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Χρυσή Αυγή: Διδάγματα από την Ελλάδα 
για την καταπολέμηση του ακροδεξιού 

εξτρεμισμού  



Εισαγωγή 
Η Χρυσή Αυγή υπήρξε ένα νεοναζιστικό πολιτικό κόμμα το οποίο αναδείχθηκε την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που οι πολιτικοί του εκλέγονταν στο 
κοινοβούλιο, οι ένοπλες ομάδες του πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε πρόσφυγες, μετανάστες και 
άλλες ευάλωτες μειονότητες.

Η ιστορία του πώς αναδείχτηκε στα ελληνικά δικαστήρια η  εγκληματική φύση της οργάνωσης 
της Χρυσής Αυγής βασίζεται σε χρόνια ακτιβισμού από ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. 

Σε μια περίοδο ανοδικής τάσης του εξτρεμισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οργάνωση Social 
Change Initiative  είχε την τιμή να αντλήσει διδάγματα από ορισμένους εξ αυτών που συνέβαλαν 
στην πάταξη της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Είχαμε το προνόμιο να μιλήσουμε με ακτιβιστές 
και να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες τους, όπως φαίνεται στο παρόν κείμενο. 

Η εμπειρία αυτή αποκτά σημαντική αξία για εκείνους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις 
σε κοινωνίες ανά την υφήλιο. 
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Υπάρχουν πολλές κοινωνίες στις οποίες φαίνεται ότι οι ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις αρκούνται στο περιθώριο. 
Η Ελλάδα, η οποία φαινόταν να έχει αφήσει πίσω της την ταραγμένη ιστορία της ναζιστικής κατοχής, του 
εμφυλίου πολέμου και της δικτατορίας, ήταν μία από αυτές. Αλλά όταν τα ανεπίλυτα ζητήματα του παρελθόντος 
συνδυάστηκαν με την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα το 2009, όλα άλλαξαν. 
Μέσα σε ένα χρόνο, το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε από το πουθενά ως ουσιαστικός 
πολιτικός παράγοντας, ενώ οι βίαιες συμμορίες της έκαναν αισθητή την παρουσία τους με επιθέσεις εναντίον 
μεταναστών και μειονοτικών ομάδων. Όπως είπε ένας από τους ακτιβιστές στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών 
για την καταπολέμηση της οργάνωσης: «Σε έναν χρόνο, εκτοξεύτηκε στα ύψη.»

«Όσο μεγαλύτερη η οικονομική ανισότητα, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς της»

Η οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε η Ελλάδα οδήγησε το κράτος σε τέτοιο σημείο κατάρρευσης ώστε 
πολλοί απλοί άνθρωποι «ένιωθαν ότι το κράτος είχε εξαφανιστεί». 

Η Χρυσή Αυγή επωφελήθηκε από τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προωθώντας ένα πολιτικό μήνυμα που ήταν 
αντι-μεταναστευτικό και εθνικιστικό, ενώ στους δρόμους έδρασε με βία που απευθυνόταν κυρίως σε μετανάστες 
και πρόσφυγες. Η προώθηση κοινωνικών δράσεων είχε ως αποτέλεσμα η  Χρυσή Αυγή να διοργανώνει δράσεις 
αιμοδοσίας με τίτλο «Αιμοδοσία για Έλληνες», «Τράπεζες Τροφίμων για Έλληνες», να δημιουργεί ψευδείς 
ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συνοδεία ηλικιωμένων ατόμων ώστε να σηκώσουν λεφτά από 
μηχανήματα ΑΤΜ, στα οποία ισχυρίζονταν ότι ελλόχευε ο κίνδυνος για επιθέσεις μεταναστών. 

Το 2011 σχηματίστηκε ένα δίκτυο ομάδων της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση των επιθέσεων 
που πραγματοποιούνταν από τα «τάγματα εφόδου» της Χρυσής Αυγής, τα οποία υποτιμήθηκαν από τα ΜΜΕ 
και αγνοήθηκαν από το κράτος. Αυτό το πολυσυλλεκτικό δίκτυο 18 οργανώσεων προσπάθησε να ασκήσει 
πίεση για να αναγκάσει τα όργανα του κράτους να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους σε σχέση με τις 
ιδιαίτερα βίαιες επιθέσεις. 

Τα περισσότερα θύματα της Χρυσής Αυγής ήταν μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Εάν αυτά τα 
θύματα ανέφεραν επιθέσεις, κινδύνευαν να συλληφθούν και να απελαθούν. Όταν καταγγέλονταν επιθέσεις, οι 
επιτιθέμενοι της Χρυσής Αυγής συχνά ισχυρίζονταν ότι είχαν δεχθεί οι ίδιοι επίθεση από τους μετανάστες που 
ήταν θύματά τους. Οι ακτιβιστές που κινητοποιήθηκαν ενάντια στη Χρυσή Αυγή βίωσαν ένα «σύστημα που 
διαιώνιζε τη μη λογοδοσία». 

