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Στην ανάρτηση αυτή, παραθέτουµε αποµαγνητοφωνηµένη την τελετή 
ορκωµοσίας δοκίµων µελών της Χρυσής Αυγής (“πυρήνας υποδοχής) 
που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της στις 23/07/2011. Ολόκληρο το 
βίντεο υπάρχει στη δικογραφία της δίωξης της Χρυσής Αυγής. Μετά το 
κείµενο της ορκωµοσίας, ακολουθεί κοµµάτι της απολογίας του Γ. 
Γερµενή στις ανακρίτριες, χρήσιµο για την κατανόηση της δοµής της 
οργάνωσης, του ορισµού της έννοιας του “µέλους”, κλπ. 
———————————————– 

“…Εµφανίζονται σε έδρανο ο Γερµενής, ο Μιχαλολιάκος, (ήδη 
κατηγορούµενος) και ο Γεώργιος Μισιάκας (ή Μάστορας), µε ακροατήριο. 
Στο βήµα εµφανίζονται και εκφωνούν λόγο διαδοχικά ο Γερµενής, ο βοηθός 
του Γ. Μισιάκας και 6 εκ των εννέα επιτυχόντων νέων δόκιµων µελών του 
πυρήνα υποδοχής της Χ.Α. 
 

 
 
Πρώτος, παίρνει το λόγο ο Γιώργος Γερµενής. 
Γιώργος Γερµενής: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Είµαι στην ευχάριστη 
θέση σήµερα να παρουσιάσω το νέο πυρήνα δόκιµων µελών µας. Σε µια 
χώρα που η φιλοπατρία, η αληθινή ιστορία του γένους µας αλλά και η 
πραγµατική πορεία που θα πρέπει να έχει το γένος για να οδηγηθούµε τελικά 



σε ένα Τρίτο Ελληνικό Πολιτισµό ακούγονται λέξεις άγνωστες αλλά και σε 
κάποιους ξεπερασµένες. Εµείς εδώ καταφέραµε να δηµιουργήσουµε ένα 
κρυφό σχολείο και να διδάξουµε νέους Έλληνες, νέους χρυσαυγίτες στα 
ιδανικά της φυλής µας, της ιδεολογίας µας και της ίδιας µας της υπάρξεως. 
Διδάξαµε τους νέους µας για τη λατρεία των προγόνων µας, για τη συνέχεια 
της γης και του αίµατος που ρέει στις φλέβες µας, αλλά κυρίως διδάξαµε το 
ήθος και την αρετή του χρυσαυγίτη. Η γενναιότητα, η εντιµότητα, ειλικρίνεια, 
συντροφικότητα, λέξεις άγνωστες για το σηµερινό κατάντηµα που ονοµάζεται 
Ελλάδα. Είχαµε το θάρρος να παρουσιάσουµε στους νέους µας τη σηµερινή 
ελληνική κατάσταση, όπως πραγµατικά είναι. Αλλά να µη λιποψυχήσουµε 
µπροστά στο γίγαντα µε τα γυάλινα πόδια, του Τζέφρευ, του Αντωνάκη, της 
Μέρκελ και του Σαρκοζί. Το θάρρος να παρουσιάσουµε στους νέους µας 
γιατί εµείς έχουµε αναγνωρίσει τον αληθινό εχθρό της φυλής µας, που 
δεν είναι άλλος από τον ΑΙΩΝΙΟ ΕΒΡΑΙΟ. Τους περίπου 4 µήνες που 
ολοκληρώθηκαν οι δώδεκα θεµατικές ενότητες όσον αφορά την κατάρτιση των 
υποψηφίων δόκιµων µελών, οι υποψήφιοι έδειξαν πειθαρχία και πίστη και 
ήσαν συνεπείς στις όποιες επιταγές των καθηκόντων τους. Με κορύφωση την 
3ηµερη κατασκήνωση την προηγούµενη εβδοµάδα. Ως χρυσαυγίτης είµαι 
φύσει αισιόδοξος και σταµατάω ποτέ να µάχοµαι και έτσι πιστεύω ότι τα 
δόκιµά µας µέλη θα επανδρώσουν επάξια το κίνηµά µας. Ζήτω η νίκη. 
Καλώ το συναγωνιστή και βοηθό µου Γιώργο Μάστορα. 

