
[1]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατόπιν μιας διαδικασίας που διήρκεσε 5 σχεδόν έτη, την εξέταση 200 και

πλέον μαρτύρων και την ανάγνωση χιλιάδων εγγράφων, που επιλέχθησαν από μια

πολύ μεγαλύτερη δικογραφία, και τις απολογίες των κατηγορουμένων τα ζητήματα

που κατά τη γνώμη μας αποδείχθησαν είναι:

Α) ότι πράγματι τελέστηκαν τα εξεταζόμενα στην παρούσα δίκη αδικήματα

– κακουργήματα, όπως αναφέρονται στο κατηγορητήριο, ;ήτοι 

α) η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, 

β)  η  απόπειρα  ανθρωποκτονίας  κατά  των συνδικαλιστών κομμουνιστών

του ΠΑΜΕ και 

γ) η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αμπουζίτ Εμπάρακ στα πλαίσια

της επίθεσης κατά των Αιγυπτίων Αλλιεργατών

Β) ότι οι πράξεις αυτές εκτελέσθησαν ακριβώς από τους κατηγορούμενους

ως  φυσικούς  αυτουργούς  και  συνεργούς,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των

κατηγορουμένων της υπόθεση της ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα

Και  Γ)  ότι  οι  ως  άνω  φυσικοί  αυτουργοί  δεν  έδρασαν  αυτόνομα  ή

αυτόβουλα αλλά οργανωμένα ως μέλη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της

ΧΑ, ενεργώντας στα πλαίσια των εντολών της ηγεσίας της και της απαρέγκλιτης

ιεραρχίας  και  πειθαρχίας  της  οργάνωσης,  με  βάση  το  σχήμα  πυρηνάρχης  –

περιφερειάρχης βουλευτής – αρχηγός. Το κίνητρο των εγκληματικών τους πράξεων

δεν  ήταν  άλλο  παρά  η  αποκρουστική  ναζιστική  ιδεολογία,  που  στοχοποιεί  ως

εχθρούς τους κομμουνιστές, τους ταξικούς συνδικαλιστές, τους αντιφασίστες τους
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προοδευτικούς ανθρώπους και τους μετανάστες. Με άλλα λόγια, οι συγκεκριμένοι

δράστες  των  ανθρωποκτόνων  επιθέσεων,  όπως  και  των  λοιπών  επιθέσεων  που

εξετάστηκαν  παρεπιπτόντως  από  το  δικαστήριό  Σας,  δεν  ωθήθηκαν  στις

εγκληματικές  πράξεις  τους  από  κάποια  ατομική  αντικοινωνική  συμπεριφορά  ή

ατομική ροπή προς εγκληματική δράση αλλά ως μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης

ως  ρομπότ  όπως  χαρακτηριστικά  είπαν  μάρτυρας,  ως  στρατιώτες  αυτής,  όπως

χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τους μάρτυρες κατηγορίας και αποδείχτηκε από τα

έγγραφα, υπακούοντας τυφλά στα κελεύσματα αυτής, τα οποία έχουν σαφή αναφορά

στη ναζιστική ιδεολογία της οργάνωσης αυτής. Με βάση την τελευταία, τη ναζιστική

δηλαδή  ιδεολογία,  όλοι  οι  παραπάνω,  οι  «αντίθετοι»  από  τη  ΧΑ,  ήτοι  οι

κομμουνιστές,  το  μαχητικό  συνδικαλιστικό  κίνημα,  οι  μετανάστες  και  οι

αντιφασίστες είναι εχθροί της ΧΑ που πρέπει να ηττηθούν όχι βέβαια στα πλαίσια

ιδεολογικής  αντιπαράθεσης  αλλά  να  τσακιστούν  μέσα  από  την  βιολογική  τους

εξόντωση.

Στα πλαίσια της δίκης αυτής η πολιτική αγωγή, στην οποία έχω την τιμή να

είμαι  μέλος,  έχοντας  συνείδηση  του  ρόλου  της  και  της  ιστορικότητας  της  δίκης

αναμετρήθηκε συλλογικά με το τεράστιο υλικό της δικογραφίας και θεωρούμε ότι

πράγματι βοηθήσαμε το Δικαστήριό Σας στην έρευνα της υπόθεσης με την ανάδειξη

όλων των κρίσιμων στοιχείων που αναδεικνύουν τα παραπάνω, τα οποία στοιχεία

θεωρούμε  ότι  δυστυχώς  ουδόλως  λήφθησαν  υπόψη  από  την  τελείως  εσφαλμένη

Εισαγγελική Πρόταση.   
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Ι.- Δολοφονική επίθεση κατά ΠΑΜΕ

Αρχίζω από την υπόθεση στην οποία παρίσταμαι ως πολιτικως ενάγων, την

υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά των μελών του ΠΑΜΕ.

Στις  12  προς  13-9-2013  ομάδα  αποτελούμενη  από  τους  κομμουνιστές

συνδικαλιστές του σωματείου της ν/ζ ξεκίνησαν να κάνουν αφισοκόλληση για το

φεστιβάλ  της  ΚΝΕ.  Σημειωτέον  ότι  κατά  πως  λένε  οι  μάρτυρες  -  παθόντες

(Πουλικόγιαννης , μπαξεβάνης κλπ) και άλλες ομάδες , ιδίως από νεαρά μέλη το

ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αγόρια και κοπέλες, ταυτόχρονα έκαναν αφισοκόλληση στους

πάνω δρόμους του περάματος, οι οποίοι ασφαλώς θα ήταν περισσότερο ευάλωτοι

στην όποια τυχόν επίθεση του ΧΑτικου ΤΕ. Φτάνοντας στο ύψος των ναυπηγείων

Παπίλα,  2  ομάδες  από  20-25  άτομα  η  κάθε  μία  κατέβηκαν  από  2  στενά  και

απέκλεισαν  την  ομάδα  των  συνδικαλιστών  του  ΠΑΜΕ,  κρατώντας  πέτρες,

στειλιάρια και ρόπαλα  πολλά από τα οποία είχαν μεταλλικές απολήξεις (καρφιά

λάμες  ή  άλλα  προσαρμοσμένα  αντικείμενα   κλπ),  περικύκλωσαν  την  ομάδα  του

ΠΑΜΕ  σαν  τόξο,  αποκλείοντας  κάθε  διαφυγή.  Αφού  φώναξαν  που  είναι  ο

Πουλικόγιαννης,  αυτός  βγήκε  μπροστά.  Επικεφαλής  όπως  λένε  όλοι  είναι  ο

Χατζηδάκης και ο  Πανταζής, που αφού δήλωσαν ότι είναι από τη ΧΑ, είπαν έντονα

ότι «εσείς τελειώσατε στο λιμάνι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, είμαστε επικεφαλής

της ΧΑ στο Πέραμα»,  και άρχισαν να βρίζουν και να χτυπάν τα κοντάρια με δύναμη

στο έδαφος για να τρομοκρατήσουν, 
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Κατόπιν  κίνησης του Χατζηδάκη, ο οποίος απευθύνθηκε σε κάποιον (τι κοιτάς ρε

χαμήλωσε τα μάτια σου – Πουλ – ή παρόμοια φράση), άρχισε η επίθεση με όλα τα

παραπάνω όπλα, με συνέπεια των τραυματισμό 9 μελών του ΠΑΜΕ.

Χαρακτηριστικά της επίθεσης:

1.- Οργανωμένο: Η επίθεση ήταν οργανωμένη από ΤΕ της ΧΑ το οποίο : 

Α)  ήρθε  αιφνιδιαστικά  και  απέκλεισε  το  χώρο  με  ημικύκλιο  και  κάθε

δυνατότητα διαφυγής των θυμάτων, συγκεκριμένα 2 ομάδες βγήκαν από δυο στενά

και απέκλεισαν το  χώρο, ενώ από τον οδηγό του λεωφορείου μαθαίνουμε ότι ήρθαν

μεσούσης της επίθεσης και άλλη ομάδα ΧΑτων, επίσης με ρόπαλα που ενώθηκε με

τους επιτιθέμενους, πιθανότατα από Σαλαμίνα. Σημειώνουμε εδώ ότι στο Πέραμα η

πρόσβαση  προς  την  παραλία  είναι  τελείως  αποκλεισμένη  από

ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις,  με μάνδρες και μπουκαπόρτες,  ώστε με τον

αποκλεισμό των μελών του ΠΑΜΕ από το ημικύκλιο των ΧΑτων είχε αποκλειστεί

κάθε διαφυγή.

Β)  κρατούσαν  ρόπαλα,  στειλιάρια,  πτυσσόμενα  γκλοπς  και  άλλα

αντικείμενα ορισμένα από τα οποία είχαν μεταλλικές απολήξεις, ικανά να επιφέρουν

θάνατο, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν στα κεφάλια και άλλα ευαίσθητα σημεία

των μελών του ΠΑΜΕ. 

Γ)  υπήρχαν  συγκεκριμένοι  ρόλοι:  όλοι  οι  μάρτυρες  μίλησαν  ότι  το

ημικύκλιο – τόξο των ΧΑτων αποτελείτο από σειρές με προσδιορισμένο ρόλο η κάθε

μία: μπροστά ήταν οι Χατζηδάκης και Πανταζής, που είχαν το γενικό πρόσταγμα,

πιο πίσω η ομάδα με τα στειλιάρια και λοιπά φονικά αντικείμενα, μετά η ομάδα με

τα κράνη και πίσω τελευταία η ομάδα με τις πέτρες των πιο νεαρών. 

Κανείς  δεν  έδρασε  αυτόνομα αλλά  συντονισμένα.  Ήδη  σε  1ο στάδιο  η

παρουσία  της  οπλισμένης  ομάδας αρκούσε  για  την  τρομοκράτηση των θυμάτων,

ώστε να δημιουργήσει φόβο και σύγχυση στα θύματα και αίσθηση υπεροχής στους

επιτιθέμενους,  ωστόσο  ο  αποκλεισμός  κάθε  δυνατότητας  διαφυγής  δείχνει  ότι  η

πρόθεση των επιτιθέμενων δεν ήταν μόνο ο εκφοβισμός. 
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Σε 2ο στάδιο ζήτησαν τον Πουλικόγιαννη  και εδήλωσαν την ταυτότητά

τους. Επίσης δηλώνουν την πρόθεσή τους ότι δηλαδή «εσείς τελειώσατε από εδώ,

κουμάντο πια κάνουμε εμείς, εννοώντας ότι τελείωσε πια ο ρόλος του σωματείου και

εδώ κουμάντο κάνει πια η ΧΑ.

Στο 3ο στάδιο η επίθεση αρχίζει συντονισμένα, κατόπιν παραγγέλματος των

Πανταζή – Χατζιδάκη,  που φαίνεται να είναι  το «τι  με κοιτάς ρε»,  από όλη την

ομάδα των ΧΑτων, η οποίοι βαρούν ανεξέλεγκτα και συντονισμένα, με τα φονικά

αντικείμενα που έχουν στα χέρια.

Δ) η επίθεση τελειώνει πάλι με παράγγελμα (βρώμισε – Πουλικόγιαννης,

Σκλαβόλιας,  το πέραμα εδώ που λέει  ο Χατζηδάκης – Γκούτης,  Πουλικόγιαννης,

Βαξεβάνης),  οπότε  και  εν  ριπή οφθαλμού οι  επιτιθέμενοι  εξαφανίστηκαν,  «τόσο

γρήγορα  όσο  ήρθαν»  και  πήραν  τα  μηχανάκια  τους  που  τα  είχαν  αφήσει  σε

παρακείμενο δρόμο. 

Ε) Από τα παραπάνω τέλος προκύπτει ότι επρόκειτο για επίθεση (και όχι

για συμπλοκή), είναι επίθεση ομάδων ροπαλοφόρων ΧΑτων – επιτιθέμενων κατά

των συνδικαλιστών ΠΑΜΕ ΚΚΕ, που είχαν βγει για αφισοκόλληση. Άλλωστε ουδείς

είδε μπογιές και φυλλάδια ή τρικάκια της ΧΑ (σε αυτό «διαφωνούν» ο Χατζηδάκης

με τον Πανταζή, ο μεν πρώτος λέει για τρικάκια ο Πανταζής στην απολογία του

μιλάει για εφημερίδες και ενώπιόν Σας για αφίσες και αναγραφή συνθημάτων). Από

το  πλήθος  δε  των  φωτογραφιών  από  το  σημείο  της  επίθεσης  που  επεδείχθησαν

εκατέρωθεν από τις δυο πλευρές δεν υπήρχε ούτε για δείγμα φυλλάδια, τρικάκια ή

γραμμένα συνθήματα ή άλλο υλικό της ΧΑ.  

Άλλωστε αν επρόκειτο να μοιραστούν τρικάκια η οτιδήποτε άλλο αυτό θα

γινόταν  αμέσως  μετά  το  κλείσιμο  της  τοπικής  το  οποίο  τοποθετείται  από  τους

κατηγορούμενους στις 10 το βράδυ και όχι  12παρά.  Πολύ περισσότερο θα ίσχυε

αυτό εάν ήταν αληθές αυτό που είπε ο Πανταζής στην απολογία του (Κλάπα) ότι  «...

είχαμε μαζευτεί να βάψουμε και να μοιράσουμε φέιγ βολάν, είχε κανονιστεί από τις

προηγούμενες  μέρες...».   Αν λοιπόν είχε  κανονιστεί  από τις  προηγούμενες  μέρες
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γιατί δεν ξεκίνησε αμέσως μετά τις 10, που κλίνει η τοπική και είναι εκει ο κόσμος

και αρχίζει 12παρά;

Στόχος της επίθεσης: ανθρωποκτόνος

Αυτό προκύπτει:

- από τη φρασεολογία που αναφέρεται πριν την έναρξη της επίθεσης: εσείς

τελειώσατε από δω (Πουλικόγιαννης), θα πεθάνατε (Ζύμαρης, Καραμπέρης), θα σας

σκοτώσουμε,  (Πουντίδης, Τηλιακός), θα γίνει ο τάφος σας (Καραμπέρης) 

- από τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν, ήτοι στειλιάρια αρκετά από

τα  οποία  είχαν  μεταλλικά  ελάσματα  ή  καρφιά.  Αυτά  περιγράφονται  από  τους

μάρτυρες με διάφορες λέξεις (στειλιάρια, ρόπαλα με καρφιά, γκόσες, δρεπάνια κλπ)

Αυτά άλλωστε δεν τα βρίσκει κανείς στο δρόμο ούτε τα φτιάχνει σε 10-15 λεπτά ,

αλλά θα πρέπει να τα κατασκευάσεις (σε μηχανουργείο) – είπαν οι μάρτυρες ότι

θέλει τουλάχιστον 2 ώρες να τα φτιάξεις - και μοναδική χρήση έχουν αυτήν στην

οποία ασκήθηκαν οι Χατες εκείνο το βράδυ, ήτοι το να αφαιρέσουν ζωή. Μάλιστα

ένα εξ αυτών, το οποίο βρέθηκε έξωθεν των γραφείων της ΧΑ με τη χαρακτηριστική

μεταλλική απόληξη, αναγνωρίστηκε από τους μάρτυρες – θύματα της επίθεσης (πχ

Γκούτης),   καθώς  τους  επιδείχθηκε  σε  φωτογραφία.  Για  αυτό  το  αντικείμενο  οι

μάρτυρες αστυνομικοί   Καρδάμης και Παναγιωτίδης είπαν ενώπιόν Σας ότι μπορεί

να  σκοτώσει  ή  να  σε  αφήσει  στον  τόπο.  Επρόκειτο  λοιπόν  για  αντικείμενα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για να σκοτώσουν.

-  Από  τις  φράσεις  μεταξύ  Λαγού  Δεβελέκου  :  τους  μακελέψαμε,  τους

τσάκισαν, ισοπεδώθηκαν, τους λιώσανε, πράγμα που δείχνει καθαρά την πρόθεση

και το σκοπό

- από τα χαρακτηριστικά των χτυπημάτων, που σημαδεύουν το κεφάλι και

των  εξ  αυτών  τραυματισμών  (δεν  είναι  μόνο  ένα  ανά  θύμα),  εκ  των  οποίων

αναφέρουμε : 

α)  Πουλικόγιαννης:  με  χτύπημα  στο  κεφάλι,  ο  οποίος  έπεσε  κάτω  και

γέμισε  με  αίματα.  Αν δεν  έγερνε  το  κεφάλι  του  και  τον  πετύχαινε  καλύτερα το
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χτύπημα, ιδίως αν τον πετύχαινε η μεταλλική απόληξη  «σήμερα δεν θα ήμουν εδώ»

όπως δήλωσε. Μάλιστα πολλά από τα λοιπά μέλη της ομάδας, όπως ο Βαξεβάνης

και ο Διαμαντάκης έπεσαν πάνω από τον Πουλιοκόγιαννη για να το προστατεύσουν

β) Ζύμαρης: με τρύπα στο χέρι στην οποία η νοσοκόμα – για να καθαρίσει

την  πληγή –  έβαζε  μέσα το  χέρι  της,  στο  οποίο  έγινε  καθαρισμός  και  συρραφή

(ράμματα)  σύμφωνα με  την ιατρική βεβαίωση.  Το χτύπημα αυτό πήγαινε  για  το

κεφάλι, αλλά βρήκε το χέρι του επειδή το σήκωσε για να προστατευθεί

γ)  Διαμαντάκης: με 3 τρύπες στον ώμο επίσης από αιχμηρό αντικείμενο,

επίσης, επεδείχθησαν οι φωτογραφίες που το δείχνουν. Αν αυτές ήταν στο κεφάλι,

σίγουρα θα είχαν ανθρωποκτόνο αποτέλεσμα. Λέει ο Διαμαντάκης «Δέχτηκα ένα

χτύπημα ξαφνικό και έπεσα κάτω, είχα βάλει τα χέρια μου και χτύπησα ώμο και στα

πλευρά,  δέχτηκα  χτύπημα  στο  ύψος  του  αγκώνα,  δεν  είμαι  σίγουρος  αν  είναι

χτύπημα ή σπρώξιμο, έχω βάλει τα χέρια από πάνω μου και δέχτηκα χτυπήματα στον

ώμο στα χέρια και τα πλευρά».

δ)  Πουντίδης:  με  συρραφέν  χτύπημα  στο  κεφάλι,  στο  οποίο  έκανε

ράμματα, 

ε) Βαξεβάνης: με χτυπήματα στην σπονδυλική στήλη και τον ώμο, ο ίδιος

μάλιστα δήλωσε ότι αν δεν είχα στρίψει το κεφάλι θα την είχα φάει γεμάτη. Λέει:

αντιλαμβάνομαι ένα ξύλο πάει για το κεφάλι μου, αν δεν γύρναγα θα πήγαινε στο

κεφάλι μου, ξυστά μια στο φρύδι, μια στον αγκώνα και μια στον ώμο, γυρνώντας

είδα  τον  Πουλικόγιαννη  σαν  νεκρό  κάτω,  χτυπημένο  στο  κεφάλι,  μου  έδωσε

εντύπωση  ανθρώπου  που  ψυχομαχεί,  έπεσα  πάνω  στον  Πουλικόγιαννη  να  τον

προστατέψω,  άρχισαν και από πίσω χτυπήματα όταν ήμουν κάτω

στ)  Καραμπέρης του  έσπασαν  το  χέρι,  το  οποίο  είχε  σηκώσει  γοα  να

προστατεύσει το κεφάλι του από χτυπήματα. Λέει :  Εμένα μου έσπασαν το χέρι με

στειλιάρι,  είχα  σηκώσει  τα  χέρια  να  προστατέψω  το  κεφάλι,  δέχτηκα  πολλά

χτυπήματα, είχα πρήξιμο στην κλείδα και στο θώρακα,

ζ)  αδιάψευστος  μάρτυρας  τέλος  των  αντικειμένων  αλλά  και  του

ανεξέλεγκτου και της μανίας των χτυπημάτων είναι τα αυτοκίνητα του Ζύμαρη και
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του Γκούτη, στο παρμπρίζ του οποίου είδαμε και την αποτύπωση από το στειλιάρι

και τις τρύπες από τα καρφιά!!!

Αυτό το λένε οι μάρτυρες τόσο στην ενώπιον Σας διαδικασία όσο και από

την 1η στιγμή: Ενδεικτικά Πουλικόγιαννης: είχαν στόχο ακόμα και να αφαιρέσουν

ζωές - 13-9-13 κατάθεση, Ζύμαρης: τα χτυπήματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν

μέχρι και το θάνατο, Γκούτης ήθελαν να μας σκοτώσουν.

Το ίδιο όμως λέει και ο Λυριτζής, οδηγός του λεωφορείου της ΕΘΕΛ, ο

οποίος  (σε ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής και αντίθετα με τα όσα υποστήριξε η κα

Εισαγγελέας): τα ξύλα που κρατούσαν ήταν σαν τις κάθετες βέργες του ειδωλίου του

κατηγορουμένου αν χτυπήσει κάποιος δυνατά και στα γεμάτα με αυτό στο κεφάλι

μπορεί να σκοτώσει ή να προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη  Σημειώνω εδώ ότι ο

παραπάνω  μάρτυρας  (για  να  αντικρούσουμε  και  κάποιους  ισχυρισμούς  που

προβάλλονται από την υπεράσπιση) λέει ότι  επιτιθέμενοι ήταν αυτοί με τα κράνη

τους σκούφους και τα ξύλα, άρα τα στοιχεία αυτά (τα κράνη σκούφους ξύλα) τα

προσδίδει στη μια μόνο ομάδα, δηλαδή του ΧΑτικου ΤΕ. Οι επιτιθέμενοι λέει ήταν

περισσότεροι και μάλιστα είδε μια ομάδα να περνά από μπροστά του και να λέει

«είναι λιγότεροι πάμε να τους φάμε» κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Επίσης ο ίδιος

μάρτυρας από την ομάδα που αποχωρούσε μετά την επίθεση άκουσε «του ανοίξαμε

το  κεφάλι» και  την  ίδια  δε  στιγμή  είδε  ένα  άτομο  κάτω  «τελείως  ξαπλωμένο»,

πράγμα  που  δείχνει  την  εντύπωση  των  επιτιθέμενων  ότι  είχαν  προκαλέσει  τον

ανθρωποκτόνο  σκοπό  τους  και  επιβεβαιώνει  αυτό  που  λένε  τα  θύματα  και  οι

μάρτυρες κατηγορίας ότι νόμιζαν τον Πουλικόγιαννη νεκρό. 

Στο σημείο αυτό όμως απορίας άξιο είναι πως η Εισαγγελική πρόταση, για

να δικαιολογήσει τη μη ανθρωποκτόνο πρόθεση, ισχυρίζεται ότι τάχα τα χτυπήματα

στο σώμα των θυμάτων της επίθεσης δεν ήταν τόσο δυνατά όσο τα χτυπήματα στα

ΙΧ.  Με ποιο άραγε κριτήριο;  Τι  είδους  δυναμόμετρο χρησιμοποιεί  κανείς  για να

βγάλει το συμπέρασμα αυτό; Οι ίδιοι οι μάρτυρες όμως  λένε το ακριβώς αντίθετο,

μιλούν για σφοδρότητα και απίστευτη βιαιότητα των χτυπημάτων (πχ Ο Γκούτης σε

ερώτηση του κου Μαλαγάρη αναφέρει  ότι  τα χτυπήματα πάνω μας ήταν το ίδιο
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σφοδρά όσο και τα χτυπήματα των ΙΧ). Η σφοδρότητα αυτών αποτυπώθηκε ακριβώς

πάνω στα παρμπρίζ των ΙΧ το ίδιο και τα καρφιά,  αφού είδαμε φωτογραφίες με

τρύπες  στα  παρμπρίζ.  Ποιος  εκ  των  κατηγορουμένων,  που  άπαντες  δηλώνουν

παρόντες (άσχετα αν δέχονται ότι συμμετείχαν στην επίθεση, πράγμα που θα γίνει

λόγος  παρακάτω)  είπε  ότι  τάχα  τα  χτυπήματα  ήταν  αδύναμα;  Μάλιστα  ο

Αντωνακόπουλος το αντίθετο είπε ενώπιόν Σας: Οι σημαίες έπεφταν σφεντόνα (άρα

πολύ  γρήγορα  και  δυνατά  =  ανθρωποκτόνος  πρόθεση),  άσχετα  αν  έχουμε  ήδη

αποδείξει ότι μόνο μια ομάδα είχε στειλιάρια, όπως λέει και ο Λυριτζής.  

  Υποστήριξε επίσης η εισαγγελική πρόταση ότι εναντίον των παθόντων

χρησιμοποίησαν μόνο τα στειλιάρια και όχι τις μεταλλικές απολήξεις αυτών (λες και

μόνο  από  το  κατακέφαλο  χτύπημα  με  το  στειλιάρι  δεν  μπορεί  να  προέλθει  ο

θάνατος!!!,  αυτό  όμως  λέει  η  απόφαση  Κουσουρή  που  καταδικάζει  τον

Ανδρουτσόπουλο για απόπειρα ανθρωποκτονίας για  την επίθεση που έκανε με  9

άλλους ΧΑτες με ξύλινα ρόπαλα). Όμως οι τρύπες στο σώμα από τα χτυπήματα στο

Διαμαντάκη (τρύπες στον ώμο) και στον Ζύμαρη (τρύπα στο χέρι στο οποίο έγιναν

ράμματα) αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο, ότι δηλαδή πράγματι τα στειλιάρια με

τις μεταλλικές απολήξεις ασκήθηκαν πάνω στα σώματα των θυμάτων της επίθεσης

όπως και στα αυτοκίνητα.

 

Γιατί δεν σκοτώθηκε κανείς;  

Πριν  απαντήσουμε  στο  ερώτημα  αυτί  ας  δούμε  ορισμένα  στοιχεία

νομολογίας: 

Νομολογία: Από την πάγια Νομολογία του ΑΠ κριτήρια για τον καθορισμό

του πότε υπάρχει ανθρωποκτόνος δόλος είναι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και η

επικινδυνότητα τους,  ο  τρόπος χρήσης τους,  η  ένταση της πράξης,  το μέρος του

σώματος  που  επλήγηκε  ή  κατευθυνόταν  το  χτύπημα,  η  απόσταση  δράστη  και

θύματος, οι εν γένει συνθήκες. Το μέγεθος της σωματικής βλάβης δεν είναι μεταξύ

αυτών των κριτηρίων. Κατά το σχολικό παράδειγμα η πράξη του πυροβολισμού όταν

η σφαίρα περάσει ξυστά από το κεφάλι είναι κάλλιστα απόπειρα ανθρωποκτονίας
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ακόμα και εν δεν υπάρχει καθόλου τραυματισμός.  Ο ΑΠ μάλιστα έχει κρίνει ότι

ακόμα  και  ελαφρύς  τραυματισμός  με  σκάγια  μπορεί  να  είναι  ανθρωποκτόνος

(ενδεικτικά  ΑΠ  1449/2007  ελαφρύς  τραυματισμός  με  σκάγια).  Ούτε  άλλωστε  ο

χαρακτηρισμός  στην  ιατρική  βεβαίωση  ως  πχ  σωματική  βλάβη  αποτελεί  νομικό

χαρακτηρισμό.

Όπως οι ίδιοι οι μάρτυρες αναφέρουν πράγματι δεν έγινε πραγματικότητα η

ανθρωποκτόνος πρόθεση των δραστών για μια σειρά από λόγους όπως:

- η κάλυψη – σύμπτυξη των θυμάτων μεταξύ τους πίσω από τα ΙΧ, λόγω

της οποίας δεν κατάφεραν οι ΧΑτες να απομονώσουν κάποιον και να

τον αποτελειώσουν 

- ο κόσμος που είχε βγει στα μπαλκόνια και φώναζε

- η καλή τους τύχη (δεν τους πήρε στα γεμάτα κάποια στειλιαριά, δεν

βρήκε  σε  κάποιο  κεφάλι  η  μεταλλική  απόληξη,  δεν  απομονώθηκε

κανένας),  την οποία τύχη  δυστυχώς δεν ευτύχησαν να έχουν άλλοι,

όπως ο Παύλος, ο οποίος έγινε κατορθωτό να απομονωθεί από μια πολύ

υπέρτερη ομάδα ΧΑτων και να δολοφονηθεί από αυτούς και το μαχαίρι

του  Ρουπακιά,  ή  ο  Αμπουζίτ  που  με  πρόθεση  ανθρωποκτονίας  του

προξένησαν βαρύτατη σωματική βλάβη. 

- το  ολιγόχρονο  της  επίθεσης,  δεν  επέτρεψαν  στους  Χατες  να

ολοκληρώσουν  το  έργο  τους,  πράγμα  που  ωστόσο  θεώρησαν  ότι

κατάφεραν ιδίως ως προς τον Πουλικόγιαννη, για τον οποίο οι μάρτυρες

είπαν ότι «τον νόμιζαν για νεκρό» ή η φράση «του ανοίξαμε το κεφάλι»

που άκουσε ο οδηγός του λεωφορείου Λυριτζής. 

Ως προς το ολιγόχρονο της επίθεσης θα ήθελα να δώσω ορισμένα στοιχεία:

είδαμε από το σκληρό δίσκο του Πατέλη τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Πατέλης με

το Λαγό. Το 1ο μήνυμα «παρεπιπτόντως μάλλον θα φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια

σήμερα στο Πέραμα, έχουν βγει και βάφουν και μάζεψε ο Τάσος καμιά 30αριά και

πάνε  από  εκεί»  δίδεται,  σύμφωνα  με  το  κινητό  του  Πατέλη  ή  με  το  έγγραφο

callLAGOS , στις 23:49, πράγμα που σημαίνει ότι η επίθεση δεν έχει ακόμα αρχίσει.
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Στις  23:56  στέλνει  ξανά  μην  προς  τον  Πατέλη  που  λέει  «πήραν  μια  πρώτη

απάντηση», πράγμα που σημαίνει ότι η επίθεση έχει τελειώσει και αμέσως μετά και

προς επίρρωση αυτού, από 23:57 αρχίζει η στιχομυθία Λαγού Δεβελέκου (πρώτο

μήνυμα: 8499 23:57:54 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Φίλε  γαμήσαμε  τα

κομμούνια σήμερα σε Νίκαια και Πέραμα. Βγήκαν για αφισοκολλήσεις και τους

μακελέψαμε), που σημαίνει ότι η επίθεση έχει τελειώσει. Μεταξύ των 2 μηνυμάτων

λαγού - πατέλη λοιπόν,  μεσολαβούν ίσα ίσα 7 λεπτά, επομένως συνολικά η επίθεση

δεν μπορεί να ξεπερνά το χρόνο αυτό και με βάση και τα στοιχεία που δίνουν οι

μάρτυρες δεν μπορεί  να είναι  πάνω από 5 λεπτά.  Αλλά σε αυτά τα πέντε λεπτά

συμπεριλαμβάνεται όλο το συμβάν: η εμφάνιση του ΤΕ, η κύκλωση με το τόξο που

δημιουργήθηκε,  οι  συνομιλίες  –  που  είναι  ο  Πουλικόγιαννης  κλπ,  οι  ύβρεις,  το

κυρίως μέρος της επίθεσης με τα στειλιάρια, το σπάσιμο των αυτοκινήτων που έγινε

στη συνέχεια και η τελική αποχώρηση) και άρα η κυρίως επίθεση με τα στειλιάρια

δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1 – 1μησι λεπτό. Άρα είναι μια καταδρομική επίθεση με

ελάχιστο χρόνο, που δεν κατάφερε για λόγους άσχετους με τη θέληση των δραστών

να πετύχει τον ανθρωποκτόνο στόχο της

  

Στόχος επίθεσης το σωματείο

 Στόχος της επίθεσης:  ήταν το ίδιο το συνδικάτο της ν/ζ και οι κομμουνιστές

συνδικαλιστές του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, που λόγω της πρωτοπόρας και αγωνιστικής

δράσης τους προστατεύουν τα εργατικά δικαιώματα, αποφασιστικά εφαρμόζουν τη

ΣΣΕ του 2009, μεριμνούν για μέτρα υγιεινής, διεκδικούν μισθούς και μεροκάματα.  

Ερωτήθηκαν όμως οι μάρτυρες: αν σκοτωνόταν ο Πουλικόγιαννης δεν θα

έπαιρνε άλλος τη θέση του. Θα την έπαιρνε απάντησαν οι μάρτυρες, αλλά θα είχε

δημιουργηθεί  ό  φόβος  ότι  όποιος  σηκώνει  κεφάλι  θα  έχει  την  ίδια  τύχη,  ότι  η

κτηνώδης βία της ΧΑ κάνει κουμάντο πια, ότι μη μιλάς είδες τι  έπαθε το ΚΚΕ,

φαντάσου τι θα πάθεις εσύ. 



[12]

Όπως  έχουμε  σημειώσει  ταυτόχρονα  έκαναν  αφισοκόλληση  στους  πάνω

δρόμους και άλλες ομάδες της ΚΝΕ, με πιο νεαρά άτομα που σίγουρα θα ήταν πολύ

πιο  εύκολη  λεία  για  το  ΧΑτικο  ΤΕ.  Όμως  σκοπός  ήταν  να  πληγεί  το  ίδιο  το

σωματείο.

Από τα  έγγραφα που  προσκομίσαμε  ως πολιτική  αγωγή  αποδεικνύεται  η

δραστηριότητα  του  σωματείου:  ότι  το  σωματείο  της  Ν/Ζ  Περάματος  ήταν  ένα

ιδιαίτερα δραστήριο σωματείο, το οποίο συσπείρωνε τη συντριπτική πλειοψηφία των

εργαζομένων  στη  ζώνη:  Με  συνεχείς  Γενικές  Συνελεύσεις,  ενημερώσεις  και

καλέσματα  συσπείρωσης,  που  επιδίωκαν  τη  συμμετοχή  των  εργαζομένων  στα

δρώμενα  του  σωματείου,  με  επάλληλους  αγωνιστικούς  σχεδιασμούς  και

κινητοποιήσεις  για την υπογραφή ΣΣΕ στους οποίους συμμετείχε το σύνολο των

εργαζομένων. Με μέριμνα για τους ανέργους (σφράγιση δελτίων ασθενείας, εποχικό

επίδομα, οικονομική ενίσχυση απλήρωτων εργαζομένων κλπ), με εκδηλώσεις για τις

συνδικαλιστικές ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα στους τόπους δουλειάς, για

τις συνθήκες ασφάλισης, μέριμνα για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και των

συνθηκών υγείας κατά την εργασία, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, για

την επάνδρωση ιατρείου και τη δημιουργία μονάδας πρώτων βοηθειών στη ν/ζ, με

πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  με  εκδηλώσεις  αλληλεγγύης  κατά φτωχών

εργαζομένων  και  ανέργων  (καταγγελίες  κατά  πλειστηριασμών  1ης κατοικίας,

παρεμβάσεις κατά της διακοπής ρεύματος ανέργων κλπ). 

Το γεγονός αυτό το παραδέχονται ακόμα και μάρτυρες υπεράσπισης, όπως ο

Κυριτσόπουλος  και  κατηγορούμενοι  όπως  ο  Χατζηδάκης,  ότι  πράγματι  τα

μεροκάματα και οι όροι υγείας επιτεύχθηκαν από το σωματείο της ν/ζ ζώνης.

Η  παραπάνω  δραστηριότητες  και  ιδίως  η  επιμονή  για  την  τήρηση  των

μέτρων  ασφαλείας  και  για  την  υπογραφή  ΣΣΕ  με  αξιοπρεπείς  όρους  είχαν

καταστήσει το σωματείο ιδιαίτερα σημαντικό για την εργατική τάξη του Περάματος

που το στήριζε ολόπλευρα. Αντίθετα όμως, ιδίως λόγω της ανυποχώρητης στάσης

του στην  υπεράσπιση του μεροκάματου και  στην  υπογραφή αξιοπρεπών ΣΣΕ το

είχαν καταστήσει στόχο των εργοδοτών που δεν ανέχονταν τη δράση του, όπως αυτό
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αποδεικνύεται  από πλήθος δημοσιευμάτων, όπου εργοδότες κατηγορούν  τα υψηλά

μεροκάματα  και  το  σωματείο  για  την  ανεργία.  Για  το  λόγο  αυτό  βρέθηκε  το

σωματείο στο στόχαστρο των εργοδοτών, που όλα τα παραπάνω τα θεωρούν κόστος

και  ταυτίζονται  στο  σημείο  αυτό  με  τη  ΧΑ:  θεωρούν  ότι  οι  απεργίες  τα  ψηλά

μεροκάματα  οι  εν  γένει  διεκδικήσεις  του  εργατικού  κινήματος  φταίνε  για  την

ανεργία.  Χαρακτηριστικές  ως  προς  αυτό  ήταν  οι  δηλώσεις  Κυριτσόπουλου,

Προέδρου του ΧΑτικου σωματείου του Αγίου Νικολάου για τα υψηλά μεροκάματα

που πρέπει να μειωθούν:  

1. Ψάρι στο βουνό 

00:47- 01:39 Κυριτσόπουλος: «Εμείς φωνάζαμε και στις παχές αγελάδες όταν

υπήρχαν που γίνονταν οι απεργίες και πέρναμε παράδειγμα 70€ ημερομίσθιο

και κάποιοι θέλαν να το κάνουν 100. Πρέπει να μειωθεί το ημερομίσθιο και

είναι  λογικό  αυτό.  .....  Τα  χρήματα  ήταν  περισσότερα  γιατί  δούλευαν

μερόνυχτα...»

2. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ  ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ  ΟΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΤΑ  ΤΣΙΡΑΚΙΑ

ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΟΙ ΝΑΖΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ

Κυριτσόπουλος :  «Έχουμε λοιπόν και μεις το δικαίωμα να κάνουμε ένα

σωματείο .... και αυτό το σωματείο βάσει νόμου... θα διαφοροποιήσουμε τα

μεροκάματα μας .... γιατί τα ημερομίσθια που πέρναμε πρίν 2-3-4 χρόνια

ήταν πάρα πολύ μεγάλα και υψηλά σε σχέση με την κρίση. Θα μπορούσαμε

να  χαμηλώσουμε  τα  μεροκάματα  μας.  Να  εγγυηθούμε  στους  Έλληνες

εφοπλιστές  ότι  αν  φέρουν  τα  βαπόρια  τους  εδώ  θα  σταματήσουμε  τις

απεργίες που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους λόγους ........»

Από κοντά στο ίδιο βιντεο δηλώνει και ο λαγός

Λαγός  «...  για  την  κατάντια  αυτή  φταίνε  ...  οι  επαγγελματίες

συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ οι οποίοι εδώ και 10-15 χρόνια διέλυσαν τα

πάντα. Δυστυχώς όταν υπήρχαν πάρα πολλά καράβια στην Ελλάδα και

πολλοί εφοπλιστές έφερναν τα πλοία τους για να δουλέψουν εδώ, αυτοί οι
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άνθρωποι κάναν τρομερές απεργίες για τρομακτικά ασήμαντα ζητήματα

και καταφέραν να διαλύσουν όλες τις υποδομές που υπήρχαν.»

(χωρίς ωστόσο να φέρει έστω ένα έγγραφο για έστω και μία «τρομερή»

απεργία που έγινε για δήθεν «τρομακτικά ασήμαντα ζητήματα».

Αντίστοιχα και ο Παναγιώταρος, σε άλλο προσκομισθέν βίντεο όπου

προαναγγέλλει την επίθεση εναντίον του ΠΑΜΕ

Παναγιώταρος: ...  Το Πέραμα περιμένει, έχουμε έναν περιφερειάρχη πολύ

δυνατό που ξέρει  την κατάλληλη στιγμή πότε πρέπει  να γίνει  κίνηση για να

τελειώνει  και  με  τους  διάφορους  φαύλους  που  είναι  στην  ΝΠΖ  και  δεν

αφήνουνε  αυτή  τη  Ζώνη  να  δουλέψει ώστε  εκατοντάδες  ή  και  χιλιάδες..να

βρίσκουν μεροκάματο κάθε πρωί, ένα αξιοπρεπέστατο μεροκάματο... 

Αντίστοιχα εισφέρθησαν και  πολλά δημοσιεύματα ορισμένα μάλιστα από

την υπεράσπιση, που δείχνουν την εχθρότητα των εργοδοτών προ το σωματείο.

Θυμίζουμε ότι την ίδια περίοδο η ΧΑ είχε κάνει γραφεία ευρέσεως εργασίας

που  θα  θελε  να  αντικαταστησει  με  χαμηλά  μεροκάματα  τους  αλλοδαπούς  με

Έλληνες, λέγανε στους έλληνες ότι εμείς θα σας βρούμε μισθούς (Κατσώτης), οι δε

Πουλικόγιαννης, Πουντίδης, Σημαντήρης κλπ είπαν για δουλεμπορικό σωματείο. Το

γεγονός αυτό ομολογεί ο ίδιος ο Κυριτσόπουλος, Πρόεδρος του Αγίου Νικολάου, ο

οποίος λέει σε ερώτηση (Καμπαγιάννης) αν παίρνουν στο σωματείο  επιχειρηματίες

προκειμένου να στείλουν εργάτες, είπε «Κάποιες φορές ναι, αν υπάρχουν δουλειές

ναι σε όλα τα συνδικάτα γίνεται αυτό. «στέλνουμε εργάτες και στο εξωτερικό» λέει

ο Παναγιώταρος (μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται ούτε

είναι δουλειά του συνδικάτου αυτή, να κάνει το μεσίτη και να στέλνει εργαζόμενους

σε  εργοδότες,  εδώ  είναι  λοιπόν  σαφής  η  σχέση  του  σωματείου  και  της  Χα  με

εργοδότες και σαφής ο ρόλος του). 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον μάρτυρα Αντώναρο του κατηγορούμενου

Αποστόλου  που  λέει:  Στέλναμε  σωματειακά εργαζόμενους  στους  εργοδότες  (μας
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ζητούσαν  οι  εργοδότες  άτομα  και  στέλναμε),  ο  οποίος  είναι  στα  ιδρυτικά  του

καταστατικού και στις προσλήψεις αμέσως μετά το Φύσσα.

