
Υπόθεση Λαγού – Μίχου, κλπ 

Η “υπόθεση Λαγού – Μίχου, κλπ” αναφέρεται στην επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό 
Χώρο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» στην Ηλιούπολη Αττικής στις 10-07-2013. 
Ακολουθεί η περιγραφή της επίθεσης και σχετικά στοιχεία της 
δικογραφίας όπως αυτά παρατίθενται στο από 19/02/2014 πόρισµα των 
εφετών ανακριτριών για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της 
Χρυσής Αυγής. 
“Στο 1052/8/4/1-8-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Νοτιοανατολικής Αττικής (Τµήµα Κρατικής Ασφάλειας) προς τον Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών Αθηνών αναφέρονται τα ακόλουθα: «Περί ώρα 19.30 της 
10/7/2013,, στην Ηλιούπολη Αττικής συµβολή των οδών Ηρώων 
Πολυτεχνείου και Μαρίνου Αντύπα 4Α, οµάδα είκοσι (20) περίπου ατόµων, 
που συµµετείχαν σε πορεία πενήντα (50) περίπου δικύκλων µε δύο 
επιβαίνοντες σε κάθε ένα εξ αυτών, φέροντες διακριτικά της Χρυσής Αυγής 
και ορισµένοι εξ αυτών κράνη, εισήλθαν σε εκεί υφιστάµενο χώρο µε την 
επωνυµία ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
και µε τη χρήση λοστών, κονταριών και άλλων αντικειµένων που έφεραν, 
προκάλεσαν θραύση της εξωτερικής τζαµαρίας και φθορές σε εξοπλισµό της 
εγκατάστασης. Ανωτέρω δράστες, µε τα αντικείµενα που έφεραν επιτέθηκαν 
και τραυµάτισαν τον εκµισθωτή του χώρου Δ. Π., που τη στιγµή εκείνη 
βρίσκονταν στο εσωτερικό. 

Ακολούθως, επιβιβάστηκαν στα δίκυκλα µοτοποδήλατα και διέφυγαν µε 
κατεύθυνση την Αργυρούπολη Αττικής. 

Στα πλαίσια της προανάκρισης, ελήφθησαν ένορκες καταθέσεις από τους 
επικεφαλής Αστυνοµικούς των τριών οµάδων ΔΙΑΣ, οι οποίες την ώρα και 
ηµέρα της επίθεσης εκτέλεσαν διατεταγµένη υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή 



από τις οποίες (προέκυψε), από αυτοπρόσωπη αντίληψη των αστυνοµικών 
και από αναφορές πολιτών ότι στη µοτοπορεία συµµετείχαν τα κάτωθι 
οχήµατα…». 

Στην από 19-11-2013 έκθεση εξέτασης ενώπιον µας ο µάρτυρας Δ.Π., 
κατέθεσε µεταξύ άλλων και τα εξής: «….από τον Μάιο του 2012, αν θυµάµαι 
καλά, µίσθωσα επ’ ονόµατί µου, έναν Ηµιυπόγειο χώρο που βρίσκεται στην 
Ηλιούπολη Αττικής, στη συµβολή των οδών Ηρωων Πολυτεχνείου και 
Μαρίνου Αντύπα 4Α, Το ακίνητο αυτό µίσθωσα προκειµένου να στεγαστεί σε 
αυτό ο «Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Ηλιούπολης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ», στο οποίο 
µετέχω και εγώ. Στο χώρο αυτό, στον οποίο µετέχουν άτοµα όλων των 
πολιτικών πεποιθήσεων, κυρίως δηµότες της Ηλιούπολης, λαµβάνουν χώρα 
οµιλίες, εκδηλώσεις, θεατρικές εκδηλώσεις, παιδικές παραστάσεις, προβολές 
ταινιών, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη εντός του χώρου, γίνονται 
παρεµβάσεις σε θέµατα που αφορούν την περιοχή µας, και άλλες παρόµοιες 
εκδηλώσεις………Στο χώρο αυτό µετείχαν όλες οι ηλικίες, ακόµα και µικρά 
παιδιά. Δεν είχαµε κανένα πρόβληµα µε τους γείτονες, και ποτέ δεν είχαν 
διαµαρτυρηθεί για το οτιδήποτε… Τον Μάρτιο του 2013, στις 02.00 περίπου, 
µετά τα µεσάνυχτα και ενώ εγώ ήµουν κατά τύχη εντός του χώρου, δεχτήκαµε 
εµπρηστική επίθεση από βόµβα µολότοφ, την οποία πέταξαν πάω στο τζάµι. 
Το τζάµι δεν έσπασε, όµως το παράθυρο ήταν ανοιχτό και η φωτιά πέρασε 
µέσα. Ευτυχώς κατάφερα και την έσβησα. Αν δεν ήµουν εκεί η φωτιά θα είχε 
καταστρέφει το χώρο. Αµέσως ήρθε η αστυνοµία, χωρίς καν να ειδοποιηθούν 
από εµένα. Σε σχετική ερώτησή τους αν υποψιάζοµαι κάποιον ή κάποιους, 
δήλωσα οτι προφανώς πρόκειται για ενέργειες ακροδεξιών κύκλων… Στη 
συνέχεια µετά από αυτό, κοντά στο Πάσχα, έξω από το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, µια 
ροτοπορεία, την οποία θα χαρακτήριζα απειλητική, δηλαδή από το 
συγκεκριµένο χώρο «παρήλασαν» δέκα περίπου µοτοσικλέτες, σε κάθε µία 
από τις οποίες επέβαιναν δυο άτοµα, κάποια από τα οποία κρατούσαν ξύλα, 
τα οποία είχαν αποσπάσει από εκδήλωση που είχε η ΚΝΕ. Τα άτοµα αυτά 
είναι γνωστοί στην Ηλιούπολη Χρυσαυγίτες…. Στη συνέχεια στις 10-07-2013 
γύρω στις 19.30 και ενώ εντός του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ γινόταν δωρεάν µάθηµα 
αγγλικών και συµµετείχαν µικρά παιδιά, κατά σύµπτωση όλα ήταν 
Ελληνόπουλα, 70-100 µηχανές, δικάβαλες, στα οποία επέβαιναν άτοµα της 
Χρυσής Αυγής, φωνάζοντας από µακριά «Αίµα, Tιµή Χρυσή Αυγή» και 
πετώντας τρικάκια, µε το αντίστοιχο σύνθηµα, γεµίζοντας την πλατεία από 
αυτά, ήρθαν κατευθείαν στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Επισηµαίνω ότι πάρα πολλοί από 
αυτούς ήταν ντυµένοι µε την γνωστή στρατιωτική ενδυµασία της Χρυσής Αυγής 
(µαύρη µπλούζα και παντελόνι παραλλαγής) και όλοι οι συνεπιβάτες των 
µηχανών κρατούσαν σίδερα και ξύλα, επιτέθηκαν στο χώρο, διαλύοντάς τον, 
προξενώντας δηλαδή σοβαρές καταστροφές και επιτέθηκαν και σε εµένα 
προσωπικά, που βρισκόµουν στην είσοδο του χώρου. Η καθηγήτρια των 
Αγγλικών µαζί µε κάποιους µαθητές για να προφυλαχθούν κλειδώθηκαν στην 
τουαλέτα. Περίπου 10-15 άτοµα έπεσαν πάνω µου και µε χτυπούσαν µε ξύλα 
και µε σίδερα. Προκλήθηκαν κακώσεις και είχα µώλωπες για τρεις µήνες. 
Ευτυχώς δεν υπέστην κάταγµα ή άλλο σοβαρότερο τραυµατισµό. Αυτή η 
επιδροµή διάρκεσε το πολύ δυο λεπτά. Φαινόταν ότι η επιδροµή ήταν 
οργανωµένη µε στόχο το ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, δεν έκαναν δηλαδή µια µοτοπορεία 
στην Ηλιούπολη. Για το λόγο αυτό κράτησε περίπου δυο λεπτά. Η αποχώρησή 
τους ήταν αιφνίδια, όπως ακριβώς ήρθαν. Προφανώς δόθηκε κάποιο 



