως διευθύνσεις στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα. 
Γιώργος Σιδέρης: Αυτό το έγγραφο το οποίο η ΔΤ φέρνει στο φως της δημοσιότητας 
είναι  από  τη  δικογραφία  την  οποία  έφτιαξαν  οι  αστυνομικοί  για  την  υποψήφια 
βουλευτή της Χ.Α. και ενεργό μέλος του κόμματος, την κ. Σκορδέλη. Αυτά τα χαρτιά 
τα εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας της παράλληλης έρευνας 
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που  έγινε  όταν  συνελήφθη  ο  αστυνομικός  διευθυντής  ο  οποίος  υπηρετούσε 
παλαιότερα σαν διευθυντής του τμήματος ασφαλείας στον Αγ. Παντελεήμονα.
Παρουσιαστής: Τα βλέπουμε τώρα.
Γιώργος Σιδέρης: Στο συγκεκριμένο χαρτί, είναι ιδιόχειρο και φαίνονται διευθύνσεις 
που μένουν αλλοδαποί.  Οι  αστυνομικοί,  αυτό που έχουν ξεκινήσει  τώρα είναι  να 
πάρουν αυτό το χαρτί, να εντοπίσουν αν όντως μένουν είτε Αφγανοί είτε μετανάστες 
από άλλο σημείο του κόσμου και να ρωτήσουν ποια είναι η σχέση που μπορεί να 
είχαν με την κυρία Σκορδέλη ή με μέλη της Χ.Α. 
Παρουσιαστής: Η οποία, Γιώργο, να προσθέσουμε εδώ ότι σήμερα πήρε προθεσμία 
για να απολογηθεί αλλά αυτά τα στοιχεία είναι στοχοποίηση ή είναι συνεργασία για 
παράνομες δουλειές με μετανάστες; Ή και τα δύο; 
Γιώργος Σιδέρης: Αυτό ακριβώς θα έλεγα Προκόπη. Ερευνούν οι  αστυνομικοί  αν 
πρόκειται  για  στοχοποίηση  μεταναστών  ή  αν  πρόκειται  για  παράνομες 
δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα το δούμε φυσικά τις επόμενες 
μέρες καθώς για το θέμα της Χ.Α. θα υπάρχει και συνέχεια. 
Παρουσιαστής: Οι  τηλεθεατές  μας  ξαναβλέπουν  τώρα ένα  κομμάτι  από αυτές  τις 
λίστες… Βλέπουμε εδώ και τις διευθύνσεις… […]
Σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τις  18:31΄:59΄΄  –  18:35΄:15΄΄  καταγράφηκαν τα 
εξής: 
Σπηκάζ: Η  ομερτά  έσπασε  και  η  αγανάκτηση  του  κόσμου  είναι  διάχυτη  από  τις 
αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τη στρατολόγηση ανηλίκων στους κόλπους 
της Χ.Α.
Δηλώσεις πολιτών στην κάμερα: 
«Δεν  υπάρχει  χειρότερο  πράγμα  από  αυτό.  Να  πηγαίνει  το  παιδί  σου  στο 
φροντιστήριο και να το στρατολογούν στη Χ.Α.»                          
«Όλοι φυλακή πρέπει να πάνε. Όλοι αυτοί». 
Σπηκάζ: Προστατευόμενος μάρτυρας-κλειδί μίλησε για όλα όσα έζησε επτά χρόνια 
στην εγκληματική οργάνωση. 
Μαρία Σταθοπούλου – Δημοσιογράφος: Σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα 
σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών εδώ στο Παγκράτι στρατολογούσαν οι Χρυσαυγίτες 
παιδιά για να εξελιχθούν σε μηχανές θανάτου. Και ο ίδιος εδώ είχε στρατολογηθεί 
όταν ήταν έφηβος. 
Εμφανίζεται  στην  οθόνη  καρτέλα  με  τίτλο:  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣΑΝ  ΣΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ με την εξής μαρτυρία, που διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Είμαι μέλος της Χ.Α. από το 2006. Όταν ήμουν έφηβος με στρατολόγησε ο ΚΠ, 
υποψήφιος βουλευτής στη Β΄ Αθήνας. Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών που διατηρεί 
η μητέρα του στο Παγκράτι, ήταν το σημείο όπου στρατολογούσαν τα παιδιά. Μπήκα 
στο πρόγραμμα Κένταυρος με εκπαιδευτή τον βουλευτή ….».
Δηλώσεις πολίτη στην κάμερα: 
«Ο προσηλυτισμός δεν επιτρέπεται. Το απαγορεύει και το σύνταγμα».    
 Σπηκάζ: Σύμφωνα με τον μάρτυρα ο υποψήφιος βουλευτής είναι υπεύθυνος για τα 
γραφεία στην περιοχή Παγκρατίου που ο δήμος Αθηναίων παραχώρησε στη Χ.Α. 
γιατί εξέλεξε δημοτικό σύμβουλο στον δήμο αυτό. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο το 
γεγονός  ότι  στα  φροντιστήρια  της  μητέρας  του  φοιτούν  μικρά  παιδιά  τα  οποία 
ανήκουν στην προεφηβική και εφηβική ηλικία.