Οι εργοδότες πράγματι όλα τα προηγούμενα χρόνια με βιομηχανία μηνύσε-

ων, οι οποίες κατέπεσαν ενώπιον του ακροατηρίου (προσκομίσαμε πλήθος αθωωτι-

κών αποφάσεων και όλως ενδεικτικά το λευκό ποινικό μητρώο του Πουλικόγιαννη),

στη συνέχεια δε με προσπάθεια σύστασης εργοδοτικού σωματείου προσπάθησαν να

ελέγξουν τη ζώνη. 

Αφού απέτυχαν  οι  παραπάνω προσπάθειες  επιστράτευσαν  τη  ΧΑ,  όπως

αυτό είχε ήδη καταγγελθεί από το σωματείο με το από 21-6-012 Δελτίο Τύπου, που

μιλούσε για εργολαβία της ΧΑ για την εξόντωση του σωματείου από τη Ζώνη. Η

ανακοίνωση αυτή είναι λίγες μέρες μετά την επίθεση στους Αιγυπτίους και την προ-

αναγγελία του Λαγού στην καφετέρια «Αίνιγμα», όπου ο Λαγός αμέσως μετά την

αναφορά στους Αιγυπτίους μιλάει για τη ν/ε ζώνη που έχει σειρά. Έτσι αποδεικνύε-

ται ότι το σχέδιο της ΧΑ για τη ζώνη και την εκδίωξη του σωματείου έχει ήδη μπει

σε εφαρμογή.

Αμέσως δε σχεδόν μετά την δολοφονική επίθεση, μια βδομάδα μετά και

μάλιστα μια μέρα μετά τη δολοφονία Φύσσα η επιχείρηση Κουτρουλός προσέλαβε

11 άτομα από το ιδρυόμενο  σωματείο του Αγίου Νικολάου, ως επιβράβευση για τα

παραπάνω (επεδήχθη το σχετικό έγγραφο που προσκομίσαμε ).  

Τα άτομα,  συγκρίνοντας το από 19-9-13 έγγραφο της επιχείρησης Κου-

τρουλόας Δημ ΕΕ και το από 3-9-2013 υπογεγραμμένο καταστατικό του Αγίου Νι-

κολάου (2607, 3679 pdf) είναι : ο Χρήστος Κυριτσόπουλος, ο Παναγιώτης Αντώνα-

ρος, ο Ξανθάκης Ιωάννης, ο Αναστάσιος Μιχάλαρος, ο Λούβαρης Σταμάτης, ο Κο-

λιοδήμας Χρήστος, ο Δρούγκας Βασίλεος, ο Γαρδικιώτης Κώστας, ο Γαρδικιώτης

Σωτήρης και ο Χατζησταύρου Χρήστος. 

 

Στόχος ήταν ο έλεγχος της ζώνης που περνούσε μέσα από το τσάκισμα του

σωματείου  μέσω  της  φυσικής  εξόντωσης   των  πρωτοπόρων  συνδικαλιστών  –

κομμουνιστών,  η  επιβολή  του  φόβου  στους  εργαζομένους  για  να  μην  σηκωθεί
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κανένα  κεφάλι,  ότι  όποιος  διεκδικούσε  κάτι  θα  είχε  την  τύχη  των  ηγετών  του

σωματείου,  με  προφανή  πολιτικά  και  οικονομικά  οφέλη  για  τη  ΧΑ,  λόγω  της

μεγάλης  οικονομικής  αξίας  της  ζώνης.  Για  το  λόγο  αυτό,  αποτελούσε  κεντρική

πολιτική επιλογή της Χα ο έλεγχος της ζώνης του Περάματος, που θα επερχόταν

μέσα από το τσάκισμα του σωματείου, δουλειά που ανέλαβαν τα καλύτερα και πιο

προβεβλημένα  στελέχη  της.  Έτσι  η  επίθεση  αυτή  κατά  τους  μάρτυρες  (ιδίως

Κανέλλη, Κατσώτη, Μπενετάτο) ούτε ήταν ούτε θα μπορούσε να είναι μια επίθεση

που θα  είχε  οργανωθεί  και  αποφασιστεί  απλώς  από  μια  ΤΟ ,  αλλά  αποτελούσε

εφαρμογή της κεντρικής επιλογής της ηγεσία να ελέγξει τη ζώνη του περάματος. 

Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία που δείχνουν τη σχέση

και την απόφαση και το σχεδιασμό της επίθεσης από την ηγεσία της ΧΑ:

Α.-  Χαρακτηριστικό  κατ’  αρχήν  είναι  ένα  κείμενο  από  το  σκληρό  του

Μιχαλολιάκου,  που φέρεται  ως ομιλία  Μουλιανάκη (πυρηνάρχη του  περάματος),

που για αυτόν ακριβώς το λόγο το αναφέρω εδώ, αναφορικά με την αντίληψη της

ναζιστικής ΧΑ για τους κομμουνιστές και την τύχη που τους επιφυλάσσει.   Έχει

τίτλο  «Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΣΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΚΙΝΗΜΑ  ΜΑΣ  !»  (ανάπτυξη  της

ομιλίας Παρασκευή 7/10/2011 – Τ.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ ),

(E:\ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\3022_21_2983-στ'  ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\

Parartimata\ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\Parartima9.5\ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\Parartima9.5_filesΜιχ 9.5:Μιχ 9.5:  • 3032-0000doc.  Ομιλία

Περικλή Μ.(Μουλιανάκη). σελ. 21 

«Ε. Για το κίνημα μας. Εννοείται βέβαια πως όταν μιλάμε για τον λαό μας εξαιρείται

η θλιβερή εκείνη μειοψηφία των αναρχοκομμουνιστών και των λοιπών μηδενιστικών

και  εθνοκτόνων  θεωριών,  είπαμε  παραπάνω  ότι  αυτοί  αποτελούν  μολυσματικά

στοιχεία και  ως τέτοια θα αντιμετωπιστούν όχι πλέον διαμέσου της συμμόρφωσης

αλλά δια της πυγμής και της στυγνής επιβολής. Έτσι κι  αλλιώς δεν περιμένουμε

τίποτα από αυτά τα παράσιτα τα οποία από λάθος της φύσης φέρουν δυστυχώς τον

τίτλο του Έλληνα οπότε μικρή σημασία έχει η φυσική τους παρουσία… Οι θέσεις

άλλωστε  του  κινήματος  μας  απέναντι  σε  αναρχικούς,  κομμουνιστές  αλλά  και
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εβραίους,  μασόνους  κ.λ.π.   είναι  ήδη  γνωστές  και  απόλυτες  για  αυτό  και  δεν

αποτελούν  αντικείμενο  αυτής  της  εργασίας.  Είναι  σκόπιμο  πάντως  την  παρούσα

στιγμή  να  τονίσουμε  τι  είναι  εκείνο  που  κάνει  την  διαφορά  στις  λύσεις  που

προτείνουμε ως κίνημα πέρα βέβαια από όσα ήδη αυτονόητα μας χαρακτηρίζουν

(πίστη  και  τυφλή  υπακοή  στον  Αρχηγό,  προσήλωση  στα  εθνικοσοσιαλιστικά

ιδεώδη...) :»

Β.- Ο ίδιος ο Μουλιανάκης ξεκαθαρίζει επίσης σε ομιλία του στο Πέραμα

ότι  «είναι  προσωπική  επιλογή  του  Αρχηγού  να  υπάρχει  γραφείο  στο  Πέραμα»

(αναγνωστέο 350,  Παράρτημα 3.3,  βίντεο 713).  Και  ήδη πριν  την επίσκεψη στη

Ζώνη στις 8 Αυγούστου, και ο Μίχος έχει πει ότι «ο σκοπός ο δικός μου και της

Χρυσής  Αυγής  στην  πορεία  είναι  η  διάλυση  του  ΠΑΜΕ”  -αναγνωστέο  376,

Παράρτημα 4.2, βίντεο 5

Γ.- Οι Λαγός – Παναγιώταρος – Μίχος που προαναγγέλουν το χτύπημα και

δηλώνουν ότι οι λακέδες του ΠΑΜΕ θα εξαφανιστούν από τη ζώνη, στη συνάντηση

8-8-13 στη ζώνη, όπου εμφανίστηκαν σε καντίνα οι ανωτέρω, με φουσκωτούς και 15

εργαζόμενους και μη (όπως ο Πανταζής, Μιχάλαρος κλπ) και κάνανε συνάντηση που

μαγνητοσκόπησαν οι ίδιοι, που δημοσίευσαν στο σάιτ της ΧΑ. Από αυτό ακούσαμε

τις δηλώσεις Λαγού – Παναγιώταρου και Μίχου  ότι το απόστημα του ΠΑΜΕ θα

σπάσει και οι εργατοπατέρες και οι λακέδες του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ θα πεταχτούν

στη θάλασσα. Μάλιστα στην ίδια συνάντηση ειπώθηκε ότι αν πάμε στη φωλιά του

κούκου (δηλαδή στα ίδια τα γραφεία του σωματείου) να τους ξεριζώσουμε θα είστε;

Και οι  ΧΑτες Βουλευτές  είπαν ότι αυτοί θα είναι εκεί,

Β.- σε άλλη επίσης συνάντηση, που αναφέρει τόσο ο Πουλικόγιαννης όσο

και ο Άγγος, οι Βουλετές της ΧΑ υπόσχονται ότι έχουν επαφές με  εφοπλιστές και

θα φέρουν καράβια στη ζώνη αρκεί να σταματήσουν οι απεργίες

Γ.- ο Κασιδιάρης σε εκδήλωση του σωματείου Αγ Νικόλαος που δηλώνει

ότι η ζώνη θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα της ΧΑ και οι εργατοπατέρες του ΠΑΜΕ

θα απομονωθούν. 
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Τα παραπάνω αποδεικνύουν τόσο το βάρος που δίδει η ηγεσία της Χα στη

ζώνη όσο και τη στοχοποίηση του ταξικού σωματείου της ν/ζ. 

Καθοδήγηση της επίθεσης από την ηγεσία της ΧΑ σε ζωντανό χρόνο 

Αυτή προκύπτει από:

Α.- τα μηνύματα λαγού πατέλη

- Ήδη είδαμε τα μηνύματα πατέλη λαγού: Ο Λαγός λέει στον Πατέλη ότι:

«ΚΑΙ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ  ΕΚΑΝΕΣ.  ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ  ΜΑΛΛΟΝ  ΘΑ  ΦΑΝΕ

ΓΕΡΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ. ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΚΑΙ

ΒΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΖΕΨΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΙΑ 30ΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΚΕΙ». Άρα

γνωρίζει από πριν την επίθεση που είναι σχεδιασμένη από τον Πανταζή και τη  λοιπή

ΤΟ οργάνωση της ΧΑ Περάματος, ο οποίος Πανταζής έχει πάρει την έγκριση του

Λαγού και αυτός την έγκριση του Μιχαλολιάκου  (κατά το σχήμα που περιγράφει ο

Αποστόλου σε άλλο σημείο : «Πατέλης το λέει στο Λαγό και αυτός στο μεγάλο, έτσι

είναι η ιεραρχία»).

Στη συνέχεια προφανώς μετά από μήνυμα του Πατέλη αν χρειάζεται ενι-

σχύσεις απαντά ότι «ΟΧΙ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ». Επομένως, δεν επρόκειτο

για μια τυχαία συνάντηση ή συμπλοκή αλλά για προμελετημένη επίθεση. Στη συ-

νέχεια στέλνει στον Πατέλη «πήραν μια πρώτη απάντηση», αναφερόμενος προφανώς

στο τετελεσμένο της επίθεσης. 

Τα μηνύματα αυτά είναι σημαντικά όχι μόνο επειδή δείχνουν τη γνώση και

καθοδήγηση Λαγού αλλά και επειδή αποδεικνύουν ότι για να γίνει κάτι να κινητο-

ποιηθεί δηλαδή το ΤΕ της ΧΑ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑ,  άλλως είναι εκτός γραμμής και δεν δρα!!

Β.- τα μηνύματα και συνομιλία λαγού δεβελέκου 

Επίσης, στις συνομιλίες και τα μηνύματα με το δεβελέκο το ίδιο βράδυ εξιστορείται

το περιστατικό με  χαρακτηριστικές εκφράσεις  (τους  μακελέψαμε,  τους  τσάκισαν,

ισοπεδώθηκαν,  τους  λιώσανε).  «θα  μπούμε  και  στο  σπίτι  σου  την  επόμενη  να

τελειώνουμε , αυτά που ξέρατε τελειώσανε και στο Πέραμα και παντού εδώ στον
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Πειραιά. Επομένως η ηγεσία της ΧΑ γνωρίζει από την πρώτη στιγμή την επίθεση

που έχει σχεδιάσει με την κάθε λεπτομέρεια. 

Αναλυτικά τα μηνύματα

Πολιτική Αγωγή: Τα sΜιχ 9.5:msΜιχ 9.5: για ΠΑΜΕ

ΑΡΙΘ.ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ

8499 23:57:54 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Φίλε  γαμήσαμε  τα

κομμούνια σήμερα σε Νίκαια και Πέραμα. Βγήκαν για αφισσοκολλήσεις

και τους μακελέψαμε

8518 23:58:52 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Τί  λες  ρε  Γιάννη?

Πού και πότε

8519 00:00:12 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  Στη  Νίκαια  πιο

χαλαρά πρίν λίγο.  Παράτησαν τις  κόλλες και τρέχαν.  Στο Πέραμα πιο

σοβαρά. Καμιά σαρανταριά από δαύτους και τους τρέχουν οι δικοί μας

τώρα.

8520 00:00:52 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Κανά  κοκκαλάκι

μένει για μας?

8500 00:01:58 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  Θα  στεναχωρηθεί  ο

Τάσος

8522 00:03:00 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΛΑΓΟΣ Δεν  στεναχωριέται  η

Πανταζάρα με αυτά

Ο  Τάσος  λοιπόν  δεν  είναι  απλώς  ο  Τάσος  αλλά  ο  Τάσος  –  Αναστάσιος

Πανταζής,  ο οποίος είναι  επικεφαλής της επίθεσης.  Η δε λέξη Πανταζάρα

μόνο  μειωτική  ή  κοροϊδευτική  δεν  είναι,  όπως  λέει  ο  Πανταζής,  πλέκει

αντίθετα το εγκώμιο του Πανταζή. Ο ίδιος μάλιστα ο Λαγός στην απολογία

του ενώπιον Σας, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία, λέει ότι όταν έλεγε ο

Τάσος εννοούσε τον Πανταζή και όχι κάποιον άλλο.
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8501 00:04:40 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Στο  Πέραμα  ήταν

καμιά σαραντάρα οι κόκκινοι

8502 00:05:18 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Και οι δικοί μας?

8494 00:05:40 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Καμιά τριαντάρα

8503 00:06:50 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Α  ρε  Τάσο  Θεέ!!!

Είμαι με Μάκη και Χάρη και τρελάθηκαν. Αν έχουμε κάτι πες μας!!!

8495 00:10:31 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Σε πειράζει που τους

το είπα?

8496 00:11:24 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Όχι  Ας  μαθαίνονται

και μερικά

8506 00:13:56 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Ήταν  και  το

κωλόπαιδο ο Τσακανίκας στην κέντα?

8508 00:14:43 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Όχι  στη  Νίκαια  δεν

ήταν κάτι τρομερό. Απλά τα παράτησαν και έφυγαν

8509 00:15:51 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Στο  Πέραμα  έπεσαν

στα νύχια του Τάσου. Κρίμα τα παιδιά

8497 00:21:36 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Φίλε πολύ ξύλο. Τους

έσπασαν δέκα αμάξια. Τους τσάκισαν

8498 00:24:21 ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ  ΛΑΓΟΣ Είναι  ωραίο  το

Πέραμα ρε φίλε!!! Σε λίγο θα έχεις νέα και από Κορυδαλλό...

8514 00:24:56 ΛΑΓΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ Χαχα

Από το συνδυασμό τέλος της ώρας των μηνυμάτων σε Πατέλη (πήραν μια πρώτη

απάντηση  23:56)  και  της  έναρξης  των  μηνυμάτων  με  Δεβελέκο  (επίσης  23:57)

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επίθεση συνέβη και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις

12.

Εδώ ούτε καταδίκη από το λαγό έχουμε ούτε καταδίκη της  βίας έχουμε, αντίθετα

ζητούν κανένα κοκαλάκι και για αυτούς. 
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Γ.- τα μηνύματα Λαγού και Πανταζή (μέσω του κινητού της συζύγου της

Κυπραίου  –  ο  ίδιος  ο  συνήγορος  του  Πανταζή  μας  έφερε  το  πιστοποιητικό  του

γάμου) και του Χατζηδάκη:

 το  σχεδιασμένο  οργανωμένο  της  επίθεσης  συνάγεται  επίσης  από  την  ίδια  την

επικοινωνία του Λαγού με τους επικεφαλής της επίθεσης Πανταζή και Χατζηδάκη

τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση . Συγκεκριμένα, από το έγγραφο  callLAGOS

και  με  βάση  και  το  χρόνο  λήψης  των  ως  άνω  μηνυμάτων  από  τον  πατέλη,

συμπεραίνουμε ότι έχει α) 4 τηλέφωνα  πριν την επίθεση με τον Πανταζή, μέσω της

Κυπραίου, που μάθαμε από τα έγγραφα του ίδιου του Πανταζή ότι είναι σύζυγός του

(10606-22:42,  10641-23:19,  10655-23:42,  10658  –  23:45),  β)  8  επαφές  με  τον

Πανταζή  επίσης  μέσω της  Κυπραίου  αμέσως  μετά την  επίθεση  (10668  –  23:52,

10725,  10726,  10763,  10764,  10809,  10841,  10844-02:32),  γ)  3  επαφές  με

Χατζηδάκη (10736, 10759, 10760) αμέσως μετά την επίθεση, πέρα από τα μηνύματα

που υπάρχουν και το επόμενο πρωί.  Έτσι,  ο Λαγός σχεδιάζει  και οργανώνει την

επίθεση,  μαθαίνει  την  έκβασή  της  και  για  αυτό  είναι  σε  θέση  άμεσα  να

πληροφορήσει το Δεβελέκο για την επίθεση και την έκβασή της. 

Αμέσως μετά την επίθεση ο Λαγός επικοινωνεί με Μίχο (από το  callLA-

GOS 10674-23:55)  και  Παναγιώταρο  (10676-:23-55),  με  τον  οποίο  ανταλλάσσει

πλήθος μηνυμάτων το ίδιο βράδυ (7 ακόμα μηνύματα - 10700, 10740, 10742, 10743,

10748, 10754, 10756). Τα πρώτα αυτά μηνύματα (10674 και 10676) είναι αμέσως

πριν το τελευταίο μήνυμα προς τον Πατέλη (10679-23:56: πήραν μια πρώτη απάντη-

ση). Θυμίζουμε ότι Παναγιώταρος και Μίχος, μόνο τυχαίοι δεν είναι αλλά  ήταν αυ-

τοί οι Βουλευτές της ΧΑ, από τους οποίους ένα μήνα πριν την επίθεση είχε γίνει η

προαναγγελία της επίθεσης στο ΠΑΜΕ (οι  λακέδες του ΠΑΜΕ θα εξαφανιστούν

από τη ζώνη). 

Έτσι, ο Λαγός ενημερώνει τη λοιπή ηγεσία της ΧΑ και δη αυτούς που εί-

χαν αναλάβει μαζί του το βρώμικο ρόλο να ξεριζώσουν το σωματείο από τη ζώνη για

την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης. Από τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται ότι η

δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σχεδιάστηκε, κατευθύνθηκε και υλοποιήθηκε από
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την ίδια την ηγεσία της ΧΑ,  η οποία θέλησε να φέρει εις πέρας το προμελετημένο

σχέδιό της να εκδιώξει το σωματείο από τη ζώνη μέσω της εξόντωσης των επικεφα-

λής αυτού. Αυτοί, όχι μόνο ο λαγός αλλά συνολικά η ηγεσία, έως δηλαδή τον αρχηγό

της,  έχει την οργανωτική  και ποινική ευθύνη - και όχι μόνο την πολιτική -  της επί-

θεσης. Χαρακτηριστικά τα όσα λέει ο Γκούτης «δεν μπορεί μια ναζιστική οργάνωση

να κάνει κάτι χωρίς την έγκριση του αρχηγού. Λίγες μέρες μετά το συμβάν στην ιστοσε-

λίδα τους αναρτήθηκε ότι "άγνωστοι χτύπησαν τους αφισσοκολλητές του ΠΑΜΕ. Δεν

θα στενοχωρηθούμε που ματαιώθηκε η αφισοκόλληση". Έτσι καλύπτουν και τα παιδιά

με τα μαύρα και καλύπτονται οι ίδιοι.»

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι ο Λαγός, όπως και άλλοι συγκατηγορού-

μενοί του, φρόντισε πριν τη σύλληψή του να σβήσει όλα τα περιεχόμενα μηνυμάτων

τα επίδικα χρονικά διαστήματα, και έτσι γνωρίζουμε για αυτά μέσω των λοιπών συ-

γκατηγορουμένων του (Πατέλη , Δεβελέκου). Άρα τα όσα λέει περί άρσης του απορ-

ρήτου είναι εκ του πονηρού. 

Αναφορικά με τη στάση της αστυνομίας: βλέπουμε την ίδια αδράνεια όπως

είδαμε και στο Φύσσα. Το πέραμα είναι ίσα ίσα δυο παράλληλοι δρόμοι (λεωφόροι

Ειρήνης και Δημοκρατίας). Σε ερώτηση έτσι αν έκλεινε η αστυνομία το δρόμο μετα-

ξύ φέρυ-μπόουτ και λεωφόρου Δημοκρατίας θα είχε πιάσει κάποιους η απάντηση

του Γκούτη και του Πουλικόγιαννη ήταν ότι θα τους είχε πιάσει όλους. Σημειώνω

εδώ ότι αν είχε γίνει άρση απορρήτου, όπως από την αρχή είχαν ζητήσει οι παθόντες

(κατάθεση πουλικόγιαννη), θα είχαν προκύψει και άλλοι δράστες (ήδη ο Πανταζής

ανέφερε τουλάχιστον  άλλα δύο ονόματα εμπλεκομένων και  συμμετεχόντων στην

επίθεση στην απολογία του ενώπιόν Σας – Τάσος Παπαδόπουλος, Μουλιανάκης και

είπε επίσης «μπορεί και ο Μιχάλαρος»). 

Μετέπειτα στάση της ΧΑ
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Κατά  την  πάγια  τακτική  της  σε  όλες  τις  επιθέσεις  η  ΧΑ αρνείται  κάθε

εμπλοκή, ακολουθώντας μάλιστα μια όλως επιθετική ρητορική:

Χαρακτηριστικά οι  δηλώσεις  Παναγιώταρου και  Κασιδιάρη σε εκπομπή της  Χα:

«...γιατί  σύμφωνα  με  καταγγελία  κάποιων  σκληροπηρυνικών  εντός  εισαγωγικών

ΚΚΕδων  και  του  ΠΑΜΕ  ότι  σε  μια  αφισοκόλληση  που  κάναν  στο  Πέραμα

δεχτήκανε  επίθεση  από  κάποιους  οι  οποίοι  φοράγανε  κουκούλες  κράνη  ήταν

καλυμμένα τα πρόσωπά τους» 

Κασιδιάρης παρεμβαίνει:  «όχι  κατά  τον  Κουτσούμπα είχαν  καλυμμένα  πρόσωπα

κουκούλα και ήταν νύχτα αλλά εμείς τους αναγνωρίσαμε» 

Παναγιώταρος «ήταν νύχτα αλλά αναγνωρίσανε 3 που μάλιστα λέει  ο  ένας τους

συστήθηκε ότι είναι υπεύθυνος των γραφείων του Περάματος και ότι ήρθαν να τους

βαρέσουν είχε και κάρτα μέλους υποψηφίου, οι άνθρωποι είναι νούμερα και γελοίοι»

Επίσης, ο Κασιδιάρης στον ΣΚΑΙ για τα ψέματα των ΚΚΕεδων:

Κασιδιάρης: « Θα ήθελα κατ΄ αρχήν να διαψεύσω και να καταγγείλω όλες αυτές τις

άθλιες συκοφαντίες που ακούστηκαν κατά της Χ.Α. ...αυτός ο άνθρωπος που παρου-

σιάζεται ως θύμα .. είναι ένας αρχιτραμπούκος που ξυλοκοπεί πολίτες... όλα αυτά που

ακούστηκαν εις βάρος της Χ.Α. είναι ψέμματα.. γίνονται επιχειρήσεις της αστυνομίας

σε σπίτια ανθρώπων που τους έχουν εντελώς παράνομα στην κρατική ασφάλεια...οι

οποίοι είναι αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό αυτό...στόχος της κυ-

βέρνησης είναι να μας τρομοκρατήσει...επίσης στο Πέραμα δραστηριοποιείται εθνικό

σωματείο μέσα στη ΝΠΖ για αυτό το λόγο έστησε όλο αυτό το θέατρο σήμερα το ΚΚΕ

σε συνεργασία με την κυβέρνηση για να σταματήσει την τεράστια ανοδική πορεία της

Χ.Α. Τους καταγγέλλω όλους αυτούς..... Η Χ.Α. καταδικάζει τη βία ως μέσο πολιτι-

κής...» Δημοσιογράφος: «Τον κύριο Πανταζή και τον Καστρινό τους γνωρίζετε; Είναι

μέλη του κόμματος σας;» Κασιδιάρης: «Όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι

ψεύτες και συκοφάντες.. Αυτή τη στιγμή αθώοι πολίτες έχουν προσαχθεί σε αστυνομι-

κά τμήματα.. σαφώς και είναι καταδικαστέο... αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες...».
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Την ίδια όμως στιγμή που στην κεντρική πολιτική σκηνή γίνονται αυτές οι

δηλώσεις, οι διαψεύσεις  και οι καταδίκες δήθεν της βίας: 

Α) ο Μιχαλολιάκος λαμβάνει μήνυμα επιδοκιμασίας από τον Θ. Καρακ.  που

νομίζουμε ότι είναι ο παλιός συγκρατούμενός του μιχαλολιάκου και στέλεχος της

ακροδεξιάς Αθανάσιος Καρακατσάνης 13/9/2013. Ώρα: 8:22 Αποστολέας Θ. Καρακ.

6977525704: «..AΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..E MOY N AΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..IAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..OYN TAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!.. XEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..AΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..KIAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..TOYΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!....!! FREIKORPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..S!..

NIKO MIXAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΛOΛIAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..KO, ΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..IΛAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..KIAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!.., KAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΛHNYXTAΔEPΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!...»

Μόλις που χρειάζεται να θυμίζουμε ότι τα frei korpsΜιχ 9.5:  ήταν ο πρόδρομος των

ΤΕ του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας, που είχαν ιδρυθεί για να χτυ-

πήσουν και πολεμήσουν τους κομμουνιστές.

Β) Ο λαγός στέλνει μήνυμα στον Πατέλη 14/9/2013. Ώρα 11:22:51. Αριθμός

57.  «Έγινε ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ιωργάρα, όλα καλά, τους γαμάμε σε όλα τα επίπεδα, δεν βρήκαν τίποτα

και έφυγαν σαν κυνηγημένοι, μέχρι τελικής νίκης, το εννοώ»

Γ) Ο Καζαντζόγλου με αφορμή τα επεισόδια στο Μελιγαλά λέει στον Τσαλί-

κη «στην πηγαδα πεσανε χαστουκια καλα μακρια απο τις καμερες εγω ο κεαδας ο

τσακας κ λαγος με τον προεδρο τους ειναι εβδομαδα προεδρων γαμαμε προεδρους

χαχαχαχαα»

Έτσι η ηγεσία της ΧΑ στην κεντρική πολιτική σκηνή διαψεύδει την σχέση

της με την επίθεση ωστόσο αφενός η ίδια η ΧΑ, μέλη και ηγεσία, από τον Πανταζή

τον Καζαντόγλου, τον Πατέλη, το Δεβελέκο, το Λαγό ως τον αρχηγό, πανηγυρίζει

για την επίθεση, αφετέρου στην Τοπική κοινωνία του Περάματος όλοι θα γνωρίζουν

ότι η ΧΑ ήταν αυτή που έκανε την επίθεση στο σωματείο, επιβάλλοντας έτσι τον

τρόμο και το φόβο της σιωπής 

Για καθένα ξεχωριστά 

Πανταζής 

Είναι στο 5μελές του Περάματος, πυρηνάρχης, τον είδαμε στο λιμάνι 8-8,

επίσης σε ομιλία λαγού σε  πορείες της ΧΑ και  μοτοπορείες της  ΧΑ (ενδεικτικά
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αναγν  327 μιχαλολιάκου παρ.  11.1  462  jpg με  Μπαρέκα και  Πατέλη,  επίσης  σε

αναγν 366 παρ. 1.1 φωτο 47), στις Θερμοπύλες με Χατζηδάκη, στην ΤΟ Περάματος

με Παππά και Μίχο (αναγν 340 Ηλιόπουλος, παρ. 1.1 408 φωτο), είναι έμπιστος του

Λαγού, επίσης υποψήφιος  αρχικά με τη ΧΑ στις τοπικές εκλογές 2019, και ο ίδιος

είχε ανεβάσει σχετική δημοσίευση στο facebook. Το ότι ήταν υποψήφιος το λέει και

ο  πεθερός  καστρινού  (εξετάστηκε  ενώπιόν  Σας),  άρα  είναι  και  μετά  την

αποφυλάκισή του και έως σήμερα στη ΧΑ, είδαμε επίσης το βίντεο να λέει ο Λαγός

μπράβο στον Τάσο που μετά τη φυλακή είναι εδώ . Προφανώς μετά την αποκάλυψη

αυτού από την πολ αγωγή η υποψηφιότητα δεν προχώρησε, χωρίς ωστόσο να ισχύει

ότι το έκανε για τρολάρισμα.

Όλοι λένε ότι ήταν επικεφαλής είχε το γενικό πρόσταγμα (ιδίως Πουλικόγιαννης και

Γκούτης, Πουντιδης), ήταν αυτός που βγήκε μπροστά και ο καθοδηγητής, Λεκοδη-

μήτρης: είδα Πανταζή να χτυπάει, τον είδα με κινήσεις, τον Πανταζή τον είδα μετά

να κρατάει καδρόνι και να χτυπάει, Πανταζής χτύπησε νομίζω καραμπέρη με κα-

δρόνι, Καραμπέρης : Κάποια στιγμή είδα πανταζή με 1 στειλιάρι να χτυπάει και μένα

προσωπικά γιατί τον είχα απέναντί μου, είδα πανταζή με στειλιάρι, Πανταζής με χτύ-

πησε με στειλιάρι στα χέρια, γιατί  κάλυπτα κεφάλι,  χτυπούσαν αδιάκριτα, κύριος

στόχος ήταν το κεφάλι, επίσης και ο πουντίδης λέει ότι τον χτύπησε ο πανταζής, Τη-

λιακός λέει ότι είχε ενεργή συμμετοχή

Ο ίδιος τέλος ο Λαγος ενώπιόν Σας είπε ότι όταν λέει Τάσος εννοεί τον  Πανταζή,   

Χατζηδακης: 

Είχε  συστηθεί  το  2012  όπως  λέει  ο  Πουλικόγιαννης  και  Γκούτης   ως

επικεφαλής  ΤΕ  της  ΧΑ  και  ήταν  ιδιαίτερα  υπερήφανος  για  αυτό.  Είναι  σε

φωτογραφίες στον σκληρό του Πατέλη, ενδεικτικά παρ. 2.1 στη δράση Κορυδαλλός

18/5 2013 φωτο 8443, στο ίδιο παράρτημα στη φωτο 12890, στο παράστημα 2.2 στη

φωτο 487 που είναι πορεία σε παράταξη, τον είδαμε να περνάει τη διαδικασία του

δόκιμου μέλους και να γράφει εκθέσεις (από σκληρό ουρανίας μιχαλολιάκου, παρ.

3.2 ,  η  έκθεσή του το  doc  0023-0024),  στις  Θερμοπύλες  με  τον Πανταζή (από

σκληρό Καζαντζόγλου, IMG 559) κλπ
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Επίσης ήταν επικεφαλής και στην ίδια την επίθεση μαζί με τον Πανταζή και

μάλιστα αυτός  δίνει  το σύνθημα της  επίθεσης  (τι  με  κοιτάς  ρε),  ο  τηλιακός  τον

αναφέρει ως ενεργά συμμετέχοντα και ο Πουντίδης τον βλέπει να χτυπά πολλούς

συντρόφους.

Αντωνακόπουλος 

Είδαμε το όνομά του σε κατάλογο ονομάτων στο 350  dee PETELIsΜιχ 9.5: 300ιγ

παρ. 3.1 έγγραφο 1343, κατ’ ομολογία του το 2012 ήταν στον Άγιο Νικόλαο, ήταν

στη συνάντηση στη ναυπιγοεπισκευαστιή με του Βουλευτές της ΧΑ που είχαν πει

ότι θα ξανάρθουν δουλειές (αρκεί να σταματήσουν οι απεργίες όπως μας είχε πει ο

Άγγος). 

Πουλικόγιαννης: Αντωνακόπουλος  ήταν  λίγο  δεξιά  από  τον  πανταζή,  φορούσε

μαύρα και κράταγε ένα φονικό εργαλείο με μεταλλική απόληξη, τον είδα να χτυπάει

τα  ΙΧ,  Γκούτης:  κρατούσε  ρόπαλο  ο  αντωνακόπουλος,  επίσης  από  τους

πρωτεργάτες, φώναξε πίσω ρε μουνιά και άρχισε η επίθεση, Βαξεβάνης, που λέει ότι

τον  έσπρωξε  κιόλας,  αναφέρεται  ως  ένας  από  τους  πιο  βίαιους.  Επίσης  τον

αναγνωρίζουν ο Καστρινός και ο χατζηδάκης (ο τελευταίος στην κα Κλάπα λέει ότι

ήταν και στη διανομή και τα επεισόδια).

Καστρινός: 

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της επομένης μέρα του ΚΚΕ, αναγνωρίζεται

από  τους  συγκατηγορουμένους  του.  Ενώπιον  Σας  ο  αντωνακόπουλος  για  να  τον

καλύψει λέει ότι ήταν σε μηχανάκι, τη στιγμή που ο ίδιος λέει για ΙΧ, όμως στην κα

Κλάπα τον αναγνωρίζει να είναι στη διανομή και στα επεισόδια), αναγνωρίζεται από

ζύμαρη, πουντίδη,  

Τέλος οι Καστρινός και Αντωνακόπουλος θέλησαν να φτιάξουν ένα άλλοθι. 

Ο μεν Αντωνακόπουλος είπε ότι έπινε ποτό σε μαγαζί με άλλους δύο, το

οποίο απέχει σύμφωνα με τους χάρτες 400 και πλέον μέτρα από το σημείο –είναι το

κατάστημα jusΜιχ 9.5:t11- και βρίσκεται στο πάνω δρόμο, τη λεωφόρο Ειρήνης και μάλιστα

μεταξύ των δυο λεωφόρων μεσολαβεί και άλλη παράλληλη οδός, και ότι από εκεί



[27]

άκουσε  φωνές  και  σπασίματα,  πράγμα  που  από  μόνο  του  αποκλείει  ένα  τέτοιο

ενδεχόμενο. Ο δε Καστρινός είπε ότι πήγαινε με την γυναίκα του , την αδελφή του

και τον αρραβωνιαστικό της σε νυχτερινή έξοδο) με Αυτοκίνητο. 

Κανείς  εκ  των  δύο  όμως  δεν  έφερε  έναν  μάρτυρα  από  αυτούς  που

επικαλούνται  ότι  ήταν  μαζί,  για  να  στηρίξουν  το  δήθεν  άλλοθί  τους.  Ο  μεν

Αντωνακόπουλος δεν έφερε κανένα, ο δε καστρινός έφερε τον πεθερό του που δεν

ξέρει για το που βρισκόταν ο γαμπρός του μετά τις 11 το βράδυ.   

Συμπέρασμα:

Με βάση όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται το οργανωμένο και σχεδιασμένο

της  επίθεσης,  όχι  βέβαια  απλώς  από  την  ΤΟ  του  Περάματος,  που  σε  καμία

περίπτωση δεν θα μπορούσε από μόνη της να σχεδιάσει και οργανώσει μια τέτοια

επίθεση κατά του ΚΚΕ και του  ΠΑΜΕ αλλά από την ίδια την ηγεσία της ΧΑ,

καθοδηγούμενη από αυτήν ακριβώς την ηγεσία της, εκπροσωπούμενη στην επίθεση

αυτή από τους Λαγό, Μίχο και Παναγιώταρο, με ανθρωποκτόνο στόχο κατά των

κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, που στοχοποιήθηκαν ακριβώς με αυτήν

την ιδιότητά τους.     
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ΙΙ.- ΕΓΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Η Επίθεση αυτή εντάσσεται στο συνολικό κύκλο επιθέσεων της ΧΑ, η οποία

δρώσα ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση, με απαρέγκλιτη ιεραρχία και πειθαρχία

των κατώτερων στους  ανώτερους,  είχε ως στόχο την επιβολή – δια της βίας,  το

τσάκισμα  των  ιδεολογικών  αντιπάλων,  στους  οποίους  προεξέχοντες  ήταν  οι

κομμουνιστές,  αριστεροί,  αντιφασίστες και γενικότερα προοδευτικοί άνθρωποι,  οι

εκδίωξη  όλων  των  αλλόφυλων  μεταναστών,  στα  πλαίσια  της  ρατσιστικής  της

ιδεολογίας,  η «κυριαρχία στα πεζοδρόμια» και η καλλιέργεια κλίματος φόβου σε

κάθε αντίθετο ότι εδώ κάνει κουμάντο η ΧΑ

Η ναζιστική ιδεολογία σημερινή ιδεολογία της ΧΑ

Η ιδεολογία της ΧΑ εξετάζεται στην παρούσα υπόθεση, όχι επειδή κάποιος

κατηγορείται ή καταδικάζεται για αυτά που πιστεύει, αλλά επειδή αποτελεί το κίνη-

τρο και το ιδεολογικό περικάλυμμα των κρινόμενων εγκλημάτων,  τα οποία συνι-

στούν ακριβώς την έκφραση της ιδεολογίας αυτής. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιους θε-

ωρητικούς  που συναντιόντουσαν σε μια αίθουσα ή σε μια λέσχη και κάνανε ομιλίες

περί εθνικοσοσιαλισμού αλλά για μια οργάνωση που ασπαζόμενη αυτή την ιδεολο-

γία και για την επικράτηση αυτής, προέβησαν στις εξεταζόμενες αξιόποινες πράξεις.

Θεωρούμε ότι εισφέρθηκαν τεράστιες ποσότητες στοιχείων – από μάρτυρες

και έγγραφα – τα οποία αποδεικνύουν τη ναζιστική ιδεολογία της ΧΑ, και δεν θα

αναφερόμουν σε αυτά εκτενώς αν δεν θα έπρεπε να αντικρούσω την εισαγγελική

πρόταση. 

Σύμφωνα με την τελευταία από το 1992 η ΧΑ άλλαξε ιδεολογία και απομα-

κρύνθηκαν τα ναζιστικά μέλη. Ερώτηση: από ποιον; Από τον εθνικοσοσιαλιστή Μι-

χαλολιάκο, τον πιο συνεπή εθνικοσοσιαλιστή και ναζιστή; είδαμε κατ’ αρχήν ουκ
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ολίγες  φωτογραφίες  του Μιχαλολιάκου με  ναζιστική περιβολή,  με  τη στολή των

στρατιωτών του 3 ράιχ , με τη σβάστιγκα στο μπράτσο ή ως φόντο εκεί που μιλούσε.

Από κοντά και τον Παππά, ο οποίος έως λίαν πρόσφατα επετειακά έβγαζε

φωτο από τον τάφο του Μουσολίνι με το ναζιστικό χαιρετισμό, και έβαζε ανήλικα να

φωνάζουν χάιλ χίτλερ (σημείωση: εμείς δεν είπαμε ποιανού τα παιδιά είναι) και να

ανεμίζουν τη σημαία με τη σβάστιγκα. Άραγε ο κος Παππάς δεν ήταν μεταξύ αυτών

που απομακρύνθηκε; 

Η σβάστιγκα να πούμε εδώ ότι ως πολιτικό σύμβολο, ως σύμβολο πολιτι-

κής ταυτότητας δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε

στη ναζιστική Γερμανία, είναι λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό και αναληθές να λέγε-

ται ότι κάποιος με τη σβάστιγκα δηλώνει την αγάπη του για τη Αρχαία Ελλάδα, πολύ

δε περισσότερο είναι αποπροσανατολιστικό και ανιστόρητο να συγχέεται ο σπουδαί-

ος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με ότι πιο αντιδραστικό γέννησε ο 20ος αιώνας.  

Οι σχεδόν 200 μάρτυρες κατηγορίας που εξετάστηκαν ενώπιόν Σας ήταν

διαφόρων ηλικιών,  μορφωτικού επιπέδου,  καταγωγής  και  ιδεολογίας  και  άπαντες

ομονοούσαν στο εξής: ότι η Χα είναι έως σήμερα μια ναζιστική οργάνωση.