παράγγελµα το οποίο εγώ δεν ακουσα µέσα στον πανικό και στη σύγχυση. 
Επίσης λόγω της βίας που χρησιµοποιούσαν και της ταχύτητας των ενεργειών 
τους δεν είδα συγκεκριµένα πρόσωπα… 
Επίσης γείτονες οι οποίοι έβλεπαν την πορεία γιατί το µέρος είναι κεντρικό, 
αναγνώρισαν και βουλευτές τη Χρυσής Αυγής, όπως το Λαγό και Μίχο, αλλά 
εγώ δεν διέκρινα κάποιον. Μετά το περιστατικό αυτό και συγκεκριµένα µετά 
από ένα µήνα περίπου, ο χώρος αυτός έπαψε να λειτουργεί…” (Σχετ. No 89) 
Επίσης στην από 19-11-2013 έκθεση εξέτασης ενώπιον µας, ο µάρτυρας Π.Τ. 
κατέθεσε µεταξύ άλλων και ότι: «Είµαι κάτοικος Ηλιούπολης όπου και 
δραστηριοποιούµαι επαγγελµατικά. Μετείχα σε αρκετές εκδηλώσεις του χώρου 
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ» όπως άλλωστε και ο γιος µου. Τον Μάρτιο του 2013, δεν 
µπορώ να θυµηθώ συγκεκριµένη ηµεροµηνία, έµαθα ότι µεταµεσονύχτιες ώρες 
έριξαν άγνωστοι βόµβα µολότοφ στο παράθυρο του συγκεκριµένου χώρου, 
χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζηµιές… Στις 10-07-2013 προσέτρεξα στο 
χώρο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» αµέσως µετά την επίθεση που δέχτηκε από µέλη της 
Χρυσής Αυγής, όπως άλλωστε και πλήθος περίοικων. Μάλιστα µε ενηµέρωσε 
ο γιος µου και φίλοι του ότι είχε γίνει επίθεση από µέλη της Χρυσής Αυγής, οι 
ίδιοι δε έτρεξαν προκειµένου να σωθούν. Από ό,τι είδα και εγώ ο χώρος 
καταστράφηκε ολοσχερώς γι’ αυτό και πλέον δεν λειτουργεί. Έµαθα εκ των 
υστέρων ότι µεγάλος αριθµός µοτοσικλετών, µε δυο επιβαίνοντες, µε 
«στρατιωτική» ενδυµασία, φωνάζοντας συνθήµατα για τη Χρυσή Αυγή και 
πετώντας τρικάκια, έκαναν τον κύκλο της πλατείας και επιτέθηκαν µε ξύλα, 
λοστούς και σίδερα προς το χώρο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Χτύπησαν τον υπεύθυνο του 
χώρου και ένα άλλο νεαρό άτοµο πιο ελαφρά και κατέστρεψαν όλους τους 
χώρους του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Κάποιος από τους θαµώνες της πλατείας µάλιστα 
βλέποντάς τους, ειδοποίησε τον υπεύθυνο του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ και έτσι 
πρόφτασαν να κλείσουν την δασκάλα µε τα παιδιά στην τουαλέτα, και έδιωξαν 
και αλλά νεαρά άτοµα που ήταν εκεί…….Μάλιστα όταν πολλοί κάτοικοι, ακόµα 
και γονείς µικρών παιδιών που βρίσκονταν µέσα στο χώρο του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
και είχαν φυγαδευθεί, οι οποίοι είχαν γράψει αριθµούς πινακίδων κάποιων 
µοτοσικλετών….. Όπως µου είπαν οι περίοικοι επί κεφαλής της επιδροµής 
αυτής ήταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Λαγός. Το γεγονός αυτό 
καταδικάστηκε έντονα τόσο απο τη δηµοτική αρχή της Ηλιούπολης όσο και 
από τους δηµότες. Επιφυλάσσοµαι να σας προσκοµίσω τα ψηφίσµατα τόσο 
του δηµοτικού συµβουλίου όσο και άλλων φορέων που καταδίκασαν το 
γεγονός αυτό, όπως και φωτογραφικό υλικό και βίντεο….». (Σχετ. No 90). 
Περί των ανωτέρω εξάλλου κατέθεσαν προανακριτικά και οι αστυνοµικοί 
Νικόλαος Γιαννόττουλος, Παύλος Ψοχιός, Βασίλειος Μακρής, Δηµήτριος 
Γώγουλος και Ανδρέας Τριανταφύλλης, στις από 20-07-2013, 19-07-2013, 19-
07-2013, 31-07-2013 και 29-07-2013, αντίστοιχα, ένορκες εξετάσεις τους ως 
µαρτύρων. (Σχετ. No. 91) 

Στις από 13-9-2013 και 17-10-2013 ένορκες προανακριτικές καταθέσεις τους, 
αντιστοίχως, οι Διονύσιος Αγιοβλασίτης του Κυριάκου και Χρήστος 
Γαλανάκης του Βασιλείου αποδέχτηκαν τη συµµετοχή τους στην 
οργανωµένη από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ µοτοπορεία στην περιοχή της Ηλιούπολης. 
Περαιτέρω από τους αριθµούς κυκλοφορίας των µοτοσικλετών προέκυψε ότι 
στο παραπάνω περιστατικό συµµετείχαν και οι Θωµάς Μπαρέκας του 
Κωνσταντίνου και Γεώργιος Σταµπέλος του Δηµητρίου, οι οποίοι έχουν 
ήδη κληθεί και απολογηθεί ως κατηγορούµενοι στην υπόθεση αυτή. (Σχετ. 



Νο.92, No 93 και No 94). Ενδεικτική της σχέσης του Διονυσίου 
Αγιοβλασίτη µε τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (Τοπική Οργάνωση Νίκαιας) προκύπτει 
από το διάλογο µέσω facebook τούτου µε τον κατηγορούµενο Ιωάννη 
Καζαντζόγλου, όπως αυτός καταγράφηκε στο κινητό τηλέφωνο του 
τελευταίου στις 6-6-2013 και ώρα 9:47:17: “Γιάννης Τσιχ (Ιωάννης 
Καζατζόγλου): “ΟΚ, κάτσε διάβασε µάλλον Παρασκευή θα σε χρειαστώ µαζί µε 
κάποιους δικούς µας 9.30 το βράδυ για µια µαγκιά που ετοιµάζουµε µε 
Πειραιώτες»/ Dionisis Agiovlasitis: «το ξέρω µας ενηµέρωσε ο Γιώργος την 
Πέµπτη».” 
————————— 
Νέα στοιχεία για τα SMS του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη 
Λαγού (Κείµενο: Star, 7/3/2014) 
Νέα στοιχεία από το κινητό του προφυλακισµένου βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής Γιάννη Λαγού προστέθηκαν στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχουν 
στα χέρια τους οι ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δηµητροπούλου 
ερευνώντας τη δράση της φερόµενης εγκληµατικής οργάνωσης “Χρυσή 
Αυγή”. 

Πρόκειται για SMS που φέρεται να έστελνε ή να δεχόταν ο βουλευτής, κάποια 
από τα οποία αξιολογούνται ως πολύ σηµαντικά για το κατηγορητήριο καθώς 
έπονται επιθέσεων που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επίθεση από φερόµενα µέλη της Χρυσής Αυγής 
στον κοινωνικό χώρο “Συνεργείο” στην Ηλιούπολη µε τρεις τραυµατίες, δυο 
ανήλικους κι έναν ενήλικο. Η επίθεση έγινε στις 10 Ιουλίου του 2013 στις 8 το 
βράδυ, την ώρα που γινόταν µάθηµα αγγλικών. Η επίθεση, σύµφωνα µε 
αυτόπτες µάρτυρες, έγινε από δεκάδες άτοµα µε µαύρα ρούχα που επέβαιναν 
σε µοτοσικλέτες και επιτέθηκαν µε ρόπαλα και λοστούς στο “στέκι”. Σύµφωνα 
µε καταγγελίες φώναζαν συνθήµατα για τη Χρυσή Αυγή και πέταξαν φυλλάδια 
ακροδεξιού περιεχοµένου στο σηµείο της επίθεσης. Οι ανήλικοι µαθητές και η 
δασκάλα τους φυγαδεύτηκαν. Η αστυνοµία έκανε 8 προσαγωγές µετά την 
επίθεση. 

Μια ηµέρα µετά την επίθεση ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός 
φέρεται να στέλνει το µήνυµα: “Έχω µάθει ότι λέω να το κάνουν και δεν 
αλλάζει αυτό. Μια χαρά φίλε την άκουσαν χτες. Και οι δικοί µας πήραν τα 
πάνω τους. Τους συλληφθέντες τους πήραµε και φύγαµε γύρω στις 10 και 
µισή“. 
Δυο ηµέρες µετά τα γεγονότα, ο Γιάννης Λαγός φέρεται να λαµβάνει το εξής 
µήνυµα: “Πλάκα πλάκα το συνεργείο στην Ηλιούπολη είχε δουλειά. 50 
µηχανάκια. Γράφανε ότι διακόψατε το µάθηµα των αγγλικών. Δηλαδή τους 
αλλάξετε λάδια και τους γρασάρατε;” 
Οκτώ ηµέρες µετά την επιθεση και συγκεκριµένα στις 18 Ιουλίου, ο Γιάννης 
Λαγός φέρεται να λαµβάνει το sms: “Έµαθα ότι στα κάτω Πατήσια στην οδό 
Μηλιαράκη και Κουρµούλη γωνία υπάρχει µεγάλο Τζαµί στο οποίο κάθε 
Παρασκευή µαζεύονται πολλοί. Εξωτερικά φυλάσσεται από ασφαλίτες από το 
απέναντι καφενείο. Το έµαθα και είπα να σου το πω.” 



Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τα νεότερα στοιχεία δείχνουν τόσο τη δοµή και την 
ιεραρχία της φερόµενης εγκληµατικής οργάνωσης όσο και την οργάνωση και 
εκτέλεση των επιθέσεων που αποδίδονται σε µέλη της Χρυσής Αυγής. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το κινητό του Γιάννη Λαγού αλιεύθηκαν πολλά 
µηνύµατα που φέρονται να επικροτούν τέτοιου είδους δράσεις µε τον ίδιο το 
βουλευτή να δέχεται ή να λαµβάνει συγχαρητήρια. Εν αναµονή της απόφασης 
της Βουλής για την άρση της ασυλίας όλων των υπολοίπων βουλευτών της 
Χρυσής Αυγής που µέχρι τώρα δεν αντιµετώπιζαν κατηγορία, οι ανακρίτριες 
συνεχίζουν να λαµβάνουν µαρτυρικές καταθέσεις και απολογίες. 

Πάντως µέχρι τώρα για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής  οι κατηγορούµενοι 
που βρίσκονται στη φυλακή φτάνουν τους 26, ενώ κατηγορίες αναµένεται να 
απαγγελθούν σε περισσότερους από 50. Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να 
απολογηθούν 16 κατηγορούµενοι που εµπλέκονται στην ανθρωποκτονία του 
Παύλου Φύσσα από το Γιώργο Ρουπακιά, σε επίθεση σε στέκι µεταναστών 
στην Ιεράπετρα και στη δολοφονική επίθεση κατά Αιγυπτίων ψαράδων στο 
Πέραµα. 