Μέχρι το 2012 η Χρυσή Αυγή είχε γίνει το τρίτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, εκλέγοντας 
18 βουλευτές αποσπώντας σχεδόν το 7% των ψήφων. Αυτή η ανέλιξη στη mainstream πολιτική σκηνή 
έφερε κρατική χρηματοδότηση στα ταμεία του κόμματος. Εν τω μεταξύ, στους δρόμους, οι διοργανωτές 
της Χρυσής Αυγής χρηματοδοτούσαν νέους για να ασκούν βία. Κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα 
αφαιρούνταν από τα θύματα για να πουληθούν. Η προοπτική της χρηματοδότησης προσέλκυσε τους νέους, 
αλλά τους προσέλκυσε επίσης η αντισυστημικότητα, η εναντίωση  στο κράτος, δεδομένου ότι οι ίδιοι είχαν 
βιώσει τη φτώχεια και την έλλειψη ευκαιριών. Άλλωστε τους προσφέρθηκε ένας εύκολος στόχος για να 
κατηγορήσουν για τα οικονομικά τους δεινά – τους μετανάστες και τους προοδευτικούς πολίτες. 

Με την πάροδο του χρόνου, η Χρυσή Αυγή ενεπλάκη σε ένα αλληλένδετο φάσμα τακτικών.
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Αντιμετωπίζοντας τη Χρυσή Αυγή 

Ήδη από το 2011, η αποτυχία του κράτους να ανταποκριθεί στη βία της Χρυσής Αυγής οδήγησε στη 
σύμπραξη του δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να καλυφθούν τα κενά.

Το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας (RVRN) άρχισε να συλλέγει πληροφορίες για 
περιστατικά, υιοθετώντας μια κοινή μεθοδολογία, προκειμένου να αναλύσει και να αναδείξει τις 
τάσεις ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. Αυτό αντιστάθμισε την απουσία επίσημου συστήματος 
συλλογής δεδομένων. Η κλίμακα ρατσιστικής βίας που καταγράφηκε από το Δίκτυο κατέρριψε 
πλήρως τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι «είχαν καταγράψει ένα (1) περιστατικό εγκλήματος 
μίσους με ρατσιστικό κίνητρο στους δρόμους της Αθήνας [εκείνη την περίοδο]».

Προχωρώντας παραπέρα, η οργάνωση HumanRights360 συν-δημιούργησε μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα για τη χαρτογράφηση αυτών των επιθέσεων, τοποθετώντας κωδικούς QR στις 
πραγματικές τοποθεσίες εγκλημάτων μίσους με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων. 
Εικαστικοί καλλιτέχνες απεικόνιζαν τις επιθέσεις ως μέρος της καμπάνιας Βάλ'τους Χ. 

Είναι σημαντικό ότι η άσκηση συλλογής δεδομένων έλαβε διεθνή υποστήριξη από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Το 2016, η Ελλάδα καταδικάστηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αποτυχία της να ερευνήσει επαρκώς μια επίθεση 
με φυλετικά κίνητρα. Η υπόθεση Sakir εναντίον Ελλάδας αποκάλυψε πώς ένας Αφγανός 
ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε από μια συγκαλυμμένη συμμορία στο κέντρο της Αθήνας. Το 
θύμα τελικά κρατήθηκε λόγω έλλειψης νομικού καθεστώτος, ενώ η έρευνα της επίθεσης έκλεισε 
χωρίς καταδίκες.

Κάντε κλικ εδώ για να 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο

  

https://valtousx.gr
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Το Δίκτυο κατέγραψε 383 ρατσιστικές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 
του 2013. Ένα σημαντικό μέρος θα μπορούσε να συνδεθεί με τη Χρυσή Αυγή, αν και τα στοιχεία 
αντιπροσώπευαν την κορυφή του παγόβουνου. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν πρόσφυγες και 
μετανάστες και οι περισσότεροι ήταν μουσουλμάνοι. Πολλές από τις επιθέσεις σημειώθηκαν σε 
δημόσιους χώρους και τα μέλη της Χρυσής Αυγής χρησιμοποίησαν όπλα όπως ρόπαλα, λοστούς, 
πτυσσόμενα, γκλοπ, σπρέι, αλυσίδες, σιδηρογροθιές, μαχαίρια και σπασμένα μπουκάλια.