Γιώργος Μάστορας: Αρχηγέ, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Πριν σας 
µιλήσω γι’ αυτό τον πυρήνα, να σας πω ότι οι εκπαιδευτικές διαδικασίες για 
τον επόµενο πυρήνα υποδοχής, τόσο για αγόρια όσο και για κορίτσια θα 
ξεκινήσουν το Σεπτέµβριο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
συναγωνιστές Νίκο Γιοχάλα και Θωµά Κοσµά, για τη βοήθειά τους σ’ αυτούς 
τους πυρήνες και ασχολούµενος µ’ αυτούς εδώ, έχω να πω ότι από τους 9 
συνολικά υποψηφίους, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς αυτά τα µαθήµατα, θα 
σας µιλήσουν σήµερα έξι. 
Το θέµα της οµιλίας αυτών των συναγωνιστών έχει ενιαίο θέµα και 
χαρακτήρα. Ο τίτλος της είναι «Είµαι χρυσαυγίτης, γιατί είµαι επαναστάτης». 
Αυτό σηµαίνει ότι για µας ότι το να είσαι χρυσαυγίτης, το να είσαι 
επαναστάτης, σηµαίνει να ρουφάς τη ζωή δηµιουργικά, εντασσόµενος σε µια 
ανώτερη συλλογικοτητα ξεχωριστών ανθρώπων, µε ιδέα και αληθινή πίστη 
προς αυτήν. Να είσαι προσανατολισµένος προς τον υπέροχο σκοπό 
διαχρονικής αξίας, που ξεπερνά τα αστικά και µαρξιστικά στερεότυπα. Πρώτα 
απ’ όλα αφορά την εσωτερική µας ολοκλήρωση. Αυτό έχει να κάνει µε την 
προσωπικότητα και όχι το άτοµο. Αυτή η εσωτερική ολοκλήρωση είναι που 
µας βοηθά και µας παροτρύνει να σκοτώσουµε τον εβραίο, που τυχόν 
κουβαλάµε µέσα µας και ο οποίος αποτελεί την αρνητική πλευρά του εαυτού 
µας, εκφράζοντας ο,τιδήποτε παρακµιακό, εκφυλισµένο, µίζερο και ποταπό 
πιθανότατα, που µας έχει διαβρώσει στο παρελθόν. Αυτός είναι ο µεγάλος 
ιερός πόλεµος, από τον οποίο καταρχάς πρέπει να βγούµε νικητές. Στη 
συνέχεια, η αποστολή µας είναι να ξανανιώσουµε τον κόσµο σύµφωνα µε τη 
δική µας κοσµοθεωρία και βιοθεωρία. Γιατί µια επαναστατική κίνηση όπως η 
Χρυσή Αυγή δεν υπερασπίζεται τη στιγµή αλλά το µέλλον. Ένα µέλλον (…) 
που θα έχουν την αληθινότερη πίστη, τη µεγαλύτερη υποµονή και τη 
µακρύτερη µνήµη. 



Η λέξη χρυσαυγίτης, λοιπόν, όσο απλοϊκή και αν ακούγεται ηχητικά, τόσο 
πολύπλοκη, συναρπαστική και ηρωική είναι ως έννοια, ως ουσία και βεβαίως 
σαν ένας νέος τρόπος ζωής, όπως άλλωστε, έλεγε και ένα παλιό σύνθηµά 
µας, ένα σύνθηµα που βασίζεται στο αίµα και την τιµή. Γι’ αυτό και δεν είναι 
καθόλου τυχαία η στεντόρια ιαχή «Αίµα, τιµή, Χρυσή Αυγή», που δονεί τις 
συγκεντρώσεις µας. Στο παρελθόν από τους πυρήνες υποδοχής έχουν 
περάσει πάρα πολλοί. Ανάµεσά τους πάρα πολλοί, σηµερινά µέλη και τα 
στελέχη του κινήµατος, οι οποίοι µε τις πράξεις τους προσπαθούν να 
αποτελούν το ιδεατό πολιτικό παράδειγµα σύµφωνα µε τα λόγια του Ιουλίου 
Έβολα: «Να αυτός δρα όπως ένας άνθρωπος του κινήµατος». Υπήρξαν όµως 
και άλλοι, που πρόδωσαν-ντρόπιασαν την ιδιότητα του χρυσαυγίτη και 
προδώσανε την εµπιστοσύνη µας. Ο µεγάλος Γιόσεφ Γκέµπελς έλεγε, 
πολύ εύστοχα, πως «Στους σκληρούς καιρούς που θα έρθουν τα 
παραδείγµατα θα είναι πιο σηµαντικά από τους ανθρώπους». Έτσι κι 
εµείς στους σκληρούς καιρούς που ήδη διανύουµε πιστεύουµε πως οι 
αληθινοί και συνειδητοποιηµένοι χρυσαυγίτες στην καρδιά και στο µυαλό είναι 
περισσότεροι σπουδαίοι και αναµφίβολα πιο σηµαντικοί από τους αορίστου 
τύπου εθνικιστές και λοιπούς περαστικούς και τουρίστες. Όσοι έχουν 