————————— 

Αµάξια της Βουλής διέθεταν τα τάγµατα εφόδου! (Κείµενο: Δηµήτρης 
Ψαρράς, ΕφΣυν, 15/09/2014) 
Ο Γιάννης Λαγός εµπλέκεται σε πολλές αιµατηρές επιθέσεις. Σε µια από τις 
πιο χαρακτηριστικές απ’ αυτές, αξιοποίησε όλα τα βουλευτικά προνόµιά του 
µε πρωτοφανή τρόπο. Πρόκειται για την επίθεση δεκάδων 
εποχούµενων χρυσαυγιτών στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο της 
Ηλιούπολης «Συνεργείο» στις 10.7.2013. 
Ο Λαγός αναγνωρίστηκε από µάρτυρες ως επικεφαλής της επίθεσης. Από 
τα µηνύµατα στο κινητό του προκύπτει η συµµετοχή του: «Πλάκα, πλάκα, το 
συνεργείο είχε δουλειά, 50 µηχανάκια, χα», του λέει ένας. Και ένας 
άλλος: «Δηλαδή τους αλλάξατε τα λάδια και τους γρασάρατε;» 
Η αστυνοµία που προσέτρεξε κατέγραψε τους αριθµούς όσων δίτροχων 
πρόφτασε, καθώς και την πινακίδα ενός αυτοκινήτου. Με τον σχετικό έλεγχο 
που πραγµατοποιήθηκε µέχρι τις 31.7.2013, αποδείχτηκε ότι το αυτοκίνητο 
ανήκει σε εταιρεία leasing. Και όταν ρωτήθηκε εγγράφως, η εταιρεία 
αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι µισθωµένο στη Βουλή των 
Ελλήνων. 



(Το έγγραφο της Βουλής που δηµοσιεύει η ΕφΣυν) 
 
Η απάντηση αυτή δόθηκε στις 3.9.2013, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 
µήνες για να µάθουµε τη συνέχεια. Μόλις στις 28.2.2014 η Βουλή ξεκαθάρισε 
ότι το αυτοκίνητο αυτό της Βουλής που µετείχε στην επίθεση εναντίον του 
«Συνεργείου» έχει δοθεί στον Ιωάννη Λαγό, για το διάστηµα από 5.7.2012 
έως 30.9.2014. 
————————— 
Καραµπινάτο ξέπλυµα των νεοναζί! Στο αρχείο αγνώστων δραστών η 
επίθεση στο Συνεργείο! (Κείµενο: JGD, 16/12/2014) 
Γιατί δεν ξεκινάει η δίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, αναρωτιέται πολύς 
κόσµος. Η απάντηση είναι απλή: οι διωκτικοί µηχανισµοί κάνουν ο,τι µπορούν 
προκειµένου να καθυστερήσουν την απόδοση δικαιοσύνης σε βάρος των – 



όχι και τόσο πρώην – αγαπηµένων παιδιών της ΕΛΑΣ. Δεν είναι όµως µόνο η 
καθυστέρηση. Οι διωκτικοί µηχανισµοί προσπαθούν να κλείσουν όσες 
υποθέσεις είναι ανοιχτές και να συγκαλύψουν την εγκληµατική δράση της 
ναζιστικής συµµορίας. Κραυγαλέα περίπτωση συγκάλυψης αποτελεί η 
είδηση ότι η δικογραφία για την επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο 
“Συνεργείο” στην Ηλιούπολη στις 10 Ιούλη 2013 από τάγµα εφόδου της 
Χρυσής Αυγής υπό την ηγεσία του Λαγού και του Μίχου στάλθηκε στο 
αρχείο αγνώστων δραστών! 
 

Αλήθεια, τι ακριβώς παραµένει άγνωστο στον Διοικητή του Τµήµατος 
Κρατικής Ασφαλείας της Υποδιοίκησης Ασφαλείας της Νοτιοανατολικής 
Αττικής; Δεν διαβάζει εφηµερίδες ο κύριος Διοικητής (που τον Αύγουστο του 
2013 ήταν ο κύριος Γεώργιος Καρβουνάκης) ή ο αρµόδιος εισαγγελέας; Δεν 
έχουν δει τα πρωτοσέλιδα για τη δράση του Λαγού; 
Ο Λαγός αναγνωρίστηκε από µάρτυρες ως επικεφαλής της επίθεσης. Από 
τα µηνύµατα στο κινητό του προκύπτει η συµµετοχή του: «Πλάκα, πλάκα, το 
συνεργείο είχε δουλειά, 50 µηχανάκια, χα», του λέει ένας. Και ένας 
άλλος: «Δηλαδή τους αλλάξατε τα λάδια και τους γρασάρατε;» 
Η αστυνοµία που προσέτρεξε κατέγραψε τους αριθµούς όσων δίτροχων 
πρόφτασε, καθώς και την πινακίδα ενός αυτοκινήτου. Με τον σχετικό έλεγχο 
που πραγµατοποιήθηκε µέχρι τις 31.7.2013, αποδείχτηκε ότι το αυτοκίνητο 
ανήκει σε εταιρεία leasing. Και όταν ρωτήθηκε εγγράφως, η εταιρεία 
αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι µισθωµένο στη Βουλή των 
Ελλήνων. 
Η απάντηση αυτή δόθηκε στις 3.9.2013, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 
µήνες για να µάθουµε τη συνέχεια. Μόλις στις 28.2.2014 η Βουλή ξεκαθάρισε 
ότι το αυτοκίνητο αυτό της Βουλής που µετείχε στην επίθεση εναντίον του 



«Συνεργείου» έχει δοθεί στον Ιωάννη Λαγό, για το διάστηµα από 5.7.2012 
έως 30.9.2014. 
Η οργάνωση της συγκεκριµένης επίθεσης από τάγµα εφόδου της Χρυσής 
Αυγής και η ηγετική παρουσία του Λαγού προκύπτει ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από 
τα ακόλουθα στοιχεία (αντιγράφουµε από το Υπόµνηµα της Πολιτικής 
Αγωγής): 
“α. Μηνύµατα Ιωάννη Καζαντζόγλου στο facebook από τα οποία προκύπτει η 
προπαρασκευή της επίθεσης στο Συνεργείο και η καθοδήγηση από τον Λαγό: 
(Καζαντζόγλου σε Αγιοβλασίτη) “Οκ κατσε διαβασε µαλλον παρασκευη θα σε 
χρειαστω µαζι µε καποιους δικους µασ 9:30 το βραδυ για µια µαγκια που 
ετοιµαζουµε µε πειραιοτες”, (Αγιοβλασίτης σε Καζαντζόγλου) “γιαννι µε το θεµα 
του αλιµου τι θα κανουµε. µε εχει παρει 300 τηλ ο αλλως γιατι την παρασκευη 
ειναι η τελευτεα µερα που πρεπει να παραστει στο Α.Τ”, (Καζαντζόγλου σε 
Αγιοβλασίτη) “Παιρνει ο γιωργος τον λαγο και σε παιρνει”. β. Μαρτυρίες 
κατοίκων που µιλάνε για την παρουσία των βουλευτών Λαγού και Μίχου στην 
επίθεση στο Συνεργείο. γ. Επιβεβαίωση της παρουσίας Λαγού από 
ταυτοποίηση του αυτοκινήτου του (ενοικιασµένου µε leasing στη Βουλή των 
Ελλήνων και χρεωµένου στον Λαγό, σύµφωνα µε έγγραφο της Βουλής των 
Ελλήνων, αρχείο 2481). δ. Μηνύµατα Ιωάννη Λαγού στο κινητό του από τα 
οποία προκύπτει η άµεση συµµετοχή του στην επίθεση: (921) “Πηγε πολυ 
καλα. αλλα στο τελος κανανε προσαγωγες. παµε τωρα στο τµηµα”, (926) “Φιλε 
εχουµε θεµα στον Αλιµο. ηρθαµε και τους γαµησαµε. γινανε κατι 
προσαγωγες”, (971) “Τους συλληφθέντες τους πήραµε και φύγαµε γύρω στις 
10 και µισή”. ε. Μηνύµατα Νικόλ Μπενέκη στο κινητό του Ιωάννη Λαγού απο 
τα οποία προκύπτει η άµεση συµµετοχή του στην επίθεση: (1434) “Ο 
αντρακλας µου δερνει.λα λα λα λα.γουστααααρω”.” 
Κι όµως: αν και όλα αυτα τα στοιχεία είναι δηµοσιευµένα και η εισαγγελική 
πρόταση Ντογιάκου αναφέρει ρητά την επίθεση στο “Συνεργείο” ως µια από 
τις εµβληµατικές επιθέσεις ταγµάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, η δικογραφία 
παρέµεινε επί µακρόν στα αζήτητα και τελικά στάλθηκε στο ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ! Πρόκειται για σκανδαλώδη συγκάλυψη, η οποία 
δεν γίνεται τυχαία αλλά οφείλεται σε υπόγεια συνεργασία στελεχών της 
ΕΛΑΣ και της δικαστικής εξουσίας µε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Το 
αντιφασιστικό κίνηµα πρέπει να δηµοσιοποιήσει την απόπειρα συγκάλυψης 
και να αποτρέψει την πορεία που έχουν ήδη αποφασίσει οι κρατικοί 
µηχανισµοί: να ρίξουν τη Χρυσή Αυγή στα µαλακά, τόσο στις επιµέρους 
υποθέσεις όσο και στη ποινική δίωξη για την εγκληµατική οργάνωση. Είναι 
στο χέρι όλων µας να µην τους περάσει! 
Οι αντιδράσεις του τύπου (17/12/2014) στην αποκάλυψη για την 
αρχειοθέτηση της υπόθεσης του Συνεργείου: 

• ΕφΣυν: Μίχος και Λαγός είναι οι… άγνωστοι δράστες. 
• Αυγή: Παρά την πρόταση Ντογιάκου, στο αρχείο η επίθεση στο 

“Συνεργείο”! 
• Ριζοσπάστης: Καταγγελία για κουκούλωµα. 
• Έθνος: Αγνωστοι… οι δράστες της επίθεσης στο «Συνεργείο». 
• Καθηµερινή: Στο αρχείο µπήκε επίθεση της Χρυσής Αυγής. 

————————— 
Ανακοίνωση του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Συνεργείο (22/12/2014) 
“Προς µεγάλη µας έκπληξη παρακολουθούµε τις τελευταίες µέρες να 
ανασύρεται στην επιφάνεια µια προσπάθεια συγκάλυψης από τις εισαγγελικές 



αρχές της περσινής επίθεσης στον Ε.Κ.Χ Συνεργείο στην Ηλιούπολη από τα 
τάγµατα εφόδου της Χρυσής Αυγής. 