Ιδιαίτερης αξίας έχουν τα έγγραφα της ίδια της ΧΑ όπως : α) άρθρα του

Μιχαλολιάκου υμνητικά στον Α.Χ., όπως το 1000 χρόνια Χίτλερ, α) άρθρο του Χρή-

στου Παππά «60 χρόνια μετά μαυροκόκκινες σημαίες κυματίζουν στην Αλεξάντερ

Πλατζ του Βερολίνου», 60 χρόνια μετά σημαίνει άρθρο του 2005, αντίστοιχο άρθρο

είδαμε και το 2007, με τίτλο 62 χρόνια μετά… 

β) άρθρο στην εφημερίδα του Η. Κασιδιάρη με τίτλο «ο Χίτλερ πέρα από

την ιστορία» (20-4-2011) κλπ από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ναζιστικός χαρακτή-

ρας αυτός είναι παρόν και σήμερα στη Χα και δεν αποτελεί σκέψεις ή σφάλματα

τάχα της νιότης.  Ο ίδιος ο Κασιδιαρης έχει φωτο στην χειμερινή ισημερία με τη

σβάστιγκα, η οποία παρότι αμφισβητήθηκε από τον ίδιο ως πλαστή, υπήρχε και ελή-

φθη από το το ίδιο το κινητό του. 

 Είδαμε επίσης βίντεο με ναζιστική συναυλία στην οποία δίνουν το παρόν ο

Γερμενής, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης,  ο Ματθαιόπουλος, ο Παναγιώταρος, ο



[30]

Μάστορας του 2005 με τραγούδια όπως  juden rausΜιχ 9.5:, πρέπει να τους εξοντώσουμε,

βόμβες πάνω από το Ισραήλ, η Αφρική για τους πιθήκους,  Ευρώπη για τους αν-

θρώπους. Σε ερώτηση στο Μιχαλολιάκο αν θυμάται τη συναυλία αυτή είπε ότι έχει

πάει  σε  πολλές  συναυλίες.  Ερώτηση:  τι  είδους  συναυλίες  ;  ναζιστικές  συναυλίες

όπως αυτή;

Μάλιστα και εδώ είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα ξεγυμνώματα της υπερα-

σπιστικής γραμμής της ηγεσίας της ΧΑ, όταν ο μάρτυρας του Μιχαλολιάκου  Νίκος

Κωνσταντίνος, ενώ αρνείτο το ναζιστικό χαρακτήρα της ΧΑ βρέθηκε να είναι αυτός

που βιντεοσκοπούσε τη συναυλία αυτή κατά δική του ομολογία. 

Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει η υπεράσπιση να διαβάζονται όλα τα κεί-

μενα και όχι αποσπασματικά και μάλιστα να γίνεται και μια συστηματική ερμηνεία

αυτών, αν δηλαδή έχουμε απορία τι θέλει κάποιος να πει σε ένα σημείο αυτό μπορεί

να επεξηγείται κάπου αλλού ή από κάποιον άλλο.

Από έγγραφα και ομιλίες του Μιχαλολιάκου: 

Από ΜΙΧ Parartima 4.2

• 0077-0000.docx:   «…..σελ 12 : αρχαία σπαρτη και εθνικοσοσιαλισμός 

Σελ ν16: ΕΠΙΛΟΓΟΣ  Τον Απρίλιο του 1945 ένα πρωί στο Βερολίνο, οι λιγοστοί

υπερασπιστές  που  είχαν  απομείνει  εί¬δαν  στους  τοίχους  της  πόλης  κολλημένα

χαρτιά. Ήταν το ποίημα του Καβάφη «Οι Βάρβαροι». Με Ελληνοπρέπεια και ήθος

Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλ¬γοι, Ισπανοί, Ευρωπαίοι μαχητές της Εθνικοσοσιαλιστικής

Ιδέας  έδωσαν  τη  στερνή  τους  μάχη,  ως  όφειλαν,  σαν  να  είχαν  μάνα  από  τη

Λακεδαί¬μονα, που ξεκινώντας για την εκστρατεία τους έδειξε την Ασπίδα και τους

είπε:« Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ». Και αυτοί σαν πιστοί Σπαρτιάτες τήρησαν τον όρκο

τους και έμεναν αμετακίνητοι και ανυποχώρητοι στις θέσεις τους. Σήμερα εκεί που

κάποτε  δόθηκε  η  τελευταία  μάχη  της  Σπάρτης  του  20ου  Αιώνα  υπάρχουν

ουρανοξύστες χτισμένοι με εβραϊκά κεφάλαια και εργοστάσια φτιαγμένα πάνω σε

μπολσεβίκικες φόρμες. Και ούτε ένα σημείο μνήμης για εκείνους τους γεν¬ναίους
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μαχητές,  τους τελευταίους  υπερασπιστές της Ευρώπης.  Ούτε μια πλάκα και ούτε

Σιμωνίδης  για  να  στείλει  με  το  επίγραμμα  του  τον  ύστα-το  προς  την  Πατρίδα

χαιρετισμό: «Ω ΞΕΙΝ  ΑΓΓΕΛΕΙΝ...»

Parartima 8.4 

Πολιτική αγωγή: • 0641-0000.DOC: σελ. 2. Για ομιλία Μιχαλολιάκου στην τοπικη

Αθήνας:  «........Αν  και  οι  Αξίες  που  υπηρετούμε  επιβάλλουν  την αντίστασή μας  σε

οποιονδήποτε  εισβολέα,  αναγνωρίζουμε  ότι  ο  Β’  Παγκόσμιος  ήταν  ένας  πόλεμος

Ιδεολογιών, με την δική μας να εκπροσωπείται απ’ τους ηττημένους. Αν και χάθηκε η

πρώτη  Μεγάλη  Μάχη,  εμείς  συνεχίζουμε  απτόητοι  να  πολεμάμε  ποικιλοτρόπως,

αντιστεκόμενοι  στην εξόντωση των διαχρονικών Αξιών της ΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..υλής και του Έθνους

μας....». Διαβάζοντας όλη την περικοπή δεν υπάρχει  αμφιβολία για το τι  πράγμα

εννοεί  η Μιχαλολιάκος ούτε  για το τι  πράγμα μιλάει,  σίγουρα δεν μιλάει  για τη

βόρειο Ήπειρο ή τα χαμένα δίκαια του ελληνισμού. 

Η παραπάνω δήλωση στην  πραγματικότητα  εξειδικεύει  τα  παραπάνω.  Επίσης  το

σχετικό χωρίο ότι «είμαστε οι ηττημένοι του 1945»  που οπωσδήποτε δεν μιλάει για

τη Βόρειο Ήπειρο:  «..  είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945, αυτοι είμαστε οι

εθνικιστές οι εθνικοσοσιαλιστές οι φασίστες .....είμαστε οι μαχητές που θα ακονίσουν

αν χρειαστεί τις ξιφολόγχες στο πεζοδρόμιο  να ελευθέρωσουμε τις πατρίδες μας απο

τον εβραίο που έχει καθίσει στο σβέρκο ολόκληρου του κόσμου».

Η  φράση  αυτή  με  τις  «ξιφολόγχες»  δεν  είναι  ποιητική  έμπνευση  του  Αρχηγού.

Αποτελεί  μετάφραση  ενός  στίχου  από  το  επίσημο  εμβατήριο  των  χιτλερικών

Ταγμάτων Εφόδου (SA). Το εν λόγω εμβατήριο φέρει τον δηλωτικό τίτλο «Πρέπει

να χυθεί αίμα»

Δίπλα στον αρχηγό που ομολογεί ότι είμαστε οι σπορά των ηττημών οι να-

ζιστές οι φασίστες, έρχεται σήμερα ο  Ζησιμόπουλος,  το νέο αίμα της ΧΑ που δη-

λώνει: «ναι είμαστε φασίστες, είμαστε ναζί, αλλά δεν είμαστε  κλέφτες».

Επίσης είδαμε:
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-  τις όλως πρόσφατες φωτογραφίες και αντίστοιχα κείμενα ιδίου περιεχομένου

που εβρέθησαν σχεδόν σε όλους τους κατηγορουμένους

- τα συνθήματα που χρησιμοποιεί η ΧΑ είναι μετάφραση των ναζιστικών, : ζήτω η

νίκη, ζήτω ο αρχηγός, αίμα  τιμή, ακόμα και σήμερα μάλιστα το ημερολόγιο της

Χα για το 2020 έχει ως τίτλο θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη του «με-

γάλου» όπως λέει ο μάστορας Γιόζεφ Γκέμπελς.

Τίθεται  όμως  ένα ερώτημα:  Εθνικιστές  ή  ναζιστές:  στην  ερώτηση αυτή

απαντάει η ίδια η ΧΑ στο κείμενο που η ίδια έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 2 φορές

στα έγγραφά μας μια το 1999 και μια το 2007 (στα έγγραφα που έχει καταθέσει ο

ψαρράς, (έγγραφο 422, pdf 1013, σελ. 65), όπου αναφέρει ότι το γεγονός ότι χρησι-

μοποιείται  ένας άλλος όρος δεν σημαίνει  ότι  αλλάξαμε ιδέες αλλά θεωρούμε πιο

δόκιμο να αναφέρουμε τον όρο εθνικισμός γιατί ο όρος εθνικοσοσιαλισμός έχει γεν-

νήσει παρανοήσεις. 

«Παλαιότερα πριν από χρόνια χρησιμοποιείτο στα κείμενα του κινήματός

μας ο όρος εθνικοσοσιαλισμός . Το γεγονός ότι τώρα χρησιμοποιούμε τους όρους

εθνικισμός, λαϊκός εθνικισμός, και κοινωνικός εθνικισμός δεν σημαίνει ότι αλλάξα-

με ιδέες. Απλά θεωρούμε περισσότερο πολιτικά δόκιμο να χρησιμοποιούμε αυτούς

τους όρους γιατί είναι γεγονός ότι ο όρος «εθνικοσοσιαλισμός» προκαλεί παρανοή-

σεις (είδαμε τι εννοούν παρανοήσεις και πως ερμηνεύουν την ιστορία μετά από έναν

ωκεανό προπαγάνδας εξήντα ολόκληρων ετών».

Στα ίδια πλαίσια και το παρακάτω κείμενο από την Ουρανία Μιχαλολιάκου:

Ουρανία Παράρτημα 1.4

0013: Σύντομοι πυρήνες, η ιστορία της ΧΑ όπως τη λέει η ίδια.

(...)  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΛΑΪΚΟΥ  ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ.  ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ  Ο  ΟΡΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ

ΛΟΓΟΥΣ.
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Ο  μάρτυρας  Σταύρου  λέει  :  τον  εθνικοσοσιαλισμό  τον  αναφέραμε  ως  λαϊκό

εθνικισμό, λέγαμε ότι η λέξη εθικοσοσιαλισμός ξυπνά αρνητικές μνήμες και να μην

τον χρησιμοποιούμε, Η ιδεολογία της Χα είναι ο εθνικοσοσιαλισμός, αυτό προκύπτει

από  τα  παλαιότερα έντυπα  της  Χα με  ρούντολφ ΕΣ,  με  εμβλήματα  των ΣΣ,  με

αναφορές στον εθνικοσοσιαλισμό,  προτού για λόγους πολιτικής εξαπάτησης γίνει

χρήση άλλων όρων, δεν υπάρχει αλλαγή ιδεολογίας. Το ίδιο και σε περιοδικό της

ΧΑ το 2007 με το Χίτλερ, που γράφει 62 χρόνια μετά

Στα πλαίσια αυτά εμφανίζεται και ο διπλός λόγος της ΧΑ, 

- αυτός που  στις προς τα έσω σχέσεις δηλαδή μεταξύ ημετέρων, των με-

λών,  της διατηρούνται  τα ναζιστικά σύμβολα οι  ναζιστικές αναφορές ή η κρυφή

ατζέντα περί εθνικοσοσιαλισμού, όπως είπε ο οψίμως διαφοροποιηθείς Αλεξόπου-

λος, οι ύμνοι στο ναζιστικό καθεστώς και 

- ο πιο στρογγυλεμένος λόγος ο οποίος βγαίνει προς τα έξω , προς τους τρί-

τους , ο οποίος ντύνεται με το τάχα χωρίς ιδεολογικό ιστορικό φορτίο όρο του εθνι-

κισμού. Ο μάρτυρας Σπίνος κρίνοντας τις φωτογραφίες με ναζιστικούς χαιρετισμούς

με σβάστιγκες, με σημαίες των ΣΣ κλπ που του επεδείχθησαν μίλησε για δημόσιο

βίο και ιδιωτικές στιγμές. Λέει  νομίζω το ίδιο πράγμα που λέει και η πολιτική αγω-

γή, αυτό δηλαδή που γίνεται, που υπάρχει μεταξύ ημετέρων και αυτό που εν τέλει

βγαίνει φιλτραρισμένο προς τα έξω, μόνο που είναι πολύ πιο δόκιμος και σωστός ο

όρος θεωρώ που χρησιμοποιεί η πολιτική αγωγή για το διπλό λόγο της ΧΑ.

Εδώ να πω και κάτι για το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού:  ούτε ένα άτομο

ούτε μια ιδεολογία θα την κρίνουμε με βάση την ιδέα που η ίδια έχει για τον εαυτό

της,  αλλά  αντικειμενικά.  Ο  χαρακτηρισμός  της  ιδεολογία  της  ΧΑ ως ναζιστικής

απορρέει (αντικειμενικά) από το ίδιο το περιεχόμενό της: σύμβολα που είτε είναι κα-

θαρά  ναζιστικά είτε  παραπέμπουν  ευθέως  σε  τέτοια  (ρούνος,  κέλτικος  σταυρός),

συνθήματα, χαιρετισμοί, παλαιότερα ή ακόμη και σύγχρονα κείμενα εξύμνησης του

Χίτλερ, ρατσιστικός λόγος, μίσος για το διαφορετικό, μίσος για το οργανωμένο ταξι-

κό εργατικό κίνημα, αντικομμουνισμός, η καλλιέργεια τρομοκρατίας και εξόντωση
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των ως άνω αντιπάλων. Οποιοδήποτε όνομα και αν δώσει κανείς στο παραπάνω πε-

ριεχόμενο, δεν μπορείς ούτε να το αλλάξεις ούτε να το καλλοπίσεις, παραμένει στο

σύνολό του αντιδραστικό και έχει καταδικαστεί ιστορικά, με αυτό το όνομα ως ΝΑ-

ΖΙΣΜΟΣ. Η ιδεολογία αυτή που θέτει στο στόχαστρο  τους αντιθέτους, όπως τους

αναφέραμε παραπάνω, που επιδιώκει την επιβολή δια μέσω της φυσικής εξόντωσης

αυτών, παραμένει αντιδραστική και αποκρουστική  και είναι για το λόγο αυτό το κί-

νητρο όλων των επιθέσεων της 187 της ΧΑ).  

Άλλο χαρακτηριστικό έγγραφο είναι  επίσης το  Έγγραφο 259,  pdf 2444:

Όρκος Χ.Α. με χαρακτηριστικές φράσεις όπως «στον εθνικοσοσιαλισμό», «συντριβή

του Εβραίου υπανθρώπου»,  «Ζήτω η Νίκη,  Ζήτω ο Εθνικοσοσιαλισμός με σήμα

σβάστιγκα και υπογραφή «Α.   Hitler  »  , τον όρκο αυτό παραδέχτηκε ότι τον έγραψε ο

Παππάς

Ας δούμε όμως και κάποια σημεία αναφορικά με το σήμερα της ΧΑ

1.- έχει σημασία να δούμε με τι αξίες γαλουχεί ΣΗΜΕΡΑ η ίδια η ΧΑ τα

νέα μέλη της. 

Ολως ενδεικτικά: 

- ο λόγος περί εθνικοσοσιαλισμού στην κατασκήνωση της ΝΕΔΑ, παρουσία

πολλών κατηγορουμένων (τσακανικας,  Πατέλης,  Καζαντζόγλου,  Ρουπακιάς

κλπ), 

- - οι εκθέσεις  (από Ουρανία Μιχαλολιάκου, Παράρτημα 5.2, Εκθέσεις μελών

από Ιδελογική Κατάρτιση (από τα κείμενα προκύπτει ως έτος το 2012).

Doc 0006: Εκθεση Σταχτιάρη, αναφορά σε «εθνικοσοσιαλισμός και άρια φυλή».

Doc 0013: Έκθεση Αγγελιδάκη,  αναφορά σε  «εθνικοσοσιαλισμό που θα νικήσει

σιωνισμο».

Doc 0030-0033: Έκθεση  Τσακανίκα για  το  ίδιο  θέμα,  στο  0032  αναφορά  στο

«εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα». 
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Doc 0078-0081: Έκθεση  Τσακανίκα για  την  «Ελληνικότητα  ως  άξονα  της

ιδεολογίας»,  στο  0078,  όπυ  αναφέρει  «Η  Χ.Α.  είναι  ένα  ελληνικό

εθνικοσοσιαλιστικό  κίνημα»  και  αναφορά  σε  Χιτλερ,  Γ’  Ράιχ  και

«εθνικοσοσιαλιασμός  εμπνευσμένος  απ’  την  αρχαία  Ελλάδα».  Επίσης  λέει  «Ο

άξονας της  θεωρίας μας  είναι  ο    εθνικοσοσιαλισμός ή έστω λαϊκός εθνικισμός  .  

Όπως και να το πει κάποιος εννοεί ακριβώς το ίδιο πράγμα». Ο Τσακανίκας είναι

περιορισμένης  μόρφωσης,  κάποιος  λοιπόν  του  τα  είπε.  Αυτά  ταυτίζονται  με  το

κείμενο εθνικισμός ή ναζισμός που διαβάσαμε πριν.

2.- Είπαν όμως οι κατηγορούμενοι, ότι δεν είμαστε ναζιστές αν ήμαστε στο

1940  θα  πολεμούσαμε  τους  Γερμανούς,  ισχυρισμό  που  ενσωμάτωσε  και  μάλλον

δέχτηκε η εισαγγελική πρόταση. Μόνο την απορία μπορεί να γεννήσει πως οι θαυμα-

στές του Χίτλερ και ο αρχηγός του που έγραφε βιβλία και έγραφε ότι «ο ελληνισμός

θα  έπρεπε  να  δεχτεί  το  ανανεωτικό μήνυμα του εθνικοσοσιαλισμού»,  αυτός  που

έγραφε Άρθρο στο  περιοδικό ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (τ. Μάιος 1987) με τίτλο «Χίτλερ για

χίλια χρόνια», αυτός που έλεγε ότι αν υπήρχαν οι ναζί ίσως να είμαστε και μαζί και

ότι αν ζούσε το 1933 θα ήμουν με τον εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και θα ήταν περή-

φανος για αυτό, θα πολεμούσε τάχα τους Γερμανούς το 1940. Αφενός οι ιδεολογικοί

τους  πρόγονοι  δεν τους  πολέμησαν,  αφετέρου ας δούμε τη γνώμη των ιδίων για

όσους πράγματι τους πολέμησαν: Στο κείμενο για την μάχη της Κρήτης, τίτλο «Η

μάχη της  Κρήτης» που βρέθηκε στο  σκληρό της  Ουρανίας  Μιχαλολιάκου (par2/

par2.2/linksΜιχ 9.5:/  με  στοιχεία  7abe46848eced1839e3667a26a4463a9),  χαρακτηρίζουν

ανόητους και μαχαιροβγάλτες αυτούς που πολέμησαν τους γερμανούς ναζί.

Λέει το κείμενο :  «Μονάδες του ελληνικού στρατού βρέθηκαν στο πλευρό

των Άγγλων της ιντέλιτζεντ σέρβις και του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Πολεμούσαν, πιστεύο-

ντας πως κατά βάθος έρχονταν πίσω τους η ατέλειωτη Βρετανική αυτοκρατορία. Πόσο

ενάντιοι ήσαν οι Έλληνες τότε στο ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..’ Ράιχ». Ρητορικό μάλλον το ερώτημα. 

Στη συνέχεια λέει:  « Η άσκοπη θυσία πολλών νεαρών Ελλήνων, που από

αφέλεια τους ακολούθησε φυσικά δεν τους ενδιέφερε… «Οι αφελείς Κρήτες, εύκολα
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έπεσαν θύματα στον Δούρειο Ίππο του Αντιγερμανισμού. Ήδη από τις πρώτες ώρες

των επιχειρήσεων. Ήδη από τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων, αναφέρονται περιστα-

τικά εκτελέσεων αιχμαλώτων ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ερμανών αλεξιπτωτιστών από τους  «οπλαρχηγούς»,

και τους εκ του ασφαλούς πάντοτες, πολέμαρχους μαχαιροβγάλτες». Αυτοί λοιπόν που

πολέμησαν τους Γερμανούς στη μάχη της Κρήτης ήταν αφελείς και μαχαιροβγάλ-

τες!!!

Καταστατικό: ένας τρόπος υπήρχε για την υπεράσπιση να προσπαθήσει να

αντικρούσει το καταστατικό Ψαρά (αν και αυτόν τον τρόπο τον είχαν ήδη αποκλείσει

προανακριτικώς η ηγεσία της ΧΑ λέγοντας ότι το Καταστατικό που κατατέθηκε το

2012 είναι  το 1ο καταστατικό της ΧΑ): να φέρει έτερο καταστατικό το οποίο να

διέπει τη λειτουργία της. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει. Θυμίζουμε ότι όπως έχει

αποδειχθεί η ΧΑ είναι ένας οργανισμός απόλυτης ιεραρχίας και πειθαρχίας. Αυτά τα

στοιχεία όμως απαιτούν την ύπαρξη σαφών κανόνων που διέπουν αυτήν την ιεραρ-

χία και πειθαρχία (σε το ακριβώς πειθαρχεί  κανείς,  ποιος είναι  ο ανώτερος,  πως

εκλέγονται και με ποια διαδικασία τα διάφορα όργανα του κόμματος κλπ). Τη στιγμή

που και ο τελευταίος σύλλογος του τελευταίου χωριού της Ελλάδος έχει πολυσέλιδο

καταστατικό, δεν μπορεί να λέγεται ότι η ΧΑ που παρότι δεν είχε το ΄90 την ίδια μα-

ζικότητα όπως το 2012 ήταν μια οργάνωση οργανωμένη σε πανελλαδικό επίπεδο δεν

είχε καταστατικό παρά ένα δισέλιδο, που αποτελεί έναν όψιμο ισχυρισμό και που

υπολείπεται πολύ από το να χαρακτηριστεί καταστατικό. 

Το  δισέλιδο  αυτό,  το  οποίο  φέρει  ημερομηνία  τροποποίησης  7-7-2003

(παρ.  13.3/4ΟΚΤ/22AUGOUST/Αρχεία  18  ιουν/  grafeio-xa/  katasΜιχ 9.5:tatiko πόρρω

απέχει από το να αποτελέσει καταστατικό, μιλάει για τριτοκοσμικούς μετανάστες και

για παγκοσμιοποίησης, ήτοι χρησιμοποιεί όρους που είναι πολύ μεταγενέστεροι από

το 1983 και το 1992.

Το καταστατικό (όχι το δισέλιδο), όπως και ό ίδιος ο μάρτυρας του Μιχα-

λολιάκου  Σπίνος είπε , το μοίραζε το 1992, επομένως αυτό υπήρχε. Ο ίδιος πάλι λέει

: Έχω στην κατοχή μου καταστατικό του 1992, δεν ξέρω γιατί δεν το προσκόμισε ο
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Μιχαλολιάκος. Το ότι τάχα μοίραζε το δισέλιδο όπως είπε η Εισαγγελική πρόταση

δεν το είπε καν ο Μιχαλολιάκος, που αναγκαζόμενος να διαψεύσει το μάρτυρά του

είπε ότι τον πρόδωσε.

Αναφορά σε υπάρχον καταστατικό (πολύ πριν το 2012) γίνεται α) σε Άρ-

θρο εφημερίδας της ΧΑ στο τ. 480 (17.7.2003) όπου αναφέρεται Συνέδριο και τρο-

ποποίηση  του  Καταστατικού  και  β)  σε  Άρθρο  περιοδικού  Χρυσή  Αυγή,  τ.  70,

2/4/1992, με τίτλο «Λαϊκός Σύνδεσμος Απρίλιος 1992, 2ο Συνέδριο», όπου αναφέρε-

ται Καταστατικό (που το μοίραζε ο Σπίνος), γ) στα δημοσιεύματα του «σχολιαστή»

με αναφορά και αποσπάσματα του καταστατικού που κυκλοφόρησαν το 1988 και τα

επόμενα έτη (1990 και 1998 στην Ελευθεροτυπία, που  ουδέποτε διαψεύστηκαν από

τη  ΧΑ,  παρότι  η  τελευταία  απάντησε  στο  Σχολιαστή.  Άρα καταστατικό υπάρχει

πολύ πριν το 2012, το μόνο δε τέτοιο εισφερθέν είναι του Ψαρρά.

Επίσης και ο Γερμενής μιλάει για καταστατικό ήδη από τις εκλογές του

1994 (Κλάπα σελ. 35 και ενώπιον Σας).

Επομένως το Καταστατικό Ψαρρά είναι γνήσιο η δε γνησιότητά του απο-

δεικνύεται και από το σύνολο των λοιπών στοιχείων της οργάνωσης που εισφέρουν

τα έγγραφα: σαφής ιδεολογικός ναζιστικός προσανατολισμός, νοσταλγία για τη ναζι-

στική Γερμανία, ο αρχηγός που «έχει ένα μεταφυσικό περιεχόμενο» όπως αυτό περι-

γράφεται  γλαφυρά στο καταστατικό,  απαραβίαστο αυτού,  συνθήματα όπου δίπλα

στο «ζήτω η ΧΑ» βρίσκεται σχεδόν πάντα το «ζήτω ο αρχηγός».

Η διάρθρωση της ΧΑ όπως εμφανίζεται στο  καταστατικό είναι ίδια με το σκελετό

που εμφανίζεται στο σκελετό σε έγγραφο στο σπίτι του Παππά υπό τον τίτλο Κύκλος

της Χρυσής Αυγής, δηλαδή διαιρείται στους ίδιους κλάδους , τις ίδιες διευθύνσεις

και τα ίδια τμήματα ανά διεύθυνση, 

Έτσι όποιο και από τα δυο κείμενα και αν κοιτάξουμε θα δούμε να διαιρούνται στις

ίδιες διευθύνσεις: 

Διεύθυνση Ιδεολογικών Μελετών

Διεύθυνση Επιμορφώσεως
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Διεύθυνση Εκδόσεων

Διεύθυνση Πολιτικού Αγώνα

Διεύθυνση Πολιτικής Οργανώσεως

Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας.

Αντίστοιχα κάθε διεύθυνση διαιρείται  στα ίδια  Τμήματα,  ενδεικτικά μόνο για  τη

διεύθυνση Ιδεολογικών Μελετών που διαιρείται σε:

Τμήμα Φυλετικών Ερευνών

Τμήμα Φιλοσοφίας

Τμήμα Αισθητικής

Τμήμα Πολιτικών Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών

Τμήμα Ιστορικών Μελετών

Τμήμα Φυσικών Επιστημών και 

Τμήμα Ιδεολογικής Διαφωτίσεως

Αμφότερα δε φέρουν στη σφραγίδα της ΧΑ τη λέξη  ΑΓΧΙΒΑΣΙΗΝ.

Σε  συνάρτηση  με  αυτό  θα  πρέπει  να  διαβαστεί  Κλήση  αριθμός  1070

20.09.2013  του  Ανδρουτσόπουλου:,  είχα  μια  ομάδα  τον  ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟ  -18:25-

18:55 Ανδρουτσόπουλος: τα ξέρανε οι υπηρεσίες (..) κάναμε πράγματα... γαμούσαμε

και  δέρναμε...  είχαμε  κοντόκανες...  σε  εποχές  πολύ  απαγορευμένες  (κλήση 1070

Ανδρουτσόπουλου). Έτσι επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της ομάδας Πρωτεσίλαος που

αμφισβητείται  από  την  υπεράσπιση.  Μάλιστα  η  εγχείρηση  του  εγγράφου

ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ από τον Ψαρρά (pdf 2445) έγινε στις 25-9-2013,  ήτοι 5 ημέρες

μετά τη συνομιλία, ήταν λοιπόν αδύνατο στον Ανδρουτσόπουλο να γνωρίζει τι θα

εγχειρήσει  ο  Ψαρράς.  Συνεπώς η  μαρτυρία  του  Ανδρουτσόπουλου  είναι  σίγουρα

αυθεντική. 

Όπλα εκπαίδευση
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Από  τα  έγγραφα  αποδεικνύεται  ότι  πράγματι  οι  οργανωμένες  επιθέσεις  της  ΧΑ

γίνονταν από εκπαιδευμένες ομάδες ΤΕ τόσον όσον αφορά τον οπλισμό όσο και τον

τρόπο δράσης. 

Α.- Όπλα: Είδαμε φωτογραφίες με εκπαίδευση σε όπλα και σε πολεμικές τέχνες

(ΝΕΔΑ, γραφεία ΧΑ, βολές με όπλα (Κασιδιάρης, Μπενέκη), νυχτερινή εκπαίδευση,

φωτογραφίες  με  όπλα  διαφόρων  ειδών  και  τύπων   (πιστόλια  ,  αεροβόλα  ,

κυνηγετικά,  πολεμικά,  κλπ  ),  άσκηση  με  έφοδο  σε  σπίτια,  στρατιωτικούς

σχηματισμούς  και  παραγγέλματα  κλπ.  Τέτοιου  είδους  φωτογραφίες  και  βίντεο

βρέθηκαν  σε  διάφορους  κατηγορουμένους,  Πατέλης,  Κασιδιάρης,  Νίκος

Μιχαλολιάκος και στην Ουρανία μιχαλολιάκου (ιδιως στο παράρτημα 5.3 αυτής),

πράγμα  που  σημαίνει  ότι  ήταν  εκτεταμένες  αυτού  του  είδους  οι  εκπαιδεύσεις.

Σκοπός αυτών των εκπαιδεύσεων ήταν η εκπαίδευση και εξοικείωση των μελών σε

συνθήκες  μάχης  και  παραστρατιωτικής  δράσης.  Δεν  είναι  ότι  μαθαίνουμε  στον

ελεύθερό μας χρόνο μια πολεμική τέχνη αλλά εκπαιδευόμαστε για συγκεκριμένους

λόγους. 

Όταν ρωτούνταν οι κατηγορούμενοι  για αυτά έδιναν διάφορες απαντήσεις:

Α) ότι ήταν όλα για σοφτ μπολ με χρωματιστές σφαίρες (τσακανικας)χωρίς όμως σε

καμία  φωτογραφίες  να  δούμε  τα  έγχρωμα  στίγματα  αυτών  των  όπλων  είτε  σε

σώματα είτε σε αντικείμενα

Β)  μίλησαν  για  αεροβόλα  ή  ψεύτικα  όπλα  χωρίς  πάλι  να  προσκομίσει  κάποιος

κατηγορούμενος το ψεύτικο αυτό όπλο για να το διαπιστώσει και το Δικαστήριό

Σας, η συνήθης δικαιολογία είναι ότι ήταν ενός φίλου μου που δεν το δίνει ή το έχει

χάσει (πατέλης). 

Βρέθηκαν φωτογραφίες στις οποίες οι Ηλίας  ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ  , Γεώργιος ΠΑΤΕΛΗΣ

,  Ιωάννης  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ , Χρήστος -  Γεώργιος ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ , η μνηστή
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του  Αναστασία  ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ , καθώς  και  η  Νικολέτα ΜΠΕΝΕΚΗ  ,

μνηστή του  Ιωάννη  ΛΑΓΟΥ ,  να κρατούν όπλα  . 

- Κορκοβίλης κανόνιζε την παραγγελία όπλου

- , βρέθηκαν  σε πάρα πολλούς κατηγορούμενους και κατασχέθηκαν πιστόλια  

καραμπίνες χωρίς άδεια ,  μαχαίρια ,  στιλέτα , σιδερογροθιές  , ρόπαλα , κο-

ντάρια,  ακόμη και ρόπαλα του μπειζμπωλ (που δεν είναι και τόσο διαδεομένο

στην Ελλάδα, κατάλληλα για τις μάχες δρόμων των ΤΕ. Μέχρι και στα γρα-

φεία της ΧΑ βρέθηκαν τα τριγωνικά καρφιά τα οποία χρησιμοποιούνται για

κατασκευή βομβών.

- Στους    Νικόλαο  ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ , Γεώργιο  ΓΕΡΜΕΝΗ , Νικόλαο ΜΙΧΟ,

Ηλία ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, Ιωάννη ΛΑΓΟ και Ευστάθιο ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, οι οποίοι

κατελήφθησαν να κατέχουν παρανόμως όπλα και πυρομαχικά 

- Έχουν παραπεμφθεί ή καταδικαστεί για παράνομη κατοχή όπλων μεταξύ άλ-

λων οι  Παναγιώτης  ΔΡΑΚΟΣ, συνεργάτης του  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ   β)   Νική-

τας ΣΙΩΗΣ , βουλευτής ΧΑ Σερρών, γ) Χρήστος ΡΗΓΑΣ , μέλος της ΚΕ.

Εδώ βέβαια πρέπει να προσθέσουμε την προσπάθεια των Χατων να ξεφορτωθούν ότι

ήταν δυνατόν από γραφεία, σπίτια κλπ, όπως είδαμε σε διάφορες τηλεφωνικές συνο-

μιλίες. Ακούσαμε επίσης ως προς αυτό και την κατάθεση της πρώην συζύγου Λαγού

(εισφέρθηκε από την υπεράσπιση), η οποία μιλάει για όπλα, που κρύφτηκαν υπό το

φόβο των αστυνομικών ελέγχων. Με την κατάθεση αυτή επιβαρύνεται ακόμη περισ-

σότερο η θέση του Λαγού και επιβεβαιώνονται όσοι μιλάν για κρυφό οπλοστάσιο

της ΧΑ.

Β.- Εκπαίδευση

Είδαμε την επιστολή Ματθαιόπουλου προς κεντρική Διοίκηση:

Έγγραφο  αναγνωστέο  327,  σκληρός  δίσκος  Μιχαλολιάκου.  243  η   συνεδρίαση,  

20/04/2018.   Πολιτική αγωγή:   Parartima 8.4. 0739-0000.DOC: 
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Ματθαιοπουλος  προς  κεντρικη  Διοικηση  σελ.  2  «....5.  Ομάδα

Περιφρούρησης/Ασφαλείας  Υπάρχει  ανάγκη  για  άμεση  δραστηριοποίηση  στο

παραπάνω ζήτημα. Ορισμός υπεύθυνου ο οποίος θα διαλέξει από τις λίστες (βλέπε

παρατήρηση 2) μια ομάδα των 15 – 20 ατόμων με τα απαραίτητα προσόντα,  τα

οποία θα αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα η οποία θα χρησιμεύει για εκδηλώσεις και

όποτε χρειαστεί.  Θεωρούμε ότι  τουλάχιστο μια φορά το μήνα πρέπει  να γίνονται

σεμινάρια  και  ασκήσεις  σε  αυτή  την  ομάδα  ασχέτως  εάν  υπάρχει  άμεσα

προγραμματισμένη εκδήλωση ή όχι.......»

Είδαμε επίσης κατασκηνώσεις με εκπαίδευση όπως στη ΝΕΔΑ, ή στη λίμνη

Δόξα  («που θα ζήλευαν ακόμα και οι ειδικές δυνάμεις - λίμνη  Δόξα  Η  Τ. Ο.

Κορίνθου  ), που περιελάμβαναν ομιλίες για τον εθνικοσοσιαλισμό, εκπαίδευση σε

πολεμικές τέχνες,  διάβαση ανάποδα του ποταμού,  φούμο – χρώματα παραλλαγής

στο πρόσωπο κλπ.  Στο σημείο αυτό (επειδή παρουσιάστηκαν έγγραφα που δείχνουν

τουρισμό  στον  ποταμό   ΝΕΔΑ!)  δε  αμφισβητούμε  ότι  στην  περιοχή  του  ΝΕΔΑ

γίνεται και τουρισμός. Αυτό που έγινε όμως στο ΝΕΔΑ και σε άλλες περιοχές ήταν

εκπαίδευση  των  μελών  ασφαλείας,  στο  ΝΕΔΑ  της  ΤΟ  Νίκαιας,  αλλού  άλλων

τοπικών  (πχ  Κορίνθου)  που  από  τα  ίδια  τα  εισερχόμενα  δημοσιεύματα  της  ΧΑ,

παρουσιαζόταν σαν εκπαίδευση τόσο σωματική όσο και ιδεολογική (κατήχηση στον

εθνικοσοσιαλισμό.

Την εκπαίδευση αυτή την ομολογεί ο κορκοβίλης στις Απομαγνητοφωνήσεις, όπου

αναφέρει  ότι:  «Το  μόνο  αληθές  είναι  ότι  γινόταν  στρατιωτική  εκπαίδευση  σε

στρατόπεδα».

Σε πλήθος επίσης φωτογραφιών είδαμε τα συγκροτημένα ΤΕ με παραλλαγές, μαύρες

μπλούζες,  κράνη,  ασπίδες  και  κοντάρια,  με  επικεφαλής πολλές  φορές  άτομα της

ηγεσίας της ΧΑ.  

Για αυτού του είδους τη συγκρότηση και εκπαίδευση υπερηφανεύονταν οι Χατες

λέγοντας ότι στην πραγματικότητα δεν είμαστε κόμμα αλλά στρατός. Η Χα θέλει να
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είναι  και  να  συμπεριφέρεται  ως  στρατός:  «Είμαστε  εθνικοαπελευθερωτικός

στρατός» λέει ο Παπάς , έχουμε καλύτερη οργάνωση από το σημερινό στρατό, λέει ο

Μιχαλολιάκος.  

Κασιδιάρης:  «Επειδή  οι  συγκεντρώσεις   και  οι  εκδηλώσεις  μας  δεν  είναι

συγκεντρώσεις πολιτικού κόμματος, σε καμία περίπτωση δε το βλέπουμε έτσι, ή

ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Πιο πολύ θυμίζουν κάτι από στρατιωτική μονάδα, 

Από ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΟ :  327   3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

PArartima 14.3

• 0193-0000:  Μιχαλολιάκος  Θερμοπύλες  03΅30  –  4:55  «..  ας  έρθουν  να

μετρηθούμε και να δούνε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος..εσείς είστε τα τάγματα

εφόδου..», από κάτω δεν είδαμε γέρους και παιδάκια αλλά την Ασφάλεια της ΤΟ

Νίκαιας

• 0194-0000: Μιχαλολιάκος Θερμοπύλες  02:50 – 03:35 «..αισθανόμαστε ..μια

αηδία … αν θέλουν τα εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους

δρόμους… να δούνε τότε τι σημαίνει Τάγματα Εφόδου .. τι σημαίνει μάχη… τι

σημαίνει οι ξιφολόγχες να ακονίζονται στα πεζοδρόμια..».

ιεραρχία πειθαρχία

Ο ΧΑτης είναι υποχρεωμένος να υπακούει τυφλά  - χωρίς πολλές απορίες

(Παναγιώταρος) στις εντολές στους ανωτέρους του. Η ιεραρχία αυτή και η πειθαρχία

εξετάζεται όχι επειδή είναι κακό γενικά πράγμα η ιεραρχία ή η πειθαρχία αλλά γιατί

ακριβώς αποτελεί την ιεραρχία και πειθαρχία με βάση τα οποία δρα η 187 της ΧΑ,

καθορίζονται στόχοι, συγκροτούνται τα ΤΕ των επιτιθέμενων και γίνονται εν τέλει

τα χτυπήματα της ΧΑ. Ο φυσικός αυτουργός των επιθέσεων δεν δρα αν δεν πάρει το

ΟΚ από τον  ανώτερο ή  αντίθετα  και  καταφατικά  δρα μόνο  κατόπιν  έγκρισης  ή

εντολής του ανώτερου.

Χαρακτηριστικά λέει ο Πατέλης τόσο στη Νίκαια όσο και στο Πέραμα: 

Πατέλης (Αναγν 426, παρ.3.4 εγγραφο - βίντεο 589)
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00:07:04 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ: «Οφείλει (σημ. ο Χατης)να υπακούει στις διαταγές

των ανωτέρω χωρίς αντιλογία… έστω και σε παράλογες εντολές»... Η πειθαρχία δεν

είναι δουλειά, είναι το καθήκον για την πατρίδα... Κάθε χρυσαυγίτης/ισσα οφείλει να

υπακούει στους ανωτέρω του και να εκτελεί τις καθορισμένες ή άλλες διαταγές που

του  δίνονται  και  αφορά τους  κανονισμούς  χωρίς  κανένα μορφασμό ή  αντιλογία.

Χωρίς την πειθαρχία  δεν μπορεί να λειτουργήσει η τοπική μας... κατά τη διάρκεια

σου στη ΧΑ, θα σου ζητηθούν να κάνεις διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να

θεωρήσεις  ότι  σε  αδικούν  ή  ότι  είναι  παράλογα,  είσαι  υποχρεωμένος  όμως  να

υπακούσεις τις εντολές που σου δίνουν οι υπεύθυνοι  σου και να τις πράξεις. 

Ο ευφραδέστατος Πατέλης δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλάει, κανένα πρόβλημα

να αναλύει την κεντρική γραμμή, όπως είναι, σε αντίθεση με όσα μας είπε ενώπιον

Σας. 

