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Μ
πορεί η ηγεσία της Χρυσής Αυγής να 
βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο στις φυ-
λακές, όμως οι υπόγειες διεργασίες 

για την ανασύσταση του συγκεκριμένου «χώ-
ρου» είναι σε πλήρη εξέλιξη, τόσο στη Θεσ-
σαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Επειτα από την 
απόφαση του Αρείου Πάγου για διερεύνηση 
αδικημάτων από τα νέα τάγματα εφόδου, στο 
μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει πέντε να-
ζιστικές οργανώσεις, που έχουν άμεση σχέση 
με την εγκληματική οργάνωση και δραστηρι-
οποιούνται στην Αττική.

Η μία από αυτές στελεχώνεται από «ιδεο-
λόγους» του ναζισμού στην Ελλάδα, οι οποίοι 
ανήκαν στην πρώτη γενιά των μελών της Χρυ-
σής Αυγής, από την οποία και αποσπάστηκαν, 
καθώς θεωρούσαν πως «πλέον η οργάνωση 
έχει χάσει τον εθνικοσοσιαλιστικό χαρακτήρα 
της». Πρόσφατα, μέσω ιστοτόπου που διατη-
ρούν, τα μέλη της ομάδας αναφέρθηκαν και 
στα επεισόδια στη Σταυρούπολη, αποκαλύπτο-
ντας χωρίς περιστροφές τον βίαιο χαρακτήρα 
τους και τη ναζιστική ιδεολογία τους. «Δεν εί-
μαστε συντηρητικοί και σε καμία περίπτωση 
απλώς δεξιοί, προσπαθούμε να είμαστε εθνι-
κοσοσιαλιστές νεοφασίστες και πάνω από όλα 
αντιδημοκράτες. Ακούω τους νεοεθνικιστές να 
λένε ότι "καταδικάζουν τη βία και τους μαθητές 
που έριξαν μπουνιές και καλώς προσάγονται 
οι νεοναζί". Οχι, κύριοι, καλωσορίζουμε την 
αντικαθεστωτική βία απέναντι στις εφεδρείες 
του συστήματος, δεν απολογούμαστε αν φο-
ράνε μαύρα, αν χαιρέτησαν φασιστικά, αν εί-
ναι οπαδοί. Τέρμα οι δηλώσεις μετανοίας που 
σας έμαθε το σινάφι της Κατεχάκη. Εμπρακτη 
αλληλεγγύη», έγραφε η φρικώδης ανάρτηση. 

Συνδεδεμένη με αυτή την οργάνωση θεω-
ρείται μία ακόμα ομάδα, η οποία λειτουργεί 
υπό τον «μανδύα» αθλητικού συλλόγου πολε-
μικών τεχνών. Σε αυτήν ανήκει ο 30χρονος που 
καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστο-
λή για την επίθεση σε μέλη αριστερής οργά-
νωσης στο Νέο Ηράκλειο, την περασμένη Κυ-
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ριακή. Οταν βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρί-
ου, αποποιήθηκε την «ιδεολογία» του, λέγο-
ντας πως δεν είναι φασίστας, ακολουθώντας 
την πρακτική των ομοϊδεατών του. Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, μέχρι το πρόσφατο παρελ-
θόν, υπήρξε επιφανές μέλος τοπικής οργάνω-
σης της Χρυσής Αυγής.

Μέχρι και την καταδίκη της εγκληματικής ορ-
γάνωσης, ο προσφάτως καταδικασθείς φερό-
ταν ως ένας εκ των επικεφαλής των ταγμάτων 
εφόδου στα Ανω Λιόσια. Η Realnews παρου-
σιάζει και φωτογραφία που τον δείχνει στην 
πρώτη σειρά των στρατιωτικά παρατεταγμέ-
νων μελών της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής 
Ανω Λιοσίων. Σημειώνεται πως η τοπική ορ-
γάνωση των Ανω Λιοσίων, όπως και αυτή της 
Νίκαιας, θεωρείτο η πιο «σκληρή» της Χρυσής 
Αυγής. Χαρακτηριστικό είναι ότι, έπειτα από τη 
θρασύδειλη επίθεση στη Λιάνα Κανέλλη και 
αφού είχε παρέλθει χρονικά η διαδικασία του 
αυτοφώρου, ο Ηλίας Κασιδιάρης επέλεξε την 
καλά φυλασσόμενη οργάνωση των Ανω Λιο-
σίων για να πραγματοποιήσει την πρώτη δη-
μόσια εμφάνισή του. Μετά την καταδίκη της 
ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, ο 30χρο-
νος μεταπήδησε στον δήθεν αθλητικό σύλλο-
γο, που στην ουσία αποτελεί μια νεοναζιστική 
οργάνωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 
το τελευταίο έτος οι πιο γνωστοί χρυσαυγίτες 