Τη στιγµή που η συζήτηση γύρω από τη δίκη της Χρυσής Αυγής εντείνεται και 
ανάγεται σε µείζον πολιτικό ζήτηµα και ενώ τον τελευταίο χρόνο ανακύπτουν 
δεκάδες δηµοσιεύµατα στα µέσα που φανερώνουν απροκάλυπτα τη 
συντονισµένη και µεθοδευµένη από µέλη της Χρυσής Αυγής επίθεση στο 
Συνεργείο, µας προξενεί τεράστια απορία µε ποια λογική και µε ποιο τρόπο η 
υπόθεση πέρασε στο αρχείο κατά αγνώστων δραστών. 

Για µια πιο αναλυτική και συγκεκριµένη τοποθέτηση προετοιµάζουµε άµεσα 
µια συνέντευξη τύπου τις επόµενες µέρες. 

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Συνεργείο, Δεκέµβριος, 2014” 

————————— 
Ανασύρθηκε (προσωρινά;) από το αρχείο αγνώστων δραστών η 
υπόθεση του Συνεργείου (Κείµενο: JGD, 7/1/2015) 
Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη γνωστοποίηση της θέσης στο 
αρχείο αγνώστων δραστών της δικογραφίας που αφορά την επίθεση στον 
κοινωνικό χώρο Συνεργείο από τάγµα εφόδου της Χρυσής Αυγής, η 
Εισαγγελία Εφετών ζήτησε στις 18/12/2014 την αποστολή της επίµαχης 
δικογραφίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την επόµενη µέρα.

 



Γίνεται σαφές ότι η εξέλιξη της υπόθεσης εξαρτάται από τις δηµόσιες 
αντιδράσεις και όχι από το υπερ-επαρκές αποδεικτικό υλικό σύµφωνα µε το 
οποίο του τάγµατος εφόδου της Χρυσής Αυγής ηγούνταν οι βουλευτές της 
οργάνωσης Λαγός και Μίχος. 
Δεν µάς είναι γνωστό αν η αποστολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία 
Εφετών θα σηµάνει την ουσιαστική διερεύνηση της συγκεκριµένης υπόθεσης 
ή το ολοκληρωτικό της κουκούλωµα. Το µόνο βέβαια είναι ότι η 
δηµοσιοποίηση της αρχειοθέτησης δυσκόλεψε τα σχέδια της συγκάλυψης. 

————————— 
Ποιός εξαφάνισε τη δικογραφία που καίει Μίχο και Λαγό; (Κείµενο: 
Μαρία Ψαρά, Λευτέρης Μπιντέλας, Έθνος της Κυριακής, 17/4/2016) 
Στις 10 Ιουλίου του 2013, µηχανοκίνητο τάγµα εφόδου της Χρυσής Αυγής 
επιτίθεται στο κοινωνικό στέκι «Συνεργείο» στην Ηλιούπολη. Μέσα σε λίγα 
λεπτά, τα πρωτοπαλίκαρα του ναζιστικού µορφώµατος είχαν σπάσει ό,τι είχαν 
βρει µπροστά τους και είχαν επιτεθεί µε… ανδρεία σε έναν δάσκαλο Αγγλικών 
που πραγµατοποιούσε µάθηµα σε ανήλικους. Το Τάγµα Εφόδου είχε δράσει 
υπό την καθοδήγηση των Γιάννη Λαγού και Νίκου Μίχου, οι οποίοι ήταν 
παρόντες. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τούς είχε συλλάβει να 
αποχωρούν µε αυτοκίνητο και µηχανή. 

Για το βίαιο περιστατικό είχε σχηµατιστεί δικογραφία από την Κρατική 
Ασφάλεια και από την έρευνα είχε προκύψει ότι το όχηµα που είχαν 
χρησιµοποιήσει οι χρυσαυγίτες, το οποίο είχε καταγραφεί και απαθανατιστεί 
από µάρτυρες, ήταν καταχωρισµένο στον στόλο της Βουλής. Επίσης, κατά 
την προκαταρκτική έρευνα είχαν ταυτοποιηθεί έξι δράστες, ανάµεσά τους και 
ο πυρηνάρχης Πειραιά αλλά και χρυσαυγίτες που είναι κατηγορούµενοι για τη 
δολοφονία Φύσσα. 

Μολονότι υπήρξε πλούσιο αποδεικτικό υλικό και στοιχεία για την επίθεση και 
τους πρωταγωνιστές της, όπως αποκαλύπτει σήµερα το «Εθνος της 
Κυριακής», η δικογραφία… έκανε φτερά, ως διά µαγείας. Δεν βρέθηκαν παρά 
αντίγραφά της, τα οποία τώρα εξετάζονται ξανά µε κατεπείγουσα διαδικασία, 
προκειµένου να βρεθούν οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης. Τις επόµενες 
µέρες, µάλιστα, θα σταλεί στη Βουλή, προκειµένου να ζητηθεί άρση ασυλίας 
των δύο χρυσαυγιτών βουλευτών Γ. Λαγού και Ν. Μίχου. 

Στο αρχείο 
Η… περιπέτεια της εν λόγω δικογραφίας συµπεριλαµβάνει, λοιπόν, µια 
παράλογη αρχειοθέτηση την 20/8/2014, µια διαδικασία που διακόπηκε βίαια, 
ακόµη και την πρωτοφανή εξαφάνιση των πρωτότυπων εγγράφων της. Χάρη 
στην υποµονή των θυµάτων που ζητούν την ποινική δίωξη των βουλευτών και 
των πρωτοπαλίκαρων του µορφώµατος αλλά και στις «οχλήσεις» των 
δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, Τάκη Ζώτου και Θανάση Καµπαγιάννη, ο 
φάκελος της υπόθεσης ανοίγει ξανά και σύντοµα οι χρυσαυγίτες βουλευτές και 
στελέχη θα βρεθούν και πάλι αντιµέτωποι µε τη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση 
συµπεριλαµβάνεται στις επτά µείζονες επιθέσεις της ΧΑ, που αναφέρονται 
τόσο στην εισαγγελική πρόταση του Ισίδωρου Ντογιάκου όσο και στο 
παραπεµπτικό βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών. Οµως, την 20/8/2014, ο 



αρµόδιος εισαγγελέας που είχε στα χέρια του τη δικογραφία την έβαλε στο 
αρχείο. 

Το σήµα των ανακριτριών 
Η δικογραφία «σώθηκε» τελικά, επειδή τον Νοέµβριο του 2013 ανατέθηκε στις 
ειδικές ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δηµητροπούλου η κύρια 
ανάκριση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Κατόπιν επείγοντος σήµατος 
από τις ανακρίτριες, τους είχε διαβιβαστεί αντίγραφο της δικογραφίας. Από 
την έρευνά τους προέκυψε ότι το όχηµα που είχε χρησιµοποιηθεί στην 
επίθεση είχε παραχωρηθεί στον βουλευτή Πειραιά Ιωάννη Λαγό. Στο δικό του 
κινητό βρέθηκαν και µηνύµατα που µαρτύρησαν όσα είχαν συµβεί… 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ 
«Πλάκα πλάκα, το συνεργείο είχε δουλειά, 50 µηχανάκια, χα…» 
Οσο και αν προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι µία τόσο σηµαντική δικογραφία 
χάθηκε κάπου µεταξύ των αστυνοµικών και δικαστικών αρχών, σκανδαλώδες 
είναι και το γεγονός ότι επί τρία έτη δεν έχει ασκηθεί καµία απολύτως δίωξη σε 
βάρος των φυσικών αυτουργών της επίθεσης στο κοινωνικό στέκι 
«Συνεργείο». Επιπλέον, τα αντίγραφα της δικογραφίας «περιφέρονται στα 
συρτάρια και τους διαδρόµους της Εισαγγελίας και δεν έχει καν κινηθεί η 
διαδικασία για υποβολή αίτησης για άρση της ασυλίας των βουλευτών της 
Χρυσής Αυγής, Ιωάννη Λαγού και Νικόλαου Μίχου», όπως αναφέρεται και 
στη σχετική αίτηση του θύµατος προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, µε την 
οποία ζητά τη δίωξη των αυτουργών της επίθεσης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να σταλεί στη Βουλή σχετικό αίτηµα για την 
άρση της βουλευτικής ασυλίας των χρυσαυγιτών, ώστε να προχωρήσει η 
διερεύνηση της υπόθεσης. 