Αρχή αρχηγού 

Συνεχίζει ο Πατέλης σατο ίδιο σχετικό : 00:09:24 «Πειθαρχία στον Αρχηγό

και στις εντολές του που είναι κάθετες και κατανοητές, πολλοί όμως αυτό δεν το

κάνουν και αυτό για εμάς είναι προδοσία και απαιτείται άμεση απομάκρυνση κάθε

προδότη από τα γραφεία μας (χειροκροτήματα). (το ίδιο Αναγν 426, παρ.3.4 εγγραφο

- βίντεο 589)

Μάρτυρας Σταύρου: ο Αρχηγός στη ΧΑ ο ανώτερος, από αυτόν ξεκινούν τα πάντα,

ο  φύρερ  παράγει  δίκαιο,  είναι  απαραβίαστο  και  έχει  μεταφυσικές  διαστάσεις,

ενσαρκώνει το έθνος,

Η ίδια ως άνω αρχή αποπνέει και το καταστατικό του 2012 της ΧΑ 

άρθρο  16:  ο  ΓΓ ανώτατο  όργανο  ,  οι  αποφάσεις  του  δεσμευτικές  για  κατώτερα

όργανα (= αρχή αρχηγού), 
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αρ  19  :  η  ΚΕ  επικουρεί  το  ΓΓ  στη  χάραξη  των  ιδεολογικών  πολιτικών  και

προγραμματικών  θέσεων,  η  ΚΕ  έτσι  φαίνεται  να  έχει  μόνο  συμβουλευτική

αρμοδιότητα, 

αρ 21-22: Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται κατά απόλυτη κρίση του ΓΓ, αρμόδιο

για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΓΓ, 

Ακούμε  στο  Βίντεο  με  τίτλο  «Εγκαίνια  γραφείων Χρυσής  Αυγής  στο  Αίγιο»  με

ομιλία Παναγιώταρου στο Αίγιο 2012 με ημερομηνία 29.10.2012 στο aigialeiapresΜιχ 9.5:sΜιχ 9.5:

Αναρτημένο  στο:  httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=Wqr-quSdo0M,

(απόσπασμα από 19:48 έως 21:00):

Παναγιώταρος:  «αυτό  που  θέλουμε  απο  εσάς  σε  τοπικό  και  πανελλαδικό

επίπεδο είναι να είστε απόλυτα πειθαρχημένοι στις αποφέσεις της Κεντρικής

Διοικήσεως..... Καποιες αποφάσεις μπορεί να σας φαίνονται παρέξενες, να μην

αναρωτιέστε,  να μην απορείτε,  όλα έχουν το λόγο τους.». Ότι λέει  λοιπόν ο

Παναγιώταρος λέει και ο Πατέλης 

Χαρακτηριστικές  οι  δηλώσεις  Κουκούτση “Όσον  αφορά  τη  φάλαγγα,  η

στρατιωτική δομή του κόμματός μας είναι αυτή και σε όποιον αρέσει, έχουμε

τώρα δύναμη, έτσι πάμε  παντού, είναι η δομή του κόμματός μας τέτοια και

Παναγιώταρου «αυτό  που  θέλουμε  από  εσάς  σε  τοπικό  και  πανελλαδικό

επίπεδο είναι να είστε απόλυτα πειθαρχημένοι στις αποφάσεις της Κεντρικής

Διοικήσεως..... Κάποιες αποφάσεις μπορεί να σας φαίνονται παράξενες, να μην

αναρωτιέστε, να μην απορείτε, όλα έχουν το λόγο τους.», ίδιο μοτίβο με τους

παραπάνω

Η πειθαρχία και η απόλυτη υπακοή μεταξύ άλλων επιτυγχανόταν με όρκους

στον αρχηγό και τον αγώνα της οργάνωσης , στον οποίο όρκο εμφυλοχωρούσε και ο

φόβος  για  τις  συνέπειες  που  θα  είχε  πιθανή  καταπάτηση  του  όρκου  τους  ,  με

τιμωρία , που μπορεί να έφθανε μέχρι και το θάνατο: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wqr-quSdo0M
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Πατέλης:  «  Μπορεί  η  καταπάτηση  ενός  όρκου  να  μην  επισύρει  νομικές

ποινές  αλλά οπωσδήποτε έχει ηθικής φύσεως επιπτώσεις και κατά συνέπεια υπάρχει

σοβαρή  περίπτωση  επιβολής  μιας  άτυπης  τιμωρίας  στα  πλαίσια  ηθικών  και  όχι

νομικών κανόνων. Όσο πιο μεγάλη είναι η καταπάτηση του όρκου τόσο πιο αυστηρή

θα είναι και η αντιμετώπιση του επίορκου. Για ένα κίνημα ή ομάδα με αυξημένο το

αίσθημα της τιμής , του καθήκοντος και της αφοσίωσης , η  καταπάτηση του όρκου

αποτελεί ζήτημα χειρίστου είδους ατόμου, στο οποίο οι υπόλοιποι ορκισμένοι από

οργή και μόνο θα είναι υποχρεωμένοι να τον καταδιώξουν με σιδερένια πυγμή να

του καταδείξουν το λάθος…».

Αυτό συνεπάγεται ότι το να φύγεις από τη ΧΑ δεν είναι τόσο εύκολο, μπορεί

να έχει συνέπειες πολύ δυσάρεστες για αυτόν που φεύγει, γιατί καταπατεί τον όρκο

όπως  λέει  τόσο  ο  Σταύρου  όσο  και  ο  μάρτυρας  υπεράσπισης  του  Αλεξόπουλου

Αθανασέλης.  Μάλιστα  όπως  είπε  ο  ίδιος  ο  Αλεξόπουλος,  ο  ίδιος  δέχετηκε  και

απειλές και του έσπασαν το μαγαζι, επιθέσεις που θεώρησε ότι προέρχνται από τη

ΧΑ.

Επίσης σε Βίντεο με ομιλία Μπούκουρα στην ΤΟ Σαλαμίνας.

Αναρτημένο στο: httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=0Xky8Sh-zVE

Ευτυχώς που βρέθηκε η ΧΑ και μου έδειξε το σωστό δρόμο και εδώ και αρκετά

χρόνια  την  ακολουθώ,  είμαστε  στρατιώτες  του  αρχηγού  μιχαλολιάκου.  Ο

μπούκουρας  αλλού λέει  ότι  γνωρίζει  εδώ και  10  χρόνια  τον  αρχηγό και  τον

ακολουθεί.

Επίσης σε άλλο σημείο ο Αποστόλου για το χτύπημα στο Φύσσα λέει : ναι

μωρέ αυτό είναι  η ιεραρχία πώς πήγαινε,  για να κάνεις κάτι  παίρνεις πρώτα τον

Γιάννη,  ο  Γιάννης  το λέει  στον Μεγάλο και  αν δώσει  το οκ ο Μεγάλος πας.  Ο

μεγάλος όπως μας εξήγησε εννοεί το Μιχαλολιάκο.

Παναγιώταρος τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ΧΑ

Επίσης  είδαμε  να  τιμωρούνται  μέλη  επειδή  δεν  τήρησαν  τη  ιεραρχία  ή

ανέλαβαν πρωτοβουλία χωρίς να ενημερώσουν τον ανώτερο. Όπως λέει άλλωστε η

https://www.youtube.com/watch?v=0Xky8Sh-zVE
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σχετική  εγκύκλιος  (αναγνωστέο  327)  δεν  θα  επιτρέψουμε  καταστάσεις  εκτός

κεντρικής γραμμής.

Επομένως, τα χτυπήματα για τα οποία συζητάμε έχουν την πλήρη αποδοχή

στήριξη έγκριση της ηγεσίας της ΧΑ που φτάνει ως τον αρχηγό το Μιχαλολιάκο. Για

αυτό το λόγο στη συνέχεια έχουν και την κάλυψη της ΧΑ, δεν απομακρύνονται ή

διαγράφονται  τα  μέλη  επειδή  ακριβώς  ήταν  καρπός  της  απόλυτα  πειθαρχημένης

δράσης της.

Συμπεριφορά μέσα στην Οργάνωση

0589:  ΟΜΙΛΙΑ  ΠΑΤΕΛΗ  ΣΤΟΝ  ΠΥΡΗΝΑ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  (αριστερά  ο

Σταμπέλος). (17:23).

 00:01:42: Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.

 00:04:53: ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΕΛΗ: ΙΕΡΑΡΧΙΑ:  "Η Χρυσή Αυγή ...  με δομές,

αρχές και θέσεις. Το μόνο κόμμα που δεν έχει αλλάξει ιδέες και θέσεις από

την  ίδρυση  του. Πώς  πρέπει  να  συμπεριφερόμαστε  στα  γραφεία  σαν

χρυσαυγίτες και σαν υποστηρικτές. Πειθαρχία. ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ημαντική. Διάταξη και δομή.

Υπάρχει ένα επίπεδο από πάνω και ένα επίπεδο από κάτω... οι συγκεκριμένοι

αγωνιστές δεν είναι τυχαία στις θέσεις τους. Πρέπει να το ξέρετε αυτό... είναι

ορισμένοι  από  την  Κεντρική  Διοίκηση,  δηλαδή  από  τον  περιφερειάρχη  μας

Ιωάννη Λαγό και από τον Αρχηγό μας. Η ιεραρχία στον εθνικισμό είναι το α

και  το  ω.  Ένας  υποστηρικτής,  δόκιμο  μέλος  ή  ακόμα  και  μέλος  πρέπει  να

σέβεται την ιεραρχία και να αναφέρεται στους πιο πάνω από αυτόν,  π.χ στην

τοπική  σας  ο  αμέσως  από  πάνω σας  είναι  ο  υπεύθυνος  τομέα  και  μετά  ο

πυρηνάρχης και μετά ο περιφερειάρχης και στο τέλος ο Αρχηγός μας. ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..υνήθως

οι  ανώτεροι,  οι  προιστάμενοι  έχουν  περισσότερη  δύναμη  από  τους

υφιστάμενους στη βάση της δομής. ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..εβασμός και υπακοή... Όποιος δεν μπορεί

να κατανοήσει τη σοβαρότητα της λέξεως τότε δεν κάνει για την Χρυσή Αυγή . 

.
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 00:07:04  ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ:  «Οφείλει  να  υπακούει  στις  διαταγές  των  ανωτέρω

χωρίς αντιλογία… έστω και σε παράλογες εντολές»...  Η πειθαρχία δεν είναι

δουλειά, είναι το καθήκον για την πατρίδα... Κάθε χρυσαυγίτης/ισσα οφείλει να

υπακούει στους ανωτέρω του και να εκτελεί τις καθορισμένες ή άλλες διαταγές

που  του  δίνονται  και  αφορά  τους  κανονισμούς  χωρίς  κανένα  μορφασμό  ή

αντιλογία. Χωρίς την πειθαρχία δεν μπορεί να λειτουργήσει η τοπική μας...

κατά  τη  διάρκεια  σου  στη  ΧΑ,  θα  σου  ζητηθούν  να  κάνεις  διάφορα

πράγματα  τα  οποία  μπορεί  να  θεωρήσεις  ότι  σε  αδικούν  ή  ότι  είναι

παράλογα, είσαι υποχρεωμένος όμως να υπακούσεις τις εντολές που σου

δίνουν  οι  υπεύθυνοι   σου  και  να  τις  πράξεις.  Εκτός  αν  είναι  εκτός

πραγματικότητας, τότε θα συζητήσεις τις επιφυλάξεις σου σε ένα κλειστό

κύκλο με προσοχή να μην δημιουργήσεις εντυπώσεις...

Κηρύγματα μίσους 

Από την ιδεολογία αυτή προκύπτουν και τα κηρύγματα μίσους της ΧΑ κατά

των εχθρών της και προέρχεται η εγκληματική της δράση, όπως αυτή εξειδικεύεται

στα επιμέρους εγκλήματα στα οποία αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Από αυτά τα

κηρύγματα προέρχεται και η στοχοποίηση συγκεκριμένων ομάδων ως εχθρών της

ΧΑ.  

Ενδεικτικά:  

ΜΙΧ: Παράρτημα 13.3 - 4. 21Mayofice11

• M2U01340.MPG  «.ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΜΕΛΩΝ Από  την  αρχή  –  06:50:

«Γιώργος Γερμενής: 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.  ………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. ………….
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Μας  είπε  τώρα  ενώπιόν  Σας  ο  Γερμενής  ότι  αιώνιο  Εβραίο  εννοώ  το

χρηματιστή  και  τπβ  τραπεζίτη.  Κάνοντας  όμως  και  ένα  είδος  συστηματικής

ερμηνείας , αυτά τα εξειδικεύει ο αρχηγός του:  

Από τον σκληρό του μιχαλολιάκου:  Πολιτική αγωγή: Parartima 20.2

• 0071: Μιχαλολιάκος 20:24 – 21:45: «..οι άλλοι στην Θεσσαλονίκη πήρανε

το τρενάκι και πήγανε ταξιδάκι.. σ΄ ένα πανέμορφο τοπίο με υψηλές καμινάδες..

όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες..» (Διάρκεια: 1΄21΄΄).

Εδώ ο Μιχαλολιάκος  μιλάει σε νεαρούς εκκολαπτόμενους ΧΑτες. Σαφές και πάλι

εδώ ότι  δεν  μιλάει  μεταφορικά  για  τον  Σάιλοκ  ή  τον  τραπεζίτη,  αλλά  για  έναν

ολόκληρο λαό τον εβραϊκό λαό, διακωμωδώντας το ολοκαύτωμα 

Στη συνέχεια, μετά την  ομιλία του Γερμενή  λέει ο Μάστορας: Ο μεγάλος

ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ιόσεφ ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..κέμπελς έλεγε, πολύ εύστοχα, πως «ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..τους σκληρούς καιρούς που θα έρθουν

τα  παραδείγματα  θα  είναι  πιο  σημαντικά  από  τους  ανθρώπους».  «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».

Πατέλης: στο τέλος θα τους δώσουμε και τα παιδιά τους να φάνε (από ομιλία

στη Σπάρτη)

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Βίντεο από την από 07.07.2013 ομιλία του κατηγορούμενου  Κασιδιάρη στη

Σκάλα Λακωνίας, «οι καλές δουλειές γίνονται νύχτα» (Διάρκεια 18:20).
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Μιλήσατε  για  την  παραβατικότητα  των  γύφτων  για  τους  παράνομους

καταυλισμούς για όλα αυτά τα οποία είναι υπαρκτά προβλήματα είπε προηγουμένως

μία κυρία από τα χωριά αυτά, ότι κλέβουν λέει το χαλκό και τον πουλάν στη ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..πάρτη,

σε  ποιον  το  πουλάνε  στη  ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..πάρτη  σε  Έλληνα  δεν  το  πουλάν  στη  ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..πάρτη;   Πόσα

εκατομμύρια μας εχει δωσει Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντάξουμε αυτά τα παράσιτα,

δεν το ξέρουμε τόσες εκατοντάδες χρόνια τόσους αιωνες δεν τους έχουμε εδώ μέσα;

Ανατρέξτε λίγο στην ιστορία, σε ποιους δώσανε οι Τούρκοι τον Κατσαντώνη όταν τον

συλλάβανε και του σπάσανε τα  κόκκαλα, ποιοι ήταν οι πρώτοι νεκροί το 1821 οταν

πέριξ  των  Καλαβρύτων  κινήσαμε  οι  Έλληνες  και  πιάσανε  τους  γυφτοχαρατσήδες,

στους  γύφτους  που  πήγαινε  να  εισπράττουν  το  χαράτσι  για  τους  Τούρκους,  τόσες

εκατοντάδες χρόνια τους γνωρίζουμε και τώρα χαλάει λεφτά το ελληνικό κράτος δήθεν

λέει  για να τους  εντάξει.  Τα πράγματα είναι  πολύ απλά,  όλα αυτά τα προβλήματα

λύνονται σε μία ημέρα ή μάλλον για να το πούμε και σε καθαρεύουσα εν μία νυκτί

γιατί όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Όλα αυτά τα προβλήματα

λύνονται  εάν όμως υπάρχει  πολιτική βούληση.  Και επειδή είμαστε πολιτικό κόμμα

πρωτίστως  σας  αναφέρω  τις  παραγράφους  τις  συγκεκριμένες  του  πολιτικού  μας

προγράμματος για το πώς θα τελειώσει μία και καλή αυτή η κατάσταση».

Σαφές εδώ είναι ότι στιγματίζει και στοχοποιεί μια ολόκληρη φυλή και όχι

μόνο τους εγκληματίες, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Κασιδιάρης  λέει  ξανά: αναμένουμε  τη  στιγμή  της  μεγάλης  αντεπίθεσης,

βαδίζοντας στα χνάρια της αρχαίας κρυπτείας που έπληττε αθόρυβα μέσα στο

απόλυτο σκότος και τη σιωπή τους εσωτερικούς εχθρούς της πόλεως».

Στο  Παράρτημα  13.3  -  34.Rania:  διαβάζουμε  αντίστοιχο  κείμενο  με  αυτό  που

διαβάσαμε του Μουλιανάκη  

• ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦ: «Οι αναρχομπολσεβίκοι συμμορίτες είναι οι αρουραίοι της

μητρόπολης»  Συμμαχητές  χρυσαυγίτες,  τσακίστε  τους  αναρχομπολσεβίκους

συμμορίτες  και  τους  εγκληματίες  λαθρομετανάστες  συνοδοιπόρους  τους,  που

καταλύουν και διώκουν την Πόλη και τον πολιτισμό μας. Κυνηγήστε τους ανελέητα
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σε κάθε δρόμο, σε κάθε γωνιά. Χτίστε τους με τη λάσπη τους, στα λαγούμια τους! Οι

αναρχoμπολσεβίκοι συμμορίτες   είναι οι αρουραίοι της μητρόπολης. Η δράση τους

είναι πληβειακή και χθόνια, όσο και τα λαγούμια τους.  Οι φωτιές τους δεν είναι

εξυγιαντικές πυρές αλλά μολυσματικές εστίες ενός βάκιλλου κοινωνικής πανώλης

του οποίου είναι οι φθονεροί φορείς.»

Είπα πιο πριν για το αντίστοιχο κείμενο στο σκληρό του μιχαλολιάκου με το όνομα

του Μουλιανάκη Δεν λέει πείστε τους ή πείστε τον κόσμο να μην τους ακολουθεί

δεν λέει να έχετε ισχυρά επιχειρήματα εναντίον τους, λέει τσακίστε τους.

Από μιχαλολιάκο επίσης:

Πολιτική αγωγή: Παράρτημα 13.3 -  39. Ασπρόπυργος 

• M2U01350.MPG: Μιχαλολιάκος: 20:45-21:15 «..εγω θα ήμουν ρατσιστής και

χωρίς να υπήρχε το πρόβλημα του ρατσισμού είναι η ιδεολογία μου, δηλαδή εγώ και

πριν να έρθουν οι ξένοι ήμουνα ρατσιστής, αυτή είναι η ιδεολογία μου..» 24:40 –

Και αλλού : M2U01349.MPG Μιχαλολιάκος: 00:00 – 00:40    «...ο χίτλερ που τους  

είχε μαζέψει τους γύφτους σε στρατόπεδα, δεν ξέρω αν συμφωνείται ή διαφωνείται

μαζί του εγώ πάντως συμφωνω, όπως είχε μαζέψει τους εβραίους είχε μαζέψει και

αυτούς. ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ιατί είναι ένας παρασιτικός πληθυσμός...»

Μιλάει και εδώ για πληθυσμό όχι για εγκληματίες τσιγγάνους, όπως και ο

κασιδιάρης, άρα δεν υπάρχουν εδώ παρερμηνείες. 

Αυτή λοιπόν είναι η ιδεολογία μίσους της ΧΑ και από αυτήν απορρέει ο

εγκληματικός  χαρακτήρας  της  ΧΑ και  με  βάση αυτόν  στοχοποιεί.  Έκφραση της

ιδεολογίας  αυτής  είναι  τα  εγκλήματα  στα  οποία  έχουν  προβεί  τα  μέλη  της  και

αναφέρονται στο κατηγορητήριο.

Ρατσισμός κατά μεταναστών :
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Ο ρατσισμός της ΧΑ που εκδηλώνεται με αφορμή την παρουσία μεταναστών και

έχει ως επακόλουθο και πολιτικό – πρακτικό αντίκρισμα τις εξεταζόμενες επιθέσεις,

έχει βαθύτερες αιτίες και στην πραγματικότητα είναι φυλετικός. «ήμουν ρατσιστής

και  πριν  έρθουν  οι  μετανάστες  όπως  λέει  χαρακτηριστικά  ο  Μιχαλολιάκος»,

αποκαλούνται  υπάνθρωποι,  κατσαρίδες (σκορδέλη),  «  το μίσος υγιές  συναίσθημα

όταν στρέφεται με υπανθρώπους (Παναγιώταρος),  «βρωμιάρηδες, σκουπίδια της γης

και  δε  θα  φύγουμε  αν  δε  φύγει  και  ο  τελευταίος  από  τα  αποβράσματα»

Παναγιώταρος.  Αυτή  η  δήλωση  του  Παναγιώταρου  γίνεται  στο  στρατόπεδο  της

κορίνθου που φιλοξενούνταν μετανάστες και όχι εγκληματίες, μπορεί γυναίκες και

παιδιά). 

Επίσης  ντύνεται  με  διάφορα  επιστημονικοφανή  επιχειρήματα  η  δήθεν

ανωτερότητα του λευκού ανθρώπου (όπως είδαμε σε έγγραφα από υ/η μιχαλολιάκου

και  ουρανίας  μιχαλολιάκου),  θεωρείται  «έγκλημα  κατά  του  δημιουργού  το

ανακάτεμα  των  φυλών».   Από  αυτόν  τον  ρατσισμό  απορρέουν  οι  επιθέσεις  σε

μετανάστες με σκοπό να τους τρομοκρατήσουν, να τους περάσουν το μήνυμα ότι

είναι ανεπιθύμητοι, (ρατσιστικά εγκλήματα = εγκλήματα μηνύματος) και εν τέλει να

τους κάνουν εγκαταλείψουν τη χώρα.

Αποστόλου  (γραμματέας  του  ΧΑτικου  σωματείου  και  έμπιστος  του

μιχαλολιάκου,  που απαντά στο αν οι Χα τον θεωρεί αξιόπιστο ή χαζό) :  …εμείς

βγαίναμε 1 φορά και κάτι Πακιστανούς τους βαράγαμε. -05:50-06:30 Αποστόλου:

μόνο εγώ με τον Θόδωρα και τον Φίλιππα πηγαίναμε (...) ακόμη και ο Μάκης που

είχε άκυρο να μην πάει πουθενά ήρθε 2 φορές.

Ο Αποστόλου βέβαια ως καλός Χατης δεν βάραγε μόνο Πακιστανούς αλλά

συμμετείχε και σε κάθε είδους επιθέσεις, ήδη δε έχει καταδικαστεί με τηη Απόφαση

1727/2015 Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, μαζί με τον   Νεκτάριο ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..αλούφα

για  απρόκλητη  σωματική  βλάβη,  κλπ  σε  βάρος  μελών  της  Αντιναζιστικής

Πρωτοβουλίας Πειραιά
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Μιχαλολιάκος: 00:00-01:50 «..και ας μας πούνε ρατσιστές δεν μας νοιάζει.. έξω οι

λαθρομετανάστες από την Ελλάδα έξω οι ξένοι από την πατρίδα μας..» «..στο κέντρο

των  Αθηνών  υπήρχε  ένα  κτίριο  ολόκληρο  το  Εφετείο  ..και  ήταν  κατοικία

λαθρομεταναστών..  όταν  το  κράτος  δεν  μπορεί  να  κάνει  τίποτα  μπορούν  οι

εθνικιστές και μπόρεσε η χρυσή αυγή και άδειασε το εφετείο...έγινε μια ολόκληρη

μάχη  και  εγώ  προσωπικά  δεν  ήμουν  απών  εκεί  ήμουν  όταν  μας  λιθοβολούσαν

προκειμένου  να  μην  κερδίσουμε  την  μάχη  αυτή  και  την  κερδίσαμε  και

ελευθερώσαμε έστω μια γωνιά της ελληνικής γης... » (Διάρκεια:1΄ 50’’)

Χαρακτηριστικές  του  Μίσους  για  τους  αλλοδαπούς  είναι  οι  δηλώσεις  Λαγού  σε

ομιλία του (σημειωτέον αυτή εισφέρθηκε από την ίδια την υπεράσπιση ότι  :  ότι

είχαμε κλείσει  4 νηπιαγωγεία στην Ξάνθη επειδή έγραφαν τουρκικά !!!,  [Βίντεο,

εκπομπή «Για Όλα» παρουσιαστής Τριγάζης] : «[...]   Πρέπει να υπάρχουν οι νόμοι

που έχει πει η Χ.Α., ιδιώνυμο έγκλημα. Μπήκε παράνομα; Δυο χρόνια φυλακή, όχι

σε hot sΜιχ 9.5:pot με aircondition, μετά καταναγκαστικά έργα υπέρ του δημοσίου και έξω.

Μόνο το εισιτήριο της επιστροφής θα τους πληρώνουμε. Και δεν θα έρχονται πια

στην  Ελλάδα.  Προφανώς  το  έγγραφο  αυτό  εισφέρθηκε  για  να  μας  δείξει  την

προσωπικότητα του Λαγού (σε αυτό συμφωνούμε με την υπεράσπιση!),  αλλά όχι

μόνο αυτού, αφού αυτές είναι εν γένει οι θέσεις της ίδια της ΧΑ, και όμοιες θέσεις

έχει εκφράσει ο αρχηγός, ο Παναγιώταρος, η Σκορδέλη και άλλοι.  

Ζαρούλια: Χαρακτηρισμός υπάνθρωπος: η ίδια είπε για κάποιον που κάνει κάποιο

έγκλημα ανεξαρτήτως φυλής, αν όμως δούμε όλη τη φράση θα δούμε να λέει για

αυτούς που έχουν έρθει στην πατρίδα μας και έχουν φέρει αρρώστιες). Σαφώς μιλά

για όλους τους μετανάστες

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση του Νίκου Παπά την

οποία είχα σχολιάσει σε προηγούμενο στάδιο της δίκης και σχολιάστηκε επίσης από

τον κο Τσάγκα. Η ερώτηση ήταν η εξής:

Ερώτηση Παππάς (αριθμός 165, σελ 16 του καταλόγου του): 
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ΘΕΜΑ: «Παραδίδει η Ελλάδα τις βάσεις της για τους επικείμενους βομβαρδισμούς

στη Συρία; 

Μετά την πρόσφατη επικοινωνία Ομπάμα Κάμερον και Ολάντ φαίνεται πως άνοιξε ο

δρόμος για την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ κατά της ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..υρίας.  Πληροφορίες  που

βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως είναι πιθανόν οι αεροπορικές επι-

δρομές να ακολουθήσουν το μοντέλο του Κοσσόβου… Αν αυτό το σενάριο αληθεύει εί-

ναι προφανές ότι η χώρα μας θα βρεθεί στη δίνη των διεθνών εξελίξεων και μάλιστα

απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την πολιτική των ΗΠΑ, Βρετανών και τω ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..άλλων , παρά

την ισχυρή αντίδραση που εκφράζει Ρωσία και Κίνα σε τέτοιο ενδεχόμενο… Κανένας

λόγος δεν έχει  γίνει για ανταλλάγματα της χ’ωρας μας από μια τέτοια σοβαρότατη

στρατιωτική εμπλοκή , με την ενεργό συμμετοχή της κατά μιας αραβικής χώρας της

Μέσης Ανατολής, περιοχή με την οποία μέχρι πρότινος διατηρούσαμε φιλικές σχέσεις

Και ρωτάει:  « Ποια θα είναι τα ανταλλάγματα που θα δοθούν στην Ελλάδα σε περί-

πτωση ευόδωσης του αμερικανικού σχεδίου; Έγινε λόγος περί τούτων ή εναπόκεινται

στην διακριτική ευχέρεια των ΗΠΑ; ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ταθμίστηκε ή όχι ο γεωπολιτικός αντίκτυπος που

θα έχει στη χώρα μας μια πιθανή συμμετοχή , δεδομένης της αντίδρασης της Ρωσίας

στην αεροπορική επιδρομή;.

Έτσι  συναινούν  στους  βομβαρδισμούς  αλλά  με  ανταλλάγματα,  δηλητη-

ριάζουν την ψυχή του ελληνικού λαού ζητώντας  ανταλλάγματα για παραχώρηση

βάσεων που θα βομβαρδίσουν τη Συρία!!! Αυτή είναι η άλλη όψη του ρατσισμού και

της ιδεολογίας μίσους της ΧΑ, όπου όταν ο αλλοδαπός είναι εδώ ως μετανάστης τον

χτυπούν, τον δολοφονούν για να φύγει και όταν είναι στην πατρίδα του δεν έχουν

πρόβλημα να τον βομβαρδίσουν αλλά με ανταλλάγματα… Και αν υπάρχουν κάποιες

επιφυλάξεις αυτές είναι μόνο για γεωπολιτικούς λόγους, ο βομβαρδισμός ως τέτοιος

δεν τους πειράζει καθόλου.  Μόλις δε που χρειάζεται να αναφερθεί ότι ακριβώς οι

βόμβες και οι πόλεμοι είναι οι κύριες αιτίες που δημιουργούν την μετανάστευση και

την προσφυγιά

Στις εξεταζόμενες επιθέσεις Η βία είναι το μήνυμα:
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- Αν χτυπούν την κανέλλη μπροστά στην τηλεόραση σκέψου τι  μπορούν να

κάνουν της νύχτα σε ένα φτωχό μετανάστη (Κανέλλη)

- Αν χτυπούν το κκε στο Πέραμα σκέψου τι μπορούν να κάνουν σε έναν απλό

εργαζόμενο

- Τι θα συνέβαινε σε μετανάστη νύχτα, κάπου αλλού, αναρωτιέμαι…»,   είπε η

Κατριβάνου μετά την επίθεση του μαινόμενου Κουκούτση εναντίον της και

εναντίον του Ασλάμ 

Όπως ανέφερε η Κανέλλη «όταν ο αρχηγός λέει θα τους κυνηγήσουμε, έρχεται ο

Κασιδιάρης  και  με  πλακώνει  στο  στούντιο.  Πρέπει  να  εξοντώσεις  τους  αντι-

πάλους σου, να τους ευτελίσεις, να δείξεις αρρενωπότητα, βία, με επαρκή τσα-

μπουκά, ώστε να ξέρουν τί θα περιμένουν στο Κοινοβούλιο».

Αντίστοιχα δηλώνει ο Κουσουρής : «Η απανθρωποποίηση του πολιτικού αντιπάλου,

αποτελεί συγκεκριμένο στάδιο για να περάσουν τα μέλη στην πράξη. Για να άρουν

τους όποιους ενδοιασμούς, όπως με τους Εβραίους στην ναζιστική Γερμανία, που

ονομάζονταν «φιγούρες» αντί για άνθρωποι. 

Το μήνυμα μιας ναζιστικής οργάνωσης είναι ο τρόμος άλλως δεν δικαιολογεί την

ύπαρξή  της,  οι  τρόποι  δράσης  της  ΧΑ  είναι  οι  ίδιοι  από  το  1992  έως  σήμερα

(κωνσταντίνου)  

Άλλωστε τα ρατσιστικά - πολιτικά εγκλήματα είναι εγκλήματα μηνύματος 

το ρατσιστικό έγκλημα αρέσκεται σ’ αυτό που υλοποιεί, δεν ντρέπεται, δε θέλει να

κρυφτεί, θεωρεί πως επιτελεί μια ιστορική αποστολή. (Χριστόπουλος), όπως αυτό

προκύπτει και από τις δηλώσεις των μελών της ΧΑ

ΧΑ και ΕΚΛΟΓΕΣ

O ενορχηστρωτής  της  ναζιστικής  προπαγάνδας,  Γιόζεφ  Γκέμπελς,  σε

κείμενό του το 1928, τέσσερα χρόνια δηλαδή πριν την πρώτη εκλογική νίκη των ναζί

για  την  καγκελαρία  της  Γερμανίας:  "Στόχος  μας  είναι  να  εξουδετερώσουμε  τη

Δημοκρατία. Εάν η Δημοκρατία είναι τόσο ηλίθια ώστε να μας δώσει το ελεύθερο

και μάλιστα και βουλευτική αποζημίωση για αυτό είναι δικό της θέμα....". 
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Πιστή σε αυτό το μοτίβο λοιπόν, για τη ΧΑ η εκλογές είναι απλώς ένα μέσο για να

συνεχίσουν  την  ίδια  εγκληματική  τους  δράση  έχοντας  επιπλέον  προνόμια

(βουλευτικό άσυλο, οπλοφορία, μεγαλύτερη άνεση κινήσεων, οικονομική ενίσχυση).

Ο μιχαλολιάκος λέει 

Από ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΟ :  327   3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

PArartima 14.3

0196-0000:  Μιχαλολιάκος  02:50 –  03:35 «…αν σήμερα χωρίς  βουλευτική

ασυλία  μπορούμε  και  κάνουμε  όσα  κάνουμε  τότε  θα  κάνουμε  πολύ

περισσότερα..»  (Διάρκεια:  45΄΄).  Για  το  λόγο  αυτό  όπως  φαίνεται  από  τη

κλιμάκωση των επιθέσεων μετά το 2012 αλλά είχε δηλωθεί και από πολλούς

μάρτυρες,  η  εκλογική άνοδος όξυνε τη δράση της,  θεωρώντας  ότι  η  βίαιη

δράση την οφελεί

0192-0000: 00:35 -1:20 Μιχαλολιάκος (Για Κανέλη) «… η Χρυσή Αυγή ανέβηκε 2

μονάδες στις κρυφές δημοσκοπήσεις…» (Διάρκεια: 45’’

Αποστόλου έκανε και κάτι  καλο -02:41 έκανε κάτι  καλό για το κόμμα και πήρε

πόντους.

Αποστόλου: μη σου πω θα μαστε και κυβέρνηση τώρα μετά τον Φύσσα

Απώτερος  σκοπός  η  κατάληψη  της  εξουσίας,  η  κατάργηση  κάθε  επίφασης

δημοκρατίας και η επιβολή ενός στιγνού καθεστώτος, όμοιο με αυτό της ναζιστικής

Γερμανίας

  

Πολιτική αγωγή: Parartima 13.3 Μιχαλολιάκος

Πολιτική αγωγή: •  M2U01392.MPG  3:50 – 05:00 «.. για μας οι εκλογές δεν είναι

αυτοσκοπός..  100.000 αποφασισμένοι  μπορούν να πάρουν την εξουσία όχι  με τα
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όπλα περπατώντας... ποτέ δεν ήμουν ευαίσθητος δημοκράτης... δεν το πιστεύω (το

Σύνταγμα)...» (Διάρκεια: 1΄10’’).

 M2U01394.MPG 2:15 – 04:20 «.. μου χρεώσανε ότι ανήκα σε τρομοκρατική

οργάνωση που ήθελε την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος,   το θεω  -  

ρώ τίτλο τιμής αυτό το πράγμα και αφού μου το χρεώσανε κάποτε πρέπει

να το κάνω...»

 • M2U01423.MPG 1:22-2:30 Μιχαλολιάκος «.. ο λαός και ο ψηφοφόρος

είναι άτιμο πράγμα και δεν θα το σεβαστούμε ποτέ για αυτό και έχουμε την

ιδεολογία που έχουμε και ότι θα συμμετάσχουμε στις εκλόγές δεν σήμαινει

ότι θα αλλάξουμε τις αρχές σε ούτε μια των περιπτώσεων..» 25:20 – 25:50

«..δεν μας αρέσουν οι εκλογές .. το λέμε και το δηλώνουμε.. όμως πρέπει να

λάβουμε μέρος...» (Διάρκεια 3΄26΄΄).

 Πολιτική αγωγή:   Παράρτημα 13.3 - 14. 2012-02-12 officesΜιχ 9.5: makelio 

officesΜιχ 9.5: makelio 005.MOV: Μιχαλολιάκος. 08:20 – 08:55 «..αμα γινουν τώρα

εκλογές  θα  έχουμε  βουλή  της  Βαϊμάρης..μετά  την  Βαϊμάρη  ξέρετε  τι

ακολούθησε. Ε λοιπόν για κάτι τέτοιο αγωνιζόμαστε και εμείς στην Ελλάδα.

Δεν το κρύβω και είμαι περήφανος για αυτό..» (Διάρκεια: 35’’)

 Πολιτική αγωγή:   Παράρτημα 13.3 -  36. VIDEO LAMIA270711

 • M2U01353.MPG:  Μιχαλολιάκος   10:20-  11:00  «..Υπάρχουν  οι

λεγόμενοι  τακτικοί  και  οι  στρατηγικοί  στόχοι.  …….Ο  στρατηγικός,  ο

απώτερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Κι όταν

πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε τη δημοκρατία. ….. Δηλαδή

κάπου λίγο-πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Ακόμη και στην ορκωμοσία

στο Δήμο που έγινε παλάμισα το ευαγγέλιο.....» (Διάρκεια: 40΄΄)

ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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Με βάση τα παραπάνω, η ηγεσία έχει ήδη καθορίζει τις ομάδες στόχευσης,

Έτι ο καθορισμός αυτός είναι στην πραγματικότητα μια πολιτική επιλογή, δε γίνεται

από τους φυσικούς αυτουργούς αλλά οριοθετείται από τη γενικότερη γραμμή, (Χρι-

στόπουλος).

δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ευθεία εντολή από την ηγεσία για συγκεκριμένο

χτύπημα. Αν άλλωστε υπήρχε κάτι τέτοιο, αν πχ ο μιχαλολιάκος έλεγε πηγαίνετε και

σκοτώστε το λουκμάν εδώ θα είχαμε κατηγορία ηθικής αυτουργίας  και όχι  μόνο

διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Οι επιθέσεις γίνονται υπό συγκεκριμένο πλαί-

σιο εντολών και στοχοποίησης, στο οποίο εντάσσεται και η αρχή του αντικομμουνι-

σμού (Χριστόπουλος), το ίδιο λέει και ο Γεωργόπουλος για το Φύσσα – ως αριστε-

ρός ήταν στοχοποιημένος.

Ζώρζου : οι ΧΑτες δεν χρειαζόταν να γνωρίζουν ονομαστικά τα θύματά τους, αν

ήταν αλλοδαποί βλέπαν την καταγωγή τους, 

Ακόμα και στην περίπτωση που η στόχευση ήταν ατομική ή καλύτερα ονομαστική

αυτό ήταν ακριβώς λόγω μιας από τις ιδιότητές τους, είτε ως αριστερός (Κουσουρής,

Φύσσας - Ο φύσσας ήταν στοχοποιημένος ως αριστερός λέει ο Γεωργόπουλος, είτε

ως  συνδικαλιστής  (Πουλικόγιαννης),  είτε  ομαδικά,  στα  πλαίσια  επιθέσεων  σε

κοινωνικούς χώρους.

Ηγεσία 

Επειδή ακριβώς λοιπόν Οι επιθέσεις της ΧΑ είναι επιθέσεις που στρέφονται

κατά  συγκεκριμένων  ομάδων  και  για  αυτό  είναι  επιθέσεις  μηνύματος,  επιθέσεις

κεφαλαιοποίησης της βίας, όπως είπε εύστοχα είπε ο κ. Καμπαγιάννης, δεν είναι και

επιθέσεις αυθόρμητες οι ρατσιστικές επιθέσεις δεν είναι αυθόρμητες ιδίως στις 3 το

βράδυ,- κωνσταντίνου για την περίπτωση λουκμάν). 

Αυθόρμητο θα ήταν να παρεξηγηθούν και να τσακωθούν 2 παιδιά ή 2 παρέες μέσα

στο Κοράλλι, αυτό που έγινε όμως στη συνέχεια δεν ήταν αυθόρμητο αλλά απόλυτα

οργανωμένο και θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό. 
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Επειδή λοιπόν είναι κατευθυνόμενες, είτε σε ευρεία είτε σε στενή έννοια η ηγεσία –

πολλές φορές παρούσα σε αυτές- όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει τις επιθέσεις  αλλά και

ανταμείβει  τους  δράστες  αυτών,  όπως  Σιατούνης  στην  ΚΕ  της  ΧΑ  ,  έτσι  και

Περίανδρος  στο  ΚΣ αυτής,  σκορδέλη  υποψήφια,  ,  αυτό  σημαίνει  υιοθέτηση  της

ενέργειας, και φυσικά κάλυψη αυτών 

Οι επιθέσεις άλλωστε χαρακτηρίζονται από τους μάρτυρες όχι μεμονωμένες αλλά

σύμφυτες με τη δράση και το χαρακτήρα της ΧΑ (βλ ναζισμό)ώστε είναι βέβαιο ότι

εγκρίνονται – επιδοκιμάζονται  από τη ΧΑ.

Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτές τις επιθέσεις

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΙΙΙ.- ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Α.- Επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους – θέατρα- συγκεντρώσεις κλπ
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1.- Συνεργείο – Αντίπνοια

Οι δυο αυτές υποθέσεις που αφορούν επιθέσεις σε αυτοδιαχειριζόμενα στέκια

έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τις ήδη προηγούμενες επιθέσεις (Παύλος, Αιγύπτιοι,

ΠΑΜΕ). Συγκεκριμένα:

- Έχουμε και εδώ μια οργανωμένη επίθεση 50 μηχανάκια στο συνεργείο 10-

15 στην Αντίπνοια, όπου χαρακτηριστικά δηλώνεται (συνεργείο) ότι ήταν

2 άτομα ανά μηχανή και οι μηχανές αναμμένες για να φύγουν άμεσα , πε-

ριμένοντας τους επιτιθέμενους. Το ίδιο μπορεί κανείς να συνάγει και για

την Αντίπνοια στα πλαίσια του οργανωμένου της επίθεσης και  της άμεσης

αποχώρησης  των επιτιθέμενων

- Το ημικύκλιο στο Συνεργείο ομοιάζει με την παράταξη (τόξο, αμβλεία γω-

νία, όπως περιγράφεται από τις μαρτυρίες στο ΠΑΜΕ )

- Όπλα : Ρόπαλα στο Συνεργείο μαχαίρια και σκεπάρνια στην Αντίπνοια, τα

οποία στα πλαίσια του αιφνιδιασμού εξασφαλίζουν την υπεροπλία και συ-

ντριπτική υπεροχή του επιτιθέμενου

- Κατανομή ρόλων (ο καθένας είχε ένα ρόλο : Αντίπνοια, άλλος έσπαγε άλ-

λος χτυπούσε κλπ), επίθεση καταδρομική (ο Δριμυλής για το Συνεργείο)

και ισχύει και για τις δυο περιπτώσεις

- Αυστηρό χρονοδιάγραμμα και Άμεση φυγή μετά το τέλος αυτού , «τέλος

χρόνου» που ακούστηκε στην Αντίπνοια, και άμεση εξαφάνιση των επιτι-

θέμενων, 

- Άμεση φυγή (φεύγουν τόσο ξαφνικά όπως έρχονται ) ακόμη και αν δεν

έχει επιτελεστεί ο σκοπός που στην Αντίπνοια ήταν ανθρωποκτόνος

Ούτε  έτσι  στην  Αντίπνοια,  όπως  και  στο  ΠΑΜΕ,   δεν  επετεύχθη  ο

ανθρωποκτόνος  σκοπός  λόγω  του  αυστηρού  χρονοδιαγράμματος,  που  πρέπει  να

τηρείται απόλυτα (ακούμε «τέλος χρόνου» στην Αντίπνοια, «βρώμισε» στο ΠΑΜΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση του ΜΟΕ για την Αντίπνοια, και απαντώντας μέσω

αυτής  στην  Εισαγγελική  Πρόταση,  αναφέρεται  ότι  «πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η

“Χρυσή Αυγή” είχε αναβαθμίσει  τις επιθέσεις  σε πολιτικά στέκια μεταναστών,
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στη Βίλα Αμαλίας, κλπ.»   δηλαδή εντάσσει την παραπάνω επίθεση στην εν γένει

εγκληματική δράση της ΧΑ. Δεν λέει ο Σιατούνης μπήκε στη βία Αμαλίας ή ότι

μπήκε σε άλλα στέκια, λέει ότι η ΧΑ είχε επιτεθεί. Να λοιπόν η σχέση της Χα με την

επίθεση που θα δούμε και σε άλλες αποφάσεις.  