Με την πάροδο του χρόνου, η εκστρατεία συλλογής πληροφοριών ευαισθητοποίησε το κοινό για τα 
ζητήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Επίσης, παρείχε μια δεξαμενή αποδεικτικών στοιχείων για να τεκμηριώσει το μέγεθος της βίας της 
Χρυσής Αυγής, όταν δύο διαβόητες δολοφονίες προκάλεσαν πρωτοφανή δημόσια οργή. 

Ο Σαχζάτ Λουκμάν, ένας 27χρονος Πακιστανός υπήκοος, σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2013. 
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο φόνος του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, Έλληνα 
υπηκόου, οδήγησε σε μεγάλες διαμαρτυρίες.

Ήταν η δολοφονία ενός Έλληνα υπηκόου, ειδικότερα, που τελικά ανάγκασε το κράτος να αντιδράσει 
στη Χρυσή Αυγή.
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Οι νομικές ενέργειες και οι φωνές των θυμάτων 

Με φόντο την αυξανόμενη δημόσια κατακραυγή, το κράτος αναγκάστηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες 
στο πλαίσιο των επερχόμενων δικαστικών διαδικασιών. Αυτό κορυφώθηκε στη δίκη της ηγεσίας 
της Χρυσής Αυγής. Η δίκη κινήθηκε από τους εισαγγελείς βάσει του άρθρου 187 του Ελληνικού 
Ποινικού Κώδικα, που περιγράφεται ότι μοιάζει με τη «ρήτρα της μαφίας» η οποία καθορίζει τη 
φύση μιας εγκληματικής οργάνωσης. 

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τα θύματα της Χρυσής Αυγής στις διαδικασίες δούλεψαν pro 
bono. Οι δικηγόροι της Χρυσής Αυγής, από την άλλη πλευρά, απασχολούνταν από το κόμμα και 
είχαν γενναία χρηματοδότηση. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρείχαν αποσπασματική κάλυψη για τη μακρά δίκη, αλλά οι 
ομάδες της κοινωνίας των πολιτών χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 
δημοσιοποιήσουν τις διαδικασίες που εκτυλίσσονταν στο δικαστήριο.

«Για το κοινό, η δίκη ήταν κομβικής 
σημασίας ώστε να γίνει κατανοητό 
ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια βίαιη, 

εγκληματική οργάνωση».
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Η Χρυσή Αυγή ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα κρατικής συνωμοσίας, αλλά ο ισχυρισμός αυτός 
καταρρίφθηκε όταν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής παρουσίασαν τα θύματά της, τα οποία 
αποδείχθηκε ότι ήταν ευάλωτες ομάδες και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι/εργάτες. 

Τον Οκτώβριο του 2020 η δίκη που διήρκεσε περισσότερα από πέντε χρόνια κατέληξε σε ετυμηγορία. 
Το δικαστήριο καταδίκασε επτά πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, συμπεριλαμβανομένου 
του ιδρυτή και αρχηγού της Νικόλαου Μιχαλολιάκου, ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. 
Έλαβαν ποινές από 10 έως 15 χρόνια φυλάκιση. Είκοσι άλλα εξέχοντα μέλη ή πρώην βουλευτές 
κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Είκοσι επτά μέλη καταδικάστηκαν 
για συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις. Έλαβαν πολυετείς ποινές, ενώ ο δολοφόνος του Παύλου 
Φύσσα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 

Μετά τη δίκη, δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά στο νομικό καθεστώς των μεταναστών και 
των προσφύγων, αλλά τώρα μπορούσαν να «περπατήσουν πιο ελεύθερα». Εν τω μεταξύ, η 
Χρυσή Αυγή έγινε πλέον γνωστή στην ελληνική κοινωνία για αυτό που ήταν πάντα - μια βίαιη, 
εγκληματική οργάνωση.

«Πλέον όταν μιλάς 
για τη Χρυσή Αυγή, 

εννοείς μια εγκληματική 
οργάνωση»
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Στόχος
Ήττα και απονομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής

Στρατηγική
Δημόσια έκθεση της εγκληματικότητας και πίεση στο 
κράτος να «πράξει τα δέοντα»

 
Χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις
•  Δημιουργία δικτύου κοινωνίας των πολιτών

•  Καταγραφή και παρακολούθηση περιστατικών και επιθέσεων

•  Αναφορά και ανάλυση επιθέσεων - τάσεις, μοτίβα, τομείς

•   Μεγιστοποίηση των μηχανισμών αναφοράς και των βασικών 
θεσμών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
στόχο τη διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή εκθέσεων

•   Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με συνδικαλιστικά 
σωματεία, αντιφασιστικά δίκτυα, ομάδες μεταναστών και 
θύματα επιθέσεων της Χρυσής Αυγής