του πρόσφατου παρελθόντος ακολουθούν μια 
τακτική ένταξης σε άλλες ακραίες ομάδες, χω-
ρίς να έχουν απαρνηθεί τη «μητρική» οργάνω-
ση, κάτι που φαίνεται πως ισχύει και στην πε-
ρίπτωση του 30χρονου. 

Συγκοινωνούντα δοχεία
Η τρίτη οργάνωση που ελέγχεται από τις Αρ-
χές διακηρύττει, εκτός από την εθνικοσοσιαλι-
στική ιδεολογία της, και την «αυτονομία» της 
από άλλες οργανώσεις. Οι Αρχές θεωρούν πως 
τα μέλη της διατηρούν συχνή και στενή επα-
φή με τις δύο ομάδες που προαναφέρθηκαν, 
αλλά και με τη Χρυσή Αυγή. Η δήθεν αυτόνο-
μη ομάδα μέχρι στιγμής φαίνεται να δρα στον 
Πειραιά αλλά και στις δυτικές συνοικίες της Ατ-
τικής, κυρίως με την αναγραφή συνθημάτων τις 
νυχτερινές ώρες. Κατά το παρελθόν, πριν από 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, μέλη αυτής 
της οργάνωσης είχαν συμμετάσχει σε επιθέ-
σεις εναντίον γραφείων αριστερών κομμάτων.  

Οι Αρχές, όμως, έχουν στο στόχαστρό τους 
και μια τέταρτη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από τις αναφορές της σε παλιά νεοναζιστι-
κή οργάνωση της Βρετανίας. Το 2017, μέλη 
της είχαν συλληφθεί από την Αντιτρομοκρατι-
κή Υπηρεσία, κατηγορούμενα για εμπρηστικές 
επιθέσεις σε γραφεία αριστερών οργανώσεων.

Μέχρι και πριν από ένα χρόνο, η συγκεκρι-

μένη ομάδα θεωρείτο ανενεργή, όμως από τις 
αρχές του 2021 έχει παρατηρηθεί, επίσης, μια 
προσπάθεια αναδιοργάνωσης των μελών της.

Αυτή που φαίνεται να προβληματίζει περισ-
σότερο την Αστυνομία είναι μια ομάδα που το 
τελευταίο χρονικό διάστημα έχει έντονη παρου-
σία στη δυτική Αττική, με επιθέσεις σε μετανά-
στες και μέλη αριστερών και αναρχικών ομά-
δων. Πρόκειται για μια ανώνυμη ομάδα ναζι-
στών, οι οποίοι φαίνεται πως λειτουργούν με 
όρους τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς δεν 
έχουν την παραμικρή παρουσία στο διαδίκτυο, 
ενώ παράλληλα αποφεύγουν τη χρήση κινη-
τών τηλεφώνων. Μάλιστα, η δράση τους το 
τελευταίο διάστημα έχει επεκταθεί στην Ελευ-
σίνα και στον Ασπρόπυργο, με ξυλοδαρμούς 
μεταναστών εργατών γης.  

Ο 30ΧΡΟΝΟΣ που καταδικάστηκε για την 
επίθεση σε μέλη αριστερής οργάνωσης 
στο Νέο Ηράκλειο εμφανίζεται σε 
παλαιότερη φωτογραφία στην πρώτη 
γραμμή των μελών της οργάνωσης της 
Χρυσής Αυγής Ανω Λιοσίων