«Ουδέν ανευρέθη» 
Τραγελαφικά εξελίσσεται και η διαδικασία αναζήτησης της πρωτότυπης 
δικογραφίας, καθώς η Εισαγγελία Εφετών ζήτησε στις 22 Μαρτίου 2016 από 
την πρόεδρο του δικαστηρίου που εκδικάζει τη µεγάλη υπόθεση της Χρυσής 
Αυγής, Μαρία Λεπενιώτη, να ερευνήσει αν βρίσκονται στις φυλακές 
Κορυδαλλού τα πρωτότυπα δικόγραφα. «Ουδέν ανευρέθη», απάντησε η 
πρόεδρος και απέστειλε αντίγραφα, ώστε να ξεκινήσει η κύρια ανάκριση για 
την επίθεση στο κοινωνικό στέκι «Συνεργείο». «Με αυτούς τους ρυθµούς, 
αρχίζει να αναφαίνεται ο κίνδυνος ακόµα και παραγραφής της υπόθεσης», 
επισηµαίνεται στην αίτηση του θύµατος προς την Εισαγγελία, που κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου. Τα στοιχεία για την υπόθεση είναι συντριπτικά. Τον 
Γιάννη Λαγό «καίνε» µάρτυρες που τον αναγνώρισαν στο σηµείο της 
επίθεσης, µηνύµατα στο κινητό του αλλά και το βουλευτικό αυτοκίνητο µε το 
οποίο είχε φτάσει στο «Συνεργείο», ενώ ο Ισίδωρος Ντογιάκος τον 
κατονοµάζει µαζί µε τον Νίκο Μίχο ως επικεφαλής της εφόδου. Οπως 
περιγράφεται στη σχετική δικογραφία, «περί ώρα 19.30 της 10/7/2013, στην 
Ηλιούπολη Αττικής, συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαρίνου 
Αντύπα 4Α, οµάδα 20 περίπου ατόµων που συµµετείχαν σε πορεία πενήντα 
περίπου δικύκλων µε δύο επιβαίνοντες σε κάθε ένα εξ αυτών, φέροντες 
διακριτικά της ΧΑ και ορισµένοι εξ αυτών κράνη, εισήλθαν σε εκεί υφιστάµενο 
χώρο µε την επωνυµία ”Συνεργείο” και µε τη χρήση λοστών, κονταριών και 



άλλων αντικειµένων που έφεραν, προκάλεσαν θραύση της εξωτερικής 
τζαµαρίας και φθορές σε εξοπλισµό της εγκατάστασης. Οι δράστες, µε τα 
αντικείµενα που έφεραν, επιτέθηκαν και τραυµάτισαν τον εκµισθωτή του 
χώρου». Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες, το µηχανοκίνητο τάγµα εφόδου 
φέρεται να είχε πετάξει προπαγανδιστικό υλικό της ΧΑ και να είχε φωνάξει 
συνθήµατα όπως το γνωστό «Αίµα, τιµή, Χρυσή Αυγή». 

Τον Αύγουστο του 2014, είχε σταλεί στο αρχείο άγνωστων δραστών η 
δικογραφία, µε το σκεπτικό ότι δεν εντοπίστηκαν οι δράστες, παρά το γεγονός 
ότι για την ίδια επίθεση ενώπιον των ανακριτριών που χειρίστηκαν την έρευνα 
για την εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής Αυγής απολογήθηκαν µε την 
ιδιότητα του κατηγορουµένου τουλάχιστον δύο άτοµα. 

Ανεπαρκείς οι ενδείξεις 
Τότε ο αρµόδιος εισαγγελέας που είχε χειριστεί την προκαταρκτική εξέταση, 
έκρινε πως ούτε η εµπλοκή αυτοκινήτου της Βουλής στην επίθεση ούτε και οι 
µαρτυρικές καταθέσεις, που αναφέρονται σε συγκεκριµένα πρόσωπα, 
αποτέλεσαν επαρκείς ενδείξεις. Οµως, µέσα από την ογκωδέστατη 
δικογραφία για την εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, οι ειδικές 
ανακρίτριες είχαν βγάλει «λαβράκι» από την άρση του τηλεφωνικού 
απορρήτου του Γιάννη Λαγού. Από τα µηνύµατα στο κινητό του χρυσαυγίτη 
βουλευτή, προέκυψε η συµµετοχή του στην επίθεση στο «Συνεργείο». 
«Πλάκα πλάκα, το συνεργείο είχε δουλειά, 50 µηχανάκια, χα», του λέει ένας 
από τον Πυρήνα Νίκαιας, µέλη του οποίου είχαν λάβει µέρος στην έφοδο. Σε 
διαφορετικό µήνυµα προς τον Λαγό αναφέρεται: «Δηλαδή τους αλλάξατε τα 
λάδια και τους γρασάρατε;». Επίσης, ο Λαγός είχε στείλει το εξής SMS προς 
τρίτο άτοµο: «Εχω µάθει ό,τι λέω να το κάνουν και δεν αλλάζει αυτό. Μια χαρά 
φίλε την άκουσαν χτες. Και οι δικοί µας πήραν τα πάνω τους. Τους 
συλληφθέντες τους πήραµε και φύγαµε γύρω στις 10 και µισή»… 

————————— 
Άρση ασυλίας Λαγού-Μίχου για την επίθεση στο Συνεργείο ζητά ο 
Άρειος Πάγος (Κείµενο: Γιάννα Παπαδάκου, Το Βήµα, 7/6/2016) 
Στη Βουλή έστειλε ο Αρειος Πάγος αίτηµα άρσης ασυλίας των βουλευτών Ι. 
Λαγού και Ν. Μίχου λόγω της συµµετοχής τους µαζί µε άλλους 
κατηγορουµένους µέλη της Χρυσής Αυγής, στην επίθεση στις 10 Ιουλίου του 
2013 στον κοινωνικό χώρο «Συνεργείο», της Ηλιούπολης.  Πρόκειται για τη 
γνωστή επίθεση σε µάθηµα αγγλικών ανήλικων παιδιών – κατοίκων της 
Ηλιούπολης από µέλη της Χρυσής Αυγής. Τότε τραυµατίστηκε ο υπεύθυνος 
χώρου και προκλήθηκαν εκτεταµένες φθορές. 
Σύµφωνα µε αυτόπτη µάρτυρα και από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο Ι. 
Λαγός συµµετείχε στην επίθεση µε το αυτοκίνητο της Βουλής και έτσι 
εντοπίστηκε από φωτογραφίες των περιοίκων. 

Σε αυτήν την επίθεση πάντως συµµετείχαν και ο υπεύθυνος οργάνωσης της 
Χρυσής Αυγής Πειραιά Μάκης Μπαρέκας και άλλα στελέχη της οργάνωσης 
που σήµερα είναι κατηγορούµενοι στη µεγάλη δική της Χρυσής Αυγής ως 
µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης. 
————————— 



Εξελίξεις σε δύο παράλληλες υποθέσεις (Κείµενο: Γιάννης Μπασκάκης, 
ΕφΣυν, 8/6/2016) 
Σηµαντικές εξελίξεις σε δύο από τις 10 ενδεικτικότερες υποθέσεις που 
περιλαµβάνονται στη µεγάλη δικογραφία της δίκης της Χρυσής Αυγής είδαν το 
φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες µέρες. 

Η πρώτη εξέλιξη αφορά την επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο της 
Ηλιούπολης «Συνεργείο», που πραγµατοποιήθηκε στις 10/7/2013 από 
µηχανοκίνητο τάγµα εφόδου της ναζιστικής οργάνωσης. 

Γι’ αυτή την υπόθεση λοιπόν ο Αρειος Πάγος ζητά τώρα από τη Βουλή να άρει 
την ασυλία του Ι. Λαγού και του Ν. Μίχου, υπό την καθοδήγηση των οποίων 
πραγµατοποιήθηκε η επίθεση. 

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την επίθεση 10µελούς τάγµατος εφόδου εναντίον 
δύο γυναικών από τη Βόρεια Ηπειρο στις 28/10/2011 στο Μεταξουργείο. Η 
υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια και το Γ΄ Μονοµελές Εφετείο 
Κακουργηµάτων επέδειξε µηδενική ανοχή στη ρατσιστική βία, καταδικάζοντας 
τους τρεις κατηγορουµένους σε βαριές ποινές. 

Τώρα δηµοσιεύεται και η απόφαση, η οποία επισήµως χαρακτηρίζει την 
υπόθεση ρατσιστικό έγκληµα και είναι η δεύτερη φορά µετά την υπόθεση της 
δολοφονίας του Σεχζάντ Λουκµάν που ανώτερο σε πρώτο βαθµό δικαστήριο 
αναγνωρίζει το ρατσιστικό κίνητρο. 

Ας δούµε όµως τις δύο υποθέσεις ξεχωριστά. Η επίθεση στο «Συνεργείο» 
πραγµατοποιήθηκε από µηχανοκίνητο τάγµα εφόδου, αποτελούµενο από 50 
µηχανές, στις οποίες επέβαιναν µέλη των πυρήνων Νίκαιας και Πειραιά της 
Χρυσής Αυγής. Οι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν µε λοστούς και κοντάρια, την ώρα 
που πραγµατοποιούνταν µάθηµα αγγλικών σε µικρά παιδιά, και αφού 
έσπασαν τα πάντα, χτύπησαν και τραυµάτισαν τον εκµισθωτή του χώρου Π.Δ. 

Ως επικεφαλής της επίθεσης περιγράφεται στο βούλευµα του Συµβουλίου 
Εφετών ο περιφερειάρχης Πειραιά της Χρυσής Αυγής Ι. Λαγός, ο οποίος 
προδίδεται από τα σχετικά µηνύµατα στο κινητό του αλλά και από την 
αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» ότι στη συγκεκριµένη επίθεση µετείχε το 
βουλευτικό του αυτοκίνητο. 

Οσον αφορά τον Μίχο, είναι πια πασίγνωστη η φωτογραφία που αποτυπώνει 
τη συµµετοχή του στο µηχανοκίνητο τάγµα. 

Το θέµα όµως είναι ότι παρόλο που οι δράστες στη συγκεκριµένη υπόθεση 
έχουν ταυτοποιηθεί και µάλιστα έχουν παραπεµφθεί και στη µεγάλη δίκη, η 
δικογραφία της επίθεσης στο «Συνεργείο» κατέληξε στο αρχείο αγνώστων 
δραστών! Και όταν αυτή η κατάληξη πήρε δηµοσιότητα, η δικογραφία 
ανασύρθηκε από το αρχείο και µετά απλώς… χάθηκε! 



Χρειάστηκε σχετικό αίτηµα της Πολιτικής Αγωγής στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών και κατόπιν η δηµιουργία αντιγράφων της δικογραφίας από τα 
(επίσης) αντίγραφα που είχαν συσχετιστεί µε τη µεγάλη δίκη της Χρυσής 
Αυγής, για να φτάσουµε τελικά σήµερα ο Αρειος Πάγος να ζητά την άρση 
ασυλίας του Λαγού και του Μίχου… 

————————— 
Τα µηνύµατα που «καίνε» τον Λαγό (Κείµενο: Γιάννης Μπασκάκης, 
ΕφΣυν, 1/9/2016) 
Την άρση της ασυλίας των χρυσαυγιτών Ι. Λαγού και Ν. Μίχου αποφάσισε 
χθες η Ολοµέλεια της Βουλής για την επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό 
Χώρο της Ηλιούπολης «Συνεργείο», που πραγµατοποιήθηκε από 
µηχανοκίνητο τάγµα εφόδου της Χρυσής Αυγής στις 10/7/2013. Η απόφαση 
µάλιστα ήταν οµόφωνη, αφού υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν και οι 197 
παρόντες βουλευτές. 