•  Αμφισβήτηση της κρατικής αδράνειας και ατιμωρησίας

•  Παροχή νομικής συνδρομής και συμβουλευτικής

•   Παροχή έμπρακτης υποστήριξης στα θύματα και στις 
κοινότητες που στοχοποιήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή

Διδάγματα για τον παγκόσμιο ακτιβισμό
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Τα συστατικά της επιτυχίας για τη νίκη
επί της Χρυσής Αυγής  

•  Η οργανωμένη απάντηση της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας
  Επενδύστε χρόνο και προσπάθεια στην οικοδόμηση δικτύων χωρίς αποκλεισμούς, που 

παρέχουν ασφαλείς χώρους στους ανθρώπους ώστε να μοιραστούν πληροφορίες και 
αναλύσεις για το τι συνέβαινε «επί τόπου». Η δύναμη του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών 
Ρατσιστικής Βίας έγκειτο στην ποικιλομορφία του και τη βαθιά του πρόσβαση σε πολλές 
πτυχές της ελληνικής κοινωνίας. Το Δίκτυο δημιούργησε πολλαπλές στρατηγικές συμμαχίες 
με ομάδες που αγωνίζονταν ενάντια στο φασισμό για πολλές δεκαετίες, καθώς και με νέες 
ομάδες, ως απάντηση στη δράση της Χρυσής Αυγής στις κοινότητες. Αυτή η αλληλεγγύη και 
ο κοινός σκοπός μεταξύ των μελών του Δικτύου με διαφορετικούς βαθμούς ορατότητας και 
παρουσίας, ήταν αυτή που τους προσέδωσε ισχύ. 

•  Εξασφάλιση ενός σαφούς διαχωρισμού μεταξύ των δράσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και εκείνων των πολιτικών κομμάτων.

  Τα ενδιαφέροντα τους μπορεί να ευθυγραμμίζονται, αλλά η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει την 
αξία της υιοθέτησης μιας προσέγγισης που επιδιώκει πάση θυσία να επικεντρωθεί σε έναν 
υγιή και σαφή διαχωρισμό. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την κοινωνία των πολιτών από το να 
υποστηρίξει μια θαρραλέα πολιτική ηγεσία. Όσες φορές εμφανίστηκαν πολιτικές φωνές που 
αντιτάχθηκαν στη Χρυσή Αυγή, η ενέργεια αυτή αναγνωρίστηκε και χειροκροτήθηκε.

  Η κοινωνία των πολιτών έπαιξε σημαντικό ρόλο παρέχοντας δεδομένα για επιθέσεις και 
ενθαρρύνοντας αυτές τις αναδυόμενες πολιτικές φωνές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που 
αντιτίθεται στη δημόσια αφήγηση της Χρυσής Αυγής.

•  Μη υποτίμηση της σημασίας της συλλογής δεδομένων
  Ένα βασικό μέρος της νίκης επί της Χρυσής Αυγής ήταν οι προσπάθειες τεκμηρίωσης, 

καταγραφής, παρακολούθησης και δημιουργίας εκθέσεων για τις δραστηριότητές της. Οι 
λεπτομέρειες ήταν σημαντικές. Κάθε ιστορία είχε σημασία. Ιστορίες που επισημαίνουν 
μοτίβα και τάσεις, εξανθρωπίζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της βίας. Τελικά, η αξία 
της συλλογής δεδομένων και η συγκέντρωση και αφήγηση των ιστοριών των θυμάτων 
αποδείχθηκε στο δικαστήριο και στην κοινή γνώμη στη διάρκεια της δίκης.

«Ήμασταν αρκετά έξυπνοι ώστε να μην υιοθετήσουμε 
μια στενή προοπτική. Εμπλέξαμε ανθρώπους που δεν θα 
συμμετείχαν ποτέ κανονικά» 
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•  Καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για μεγιστοποίηση της επιρροής 
  Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αξιοποίησαν στο μέγιστο βαθμό κρατικούς 

θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές με σκοπό να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση και την ανάδειξη 
των ενεργειών και των επιθέσεων της Χρυσής Αυγής. Θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Πολίτη 
και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μπόρεσαν να διαθέσουν πόρους 
και να ασκήσουν επιρροή για να ασκηθεί πίεση σε ένα πολιτικό σύστημα που επιδείκνυε σε 
μεγάλο βαθμό αδιαφορία. Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ρατσιστική βία το 
2013, για παράδειγμα, είχε τεράστια επιρροή και οδήγησε σε μια περαιτέρω έκθεση σχετικά 
με την αποτυχία της δίωξης από τις αστυνομικές αρχές.