απαιτήσεις από µας, αλλά οι ίδιοι, από την άνεση του σπιτιού τους, δεν 
βοηθούν στο ελάχιστο αυτή τη µεγαλειώδη προσπάθεια, όσοι γκρινιάζουν, 
περιαυτολογούν, ασχηµολογούν ασύστολα και εκ του ασφαλούς για το 
σηµερινό κατάντηµα της χώρας, αλλά αρνούνται να σηκωθούν από τον 
καναπέ τους και να δράσουν θετικά και ουσιαστικά, τους αφιερώνω την 
παρακάτω ρήση: «Όποιος έχει καταστήσει τον εαυτό του σκώληκα, δεν 
πρέπει να παραπονιέται όταν τον πατούν». Την ηµέρα της κρίσης, 
λοιπόν, µακριά από τις οποιεσδήποτε παπαδίστικες θεωρίες περί 
άφεσης αµαρτιών, εκτός από τους εχθρούς µας, θα κλείσουµε τους 
λογαριασµούς µας οριστικά και αµετάκλητα, και µε όλους όσους 
παρίσταναν τους επιτήδειους ουδέτερους. Τότε, δεν θα τους ρωτήσουµε 
αν µέχρι τότε ταλαντευόντουσαν προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, 
γιατί απλούστερα θα ταλαντεύονται από τον κρεµασµένο τους λαιµό. 
Λίγο πριν παραδώσω το βήµα του οµιλητή στους νέους µας συναγωνιστές και 
εξακοντίζοντας τη πρόκλησή µας στ’ αστέρια, σας λέω ότι συνεχίζουµε να 
προετοιµαζόµαστε για τη στιγµή της τελικής φάσης του ιερού πολέµου 
απέναντι στο αντιφυσικό και σάπιο αυτό καθεστώς. Με πίστη στην αθάνατη 
ιδέα µας, µε πειθαρχία στον αρχηγό και την ηγεσία του κινήµατος, µε αληθινό 
αγώνα µέχρι την τελική νίκη, θα συντάξουµε το όραµα, θα δράξουµε την 
ηµέρα, θα φέρουµε το ποθούµενο. Όσοι ζωντανοί προσέλθετε. Ζήτω η νίκη!. 

Γλυτσός Ιωάννης: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονοµάζοµαι Γλυτσός 
Ιωάννης. Είµαι δόκιµο µέλος του πυρήνα υποδοχής της Χρυσής Αυγής. Εάν 
κάποιος από αυτή την αίθουσα, µου ζητούσε να του δείξω κάποιον 
επαναστάτη, θα του έδειχνα αβίαστα το διπλανό του. Γιατί Χρυσαυγίτης, 
σηµαίνει επαναστάτης. Αν το εξετάσουµε πιο διεξοδικά, θα δούµε πως ισχύει 
και το αντίστροφο. Δηλαδή επαναστάτης σηµαίνει χρυσαυγίτης. Γιατί 
συναγωνιστές, αν εξαιρέσουµε τους χρυσαυγίτες, ποιοι άλλοι µπορούν να 
υποστηρίξουν τον αντίθετο. Μήπως αυτοί που βρίσκονται στ’ αριστερά, οι 
αναρχικοί, τα αγαπηµένα παιδιά του συστήµατος;… Μήπως οι κοµµουνιστές 
θεωρούνται επαναστάτες;… Μήπως την εθνική επανάσταση θα την φέρει 
ο Καρατζαφέρης; Πως; Με οµοφυλόφιλους και νέους στο κόµµα του;… 



Συναγωνιστές, ας µη γελιόµαστε. Η λέξη επαναστάτης στην Ελλάδα του 
σήµερα είναι συνώνυµη της λέξης χρυσαυγίτης. Γιατί ο χρυσαυγίτης τολµά και 
κάνει πράξη αυτό, που οι άλλοι φοβούνται να ψιθυρίσουνε. Ο χρυσαυγίτης 
καθάρισε τον Άγιο Παντελεήµονα. Ο χρυσαυγίτης τιµά µέχρι σήµερα τη νίκη 
των ηρώων µας. Ο χρυσαυγίτης είναι επιφορτισµένος µε το βαρύ φορτίο της 
αφύπνισης, λούζοντας µε «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ» τις ψυχές των Ελλήνων. Γι’ 
αυτό άλλωστε και µας πολεµούν λυσσαλέα. Όπως οι Έλληνες προσπαθούν 
να νικήσουν το ΛΕΟΝΤΑ. Όµως δεν θα καταφέρουν να νικήσουν. Κι αυτό γιατί 
ο χρυσαυγίτης δεν πετάει πετρούλες και φεύγει. Άντιθέτως, είναι ο 
πολεµιστής, που η µοίρα τον έχει επιλέξει για να είναι αυτός που θα 
σφυρηλατηθεί στο ατέρµονο αµόνι της τιµής και του αίµατος. Η ατσαλένια 
θέλησή µας είναι αυτή που έχει οδηγήσει µέχρι εδώ και θα µας φτάσει µέχρι 
τη νίκη. Μια νίκη που δεν είναι τόσο µακριά όσο φαντάζει. Ζήτω η νίκη!. 