Στη  συνέχεια  αναφέρει  «Ο  τρόπος  τέλεσης  των  ανωτέρω  πράξεων  των

κατηγορουμένων αποδείχθηκε από τις καταθέσεις των παθόντων και των αυτοπτών

μαρτύρων στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου. Από τα ανωτέρω κρίνεται ότι οι

κατηγορούμενοι ενήργησαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση η οποία προκύπτει: α) από το

μέσο που χρησιμοποίησαν, το οποίο ήταν επικίνδυνο, δραστικό και πρόσφορο κατά

την κοινή πείρα που και  οι  ίδιοι  διέθεταν,  για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής,  β)  τα

καίρια μέρη του σώματος στα οποία επλήγησαν επανειλημμένα οι παθόντες (κεφάλι,

θώρακα, αρτηρία) σημειουμένου ότι και το δεύτερο από τους παθόντες προσπάθησαν

να πλήξουν στον θώρακα, πλην όμως κατά τα προαναφερθέντα απέτυχαν λόγω της

αντίδρασης του τελευταίου, γ) τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ένδικη πράξη,

δηλαδή   οργανωμένη επίθεση από πολλά άτομα με όπλα στο χώρο των παθόντων,  

χωρίς πρόκληση από τους τελευταίους  .   Εν τούτοις η πρόθεση των κατηγορούμενων

δεν ολοκληρώθηκε, επειδή ένα από τα πρόσωπα της ομάδας φώναξε “τέλος χρόνου”

με  αποτέλεσμα  την άμεση  αποχώρηση των επιτιθέμενων από το χώρο.  Συνεπώς η

ανθρωποκτόνος πρόθεσή τους δεν ολοκληρώθηκε όχι από δική τους βούληση, αλλά

επειδή ξεπεράστηκαν (σημείωση: και εδώ όπως και στο ΠΑΜΕ) τα χρονικά όρια της

προμελετημένης εναντίον των θυμάτων επίθεσης…”

Η  απόφαση  αυτή  απαντά  με  τον  καλύτερο  τρόπο  στις  αιτιάσεις  της  κας

Εισαγγελέως ότι  τάχα «αν ήθελαν να σκοτώσουν θα το είχαν κάνει».   Βλέπουμε

λοιπόν  και  εδώ  την  ομοιότητα  της  επίθεσης  σε  σχέση  με  την  επίθεση  στους

Αιγυπτίους  και  στο  ΠΑΜΕ,  όπου  και  εδώ  η  ανθρωποκτόνος  πρόθεση  δεν

ολοκληρώθηκε  ακριβώς γιατί  τελείωσε  ο  χρόνος  της  καταδρομικής  επίθεσης και

όλοι έλαβαν εντολή να αποχωρήσουν από τον τόπο του εγκλήματος, αφού παρήλθε ο

προμελετημένος χρόνος για την εισβολή στον χώρο των θυμάτων.
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Αντίστοιχα  η  απόφαση  για  το  συνεργείο  καταδίκασε  α)  ως  φυσικούς

αυτουργούς  πέντε  χρυσαυγίτες  –  κατηγορούμενους  στη  παρούσα  δίκη   και

συγκεκριμένα τον πρώην πυρηνάρχη Πειραιά Θωμά Μπαρέκα, τον κατηγορούμενο

και για τη δολοφονία Φύσσα Γ. Σταμπέλο και τους Γ. Καλπιτζή, Δ. Αγιοβλασίτη και

Χρ. Γαλανάκη και β) ως ηθικούς αυτουργούς τον Ιωάννη Λαγό και Νίκο Μίχο.

Όλα  αυτά  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν  σε  αμφότερες  τις  επιθέσεις,

(αιφνιδιασμός, προμελέτη του χώρου για να εξασφαλίζεται η επιτυχία της επίθεσης

και  η  υπεροχή  επιτιθέμενων,  ο  χειρισμός  των  όπλων,  ηκατανομή  ρόλων  ,  το

χρονοδιάγραμμα  και  η  άμεση  φυγή)  προϋποθέτουν  εκπαίδευση  ,  οργάνωση

(στρατιωτική) και πειθαρχία,  όπως τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχουμε δει και σε

άλλες επιθέσεις,  όπως τα είδαμε και στα έγγραφα και τα περιγράψαμε ανωτέρω.

Σκοπός των επιθέσεων: 

α)  η καταστροφή του χώρου, η επιβολή δια της βίας, που επιτεύχθηκε στο

συνεργείο αφού έκλεισε  ,  δεν επιτεύχθηκε στην Αντίπνοια γιατί  αγκαλιάστηκε ο

χώρος ακόμη περισσότερο από τον κόσμο, όπως είπαν οι μάρτυρες κατηγορίας 

β) η τρομοκράτηση του κόσμου, η ΧΑ θέλει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή είναι

πίσω από την επίθεση, για αυτό το λόγο δηλώνεται πάντα εμφατικά (χαιρετίσματα

από ΧΑ στην Αντίπνοια, πορεία από μηχανάκια της ΧΑ στην Ηλιούπολη) η πολιτική

ταυτότητα των επιτιθέμενων.

Ηγεσία: από το σύνολο των επιθέσεων που μελετούμε εμφανίζεται να είναι

πολιτική  της  ΧΑ  η  επίθεση  σε  οργανωμένους   χώρους,  είτε  πολιτικούς  είτε

προσευχής κ.α. 

Α)  στο  Συνεργείο  έχουμε  συμμετοχή  και  διεύθυνση  αυτής  από  επιφανή

στελέχη – Κατηγορουμένους της 187 της ΧΑ: Λαγό και Μίχο, που εθεάθησαν στο

σημείο και οι ίδιοι το παραδέχτηκαν εν τέλει.  Είχε αμφισβητηθεί ωστόσο αρχικά

έντονα από την υπεράσπιση τόσο το γεγονός της επίθεσης όσο και η παρουσία και

συμμετοχή ηγετικών στελεχών της οργάνωσης σε αυτήν όπως ο Λαγός και Μίχος. Η

παρουσία  όμως  του  Λαγού  επιβεβαιώνεται  από  τα  μηνύματα  μεταξύ  Λαγού  και
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Μπενεκη που στέλνονται την ίδια μέρα, όπου ο μεν Λαγός υπερηφανεύεται ότι τους

χτύπησαν  η  δε  Μπενέκη  επιδοκιμάζει  (ο  άντρακλάς  μου  δέρνει…  γουστάρω,

εξιτάρομαι κάθε φορά που το κάνεις) .

Ενδεικτικά από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΟ 367 μεταξύ Λαγού και άλλων όπως 

1401 

Γ  IANNH   Θ  E  Σ   ATOMA   Γ  IA   Σ  HMEPA  

10/7/2013 6:05:36 μμ(UTC+3)

+306986122363

Αθανασακος*

916

Δεν προλαβαινουμε

10/7/2013 4:08:10 μμ(UTC+0)

+306986122363

Αθανασακος*

Εδώ εμφανίζεται ότι προετοιμάζεται η κινητοποίηση

______________________________________

1420.

MHΠΩΣ ΠPEΠEI NAPΘOYME ΠANΩ; TΩPA TO MAΘAME

10/7/2013 9:03:59 μμ(UTC+3)

+306997148705

Μπαμπανης*

923

Οχι.θα φυγουμε

10/7/2013 7:38:50 μμ(UTC+0)

+306997148705

Μπαμπανης*

1423.
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ΣYΓNΩMH ΓIA THN ENOXΛHΣH , AΛΛA EIMAI ΠEPHΦANOΣ ΓIA EΣAΣ

KAI TA

AΔEΛΦIA MOY ,  KΛAIΩ ΠOY ΔEN HMOYN EKEI  ΠEPIMENA ΠΩΣ KAI

ΠΩΣ AYTH TH

MEPA KAI TA EΦEPE ETΣI H MOIPA NA MHN EIMAI EΓΩ EKEI...  AIMA

TIMH...

( ΔHMHTPHΣ - BATPAXOΣ NOTIA ΠPOAΣTIA )

10/7/2013 9:53:15 μμ(UTC+3)

+306987411411

13

936

Να σαι καλα λεβεντια. Αυτη ηταν και θα ειναι η χρυση αυγη: 

10/7/2013 9:08:38 μμ(UTC+0)

+306987411411

Τι ακριβώς περίμενε πως και πως; Μια μοτοπορεία; Ποιο είναι το γεγονός που ήθελε

να παρευρεθεί; Και τι εννοεί ο Λαγός ότι αυτή είναι η ΧΑ; αναφέρεται απλώς σε μια

μοτοπορεία; Για την επίθεση μιλάει.

Άρα λοιπόν το χτύπημα είναι αντιπροσωπευτικό της ΧΑ, επιδοκιμάζεται από την

ηγεσία και τα μέλη της ΧΑ, όσα δε μέλη δεν κατάφεραν να είναι εκεί λυπούνται

αλλά δεν απογοητεύονται γιατί υπάρχει και επόμενη φορά... 

921

Πηγε πολυ καλα.αλλα στο τελος κανανε προσαγωγες.παμε τωρα στο τμημα

10/7/2013 6:33:25 μμ(UTC+0)

+306934247076

Νικολ*

Και εδώ η ΧΑ στηρίζει – καλύπτει τα μέλη της που συνελήφθησαν και παρεμβαίνει

στο ΑΤ για να απελευθερωθούν από το τμήμα.
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Μηνύματα μεταξύ Λαγού και Μπενέκη

1427.

Ολα καλα λατρειακι μου;

10/7/2013 10:04:49 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

927

Μια χαρα

10/7/2013 8:04:14 μμ(UTC+0)

+306934247076

Νικολ*

14

1428.

Τους αφησαν;τελειωσατε;

10/7/2013 10:06:01 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

928

Οχι ακομα.πολυ γελιο θα σου πω.στο ιντυ γραφουν οτι τους κοπανησαμε

10/7/2013 8:05:27 μμ(UTC+0)

+306934247076

Νικολ*

1430.

Αχαχαχα.δε τους κοπανησατε;

10/7/2013 10:07:23 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

929

Και βεβαια ναι
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10/7/2013 8:06:22 μμ(UTC+0)

+306934247076

Νικολ*

1430.

Μπραβο λατρεια.παντα χανω τα καλα

10/7/2013 10:08:54 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

Το μπράβο πάει λοιπόν στο τους κοπανήσατε όχι στο ότι τους απελευθερώσατε.

1432.

Βρηκα τις αναρτησεις στο ιντι.αχαχαχαχαχα.κοτες οι τυποι.οτι ναναι λενελενε

10/7/2013 10:25:00 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

930

Φυγαμε.τι λενε; οτι μας εδειραν?

10/7/2013 8:28:41 μμ(UTC+0)

306934247076

Νικολ*

1434.

Ο αντρακλας μου δερνει.λα λα λα λα.γουστααααρω

10/7/2013 10:53:59 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

15

Νικολ*

1436.

Οχι.εξιταρομαι καθε φορα που το κανεις.ειχες απο απριλη ;-)

10/7/2013 10:57:39 μμ(UTC+3)



[66]

+306934247076

Νικολ*

1437.

Για  αναρχια  λεω  λατρεια.τα  ματ  ειναι  τακτικοτερα  νομιζω.μαρεσε  που  πηγατε

επιτηδες.επικεφαλης

τους ο λαγος λενε μεσα.χαχα.ετσικατα τααλλα λενε πως εισαι κοτα τα ζωα 

10/7/2013 11:00:23 μμ(UTC+3)

+306934247076

Νικολ*

Για τα μηνύματα αυτά η μάνα της Μπενέκη ότι τον θαύμαζε, για αυτά έγραφε, άρα

είναι αληθή και εκφράζουν την προσωπικότητα του Λαγού. 

Η δε Μπενέκη λέει ότι αφορούν τα άτομα που έβγαλε από το τμήμα, όμως με την

ανάγνωση  ΟΛΩΝ  των  μηνυμάτων,  όχι  μόνο  ενός  είναι  σαφές  ότι  η  μπενέκη

κυριολεκτεί,  τον  θαυμάζει  για  το  ξύλο  που  ρίχνει  σε  αστυνομικούς  -  ματ  και

αναρχικούς.  

Επόμενες μέρες

1580.

Πλακα πλακα τ συνεργειο στην ηλιουπολη ειχε δουλεια 50 μηχανακια:-Dχα

12/7/2013 3:18:51 μμ(UTC+3)

+306972100756

1034

Χαχαχα.καλο

12/7/2013 1:19:31 μμ(UTC+0)

+306972100756

1581.

Γραφανε οτι διακοψατε τ μαθημα των αγγλικων:-Dαχαχαχα

12/7/2013 3:22:09 μμ(UTC+3)



[67]

306972100756

1582.

Δλδ τους αλαξατε λαδια κ τους γρασαρατε?:-P

12/7/2013 3:25:25 μμ(UTC+3)

+306972100756

1036

Ναι μωρε.ενα ρεκτιφιε

12/7/2013 1:24:35 μμ(UTC+0)

+306972100756

Επίσης  από  το  έγγραφο  183.-  2481  βεβαιώνεται  ότι  το  αυτοκίνητο   ΙΜΧ 7284

μισθώθηκε στο Λαγό, το οποίο εθεάθη στην περιοχή της επίθεσης. Το στοιχείο αυτό

είναι  σημαντικό όχι  μόνο γιατί  αποδεικνύει  την παρουσία του Λαγού αλλά γιατί

δείχνει ότι οι ΧΑτες αισθάνονταν άτρωτοι, ότι δεν τους αγγίζει κανείς και για αυτό

δεν είχε πρόβλημα ο βουλευτής Λαγός να πάει και να κατευθύνει την επίθεση με

αυτό. 

Έτσι  ο  Λαγός  όχι  μόνο  δεν  αποδοκιμάζει  την  επίθεση  αλλά  το  ακριβώς

αντίθετο. Συμμετέχει και κατευθύνει  την επίθεση, και καλύπτει τους δράστες και

κατηγορουμένους στο Τμήμα με τη Βουλευτική του ιδιότητα.  

Β) στην Αντίπνοια συμμετέχει ο Σιατούνης ο οποίος είναι μέλος της ΚΕ και

πολιτευτής  της  ΧΑ  στις  εκλογές  του  2010,  πράγμα  που  αποδείχτηκε  τόσο  από

έγγραφα  (αναγν  327:  1145_εργαστηριακή_ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ_(3022]21]2983-στ)

όσο και από τη μαρτυρία της μάρτυρος του Μίχου Αλεξάνδρα Μπάρου (είπε ότι τον

ήξερα το Σιατούνη ήταν στην ΚΕ),  παρότι  αυτό αμφισβητήθηκε έντονα από την

υπεράσπιση.  

Οι δράστες των επιθέσεων για άλλη μια φορά δεν εφορμούνται φυσικά από

μια ατομική παραβατική συμπεριφορά αλλά από τη ναζιστική ιδεολογία που είναι
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ενεστώσα (δριμυλής). Στόχος και πάλι εδώ δεν είναι ατομικά οι ευρισκόμενοι στο

Συνεργείο ή στην Αντίπνοια, άλλωστε με αυτούς οι δράστες δεν είχαν προσωπικά

παλαιότερα, αλλά ο ίδιος ο κοινωνικός χώρος και τα θύματα υφίστανται την επίθεση

υπό την ιδιότητά τους ως συμμετέχοντες στους χώρους αυτούς και ως αριστεροί ή

αναρχικοί κλπ

2.- Κομοτηνή

Αντίστοιχη  επίθεση  έγινε  και  στην  Κομοτηνή  το  2012   όπου  ο

Ματθαιόπουλος  δήλωνε :  "Κυνηγήσαμε τα  σκουπίδια,  αυτοί  είναι  μόνο οι  αρχή,

όταν  αποκτήσουμε  δύναμη  θα  αποδώσουμε  δικαιοσύνη  όπως  εμείς  ξέρουμε"

(Κομοτηνή 2012)» από τον τηλεοπτικό σταθμό Φωνή της Ροδόπης (Αναρτημένο

στο:  httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=KndJ8JOwQHE και προσκομισθέν από

πολιτική αγωγή).

3.- Χυτήριο

 Είδαμε επίσης τα επεισόδια με χρυσαυγίτες έξω από Χυτήριο, με τον οχετό

του Παναγιώταρου. Η μάρτυρας Κατριβάνου καταθέτει :

 «Ηταν διάφοροι βουλευτές και “φουσκωτοί” που είχα δει να κυκλοφορούν

στο Κοινοβούλιο. Μου είχαν κάνει εντύπωση αυτοί οι συνοδοί, τους είχα προσέξει

στη Βουλή. Πήγα με τον κ. Τατσόπουλο και την κ. Ρεπούση. Οταν έφτασα στην

είσοδο  του  θεάτρου  και  είδα  τους  Λαγό,  Παναγιώταρο  είδα  ότι  αυτοί

πρωτοστατούσαν στην ενέργεια, έσκιζαν αφίσες, πετούσαν πέτρες, τρομοκρατούσαν,

καλυπτόμενοι από την ασυλία. Η κ. Ρεπούση δέχτηκε ιδιαίτερο προπηλακισμό με

βρισιές και φτυσίματα».

4.- ρεσάλτο 

Προεβλήθησαν  φώτο  και  βίντεο  από  το  έγγραφο  αναγνωστέο  202,  που

φαίνεται  Κασιδιάρης  επικεφαλής  της  πορείας  της  ΧΑ πριν  και  σε  άλλα  σημεία

φαίνονται οι Μπαρέκας και Κούζηλος.

https://www.youtube.com/watch?v=KndJ8JOwQHE
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Στην επίθεση αυτή (όπως λένε οι μάρτυρες Μητροπέτρος, Λιότος, Χάλαρης

κ.α.) λένε ότι 80-100 άτομα της ΧΑ αφού βεβήλωσαν μνημείο Φύσσα, έριχναν στο

ρεσάλτο  μάρμαρόπετρες  και  ξύλα,  γλάστρες  τασάκια  από παρακείμενα  καφενεία

προκάλεσαν φθορές  σε  ΙΧ,  επιχείρησαν να μπουν  στο  ρεσάλτο,  χρησιμοποίησαν

πυροσβεστήρα,  είχαν  καλυμμένα  χαρακτηριστικά,  κράνη  περιλαίμια  κουκούλες,

μετά την επίθεση ανασυντάχθηκαν στην Κων/πόλεως ακολουθήθηκαν από μηχανές

ΔΙΑΣ και  αποχώρησαν.  Είπε  ψευδώς  η  υπεράσπιση ότι  δέχτηκε  επίθεση από το

ρεσάλτο. Δεν μας είπε όμως και αν δέχτηκε επίθεση και από το μνημείο του Φύσσα

το οποίο βεβήλωσαν και μετά το οποίο έγινε η επίθεση στο ρεσάλτο. 

5.- Υποθέσεις Μπελβεντέρε – Πάρου 

Υποθέσεις  που  η  ατομική  στάση  αποδοκιμασίας  του  ναζισμού  (π.χ.  από

αντιεξουσιαστές στο μπελβεντέρε ή από πορεία κατοίκων της Πάρου)  είναι αρκετή

ώστε να δικαιολογήσει στα μάτια των ΧΑτων την επίθεση κατά της υγείας και της

ζωής, ή η απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας,. Η επίθεση κατά της σωματικής

ακεραιότητας και της ζωής έλαβε χώρα στην Πάρο και για όλως τυχαίους λόγους δεν

έλαβε χώρα στην Κρήτη.

Στις υποθέσεις αυτές δείχνεται ξανά η ιεραρχία της ΧΑ, αναδεικνύεται

ότι η ηγεσία της Χα φανερά ή αόρατα, είτε συμμετέχοντας είτε κατευθύνοντας

είναι παρούσα σε αυτές τις επιθέσεις 

5α.-  Κρήτη  Μπελβεντέρε  -  Μάρτυρες  :ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  ,

Πανταγάκης 

Σε  συγκέντρωση  της  Χα  υπήρχε  αντισυγκέντρωση,  σύμφωνα  με  τους

μάρτυρες  είχε έρθει μίχος κασιδιάρης και μπαρμπαρούσης, οι βουλευτές άρχισαν να

διαμαρτύρονται  για αντισυγκέντρωση, παρότι  οι  αστυνομικοί εξήγησαν ότι  έχουν

λάβει όλα τα μέτρα, δεν δέχονταν αυτό και διαμαρτυρόντουσαν. 
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Σύμφωνα με το μάρτυρα Πανταγάκη ο Κασιδιάρης  α) κάποια στιγμή είπε

ότι δεν κάνετε τίποτα και θα έχετε νεκρούς, β) επέμενε να πάει εκεί που ήταν οι

αντεξουσιαστές,  γ) το θεώρησε προσβολή να γίνεται αυτή η συγκέντρωση, δ) θα

γινόταν σύλληψη για απείθεια αν δεν ήταν βουλευτής αφού δεν άκουγε τις εντολές

της αστυνομίας να μην πλησιάσει, ε) οι άλλοι οπαδοί ωθούνταν να συγκρουστούν με

την αντισυγκέντρωση.

Ενώ και ο Φραγκομιχελάκης επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής

προσπαθούσε να δημιουργήσει κλίμα έντασης προκειμένου να επέλθει σύγκρουση

με αντεξουσιαστές.

5β.- Πάρος – Μίχος

Αντίστοιχα  η  ίδια  ιεραρχία  με  την  ηγεσία  να  συμμετέχει  στην

παραγματοποιηθείσα αυτή τη φορά επίθεση έχουμε στην Πάρο κατά Τρούλου και

Μαυρίδη: Η αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πάρου οργάνωσε διαμαρτυρία κατά της

ΧΑ που θα έκανε εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας στις 28-2-2013 . Στην πορεία που

έγινε αμέσως μετά οι Χατες που ήταν πίσω από τα ΜΑΤ , επιτέθηκαν αρχικά στην

Τρούλου και στη συνέχεια στον Μαυρίδη που είχαν πάει να προστατευθούν σε ένα

μπαλκόνι. 

Εκεί  ο  Βουλευτής  της  ΧΑ  και  κατηγορούμενος  για  διεύθυνση  της  187,

Μίχος  την  άρπαξε  από  τα  μαλλιά  και  την  προσγείωσε  στο  τοιχίο,  η  κοπέλα

ζαλίστηκε και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της, προσπάθησε να την ρίξει κάτω από

το μπαλκόνι, αν μάλιστα συνέβαινε τούτο όπως ανέφερε η τρούλου μπορεί να ήταν

παραπληγική. «θα είχα τελειώσει» μας λέει. Σχετικά με την πρόθεση αυτή του Μίχου

ακούσαμε τη φράση την επόμενη μέρα στο λιμάνι της Πάρου ότι  «ο Μίχος πήγαινε

για  ζημιά»  που  και  η  ίδια  έκρινε  ότι  αφορούσε  αυτήν».  Είδαμε  επίσης  την

φωτογραφία από το αντιναζιστικό «λάβαρο» με το οποίο φωτογραφήθηκαν οι ΧΑτες

τόσο έξω από την ταβέρνα που έγινε η συγκέντρωσή της όσο και στα γραφεία της

Νίκαιας,  καθώς  πολυπληθής  ομάδα  από  τη  Νίκαια  και  δη  την  ασφάλεια  αυτής

συμμετείχε στην Πάρο. 
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Μαυρίδης:  προσπάθησε  να  την  αποσπάσω,  τότε  δέχτηκε  χτύπημα  με

μεταλλικό αντικείμενο από κάποιον που ήταν στο μπαλκόνι, το αντικείμενο που την

χτύπησαν  το  έφερε  κάποιος  που  ήρθε  στο  μπαλκόνι,  ο  1,90  προσπάθησε  να

αποσπάσει την τρούλου και να την φέρει στο δρόμο, άρχισαν να χτυπάν και μένα

αυτοί που ανέβηκαν στο μπαλκόνι,  

Παράλληλα  ανέφερε  ότι  ήταν  και  άλλα  άτομα  παρά  το  Μίχο  που  τους

χτυπούσαν, μάλιστα με μεταλλικά αντικείμενα

ο Μίχος αναγνωρίστηκε και περιγράφηκε με ακρίβεια από την κα Τρούλου,

η οποία ανέφερε το φόβο της από τη ΧΑ,  

Ο μαυρίδης λέει επιπλέον ότι οι λοιποί που χτυπούσαν αυτόν και Τρούλου

προφανώς συνεργάζονταν με τον Μίχο, υπήρχαν συγκεκριμένοι ρόλοι, παράλληλα

δεχόμαστε χτυπήματα στην πλάτη και τον αυχένα,

Κατά την άποψη των δυο μαρτύρων γενεσιουργός λόγος της επίθεσης είναι

η  ναζιστική  τους  ιδεολογία,  Χα  οργανωμένη  συμμορία,  για  να  υπερασπίσει

συμφέροντα προχωρά σε οργανωμένες επιθέσεις, σε όποιον δεν πιστεύει στα ιδανικά

της (εθνικοσοσιαλισμό, ρατσισμό), τα Τε είναι ομάδες παρακρατικών που ασκούν

βία,  ιδιαίτερη  σωματική  διάπλαση,  δρουν  ομαδικά  και  με  αρχηγό.  Λέει

χαρακτηριστικά ο Μαυρίδης  η ομάδα που είδα στην πάρο ήταν τέτοια 

Λέει  επίσης  ότι  για  να  το  κάνει  αυτό  ο  Μίχος  μπροστά  σε  αστυνομικούς  έχει

αίσθηση ασυλίας

Διαπιστώνεται  επίσης  από  Μαυρίδη  ότιη   δολοφονία  φύσσα,  λούκμαν,  των

αλλιεργατών κλπ, είχαν ως κοινό τα τάγματα εφόδου, ήθελαν έλεγχο σε περιοχές

αστικές, όπως ο  άγιος παντελεήμων όπου είχε υποκαταστήσει αστυνομία, ήθελε η

Χα να ανοίξει γραφεία μετά το επεισόδιο με μυρτώ που εμπλεκόταν πακιστανός, 

Μαυρίδης : θεωρεί την επίθεση οργανωμένη, αυτοί που μας επιτέθηκαν δεν έχασαν

δευτερόλεπτο, 

Σημειώνεται εδώ ότι ο Μίχος στην φωτο έξω από την ταβέρνα και το λιμάνι φοράει

τζάκετ όπως περιέγραψαν οι δυο μάρτυρες.
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Η θέση της Χα για την επίθεση: 

- Δημοσιεύματα για Πάρο: Ανάρτηση στο ethnikisΜιχ 9.5:mosΜιχ 9.5:.net με τίτλο: “Πάρος:

Σαν Ολυμπιονίκες έτρεχαν οι σύντροφοι!”.

-  Βίντεο ομιλίας Παναγιώταρου από κανάλι Τ.Ο Χ.Α Νοτίων Προσατίων:

«κόψαμε προχθές την πίτα στη πάρο σε επεισοδιακή εκδήλωση αλλά ωραία

επεισοδιακή, θα κάνουμε πολύ δυνατή παρουσία στην ηλιούπολη όπου θα κάνουμε

τη βόλτα μας και εκεί και όποιος έχει τσαγανό να έρθει να μας το πει αλλά όχι όπως

στην  πάρο  που  κάποιοι  ήταν  πίσω  από  διμοιρίες».  Η  τελευταία  φράση  συνιστά

προαναγγελία της επίθεσης στο συνεργείο.  

Έτσι εδώ για άλλη μια φορά διαψεύδεται ο ισχυρισμός της ΧΑ ότι τάχα η

γραμμή της οργάνωσης ήταν καταδικαστική της βίας και η μη εμπλοκή σε επεισόδια.

Όχι μόνο δεν καταδικάζεται η βία αλλά ίσα ίσα οι Χατες είναι περήφανοι για τις

επιθέσεις τους αυτές, τις δημοσιεύουν σε σάιτ και εντός των τειχών των Τοπικών

Οργανώσεων προαναγγέλουν και άλλες επιθέσεις.  

Β.- Επιθέσεις σε άτομα αριστερούς – αντιφασίστες – μετανάστες κλπ

Οι  μετανάστες  και  οι  εν  γένει  αριστεροί  προοδευτικοί  άνθρωποι  και  οι

κομμουνιστές, είτε είναι τέτοιοι είτε κατά τα κριτήρια της ΧΑ μοιάζουν με τέτοιους,

είναι από ανέκαθεν στο στόχαστρο της ΧΑ, επιθέσεις που αρχίζουν από πολύ παλιά

και κορυφώνονται τη διετία 2012-2013.

1.- Επίθεση στον Κουσουρή από τον Ανδρουτσόπουλο

Η περίπτωση του χτυπήματος του Ανδρουτσόπουλου στον κουσουρή το 1998

είναι από τις πρώτες εμβληματικές επιθέσεις της ΧΑ και αντιπροσωπευτική τόσο του

τρόπου  δράσης  της  ΧΑ (αιφνιδιασμός,  αριθμητική  υπεροχή,  άμεσο  χτύπημα και

εξαφάνιση)  όσο  και  τις  βιαιότητας  των  χτυπημάτων  της  και  των  σκοπών  των

επιθέσεών της. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι ο τρόπος δράσης της ΧΑ έχει τις ρίζες του

πολύ πίσω από το χρόνο που θέτει το κατηγορητήριο.
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Ο Ανδρουτσόπουλος συνδέει  την επίθεση με τη ΧΑ, έτσι  λέει  στις  τηλεφωνικές

συνομιλίες: αν  ανοίξω  το  στόμα  μου  στέλνω  φυλακή  για  φυσικό  αυτουργό  τον

Παναγιώταρο  και  ηθικό  τον  Μιχαλολιάκο  -15:48  Ανδρουτσόπουλος:  αν  πω  την

αλήθεια,  ότι  ένας  από  αυτούς  είναι  ο  Παναγιώταρος  και  ότι  με  έβαλε  ο

Μιχαλολιάκος...  (κλήση  1068  από  απομαγνητοφώνηση  Ανδρουτσόπουλου). Τα

λόγια αυτά αναμφισβήτητα δείχνουν τον κεντρικό σχεδιασμό της επίθεσης και τη

συνδέουν άμεσα με την ηγεσία της ΧΑ.

Διαβάσαμε το Αναγνωστέο  210.-  pdf 4052,   Απόφαση μ. ορκωτού για 

Ανδρουτσόπουλο : η απόφαση καταδικάζει Ανδρουτσόπουλο για απόπειρα 

ανθρωποκτονίας την οποία τέλεσε στον Κουσουρή την οποία έκανε με άλλα 9 άτομα

της ΧΑ (όχι μόνος του) 

Η απόφαση αναγνωρίζει τη σχέση της ΧΑ με το περιστατικό λέγοντας ότι ενήργησε

από κοινού με άλλα 9 μέλη της ΧΑ που ήταν μέλος και ο ίδιος,  πλην όμως δεν

ολοκλήρωσαν την ανθρωποκτόνο δράση τους, δρώντας μάλιστα με όμοια όπλα όπως

στο ΠΑΜΕ (ξύλινα ρόπαλα) για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους.

Η ΧΑ ενώ παλαιότερα στήριζε τον ανδρουτσόπουλο (δηλώσεις μιχαλολιάκου  ότι

διώκεται επειδή είναι μέλος της ΧΑ) στη συνέχεια άλλαξε στάση και ισχυρίστηκε

(κείμενο  για  νέα  μέλη)  ότι  τάχα  έδρασε  χωρίς  έγκριση.  Αυτός  όμως  πλήρως

καταρρίπτεται  τόσο από τα  παραπάνω όσο και  από την  κατάθεση του ίδιου του

Κουσουρή.  

2.- Κουσουμβρης – επίθεση στην επέτειο του Πολυτεχνείου 2002

Διαβάσαμε  την  απόφαση  4475/2009,  αναγν  έγγραφο  211,  με

κατηγορούμενους  τους   Μαγκώτσο  και  Κουσουμβρή  και  θύματα  Τσιμπίδου,

Χρυσός.

Στη σελίδα 10 αυτής διαβάζουμε: «Οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν ανάμεσα

σε μέλη της Χρυσής Αυγής», παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου 16/11/2002,

επιτέθηκαν  φραστικά  και  χτύπησαν  τη  Μαρία  Κοντογεωργίου  τη  Χρυσάνθη
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Τσιμπιδου και τον Πάρη Χρυσό από τον οποίο «του τράβηξαν την παλαιστινιακή

μαντίλα». Ξανά έτσι και εδώ η απόφαση συνδέει το αδίκημα με τη δράση της ΧΑ.

3.- Φοίβος Δερμετζίδης

Περίπτωση όπου ακόμη και η ατομική στάση αποδοκιμασίας του ναζισμού –

φασισμού  (π.χ.  στο σχολείο όπως ο Φοίβος Δερμετζίδης)  είναι  αρκετή ώστε να

δικαιολογήσει στα μάτια των Χατων την επίθεση κατά της υγείας και της ζωής, ή

την απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας του Κουρσόπουλου.

Εδώ παρότι με μια 1η ματιά εμφανίζεται η επίθεση να έχει ατομικά και μόνο

χαρακτηριστικά, η προσεκτικότερη επισκόπηση αυτής την εμφανίζει να εντάσσεται

στο παραπάνω πλαίσιο: αποτελεί και αυτή επίθεση στα πλαίσια της καταπολέμησης

της  διαφορετικής άποψης,  της τρομοκράτησης της σχολικής κοινότητας (πατέρας

Φοίβου, καθηγήτρια Δαμιανοπούλου), να χτυπήσουν τον αντίθετο ιδεολογικά για να

δείξουν την ισχύ τους (ο ίδιος ο Φοίβος). Ο ίδιος μάλιστα ο Κουρσόπουλος, φίλος

του  Φοίβου,  δήλωσε  ότι  ακόμα  φοβάται.   Το  πολιτικό  κίνητρο  της  επίθεσης

αποκαλύπτεται  και  από  όσα  λέει  η  εν  γένει  μη  φιλαλήθης  μάρτυρας  Άρτεμις

Καμπιώτη (όπως χαρακτηρίζεται από τους υπολοίπους μάρτυρες, ιδίως καθηγήτριά

της Δαμιανοπούλου)  η οποία λέει ότι ο Αποστολόπουλος  θα ζητούσε το λόγο από

το  Φοίβο  γιατί  τον  έλεγε  Χατη.  Δεν  θα  ζητούσε  το  λόγο  λοιπόν  επειδή  έκανε

ζητούσε συναισθηματική ανταπόκριση από την Άρτεμι αλλά επειδή τον έλεγε Χατη

(ενν.  υποτιμητικά).  Άλλωστε  άπαντες  οι  λοιποί  μάρτυρες  διαψεύδουν  το

οποιοδήποτε άλλο κίνητρο (προσωπικό ή έτερο) και επιμένουν στο πολιτικό.

 Της επίθεσης προηγούνται:

-  ναζιστικά συνθήματα στο σχολείο, 

- απειλές από 5 άτομα στον Κουρσόπουλο και μάλιστα με μαχαίρι που κρα-

τούσε ο Αποστολόπουλος, πάλι για λόγο πολιτικό επειδή δηλαδή είπε στην

Καμπιώτη  γιατί γράφανε ναζιστικά  συνθήματα,  απειλές και στον Φοίβο

ότι αν ξαναγράψει αντιφα θα πεθάνει (μέσω Καλούδη – το λέει και ο Φοι-

βος)
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- Η Διευθύντρια δε του σχολείου Δαμιανοπούλου ανέφερε ότι οι δράστες

ανήκουν στη ΧΑ όπως ενημερώθηκε από μαθητές

Η επίθεση στο Φοίβο γίνεται από 2 άτομα. Βασικό στοιχείο και εδώ όπως σε

όλες  τις  επιθέσεις  της  ΧΑ  πρώτον  το  αστραπιαίο  χτύπημα  και  η  συντριπτική

υπεροχή  των  επιτιθέμενων  που  δηλούται  από  την  επίθεση  2  έναντι  1,  ο

Αποστολόπουλος είναι 21 ετών ενώ ο Φοίβος είναι μόλις 16, ο Αποστολόπουλος

κρατά μαχαίρι είναι 1,90 και 100 κιλά.  

Μετά την επίθεση εβρέθησαν σβάστικες και ναζιστικά σύμβολα στο σπίτι του

Φοίβου  και  απειλητικά  τηλέφωνα  προς  τους  γονείς  του  όπου  χρησιμοποιείται

πληθυντικός αριθμός (ξέρουμε που μένει ο Φοίβος και θα στείλουμε το κεφάλι του

στο πιάτο), που αποδεικνύει ότι ο Αποστολόπουλος δεν έδρασε μεμονωμένα αλλά

πίσω από αυτό υπάρχει οργάνωση που ομονοούν οι μάρτυρες ότι είναι η ΧΑ. Σκοπός

πάλι αυτών των απειλών είναι να μην προχωρήσουν δικαστικά οι γονείς του Φ και  η

συνέχιση του ακαταδίωκτου τω μελών της ΧΑ 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αποστόλου με τη σύζυγό του η τελευταία

ρωτάει  :   (  13:14-13:30)  έχετε  μπλέξει  λένε  ότι  έχετε  μπει  σε  σχολεία  ότι  έχετε

μαχαιρώσει μαθητή 

Αποστόλου:  αφού  είναι  μπάσταρδα  να  μη  γράφουν  αναρχισμός  (..)

μπάσταρδος αριστερός θα ήταν.

Επομένως, τέτοιες επιθέσεις γενικά ανήκουν στη δράση της ΧΑ (δεν λέει ο

Αποστολόπουλος στη γυναίκα του εμείς δεν κάνουμε τέτοια!), η οποία χτυπά αυτούς

που θεωρεί ως πολιτικούς αντιπάλους.

4.-  Λουκμάν  Στο αναγνωστέο  190  .-  553   «Έκθεση κατ’  οίκον  έρευνας

Στεργιόπουλου+Λιακόπουλου:  σε  Λιακόπουλο  βρέθηκαν  117  φυλλάδια  ΧΑ

προεκλογικά  «γιατί  να  ψηφίσω   ΧΑ,  αυτοκόλλητα  ΧΑ  και  άλλα  σχετικά

έγγραφα πλέον μαχαίρια, αεροβόλο φυσίγγια, . αυτά παραδέχτηκε ο Λιακόπουλος

ότι τα πήρε για να τα μοιράσει.
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Το χτύπημα αυτό όπως και άλλα εντάσσονται σε ένα  συγκεκριμένο πλαίσιο

εντολών και στοχοποίησης μεταναστών, που έχουν ήδη οριοθετηθεί από τη ΧΑ ως

ομάδες στόχευσης, ήτοι της συνολικής στοχοποίησης των αλλοδαπών μεταναστών.

Οι  κατηγορούμενοι  είναι  με  μηχανάκι,  μάλιστα 250cc σε  έναν  πλατύ δρόμο την

Τριών  Ιεραρχών  στο  Θησείο.  Δεν  χωρά  λοιπόν  αμφιβολία  ότι  το  ποδήλατο  δεν

μπορεί ακόμα και αν ήθελε να τους κλείσει. Σταματούν έτσι και μαχαιρώνουν τον

Λουκμαν, όχι επειδή είχαν προσωπικά μαζί του αλλά επειδή ήταν μαύρος.

Διαβάσαμε την Απόφαση 398/2014 Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, με

κατηγορούμενους  τους  Διονύσιο  Λιακόπουλο  και  Χρήστο  Στεργιόπουλο για  την

ανθρωποκτονία του Σαχζάτ Λουκμάν , η οποία αναγνωρίζει το ρατσιτικό κίνητρο

των δραστών

5.- κατά τσιμπουκάκη στην αγ Παρασκευή

Το  χτύπημα  αυτό  εντάσσεται  στην  επίθεση  κατά  πολιτικών  χώρων,  στα

πλαίσια της κλιμάκωσης των επιθέσεων της ΧΑ τα έτη 2012 και 2013 και στη μη

ανοχή του διαφορετικού. 