Εμφανίζεται  στην  οθόνη  καρτέλα  με  τίτλο:  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣΑΝ  ΣΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ με την εξής μαρτυρία, που διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Τα προσηλυτίζει και τα κατηχεί στο πνεύμα της Χ.Α. με διάφορους τρόπους (π.χ.  
χορήγηση επιχειρησιακών τζάκετ παραλλαγής, οργάνωση εκδρομών κ.ά).  Και εγώ 
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είχα πάρει  τέτοια ρούχα και  είχα πάει  σε εκδρομές.  Στη συνέχεια  εντάχθηκα στο 
πρόγραμμα Κένταυρος». 
Σπηκάζ: Στην αρχή της  εκπαίδευσης ο  μάρτυρας-κλειδί  αναφέρει  ότι  ήταν απλός 
υποστηρικτής αλλά ύστερα από ένα χρόνο, με εντολή του κεντρικού επικεφαλής της 
εκπαίδευσης Γ. Γερμενή, έγινε μέλος της οργάνωσης. 
Εμφανίζεται  στην  οθόνη  καρτέλα  με  τίτλο:  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣΑΝ  ΣΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ με την εξής μαρτυρία, που διαβάζεται από δημοσιογράφο: 
«Στο πρόγραμμα Κένταυρος περνάς κάποια γυμνάσια και κατήχηση μέσω κειμένων 
και επισκέψεις  (Βίτσι,  Μελιγαλά, Θερμοπύλες).  Στο πρόγραμμα αυτό μπήκα στην 
εφηβική ηλικία και παρέμεινα μέχρι τα 18 έτη όπως προβλέπεται. Μετά την απόλυσή 
μου  από  τις  Ένοπλες  δυνάμεις  το  2010  εντάχθηκα  στον  σκληρό  επιχειρησιακό 
πυρήνα της Χ.Α. Αττικής». 
Σπηκάζ: Η δράση των «Κενταύρων» είναι γνωστή στους μετανάστες. 
Δήλωση μετανάστη στην κάμερα: 
«Σε επιθέσεις που είχαν γίνει, πάνω από 900, αρκετές φορές ήταν αρκετά παιδιά από 
σχολεία,  ανήλικα  και  πάντα  μπροστά έβαζαν μικρά  παιδιά  και  μετά  έρχονταν  τα 
μεγάλα που…»
Σπηκάζ: Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ανήλικοι που μετέχουν στους «Κενταύρους» 
είναι ηλικίας 14-17 ετών.
Πολίτης: Και εκεί έχουν απήχηση περισσότερο, που δεν είναι ακόμη διαμορφωμένη 
προσωπικότητα  και  που  είναι  τα  παιδιά  αγανακτισμένα  από  την  υπάρχουσα 
κατάσταση.
Δημοσιογράφος: Οπότε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
Πολίτης: Ακριβώς.  
Σπηκάζ: Η κατήχηση γινόταν από τα σχολεία. Χρυσαυγίτες το 2009 όπως βλέπουμε 
στη φωτογραφία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα «Ήπειρος» μοίραζαν στα Ιωάννινα 
φυλλάδια  για  να  προσηλυτίσουν  όσους  περισσότερους  έφηβους  μπορούσαν. 
Ανάλογες ενέργειες γίνονταν και γίνονται σε όλη τη χώρα. Για να μπει νέο αίμα στα 
τάγματα θανάτου. 
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣΑΝ  ΣΕ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  –  Η  ΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΛΕΙΔΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ
«ΜΠΗΚΑ  ΣΤΟ  ΤΑΓΜΑ  ΤΩΝ  ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ  ΜΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ»
ΜΑΡΤΥΡΙΑ  –  ΚΟΛΑΦΟΣ  ΓΙΑ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ:  «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣΕ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ» 
«ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΓΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ …
Στη συνέχεια μεταδίδεται ρεπορτάζ αναφορικά με την επικείμενη δίκη του βουλευτή 
της Χ.Α Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση για επίθεση σε μικροπωλητές  στην λαϊκή 
αγορά  Μεσολογγίου  το  2012  και  για  εμπλοκή  σε  εμπρησμό  σπιτιών  Ρομά  στο 
Αιτωλικό τον Ιανουάριο του 2013.
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Πρόκειται  περί  δελτίων  ειδήσεων  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  προβλήθηκαν 
τμήματα ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων ενώπιον ανακριτικών αρχών. Δεν πρόκειται 
περί  σχολιασμών των τηλεπαρουσιαστών αλλά περί  αυτουσίων τμημάτων των ως 
άνω ενόρκων καταθέσεων. Τούτο προκύπτει με βεβαιότητα διότι τα αποσπάσματα 
των καταθέσεων διατυπώνονται σε πρώτο πρόσωπο του καταθέτοντος.  Ενδεικτική 
είναι και η επανειλημμένη προβολή των εν λόγω τμημάτων μαρτυρικών καταθέσεων. 
Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως.  Μειοψήφησε  εκ  των  μελών  ο  Γιάννης 
Παπακώστας, κατά τον οποίο η υπόθεση θα έπρεπε να τεθεί στο αρχείο.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,  με  διακριτικό  τίτλο  ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, τη  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  όπως μη  δημοσιοποιεί 
ενόρκους καταθέσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρμόδιες 
αρχές, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της έκτακτης προανάκρισης και 
γενικότερα  της  προανακριτικής  διαδικασίας,  με  απειλή  επιβολής  αυστηροτέρων 
κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Δεκεμβρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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