Δηµητρης Θεοδωρακόπουλος: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 
ονοµάζοµαι Δηµήτρης Θεοδωρακόπουλος και είµαι δόκιµο µέλος του πυρήνα 
υποδοχής της Χρυσής Αυγής. Είµαι χρυσαυγίτης γιατί είµαι επαναστάτης και 
είµαι επαναστάτης γιατί µέσα στις φλέβες µου κυλάει αίµα ελληνικό. Με 
ιστορία, επιτεύγµατα και µάχες χιλιάδων χρόνων. Δεν είναι τυχαίο το DNA 
µας διαφέρει από όλους τους άλλους λαούς. Διαφέρει γιατί έχει 
χαρακτηριστικά και στοιχεία που έχουν περαστεί από τους αρχαίους 
προγόνους σε µας, οι οποίοι άφησαν το όνοµά τους ανεξίτηλο στην ιστορία 
του ελληνικού έθνους µε τα κατορθώµατά τους. Άλλοι ήσαν πολεµιστές, άλλοι 
ήσαν φιλόσοφοι, ιστορικοί κ.ο.κ. Γι’ αυτό και έχουµε υποχρέωση προς αυτούς 
τους ήρωες, να µη σταµατήσουµε ποτέ τον αγώνα… Έτσι λοιπόν η σκυτάλη 
έχει έρθει στα δικά µας χέρια τώρα, για να παλέψουµε για τα δύο πιο 
σηµαντικά πράγµατα, που έχει βάλει στόχο ο διεθνής σιωνισµός και 
προσπαθεί µε ό,τι ύπουλο στόχο έχει να τα εξαφανίσει. Το αίµα της φυλής 
µας και την τιµή του έθνους µας. Αυτή είναι η κληρονοµιά µας και οφείλουµε 
να την προστατέψουµε µε νύχια και µε δόντια. Εδώ και αρκετά χρόνια 
έχουν ξεκινήσει να µας πολεµάνε στα πιο στοιχειώδη στοιχεία του 
πολιτισµού µας. Στο αίµα µας, στη γλώσσα µας και στη θρησκεία µας. 
Γι’ αυτό παρατηρείται στη χώρα µας το µεγάλο κύµα 
λαθροµετανάστευσης. Γιατί θέλουν να εξαφανίσουν το ελληνικό στοιχείο 
τελείως. Γι’ αυτό το λόγο και µας κυβερνάνε και ανθέλληνες µασόνοι. Το 
θεωρώ χάρισµα, δώρο Θεού να είσαι Έλληνας. Αλλά το να είσαι χρυσαυγίτης 
είναι τιµή και αξίωµα. Είναι τρόπος ζωής. Και δεν γίνεσαι χρυσαυγίτης µε το 
να ξυρίσεις το κεφάλι και να φορέσεις άρβυλα (…) ελληνική συνείδηση, 
επιµονή, πειθαρχία, πολλά χρόνια αγώνα για τις ιδέες και τα πιστεύω µας, 
αλλά πάνω απ’ όλα καρδιά και ψυχή σαν αυτή των αρχαίων Σπαρτιατών. Δεν 
ντρέποµαι ούτε φοβάµαι να λέω ότι είµαι χρυσαυγίτης. Μην τυχόν µε 
πουν κακό, φασίστα ή ναζί. Αν θέλουν εκείνοι, ναι, είµαι και ναζί και οι 
ναζί θα βγάλουν την Ελλάδα από το βούρκο που εκείνοι την έχουν ρίξει. 