Από το αναγνωστέο 215.- pdf 3795 διαβάζουμε τη δικογραφία επίθεσης στο

κκε στην αγ Παρασκευή: επικίνδυνη  σωματική  βλάβη σε τσιμπουκάκη: 2 άτομα

μας  περιτρυγύριζαν  στην  Αγ  Παρασκευή,  κοντοκουρεμένοι  ένας  με  πιτμπουλ,

«παλιο  κουμουνια  να  φύγετε  απόψε»,  ο  1  πέταξε  νερό  με  νεροπίστολο  στους

ανθρώπους στο περίπτερο, πήγα προς αυτόν λέει ο τσιμπουκάκης και άρχισε να με

γρονθοκοπά με σιδηρογροθιά, τον ακινητοποίησε κόσμος, ξέφυγαν και οι δύο στη

συνέχεια, αναγνωρίζω Στεφανάκη Γκιζιώτη, Πυλάρα , Γεωργούλη. 

Απόφαση 61855/2017 Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με κατηγορούμενο

τον  Ευάγγελο  Στεφανάκη για  επικίνδυνη  σωματική  βλάβη  κατά  του  Γεώργιου

Τσιμπουκάκη (χρόνος τέλεσης 12/06/2012), στην οποία αναφέρονται αλλεπάλληλα

σφοδρά χτυπήματα με σιδηρογροθιά στον Τσιμπουκάκη, 
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6.- Επίθεση στο περίπτερο του Σύριζα στις 17-6-12 (5 μέρες μετά από το

χτύπημα  στον  Τσιμπουκάκη)  από  μηχανοκινητο  ΤΕ  της  ΧΑ.  Η  επίθεση  αυτή

εντάσσεται  στα  ίδια  ως  άνω  πλαίσια  της  κλιμάκωσης  και  της   μη  ανοχής  του

διαφορετικού.  Ο μάρτυρας  Καρδαράς  λέει  ότι  τα  άτομα αυτά  φορούσαν  μαύρες

στολές,  μπλούζα  γραμμένη  ΧΑ,  παντελόνι  μαύρο,  εξάρτηση,  κάποιοι  γκλοπ  και

κάποιοι  μάσκες  που  χρησιμοποιεί  η  αντιτρομοκρατική,  δεν  διέκρινες  πρόσωπα,

άρχισαν να βιοπραγούν κατά του κόσμου, ήρθαν τρέχοντας, κλοτσούσαν τραπέζια

και  καρέκλες  και  προπηλάκιζαν  πολίτες.  Λέει  επίσης  ότι  υπήρξε  το  παράγγελμα

απεμπλοκή και έφυγαν,

7.- Υπόθεση επίθεσης στο μαθητή Πάτρας Χρήστο Αντίοχο

Μάρτυρες πατέρας και γιος αντίοχος, χρήστος και ευστάθιος

Από τους πατέρα και γιο Αντίοχο τονίζεται ότι ο υιός Αντίοχος χτυπήθηκε

από ΧΑτες,  κάποιοι του είπαν να σταματήσει , φορούσαν φόρμα παραλλαγής και

άρβυλα, μπλούζα που έγραφε ΧΑ, τον έκατσαν στο πεζοδρόμιο και τους ζήτησαν

ταυτότητα, τους είπε ότι δεν έχει ταυτότητα μαζί του και άρχισαν να τον χτυπάνε με

κλοτσιές μπουνιές.  χτυπήθηκε πρόσωπο, αγκώνα, χέρι, 

Όπως τονίστηκε από τους μάρτυρες η επίθεση έγινε επειδή δεν τους άρεσε η

φάτσα  του  είχε  κοτσίδα  και  είχε  σκουλαρίκι  και  γένια  και  ήταν  μελαμψός,

«εμφάνιση δεν προσομοίαζε στα δικά τους γούστα, δεν τους αρέσει κάποιος να μην

είναι Άρειος.,», όπως είπαν οι μάρτυρες. 

Έτσι  ακόμη και  η  εικόνα ενός  ανθρώπου είναι  ή  απλώς  που  μοιάζει  ως

μετανάστης, που είναι ή απλώς μοιάζει αντίθετος στη ΧΑ, που είναι ή μοιάζει ως

αριστερός, αναρχικός, όπως εκείνοι έχουν στο μυαλό τους την εικόνα του αριστερού

ή αναρχικού είναι λόγος επίθεσης για τους ΧΑτες. 

Όπως έχει τον τονιστεί και σε άλλες επιθέσεις της ΧΑ σκοπός της ΧΑ είναι

ο φόβος και η τρομοκράτηση. Έτσι ο πατέρας Αντίοχος δηλώνει:  φοβήθηκα αυτό

που φοβάμαι και σήμερα: ότι μπορεί να έχει συνέπειες στη ζωή μου, φοβήθηκα ότι
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κατ ελάχιστον μπορεί να με χτυπήσουν,  φοβάμαι τους συγκεκριμένους ανθρώπους,

φοβάμαι τη ΧΑ γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν δίστασαν να χτυπήσουν Φύσσα

Από τους μάρτυρες τονίζεται πάλι ότι το υπόβαθρο των πράξεών τους είναι 

Α ) ιδεολογικό:  η δράση τους δεν πηγάζει από ελλ φαινόμενο έχει να κάνει

με μορφές βίας στο παρελθόν, είναι αυτό που είπαν ότι εδώ κάνουν κουμάντο οι

ναζί,  αναφερόμενοι  όχι  φυσικά  μόνο  στους  εαυτούς  τους  αλλά  στη  ΧΑ,  έτσι

Χτυπάνε μετανάστες και αντίθετους ιδεολογικά, στόχος η τρομοκράτηση, ο λόγος

δεν είναι προσωπικοί λόγοι αλλά η ιδεολογία

Β) οργάνωση: ο πατέρας Αντίοχος αναφέρει ότι η συνολική μου εμπειρία

μου δείχνει ότι τα άτομα αυτά έχουν κατευθύνσεις και καθοδήγηση, το ότι δεν είχαν

προηγούμενα με το γιο μου,  μου δείχνει ότι η καταγωγή ήταν ο λόγος, πιστεύω ότι

είναι μια συνολική αντίληψη  

8.- Επίθεση κατά Ζαμπέλη 

Αντίστοιχη  είναι  η  στοχοποίηση  και  επίθεση  κατά  του  Ζαμπέλη,  επειδή

άκουγε  τραγούδια  του  Θεοδωράκη έξω από τα  ραφεία  της  ΧΑ,  σύμφωνη με το

δόγμα του Μιχαλολιάκου ότι «έξω από τα γραφεία της ΧΑ είτε τρέχουν είτε δεν

προλαβαίνουν  να  τρέξουν».  Έτσι  10  άτομα  του  επιτέθηκαν  βγαίνοντας  από  τα

γραφεία τον έβρισαν και τον χτύπησαν.  Μετά τις  «συστάσεις» του Γεμρνενή ότι

«εντάξει ρε φίλε εδώ δεν ακούμε τέτοια τραγούδια», οδηγήθηκαν στο Τμήμα, όπως

ως συνήθως και εδώ οι επιτιθέμενοι ΧΑτες είχαν την κάλυψη του Κασιδιάρη, που

στο ΑΤ έκανε μήνυση στους αστυνομικούς και ήθελε να κάνει και στον Ζαμπέλη,

κατά  την  προσφιλή  τους  συνήθεια  να  αντιμετωπίζουν  με  εριστικό  και  επιθετικό

τρόπο τα θύματα.

9.- Επίθεση Μπαντέμη σε αλλοδαπές γυναίκες

Διαβάσαμε  την  απόφαση  3054/2015  Γ’  Μονομελές  Κακουργημάτων

Αθηνών, με κατηγορούμενους τους Παναγιώτη Μπαντέμη,   Alexander     Steven     JamesΜιχ 9.5:  
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κλπ, για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 2 γυναικών, τις οποίες

θεώρησαν αλλοδαπές, συνολική ποινή 14 χρόνια. Η απόφαση αναφέρει

«οι κατηγορούμενοι και λοιποί συναυτουργοί τους επέδειξαν σε βάρος των δύο

μεσηλίκων  γυναικών,  τις  οποίες  δε  γνώριζαν  καν,  ιδιαίτερη  σκληρότητα,

βιαιότητα  και  αναλγησία,  παντελή  έλλειψη συναισθημάτων,  ηθικού  ή  ψυχικού

φραγμού,  υποκινούμενοι  αποκλειστικά  και  μόνο  από  ρατσιστικό  κίνητρο,

στοχοποιώντας  τες  λόγω  της  καταγωγής  τους  ως  ανεπιθύμητες  αλλοδαπές,

συνεπεία δε τούτου τα έννομα αγαθά τους όπως η αξιοπρέπεια, η περιορισμένη

περιουσία τους ακόμα δε και η σωματική τους ακεραιότητα δεν είχαν γι’ αυτούς

οποιαδήποτε  αξία,  επιδεικνύοντας  ισχύ  και  υπεροχή  έναντι  πάντων,  αφού

προέβησαν στην παραπάνω εγκληματική δραστηριότητά τους,  κατά τη διάρκεια

της ημέρας,  εν μέση οδώ, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή των Αθηνών. Πρέπει

συνεπώς να κηρυχθούν ένοχοι των ανωτέρω εγκλημάτων κατά τα στο διατακτικό

οριζόμενα, με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 81 Α ΠΚ»

Σημειώνουμε ότι ο Μπαντέμης ήταν πυρηνάρχης της ΧΑ στη Δράμα. 

Στην απόφαση τονίζεται ότι η επίθεση έγινε στο φως της ημέρας στη μέση

της οδού σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, πράγμα που απαντά με τον καλύτερο τρόπο

στις αιτιάσεις της εισαγγελικής πρότασης ότι τάχα αν ήθελαν να σκοτώσουν πχ τον

Παύλο δεν θα το έκαναν στη μέση του δρόμου. Μα εδώ η ληστεία γίνεται στη μέση

του δρόμου επειδή ακριβώς η αίσθηση της δύναμης,  της υπεροχής, του ότι  είναι

άτρωτοι,  ότι  ανεβαίνουν  ότι  θα  γίνουν  κυβέρνηση  (θυμηθείτε  Δεβελέκο  και

Αποστόλου ή Μιχαλολιάκο) πράγματι τους έκανε πράγματι να επιτίθενται ακόμα και

στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι , με τα πρόσωπά τους. Εκτός αυτός όμως είναι

και ο φανατισμός και η απόλυτη υπακοή και πίστη στο κόμμα και την ιδεολογία.

Είχε πει σε σχέση με αυτά μια φράση ο μάρτυρας Σταύρου ενώπιόν σας: «για να

αναδειχθεί κάποιος στο ΤΕ, θα πρέπει να δουν κάποια χαρακτηριστικά, ιδεολογικά,

σωματικά και χαρακτηρα» και επεξηγεί «θα  πρέπει να βάζει το κόμμα πάνω από το

ποινικό  του  μητρώο»,  αυτή  η  φράση  ταιριάζει  και  εδώ  ταιριάζει  και  σε  άλλες

επιθέσεις.
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Γ.- Έλεγχοι σε Λαικές – Ομάδες Περιφρούρησης

Μία  από  τις μορφές  επιχειρησιακής  δράσεως  του  κόμματος  ήταν  και  εκείνη

κατά  την  οποία  μέλη  και  στελέχη,  αλλά  και  «υποστηρικτές»,  υποκαθιστούσαν

εντελώς αυθαίρετα , παράνομα  και βίαια  τις αρχές και τους θεσμούς του Κράτους

«αστυνομεύοντας» ,  δήθεν ,  προς  διατήρηση ή αποκατάσταση της  νομιμότητας  ,

στην πραγματικότητα όμως με μοναδικό κριτήριο  το φυλετικό μίσος  και ρατσιστικό

ιδεολογικό υπόβαθρο.

εισφέρθηκαν βίντεο με ελέγχους άδειών μικροπωλητών σε 

όλοι  οι  έλεγχοι  είναι  8ο και  9ο μήνα του 2012 πράγμα που δείχνε  την  κεντρική

γραμμή προς αυτό

- Ραφήνα -  Γερμενής, 

Ραφήνα:  Βίντεο από ελέγχους στο πανηγύρι της Ραφήνας την 7-9-2012 και επίθεση

σε πάγκους αλλοδαπών και δηλώσεις Γερμενή, από τον ιστότοπο  rpn.gr (διάρκεια

2:20).

httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=rAZb2CHj8xsΜιχ 9.5:

ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ερμενής:  «Κάναμε  μια  βόλτα  εδώ  στο  πανηγυρι  και  αφουγκραστούμε  τα

προβλήματα  που  έχουν  οι  σημερινοί  μικροπωλητές...  Είδαμε  κάποιους

λαθρομετανάστες να έχουν την πραματειά τους και την πουλάν χωρίς χαρτιά,

αυτό το καταγγείλαμε στην Αστυνομία και εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να

κάνει η ΧΑ...».

Το τι κάνανε το λέει παρακάτω σε άλλη συνέντευξη :

Ηχητικό Ραδιοφωνικής συνέντευξης Γερμενή στο ΒήμαFM για την επίθεση στο 

πανηγύρι της Ραφήνας την 7-9-2012 (διάρκεια 04.00). 

«μιλήσαμε με μικροπωλητές, υπήρχαν πάνω από 15 πάγκους χωρις χαρτιά (άρα 

τους έλεγξε!!!), απομακρύναμε πάγκους που δεν είχανε χαρτιά, με άρθρο 275 

ΚΠΔ μπορεί να ελέγξει ένα μαγαζί (!!!),» 

Αναρτημένο στο: httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=GHbQ2If4df0 

https://www.youtube.com/watch?v=GHbQ2If4df0
https://www.youtube.com/watch?v=rAZb2CHj8xs
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- Ιστιαία – Μίχος, 

Είδαμε  Βίντεο  με  τίτλο  «Η  ΧΑ  στα  παζάρια  Ιστιαίας»  του  ιστότοπου

isΜιχ 9.5:tiaianewsΜιχ 9.5: με ημερομηνία 31.08.2012 (διάρκεια 01.15).

Αναρτημένο στο: httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=nLe7rDbT3zM 

Mίχος:  « και  κανένας  Έλληνας  να μην  έχει  χαρτιά,  δεν  μας  ενδιαφέρει,  οι

Έλληνες θα δουλέψουνε. ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια τους αλλοδαπούς μιλάμε…»

Φανερό λοιπόν ότι ο έλεγχος δεν αφορά τα χαρτιά, ο έλεγχος των χαρτιών

είναι  όλως  προσχηματικός,  αλλά  τους  αλλοδαπούς  (τους  οποίους  πάντως

παρεπιπτόντως χρησιμοποιούσε ο μίχος για το ξεφόρτωμα!)

« Λοιπόν, για να μην γίνουνε έκτροπα, περιμένω από εσάς σε μισή ώρα, θα

είμαστε εδώ, να μας φέρετε εδώ. Εάν δεν μας φέρετε τις  άδειες  είστε εσείς

υποχρεωμένος να βάλετε την αστυνομία και να τους διώξει αυτούς… Και θα

σας πω και κάτι άλλο. ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια να μην γίνει έκτροπο και χαλάσουμε το παζάρι...

έπρεπε να ήταν ο δήμαρχος εδώ, αλλά ο δήμαρχος μου φαίνεται ότι είναι κυρία,

και όχι κύριος». 

- τον Γρέγο να επιχειρηματολογεί ότι έχει δικαίωμα να κάνει ελέγχους σε

λαϊκές  (Κοζάνη), «έχουμε  δικαίωμα  να  κάνουμε  ελέγχους  παντού,  οι

παράνομοι πωλητές ασκούν βία, ο παράνομος δεν μπορεί να επικαλεστεί

το νόμο, έλεγχοι θα γίνονται παντού και στις λαϊκές και στα νοσοκομεία

και τα πανηγύρια» 

- Μεσολόγγι – Μπαρμπαρούσης, 

Ίδαμε  Βίντεο  με  τίτλο  «Επίθεση  Χρυσαυγιτών  σε  πάγκους  μεταναστών»  από

τηλεοπτικό σταθμό ΑιχμήTv την 8-9-2012 στη λαϊκή αγορά Μεσολογγίου (διάρκεια

02.59). 

Αναρτημένο στο: httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=8jHvlMtHfAk

https://www.youtube.com/watch?v=8jHvlMtHfAk
https://www.youtube.com/watch?v=nLe7rDbT3zM
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Μπαρμπαρούσης:  «Ήρθαμε  να  βρούμε  την  δημοτική  αστυνομία  και  τις

αστυνομικές αρχές, να κάνουν τον έλεγχο, και αφού κωλυσιεργούσανε και δεν

είχαν σκοπό να κάνουν έλεγχο,  τον κάναμε εμείς… θα συνεχιστούν,  διότι  ο

κόσμος που πληρώνει και δίνει λεφτά...»

Επίσης  είδαμε  Βίντεο  από  συνέντευξη  Μπαρμπαρούση  στον  τηλεοπτικό  σταθμό

onairnewsΜιχ 9.5:.gr για ελέγχους σε λαϊκές (διάρκεια 01.43).

Αναρτημένο στο: httpsΜιχ 9.5:://www.youtube.com/watch?v=gkAAycfy17o 

Μπαρμπαρούσης:  «...θα ξανακάνω ελέγχους και αυτή τη φορά ίσως να μην

κλωτσήσουμε χαρτοκούτια...».

Ο μάρτυρας Τσακανίκας αναφέρει ότι στη Λαϊκή μεσολογγίου ο  μπαρμπαρούσης

και  ο  Μακρής   (αστυνομικός  παρά  τον  μπαρμαρούση)  κλπ  έκαναν  ελέγχους  σε

αλλοδαπούς  πωλητές,  ενώ  επειδή  είχαν  εξαφανιστεί  ήδη  οι  αλλοδαποί  γιατί

φοβήθηκαν κλοτσούσαν χαρτόκουτα, 

ηγετική η θέση του Μπαρμπαρούση, επειδή ήταν βουλευτής, 

Ιδίως για Μπαρμπαρούση ο μάρτυρας Τσακανίκας αναφέρεται

- Ότι το Μάιο 2013 κατόπιν επεισοδίου σε νοσοκομείο, Μπαρμπαρούσης

πήγε  σε  ροκ  καφέ  και  με  άλλους  ΧΑτες  προκάλεσε  επεισόδιο  που

κατέγραψε  ο  δημοσιογράφος,  όπου 8  κρανοφόροι  της  ΧΑ προκάλεσαν

φθορές (όπως λέει έχουν ταυτοποιηθεί τα ΙΧ που βγήκαν)

- έγινε  επεισόδιο  φραστικό  μαζί  του  στο  τηλέφωνο,  κατήγγειλα

συμπεριφορά   στην  αστυνομία,  χαρακτηρίζει  τη  συμπεριφορά  του

Μπαρμπαρούση να με πάρει τηλέφωνο ως τραμπούκικη φασιστική

- αναφέρεται σε φόβο από τη ΧΑ και ότι κάποια άτομα από μέσα μπορούν

να κάνουν κακό, να λειτουργούν τραμπούκικα και να χτυπούν περιουσίες, 

https://www.youtube.com/watch?v=gkAAycfy17o


[83]

Επίσης ο μάρτυρας Γεωργακόπουλος αναφέρει για δράση των χρυσαυγίτι-

κων «ταγμάτων ασφαλείας» ή «ταγμάτων περιφρούρησης» στην περιοχή της Μεσ-

σηνίας την περίοδο του 2012, πρόκειται για τις αυτοαποκαλούμενες «Επιτροπές Αλ-

ληλεγγύης Πολιτών Ελλήνων με καταγωγή εκ του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας»,

στην πραγματικότητα ήταν ομάδες αυτοδικίας στη συγκρότηση των οποίων πρωτο-

στατούσε η Χρυσή Αυγή, μέσω του τότε υποψήφιου βουλευτή Φώτιου Μπέλλου,

συνταξιούχου αστυνομικού (μάρτυρας Γεωργακόπουλος.

Αντίστοιχες ομάδες περιπόλων είχε δημιουργήσει και ο Μπούκουρας στις

Αρχαιες Κλέωνες, όπως ο ίδιος δήλωσε σε βίντεο που προσκομίσαμε. 

Οι παραπάνω βουλευτές δεν απομακρύνθηκαν, ήταν ξανά υποψήφιοι (άλλο

αν αργότερα αποχώρησε ο καθένας για άλλους λόγους), ήταν ξανά υποψήφιοι, όλα

αυτά τα στοιχεία ήταν σε γνώση της ηγεσίας της ΧΑ και μάλλον την εξέφραζε η

δράση τους

Δ.- Επιθέσεις σε αλλοδαπούς

Όπως  είδαμε  κρίνονται  ως  ανεπιθύμητοι,  το  μίσος  εναντίον  τους  είναι

φυλετικό  και  θεωρούνται  υπάνθρωποι  και  στόχος  της  ΧΑ  είναι  να  τους

εξαναγκάσουν να φύγουν.

ΚΙΝΗΤΡΟ :  η Χα υπερασπίζεται την καθαρότητα της φυλής, το κίνητρο

είναι ρατσιστικό,

1.- COINTREAU   επιθέσεις σε μετανάστες κλπ

Στην  περιοχή  του  Αγίου  Παντελεήμονα  είχαμε  περιπολίες  ΧΑτικων  ΤΕ

(μάρτυρας  Seck     Khadim  ) που ζητούσαν χαρτιά από μετανάστες, τρομοκρατούσαν

και  ζητούσαν από μετανάστες να φύγουν  και  να κλείσουν τα μαγαζιά  τους.  Στα

πλαίσια  αυτής  της  δράσης  πυρπόλησαν  τα  μαγαζιά  Κουαντρό  και  Αφρικάνα,  με

αποτέλεσμα  τα  μαγαζιά  αυτά  να  κλείσουν  και  να  μην  ξαναλειτουργήσουν.
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Σημειώνουμε  εδώ  ότι  ουδένα  πρόβλημα  αντιμετώπισαν  αντίστοιχα  νυχτερινά

καταστήματα  ελλήνων,  οπότε  ο  ισχυρισμός  ότι  δήθεν  έκαναν  θόρυβο  ή

δημιουργούσαν  προβλήματα  είναι  όλως  αβάσιμος.  Είναι  έτσι  για  τον  ίδιο  λόγο

τουλάχιστον παρελκυστικό να ερωτούνται οι μάρτυρες από την υπεράσπιση αν τα

νυχτερινά μαγαζιά  και οι χώροι προσευχής είχαν άδεια ή αν γινόταν στα μαγαζιά

πορνεία   

Χαρακτηριστικό  δε  γεγονός  για  την  κάλυψη  που  προσφέρει  η  ΧΑ  στις

δραστηριότητες αυτές είναι η παρουσία του Παναγιώταρου στο Αστυνομικό Τμήμα

του Αγ Παντελεήμονα που απείλησε με  μηνύσεις  αν ο ιδιοκτήτης  του κουαντρό

υπέβαλε και αυτός μήνυση  (Καντίμ, Αμούγκου)

Αντίστοιχο σκοπό ήτοι τη φυγή τρομοκράτηση μεταναστών και το κλείσιμο

των  χώρων  είχαν  επιθέσεις  σε  χώρους  προσευχής  με  ανώνυμα  γράμματα  και

εμπρησμό του χώρου προσευχής της μπαγκλαντεσιανής κοινότητας που αναφέρει ο

Ελγαντούρ.

Με την Απόφαση 60084/2013 Β’ Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Αθηνών καταδικάστηκαν  οι  Νίκος  Παπαβασιλείου  και  Γιώργος  Περρή  για  τον

εμπρησμό  του  μπαρ  «Cointreau»  ιδιοκτησίας  υπηκόου  Καμερούν,  στην  πλατεία

Αμερικής στην Αθήνα (13/5/2013). 

Ο Παπαβασιλείου ομολογεί τη σχέση του με τη ΧΑ, είχε μάλιστα πάει και

στην ΤΟ Νίκαιας, υπάρχουν φωτογραφίες  με Ρουπακιά. Ο Περρής αρνείται μεν τη

σχέση  του  με  τη  ΧΑ,  όμως  για  αυτόν  πήγε  ο  Παναγιώταρος  στο  ΑΤ  Αγ

Παντελεήμονα για να τον ελευθερώσει (για το σπάσιμο του μαγαζιού του Αμούγκου,

σελ.14επ κατάθεσης Περρή στην κα Κλάπα), οπότε και πράγματι απελευθερώθηκε

κατόπιν της παρέμβαση του παναγιώταρου που απείλησε με μήνυση τον Αμούγκου.

Αυτή βέβαια ήταν πάγια τακτική της ΧΑ σε περίπτωση που γινόταν μήνυση σε μέλη

της (θυμίζουμε συνεργείο, Ζαμπέλη).

Οι  παραπάνω  μαζί  με  το  θανόντα  Μπολέτη  και  με  το  πιτμπουλ  του

Παπαβασιλείου,  που  «τυχαία»  ονομάζεται  Χρυσαυγή,  κάνανε  περιπολίες  –

αστυνόμευση στην περιοχή των Πατησίων και Πλατείας Αμερικής.
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2.- The Cleaners - Άγιος Παντελεήμονας 

Ιδίως για τον Άγιο Παντελεήμονα, Από το βίντεο the cleanersΜιχ 9.5:, βλέπουμε τους

ΧΑτες  με  υπερηφάνεια  να  δηλώνουν  ότι  καθάρισαν  την  περιοχή  του  Αγίου

Παντελεήμονα.  Επιβεβαιώνεται  πλήρως ο μάρτυρας Γεωργούσης ότι  οι  δηλώσεις

στην κάμερα γίνονταν εν γνώσει των ομιλούντων ΧΑτων. Άλλωστε η κάμερα ήταν

μεγάλη επαγγελματική. Οι ΧΑτες (Πλωμαρίτης, Βάθης κλπ) μιλούσαν στα σοβαρά

και  με  υπερηφάνια  για  αυτά  που  έκαναν,  ότι  δηλαδή  καθάρισαν  με  τη  βία  την

πλατεία  του  αγ  παντελεήμονα,  είδαμε  τραμπουκισμούς  ή  χειροδικίες  κατά

αλλοδαπών,  υπήρχε η αντίληψη ότι υπάρχει ασυλία, υπήρχε έπαρση ότι κάνουμε

κουμάντο και είμαστε περήφανοι για αυτό, ο δε Πλωμαρίτης που συμμετείχε ήταν

μέλος της ΚΕ της ΧΑ. Χαρακτηριστικές αποσπάσματα και περιστατικά: 

Σελ. 1: «Ήρθαν 200 παιδιά και καθαρίσαμε την πλατεία σε δύο μέρες».

Σελ. 2: Βάθης: «Μετά τις εκλογές θα βγουν τα μαχαίρια».

Σελ. 5: Βάθης: «Το μαχαίρι θα φεύγει από το αυτί και θα φτάνει στο δεξιό πλευρό».

Σελ. 9: Πλωμαρίτης λέει «υπάνθρωπους» τους μετανάστες, όπως η Ζαρούλια στη

Βουλή, «Κρεμάλες για τον Σύριζα... Θα τους κάνουμε σαπούνια».

Ο Γεωργούσης λέει και μάλιστα αυτό το είπε σε ερώτηση της ίδιας της κας

Εισαγγελέως ότι: «από ότι κατάλαβα γνώριζε η ηγεσία την κινηματογράφηση, ήταν

αδύνατο να μην με αντιληφθούν. Εξάλλου συμμετείχε και ο Πλωμαρίτης που είναι

μέλος της ΚΕ.»

Το πιο σπουδαίο που λέει ο Γεωργούσης είναι ότι γνωρίζοντας τόσο τους

ΧΑτες  στον  άγιο  Παντελεήμονα  όσο  και  την  ηγεσία  της  ΧΑ,  Κασιδιάρη

Παναγιώταρο  κλπ,  λέει  ότι  «δεν  διαπίστωσα  διάσταση  στα  όσα  είπε  ο

πλωμαρίτης  και  Βάθυς  και  στα όσα λέει  ή  κάνει  η  ΧΑ».  Και  η  μη ύπαρξη

διάστασης  αφορά  όχι  μόνο  στα  λόγια  αλλά  και  στα  έργα.  Και  πάλι  εδώ

σημειώνουμε ότι όλα αυτά που έλεγαν και έκαναν τα έλεγαν στο φως της ημέρας

μπροστά  στην  κάμερα,  λόγω της  παραπάνω αίσθησης  της  δύναμης  που  όλο  και

μεγάλωνε και του ακαταδίωκτου.
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5.-  Απόφαση  65738/2014  Η΄  Μονομελές  Πλημμελειοδικείο  Αθηνών,  με

κατηγορούμενο τον Αλέξανδρο Πλωμαρίτη για προτροπή σε πράξεις ρατσιστικής βίας

στον Άγιο Παντελεήμονα .  ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ε αυτήν αναφέρεται ότι    ο Γεωργούσης στο ντοκιμαντέρ  

the     cleanersΜιχ 9.5:   αποτύπωνε εν γνώσει των κατηγορουμένων  τις απόψεις τους  , όπως «

σαπούνια, θα ανοίξουμε τους φούρνους, θα φτιάξουμε κανά λαμπατέρ με το δέρμα

τους», η απόφαση δέχεται ότι ο κατηγορούμενος  προκαλούσε  με λέξεις και φράσεις

μίσος φυλετικό, για άτομα της νοτιοδυτικής Ασίας.  

Επίσης για τον Άγιο Παντελεήμονα: Ο μάρτυρας Κούρκουλας μας λέει για

τον  Άγιο  Παντελεήμονας:  Παναγιώταρος  μετέφερε  τη  δράση  του  στον  αγ

παντελεήμονα, βρισκόταν νυχθημερόν σε καφετέρια στην αλκιβιάδου που λεγόταν

Πύλες,  ιδιοκτησία  η  καφετέρια  του  ΡΗΓΑ,  που  ήταν  υποψήφιος  στην

Αιτωλοακαρνανία της ΧΑ, από το 2008 στέκι της Χα., Αυτά λέει ότι τα ξέρει από

μαρτυρίες μεταναστών, που δέχτηκαν επίθεση από παναγιώταρο και συν αυτώ. Μας

αναφέρει δε και αυτός διάφορα περιστατικά όπως τη βίαιη διακοπή παρουσίασης

βιβλίου , του αλβανού συγγραφέα, (ΚΑΜΠΛΑΝΙ), από Παναγιώταρο και Σκορδέλη

ή  το  λουκέτο  στην  παιδική  χαρά  της  πλατείας  τη  βίαιη  εκδίωξη  ενός  πατέρα

(τασούλας) όταν πήγε στην παιδική χαρά να παίξει με το γιο του (το ίδιο γεγονός

αναφέρει και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Η ανωτέρω Θέμιδα ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..κορδέλη, καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη

σε βάρος Αφγανών προσφύγων στον Άγιο Παντελεήμονα: όπου η απόφαση αναφέρει

Κλοτσιές  μπουνιές  σε  Αφγανό,  3  έτη φυλάκισης σε  κάθε κατηγορούμενο,  αυτήν

δηλαδή και τους φυσικούς αυτουργούς.

Οι  παραπάνω  μαρτυρες  (Ιωάννης  Παπαδόπουλος  και  Κούρκουλας)

αναφέρουν πως η  σκορδέλη ήταν στις περίφημες 2 ξανθιές του αγ παντελεήμονα,

μοίραζαν προκηρύξεις στις πολυκατοικίες, ότι η σκορδέλη ήταν επικεφαλής ομάδων

που επιτίθεντο σε αλλοδαπούς.

3.- Πογκρόμ μετά τη δολοφονία ΚΑΝΤΑΡΗ
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Εξέχουσα  θέση  επίσης  σε  αυτού  του  είδους  δράση  της  ΧΑ  έχει  το

εκτεταμένο πογκρόμ κατά αλλοδαπών που έγινε στο κέντρο της Αθήνας μετά τη

δολοφονία Καντάρη (αναγν. 173.- 3733) με συμμετοχή των Χατων και της ηγεσία

τους , με φωτο από Κασιδιάρη, Παναγιώταρο , Μπούκουρα και Ηλιόπουλο. Μεταξύ

άλλων  μαρτύρων  ο  Ιωάννης  Παπαδόπουλος  λέει  « είδα  στην  πλ  βικτωρίας

ανθρώπους να τρέχουν μετά από λίγο εμφανίστηκε ομάδα οργανωμένη της Χα που

άρχισε να κυνηγά και να δέρνει  ανθρώπους ,  ξυλοφόρτωσαν γυναίκες με παιδιά,

πέταξαν κάτω μικροπωλητή κουλουριών. 

Χαρακτηριστική της ρητορικής της ΧΑ είναι το από 18.05.2011 άρθρου του

Ηλία  Κασιδιάρη  στην  εφημερίδα  ΧΑ  με  τίτλο  «Βικτώρια,  Ομόνοια,  οδός

Αχαρνών…  Αλλοδαποί  εγκληματίες  και  ένα  οργανωμένο  σχέδιο  υποβάθμισης»:

«….Όσο παραμένουμε εκτός κ(υ)νοβουλίου θα κυριαρχούμε στο καθιερωμένο πεδίο

δράσης μας – το πεζοδρόμιο-  και θα κάνουμε την Αθήνα άνω κάτω. Αυτή είναι η

αποστολή μας, αυτή είναι η πολιτική μας. Μόλις μπούμε στο άντρο της διαφθοράς και

των εγκληματιών πολιτικάντηδων, τότε  θα ανατραπούν τα πάντα. Η βουλή θα γίνει

Αγ. Παντελεήμονας...».

Στο Ίδιο ως άνω φύλλο, 18.5.2011, αναφέρεται “Η ΧΑ στην πρωτοπορία του

αγώνα  για  να  ξαναγίνει  η  πατρίδα  μας  ελληνική".  :  υπήρξαν  προπυλακισμοί

μεταναστών, μπροστάρηδες οι εθνικιστές,», πράγμα που επιβεβαιώνει τη σχέση και

τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Χα με το πογκρόμ. 

Στην προσπάθεια αυτή της ΧΑ να εκμεταλλευτεί τη δολοφονία του Καντάρη

και να βγει μπροστά χύνοντας στους κατοίκους το ρατσιστικό της δηλητήριο έχει

νομίζω έναν τεράστιο συμβολισμό ότι το στεφάνι της Χα στην κηδεία του Καντάρη

δεν  έγινε  δεκτό από  τη  χήρα Καντάρη  (είναι  γνωστό  περιστατικό το  είπε  και  ο

μάρτυρας Καμίνης).

4.- ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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Σε ένα είδος περαιτέρω κλιμάκωσης της δράσης της ΧΑ σε φτωχές περιοχές

και με μετανάστες, είδαμε τους Χατες να τρομοκρατούν μετανάστες σε σπίτια ή κα-

ταστήματα.

Κατριβάνου 

Λέει : η Χρυσή Αυγή εντόπιζε διαμερίσματα μεταναστών σε πολυκατοικία

στην Ομόνοια και έβαφε στις πόρτες τους τον κέλτικο σταυρό «και μετά τους επετί-

θεντο.  Καταγράφονταν δηλαδή οι  πόρτες και μετά έσπαζαν στο ξύλο τους μετα-

νάστες. Μεταξύ τους ήταν και η κ. Δημοπούλου, υποψήφια βουλευτής της Χρυσής

Αυγής».

Μπασκάκης 

Σε  όμοια  κατάθεση   ο  μάρτυρας  Μπασκάκης  λέει  «Στη  βερανζέρου  συ-

νάντησα παθόντα τζαλίλ που μου εξιστόρησε τι συνέβη, αυτός μου είπε ότι 7-9-13

μου είπε ότι είχε επίθεση στο σπίτι του από 2 φουσκωτούς, έμενε 6ο όροφο, που του

είπαν ότι είναι αστυνομικοί, κατόπιν μπήκε μια γυναίκα η οποία ήταν υποψήφια με

ΧΑ,» 

ΤΟ Νίκαιας: 

από όλη αυτή τη δράση δεν θα μπορούσε να λείπει η Νίκαια, η οργάνωση

πρότυπο και μπαλαντέρ της ΧΑ 

Από τον σκληρό του Πατέλη (ΠΑΤΕΛΗΣ 3000-ιγ παρ. 3.3) είδαμε το βί-

ντεο  0296:  ΟΜΙΛΙΑ  ΠΑΤΕΛΗ.  (Συνολική  διάρκεια  βίντεο  11:42).    Απόσπασμα  

00:50-01:40.

01:20: Επίσης στο Ρέντη, την ώρα που περιφερόμασταν με μηχανές, ήρθαν

κάποιοι πολίτες ... τους επιτέθηκε μια ομάδα πακιστανών. Πήγαμε στο σημείο που

μένουν και τους δώσαμε διορία να φύγουν σε μία εβδομάδα από εκεί. (Ακούγεται:

Δεν έρχεστε και από εμάς; - Παντού θα έρθουμε)... αν δεν φύγουν, θα φύγουν με συ-

νοπτικές διαδικασίες.  \ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ\3022_21_2983-στ' ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ\



[89]

Επίσης  όμοια  περιστατικό  ιστορεί  η  Απόφαση  44444/2013  ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..’  Μονομελές

Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τους ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..εκερτζή Παναγιώτη και

Αγαθή Ταμπάκη για απόπειρα παράνομης βίας κλπ σε Αλβανίδα υπήκοο στη Νέα Ραι-

δεστό στη Θεσσαλονίκη αναγν 219: η δικογραφία αναφέρει για μέλη της ΧΑ τα οποία

ζήτησαν από την Αλβανίδα υπήκοο να φύγει από το σπίτι της 

5.- ΒΑΪΝΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Καθώς όμως η ΧΑ ανοίγει γραφεία ανά την Ελλάδα, βλέπουμε αντίστοιχα να

εξάγεται η δράση της και στην επαρχία αλλά να οξύνεται και η επιθετικότητά της.

Είδαμε κατ’ αρχήν τη δράση στις λαϊκές ανά την Ελλάδα.

Έτσι στην Ιεράπετρα βλέπουμε μια στοχευμένη επίθεση στους πακιστανούς,

η οποία επίθεση έρχεται κλιμακωτά στο χρόνο όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες, πρώτα

απειλές για  να φύγουν, 2ο περιστατικό η φωτιά και 3ο ο ξυλοδαρμός τους από 10-12

ΧΑτες, οι οποίοι έχουν ήδη καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που

αποδεικνύει το οργανωμένο της επίθεσης που ξεκινάει από τα γραφεία της ΧΑ στην

Ιεράπετρα έως το τελικό χτύπημα. Συγκεκριμένα η  Απόφαση 1079/2014 Τριμελές

Πλημμελειοδικείο Λασιθίου αναφέρει 

“Κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου 2012 άρχισε

να λειτουργεί στην Ιεράπετρα γραφείο της Τοπικής οργάνωσης του πολιτικού σχηματι-

σμού με την επωνυμία “ΛΑΪΚΟΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!.. ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΥΝΔΕΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ΜΟΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!.. – ΧΡΥΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..Η ΑΥΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..Η” ο οποίος συμμετεί-

χε στις εκλογές αυτές. Υποψήφιος βουλευτής του εν λόγω πολιτικού σχηματισμού στο

νομό Λασιθίου ήταν και  ο δεύτερος κατηγορούμενος (Αριστόδημος  Δασκαλάκης)  ο

οποίος  ήταν  υπεύθυνος  λειτουργίας  του  γραφείο  της  Τοπικής  Οργάνωσης  Ιεράπε-

τρας…   Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών της τοπικής οργάνωσης   την Τε  -  

τάρτη 13/2/2013 οι τέσσερις πρώτοι κατηγορούμενοι συγκεντρώθηκαν στο γραφείο της

Τοπικής Οργάνωσης και έλαβαν την απόφαση να μεταβούν στη Βαϊνιά Ιεράπετρας,

όπου στο ελαιουργείο  του Αγροτικού  ΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..υνεταιρισμού Βαϊνιάς-Κεντρί  εργαζόντουσαν

Πακιστανοί, με σκοπό να βιαιοπραγήσουν σε βάρος τους… όλοι οι κατηγορούμενοι
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κατευθύνθηκαν αρχικά ανατολικά του ελαιουργείου όπου υπήρχε οικοδομή από όπου

εφοδιάστηκαν  με  ξύλα και  στη συνέχεια  κατευθύνθηκαν  νότια  του ελαιοτριβείου…

Όλοι οι κατηγορούμενοι χωρίς να υφίσταται καμία αιτία επιτέθηκαν στους αλλοδα-

πούς φωνάζοντας τους να φύγουν και εξυβρίζοντάς τους, τους χτυπούσαν με τα ξύλα

που κρατούσαν … οι κατηγορούμενοι αποφάσισαν όχι μόνο να προκαλέσουν σωματι-

κές βλάβες σε άλλους αλλά να βιαιοπραγήσουν απρόκλητα κατά Πακιστανών, με τους

οποίους δεν είχαν προηγουμένως καμία σχέση ή επαφή και δεν είχαν κανένα λόγο να

στραφούν κατά των συγκεκριμένων παθόντων, αλλά ενήργησαν με κίνητρα ξενοφοβι-

κά και ρατσιστικά αισθήματα…”.

Σαφές είναι εδώ και πάλι τόσο το κίνητρο της επίθεσης όσο και η σύνδεση της

επίθεσης με τη ΧΑ και τη δράση της.  

6.- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Οι  έως  τώρα  επιθέσεις  που  εξετάσαμε  έχουν  συνήθως  ονοματεπώνυμο

(Φύσσας, ΠΑΜΕ, Φοίβος, Αντίοχος, Συνεργείο, Ζαμπέλης κλπ) και οι περισσότερες

έχουν  και  δικογραφία.  Ωστόσο  από  μάρτυρες  και  έγγραφα  υπάρχουν  και  άλλες

εκατοντάδες επιθέσεις,  ιδίως κατά αλλοδαπών, οι οποίες είτε αποδίδονται ευθέως

στη ΧΑ είτε ακόμα και αν δεν αποδίδονται (επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις δεν

δηλώθηκε  ή  δεν  αναγράφηκε  η  ταυτότητα  των  δραστών)  από  τα  εν  γένει

χαρακτηριστικά της επίθεσης εμφανίζεται η εμπλοκή της σε πολλά περισσότερα. 