• Επισήμανση και έγερση της διεθνούς προσοχής
  Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αδράνειας από πλευράς του ελληνικού 

κράτους. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ήταν ένας από τους συνιδρυτές 
του Δικτύου. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ έπαιξαν επίσης 
σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι αυτοί οι οργανισμοί συμπεριέλαβαν τα δεδομένα του Δικτύου 
στα δικά τους, έδωσε πρόσθετη νομιμότητα στη μεθοδολογία του Δικτύου και βοήθησε τους 
Έλληνες ακτιβιστές να αμφισβητήσουν το αφήγημα της κυβέρνησης.

«Πολλοί άνθρωποι είχαν κουραστεί με τη μετανάστευση, 
ήταν εχθρικοί ή ακόμα και οριακά ξενοφοβικοί· κάποιοι 
ήταν πρόθυμοι να κάνουν τα στραβά μάτια στην ακροδεξιά 
βία. Ωστόσο, από τη στιγμή που επιμείναμε σε αυτή τη 
λεπτομερή συλλογή δεδομένων που έδειξε πέρα από 
οποιαδήποτε αμφιβολία ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια ομάδα 
κακοπληρωμένων κακοποιών και όχι κάποιοι «ριζοσπαστικοί 
πατριώτες», η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ήταν 
έτοιμη να τους γυρίσει την πλάτη».
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« Το γεγονός ότι η 
δίκη έγινε δημόσια και 
αποτυπώθηκε στο κοινό 
αίσθημα ότι κινήθηκε, 
όχι από το κράτος, αλλά 
από τις οικογένειες των 
θυμάτων. Αυτό ήταν 
πολύ σημαντικό για τη 
νομιμοποίηση της δίκης. 
Οι κατηγορούμενοι 
και μέλη της Χρυσής 
Αυγής το παρουσίαζαν 
ως συνωμοσία σε 
βάρος τους, ότι ήταν το 
πολιτικό σύστημα που 
είχε κινηθεί εναντίον 
τους.»

•  Εμπλοκή στις δικαστικές 
διαδικασίες

  Η επίμονη πίεση να οδηγηθεί η Χρυσή 
Αυγή στο δικαστήριο για ποινικές 
κατηγορίες ήταν εξαιρετικά σημαντική 
και άλλαξε το παιχνίδι. Πίεσε τους 
πολιτικούς, διατήρησε το ενδιαφέρον και 
οδήγησε στην εμπλοκή των ΜΜΕ και της 
διεθνούς κοινότητας. Ένα ευρύ φάσμα 
ομάδων (αντιφασιστικές οργανώσεις, 
προσφυγικές ομάδες, συνδικάτα κ.λπ.) 
συνέδραμαν στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για την επιτυχή δικαστική 
διαδικασία. Οι μαζικές συγκεντρώσεις 
ως απάντηση στις δολοφονίες είχαν 
μεγάλη επιρροή και τράβηξαν την 
προσοχή του κοινού. Οι προηγούμενες 
νομικές υποθέσεις και οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν από την κοινωνία 
των πολιτών αποτιμήθηκαν από τους 
δικηγόρους ως εξέχουσας σημασίας για 
τις ενδεχόμενες διώξεις. Ο στρατηγικός 
νομικός σχεδιασμός (strategic litigation) 
αποδείχθηκε ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο 
για την αποκάλυψη της αδράνειας του 
κράτους και την αύξηση της πίεσης. Η 
εδραίωση της δίκης στη συνείδηση του 
κοινού μέσω πολλαπλών δημιουργικών 
διόδων συνέβαλε στη μεταβολή της 
κοινής γνώμης. Στη μακροχρόνια δίκη, 
δεν γινόταν μνεία ευρέως σε καθημερινή 
βάση, αλλά το παρατηρητήριο για τη 
δίκη της Χρυσής Αυγής «Golden Dawn 
Watch» χρησιμοποιούσε αναφορές από 
το δικαστήριο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να διασφαλίσει ότι οι 
πληροφορίες έφταναν στο κοινό σε 

πραγματικό χρόνο. Αυτό υπήρξε άλλο ένα 
σημαντικό εργαλείο. Ωστόσο, η διαδικασία 
ενώπιον των δικαστηρίων δεν τελείωσε 
με τη δίκη. Ορισμένοι καταδικασθέντες 
άσκησαν έφεση, κινώντας περαιτέρω 
νομικές διαδικασίες, οι οποίες θα 
μπορούσαν να συνεχιστούν για χρόνια.
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•  Δημιουργία μιας ξεχωριστής αφήγησης με επίκεντρο την εμπειρία και τη 
φωνή των θυμάτων

  Η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα ήταν επιτυχής στη δημιουργία της δικής της 
αφήγησης - δεν έπεσε στην παγίδα να δεχτεί το πλαίσιο αφήγησης της Χρυσής Αυγής και 
δεν ευθυγραμμίστηκε με την αφήγηση του κράτους (η οποία απεικόνιζε την άκρα δεξιά 
και την άκρα αριστερά ως εξίσου ανεπιθύμητες). Επικεντρώθηκε στην απλή αρχή του 
να δίνεις φωνή και πρόσωπο στα θύματα και να περιγράφεις λεπτομερώς τον αντίκτυπο 
στις κοινότητες, ιδιαίτερα στις κοινότητες των μεταναστών. Έδειξε τη βιαιότητα, έδωσε 
ονόματα, εξέθεσε την κρατική αδράνεια και χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα σημεία 
καμπής και τις κομβικές στιγμές.