Είµαι υπερήφανος που είµαι Έλληνας, είµαι υπερήφανος που ανήκω σε 
ένα εθνικοσοσιαλιστικό κίνηµα, που ο αρχηγός του µέχρι και ο τελευταίος 
χρυσαυγίτης δίνει καθηµερινά τη δική του µάχη στο δρόµο και είναι πρόθυµος 
να παραταχθεί στην πρώτη γραµµή, να πολεµήσει και να θυσιαστεί για το 
κίνηµά µας, για τις ιδέες µας και πάνω απ’ όλα για το έθνος µας µέχρι τη νίκη. 
Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο Αρχηγός! 
Νίκος Αποστόλου (ήδη κατηγορούµενος-προσωρινά κρατούµενος): 
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονοµάζοµαι Αποστόλου Νίκος και είµαι 



δόκιµο µέλος του νέου πυρήνα της Χρυσής Αυγής. Θα ήθελα να ξεκινήσω µε 
µία φράση, που µου είπε ένας συναγωνιστής µας στην αρχή των πυρήνων. 
‘Κανείς, επειδή γίνεται µέλος, ονοµάζεται χρυσαυγίτης’. Εγώ να σας πω την 
αλήθεια απόρησα και τον ρώτησα γιατί. Εκείνος µου απάντησε: “Οι 
Χρυσαυγίτες περνάνε κάθε µέρα εξετάσεις και µόνοι τους µπορούν να 
αποδείξουν αν πρέπει να είναι και να λέγονται χρυσαυγίτες”. Εγώ κατάλαβα 
πολλά από αυτή την κουβέντα, γιατί µε βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό µου, 
να καταλάβω πως κάθε ώρα, κάθε στιγµή πρέπει να δίνω το δικό µου 
αγώνα, όπου και οπως µου ζητηθεί. Κανείς µας δεν ήρθε εδώ µε το ζόρι. 
Όλοι γνωρίζουµε το λόγο που βρισκόµαστε εδώ… Είναι οι ιδέες µας, τα 
‘πιστεύω’ µας. Αυτά που αγαπάµε, γι’ αυτά που αγωνιζόµαστε… .Πρέπει να 
καταλάβουν πως ο αγώνας µας δίνεται στο δρόµο, όπως µόνο εµείς ξέρουµε. 
Όχι µέσα από τα σπίτια τους, οι επαναστάτες του σαλονιού. Ξέρουµε πως 
όλοι είναι εναντίον µας, µας πολεµούν µε κάθε µέσο. Μα πάνω απ’ όλα µε 
ψέµατα και προβοκάτσιες. Απλά συναγωνιστές και συναγωνίστριες να µάθουν 
πως θα µας βρίσκουν πάντοτε µποοστά τους. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε 
δρόµο σε κάθε πλατεία. Πως θα είµαστε ενωµένοι σε µια γροθιά και θα τους 
πολεµήσουµε µε κάθε τρόπο ως το τέλος. Πιστεύω πως όλοι µέσα µας 
κρύβουµε ένα επαναστάτη. Ένα χρυσαυγίτη επαναστάτη. Γιατί µέσα µας 
κυλάει αίµα ελληνικό.. Τέλος, θα ήθελα να σας πω πως από τη στιγµή που 
είναι ο αρχηγός µας δίπλα µας και όλοι οι συναγωνιστές µας που έχουν δώσει 
τα πάντα για τη Χρυσή Αυνή, να µη φοβάστε τίποτε. Να είστε δίπλα µας σε 
κάθε αγώνα, σε κάθε µάχη και θα αργήσει να έρθει η νίκη. Ζήτω η νίκη! Ζητώ 
ο αρχηγός! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! 
Ιωάννης Χρυσοβιτσάνος: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονοµάζοµαι 
Χρυσοβιτσάνος Ιωάννης και είµαι δόκιµο µέλος των πυρήνων υποδοχής της 
Χρυσής Αυγής. Χρυσή Αυγή. Χρυσαυγίτης, χρυσαυγίτισσα. Μεγάλες λέξεις, 
µα εµείς πολύ µικροί. Εύχοµαι κάποιοι να καταφέρουν να τις αγγίξουν. Ένας 
ιδιαίτερος τρόπος ζωής, ταγµένος για Ελλάδα. Όπου καί να τον βάλεις θα 
ξεχωρίσει. Θα τον δεις πάντα µπροστά, µε τα λάβαρα στα χέρια. Το δάκρυ 
του να γίνεται θυµός. Κι’ αυτός πάντα εµπρός, ξεσηκώνει στο πέρασµά του. 