Σήµερα η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει το πλήθος των µηνυµάτων που αντάλλαξε 
ο Λαγός µε άλλα στελέχη της ναζιστικής οργάνωσης πριν και µετά την 
εγκληµατική αυτή ενέργεια, τα οποία αποδεικνύουν ότι επρόκειτο βέβαια για 
οργανωµένη επίθεση της Χρυσής Αυγής µε επικεφαλής τον ίδιο τον Λαγό. 

Αλλά ας δούµε τα γεγονότα από την αρχή. Το τάγµα εφόδου αποτελούνταν 
από 50 µηχανές, στις οποίες επέβαιναν µέλη των Πυρήνων Νίκαιας, Πειραιά 
και Νοτίων Προαστίων της ναζιστικής οργάνωσης και επιτέθηκε στο 
«Συνεργείο» περίπου στις 19.30, υπό την καθοδήγηση του Λαγού και του 
Μίχου, όταν µέσα στον χώρο πραγµατοποιούνταν µάθηµα Αγγλικών σε µικρά 
παιδιά. 

Οι χρυσαυγίτες, οι οποίοι κρατούσαν λοστούς και κοντάρια, έσπασαν και 
κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν µπροστά τους και στη συνέχεια χτύπησαν και 
τραυµάτισαν τον εκµισθωτή του χώρου Π.Δ., ενώ η δασκάλα και οι µαθητές 
κατάφεραν να κρυφτούν στην τουαλέτα. 

Ως επικεφαλής του τάγµατος εφόδου περιγράφεται στις καταθέσεις των 
µαρτύρων ο Λαγός, ο οποίος προδίδεται από τη συµµετοχή του βουλευτικού 
του αυτοκινήτου στην επίθεση και βέβαια από τα σχετικά µηνύµατα που έχει 
ανταλλάξει µε πλήθος στελεχών της οργάνωσης. 

Τα µηνύµατα αυτά, από τα οποία µόνο ένα µικρό µέρος έχει δει το φως της 
δηµοσιότητας και στην πλειονότητά τους µέχρι σήµερα παρέµεναν άγνωστα, 
φανερώνουν τον καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο, καθώς και τη φυσική 
παρουσία του Λαγού στην επίθεση. Φανερώνουν επίσης το πόσο 
διαδεδοµένη στα µέλη της Χρυσής Αυγής είναι η πρακτική της βίας των 
ταγµάτων εφόδου, γεγονός που για άλλη µία φορά επιβεβαιώνει τον 
οργανωµένο χαρακτήρα των επιθέσεων. 

Φυσικά οι χρυσαυγίτες -όπως κάνουν και σε άλλες επιθέσεις- προσπαθούν να 
µπερδέψουν τη σειρά των µηνυµάτων, εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι είναι 



καταγραµµένα σε ώρα UTC (3 ώρες διαφορά µε την Ελλάδα). Αλλά, 
ανεξάρτητα από την ακριβή διαδοχή τους, από µόνα τους τα µηνύµατα είναι 
απολύτως ενοχοποιητικά. 

Ετσι λοιπόν στις 10/7/2013, την ηµέρα δηλαδή της επίθεσης, πριν αυτή 
ξεκινήσει, ο Παναγιώτης Μπαµπάνης, στέλεχος της Χρυσής Αυγής στον 
Πειραιά, ζητάει την άδεια του Λαγού για το τι να φορέσει. «Πειράζει να 
φορέσω καµιά βερµούδα για ξεκάρφωµα;», ρωτάει. «Οχι. Φόρα», του 
απαντάει ο Περιφερειάρχης του. 

Γιατί βέβαια στην ιεραρχική δοµή της ναζιστικής οργάνωσης ο Λαγός είναι ο 
Περιφερειάρχης Πειραιά, ο ιεραρχικά ανώτερος δηλαδή των Πυρηναρχών της 
περιοχής του Πειραιά και υπεύθυνος για τη δράση όλων των τοπικών 
ταγµάτων εφόδου, ο οποίος αναφέρεται µε τη σειρά του στον Αρχηγό Ν. 
Μιχαλολιάκο. 

Την ίδια µέρα στέλνει µήνυµα στον Λαγό και ο Χρήστος Αθανασάκος, µέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής. «Γιάννη θες άτοµα για 
σήµερα;», τον ρωτάει. «Δεν προλαβαίνουµε», του απαντάει το ηγετικό 
στέλεχος της οργάνωσης. 

Μετά την επίθεση και αφού έχουν εν τω µεταξύ γίνει προσαγωγές 
χρυσαυγιτών από την αστυνοµία ο Μπαµπάνης ξαναστέλνει στον Λαγό για να 
ζητήσει οδηγίες: 

Μπαµπάνης: «Γιάννη τι θες να κάνω;». 
Λαγός: «Τίποτα, σπίτι πήγαινε». 
Μπαµπάνης: «Μήπως πρέπει να ’ρθουµε πάνω; Τώρα το µάθαµε». 
Λαγός: «Οχι. Θα φύγουµε». 
Αλλά και ο Νικόλαος Λεµοντζής, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής της 
οργάνωσης, ρωτάει: «Ξεµπερδέψατε φίλε;» (προφανώς από την αστυνοµία), 
ενώ ο Λαγός τού στέλνει: «Κοντεύουµε αδελφέ». 

Αλλά η απόλυτη οµολογία του Λαγού για την επίθεση και την προσωπική του 
συµµετοχή σ’ αυτήν έρχεται στα µηνύµατα που ανταλλάσσει µε το στέλεχος 
της οργάνωσης Αθανάσιο Πατσαλή, στον οποίο λέει: «Φίλε έχουµε θέµα στον 
Αλιµο. Ηρθαµε και τους γαµήσαµε. Γίνανε κάτι προσαγωγές». Και καταλήγει 
επισηµαίνοντας ότι «δεν πρέπει να χαθεί ποτέ ο δρόµος». Και όπως γίνεται 
κατανοητό, όπου «δρόµος» βλέπε την εγκληµατική δράση των ταγµάτων 
εφόδου. 

Η ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ τους συνεχίζεται και δύο µέρες µετά, µε τον 
Πατσαλή να στέλνει στον Λαγό µε εµφανή διάθεση κοµπασµού για το γεγονός 
της επίθεσης: 

Πατσαλής: «Πλάκα πλάκα το συνεργείο στην Ηλιούπολη είχε δουλειά 50 
µηχανάκια». 
Λαγός: «Χα χα χα. Καλό». 



Πατσαλής: «Γράφανε ότι διακόψατε το µάθηµα των αγγλικών. Αχαχαχα». 
Λαγός: «Πλάκα πλάκα από κει ξεκινάνε όλα τα πεσίµατα στην περιοχή. 
Χρειαζότανε». 
Πατσαλής: «Δλδ τους αλλάξατε λάδια κ τους γρασάρατε?». 
Λαγός: «Ναι µωρέ. Ενα ρεκτιφιέ». 
Υπάρχει όµως και το µήνυµα που το βράδυ µετά την επίθεση στέλνει στον 
Λαγό στέλεχος της Χρυσής Αυγής που υπογράφει ως «Δηµήτρης-Βάτραχος 
Νότια Προάστια» και λέει: «Συγγνώµη για την ενόχληση, αλλά είµαι 
περήφανος για εσάς και τα αδέλφια µου. Κλαίω που δεν ήµουν εκεί. Περίµενα 
πώς και πώς αυτή τη µέρα και τα έφερε έτσι η µοίρα να µην είµαι εγώ εκεί… 
Αίµα Τιµή…». Και ο Λαγός απαντά: «Να ’σαι καλά λεβεντιά. Αυτή ήταν και θα 
είναι η Χρυσή Αυγή». 

Την επόµενη µέρα (11/7/2013) ο Λαγός πανηγυρίζει για την επίθεση και µε 
µήνυµά του προς τον Σταύρο Τσιλιµιγκάκη, στέλεχος του πυρήνα Περάµατος 
της οργάνωσης, λέγοντας ότι «την άκουσαν εχθές [σ.σ. όσοι βρίσκονταν µέσα 
στον χώρο του «Συνεργείου»] και οι δικοί µας πήραν τα πάνω τους». Στη 
συνέχεια τον ενηµερώνει και για τις προσαγωγές λέγοντας ότι «τους 
συλληφθέντες τους πήραµε και φύγαµε γύρω στις 10 και µισή». 