«Υπήρξε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν είχαμε με το 
μέρος μας το πολιτικό σύστημα, αλλά τις οικογένειες που 
είχαν χάσει τα παιδιά τους, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, 
τους φτωχότερους των φτωχών, συνδικαλιστές και 
ανθρώπους της εργατικής τάξης. Η κινητήρια δύναμη ήρθε 
από τα κάτω».

«Δώσαμε μια εικόνα και ένα όνομα στα θύματα και τις 
οικογένειές τους. Δεν ήταν μια επιλογή ιδεολογική. Είναι μια 
επιλογή που θα έχει αντίκτυπο στην επιτυχία κάθε παρόμοιου 
εγχειρήματος. Πρέπει να δίνουμε όνομα στα θύματα».
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Ζητήματα που χρήζουν προσοχής και γνώσης 

• Αντιμετώπιση όχι μόνο των συμπτωμάτων, αλλά των αιτιών

  Η Χρυσή Αυγή έλαβε υποστήριξη τόσο από πλούσιους πολίτες όσο και από φτωχές κοινότητες. 
Αυτή η ετερογενής υποστήριξη προσέδωσε νομιμοποίηση στη Χρυσή Αυγή. Είναι σημαντικό να 
κατανοήσει κανείς το ρόλο των πλούσιων προσώπων που επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή, 
αλλά, αν θέλουμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του πολιτικού 
εξτρεμισμού, είναι πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τους παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο 
σε οικονομικά ασθενείς κοινότητες. Στην Ελλάδα, αυτό απαιτούσε πολλή προσπάθεια, μεταξύ 
άλλων και για να μπορέσουν να προσβληθούν αποφάσεις γύρω από πρακτικές διακρίσεων όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις (π.χ. πρόνοια, εκπαίδευση κ.λπ.). Αποδείχθηκε επίσης κρίσιμη η 
ύπαρξη ατόμων ή οργανώσεων με προηγούμενη εμπειρία αντιφασιστικών διαδηλώσεων, που 
είχαν αξιοπιστία στο δρόμο και οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
αποτροπή αντιποίνων κατά των κοινοτήτων που ήταν στο στόχαστρο. Ορισμένα πρώην μέλη 
της Χρυσής Αυγής προσπαθούν ήδη να επανεφεύρουν τον εαυτό τους σε νέες πολιτικές μορφές. 
Τέτοιες οργανώσεις μπορεί να εξαφανιστούν, αλλά το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τις ιδεολογίες 
που ωθούν τον εξτρεμισμό. Οι Έλληνες ακτιβιστές συνεχίζουν να αναφέρουν επιθέσεις σε 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, καθώς και σε ΜΚΟ. Παρά την εμπειρία της εποχής της Χρυσής 
Αυγής, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι ενώ το κράτος διαθέτει το 
νομικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων, δεν προβαίνει την έμπρακτη προστασία τους.

 • O κύκλος του χρήματος

  Είναι σημαντικό να υπάρχει επίγνωση και επαγρύπνηση γύρω από τις ισχυρές και συχνά 
«κρυφές» επιρροές οικονομικά ισχυρών ατόμων και μεγάλων επιχειρήσεων, που έχουν την 
ικανότητα να επηρεάζουν τα γεγονότα. Είναι λοιπόν αναγκαία η υποστήριξη και ενθάρρυνση 
έγκριτων δημοσιογράφων να «ακολουθούν τον κύκλο του χρήματος» και να ερευνούν σχέσεις. 
Είναι επίσης σημαντικό να υποστηριχθούν ομάδες, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες 
συλλογικότητες που μπορεί να αποτελέσουν πεδία διείσδυσης εξτρεμιστών. Στην ελληνική 
εμπειρία, ήταν επίσης σημαντική η αποκάλυψη των οικονομικών δραστηριοτήτων των 
εξτρεμιστικών αυτών ομάδων. Όταν αποκαλύφθηκαν τα οικονομικά κίνητρα της Χρυσής Αυγής, 
τότε απογυμνώθηκε από την ιδεολογία της.