Τους κοιµισµένους, τους βολεµένους, προδοµένους. Τον δείχνουν µε το 
δάκτυλο. Κι αυτός τους απαντά. Καλύτερα να µε φοβάστε, παρά να µε 
λυπάστε. Στο διάβα του δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ξέρει ότι ο συναγωνιστής 
του είναι ο αδελφός του ο ίδιος. Μέχρι και το τελευταίο ψίχουλο, το 
µοιράζονται. Μέσα τους βράζει το αίµα των αθανάτων. Το αίµα της φυλής 
τους, που τους οδηγεί. Θέλουν να αγγίξουν λίγο απ’ αυτό και τρέχουν. 
Εµπρός πάντα εµπρός. Είναι η συνέχεια των αξιών και ιδεών. Κι αυτός το 
ξέρει. Κι αυτοί τον δείχνουν µε το δάκτυλο. Κι αυτός φωνάζει µε όλη τη 
δύναµη της καρδιάς του. Ε, ναι λοιπόν, είµαι επαναστάτης, είµαι χρυσαυγίτης. 
Είµαι η αξία. Είµαι η συνέχεια και η ιδέα. …που δηµιουργήσατε χωρίς 
οράµατα. .. Έτσι κι εµείς όλοι εδώ µέσα σαν ένα χαµόγελο και µια γροθιά 
ενωµένοι κάτω από τα λάβαρά µας και πίστη στην ιδέα µας, τρέχουµε µπρος, 
πάντα εµπρός, µας οδηγεί του ελληνισµού το φως. Συναγωνιστές και 
συναγωνίστριες, φίλοι και φίλες της ιδέας και του οράµατος. Ας µη 
κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Το έθνος του φωτός είναι σε σκότος. 
Μας ξέρουν και τους ξέρουµε πολύ καλά. Γι’ αυτό και µας πολεµούν. Κι εµείς 
πεισµώνουµε περισσότερο και γελάµε. Γιατί δεν µας νικάει τίποτε. Λέµε πολλά 
και δεν κάνουν τίποτα. Ενώ εµείς λίγα και καλά. Είναι προδότες όλοι τους και 
τους αξίζει πέλεκυς βαρύς. Ενώ εµείς αγνοί στην πίστη µας, µη πιστεύοντας 



στο χρήµα, ενώ αυτοί το προσκυνάνε σα θεό τους. Τα ξεπούλησαν όλα, χωρίς 
να ρωτήσουν κανένα. Για δηµοκρατία µιλάνε; Είµαστε υπό κατοχή Έλληνες, 
µια φλόγα όµως υπάρχει ακόµα ορέ. Τελευταίοι πιστοί, άκουσα, τους λένε. 
Έχουν πίστη πιο δυνατή από φωτιά. Φωτιά που θα τους κάψει ζωντανούς. Ας 
βγούµε όλοι απ’ αυτούς τους τοίχους, µε το µοναδικό βαρύ όµως όπλο, τη 
φωνή του λαού. Να τους πούµε για το κρυφό σχολειό του Ελληνισµού. Να 
στείλουν όλοι τα παιδιά τους στο κατώφλι αυτό µε περηφάνια και όλοι µαζί να 
φωνάξουµε την ιστορία που βράζει. Όπως βράζουν και τα κόκαλα των ηρώων 
µας. Που µας κοιτάνε από ψηλά, µα είναι δίπλα µας και µας οδηγούν για να 
έρθει η Χρυσή Αυγή του Ελληνισµού. Ζήτω η Νίκη! Ζήτω ο Αρχηγός! Ζήτω η 
Χρυσή Αυγή! 
Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 
ονοµάζοµαι Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος και είµαι δόκιµο µέλος του πυρήνα 
υποδοχής της Χρυσής Αυγής. Είναι σίγουρα πως η Ελληνική κοινωνία, η 
Ελλάδα βρίσκεται σε ένα άνευ προηγουµένου τέλµα. Στην πραγµατικότητα, 
βρίσκεται σε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Την οδήγησε αυτό που λέµε σύστηµα 
και το οποίο είναι δυστυχώς τόσο πολυεπίπεδο και πολύπτυχο και καλύπτει 
πραγµατικά ολόκληρη σχεδόν την κοινωνία. Ξεκινώντας από τον πολιτικό και 
το δηµοσιογράφο και καταλήγοντας σε όλους όσους αποδέχονται το 
κοµµατικό κράτος, που είναι ξεκάθαρα η δυστυχία µας. Στην πραγµατικότητα 
η σαπίλα αυτή, της οποίας βλέπουµε µόνο το τελευταίο στάδιο, τη γάγγραινα, 
καλύπτει ένα συντριπτικό ποσοστό της κοινωνίας µας. Ποιος από µας δεν 
ξέρει άραγε κάποιον ο οποίος έχει προσκυνήσε το σύγχρονο Μάµωνα… Δεν 
υπάρχει χρόνος για Φαναριώτες ούτε για υποτιθέµενη άλωση του συστήµατος 
εκ των έσω. Ο εχθρός δεν βρίσκεται πλέον προ των πυλών, βρίσκεται εδώ και 
πολύ καιρό εντός των πυλών. Στην πραγµατικότητα, ζούµε µια κατάσταση 
ανάλογη αυτής που έζησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και ποιος µπορεί να 
πει το αντίθετο, όταν οι αντί-ρατσιστικές µη κυβερνητικές οργανώσεις 
αποτελούν κράτος εν κράτει, όταν οι λαθροµετανάστες λαµβάνουν 
εξοργιστικά επιδόµατα για να δολοφονούν τους χρεωκοπηµένους 
πλέον Έλληνες. Όταν πάµπολλοι οργανισµοί χρηµατοδοτούνται από το 
Ελληνικό κράτος και να υποσκάπτουν την εθνική κυριαρχία και την 
εθνική µας υπόσταση. Τι διαφορά έχει αυτό µε τους γενίτσαρους; Τι 
διαφορά έχει αυτό µε τον κεφαλικό φόρο; Η µόνη λύση, συνεπώς, στην 
κατάσταση, στην οποία βιώνουµε είναι η επανάσταση, µε την ετυµολογική της 
έννοια πρωτίστως. Δηλαδή, µια αλλαγή στάσης, που θα σαρώσει όλες τις 
πτυχές της ελληνικής κοινωνίας. Μια αλλαγή στάσης, όπως της γνώρισε ο 
µέγας Περικλής Γιαννόπουλος. Δηλαδή, µια επανάσταση ηθική, ατοµική, 
κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική, φιλολογική, µια επανάσταση που θα ενώσει 
όλες τις δυνάµεις της φυλής και θα καταρρακώσει µε φως όλα τα σκοτάδια 
που ζούµε. 
Η σηµερινή µου οµιλία έχει ως αφορµή την επίσηµη πλέον ένταξή µou στην 
οικογένεια της Χρυσής Αυγής, στην κοινωνία των οµοίων. Σε µια κοινωνία 
που στέκεται περήφανη, αντιδιαµετρικά της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτή 
έχει καταντήσει. Σκοπός της οµιλίας να αποδείξω το “αν και µόνο αν” ανάµεσα 
στις έννοιες επαναστάτης και χρυσαυνίτης. Γιατί αυτό το “αν και µόνο αν” όχι 
µονο υπάρχει, αλλά και θα πρέπει να το κατανοήσουµε βαθύτατα. Να το 
βάλουµε µέσα στις ψυχές µας. Σ’ ένα καιρό αντεθνισµού, ως επαναστάτης δεν 
µπορεί να εννοείται άλλος πέραν του εθνικιστή. Σ’ ένα καιρό ατοµισµού, ως 
επαναστάτης δεν µπορεί να εννοείται κανείς άλλος πέραν του κοινωνιστή. Σ’ 



ένα καιρό άκρατου ισοπεδισµού και εθνικής µειοδοσίας, η µόνη απάντηση 
είναι ο λαϊκός εθνικισµός. Σ’ ένα κόσµο άναρχο και καταστροφικά 
φιλελεύθερο, ως επαναστάτης δεν µπορεί να νοείται κανείς άλλος πέραν του 
πειθαρχηµένου, πολιτικού στρατιώτη της ιδεολογίας µας. Αυτού, που µε 
πίστη, σε καιρούς άπιστους, θυσιάζει το εγώ του, πάνω στο βωµό του κοινού 
σκοπού. Αυτός ο πολεµιστής και συνάµα φιλόσοφος είναι µόνο ο 
χρυσαυγίτης. Και µ’ αυτά τα λόγια, συναγωνιστές, σας ευχαριστώ για την 
αποδοχή σ’ αυτή την κοινωνία. Ώστε να δουλέψουµε όλοι µαζί, µε πίστη στον 
αρχηγό, στην ηγεσία του κινήµατος και φυσικά στην ιδέα για την πατρίδα και 
το λαό. Ζήτω η νίκη! 