Αλλά υπάρχει βέβαια και η συνοµιλία του Λαγού µε την κατηγορούµενη για 
ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση, Νικόλ Μπενέκη, το βράδυ της επίθεσης: 
Μπενέκη: «Τους αφήσαν [σ.σ. τους προσαχθέντες]; τελειώσατε;» 
Λαγός: «Οχι ακόµα. Πολύ γέλιο θα σου πω. Στο ίντυ [σ.σ. ιστότοπος 
indymedia] γράφουν ότι τους κοπανήσαµε». 
Μπενέκη: «Αχαχαχα. Δε τους κοπανήσατε;». 
Λαγός: «Και βέβαια ναι». 
[…] 

Μπενέκη: «Βρήκα τις αναρτήσεις στο ίντι. αχαχαχαχαχα. Κότες οι τύποι. Ο,τι 
να ’ναι λένε». 
Λαγός: «Φύγαµε [σ.σ. από το Τµήµα]. Τι λένε; Οτι µας έδειραν?». 
Μπενέκη: «Ο άντρακλας µου δέρνει. λα λα λα λα. γουστάαααρω». 
Λαγός: «Γιατί; τώρα το είδες». 
Μπενέκη: «Οχι. Εξιτάροµαι κάθε φορά που το κάνεις. Είχες από Απρίλη». 
Λαγός: «Ξέχασες τη διανοµή τροφίµων. Τα ΜΑΤ». 
Μπενέκη: «Για αναρχία λέω λατρεία. Τα ΜΑΤ είναι τακτικότερα νοµίζω. Μ’ 
άρεσε που πήγατε επίτηδες. Επικεφαλής τους ο Λαγός λένε µέσα. Χαχα. Ετσι 
κατά τα άλλα λένε πως είσαι κότα τα ζώα». 
Λαγός: «Χαχα. Να µου πουν πού ήµουν κότα και να συµφωνήσω». 
[…] 

Λαγός: «Τώρα κατάλαβα. Μόνο όταν κάνω επεισόδια µε θες». 
Και βέβαια τις επόµενες µέρες µετά την επίθεση στο «Συνεργείο» ο Λαγός έχει 
ανταλλάξει µηνύµατα και µε τον πυρηνάρχη της Νίκαιας Γεώργιο Πατέλη, στον 
οποίο, ανάµεσα σε άλλα, λέει στις 12/7/2013: «Σας έχω υποσχεθεί ότι δεν θα 
σας αδειάσω ποτέ. Και σου είχα πει από την πρώτη στιγµή ότι θα 
ακολουθήσουµε σκληρή χρυσαυγίτικη γραµµή. Νοµίζω ότι µέχρι τώρα 
δικαιώνεστε σε όλα. Καλή ξεκούραση να ’χετε». 

Υπενθυµίζουµε ότι µέλη του Πυρήνα Νίκαιας συµµετείχαν στην επίθεση στο 
«Συνεργείο», ενώ δύο µήνες µετά, στις 17 Σεπτεµβρίου 2013, το τάγµα 
εφόδου της Νίκαιας θα δολοφονούσε τον Παύλο Φύσσα. Εκείνο το βράδυ ο 
Λαγός είχε ανταλλάξει πλήθος κλήσεων µε τον Πατέλη πριν και µετά τη 
δολοφονία, µε τις εφτά από αυτές να καταγράφονται το διάστηµα 23.26 έως 
23.50, δηλαδή όταν η επίθεση οργανωνόταν και ξεκινούσε. 

Οσον αφορά τη δικογραφία της υπόθεσης του «Συνεργείου», έχει κι αυτή τη 
δική της σκανδαλώδη ιστορία. Πρώτα µπήκε στο αρχείο αγνώστων δραστών, 
παρ’ όλο που υπάρχουν ταυτοποιηµένοι δράστες, και όταν η αρχειοθέτηση 
πήρε δηµοσιότητα, η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο και µετά 
απλώς… χάθηκε! 

Χρειάστηκε σχετικό αίτηµα της Πολιτικής Αγωγής στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών και η δηµιουργία αντιγράφων της δικογραφίας από τα (επίσης) 
αντίγραφα που είχαν συσχετιστεί µε τη µεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, για να 
φτάσουµε τελικά σήµερα στην άρση ασυλίας του Λαγού και του Μίχου. 
Αναµένουµε τη συνέχεια. 



————————— 
Δήλωση Τάκη Ζώτου για το “Συνεργείο”: “Η θέση των βουλευτών της 
Χρυσής Αυγής είναι στο εδώλιο” (1/9/2016) 
Ακολουθεί δήλωση του Τάκη Ζώτου, δικηγόρου πολιτικής αγωγής για την 
επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο “Συνεργείο”: 
“Η χτεσινή, οµόφωνη άρση της βουλευτικής ασυλίας Λαγού και Μίχου για την 
επίθεση τάγµατος εφόδου της Χρυσής Αυγής στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο 
Συνεργείο στις 10/7/2013 αποτελεί ένα θετικό βήµα στη µάχη για την καταδίκη 
των νεοναζί, τόσο στη µεγάλη δίκη της εγκληµατικής οργάνωσης “Χρυσή 
Αυγή” όσο και στις επιµέρους υποθέσεις µε κατηγορούµενους στελέχη και 
µέλη της. Μια δικογραφία, που αρχικά τέθηκε στο αρχείο αγνώστων δραστών, 
ανασύρθηκε και στη συνέχεια “χάθηκε”, βρήκε τελικά το δρόµο της στη Βουλή 
και – ελπίζουµε πια – και στο ακροατήριο. Οι σηµερινές αποκαλύψεις της 
“Εφηµερίδας των Συντακτών” για τον ρόλο που έπαιξε ο Λαγός στην επίθεση 
στο Συνεργείο (οργάνωση, συντονισµός, αυτοπρόσωπη συµµετοχή και ηθική 
αυτουργία) αποδεικνύουν για άλλη µια φορά, πέραν πάσης αµφιβολίας, τον 
συντεταγµένο χαρακτήρα των επιθέσεων των νεοναζί, που κορυφώθηκαν µε 
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέµβρη του 2013. Γι’ αυτό και η θέση 
των βουλευτών της Χρυσής Αυγής δεν είναι στο Κοινοβούλιο, αλλά στο εδώλιο 
του κατηγορουµένου.” 
————————— 
Βουλευτικά τάγµατα εφόδου: η επίθεση στο “Συνεργείο” (Κείµενο: 
Γιάννης Μπασκάκης, ΕφΣυν, 7/2/2017) 
Από σήµερα η δίκη της Χρυσής Αυγής περνά στην πιο κρίσιµη φάση της. Με 
την εξέταση των τριών συνεκδικαζόµενων υποθέσεων (δολοφονία Φύσσα, 
επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, επίθεση στους συνδικαλιστές του 
ΠΑΜΕ) να έχει πλέον ολοκληρωθεί, σειρά παίρνει τώρα η ίδια η υπόθεση της 
εγκληµατικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας έχουν συσχετιστεί πάνω 
από 100 δικογραφίες που αφορούν την εγκληµατική δράση της Χρυσής 
Αυγής. 

H πρώτη λοιπόν από τις συσχετισµένες υποθέσεις που θα απασχολήσει από 
σήµερα το Κακουργιοδικείο δεν είναι άλλη από την επίθεση στον Ελεύθερο 
Κοινωνικό Χώρο της Ηλιούπολης «Συνεργείο» στις 10/7/2013. 

Φυσικά έχει αναδειχτεί ήδη µέχρι σήµερα στο ακροατήριο ο ρόλος της ηγεσίας 
της ναζιστικής οργάνωσης στον σχεδιασµό των επιθέσεων. 

Στη συγκεκριµένη εγκληµατική ενέργεια όµως έχουµε και τη φυσική παρουσία 
της ηγεσίας, µέσω των βουλευτών Λαγού και Μίχου. 

Και µάλιστα η Χρυσή Αυγή ήταν τότε τόσο αποθρασυµένη από την 
προκλητική ασυλία που απολάµβανε, ώστε ο Λαγός δεν δίστασε να 
καθοδηγήσει ως επικεφαλής την επίθεση χρησιµοποιώντας το βουλευτικό του 
αυτοκίνητο! 

Η «Εφ.Συν.» φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουµέντα που τραβήχτηκαν 
κατά τη διάρκεια της επίθεσης από το σηµείο όπου βρίσκεται το κτίριο του 
«Συνεργείου», καθώς και νέα στοιχεία για την υπόθεση, που αποδεικνύουν ότι 



η πολιτική δοµή της Χρυσής Αυγής και η δοµή των ταγµάτων εφόδου είναι το 
ένα και το αυτό. 

Στο «Συνεργείο» επιτέθηκε τάγµα εφόδου αποτελούµενο από 50 µηχανές και 
µε λοστούς και κοντάρια κατέστρεψε τον χώρο ολοσχερώς. 

Οι χρυσαυγίτες χτύπησαν και τραυµάτισαν τον εκµισθωτή του χώρου Π.Δ., 
ενώ η δασκάλα και τα µικρά παιδιά που έκαναν µάθηµα µέσα, κατάφεραν να 
κρυφτούν στην τουαλέτα. 

Και όλα αυτά, ενώ στο σηµείο υπήρχε αστυνοµική δύναµη, η οποία, όπως 
αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, παρακολουθούσε απαθής την εξέλιξη της 
επίθεσης, για να προχωρήσει τελικά στην προσαγωγή 8 ατόµων. 

Ο πρώην πυρηνάρχης Πειραιά Θωµάς Μπαρέκας, οδηγός στην τελευταία µηχανή, ενώ στο 
βάθος η αστυνοµία παρακολουθεί απαθής. 



Οπως επιβεβαίωσε ακριβώς την επόµενη µέρα (11/7/2013) από τη 
διαδικτυακή εκποµπή του επίσηµου ιστότοπου της οργάνωσης ο ίδιος ο 
Κασιδιάρης, οι προσαχθέντες ήταν βέβαια οργανωµένοι χρυσαυγίτες. 

«Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χθες έγιναν 8 προσαγωγές µελών της Χρυσής 
Αυγής», είπε κατά λέξη. 
Από τους 8 οι τρεις (Θωµάς Μπαρέκας, Διονύσιος Αγιοβλασίτης, Χρήστος 
Γαλανάκης) είναι σήµερα κατηγορούµενοι στη µεγάλη δίκη για ένταξη σε 
εγκληµατική οργάνωση, όπως και οι Γεώργιος Καλπιτζής και Γεώργιος 
Σταµπέλος -οι αριθµοί κυκλοφορίας των µηχανών τους καταγράφηκαν στο 
σηµείο της επίθεσης. 

Ο τελευταίος µάλιστα είναι κατηγορούµενος και για τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα. 

Τα γραφεία ως ορµητήρια 
Αυτό όµως που αποδεικνύει ότι το υποτιθέµενο «πολιτικό κόµµα» Χρυσή 
Αυγή και η, κατά το βούλευµα, εγκληµατική οργάνωση ταυτίζονται είναι ότι ως 
ορµητήρια για την επίθεση στο «Συνεργείο» χρησιµοποιήθηκαν, για άλλη µια 
φορά, τα επίσηµα τοπικά γραφεία. 