Έτσι  έχουμε  σειρά  καταγεγραμμένων  επιθέσεων  αν  και  χωρίς  ποινική

συνέχεια, σε αλλοδαπούς, σε σπίτια, καταστήματα, χώρους προσευχής στο δρόμο,

με σκοπό να τρομοκρατήσει τους μετανάστες , να τους διώξει από τους τόπους που

ζουν και εργάζονται  , γιατί κατά το γνωστότατο ιδεολογικό ρατσιστικό μότο της ΧΑ

οι ξένοι παίρνουν τις δουλειές από τους έλληνες ,  νοθεύουν την καθαρότητα της

φυλής και είναι υπάνθρωποι. 

Α.- ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Ο μάρτυρας Ανδρεόπουλος, ο οποίος το 2006 συνέστησε μαζί με άλλους το

σύλλογο Ανοιχτό Σχολείο Μετανατών Πειραιά, για να μάθουν την ελλ γλώσσα σε

μετανάστες, για να ενταχθούν καλύτερα, ήταν πολλές φορές δέκτης παραπόνων, του

φόβου και του τρόμου μεταναστών από επιθέσεις που δέχτηκαν οι τελευταίοι από

ομάδες που χτυπούσαν έβριζαν τους μετανάστες  τους καλούσαν να φύγουν από δω

κλπ, οι επιθέσεις είχαν καθαρά ρατσιστικό και όχι άλλο προσωπικό ή άλλο κίνητρο.

Λέει  ο  Ανδρεόπουλος  :  Όσες  φορές  δηλώθηκε  η  προέλευση  των

επιτιθέμενων ομάδων αυτών, είτε με λόγια (είμαστε ΧΑ) είτε με άλλο τρόπο (το

έγραφαν στις μπλούζες τους) ήταν από τη ΧΑ. 

Αναφέρει έτσι Επεισόδια:

κάποιοι κάποιο βράδυ του Αυγούστου (14) 201… μπήκαν στο σχολείο και έκαναν

βανδαλισμούς, 

εξύβριση μεταναστών σε λεωφορεία

επίθεση σε μαθητή στα βίλατζ

επίθεση κατά πακιστανών σε σπίτι 

επίθεση σε μαθητή στην τζαβέλλα

Η άποψη του Μάρτυρα όπως του μεταφέρθηκε από τους μαθητές του είναι

ότι αυτοί που τα έκαναν είναι οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι, σε άλλες περιπτώσεις

είχαν μηχανές, ο τρόπος που χτυπούσαν είχαν ομοιότητες. 

Χαρακτηριστικό και εδώ είναι ή φράση του μάρτυρα, όπως ήδη έχει ειπωθεί

και  από  άλλους,  ότι  οι  μετανάστες  δεν  έκαναν  μηνύσεις  όχι  μόνο  επειδή

φοβόντουσαν  αλλά  και  διότι  κατέληγαν  οι  ίδιοι  κατηγορούμενοι  λόγω  έλλειψης

εγγράφων ή για άλλους λόγους.

Β.- ΑΝΑΓΝ 429 71 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΠΟ ΧΑ

Η παραπάνω κατάθεση από τον Ανδρεόπουλο θα πρέπει να διαβαστεί  σε

σχέση  με  το  αναγν  429  και  την  έκθεση  του  συνηγόρου  του  πολίτη,  όπου
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αναφέρονται συνολικά 71 επιθέσεις από τη ΧΑ, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη

την Ελλάδα (σελ. 6 και 12), τα έτη από το 2011 και 2012, η αύξηση των οποίων

συνδέεται με την άνοδο της ΧΑ. (σελ. 8). Όλως ενδεικτικά και επιγραμματικά και

πέρα  από  γνωστές  και  ήδη  εξετασθείσες  επιθέσεις  (πχ   Καντάρης,  Κουαντρό,

Μπαρμπαρούσης στις Λαϊκές, Αμπουζίτ κλπ) αναφέρει:

- σελ  84  και  85:  6  επιθέσεις  από  Χατες  σε  μετανάστες  και  έλληνες,  στο

Μοναστηράκι ,  στην οδό κωρωναίου στα Χανιά, στη περιοχή Χαλέπα στα

Χανιά, στην πλατεία αγορά στα Χανιά, στην Ξάνθη σε Πομάκο από 8 ΧΑτες,

σε μάρτυρες του Ιαχωβά στη Νέα Ιωνία  

- σελ 86 επίθεση ΧΑ καθηγητή στα Βαϊνια ιεράπετρας  

- σελ 86 επίθεση ΧΑτων στο παναρκαδικό

- σελ 87 επίθεση σε τσιγγάνους μεταξύ αυτών και μπαρμπαρούσης

- σελ επίθεση κατά αιγυπτίων από άνδρα που είχε σήμα ΧΑ

- σελ 88 μετανάστης δέχτηκε επίθεση σε λεωφορείο από άνδρα με μπλούζα ΧΑ

- σελ 90 επίθεση στην Καλλιθέα κατά αιγυπτίου και πακιστανού

- σελ  91  ΧΑτες  στον  ΕΟΠΠΥ  στην  Καλλιθέα  ζητούσαν  στοιχεία  από

μετανάστες

- απειλές Χατων στη νέα Ραιδεστό σε μετανάστρια

- σελ 91 επίθεση έξω από γραφεία της ΧΑ σε αλγερινό

-  σελ 92 επίθεση ΧΑτη σε μετανάστη εργαζόμενο 

- Σελ 92 επίθεση στο σύνταγμα από άτομο που φερόταν μέλος της ΧΑ

- Στα Χανιά επίθεση από φερόμενα μέλη της ΧΑ

- Σελ 93 επίθεση κατά Αιγυπτίου στη Σαλαμίνα   που τον έδεσαν σε δέντρο.  

Εδώ δεν αναφέρεται μεν η Χα αλλά από άλλα στοιχεία προκύπτει σχέση της

ΧΑ, στα οποία έχουν αναφερθεί μάρτυρες, ιδίως αναφέρουμε τον Αμπουζίτ

και Ελγαντούρ, που μίλησαν με το θύμα (αρτεργάτη) και ανέφεραν τη σχέση

του δράστη και του γιου του (φούρναρης) με τη ΧΑ: ότι του χρωστούσαν

λεφτά και δεν του τα έδωσαν και τον τιμώρησαν με τον τρόπο αυτό επειδή

τους τα ζήτησε.
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- Σελ 93 επίθεση κατά μελών του αθενς πράιντ

- Σελ 94 επίθεση στη μεταμόρφωση από Χατες σε χώρο προσευχής πακιστανών

- Σελ 94 έφοδος Χατων σε σπίτι αλλοδαπών στην Αμμουδάρα ηρακλείου

- Σελ 96  επίθεση από ΧΑτες σε αιγύπτιο

- Επίθεση από φερόμενους Χατες σε Πακιστανούς 

- Σελ 96 επίθεση σε πακιστανούς στην Κόρινθο

- Σελ 97 επίθεση στη Νεάπολη Λαυρίου 

- Σελ 98 επίθεση κατά αλλοδαπών στη Ανάβυσσο έξω από γραφεία της χα από

μέλη αυτής

- Σελ 98 Επίθεση στην Ελευσίνα

- Σελ 100 επίθεση Χατων στο ΕΠΑΛ Νάουσας και μέσα στην πόλη

- Επίθεση κατά δασκάλου στην Ξάνθη από ΧΑτη

- Σελ 101 επίθεση Χατων σε αλλοδαπό στην οδό φυλής

- Σελ 101  επεισόδια  στην  Ανθήλη Λαμίας  για  να  φύγουν  παιδιά  ρομά από

σχολείο

- Σελ 103 Επίθεση σε μαθητή στο πέραμα από 15 Χατες

- Επίθεση σε Μπαγκλαντεσιανό από ΧΑτες με 7 μηχανάκια

- Επίθεση στην Κόρινθο με επικεφαλής Μπούκουρα

- Συντονισμένη επίθεση ΧΑτων στην Σαλαμίνα σε σπίτια μεταναστών

- 104 επίθεση σε μετανάστη σε λεωφορείο στον άγιο Δημήτριο

- Σελ 106 επίθεση ροπαλοφόρων Χατων σε μετανάστες

- Καταγγελία για επίθεση 15-20 ΧΑτων στον Πειραιά

- Προπυλακισμός τσιγγάνων από ΧΑτες

- Σελ 108 επίθεση από φερόμενους Χατες στον Κολωνό

- Λεηλασία σπιτιών στο μενίδι απόΧατες

- Περιστατικό επίθεσης στα Χανιά

- Σελ 109 επίθεση σε 3 πακιστανούς στη Νίκαια (2 περιστατικά)

- Σελ 110 επίθεση σε τυνήσιο στην πάτρα

- Επίθεση 20 ατόμων στον ελαιώνα
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- Επίθεση 20 ατόμων στο Θησείο (ίδια μέρα)

- Επίθεση  από  μηχανοκίνητη  ομάδα  στη  Νίκαια:  αυτή  φαίνεται  να  είναι  η

γνωστή  επίθεση  του  ΤΕ  της  Νίκαιας  στα  μαγαζιά  που  ζητούσε  από  τους

καταστηματάρχες  να  φύγουν,  από Πατέλη και  Σια  (την  αναφέρουν  και  οι

μάρτυρες Θωϊδου και Μπενετάτος)

- Σελ 111 επίθεση στα Χανιά

- Σελ 113 επίθεση στον αγ παντελεήμονα

- Σελ  114  επίθεση  στην  πάτρα  κατόπιν  συγκέντρωσης  ΧΑ,  σε  σπίτια

αλλοδαπών

- Σελ 114 επίθεση κατά 2 αιγυπτίων στην Καλλιθέα

- Σελ 118 βιασμός κατά ανήλικης στη βορειοανατολική αττική

- Ομάδα 20 χατων χτυπούσαν μετανάστες στο μετρό 

Ακόμα όμως και σε επιθέσεις που δεν αναφέρεται ρητώς η παρουσία ΧΑτων

το  modusΜιχ 9.5: operandi αυτών (ρατσιστικές επιθέσεις,  αιφνιδιασμός, άμεση προσβολή

και άμεση αποχώρηση μετά το χτύπημα, εξασφάλιση αριθμητικής υπεροχής, μαύρα

ομοιόμορφα  ρούχα  ή  παραλλαγές,  κουκούλες  ή  κράνη,  όπλα,  που  είναι  ρόπαλα

μαχαίρια, προσπάθεια απομόνωσης στόχου κλπ, αναφορά σε ακροδεξιές επιθέσεις

κλπ) μαρτυρούν ότι η εμπλοκή της είναι σε πολλές περισσότερες). 

Αυτό λέει και ο μάρτυρας   Υφαντής  , κοινωνικός λειτουργός και επικεφαλής

των υπηρεσιών γιατρών του κόσμου Ελλάδος : υπήρχαν κοινά στοιχεία σε όσους

ανέφεραν  επιθέσεις  από  ομάδες  νεαρών  ελλήνων  στο  κέντρο  της  Αθήνας  ,με

συγκεκριμένη μεθοδολογία, τρόπο δράσης και εμφάνισης, είχαν μιλιτάρ εμφάνιση,

καλούσαν τον μετανάστη να έρθουν εδώ (κάνοντας τον αστυνομικό), του έσκιζαν τα

έγγραφα και του επιτίθονταν με ρόπαλα,  αλυσίδες,  σιδηρογροθιές,  μπουκάλια,  οι

δράστες ήταν ομάδα , από 5 έως 25 άτομα, υπήρξαν και επιθέσεις από 100 άτομα, 

      Γ.- ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Επιθέσεις που εισφέρθησαν από μάρτυρες (πολ αγωγής και άλλους):
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Στο ακροατήριό Σας εισφέρθηκαν πλήθος επιθέσεων, πλέον των εξεταζομένων στην

παρσούσα δίκη και όλως επιγραμματικά αναφέρουμε:

- επιθέσεις  σε βάρος Αιγυπτίων και Αράβων, τόσο στην Αττική όσο και σε  

άλλα μέρη, όπως στην Χαλκίδα και την Κόρινθο (Κωσταντίνου)

- ρίξιμο πακιστανών μεταναστών στη θάλασσα στην Κόρινθο ΧΑτες (μάρτυρες

Κατσίγιαννης και Κυριακούδης του Μπούκουρα)

- Τραυματισμός φωτογράφων Σιμέλας και Κέμμου κατά τη μεταγωγή Παππά

και  μιχαλολιάκου  στις  7-7-2014  και  τραυματισμός  Μπούσιου  από  ΧΑτες

κατά την κάλυψη  πορεία της ΧΑ.

- τρομοκράτηση μεταναστών στον αγ παντελεήμονα με τη βοήθεια της αστυνο-

μίας, όπου ΧΑ στρατολογούσε δήθεν αγανακτισμένους για να αποκτήσει τον

έλεγχο, με σκοπό οπό να επεκτείνει το «πετυχημένο αυτό πείραμα» και σε άλ-

λες περιοχές (Κανελλοπούλου)

- επίθεση στην πλατεία αττικής με συμμετοχή σκορδέλη (Κωνσταντίνου)

- επεισόδια κατά δικηγόρων στον αγ παντελεήμονα

- Περίπτωση Ραχίμι  : είχαν καταδικαστεί οι θύτες μέσα στους οποίους βρίσκο-

νται και σημαίνοντα  στελέχη της ΧΑ, όπως η σκορδέλη (Τάκου)

- Περίπτωση εμπρησμού σπιτιού στη μεταμόρφωση   όπου καταδικάστηκαν οι

δράστες που συνδέονται με τη ΧΑ (Τάκου)

- Επίθεση στο μάρτυρα πίτα το 2000 και στο μαρξιστικό βιβλιοπωλείο,  (Πίτ  -  

τας) με αναγνωρισθέντα στην τελευταία τον αδρασκελα, 

- Επίθεση στα γραφεία της εργατικής αλληλεγγύης (Γκαργκάνας) για τις δυο  

τελευταίες υποθέσεις είχαμε προσκομίσει και αποφάσεις που κρίνατε ότι δεν

πρέπει να διαβαστούν

- για το διάστημα 2010- 2013 μόνο η πακιστανική κοινότητα έχει καταγράψει

1000 επιθέσεις με παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά (Πίττας)

- τραυματισμός της  Κατερίνα πατρικίου επειδή διακινούσε εργατική αλληλεγ-

γύη, έχει καταδικαστεί ο γιανόγκωνας για αυτό, 

- επίθεση κατά μαθητών τον 11/1993 που έκαναν διαδήλωση
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- Χάραγμα αγκυλωτού σταυρού σε κοπέλα το 1992 από ΧΑτες, 

- Επίθεση στην οδό Σωτήρος σε μέλη αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας   

- Επίθεση στις εκλογές του 2015 από μέλη της ΧΑ που έφτασαν με μηχανάκια

και επιτέθηκαν σε αριστερούς πολίτες με κράνη και ξύλα και είχαμε τραυμα-

τισμούς,(Διαβολάκης) 

- επίθεση σε μετανάστη με ποδήλατο στη Χαλκηδόνα από ΤΕ της ΧΑ με μηχα  -  

νές (Θοϊδου)

- Επίθεση στον Καμίνη στον κόμβο αλληλοβοήθειας από τον οπλοφορούντα

Γερμενή,  επικεφαλής  τάγματος  εφόδου  που  περίμενε  έξω  και  ανεπιτυχώς

προσπάθησε  να  μπει  μέσα  και  απωθήθηκε  από  τους  αστυνομικούς,  ο

Γερμενής προσπαθώντας να χτυπήσει τον Καμίνη χτύπησε ένα κοριτσάκι. Για

την  πράξη  αυτή  ο  Γερμενής  έχει  ήδη  καταδικαστεί  με  την  απόφαση

ΗΜ1982/2018 Η' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

- επίθεση κατά πακιστανού στην Νίκαια στην οδό μπελογιάννη (Θοϊοδυ  

- Περιστατικό επίθεσης στη ΣΕΑΑΝ [οργάνωση αναπήρων στη Θεσσαλονίκη]  

τη νύχτα της 19.5.2012, της οποίας έσπασαν τα γραφεία και έβαψαν σβάστι-

κες κ.λπ.

- επίθεση κατά παραολυμπιονίκη στη Χίο, που τον έριξαν από το αμαξίδιο του

(Ρελας).

- πογκρόμ στην οδό Μιχαήλ Βόδα το 2012 μετά τον τραυματισμό Έλληνα κου  -  

ρέα με πρωταγωνιστικό ρόλο των Ηλ. Κασιδιάρη και Ηλ. Παναγιώταρου (Κα-

νελλοπούλου)

- επίθεση σε λεωφορείο κατά μελαμψών με συμμετοχή κασιδιάρη (Μαργαρί-

της) – αντίστοιχη επίθεση διαβάσαμε και από το έγγραφο του συνηγόρου του

πολίτη

-  εμπρησμός  τζαμιού  στο  Βόλο,  σχέση  με  τη  ΧΑ που  ομολόγησαν  οι  δράστες,

(αναφέρεται από τη μάρτυρα Σουλιώτη και υπάρχει δικογραφία)

Από αντίστοιχες δικογραφίες 

- Επεισόδια στην ΑΣΟΕ που ΧΑτες κυνηγούσαν μετανάστες
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- Φθορές  εκλογικού  περιπτέρου  στα  Α  Λιόσια  από  άτομα  που  φορούσαν

μπλούζες ΧΑ

- Χτυπήματα με γκλοπ στο Φαχιρίδη από ΧΑτες στην Κομοτηνή

- επίθεση σε πρατήριο στο Λαύριο όπου δούλευαν αλλοδαποί από οπαδούς και

μέλη της ΧΑ (Ζάμπακας , Νικολάου, Γεωργάκης, Κωνσταντόπουλος)

Επιθέσεις αυτές κατά τους μάρτυρες έχουν σαφή  με σαφή πολιτικά και ρατσιστικά

κριτηρια

- Κατά μεταναστών: για να φύγουν , για να τους δείξουν ότι είναι ανεπιθύμητοι

για να διαρρήξουν της σχέση τους με την εργατική τάξη (Κανέλλη). 

- Κατά ιδεολογικών αντιπάλων: για να τους εξοντώσουν φυσικά, να κυριαρχή-

σουν στους δρόμους, σε περιοχές με οικονομικό ενδιαφέρον , να σπείρουν το

φόβο και την τρομοκρατία, να κηριαρχλησει ο νόμος της σιωπής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κρίνοντας λοιπόν το σύνολο των επιθέσεων,  γνωστών ή άγνωστων όπως

εξιστορείται από δικογραφίες, αποφάσεις, μάρτυρες και παθόντες αναδεικνύεται για

μια  ακόμη φορά ότι  η βία  και  οι  επιθέσεις  κατά ζωής και  περιουσίας  δεν  είναι

μεμονωμένα φαινόμενα  κάποιων  οπαδών ή  μελών,  ούτε  καν  ορισμένων  τοπικών

οργανώσεων  που τάχα παραστράτησαν αλλά καταδεικνύει εμφατικά την ύπαρξη

κοινού κέντρου από όπου εκπορεύονταν αυτές. Ο αριθμός και η έκτασή τους

αναλογεί  στην άνοδο της ΧΑ και την επέκταση της  στην Ελλάδα και  με το

άνοιγμα τοπικών.  Είναι για τη ΧΑ τρόπος εκφοράς του πολιτικού της λόγου ως

ναζιστικό κόμμα, για αυτό γίνονται οργανωμένα, καλύπτονται από τη ΧΑ και τους

Βουλευτές της (στα αστυνομικά τμήματα, με δηλώσεις κλπ), γίνονται τη νύχτα αλλά

ακόμα και αδιάντροπα στο φως της ημέρας, καθοδηγούνται άμεσα ή έμμεσα από την

ηγεσία της ΧΑ, με συγκεκριμένο  modusΜιχ 9.5: operandi.  Οι Χατες είναι περήφανοι για

αυτές, δεν κρύβουν την ταυτότητά τους, υπερηφανεύονται ότι και στο κοινοβούλιο

και έξω το σηκώνουμε το χέρι,  δεν υπάρχουν προσωπικοί λόγοι για αυτές  αλλά
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στρέφονται  κατά  αλλοδαπών  ή  ιδεολογικών  αντιπάλων  της  ΧΑ,  με  στόχο  την

κυριαρχία της ΧΑ στο δρόμο, στην τρομοκράτηση του κόσμου και στην επιβολή της

δια  της  οργανωμένης  βίας.  Η  συνένωση  λοιπόν  όλων  αυτών  των  επιμέρους

επιθέσεων σε μια ενιαία δικογραφία, άσχετα αν αυτό θα μπορούσε ή θα έπρεπε να

είχε γίνει πολλά χρόνια πριν, ερευνά ακριβώς και στοχεύει στο κοινό αυτό κέντρο

από  όπου  εκπορεύονται  αυτές  οι  επιθέσεις,  της  εγκληματικής  οργάνωσης

δηλαδή της ΧΑ.   

Μόνιμη δε επωδός των περισσότερων μαρτύρων είναι ότι τους σταμάτησε το

αίμα  του  Παύλου  Φύσσα  πράγμα  που  αποδεικνύεται  και  από  τα  έγγραφα  που

ιστορούν αυτές. 

7.- ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ - ΦΥΣΣΑΣ 

Θα αναφερθώ μόνο σε σχέση με το 187 και τονίζοντας ορισμένα σημεία που

θίγονται από την εισαγγελική πρόταση.

Κοινά: επιθέσεων ΠΑΜΕ, Αιγυπτίων, Φύσσα, 

- Η ώρα (μεσάνυχτα),   

- ο αριθμός επιτιθεμένων που είναι περισσότεροι,   

- τα αντικείμενα που κρατάνε (στηλιάρια, λοστούς = φονικά αντικείμενα),   

- η περιβολή: μαυροφορεμένοι, με κράνη,   

- η διάρκεια: φαίνεται να υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, μικρής –  

η ακόμα και ελάχιστης διάρκειας, 

- η  προσέλευση  –  διαφυγή:  ραντεβού,  αφήνουν  σε  απόσταση  τα  μέσα,  

προκειμένου να διαφύγουν, 

- αιφνιδιάζουν με ξαφνική επίθεση, μετά από καθορισμένο σύνθημα φεύγουν  

μαζί, (βρώμισε, σπάστε αστυνομία ) 

- έχουν μηχανάκια,   
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- δήλωση πολιτικής ταυτότητας: υπάρχει είτε με δήλωση είτε με φράση (έλα να

δείς ποια η ΧΑ) είτε έξω από το Κοράλλι τυς βλέπουν ποιοι είναι 

Αυτό  είναι   ένας  τρόπος  δράσης,  ένα  modusΜιχ 9.5: operandi που  θα  είδαμε  σε  σειρά

επιθέσεων  της  ΧΑ,  κατά  αλλοδαπών,  κοινωνικών  χώρων,  ή  μεμονωμένων

«αντιπάλων».

Α.- ιδίως για τον Φύσσα καθώς πρόκειται για τη σπουδαιότερη υπόθεση

των όσων συζητηθήκαν ενώπιόν σας καθώς δολοφονήθηκε ένας νέος άνθρωπος, του

οποίου το αίμα έβαλε ένα τέλος στην ανοχή της πολιτείας προς τη ΧΑ. Βρισκόμαστε

θυμίζω  στην  κορύφωση  της  δράσης  της  ΧΑ,  στον  ελληνικό  Σεπτέμβρη  του  Θ

Καρακατς (μήνυμα στις 17-9-13 στο κινητό του μιχαλολιάκου που είναι άσχετο αν

είναι πριν ή μετά τον Φύσσα), έχει προηγηθεί η επίθεση στο ΠΑΜΕ, το ξεκαθάρισμα

λογαριασμών στο Μελιγαλά με λοιπές ακροδεξιές οργανώσεις. 

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση της υπόθεσης αυτής, θα ήθελα να πω κατ’

αρχήν το εξής. Σε όλα τα χρόνια της δίκης αυτής κυρίαρχη φιγούρα στην αίθουσα

ήταν πάντα η Μάγδα Φύσσα. Ο Ρίτσος στον Επιτάφιο έχει ένα δίστιχο. 

«ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ιε μου, στ’ αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου, 

σου πήρα το ντουφέκι σου, κοιμήσου, εσύ, πουλί μου.» 

Δεν  ξέρουμε,  δεν  έχουμε  ιστορικά  στοιχεία,  αν  η  μάνα  εκείνη  που

αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το Ρίτσο πράγματι στη συνέχεια της ζωής της,

είχε μια τέτοια στάση ζωής, όμως το δίστιχο αυτό ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη

γυναίκα που τον πόνο και την οδύνη της για τον άδικο χαμό και τη δολοφονία του

γιου της την έκανε δύναμη, συμπαράσταση σε μάρτυρες και δικηγόρους και αγώνα

κατά του φασισμού στο μέτρο των δυνάμεών της. Και για να μην παρεξηγηθώ όταν

λέω τουφέκι εννοώ την αγωνιστικότητα και τη δύναμη της ψυχής της, όμοια με την

αγωνιστικότητα και τη δύναμη του αδικοχαμένου γιου της.

  

Πρόθεση και δόλος των λοιπών: 
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έξωθεν της τοπικής της ΧΑ στη Νίκαια ξεκινάει το κομβόι από μηχανές και

από ΙΧ που πηγαίνει στο Κοράλλι. Ο λόγος της πορείας είναι γνωστός σε όλους, οι

κατηγορούμενοι έχουν ενημερωθεί για αυτόν είτε από τηλέφωνα μεταξύ τους είτε

έξω από την τοπική ότι «πάμε για μάχη», άρα κανείς έξω από την τοπική δεν μπορεί

να νομίζει ότι πάνε για ψάρια ή για τρικάκια. Ξέρουν λοιπόν ότι πάνε να χτυπήσουν

κάποιους  άλλους  –  αναρχικούς  αριστερούς  άπλυτους  κατά  τους  όρους  που

χρησιμοποιούν.

Ρόπαλα: αναφέρει η κα Εισαγγελέας ότι δεν υπήρχαν ρόπαλα γιατί δεν τα

είδε ο Νικολάου…. . Το σύνηθες μοτίβο της εισαγγελικής πρόταση είναι ότι αν κάτι

το λέει μόνο ένας και δεν το λένε άλλοι δεν το θεωρεί ως αληθές, εδώ όμως δεκάδες

άλλες  πηγές  μιλάνε  για  ρόπαλα.   Χωρίς  να  αμφισβητούμε  την  αξιοπιστία  του

Νικολάου  που  γενικά  είναι  ένας  αξιόπιστος  μάρτυρας  η  ύπαρξη  ροπάλων  όμως

αναφέρεται από πάμπολλες πηγές κάθε μάλιστα είδους (έγγραφα, μάρτυρες ακόμα

και 1 κατηγορούμενος). Τα ρόπαλα συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια της επίθεσης:

αυτοί που τα κρατούν είναι στη μελά τρέχουν προς την τσαλδάρη, κυνηγούν τον

Παύλο και τους φίλους του, είναι δίπλα και απέναντι στο Φύσσα, συμμετέχουν στην

επίθεση στο Φύσσα και την παρέα του. Συγκεκριμένα: 

α) από το διαβιβαστικό της αστυνομίας αναγν 69 – pdf 1622 Έκθεση

εργαστηριακής  πραγματογνωμοσύνης  dvd_Απομαγνητοφώνηση_Διαβιβάσεις  από

και  προς  ΔΙΑΣ  κλπ  για  υποθ.  Φύσσα)  :  μήνυμα  ότι  50  άτομα  με  ρόπαλα

κατευθύνονται στο κατάστημα κοράλλι, στο σημείο βρίσκονται δίκυκλα ΔΙΑΣ,

β) Αν εδώ κάποιος έχει την απορία μήπως εν τέλει τα ρόπαλα δεν έφτασαν

στο Κοράλλι , μήπως λοξοδρόμησαν ή μετάνιωσαν ή έχασαν το δρόμο, την απορία

αυτή  τη  λύνει  το  αμέσως  επόμενο  σχετικό,  το  αναγνωστέο  έγγραφο  70

(απομαγνητοφωνήσεις  ομάδας  ΔΙΑΣ),  από  το  ίδιο  το  σημείο  του  συμβάντος

(Κεφαλληνίας  –  Κοράλλι)  οι  αστυνομικοί  που  διαβιβάζουν  –  Ο  τσολακίδης

συγκεκριμένα αναφέρει: 
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• 00:00:50: “Κέντρο επί της Τσαλδάρη έχει κατά... γωνία αρκετά άτομα και επί

της Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας έχει γύρω στα είκοσι άτομα... Είκοσι άτομα της

Χρυσής  Αυγής...  Κέντρο  να  γνωρίζετε,  απ'  ότι  διακρίνουμε  υπάρχουν  και  κάτι

σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα” (450.wav). Τα ρόπαλα λοιπόν βρίσκονται εκεί, τα

βαστούν οι κατηγορούμενοι και τα βλέπουν οι αστυνομικοί και οι φίλοι του Παύλου,

όπως αναφέρω στη συνέχεια.

γ) το λένε σειρά μάρτυρες: 

1.-  Σειρλής:  ένας  έξω  είχε  ρόπαλο  (ενν.  στη  μελά),  στη  συνέχεια  λέει:

είδαμε άτομα μαυροφορεμένα με κράνη παραλλαγές ρόπαλα να μας κυνηγάνε, (άρα

μετά τη μελά στην τσαλδάρη)

2.-  Ρώτας:  Δόθηκε  σήμα  για  50  άτομα  με  ρόπαλα  κατευθύνονται  στο

Κοράλι, τους οποίους τους είδε κιόλας.

3.- Δεληγιάννης: σήμα για 50 άτομα με ρόπαλα στο Κοράλλι, βλέπει και ο

ίδιος έξω από κοράλλι τουλάχιστον 1 με ρόπαλο,

4.- Δούλβαρης : βλέπει ρόπαλα έξω από κοράλι,

5.- Ζώρζου : Εμφανίστηκαν άτομα με κράνη μαύρα ρούχα και παραλλαγές,

ξυρισμένοι σωματώδεις με ρόπαλα (σίγουρα 2-3) μαύρες μπλούζες και στη συνέχεια

λέει :Αυτοί με τα μαύρα 20-30, οι μισοί πήγαν προς τα παιδιά και άρχισαν να τους

χτυπάνε,  κάποιοι  με  κράνη  και  ρόπαλα   (σημείωση:  η  Ζώρζου  στην  Τσαλδάρη,

βλέπει αυτούς με τα ρόπαλα να επιτίθενται), είναι 3 εναντίον 30 ΧΑ που κρατούν

κράνη και ρόπαλα, (αυτό το λέει μετά την 1η επίθεση), 

6.- Λεγάτου λέει για το σήμα με τα ρόπαλα. Κάποιοι ίσως με ρόπαλα, αλλού

λέει ότι φοβήθηκε και ο φόβος οφείλετο στον αριθμό, στα ρόπαλα, στους θεώρησα

επικίνδυνους,

7.- Μπάγιος: φοβήθηκα επειδή ήταν με ρόπαλα

8.- Μαντάς: σαν ξύλα λοστούς ρόπαλα, κοκάλινα γάντια, που γυαλίζαμε

9.- Ξυπόλυτος: στην επίθεση φορούσαν γάντια και είχαν ρόπαλα

10.- Τσολακίδης: δίνει τη διαβίβαση αναγν 70 στη μελά. Στη συνέχεια λέει

είχαν  κάτι  σαν  αντικείμενα,  μπορεί  να  ήταν  βέργα  ή  ρόπαλο   (ήταν  κάτι
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μακρόστενο), και αλλού «Στην τσαλδάρη είδα και κει αντικείμενα μακρόστενα και

μεταλλικά  αντικείμενα, δεν ήταν κλειδιά, μπορεί σιδηρομπουνιές ή γκλοπς, ρόπαλα

όχι  μεταλλικά,  ήταν  κοντά  αντικείμενα  σε  μήκος,  τα  μεταλλικά γυάλιζαν».  Άρα

μιλάει και για μεταλλικά ρόπαλα που γυαλίζουν και για μη μεταλλικά

11.- Χατζησταμάτης : τουλάχιστον ένας κρατούσε οικοδομικό στειλιάριπου

το επιδείκνυε, και είπε ότι ήταν ή ο άγγος ή ο καλαρίτης (επειδή λέει μοιάζουν).

Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι 5 αστυνομικοί 5 φίλοι του Φύσσα και ο τρίτος

Χατζησταμάτης.

Πλέον αυτών : 12.- Τζόρβας αθανάσιος:  για ρόπαλα τέλος είχε πει και ο

αθανάσιος Τζόρβας στην κατάθεση του στην κα Κλάπα (σελ. 20: είχε πει ότι έφυγε

με  το  αυτοκίνητο γιατί  είδε  άτομα με ξύλινα  ρόπαλα και  φοβήθηκε  μην  του το

σπάσουν), παρότι κάτι τέτοιο αρνήθηκε ότι το είπε.   

Συγκρότηση ΤΕ – επίθεση: 

Ανέφερα  πριν  ότι  αυθόρμητο  ίσως  θα  ήταν  να  παρεξηγηθούν  και  να

τσακωθούν 2 παιδιά ή 2 παρέες μέσα στο Κοράλλι, αυτό που έγινε όμως δεν ήταν

αυθόρμητο. Ήταν μια οργανωμένη επίθεση:

23:19: ο Ι.  Άγγος,  μέλος της Ασφάλειας της Νίκαιας,  ευρισκόμενος στην

καφετέρια Κοράλλι και αφού έχει εντοπίσει την παρέα του Παύλου Φύσσα, καλεί

τον Ι. Καζαντζόγλου, υπεύθυνο πολιτικής δράσης της ΤΟ Νίκαιας.

Ο Φύσσας σημειώνω εδώ είναι κάποιος που από τρεις τουλάχιστον πηγές,

αναφέρεται ως στοχοποιημένος:

 α) Δεβελέκος: δείχνει να τον ξέρει. Λέει Α) ήταν βαθιά χωμένος και Β) σε

άλλη  συνομιλια  9336   καλά  έκανε  ήταν  ένα  κωλόπαιδο  και  μισό…  ξέρεις  τι

τραγούδια έλεγε καλά να πάθει), 
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β)  Αποστόλου  (τους  ψάχναμε  καιρό  αυτούς  είναι  αυτοί  που  έχουν  το

Ρεσάλτο και αλλού Αυτός την έψαχνε το μπαστάρδι, τον ψάχναμε τόσο καιρό με τον

άλλον το μαλλιά), τον ψάχναμε…) και

γ) Παπαγεωργίου «Π ήταν στοχοποιημένος όπως όλοι οι αριστεροί.

23:21: ο Ι. Καζαντζόγλου καλεί τον Γ. Πατέλη, υπεύθυνο της τοπικής Νίκαιας

και συνομιλεί μαζί του για 198 δευτερόλεπτα.

23:26: ο Γ. Πατέλης κάνει αναπάντητη κλήση στον βουλευτή και περιφερειάρχη

Πειραιά  I.  Λαγό,  ο  οποίος  επιστρέφει  την  κλήση  που  τελικά  διαρκεί  64

δευτερόλεπτα.

23:28: Αποστέλλεται το μήνυμα από τον υπολογιστή της Τοπικής Οργάνωσης

Νίκαιας,  με  ειδική διαβάθμιση και  αποδέκτες τα μέλη της Ασφάλειας:  «Όλοι

τώρα στην Τοπική. Όσοι είσαστε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα».

23:28-23:50:  πολλά  από  τα  μέλη  της  Ασφάλειας  καλούν  τους  Πατέλη  και

Καζαντζόγλου για να πληροφορηθούν το αντικείμενο της δράσης, ανάμεσά τους

οι  κατηγορούμενοι  Ι.  Κομιάνος,  Γ.  Σταμπέλος,  Ι.  Δήμου,  Γ.  Τσακανίκας,  Γ.

Ρουπακιάς,  Αρ.  Χρυσαφίτης.  Μέσα σε είκοσι μόλις λεπτά,  η ομάδα κρούσης,

περί τα 20 άτομα, έχει συγκροτηθεί στα γραφεία της Νίκαιας.

23:50: αποστέλλεται το τελικό μήνυμα Λαγού στον Πατέλη. Η πομπή μηχανών

και αυτοκινήτων ξεκινά από τη Νίκαια με προορισμό την καφετέρια Κοράλλι στο

Κερατσίνι. Σύμφωνα με δηλώσεις συγκατηγορουμένων του, ο κατηγορούμενος

Κομιάνος δηλώνει ρητά τον σκοπό της ομάδας πριν ξεκινήσει η πομπή: “Πάμε

για μάχη”.

23:50-00:05: Σιγή ασυρμάτου στα τηλέφωνα της συντριπτικής πλειοψηφίας των

κατηγορουμένων. Το τάγμα εφόδου μεταβαίνει στο Κοράλλι και επιτίθεται στον

Παύλο Φύσσα με τον τρόπο που ήδη έχει περιγραφεί από τη συνάδελφο Χρύσα

Παπαδοπούλου.  Οι  αστυνομικοί  της  ομάδας  ΔΙΑΣ δεν  παρεμβαίνουν,  όταν  ο

Ρουπακιάς έρχεται με το αυτοκίνητό του ανάποδα από την Παναγή Τσαλδάρη και

μαχαιρώνει τον Φύσσα, την ώρα που αυτός χτυπιέται από άλλα τρία άτομα. Μετά
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τις  00:09,  οι  τηλεφωνικές  επικοινωνίες  επανέρχονται  με  καταιγιστικό  ρυθμό

(πάντοτε  σύμφωνα  με  τους  κατηγορουμένους  “για  το  ποδόσφαιρο”  ή  “για

εκδηλώσεις  της  Χρυσής  Αυγής”),  ή  μιλούσαν  για  τα  πουλιά  –  καναρίνια

(τσαλίκης, Καλαρίτης και με ειρωνικό σχόλιο για αυτό από τον Τσκανίκα – είναι

δυνατόν  κάποιοι  να  λένε  ότι  μιλούσαν  για  τα  καναρινια;)  και  τα  σκυλιά  ή

έπαιρναν για να μάθουν το σκορ ή δίνανε συλλυπητήρια ο ένας στον άλλο για

θανάτους που είχαν συμβεί προ τριμήνου (Λ Καλαρίτης προς Κορκοβίλη).

Το  λέω  αυτό  γιατί  η  αίσθηση  της  πολ  αγωγής  και  πιθανότατα  του

Δικαστηρίου Σας είναι ότι κανείς από τους κατ , ούτε στο φύσσα ούτε αλλού δεν

ήρθε με ειλικρίνεια να πει την αλήθεια,  δεν ένοιωσε το κρίμα από το χαμό ενός

παιδιού, ενός νέου ανθρώπου και να έρθει να πει την αλήθεια, για να αναπαυθεί η

ψυχή του Παύλου και να νοιώσουν μια ελάχιστη ικανοποίηση οι γονείς του. 

Γνώση – ενημέρωση – κατεύθυνση της επίθεσης από Λαγό

Όπως είδαμε  ο  λαγός  έχει  τηλεφώνημα με  τον  Πατέλη  ακριβώς  πριν  το

επίμαχο  μήνυμα  (όλοι  τώρα  τοπική…),  ένα  μήνυμα  στις  23:50,  λίγο  πριν  την

επίθεση.  Το σκηνικό έτσι είναι  το ίδιο όπως αυτό που είδαμε μεταξύ Λαγού και

Πανταζή πριν την επίθεση στο ΠΑΜΕ , με το Λαγό να κατευθύνει την επίθεση. 

Από τον Κυριτσόπουλο, το μάρτυρα του Λαγού,  μαθαίνουμε ότι ο Λαγός

έμαθε για την περίπτωση και τους είπε απεμπλακείτε. Λέει ο Κυριτσόπουλος: «είχα

μάθει μόνο ότι στην Π,Τσαλδάρη είχαν μαζευτεί αναρχικοί και ο Λαγός τους είχε πει

μη τσακωθείτε ακόμα και να σας βρίσουν φύγετε». 

Εδώ λοιπόν δυο τινά μπορεί να συμβαίνουν: είτε ο Πατέλης και το υπόλοιπο ΤΕ της

ΧΑ παράκουσε την εντολή του Λαγού είτε η εντολή του Λαγού ήταν η ακριβώς

αντίθετη. Λεκτέα εδώ τα εξής: 
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Α.-  Από  τις  απομαγνητοφωνήσεις  που  υπάρχουν  δεν  φαίνεται  ο  Λαγός

πουθενά να καταδικάζει το περιστατικό (πχ δεν υπάρχει φράση τι πήγατε και κάνατε

ή ισοδύναμη), μάλιστα σε έτερη συνομιλία λέει στον Πατέλη ότι μένεις (κλήση 188),

τη  στιγμή  που  έχουμε  δει  έγγραφα  εσωτερικά  με  διαγραφές  επειδή  κάποιο

παράκουσαν  εντολές  πολύ  περισσότερο  ελάσσονος  σημασίας  (πχ  διαγράφηκαν

κάποιοι επειδή πήγαν σε εκδήλωση της 28-10 ή επειδή έκαναν συγκέντρωση χωρίς

άδεια της Κεντρικής Διοίκησης). Ο Πατέλης έτσι μένει επειδή ακριβώς υπάκουσε τις

εντολές της ηγεσίας να συγκροτήσει το ΤΕ, που δολοφόνησε τον Π. Σημειώνω εδώ

ότι και ο ίδιος ο Πατέλης δεν λέει πουθενά ότι διώχθηκε αλλά λέει ότι έφυγε μόνος

του (λέει ο ίδιος: μετά το συμβάν αποστασιοποιήθηκα, πήγα μόνο σε μια κοπή πίτας

δεν έχω χρόνο και δεν ασχολούμαι, για αυτό δεν με κάλεσε κανείς (σημείωση : άρα

δεν διώχθηκε από κανένα, μόνος του έφυγε,), Τον μεν Πατέλη έτσι τον είδαμε σε

κοπή  πίτας  το  2018  τον  δε  Κάζαντζόγλου  τον  είδαμε  σε  συλλαλητήρια  για

Μακεδονία, το 2018.