Αλέξανδρος Λύρης: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονοµάζοµαι Λύρης 
Αλέξανδρος και είµαι δόκιµο µέλος του νέου πυρήνα υποδοχής µελών της 
Χρυσής Αυγής. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες, όποιο είναι ή δεν είναι το ενδιαφέρον 
τους για την πολιτική, έχουν ακούσει τη Χρυσή Αυγή. Ένα όνοµα, που σε 
πολλούς προκαλεί Φόβο, άλλοτε δικαιολογηµένο και άλλοτε όχι. Προσωπικά, 
όταν αποφάσισα να περάσω το κατώφλι της οδού Σωκράτους, δεν ήξερα τι θα 
συναντήσω. Εν τέλει πείστηκα από τους πλέον συναγωνιστές µου για την 
αγνότητα των προθέσεων τους και συντάχθηκα µαζί τους, κάτω από το 
λάβαρο της Χρυσής Αυγής. Που οδηγεί όµως αυτό το λάβαρο; Ποιος είναι ο 
τελικός µας σκοπός; Ως γνωστόν ο ‘Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή’ είναι 
ένα vόµιµο πολιτικό κόµµα, που συµµετέχει κανονικά στις εκλογές. Λέει, 
όµως, αυτό όλη την αλήθεια; Σαφώς και όχι. Οι οµοιότητές µας µε τα 
υπόλοιπα κόµµατα ή για να το πω καλύτερα οι οµοιότητές µας µε τον 
υπόλοιπο πολιτικό κόσµο σταµατούν εκεί. Δεν διεκδικούµε ψήφους, 
αγωνιζόµαστε, κάθε µέρα και αν έρθουν οι ψήφοι θα είναι η αναγνώριση του 
αγώνα, που θα κάνουµε ούτως ή άλλως…. 
Η βασικότερή µας, όµως διαφορά είναι ότι εµείς δεν θέλουµε να βελτιώσουµε 
ή να αλλάξουµε αυτό το κράτος ή αυτή την παρακµάζουσα κοινωνία. Δεν 
αποσκοπούµε στη διατήρηση και τις τσιµεντενέσεις ενός ετοιµόρροπου 
κτηρίου… Εµείς αυτό το κτήριο θα το γκρεµίσουµε από τα θεµέλια. Ύστερα, 
θα καταφύγουµε στα υγιέστερα στοιχεία του έθνους µας, για να 
οικοδοµήσουµε πάνω στα ερείπιά του το νέο κράτος. Ένα κράτος εθνικό, ένα 
κράτος σοσιαλιστικό, ένα κράτος επαναστατικό. Αυτό το κράτος θα 
διαµορφώσει την αυριανή µας κοινωνία. Μια κοινωνία δυναµική, αξιοκρατική, 
επαναστατική, µακριά από το βόθρο του σήµερα. Μια κοινωνία του αίµατος 
και της τιµής. Τρία πράγµατα χρειάζεται κάποιος για να είναι χρυσαυγίτης. Ν’ 
αγαπάει την πατρίδα του, ν’ αγαπάει το λαό του και πάνω απ’ όλα να είναι 
επαναστάτης… Της µοναδικής, πραγµατικής και λαϊκής επανάστασης, που 
µπορεί να σώσει αυτό το έθνος. Γι’ αυτό να µη ξεχάσετε ποτέ ότι είµαι 
επαναστάτης σηµαίνει ότι είµαι χρυσαυγίτης. Το ότι είµαι χρυσαυγίτης 
σηµαίνει ότι είµαι πρώτα και πάνω απ’ όλα επαναστάτης. Ζήτω ο αρχηγός! 
Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω η Νίκη! 

Μετά το πέρας της οµιλίας καθενός των δοκίµων µελών, ένας έκαστος χαιρετά 
δια χειραψίας το Μάστορα, το Γερµενή και τον Αρχηγό και στο τέλος χαιρετά 
ναζιστικά, τόσον αυτός όσον και οι υπόλοιποι τέσσερις. Στο τέλος δε της 
τελετής, στέκονται προσοχή (µετά από σχετικό παράγγελµα) ψάλλουν τον 
ύµνο της Χρυσής Αυγής και χαιρετούν ναζιστικά όλοι.“ 