Και µάλιστα δεν ήταν µία, αλλά τρεις Τοπικές Οργανώσεις της Χρυσής Αυγής 
που πήραν µέρος στην εγκληµατική αυτή ενέργεια. 

Η περιβόητη Τ.Ο. Νίκαιας που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα, καθώς επίσης 
η Τ.Ο. Πειραιά και η Τ.Ο. Νοτίων Προαστίων, όπου ήταν και το σηµείο 
συνάντησης προκειµένου να ξεκινήσει το µηχανοκίνητο τάγµα µε στόχο το 
«Συνεργείο». 

Ο κατηγορούµενος Γαλανάκης στην απολογία του στις ανακρίτριες, αν και 
ισχυρίζεται ότι δεν αντιλήφθηκε την επίθεση, το λέει καθαρά: 
«Πήγαµε πρώτα στην Τ.Ο. της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια. […] Μετά 
κατευθυνθήκαµε στα γραφεία του Πειραιά […] και φύγαµε για τα γραφεία της 
Χρυσής Αυγής στον Αλιµο. Οταν φτάσαµε στα γραφεία του Αλίµου υπήρχαν 
ήδη 40-50 µηχανές, ήταν ήδη έτοιµες, δηλαδή υπήρχαν δύο αναβάτες σε κάθε 
µία µηχανή, ορισµένοι φορούσαν µπλούζες µε το λογότυπο της Χρυσής 
Αυγής, οι συνοδηγοί κρατούσαν ξύλινα κοντάρια µε σηµαίες. Ξεκινήσαµε από 
εκεί…». 
Και βέβαια, όπως επιβεβαιώνει και ο Μπαρέκας στην απολογία του, στην Τ.Ο. 
Αλίµου ήταν και ο ίδιος ο Λαγός. 

Σηµειώνουµε ότι ο Μπαρέκας δεν είναι ένα απλό µέλος της Χρυσής Αυγής, 
αλλά ήταν τότε ο πυρηνάρχης του Πειραιά και µάλιστα εικονίζεται και στις 
φωτογραφίες, στις οποίες ξεχωρίζει φυσικά ο βουλευτής της οργάνωσης 
Νίκος Μίχος, ενώ διακρίνεται και ο Γεώργιος Τσακανίκας, ηγετικό στέλεχος 
της Νίκαιας και κατηγορούµενος για τη δολοφονία Φύσσα. 



Στην µηχανή ξεχωρίζει να οδηγεί το ηγετικό στέλεχος και βουλευτής της ναζιστικής 
οργάνωσης Νίκος Μίχος. Πεζός µε πλάτη το ηγετικό στέλεχος της Νίκαιας και κατηγορούµενος 

για τη δολοφονία Φύσσα, Γ. Τσακανίκας. 
Οσο για τον Λαγό, τον ρόλο του ως επικεφαλής της επίθεσης αποδεικνύει 
βέβαια, εκτός από την καταγραφή του αριθµού του βουλευτικού του 
αυτοκινήτου, και το πλήθος των µηνυµάτων που έχει ανταλλάξει µε πολλά 
άλλα στελέχη της οργάνωσης πριν και µετά την εγκληµατική ενέργεια. 

Σε αυτά τα µηνύµατα, που είναι απολύτως ενοχοποιητικά, πότε δίνει σχετικές 
οδηγίες, πότε µιλάει για τους προσαχθέντες χρυσαυγίτες που «τους πήραµε 
και φύγαµε γύρω στις 10 και µισή» και, ως συνήθως, καυχιέται για την 
επίθεση, λέγοντας ανάµεσα σε άλλα ότι «έχουµε θέµα στον Αλιµο. Ηρθαµε και 
τους γαµήσαµε». 
Τώρα ο Λαγός και ο Μίχος θα καθίσουν στο εδώλιο για ηθική αυτουργία στην 
επίθεση, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούµενοι για σωµατικές βλάβες και φθορές 
ξένης ιδιοκτησίας. 



Μετά τη σκανδαλώδη αρχειοθέτηση και στη συνέχεια την εξαφάνιση της 
δικογραφίας, η δίκη για την υπόθεση αυτή έχει πλέον πάρει τον δρόµο της κι 
έχει προσδιοριστεί για τις 25/4/2017. 

————————— 
Οι τέσσερις (4) δικάσιµοι της δίκης της ΧΑ κατά τις οποίες εξετάστηκαν 
µάρτυρες για την επίθεση στο Συνεργείο: 
124η µέρα (7/2/2017) 

• Επίθεση µε την κάλυψη των ΔΙΑΣ (124η µέρα). 
• Αστυνοµικοί τουρίστες! [7/2/2017]. 

125η µέρα (9/2/2017) 
• Π. Τσαφολόπουλος: Αναγνώρισε τον Μίχο στη χρυσαυγίτικη επίθεση 
στο «Συνεργείο». 

• Ηταν εκεί οι Λαγός και Μίχος [9/2/2017]. 
126η µέρα (10/2/2017) 

• Π. Δριµυλής (Συνεργείο): “Καταδροµική επίθεση οργανωµένη από την 
ηγεσία της Χρυσής Αυγής”. 

• Βιντεοχρονολόγιο: Η Δίκη της Χρυσής Αυγής – 54η Εβδοµάδα 
(10/2/2017). 

127η µέρα (14/2/2017) 
• Ολοκληρώθηκε η υπόθεση “Συνεργείο” – Χρυσαυγίτικες προκλήσεις µε 
την κάλυψη της ΕΛΑΣ (125η-127η µέρα). 

• Ηµέρα 127: “Πού είναι τώρα ο Παύλος σου;” 
————————— 
Απολογισµός ακροαµατικής διαδικασίας: “Συνεργείο”: φωτογραφίες, 
βίντεο, έγγραφα και sms που ενοχοποιούν Λαγό, Μίχο, Παναγιώταρο, 
ΕΛΑΣ (JGD, 11/2/2017). 
————————— 

• Η δίκη για τις επιµέρους εγκληµατικές πράξεις έχει προσδιοριστεί στις 
25/4/2017 (Τριµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών). Κατόπιν αναβολών, η 
δίκη έχει πλέον προσδιοριστεί για την 20/4/2018. Κατόπιν νέας 
αναβολής, το δικαστήριο προσδιορίστηκε την 29/10/2018. Την ηµέρα 
εκείνη, το δικαστήριο αναβλήθηκε εκ νέου για την 11/1/2019 και 
κατόπιν διακοπής ξεκίνησε την 6/2/2019. 

Στο εδώλιο Λαγός και Μίχος για την επίθεση στο Συνεργείο την Παρασκευή 
11/1/2019 (video). 
Ξεκίνησε η δίκη Λαγού-Μίχου για την επίθεση στο Συνεργείο, κατέθεσε ο 
πρώτος µάρτυρας (video+φωτογραφίες). 
[1η µέρα δίκης Συνεργείου] Στην επίθεση µπροστάρηδες, στο δικαστήριο… 
άφαντοι. 
[2η µέρα δίκης Συνεργείου] «Ολοι έλεγαν ότι ήταν παρόντες Λαγός και 
Μίχος». 
[3η µέρα δίκης Συνεργείου] Μάρτυρες αστυνοµικοί «καίνε» το τάγµα εφόδου. 
[4η µέρα δίκης Συνεργείου] Τον καίνε τα µηνύµατα, του φταίει η «Εφ.Συν.». 
[5η µέρα δίκης Συνεργείου] Απόφαση δικαστηρίου: Κοµµάτι της δικογραφίας 
τα sms του Λαγού. 
[Δίκη Συνεργείου] Μίχος: “Έχω πολλά να πω, θα ζητήσω προστασία 
Εισαγγελίας. Ήµουν στη µοτοπορεία, ο Λαγός δεν βγήκε από το αµάξι… 
Υπάρχει βίντεο στην ΕΥΠ”. 
[6η µέρα δίκης Συνεργείου] Ν. Μίχος: «Θα πω πολλά όταν έρθει η ώρα µου». 



Πρόβα στο «Συνεργείο» πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΕφΣυν. 

Στο µεταξύ, στη δίκη της Χρυσής Αυγής… 
• Ταφόπλακα για τη Νίκαια από έγγραφα της υπεράσπισης Μίχου: 

Πατέλης, Δήµου, Κοµιάνος µαζί µε Σταµπέλο, Τσακανίκα στην επίθεση 
στο Συνεργείο. 

• Μάρτυρες υπεράσπισης: “Παρών ο Μίχος στο Συνεργείο”, τελευταίοι 
µάρτυρες Μπούκουρα-Μιχαλολιάκου (359η-361η µέρα). 

[7η µέρα δίκης Συνεργείου] Διαβάστηκαν τα sms του Λαγού. 
Στις 16 Ιουλίου απολογούνται οι κατηγορούµενοι για την επίθεση στο 
Συνεργείο: τι θα κάνουν Λαγός και Μίχος. 
Τα είπε ο Μίχος: “Στην κεφαλή της µοτοπορείας σε αυτοκίνητο ο Λαγός”, 
“Εντολές Μιχαλολιάκου εκτελούσε ο πρώην δικηγόρος µου”. 
[8η µέρα δίκης Συνεργείου] Απολογία Μίχου: Έδωσε Λαγό και Μιχαλολιάκο. 
[9η µέρα δίκης Συνεργείου] Πρόταση-χάδι από την εισαγγελέα για το 
«Συνεργείο». 
[10η µέρα δίκης Συνεργείου] Απόφαση – κόλαφος για τη Χρυσή Αυγή. 
Δήλωση δικηγόρων πολιτικής αγωγής για την καταδίκη Λαγού-Μίχου στην 
υπόθεση του “Συνεργείου”. 
Λαγός και Ζωγράφος για Συνεργείο: «Μίζεροι υποτακτικοί» οι δικαστές, 
«γελοία» η απόφαση. 
 