«Έχουμε το νομικό πλαίσιο αλλά δεν εφαρμόζεται».
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• Διαχείριση της κληρονομιάς του παρελθόντος

  Το ασταθές πολιτικό παρελθόν της Ελλάδας και η αποτυχία μεταρρύθμισης των κρατικών 
θεσμών δημιούργησαν τις συνθήκες που επέτρεψαν στη Χρυσή Αυγή να αποκτήσει πολιτικό 
έδαφος. Η δράση της αστυνομίας, για παράδειγμα, επηρεάστηκε στην κουλτούρα της από την 
αποτυχία αντιμετώπισης των αντιδημοκρατικών επιπτώσεων της ελληνική στρατιωτικής 
δικτατορίας του 1967-74. Αυτή η αποτυχία στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας οδήγησε στη 
διαγενεακή κληρονομιά συμπεριφορών που τροφοδότησαν την υποστήριξη της Χρυσής 
Αυγής μέσα στην αστυνομία. Τα εκλογικά δεδομένα έδειξαν ότι σε ορισμένα αστυνομικά 
τμήματα εκτιμάται ότι το 50% ψήφισε τους υποψηφίους της Χρυσής Αυγής. Ακόμα και 
μετά την πτώση της Χρυσής Αυγής, η συνεχιζόμενη ύπαρξη σκληρών μεταναστευτικών 
πολιτικών, ο τοξικός δημόσιος λόγος γύρω από τη μετανάστευση και οι ανησυχίες για 
περαιτέρω οικονομικές κρίσεις, αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας ενός κλίματος όπου η 
ιστορία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

•  Έγκαιρη εμπλοκή των ΜΜΕ 
   Αρχικά, υπήρχαν περιορισμένες αναφορές για τη βία της Χρυσής Αυγής. Οι ακτιβιστές 

είπαν ότι, εάν είχαν συνειδητοποιήσει ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής επρόκειτο να διαρκέσει 
τόσο πολύ, θα  είχαν δώσει προτεραιότητα στη δραστηριότητα των μέσων ενημέρωσης 
νωρίτερα. Το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης αυξήθηκε μετά από επιθέσεις υψηλού 
προφίλ, οι οποίες προβλήθηκαν δημόσια και, έτσι, οι ακτιβιστές μπόρεσαν να παρέχουν στα 
μέσα ενημέρωσης δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με την κλίμακα της βίας. Οι ιστορίες των 
θυμάτων της Χρυσής Αυγής έγιναν σημαντικά οχήματα για να μεταδώσουν τη σκληρότητα 
της οργάνωσης. Οι ακτιβιστές τόνισαν επίσης την προπαγανδιστική δραστηριότητα 
της Χρυσής Αυγής, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά και σε 
προγενέστερο στάδιο. Αυτό ήταν ένα σημαντικό μάθημα για το μέλλον, δεδομένης της 
χρήσης των ΜΜΕ από εξτρεμιστικές ομάδες για να κερδίσουν υποστήριξη.

«Το καλό ήταν ότι, εκτός από τις σημαντικές δύο ή τρεις 
περιπτώσεις που υπήρχαν στα μέσα ενημέρωσης ούτως ή 
άλλως, είχαμε τον κύριο όγκο δεδομένων που ενδιέφεραν 
τα ΜΜΕ - σε νούμερα. Πόσες επιθέσεις; Πότε; Πού; Από 
ποιον; Και αυτό είναι κάτι που χρειάζονται τα ΜΜΕ όταν 
αποφασίζουν να προβούν σε αναφορές ».
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•  Αναγνώριση και υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

   Οι ακτιβιστές στην Ελλάδα αντιμετώπισαν μια βίαιη οργάνωση με επαρκείς πόρους, για 
την οποία χρειάστηκαν χρόνια ώστε να ηττηθεί. Αυτό απαιτούσε ένα σημαντικό επίπεδο 
δέσμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν σε ατομικό επίπεδο οι ακτιβιστές αντιμετώπιζαν 
σημαντικούς κινδύνους χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας. Η διατήρηση αυτής της δέσμευσης 
εν μέρει από ηθική αντίθεση στον  ακροδεξιό εξτρεμισμό και εν μέρει από την επιθυμία να 
προστατευθούν οι ευάλωτοι, μπορεί κατά τα λεγόμενα των ίδιων των ανθρώπων «να μην 
αποτελεί πάντα επαρκές κίνητρο». Η δημιουργία ενός δικτύου οργανώσεων με γνώμονα 
τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη ήταν σημαντική, όπως ήταν σημαντική και η 
υιοθέτηση του έργου τους από διεθνείς οργανισμούς εγνωσμένου κύρους. Αλλά οι ακτιβιστές 
που βρίσκονταν στο πεδίο βίωσαν έναν μακρύ και μοναχικό αγώνα μέχρι η κοινή γνώμη και το 
κράτος να αναγνωρίσουν το επείγον του ζητήματος. Αυτή η εμπειρία υπογραμμίζει την ανάγκη 
να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που εργάζονται στο πεδίο σε διάφορες κοινωνίες.