Εδώ μόλις που χρειάζεται να τονιστεί το προσχηματικό της απόλυσης του

Πατέλη, το έγγραφο της οποίας φέρει ημερομηνία 16-9-2013, δηλαδή 1 μέρα πριν τη

δολοφονία  του  Φύσσα,  ενώ  ο  Πατέλης  λέει  ότι  πήγε  και  στις  18-9-2013  στη

δουλειά!!! Φανερό λοιπόν το προσχηματικό αυτής και η προσπάθεια δημιουργίας

εσφαλμένων εντυπώσεων που για πολλοστή φορά αποτυγχάνει.

Η υπεράσπιση κραδαίνει ως σημαία μια συνομιλία του λαγού με τον Πατέλη

στην οποία ο Λαγός (σημειωτέον είναι επικεφαλής του Πειθαρχικού) ζητά να μάθει

πληροφορίες για το πώς έγινε ακριβώς το περιστατικό (πόσοι κυνήγησαν πόσους,

πόσοι  εμπλακήκανε,  από  κάποιον  που  ΗΤΑΝ  ΠΑΡΩΝ  κλπ),  δεν  καταδικάζει

συμπλοκή, δεν ψέγει τον πατέλη για τίποτα, δεν του λέει γιατί  παρακούσατε την

εντολή μου, αλλά μόνο ζητά πληροφορίες. 

Άρα λοιπόν ο Λαγός,  όπως και  στο ΠΑΜΕ γνωρίζει  και κατευθύνει  την

επίθεση, για λογαριασμό όλης της ηγεσίας της ΧΑ. 
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Ο δε αρχηγός γνωρίζει τουλάχιστον από το ίδιο βράδυ την δολοφονία του

Φύσσα από τη ΧΑ (αυτό καταθέτει ο μάρτυρας Σπίνος ότι τον ενημέρωσε ο ίδιος)

και μάλιστα για αυτό το λόγο η ΧΑ βγάζει ανακοίνωση για τον Παύλο το επόμενο

πρωί, πως θα μπορούσε να τη βγάλει αν δεν εγνώριζε ο αρχηγός;  

Στο ζήτημα αυτό τοποθετείται  και ο  Μίχος ο οποίος λέει:  Το βράδυ της

δολοφονίας του φύσα μου είχε τηλεφωνήσει ο λαγός και ωρυόταν (άρα ξέρουν από

το βράδυ!!, ), του είπα μίλησες με αρχηγό και μου είπε ότι του το πε και ήξερε και

έβριζε θεούς και δαίμονες, μου είπε ότι το έκανε αυτός ο γελοίος (άρα ξέρει όλη η

ηγεσία για όλα ακόμα και το όνομα του δράστη!!!)

Β.- Το πόσο πιστός στρατιώτης όμως είναι ο πατέλης και πόσο σέβεται και

υπακούει  τυφλά  την  ιεραρχία,  τόσο  ο  ίδιος  όσο  και  η  λοιπή  ΤΟ  της  Νίκαιας

αποδεικνύεται α) από τα λοιπά κείμενα που διαβάσαμε του πατέλη, που με ιδιαίτερη

ευφράδεια και άριστη χρήση του λόγου τεκμηριώνει την ανάγκη να υπακούει κανείς

στην ιεραρχία και πειθαρχία της οργάνωσης και β από το γνωστό πια κείμενο το

γνωστό «ότι κινείται  σφάζεται»:  

0153: "ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΦΑΖΕΤΑΙ", ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑ. Συνολική διάρκεια

βίντεο: 05:11. Απόσπασμα 02:10-05:11.

Πατέλης:   – Να πω λίγο κάτι; Θα έρθουν κάποια   μηνύματα     σε συγκεκριμένα άτομα  

για τις 15 του μηνός στην Παναγίτσα. Αν πάρω    το οκ από τον Λάγο  .    Αν δεν το  

πάρω,  δεν  το  κάνουμε  .  Αν  πάρω  το  οκ,  θα  έρθει  σε  όλους  σας.  Θα  πάμε  σαν  

πραγματικοί πολίτες… καθόλου Χρυσή Αυγή,  ειδικά και τέτοια.  Θα πάμε για να

ψωνίσουμε. Δε θα γίνει αυτό σαν Χρυσή Αυγή. Δεν πρόκειται να το εκδώσουν από

πάνω, από τα κεντρικά. 

Άγνωστος:   – Σαν τον Άγιο Παντελεήμονα;   

Πατέλης:   – Δεν έγινε τέτοιο θέμα. Στον Άγιο Παντελεήμονα, έγινε άλλο παιδιά, ήταν  

άλλες οι περιστάσεις, ήταν άλλα τα… 

Άγνωστη:   – Δεν μπορούμε σαν χριστιανοί να πάμε;   
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Πατέλης:   – Όχι.   

Άγνωστη:   – Να πάμε σαν ομάδα.   

Πατέλης:   – Αφήστε να σας πω πού θέλω να καταλήξω  . Εγώ θα το θέσω το θέμα   να  

πάμε σαν Χρυσή Αυγή, να καθαρίσουμε εκεί πέρα τον τόπο  . Απλά σαν   ασφάλεια  

ρε παιδί μου  . Αν πάμε σαν Χρυσή Αυγή, υπάρχει περίπτωση να πέσουν νούμερα,  

τηλεφωνήματα και μες τον κόσμο να μην αφήσουν τα παιδάκια και τις κυρίες να

κάνουν το … 

Άγνωστος:   – Θα πέσει φόβος.   

Πατέλης:   – Οχι παιδιά δεν είναι εκεί τόσο το θέμα μας. Έαν σκάσουν τίποτα με  

αμάξια, οτιδήποτε είναι αυτό, δεν με ενδιαφέρει τί είναι και γίνει συμπλοκή εκεί, ο

κόσμος θα φύγει  από την εκκλησία και θα πάει  στο σπίτι του να κρυφτεί.  Εμείς

θέλουμε τους χρυσαυγίτες στο δρόμο όχι στο σπίτι τους. 

Άγνωστος:   – Εγώ έχω να προτείνω κάτι άλλο. Να φτιάξουμε μία   ομάδα επιφυλακής  ,  

έτοιμη. 

Πατέλης:   – Αυτό ήθελα να πω. Να πάμε κάποια άτομα στην εκκλησία με πολιτικά,  

τα οποία θα περιφρουρούμε. Να κάνουμε ότι ψάλλουμε, να αγοράσουμε και τέτοια.

Και μόλις δούμε   το οκ   ότι κάτι έχει γίνει,   θα φύγει από εδώ πέρα μία ομάδα, 20-  

30  ατόμων,  η  οποία  θα  είναι  τούμπανο,  από  όλα  και     θα  καθαρίσουμε  την  

Παναγίτσα  .   Δε θα μείνει τίποτα όρθιο. Τίποτα!     Ό,τι κινείται, σφάζεται.  

Άγνωστος : ότι δεν κινείται;

Πατέλης:       ...   Και πάλι σας λέω, αυτά είναι η θέση μου, δεν είναι η γραμμή.    Την  

γραμμή περιμένω να την πάρουμε  . Υπάρχει η περίπτωση να μας πούνε ότι “ξέρετε  

κάτι; όχι απλά μην κάνετε τίποτα, πηγαίνετε σπίτι σας”. Και εσύ θα μου πεις “κάτσε

ρε φίλε, εγώ σκεφτόμουν να πάω”. Εγώ επειδή είμαι Χρυσαυγίτης και εσύ και εσύ

και εσύ και όλοι μας, έχουμε και κάποια πείρα. Η Χρυσή Αυγή πλέον έχει μπει στη

ζωή μας,   οτιδήποτε μας λένε πρέπει να το κάνουμε  .    Εμένα αν μου πούνε πρέπει να  

κάτσω σπίτι μου, θα κάτσω σπίτι μου  .   Δεν μπορώ να πάω ούτε σαν αυτόνομος.   Δεν  

είμαι αυτόνομος!   Είμαι στη Χρυσή Αυγή.   Εντάξει; Οπότε   ό,τι γραμμή πέσει, αυτή  
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θα  ακολουθήσουμε  .    Μαθαίνω,  ρωτάω,  μου  απαντάνε  και    σας  έρχεται  μήνυμα  .  

Κάντε το σταυρό σας, να έρθει το μήνυμα “ΝΑΙ”  .   (γέλια)  

Το κείμενο αυτό λοιπόν δεν το λέει όλο ο Πατέλης αλλά συμμετέχουν στη

στιχομυθία και οι από κάτω. Από το βίντεο αυτό λοιπόν και τα λεγόμενα του πατέλη

τα  οποία  απευθύνονται  στα  μέλη  της  τοπικής,  φαίνεται  α)  ο  πιστός  στρατιώτης

πατέλης που δεν κινείται αν δεν πάρει εντολή από ανώτερο και β) ότι αυτού του

είδους η δράση (άμεση συγκρότηση 20-30 τούμπανα, αν πάρουμε το μήνυμα πάμε,

αν δεν το πάρουμε όχι, θα καθαρίσουμε την παναγίτσα, ότι κινείται σφάζεται κλπ)

είναι συνηθισμένη για τη Χα και τα μέλη της εξοικειωμένα,  ο Πατέλης μιλά σε

ημετέρους. Δεν τα ακούν για πρώτη φορά. Δεν είναι τάχα το 1ο μάθημα ιεραρχίας

και πειθαρχίας στη ΧΑ, αλλά γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο δράσης. Θα κουνηθούν

δε και θα δράσουν μόνο αν έρθει εντολή.    

Αντίστοιχα λοιπόν άπαντες οι συμμετέχοντες – κατηγορούμενοι : 

α) γνωρίζουν για ποιο λόγο πάνε εκεί, μαζί τους δε είναι και ο Ρουπακιάς ο

οποίος έχει τηλεφωνηθεί τόσο με Δήμου όσο και με Καζαντζόγλου στη συνέχεια

(23:36, μετά δηλαδή το μήνυμα Πατέλη), ο οποίος πάει εκεί με το ΙΧ, το ΙΧ φαίνεται

από  τις  φωτο  και  την  τεχνική  έκθεση  της  οικογένειας  Φύσσα  ότι  ακολουθεί  το

κομβόι με τις μηχανές, πράγμα που άλλωστε πιστοποιείται και από τους Αθανάσιο

και Νικόλαο Τζόρβα. 

β) κραδαίνουν και βλέπουν και τους άλλους που κραδαίνουν τα ρόπαλα τα

οποία είναι από μόνο τους δολοφονικά εργαλεία,

γ)  συμμετέχουν με  όποιον τρόπο στα επεισόδια  κατά της  παρέας  Φύσσα

(είναι απέξω, κυνηγούν αυτούς στην Τσαλδάρη (δεν έμειναν άτομα πίσω στη Μελά

λένε οι  ιδιοκτήτες),  βρίζουν,  ιδίως  χτυπούν εναλλασσόμενοι τον Παύλο και  την

παρέα του (το λένε   Νικολάου - ζώρζου - Καραγιαννίδου) και με τον τρόπο αυτό 
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Α)  ενθαρρύνουν,  όπως  και  η  ίδια  η  εισαγγελική  πρόταση  δέχεται

ψυχολογικά το Ρουπακιά να  πράξει τη δολοφονία του Φύσσα

Β) έκαναν τους  αστυνομικούς  ιδιαίτερα επιφυλακτικούς στην προσέγγιση

του περιστατικού (ασχέτως αν οι αστυνομικοί υπέχουν ευθύνη για αυτό) όπως και οι

ίδιοι ομολογούν και αποδέχεται και ο μάρτυρας Νικολάου:

Ερώτηση στο μάρτυρα Νικολάου:  Ο αστυνομικός πλησίασε επιφυλακτικά και λίγο

μετά η αστυνομικός. Ποια στοιχεία έκαναν έναν οπλισμένο αστυνομικό να πήγαίνει

τόσο επιφυλακτικά;  Νικολάου: Είχε απέναντί του μια ομάδα 30 άτομα... 

Επίσης  είπαν  οι  αστυνομικοί  στην  Τοσλούκου  «είναι  πάρα  πολλοί  δεν

μπορούμε. να κάνουμε τίποτα».

Επομένως,  με  τον  τρόπο  αυτό  παρέχουν  συνδρομή  στον  κατηγορούμενο

Ρουπακιά για την τέλεση της δολοφονίας, έχοντας τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο ως

προς αυτό. Επομένως συντρέχουν και εδώ όλα τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν ότι

ο Ρουπακιάς δεν δρα αυτόνομα δεν δρα από μόνος τους αλλά ως μέλος ενός ΤΕ που

αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης της ΧΑ και που

συγκροτήθηκε  για  το  σκοπό  αυτό  από  τη  ΧΑ  ,  μέσα  από  το  δίαυλο   μέλος  –

τομεάρχης -  πυρηνάρχης – Περιφερειάρχης – ηγεσία της ΧΑ, το οποίο ΤΕ εφόδου

συγκροτείται τάχιστα και πηγαίνει να δολοφονήσει Π.

 Αναφορικά  με  το  επιχείρημα ότι  αν  ήθελαν  να  σκοτώσουν  το  Π δεν  θα

πήγαιναν με τα οχήματά τους ούτε σε μέρα που είχε αγώνα: Από πολλούς μάρτυρες

ειπώθηκε ότι η Χα είχε μια αίσθηση ατιμωρησίας, ακαταδίωκτου αισθάνονταν ότι

είναι άτρωτοι. Έτσι σε σειρά επιθέσεων είδαμε :

Α)  να  συστήνονται  ότι  είναι  από  τη  ΧΑ  (ΠΑΜΕ,  Αντίπνοια,  Αιγύπτιοι),

ακόμα και με ακάλυπτα πρόσωπα (Κουσουρής, ΠΑΜΕ, Αυγίπτιοι)

Β) να φοράν μπλούζες ΧΑ (Αιγύπτιοι, ΠΑΜΕ, Μελιγαλάς) 

Γ) να πηγαίνουν πράγματι με τα μηχανάκια και ΙΧ τους, (Συνεργείο – ακόμα

και ο λαγός με το βουλευτικό ΙΧ του, Αιγύπτιοι, ΠΑΜΕ),
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Δ) να παρεμβαίνει η ηγεσία της ΧΑ και να τους βάζει δικηγόρο ή να τους

βγάζει από τα τμήματα.

Ε) να κάνουν εγκλήματα ακόμα και μέρα μεσημέρι (Κουσουρής, Αντίπνοια,

Συνεργείο, Μπαντέμης κλπ)

Η διαφορά εδώ είναι α) η σύλληψη επ’ αυτοφόρω του Ρουπακιά που μόνο σε

σύμπτωση  μπορεί  να  αποδοθεί  (ύπαρξη  αστυνομικών  που  ειδοποιήθηκαν  από

πολίτη, υπόδειξη από Παύλο του Ρουπακιά, κλείσιμο της πορείας του Ρουπακιά) και

β) η συνένωση των δικογραφιών σε μία που δεν είχε γίνει  στο παρελθόν με την

οποία μπαίνει δικαίως στο κάδρο της ποινικής δίωξης η ίδια η ΧΑ.

ΤΟ Νίκαιας και Περάματος  :   

Νίκαια  μετακινούμενη  οργάνωση  ανά  την  Ελλάδα,  πρότυπο  σκληρής

οργάνωσης, την έστελναν σε διάφορες περιοχές, έχουν πάει στη Σπάρτη, στην Πάρο

κλπ,  εξέχοντα στελέχη της νίκαιας, εξυμνείται πολλές φορές από πλήθος βουλευτές

σε ομιλίες ως πρότυπο οργάνωσης. Ο δε  Ρουπακιάς είναι εξέχων στέλεχος αυτής, με

ομιλίες  λέει ότι ΧΑτης πεθαίνεις, υπεύθυνος για διάφορες δράσεις και με πλήθος

φωτο  με  τα  λοιπά  ηγετικά  στελέχη  της  ΤΟ  και  σε  διάφορους  τόπους  (Νίκαια,

Μελιγαλάς, Θερμοπύλες, Σπάρτη κλπ). Επίσης σε έγγραφο της Χα εμφανίζεται μαζί

με τον πατέλη ως υπεύθυνος για τη Νίκαια. 

Αυτό  πιστοποιείται  από  το  έγγραφο  αναγν  249,  που  επιβεβαιώνεται  ως

αληθές  από  μάρτυρες  υπεράσπισης,  ιδίως  Τσούφας  και  Χατζησάββας  για

Ματθαιόπουλο και Βογιατζής για Μιχαλολιάκο, όπου ερωτούνται για το αν είναι

αληθή τα ονόματα των υπευθύνων σε άλλες τοπικές που ήξεραν, είτε στις δικές τους

είτε σε παρακείμενες και απαντούσαν θετικά.

Μάλιστα ο Ρουπακιάς είναι ο ταμίας της οργάνωσης, Άγγος: Κάποια στιγμή

ο Ρουπ στο Ταμείο, Καλαρίτης: στο κυλικείο η μητέρα του πατέλη και η γυναίκα του

ρουπακιά (σημ: άρα Ρουπακιάς ιδιαίτερα δραστήριος), μιχάλαρος λέει ότι σύζυγος

Ρουπακιά  και  ο   ρουπακιάς  στο  κυλικείο,  το  παραδέχεται  και  ρουπακιάς  στη

απολογία του.
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Χαρακτηριστικά για το θαυμασμό που τρέφει όλο ο κόμμα για τη Νίκαια: 

ΠΑΤΕΛΗΣ 3000-ιγ παρ. 3.3 

0027:  ΟΜΙΛΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Ο.  ΝΙΚΑΙΑΣ.  (Σύνολική  διάρκεια

βίντεο 25:58). 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ

 00:00:22: 2  χρόνια πυρήνας Νίκαιας, οι τοπικοί μπαλαντέρ που θα τους

βρείτε  παντού,  σε  όλη  την  Ελλάδα,  όχι  μόνο  στην  Αττική,  είτε  στο

Αγρίνιο, είτε στην Πάρο, είτε σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, είτε στην

Κόρινθο...  είστε  από  τις  πλέον  δυναμικές  τοπικές.  (αρα:  Νίκαια

σημαντική οργάνωση και αντιπροσωπευτική της ΧΑ, έπαινοι από όλους

τους βουλευτές)) 

Παρ.3.3

0289: Ομιλία ΠΑΤΕΛΗ. (Συνολική διάρκεια βίντεο 3:38). Απόσπασμα 1:40-3:38.

 00:01:58 «Ε, λοιπόν, ναι, είμαστε και ναζιστές και φασίστες, και αφού το

θέλετε θα γίνουμε ακόμα μεγαλύτεροι ναζιστές και φασίστες και θα τους

πολεμήσουμε». Αυτό  το  βίντεο  για  να  δούμε  τι  πρεσβεύει  η  Νίκαια,

ταυτίζεται στο σημείο αυτό με όλη την υπόλοιπη οργάνωση

Η Νίκαια θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα είδος άμιλλας ή σύγκρισης με την

ΤΟ του Περάματος, η οποία επίσης χαίρει το σεβασμό της ΧΑ, (θαυμασμός Λαγού

Δεβελέκου  για  Πανταζή,  φράση  δεβελέκου  αν  θα  μείνει  κανένα  κοκαλάκι  για

αυτούς, έπαινοι Λαγού για τον Πανταζή ακόμα και μετά την αποφυλάκισή του στην

ΤΟ Περάματος).

Για  την  ΤΟ  Περάματος  γνωρίζουμε  αντανακλαστικά  κυρίως  από  τις

πραγματογνωμοσύνες των μελών της ΤΟ Νίκαιας. Είδαμε όμως αντίστοιχα και για

αυτήν πορείες, παράταξη ΤΕ, μοτοπορείες, σκληρές ομιλίες στα γραφεία, μπλούζες
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«ασφάλεια  Περάματος»  ή  «ομάδα  κρούσης  Περάματος»,  πράγμα  που  δείχνει

ανάλογη οργάνωση και δραστηριότητα με αυτή της Νίκαιας.  

 Εμφανίζονται έτσι ως απόλυτα πειθαρχημένες οργανώσεις, με κόσμο και

έντονη δράση και μάλιστα να ενεργούν και ως συγκοινωνούντα δοχεία, είδαμε και

ακούσαμε για τη σχέση Πανταζή με Πατέλη,  ο 1ος πήγαινε ψάρια στο 2ο,  είδαμε

φωτο μελών της ΤΟ Νίκιας στο Πέραμα και ανάποδα, είδαμε το μην για επιφυλακή

ετοιμότητας της Ασφάλεια Νίκαιας για να πάνε Πέραμα αμέσως αν τους ζητηθεί,

μετά την επίθεση στο ΠΑΜΕ κλπ. 

Έτσι όπως άμεσα η Νίκαια μάζεψε 10δες άτομα τη βραδιά της δολοφονίας

του Φύσσα σε ελάχιστο χρόνο, το ίδιο άμεσα ίσως και ακόμα γρηγορότερα – γιατί

δεν ήξεραν για πόση ώρα θα γινόταν αφισοκόλληση – μάζεψε και η ΤΟ Περάματος

30-50  μάχιμα  άτομα  για  να  επιτεθούν  στους  κομμουνιστές  –  συνδικαλιστές  του

ΠΑΜΕ, που είχαν βγει  στις  11:00 το βράδυ για αφισοκόλληση.   Επίσης  από το

μήνυμα λαγού προς πατέλη (όχι θα καθαρίσουν αυτοί) φαίνεται ότι η ΤΟ Περάματος

δεν χρειάζεται καμία βοήθεια από τη Νίκαια έχει επιχειρησιακή επάρκεια. 

Η  ΧΑ,  προσπαθεί  να  διατηρήσει  το  Νόμο  της  σιωπής  για  τα  εγκλήματά.  Έτσι,

προβλήθηκε επίσης το βίντεο-ρεπορτάζ της «Καθημερινής», όπου ο κατηγορούμενος

Γιώργος  Δήμου,  πρώην  μέλος  της  ΧΑ  και  κατηγορούμενος  για  συνέργεια  στη

δολοφονία Παύλου Φύσσα μιλάει για το καθεστώς φόβου το οποίο βιώνει λόγω των

απειλών που δέχεται από μέλη της ΧΑ από τη στιγμή που έφυγε από την οργάνωση. 

Αιγύπτιοι αλιεργάτες

Ο Αμπουζίτ εμπάρακ χτυπήθηκε με ξύλα και στειλιάρια σε όλο του το σώμα

(ιατρική γνωματευση πδφ 45). Μάλιστα όπως ο ίδιος λέει μετά τα πρώτα χτυπήματα

σταμάτησα να φωνάζω βοήθεια,  πράγμα φυσιολογικό λόγω της  σφοδρότητα των

χτυπημάτων, λέει ο ίδιος ότι έφυγαν όταν νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Είναι σαφής εδώ

η ανθρωποκτόνος πρόθεση, η οποία μόνο από τύχη δεν επετεύχθη.
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Γνώση Λαγού: Υπάρχει βίντεο που αναρτήθηκε στο youtube όπου ο Λαγός

μιλάει σε προεκλογική συγκέντρωση της Χ.Α στο Πέραμα και αναφέρεται στους

Αιγυπτίους αλιεργάτες: « Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για κάποια θέματα που

υπάρχουν  εδώ στην  ιχθυόσκαλα στο  Κερατσίνι  με  όλα  αυτά  τα  θέματα  που

υπάρχουν με τους Αιγύπτιους που μπαίνουν, που πουλάν τα ψάρια τους όπως

θέλουν,  που  τα  παίρνουν  από  όπου  και  όπως  θέλουν  να  και  δεν  δίνουν

λογαριασμό σε κανέναν, λοιπόν εμείς τους λέμε ότι από εδώ και πέρα θα δίνουν

λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στους Έλληνες Πολίτες».

 (σημειωτέον ότι στη συνέχεια αναφέρεται στη ζώνη του περάματος , «σειρά έχει η

ζώνη»

Το ίδιο βράδυ λοιπόν, έγινε η επίθεση. 

Ο κατηγορούμενος Μίχος μας πληροφόρησε ότι πράγματι ο Λαγός ήξερε και

όταν τον ρώτησε του είπε ότι κακώς έγινε, «έγινε μαλακία». Το πώς όμως ο Λαγός

αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιστατικά το έχουμε δει από άλλες περιπτώσεις όπως

α) το ΠΑΜΕ – μηνύματα με δεβελέκο και πατέλη και κλήσεις με δεβελέκο, και β)

από συνεργείο (τους κάναμε ένα ρεκτιφιέ, λαλαλα ο άντρακλάς μου δέρνει κλπ).

Αντίστοιχα λοιπόν και εδώ προκύπτει  η γνώση, έγκριση, κατεύθυνση από

ηγεσία και το κοινό ως άνω modusΜιχ 9.5: operandi που είδαμε στον Φύσσα και το ΠΑΜΕ. 

Κίνητρο: όπως γενικά στις επιθέσεις της ΧΑ κατά αλλοδαπών ή αντίθετων

ιεδολογικά  ατόμων  ή  χώρων  που  είδαμε,  η  επίθεση  αφορούσε  συνολικά  την

εκκαθάριση  της  ιχθυόσκαλας,  όπως  η  επίθεση  στο  ΠΑΜΕ  αφορούσε  την

εκκαθάριση στη ζώνη, δεν ήταν προσωπική η επίθεση. Αφορούσε έτσι και εδώ στο

συνολικό  καθεστώς  εργασίας  σε  ένα  χώρο,  η  δε  φράση  πουλάνε  όπως  θέλουν:

σημαίνει έλεγχο της τιμής της αγοράς, 

Κατά τα λοιπά έχουμε και εδώ, στις επιθέσεις κατά Π και Αιγυπτίων το ίδιο μοτίβο: 

- Η ηγεσία της ΧΑ διαψεύδει με τον πιο δεικτικό τρόπο ότι έχει σχέση με αυτές

- ωστόσο η τοπική κοινωνία Νίκαιας και περάματος ξέρει ότι η ΤΟ Νίκαιας

δολοφόνησε  τον  Παύλο  και  ότι  η  ΧΑ  επιτέθηκε  στους  Αιγυπτίους,
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σπέρνοντας τον τρόμο και επιδιώκοντας αυτό που λέει ο κας την κυριαρχία

στα πεζοδρόμια 

IV  .- ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η  συνάδελφος,  Ελένη  Ζαφειρίου,  συνήγορος  της  πολιτικής  αγωγής  του

ΠΑΜΕ, η οποία συνταξιοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, στις πρώτες κιόλας

μέρες της δίκης της Χρυσής Αυγής, σε μια αγόρευσή της, κείμενο που νομίζω ότι

ταιριάζει ακόμα περισσότερο στο σήμερα που βρισκόμαστε στο τέλος της Δίκης αυ-

τής και για αυτό το χρησιμοποιώ, είπε: 

 «Η συγκυρία σάς ανέθεσε έναν από τους σοβαρότερους ρόλους της δικαστικής θητεί-

ας σας. Η ευθύνη που επωμίζεται το δικαστήριό σας στις παρούσες συνθήκες είναι με-

γάλη.

Είναι ευθύνη ιστορική:

ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια την αποκάλυψη της ειδεχθούς αλήθειας, που περιβάλλει τους σκοπούς και τη 

δράση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ.
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ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια την αποκάλυψη της ιστορικής συνέχειας του απεχθέστερου, τρομερότερου και 

πλέον απάνθρωπου πολιτικού μορφώματος της ανθρώπινης ιστορίας και της πολιτικής

σκέψης και δράσης.

ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια την αποκάλυψη της βιαιότερης μορφής εκμετάλλευσης των ανθρώπων, της αν-

θρώπινης εργασίας και ζωής, την αποκάλυψη των ρατσιστικών διωγμών, της κοινωνι-

κής περιθωριοποίησης και των διακρίσεων, τη φυσική και ηθική εξόντωση των πολιτι-

κών και φυλετικών αντιπάλων.

Ευθύνη για την αποκάλυψη της στυγερότερης έκφρασης επίθεσης και καταδίωξης της 

εργατικής τάξης και των αγώνων της για καλύτερη ζωή.

ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια την αποκάλυψη της αγριότερης, σκοτεινής και πλέον βορβορώδους εκδήλωσης θη-

ριωδών αισθημάτων ενάντια στην ανθρώπινη ζωή.

ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ια την αποκάλυψη της χαράς και της μέθης από τη θέα και τη μυρωδιά του ανθρώπι-

νου αίματος: "Τους λιώσαμε, τους λιώσαμε, τους λιώσαμε!..." παραληρούσε ο Λαγός 

μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας στους εργάτες του ΠΑΜΕ. Έστριβε το μαχαίρι 

μέσα στο κορμί του Παύλου ΦE MOY N AΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ύσσα ο Ρουπακιάς για να μην αποτύχει η ενέργειά του.

Αυτοί πέφτουν με λύσσα πάνω στους εργάτες που παλεύουν για τη ζωή τους.

Κάνουν τον προστάτη στην πιο στυγνή εργοδοσία.

Πέφτουν με λύσσα πάνω στα βασανισμένα κορμιά των "κολασμένων της ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ης", που 

τους ξεριζώνουν οι πόλεμοι για το άνοιγμα των αγορών και την εκμετάλλευση του υπε-

δάφους και τους πετάνε οι άνεμοι των δουλεμπόρων όπου ΓIAΣOYN TA XEPAKIATOYΣ..!! FREIKORPS!..ης.

Παίρνουν ζωές!

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης που βρίσκεται ενώπιόν σας και δεν πρέπει

να αφήσουμε να σπάσει το αυγό του φιδιού. Κι αν έσπασε ήδη, πρέπει να απαλλαγούμε

απ' το φίδι.

Εχετε όλα τα δικονομικά στοιχεία και επιχειρήματα να συμβάλετε στο να φωτιστούν με

άπλετο φως όλες οι γωνίες και τα σημεία αυτής της δίκης.

Το αποτέλεσμα αυτής της δίκης θα το παραδώσουμε στα παιδιά μας είτε σαν 

εφιαλτικό όνειρο, στην ιστορία της χώρας μας, που πέρασε ανεπιστρεπτί, είτε σαν 

εφιαλτικό συνοδοιπόρο της ζωής τους».
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                                                                       * * *

Στο τέλος της δίκης αυτής  η μεν κοινωνία και  η  εργατική τάξη φωνάζει

«ποτέ ξανά φασισμός». Η ΧΑ, σε μια διαβολική σύμπτωση, που ίσως και να μην εί-

ναι  τόσο σύμπτωση, γιατί  συνέβη λίγες μέρες μετά την έκδοση της εισαγγελικής

πρότασης, φωνάζει «θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη», τη γνωστή φράση του

Γιόζεφ Γκέμπελς. Αυτός είναι ο τίτλος του ημερολογίου της για το 2020, κλείνοντας

το μάτι στα μέλη ότι πλησιάζει ξανά η ώρα που θα μπορούν να κάνουν τα ίδια, να

σφάζουν, να χτυπάν να δολοφονούν, να μπαίνουν σε σπίτια, να καταστρέφουν ζωές

και περιουσίες, έχοντας την προβιά του πολιτικού τους κόμματος καθαρή και άσπιλη

από κατηγορίες και μάλιστα αυτή τη φορά έχοντας στο οπλοστάσιό τους, δίπλα στη

σιδερογροθιά, στο γκλοπ, στο στειλιάρι, στο μαχαίρι, στην καραμπίνα και μια αθωω-

τική απόφαση από το Δικαστήριό Σας, που θα λέει ότι οι μεν ΧΑτες αθώοι και μονα-

δικός ένοχος ο Ρουπακιάς. Ένοχος μιας «απλής ανθρωποκτονίας που το έκαναν πολι-

τικό ζήτημα»,  για να θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου στην απολογία του,  που ξε-

διάντροπα είπε. Μια τέτοια απόφαση θα είναι το χειρότερο όπλο που θα μπορούσαν

να έχουν, γιατί δεν θα χτυπάει στο σώμα και στα κεφάλια, αλλά θα χτυπάει κατευθεί-

αν και θα πλήττει το μυαλό και τη συνείδηση του λαού.        

Εμείς σας ζητούμε να κρίνετε σήμερα τους κατηγορημένους με το φως της

ημέρες και όχι της νύχτας και να τους κρίνετε όπως πρέπει. Και μιας και πολύς λόγος

έγινε για την Αρχαία Ελλάδα, και την προσπάθεια να ταυτιστεί η βρωμιά του ναζι-

σμού με τον σπουδαίο πολιτισμό της ελληνικής αρχαιότητας, να πούμε ότι και στην

αρχαία Ελλάδα, οι εχθροί της πόλης και οι κατηγορούμενοι δικάζονταν και τιμωρού-

νταν πάλι στο φως της ημέρας όχι τη νύχτα με κρυπτεία, όπως λέει ο Κασιδιάρης.

Ιδίως η ελεύθεροι άνθρωποι και όχι οι είλωτες που ήταν τα θύματα της κρυπτείας, δι-

κάζονταν  πάντα  ημέρα.  Έτσι  ζητούσε  ο  Λυσίας  να  δικασθεί  ο  Ερατοσθένης  τε-

λειώνοντας το λόγο του και λέγοντας:     

«Παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, ἑωράκατε, πεπόνθατε, ἔχετε· δικάζετε.»
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 δηλαδή Θα σταματήσω την κατηγορία μου. Ακούσατε· είδατε· πάθατε· τον κρα-

τάτε· κρίνετέ τον.

Αντίστοιχα και σεις :

Ακούσατε τον πόνο, τον τρόμο την οδύνη, των θυμάτων , των αδελφών και των μα-

νάδων τους,  τα κηρύγματα μίσους, και τις ναζιστικές κραυγές

Είδατε τις σβάστικες και τα όπλα, τα ΤΕ σε παράταξη, σε εκπαίδευση  και επί το έρ-

γον,  είδατε εκατοντάδες επιθέσεις εκπορευόμενες από το κοινό κέντρο της ηγεσίας 

της ΧΑ, είδατε ένα προς ένα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου να παιρνάν από μπρο-

στά σας, να αποκτούν σάρκα και οστά να αποδεικνύονται και αντίθετα να καταρρί-

πτονται οι συνεχώς εναλλασσόμενοι και αντικρουόμενοι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί

Πάθατε ως άνθρωποι που έχετε μάτια και αυτιά ανοιχτά, ως ταγμένοι στην προστα-

σία του αδύνατου και ως μέλη μιας ολόκληρης κοινωνίας, που τρώθηκε, πληγώθηκε 

και δηλητηριάστηκε από το ναζιστικό δηλητήριο. 

Τους κρατάτε, είναι ενώπιόν Σας, και εσείς ενώπιον της λειτουργικής και ιστορικής 

Σας ευθύνης.

Κρίνετέ τους.
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	Είδαμε επίσης τα επεισόδια με χρυσαυγίτες έξω από Χυτήριο, με τον οχετό του Παναγιώταρου. Η μάρτυρας Κατριβάνου καταθέτει :
	«Ηταν διάφοροι βουλευτές και “φουσκωτοί” που είχα δει να κυκλοφορούν στο Κοινοβούλιο. Μου είχαν κάνει εντύπωση αυτοί οι συνοδοί, τους είχα προσέξει στη Βουλή. Πήγα με τον κ. Τατσόπουλο και την κ. Ρεπούση. Οταν έφτασα στην είσοδο του θεάτρου και είδα τους Λαγό, Παναγιώταρο είδα ότι αυτοί πρωτοστατούσαν στην ενέργεια, έσκιζαν αφίσες, πετούσαν πέτρες, τρομοκρατούσαν, καλυπτόμενοι από την ασυλία. Η κ. Ρεπούση δέχτηκε ιδιαίτερο προπηλακισμό με βρισιές και φτυσίματα».
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	Προεβλήθησαν φώτο και βίντεο από το έγγραφο αναγνωστέο 202, που φαίνεται Κασιδιάρης επικεφαλής της πορείας της ΧΑ πριν και σε άλλα σημεία φαίνονται οι Μπαρέκας και Κούζηλος.
	Στην επίθεση αυτή (όπως λένε οι μάρτυρες Μητροπέτρος, Λιότος, Χάλαρης κ.α.) λένε ότι 80-100 άτομα της ΧΑ αφού βεβήλωσαν μνημείο Φύσσα, έριχναν στο ρεσάλτο μάρμαρόπετρες και ξύλα, γλάστρες τασάκια από παρακείμενα καφενεία προκάλεσαν φθορές σε ΙΧ, επιχείρησαν να μπουν στο ρεσάλτο, χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα, είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά, κράνη περιλαίμια κουκούλες, μετά την επίθεση ανασυντάχθηκαν στην Κων/πόλεως ακολουθήθηκαν από μηχανές ΔΙΑΣ και αποχώρησαν. Είπε ψευδώς η υπεράσπιση ότι δέχτηκε επίθεση από το ρεσάλτο. Δεν μας είπε όμως και αν δέχτηκε επίθεση και από το μνημείο του Φύσσα το οποίο βεβήλωσαν και μετά το οποίο έγινε η επίθεση στο ρεσάλτο.
	5.- Υποθέσεις Μπελβεντέρε – Πάρου
	Υποθέσεις που η ατομική στάση αποδοκιμασίας του ναζισμού (π.χ. από αντιεξουσιαστές στο μπελβεντέρε ή από πορεία κατοίκων της Πάρου) είναι αρκετή ώστε να δικαιολογήσει στα μάτια των ΧΑτων την επίθεση κατά της υγείας και της ζωής, ή η απειλή κατά της σωματικής ακεραιότητας,. Η επίθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής έλαβε χώρα στην Πάρο και για όλως τυχαίους λόγους δεν έλαβε χώρα στην Κρήτη.
	Στις υποθέσεις αυτές δείχνεται ξανά η ιεραρχία της ΧΑ, αναδεικνύεται ότι η ηγεσία της Χα φανερά ή αόρατα, είτε συμμετέχοντας είτε κατευθύνοντας είναι παρούσα σε αυτές τις επιθέσεις
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	5.- ΒΑΪΝΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
	Επιθέσεις που εισφέρθησαν από μάρτυρες (πολ αγωγής και άλλους):
	Από αντίστοιχες δικογραφίες
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	Α.- ιδίως για τον Φύσσα καθώς πρόκειται για τη σπουδαιότερη υπόθεση των όσων συζητηθήκαν ενώπιόν σας καθώς δολοφονήθηκε ένας νέος άνθρωπος, του οποίου το αίμα έβαλε ένα τέλος στην ανοχή της πολιτείας προς τη ΧΑ. Βρισκόμαστε θυμίζω στην κορύφωση της δράσης της ΧΑ, στον ελληνικό Σεπτέμβρη του Θ Καρακατς (μήνυμα στις 17-9-13 στο κινητό του μιχαλολιάκου που είναι άσχετο αν είναι πριν ή μετά τον Φύσσα), έχει προηγηθεί η επίθεση στο ΠΑΜΕ, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο Μελιγαλά με λοιπές ακροδεξιές οργανώσεις.
	Πριν προχωρήσω στην ανάλυση της υπόθεσης αυτής, θα ήθελα να πω κατ’ αρχήν το εξής. Σε όλα τα χρόνια της δίκης αυτής κυρίαρχη φιγούρα στην αίθουσα ήταν πάντα η Μάγδα Φύσσα. Ο Ρίτσος στον Επιτάφιο έχει ένα δίστιχο.
	«Γιε μου, στ’ αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου,
	σου πήρα το ντουφέκι σου, κοιμήσου, εσύ, πουλί μου.»
	Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιστορικά στοιχεία, αν η μάνα εκείνη που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το Ρίτσο πράγματι στη συνέχεια της ζωής της, είχε μια τέτοια στάση ζωής, όμως το δίστιχο αυτό ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη γυναίκα που τον πόνο και την οδύνη της για τον άδικο χαμό και τη δολοφονία του γιου της την έκανε δύναμη, συμπαράσταση σε μάρτυρες και δικηγόρους και αγώνα κατά του φασισμού στο μέτρο των δυνάμεών της. Και για να μην παρεξηγηθώ όταν λέω τουφέκι εννοώ την αγωνιστικότητα και τη δύναμη της ψυχής της, όμοια με την αγωνιστικότητα και τη δύναμη του αδικοχαμένου γιου της.
	
	Γνώση – ενημέρωση – κατεύθυνση της επίθεσης από Λαγό
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ
	Παρ.3.3
	Αιγύπτιοι αλιεργάτες
	Ο Αμπουζίτ εμπάρακ χτυπήθηκε με ξύλα και στειλιάρια σε όλο του το σώμα (ιατρική γνωματευση πδφ 45). Μάλιστα όπως ο ίδιος λέει μετά τα πρώτα χτυπήματα σταμάτησα να φωνάζω βοήθεια, πράγμα φυσιολογικό λόγω της σφοδρότητα των χτυπημάτων, λέει ο ίδιος ότι έφυγαν όταν νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Είναι σαφής εδώ η ανθρωποκτόνος πρόθεση, η οποία μόνο από τύχη δεν επετεύχθη.
	Γνώση Λαγού: Υπάρχει βίντεο που αναρτήθηκε στο youtube όπου ο Λαγός μιλάει σε προεκλογική συγκέντρωση της Χ.Α στο Πέραμα και αναφέρεται στους Αιγυπτίους αλιεργάτες: « Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για κάποια θέματα που υπάρχουν εδώ στην ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι με όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν με τους Αιγύπτιους που μπαίνουν, που πουλάν τα ψάρια τους όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου και όπως θέλουν να και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, λοιπόν εμείς τους λέμε ότι από εδώ και πέρα θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στους Έλληνες Πολίτες».
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