   



Καταληκτικές παρατηρήσεις
Η Social Change Initiative πιστεύει ότι είναι σημαντικό για τους ακτιβιστές να μοιράζονται την εμπειρία, τις 
τακτικές και τα διδάγματά τους.

Αντλώντας διδάγματα από την επιτυχία των άλλων, ή ανακαλύπτοντας τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει 
διαφορετικά εκ των υστέρων, ανακαλύπτουμε έναν πολύτιμο τρόπο προσαρμογής των προσπαθειών μας να 
διασφαλίσουμε ότι οι κοινότητες θα γίνουν πιο δίκαιες, πιο συμπεριληπτικές και ειρηνικές.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο της Χρυσής Αυγής – ιστορική καταγωγή, οικονομική κρίση, 
«διαφορετικότητα», αποτυχία της πολιτικής, του κράτους και των κρατικών θεσμών – είναι εμφανείς σε πολλές 
άλλες κοινωνίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε μάρτυρες της αύξησης ομάδων που είναι βαθιά νατιβιστές στην πολιτική τους 
συγκρότηση και που ανοιχτά χρησιμοποιούν τη βία και την απειλή βίας για την προώθηση των στόχων τους.

Ένα από τα βασικά μαθήματα της ελληνικής εμπειρίας είναι ότι είναι δυνατόν να νικήσουμε τον βίαιο εξτρεμισμό. 
Αυτό έγινε με επιτυχία μέσω της δημιουργίας οχημάτων δράσης που παρείχαν διέξοδο στις ιστορίες των θυμάτων, 
τόνισαν την κρατική αποτυχία, ενημέρωσαν το κοινό και πίεσαν σκληρά για λογοδοσία και δικαιοσύνη.

Αλλά η ήττα της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να αναγνωσθεί υπό την έννοια ότι η ιδεολογία της έχει εξαφανιστεί. 
Οι οργανισμοί παρακμάζουν αλλά οι ιδεολογίες τους μπορούν να παραμένουν.

Η εμπειρία της Ελλάδας είναι ότι η αποτυχία αντιμετώπισης της προβληματικής ιστορίας μιας κοινωνίας μπορεί 
να σπείρει τους σπόρους ώστε ο εξτρεμισμός να επανεμφανιστεί στο μέλλον.

Το ασταθές παρελθόν της Ελλάδας περιελάμβανε την ιστορία της κατοχής, του εμφυλίου πολέμου και της 
δικτατορίας, που επηρέασε όλες τις  πτυχές του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εξουσίας και της 
αστυνομίας.

Απαιτείται ολιστική αλλαγή σε μια κοινωνία και τα θεσμικά της όργανα να διαχειριστούν το παρελθόν και 
να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες του εξτρεμισμού ώστε να αποφευχθεί η  συσσώρευση προβλημάτων 
στο μέλλον.

Η ελληνική εμπειρία προσφέρει σημαντικά διδάγματα σε όλους μας.
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Για περαιτέρω ανάγνωση

•  Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη Δικαιοσύνη: https://rosalux.gr/el/publication/i-hrysi-aygi-mprosta-
sti-dikaiosyni

•  Το βιβλίο "Βάλτους X - Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας": http://www.toposbooks.gr/
contents/ eng/books_details_eng.php?nid=631 

•   Η Ελληνική Αστυνομία και το ρατσιστικό έγκλημα μέσα από τη δικογραφία της Χρυσής Αυγής : 
https://www.humanrights360.org/el/i-elliniki-astynomia-kai-to-ratsistiko-egklima-mesa-apo-ti-
dikografia-tis-chrysis-aygis/

•   The Murder of Pavlos Fyssas: https://forensic-architecture.org/investigation/the-murder-
ofpavlos-fyssas 

•  The State of the Far Right in Greece: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/athen/15846.pdf 

•  Golden Dawn Watch (including The Golden Dawn Trial | Golden Dawn Watch) 

•   The rise and fall of Golden Dawn: https://bjwa.brown.edu/27-2/the-rise-and-fall-of-golden-dawn/
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Hyperlinks:

Racist Violence Recording Network: http://rvrn.org/category/english/

HumanRights360: https://www.humanrights360.org/

X them Out: https://valtousx.gr/en/

Golden Dawn Watch: https://goldendawnwatch.org/?lang=en

Greek Ombudsman: https://www.synigoros.gr/?i=stp.en

National Commission for Human Rights in Greece: https://www.nchr.gr/en/
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